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Soal poengoetan belasting itoe, me 
mang ada satoe soal jang soekar se- 

ntoek mereka jang maoe poe-| 
belasting dari pendoedoek. Dari 

iman doeloe sampai waktoe seka-| 
rang. Didalam masing2 belastingstesel 

  

  

|. begitoe adil (onbillijkheden), paling) 

— sedikit jang tidak tjotjok. Satoe belas- 
|. tingstesel jang ideaal, boleh dikata 

tidak bisa ada. EN 

Oempamanja sadja dari itoe be- 

| lasting, jang paling belakang, jalah 

  

F dian2, jang dikemoekakan oleh bebe 

| rapa Belasting Accountants di dalam 
| roepa2 madjallah, ada koerang tjotjok. | 

Tapi biasanja, sebagai satoe pendoe- 
doek jang baik (als goede Staatsbur- 
gers) kita mesti ambil semoea pahit 
getirnja sadja, oleh karena toch soe- 

     

mana djoega, bajar sadja, asal dja- 

ngan terlaloe. berat, sehingga betoel2| 

menjoekarkan hidoepnja manoesia. 

| Djikalau begitoe, ada biasanja djoe- 
2 menoeroet riwajati a doenia dan 

riwajat manoesia di doenia, bahwa 

orang jang mempoenjai keberatan itoe, 

bergerak. Bergerak dengan pena, me- 

ngirimkan soerat keberatan. Bergerak 

| dengan moeloet, seperti Perkoempoe- 

“lan kaoem pembajar belasting di Parijs 

— dan Comit€ Pembela kampoeng di Gang 

| Kenari. Bergerak dengan tenaga badan 

re djika tidak bisa bergerak gengan pe- 

| mah atau moeloet, seperti itoe perla- | 

—. wanan di Semarang, 

    

    

  

    

    

      

   

Ini soedah biasa mestinja terdjadi, 

: “dan djadi risiconja sesoeatoe peme- 

| rintahan di seloeroeh doenia, djoega di 

00. negeri Belanda seperti itoe ,tiende 

| penning“ dari djaman Alva. Dan apa 

—. jang mengherankan, tapi biasa djoega, 

| “ jalah bahwa keberatan pembajaran 

belasting itoe seringkali terasa disatoe 

4 negeri jang terdjadjah, seperti Neder- 

E, land didjaman Alva, Zwitserland dari 

20... AWilhelm Tell, Amerika dibawah Enge- 
land (indirecte belastingen). 

  

Roepanja di'Indonesia poen soedah te- 

rasa demikian, Sebab toekang gerobak 

ada orang jang paling bodoh, jang sela- 

manja sangat gewillig (menoeroet sa- 
dja) jang biasanja soedah ketakoetan/ 

g djika mendengar perkataan ,politie” 

apalagi djika melihat petjinja. Djika 
toekang gerobak soedah berani angkat 

tangannja didalam satoe organisatie 

jang tidak berdasar salah satoe matjam 

politiek, roepanja soedah mesti terli- 

wat batasnja. ba 

  

— Dan djika dilihat kedjadian2, betoel 
ada alasannja itoe keberatan, Sebab | 

Gemeente Semarang minta f 10.—| 

| belasting dari toekang gerobak jang 
beroemah didalam Gemeente, Dan 

f5.— jang dari loear Gemeente 
ang barangkali soedah bajar dilain 
bilangan. Seorang toekang gerobak 

aksir penghasilannja paling banjak 

itjis sehari. Didalam kota, adaj 

amai sekali dan lebih banjak angkoe- 

| Loonbelasting, soedah banjak kedja- | 

,Pemandangan". 

    

dah satoe-kali mesti didjalankan. Bagaij 

  

aa aa La , sa ena 

  

t “ha | 

| Ini baroe keberatan belasting dari 

djadi dengan satoe Gemeente, bisa 

djoega terdjadi dengan satoe daerah, | 
Provincie dan dengan seloeroeh negeri. 
Kita maoe bilang, keberatannja belas- 
ting. Dan djika mendengar roepa-roepa 

'Iijara bagaimana poengoetnja) tentoe|perkabaran dari kenalan dan dari 
“ada salah satoe kedjadian jang tidak orang jang tidak kenal, betoel soedah 

terasa berat sekali. Oempamanja dari 
Serang. Biasanja, orang-orang jang 
mempoenjai keberatan belasting, pergi 
kekantor Belasting atau ke Bestuur 
dan boekan ke kantor soerat kabar. 
Tapi tidak selang berapa lama, ada 
pendoedoek “dari kota itoe jang spe- 
ciaal diberi ongkos oleh teman2-nja 
soepaja pergi ke Betawi “ke kantor 

Berhoeboeng 

dengan oeroesan belasting dan tanah. 

- Banjak sekali orang orang, katanja, 
jang poenja sawah soedah dilelangkan 

Goepernemen, karena tidak bisa 
membajar padjak. Ada jang kedjadian 
dilelang sampai lakoenja hanja 25 
Icentatau setalen. Ini ada satoe 

  

    

'feit, katanja, satoe kedjadian jang 
Ibisa diboektikan dengan djelas. Tapi 

masih banjak lain lagi perkabaran jang a tidak bisa tentoekan (oentoek apa 
mereka doesta ?) jang semoea Imewar- 

pa orang Tani mendjadi seorang pro- 
letarier, jang tidak mempoenjai apa- 

apa lagi. 

Ini keadaan tidak. bisa haroes ada 
dengan demikian, sebab lambat laoen 
tentoe mereka berkoempoel sendiri. 
Seperti ,,s00rt zoekt soori“, djoega 
semangat mentjari semangat jang ber- 

setoedjoe, dan -organisatie terdjadi 
dengan sendiri. 

Bahaja penghapoesan pemerenta- 
han “dari fihak pergerakan radicaal, 
'sekarang boleh dikata soedah hilang 
dengan rapih sekali (djika tadinja ada). 
Sekarang mesti ditjegah semoea bahaja 
dari pergerakan lain matjam seperti 

perampokan dan poengoetan belasting. 
|Sebab pergerakan demikian matjam, 
'sesoenggoehnja boekan satoe kehor- 
matan oentoek jang berkoeasa. Dan 

Isiapakah jang maoe mengalami satoe 
“Iperoesoehan dengan pengaliran da- 

rah? Kita kira, tidak ada. Biarpoen 
orang jang paling revolutionnair, ten- 

Itoe lebih baik mentjapai maksoednja 

Idjalan damai. 

itoe, ada 2 djalan jang sangat logisch, 

atau semestinja jalah soepaja keadaan 
pereconomian. negeri lebih diperbaiki: 
sehingga semoea belasting bisa keba- 

toe lebih moedah dan lebih tjepat, 
'soepaja dengan segera belasting2 jang 
|betoel soedah berat, ditoeroenkan 

| Minister Colija soedah kata dalam 
ia poenja Memorie van Antwoord: 
| ,Menaikkan belasting2 jang soedah 

“Lebih doeloe ada difikir oentoek 
'meringankan beberapa beban jang 
| memimpin peroesahaan (bedrijfsleven), 
| Dalam arti peroesahaan itoe djoega 
pertanian dan pengangkoetan - dari 

dari pada di loear kota. Djadi boleh | orang ketjil. 

sir keoentoengannja toekang gero- 

“dari locar kota, paling banjak 20 

ari, Beloem tentoe ada ang- 

hari, dan  beloem 

  

| Moedah2han fikiran itoe mendjadi 
perboeatan, oentoek keselamatannja 
seantero rakjat Indonesia.   S.D, 

En mtnna 

band basi jang” mesti speciaal dan la-| Sg 
— lin2 perkakas soepaja djangan di-afkir | 

satoe Gemeente. Apa jang bisa ter-| — 

'Oentoek mentjegah bahaja demikian | 

jar. Atau jang oentoek sementara wak | 

lada sekarang, itoe tidak bisa djadi. | 

   

    

  

"Diterbitkan oleh: 
Drukkerij ,PE MANDANGAN" 

Dir. R. H. O. DJOENAEDI 
Kantoor i Senen 07 Bet, Centrum 

HARGA LANGGANAN, . 

Indonesia satoc kwartaal f 4.50 

Locar Indonesia,» . , f 5.50, 

Boleh 

— brenti 

dibajar 'boelanan, tetapi 

haroes “diachir kwartaal, 

  

Tarief advertentie, ketrangan pada 

Ls GT 2 : : , : administratie, 

Batavia Centrum, 'telefoon 1810 WI. Administrateur S. M. SOEBRATA. , : 
  

  

Kemis 7 

  

Losse nummer 10 Cent 

  

    

nama   

Februari 1935 

   

    

    
   
   

      
   
   

  

   

  

Ketjelakaan mesin terbang militair" 

| Paling belakang Aneta kabarkan 
bahwa menoeroet kabar jang beloem 
bisa ditentoekan, Luitenant Te Roller 
melihat dari mesinnja, Curtissjager 
dari Sergeant Wulms itoe di dalam 
kawah Domas disampirgnja Perahoe. 

Pekakas2 soedah dikirimkan ke 
tempat itoe, djika barangkali mesti 
diangkoet. 

Aneta kawatkan dari Bandoeng, 
bala-tentara jang dikirimkan oentoek 
memberi pertolongan  berhoeboeng 
dengan ketemoenja itoe mesin-terbang' 
dari Sergeant Wulms, mentjapai tem 
pat itoe baroe lambat sekali, dan hari 
soedah sore. . : 

Tempat ini mesti diberi penerangan 
dengan kembang api jang dilempar- 
kan dari mesin terbang di atas, oleh 
karena tidak bisa berhoeboeng dengan 
djeleknja keadaan hawa oedara. 

Pekerdjaannja mesin terbang itoe, 
ada soekar sekali. Tapi meskipoen 
demikian, soedah lambat malam be- 
loem terdapat kabar bahwa tempatitoe 
soedah tertjapai, Lagi poela pemberian 
perkabaran mendapat perlambatan 
berhoeboeng dengan letaknja itoe tem 
& jang ada djaoeh dari salah satoe 
esa, ee 3 

daja oepaja mentjoba mesin-terbang 
takan satoe drama, bagaimana beberalitoe soedah diberhentikan, oleh karena 

balatentara tidak mempoenjai sjarat- 
sjaratnja dengan tjoekoep oentoek 
bekerdja diwaktoe malam. 

Tadi pagi moelai poekoel 6, Com- 
mandant dari Luchtvaart-Afdeeling di 
Bandoeng dan 300 orang balatentara 
moelai lagi oentoek mendapatkan itoe 
tempat diaman mesin-terbang dari Ser- 
geant Wulms kelihatan. 

: Tempat itoe ditjari di dalam ling- 
koengan “dari 1 kilometer djaoehnja, 
Terdapatnja didalam Kawah Setan. 

Penglihatandari atas. 
Kemoedian Aneta kawatkan lagi dari 

Bandoeng, mesin-terbang militair be- 
rangkat dari Andir poekoel 7 pagi2, 
di dalam mana ada toeroet seorang 
kapitein oentoek melihat keadaannja 
tempat itoe mesin-terbang jang ketje- 
lakaan, 
“ Poekoel setengah sembilan soedah 
poelang kembali dan diwartakan bah- 
wa mesin-terbang Sergeant Wulms 
kelihatan terlipat doea, 
“ Salah satoe sajapnja ada dibawah 
mesin, mesin mana terletak diatas 
toeboehnja, boekan diatas roda, Roe- 
panja mesin itoe tergentjet sebeloemnja 
djatoeh. : 

ih Sergeant Wulms roepanja ada di 
dalam mesin itoe. 

| Balatentara beloem sampai di itoe 
tempat. Poekoel setengah 8 ada 2 
|compagnie didekat pinggirnja kawah 
itoe. 

Drama Kuntzel. 
Ini sore poekoel 2 satoe compagnie 

akan berangkat oentoek merawatkan 
mesin terbang dari Luitenant Kunizel 
jang djoega mendapat ketjelakaan itoe. 

. Ekornja dari itoe mesin-terbang ada 
diatas pohon2. Sisanja ada diatas ta- 
nah dan ada jang sampai masoek ke 
dalam tanah. Sajap dan tank benzine 
terpetjat dari badannja. 

Sampai ditempat 
ketjelakaan. | 

: Poekoel 8,15 mesin-terbang Sergeant 
'Wulms soedah terdapat oleh patroeli 
militair. 
Sergeant Wulmskedapa- 

tansoedah mati. 

sk 

— Perkabaran jang beloem bisa diten- 

toekan benarnja mewartakan bahwa 

2 orang dari salah satoe patroeli mi- 

litair soedah hilang waktoe mentjari 

mesin terbang didalam hoetan itoe,   

' Aneta kawatkan lagi dari Bandoeng 
bahwa mesinnja Sergeant Wulms, ter 
dapatnja di sebelah Oetara Barat dari 
Kawah Besar dan 30 A 40 meter di 
sampingnja salah satoe djalanan di 

Ihoetan. 
Jang pertama mendapatkan, jalah 

barangkali Voorzitter dari perkoem- 
poelan ,Bandoeng Vooruit . toean 

Hoogland dengan anak-isterinja, — 

Mesin itoe terletaknja disampingnja 
djoerang ketjil, dengan ekornja soe 

dah meliwati pinggirnja, 

Sergeant Wulms baroe beroemoer 

26 tahoen dan tidak mempoenjai isteri 

Barangkali ia dengan iteroes mati, 
oleh karena djatoehnja dengan heibat 

sekali, 

—0— 

Apa jang mendjadikan sebab ka- 
oem gerobak melakoekan 

perlawanan. 

Seperti soedah dikabarkan bertoe- 
roet-toeroet tentang itoe Perlawanan 
ig. dilakoekan oleh kaoem gerobak di 
gemeente Semarang, dibawah ini 
kita moegatkan apajang mendjadikan 
sebabnja : 

Boeat bisa tahoe betoel, kita moesti 
kembali pada kira2 satoe tahoen berse 
lang, ketika diantara toekang2 gerobak 
timboel perasaan sangat tidak senang 
berhoeboeng.dengan tingginja padjak 
grobak. Boeat grobak jang berada di 
locarnja Semarang tiap tahoen moesti 
dibajar padjak sampai lima roepiah. 

— Kemoedian dikawafkan Oleh Aneta, (Ketika satoe tahoen berselang soedah 
ternjata jang itoe djoemblah lima roe- 
piah tidak bisa dibajar oleh itoe toe 
kang2 gerobak jang hasilnja tiap hari 
dipoekoel rata tjoema ada tiga poeloeh 
cent sadja, fihak pembesar jang ber 
sangkoetan tidak maoe ambil perdoeli 
pada itoe keberatan. Itoe padjak tidak 
dikasih toeroen djoega. : 

Mengimbangi keberatan jang dima- 

djoekan, resident jang doeloe, toean 
Bijlevelt, soedah madjoekan voorstel 

soepaja pembajaran dari itoe padjak 

gerobak bisa diloenaskan dengan me- 

njitjil. : 5 $ 

Djangan diloepa jang soedah dari 

satoe tahoen berselang itoe toekang2 

gerobak merasa tidak senang dengan 
adanja itoe padjak, teroetama terhadap 

pada tjaranja itoe padjak dipoengoet. 

Berachir denganper- 
lawanan. 

Boeat ini tahoen padjak gerobak 
boeat loearnja kota Semarang ditetap 
kan lima roeepiah. Bedanja sama pa- 
djak ditahoen soedah jalah tjoema 
tjaranja itoe padjak dipoengoet sadja. 
Boeat ini tahoen padjak terseboet bo 
leh dibajar dalam ampat angsoeran, 
masing2 dari f 1.25. Tapi djoega ini 
tjara pembajaran ternjata ada sangat 
berat boeat itoe toekang2 gerobak jang 
hasilnja ada sangat tipis. Menoeroet 
sepandjang kabar, katanja bestuur ge- 
meente soedah dikasih tahoe bagai- 
mana soesah oecang padjak masoek, 

Pada hari Djoemahat jang laloe 
orang moelai peringatkan itoe toekang 
grobak boeat bajar padjaknja. Mereka 
dikoempoeikan diposthuis politie di 
Kaligawe. 

Di posthuis terseboet ada ditempat- 
kan dr. Van Rijn dan toean De Boer 
jang diwadjibkan poengoet oeang pa- 
djak. Itoe toekang2 dikasih mengarti 
jang mereka moesti bajar f 1,25 boeat 
kwartaal pertama, Djoega itoe djoem- 

blah tidak bisa dibajar di itoe waktoe 

djoega, mereka di kasih tempo sampai 

tanggal 7 Februari. Dan mereka di 
soeroeh balik ke masing2 poenja desa. 

Tegasnja grobaknja tidak boleh di 
goenakan sebegitoe lama. padjaknja 
beloem dibajar. Tapi djika ia orang 
toch berangkat djoega ke kota, tentoe 
mereka akan ditempeli verbaal. 

Dan berhoeboeng dengan tegoran 
itoe, sedari hari Djoem'at didekatnja 
posthuis politie di Kaligawe soedah 
berkoempoel banjak orang. 

Tapi jini semoea kedjadian politie 
Semarang baroe dikasih tahoe pada ke 
maren pagi, sesoedahnja itoe penoem   

pahan darah kedjadian. Baik politie 
maocepoen pihak BB sama sekali 
tidak dikasih tahoe, oleh be- 
Stuur gemeente tentang kesoesahan jg 
dialamkan dalam pemoengoetan pa- 
djak grobak. Djoega bestuur'gemeente 
tidak wartakanapa2 halnja an- 
tara itoe kawanan tOekang grobak tim 
boel perasaan tidak senang. 

Hari Saptoe telah liwat zonder ada 
'kedjadian apa2 di Kaliwage, sedang 
hari Minggoenja gemeente toetoep. 

Pemberian ingat boeat 
bajar padjaknja. 

Dan Senen pagi kembali ada bebe- 
rapa poeloeh toekang grobak jang di 
peringatkan boeat bajar padjaknja. Ini 
pemberian ingat soedah mendjadi se 
bab dari berkroemoennja itoe toekang2 
grobak jang menjatakan tidak mam- 
poe bajar termijn pertama sedjoemblah 
f 1,25 dari penghasilan paling tinggi 
tjoema tiga poeloeh cent tiap hari. 

Dan mendadak pikirannja itoe orang 
orang mendjadi gelap. Mereka dengan 
berbareng lakoekan penjerangan de- 
ngan dikepalai oleh toekang2 grobak 
jang berasal dafi desa Genoek didesa 
mana memang ada tinggal sedikitnja 
200 toekang grobak, 

Bagaimana kesoedahan ini penjera 
ngan heibat, kita akan  toetoerkan le- 
bih djaoeh bila kita anggap penting 
boeat pembatja ketahoei, 

Dari pemeriksaan terhadap 47 orang 
toekang grobak jang ditangkap kema 
ren, ternjata mareka masih bisa toen 
djoekkan lain2 orang toekang grobak 
Hagijang mendjadi -temannja: 

Begitoe semalam satoe pasoekan 
marechaussee soedah berangkat pergi 
ke- Genoek boeat tangkap-tangkapi “ 
itoe orang-orang jang dioendjoek, 

Dari penggeledahan jang dilakoe- 
kan dibadannja itoe orang2 ada satoe 
jang didapatkan menjimpan , djimat" 
jang oleh politie laloe dibeslag. 
Kasandopo jang dianggap se- 

bagai pemoekanja itoe rombongan 
soedah dapat ditangkap, ketika'ia 
sedang semboenikan diri dipinggir kali. 

Kasandopo satoe toekang gerobak 
djoega, doeloe ketika ada dibangoen- 
kan perkoempoelan Sarikat Koesir In- 
donesia, ia ada mendjadi pemoekanja. 

Sekarang roemah tahanan di semoga 

4 sectie ada penoeh dengan itoe orang2 
tangkapan. 

Itoe 3 orang agent-politie Resodir- 
djo, Roestam dan Marban jang telah 
binasa karena itoe pengamoekan hari 
Selasa dilakoekan pengoeboerannja. 

Roestam ada satoe. posthuiscom- 
mandant asal pindahan dari Poerwo- 
dadi, dan ia di Semarang baroe bebe 
rapa boelan melakoekan pekerdjaannjs. 

Sementara orang jang dianggap 
mendjadi ,goeroenja“ ada bernama 
M. Mohamad alias Soenan Kalidjogo 
jang tinggal di Genoek, semalam soe 
dah bisa ditangkap djoega. 

Siapa jang mati 
terboenoeh. 

Jang mati ada Roestam, itoe post- 
huiscommandant dan doea agent- 
politie, Soedirdjo dan Marban, serta 
lebih djaoeh satoe toekang gerobak, 
Hingga sama sekali itoe penoempahan 
darah ambil korban ampat djiwa ma- 
noesia. -. 

Jang dapat loeka ada toean H.J. 
De Boer, jang tangan kirinja poetoes 
terbatjok dan toean H.C. Engelman, 
hoofdagent klas doea, Itoe doea toean 
poenja keadaan ada menjenangkan 
djoega. 

cwm (| mn 

Goenoeng Krakatau. 

Hitam semoea. 

Aneta kawatkan dari Serang, pada 
tanggal 5 Februari dari poekoel 1,30 
sore sampai poekoel 6,34 malam. Goe 
noeng Krakatau melefoeskan 23 kali 
asap hitam, diantara mana jang paling 
tinggi ada 700 meter, 

Pada tanggal 6 Februari dari poekoel 
7,12 pagi2 sampai 10,13 ada 28 kali 
asap” hitam lagi jang diletoeskan, pa 
ling tinggi 600 meter,   
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. sempoerna, 

Hapoeskanlah bea pemasoekan Teh 

    

  

   
   

'dipoengoet oleh Nederland dengan 
tinggi sekali dari Indonesia, Regeerings 
gemachtigde oentoek Economische 
Zaken kata bahwa bea itoe haroes 

toeroenkan, djika bisa, menoeroet 
  

    

    

  

     

    

pemerentah Inggris dan, pemerentah 
Fransch, maka jang paling penting 
adalah, bahwa artikel 5 dari verdrag 
di Versailles. tentang oeroesan militair, 

  

    
      

  

dihapoeskan, Dan berhoeboeng dengan 
itoe, diadakannja s “»kuchtvaart- 
conventie”, permoefakatan dalam oe- 

  

roesan Daan ra Engeland, 
Frankrijk, Italie, Belgie dan, seharoes- 
nja, Duitschland dan Nederland. Akan 
tetapi doea negeri jang terseboet bela 
kangan ini, sekarang beloem mengam 
bil poetoesan jang tentoe, lantaran 
beloem mengetahoei isinja conventie 
itoe dengan seanteronja. Duitschland 
kiranja- akan toeroet djoega, ka- 
rena, dimana artikel 5 tadi itoe 
dihapoeskan, ia mendapat persamaan 
hak dengan lain-lain negeri oentoek 
mempersendjatakan diri, dan boekan 
sadja ia mesti berdjandji djangan 
menjerang ..negeri lain, fteroetama 
Frankrijk, akan tetapi kalau ia diserang 
oleh ' negeri. lain, oempamanja oleh 

Sovjet Rusland, maka ia akan ditolong 
oleh negeri2 jang berserikat. dalam 
conventie “itoe. Adapoen Nederland, 
dilihat peta boemi dan di ingat per- 
hoeboengan politiek, memang ada 
oentoengnja djoega kalau ia toeroet 
dalam conventie itoe, apa lagi kedoe- 
doekannja 'itoe seperti djoega Belgie, 
akan tetapi sesoeatoe perserikatan 
membawa djoega keberatan. membawa 
kewadjiban jang berat Gentoek tang- 
goengannja ra'jat seloeroeh keradjaan, 

— jaitoe risico-akan toeroet berperang, 
djikalau terbit perang iagi di Europa. 
Satoe kali mengikat diri dalam salah 
satoe perserikatan militair, Nederland: 
tidak akan bisa menolak permintaan 
toeroet dalam -perserikatan politiek 
lain, dan begitoe Nederland tidak akan 
bisa pegang tegoeh ia poenja neutra- 

liteit, baik di Europa, -maoepoen di 
daerah djadjahan di Indonesia dan di 
Amerika Tengah. — 

Daily Express sendiri, menjesalkan 
pada pemerentah. di Londen, .bahwa 
dengan 'adanja itoe persetoedjoean 
dalam semoea so'al jang dibitjarakan, 
“oleh pemerentah Fransch dan peme- 
rentah Inggris, berarti melanggar per- 
djadjian2 pemerentah kepada rakjatnja, 
bahwa Enge!and tidak akan tjampoer2 
oeroesan lagi dengan daerah daratan 
Europa, 5 Can 2 : an 
Begitoe djoega meskipoen i 

doeloe berniat dengan berkeras hati 
soepaja'tidak tjampoer dalam oeroesan 
Europa” daratan, kalau djaman dan 
kemadjoean perhoeboengan politiek 

. memaksa, Engeland tidak bisa tinggal 
sendirian dalam satoe ,,splendid isola- 
tion”.Nederland poen begitoe djoega. 

Sendjata peperangan jang paling 
berbahaja dalam waktoe sekarang 

   

ini jaitoe pasoekan oedara, mesin atau 
kapal terbang dengan atau tidak dengan 
dikemoedikan orang. Di oedara tidak 
ada batas2 alam, tidak ada benteng jang 
mendjaga batas negeri, dan semoea 
perkakas boeat menolak datangnja me 
sin terbang moesoeh, sematjam meri- 
am penembak mesin terbang, telinga 
wadja, “mata listriek, d.s.b. tidak bisa 
mentjegah itoe bahaja dari atas dengan 

tidak bisa melindoengi 
ra'jat jang ta' berdosa dari torpedo 
oedara. Ni a E 1 

Djikalau itoe Luchtvaart-conventie 
betoel2 akan diterima baik oleh negeri2 
jang besar2 di Europa dan disokong 
djoega oleh negeri2 ketjil, jang mem- 
poenjai pasoekan oedara jang koeat 
dan lengkap, dan djikalau conventie 
itoe oleh soeatoe fihak dipandang lebih 
dari sepotong kertas belaka, maka nis 
tjajalah perdamaian Europa itoe men- 
dapatkan tiang baroe jang tegoeh dan 
awet. ANN 

Bagaimana djoega risiconja dikemoe 
dian hari, kita rasa, soeatoe kesempa| : 

lia beri tahoekan Sadikoen siapa me tan oentoek bekerdja bersama-sama 
“dalam perkara berdirikan pembangoe |nerangkan 
nan perdamaian oemoem itoe, tidak|bila Sanip 
boleh disia-siakan oleh Nederland, 

7 Ti Ne, 
  

    an 

—.. Di negeri Belanda, 
. Waktce mendjawab pertanjaannja 

tocan Weyer di dalam Volksraad,-ten| 

  

   
   

     

memberi keterangan jang berlainan dan 
(isi pesakitan sendiri moengkir keras. 

/AM |. — Saja tidak gila, saja kasihkan itoe 
HN loeang kalau tidak diminta— begitoelah 

(kata terdakwa. 

    

       

dapatannja Opperbestuur. 
Pa DES 23 : —0— € 

Premier Flandin dan ministe: Penggelapan rekening di Mer- 
soedah poelang kemb Ta has. 
Pers di Europa, boleh d | Dihoekoem masing 1h 
nja, menjatakan kegira itentang| — -boelan. 
itoe perdjandjian-pe jian baroe| Tadi pagi Landraad Betawi dibawah 
oentoek mempertegoehkan perdamaian|pimpinannja Mr. Koesoemaatmadja 

. dkEuropa 2in0 ees 2 Helah Be perkaranja 2 pesakitan 
Dari itoe hasil pembitjaraan antara|jalah Otjo dan Mamad siapa ditoedoeh | 

(masing2 soedah memakai oeang reke- 
ningnja. slacterij ,,Merbaboe“ satoe 
minggoe jang laloe. : 

Sebagai saksi dipanggil toean G,E 
de Senerpont beheerder dari itoe.pe- 
rocesahaan di Batavia-Centrum. Dengan 
tjaranja tocan ini bekerdja maka tiap2 
looper "jang menerima ogang contant 
tidak bisa terloepoet dari tjengkra- 
mannja ja'ni diketahoei dengan terang 

gelapkan, 
'Togean ini soedah bilang pada loo- 

per2nja, bila ada salah satoe diantara 
mereka ingin oeang oentoek belandja 
anak istrinja, dengan teroes terang 
sadja mentjeritakan padanja, djangan 
sekali kali menggelapkan oeang reke- 
ning jang toch tidak begitoe- banjak, 

Otjo soedah menggelapkan sedjoem 
biah f 2,40 sedangkan Mamad f 2,35. 
Atas pertanjaan hakim apa ia benar 
soedah berboeat demikian, mereka me 
ngakoe teroes terang dan selandjoet- 
nja membilang bahwa oeang itoe di 
goenakan oentoek memakan sehari ha 
ri oleh karena gadjih mereka itoe ti- 
dak menjoekoepi. 5 

Setelah dibikin raadkamer laloe ha- 
kim djatoehkan hoekoeman masing 1 
boelan lamanja dipotong tahanan se- 
lama 1 minggoe, 

—0— 

Bioscopiana. 

hambra, 1 

Seorang iboe maoe membikin anak 
nja soepaja djadi mashoer, seorang 
anak soedah maoe beladjar liefde- 
'Niefde-an, Iboe keras hati anak keras 
kepala...ramai. djoega film jang di 
poetar di Alhambra semalam itoe. 
' Bagoes benar oentoek tjermin orang 
toea jang mempoenjai ahak perem- 
poean. Ta 

12 
jika kita perbandingkan keadaan 

Indonesia, sebagai boemi dan langit 
bedanja... Hal ini tidak lain soepaja 
menjenangkan hati penonton sadja. 

| Dibeberapa scenes dipertoerndjoek 
kan jang dilarang boeat dilihat anak2, 
Boeat pemoeda2 makin djadi enaknja 
dilihat sadja... - 

Sebeloem film itoe dipoetar, dima 
inkan doeloe extra2 jang bagoes. 

4 PE 1 AP 

Memberi soeapan pada politie agent 
i Didenda f 7,50. 

“ Ini hari Mr. Dutry van Haeften pe- 
riksa perkaranja Sanip bin Sidi peker 
djaan mendjadi toekang deeleman jang 
ditoedoeh pada tanggal 19 Augustus 
jibl, soedah memberi oeang (soeapan| 
'pada seorang politie-agent Moechtar. 

Ketika ia ditanja apa benar ia soe- 
dah memberi oeang itoe, ia menerang 
kan bahwa boekan ia sendiri jang 
'mengeloearkan, hanja Moechtar jang 
meminta padanja, ia soedah ditangkap 
di Gang Karet lantaran salah berhenti 
dan oleh karena ia seringkali djoega 

hal, laloe soepaja djangan mendjadi 
poesing djoestroe Moechtar meminta 
ocang ia berikan sadja sedjoemblah 
f 0,375, : 

Sebagai saksi2 dihadapkan Moechtar 
dan Sadikoen djoega jang terseboet 
belakangan mendjabat pekerdjaan po- 
litie-agent. Sebenarnja jang tangkap 
toekang deeleman ini orang jang ter- 
seboet belakangan. Dan perkara ini 
poen soedah dimadjoekan olehnja. 

Saksi Mochtar menerangkan bahwa 
ia diberi itoe oeang soepaja Sanip 
djangan dibawa ke kantoor politie dan 
itoe ocang goenanja oentoek membeli 
rokok atau lainnja, : 

Setelah ia menerima itoe ocang laloe 

toch tidak ada goenanja 
itoe berboeat demikian, 

Achirnja toch ia dibawa djoega dan 
oecang jang f0,375 itoe lenjap.tidak 
tahoe kemana. sa 
Pemeriksaan ini agaknja sedikit ka 

loet oleh kerena masing2 saksi itoe 

- Setelah pengadilan bikin raadkamer 
jang lama djoega, laloe terdakwa di 
djatoehkan hoekoeman denda 17,50 
banjaknja dan itoe kedoea saksi oen-   

tang perkara bea pemasoekan teh jang 

dan lekas bahwa mereka soedah meng- | 

Stage MotherdiAl-|. 
Itentang 

ddilajar poetih dan-keadaan ditanah| : 

|dengan nampaknja beberapa kerbau, 

didenda -oleh Landgerecht lantaran ini | 

  

Consulatie Bureau oentoek baji2. 
Hoofdbestuur dari I. E. V.-Vrouwen- 

organisatie menerangkan bahwa roe- 
jimah obat dan kantor oentoek minta 
advies boeat perkara pemeliharaan 
baji2, didirikan didalam clubhuis dari 
LE, V.-Vrouwenorganisatie di Kramat 
No. 45, dan terboeka pada saban2 
hari Selasa dan Djoem'at moelai 
poekoel 10. 

Selainnja dari ini, saban hari Djoem- 
'at jang pertama dari saban2 boelan, 

hadap penjakit tjatjar. : 
TG 

Mempersatoekan Pensioenan 
dan Weduwen. 

“ Volksraad telah menerima satoe ren 

jang bermaksoed oentoek mempersatoe 
kan Pensioen dan Weduwen-fondsen, 
menoeroet toedjoeannja Pensioen fi- 
nanciering-Commissie. Oleh karena 
itoe, doea2 kantor di Indonesia akan 
dipersatoekan, sedang Commissarissen 
'akan dikoerangi sampai 2 di Holland 
dan 2 di Indonesia, . 

. Directeur No. 2 dari Pensioenfond 
Sen-jang ada disini, diberikan koeasa 
oentoek memberi keterangan kepada 
Volksraad atas nama pemerintah. 

neo 

Mentjoeri disertakan antjaman. 
Landraad Meester ini hari periksa 

perkara pentjoerian dikampoeng Pete- 
tjina bilangan Tamboen dimana seo- 
rang Indonesier Beeh dan Dalli soedah 
ditoedoeh masoek dalam roemahnja 
Kapir di itoe kampoeng djoeya dan 
mentjoeri barang2 serta mengantjam 
pada toean roemah akan diboenoeh. 

Beberapa saksi soedah didengar 
keterangannja diantara seorang politie 
dessa. Oleh karena hakim menganggap 
beloem tjoekoep -terang ini perkara 
maka ia moendoerkan sampai tanggal 
7 Maart jang akan datang, 

Membenarkan kesalahan. 

Dalam artikel 2e. blad ini hari 
»Minister-President Dr. H. 

Colija dengan Indonesia", dikolom 
kedoea ada kepala ,Perempoean 
dengan Japan”. 'ni salah dan 
mestinja : 
PEREMBOEKAN DENGAN JAPAN. 

- Kesalahan correctie- ini harap di- 
ma'loemkan. 

    Pemboekaan pasar 
chewan di desa- Djatinegara. 
— .. “Satoe initiatief 

PM nbatanghaik. 
Atas oesahanja'toean Ateng Soera- 

pradja, Ass. Wedana Peelogadoeng 
(sebelah Wetan Mr. Cornelis liwat 
Kalender), ini pagi soedah diboeka 
Satoe pasar chewan. Orang jang ber- 
hadl'r dari itoe desa dan sekitarnja 
banjak sekali, malah itoe pasar jang 
baroe maoe diboeka soedah »Gianjari“ 

sapi dan kambing jang didjoeal di 
Sitoe. Sebeloem pemboekaan officieel 
Gilakoekan soedah beberapa chewan 
dibeli orang dan dihela poelang. 

Djam 10 Loerah desa Djatinegara, 
toean Ateng Hamdjah, boeka pidato 
teroetama hatoerkan selamat pada 
jang hadlir, hatoerkan trima kasihnja 
pada Regent dan Wedana Mr. Corne- 
lis serta Ass. Wedana Poelogadoeng. 

 Hoe toetoerkan bahwa pasar itoe| 
sementara diadakan seminggoe sekali 
pada tiap2 hari Kemis. 
| Tentang kefaedahannja itoe pasar 
ditoetoerkan oleh toean Hamdjah be 
gini : 

Ke 1. Mengentengkan pada pendoe- 
doek desa dan kampoengan jang dekat2 
lang maoce mendjoeal chewannja, soe 
paja djangan terlaloe djaoeh membawa 
chewannja, oempamanja ke Bekassi. 

Ke 2. Mengentengkan poela pada 
Toean2 pak (pachter) jang dikira oleh 
saja bakal dapat mengoerangkan ong- 
kos bawa chewan jang dibelinja, sebab 
kebanjakan fchewan2 itoe Djatoehnja 

ornelis, 
Ke 3, Moedah-moedahan menambah 

penghidoepannja pendoedoek desa de- 
ngan pekoelian, oempamanja menoen 
toen kerho jang soedah dibeli oleh 
pak atau menimboelkan perasahan ke 
perloean memelihara chewan. 

Ke 4, Menambah wang kas desa 
goena keperloean desa. 

Itoe pasar boekan oentoek kepen- 
tingannja satoe atau doea orang, te- 
tapi djikalau ada pendapatannja sama 
sekali masoek kas desa. Mata soember 
oeang haroes ada sebab djoega desa 
Djatinegara ingin poenja pasar jang 
baik dan bale desa, sedangkan boekan 
djamannja ini waktoe boeat menam- 
bah beban pendoedoek. 

Penoetoepnja toean Hamdjah minta 
soepaja oentoek keselamatannja itoe 
pasar toean penghoeloe batja do'a. 

Toean H. Moh. Nazir lantas mem- 
batja do'a jang diamini oleh sekalian 

ada kesempatan oetoek disoentik ter-|- 

tjana Algemeen Maatregel van Bestuur) 

ke Meester Cornelis, sedang djatine-| 
. Igara letaknja tidak djaoeh dari Meester 

  

dengan soegoehan sederhana dari 
njonja Soerapradja, lemper dan pi- 
sang-goreng djalan keliling. 

. Orang2 desa disitoe kelihatan sama 
girang dan tidak habis terima kasih 
kepada kepalanja |Ass. Wedana) jang 
telah ambil initiatief oentoek mema- 
djoekan daerahnja itoe. 

—0-— 

”Ouw Peh Tjoa" atau doea oelar si 
. loeman. 

Dji Hollywoad. Theater. 
Soedah beberapa malam di Theater 

terseboet telah dipoetar film berbahasa 
Indonesia 100 pCt, jaitoe “Ouw Peh 
Tjoa“ atau doea siloeman.oelar poetih 
dan hitam. 

sekali, diantara mana bangsa Tionghoa 
oleh karena memang ini ada tjerita Ti 
onghoa. Film ini jang dibikin di poe- 
lau Djawa sangat menarik hati, Pe- 
mandangan2 jang indah tidak kalah 
kiranja dengan boeatan bangsa Barat. 

- Disitoe nampak seorang pemoeda 
soedah tertarik hatinja oleh-satoe oe- 
lar siloeman jang bisa meroepakan 
dirinja sebagai satoe gadis jang tjan- 
tik, Perhoeboengan antara doea orang 
(?) ini soedah memberi hasil seorang 
anak, : Re 

Pendek kata lebih djaoeh lagi tidak 
oesah dioeraikan disini, ijoekoep kira 
nja bila kita katakan bahwa kekotja- 
kannja tidak kalah dengan Laurel Hardy" 

——G— 

Maoe Beladjar menembak Babi. 
Achirnja didenda f 30,— 

Di Landraad ini hari dihadapkan 
seorang Tionghao bernama Tan Kim 
Hoat tinggal di Batavia jang ditoe 
doeh soedah mempoenjai pistool gelap. 
Terdakwa soedah ditangkap di Djem 
batan Lima oleh seorang rechercheur 
ketika Tan melantjong pada seorang 

lantjong sadja membawa pistool. 
Atas pertanjaan hakim kenapa ia 

bawa itoe sendjata ia menerangkan 
bahwa itoe goenanja oentoek menem 
bak babi, 

— Dimana banjak babi ? 
— Ditempat saja banjak sekali ! 
— Apa kau soedah bisa menembak ? 
— Belvem toean, tetapi saja maoe 

tjoba sama binatang2 itoe. 
— Kenapa kau soedah bawa itoe 

sendjata ketika hendak” melantjong, 
apa kau merasa djadi berani ? 

Terdakwa tidak-bisa berikan djawa- 
ban apa apa. : 

Setelah didengar keterangannja sak: 
si laloe hakim djatoehkan hoekoeman 
denda f 30,—, banjaknia 

3S 5 aa 

Kedosaan maoe disingkirkan sama 
orang lain. 

Achirnja dihoekoem 6 
boelan.-. 

Dengan gevangenis auto soedah di 
bawa dari boei Struiswgjk seorang In- 
donesier bernama Naman bin Tjaeran 
mandoer dari bedienden kantoor , De 
Groot” jang soedah ditoedoeh mentjoe 
ri speda itoe peroesahaan. 

Sebagai saksi dihadapkan seorang 
anak ketjil Imang dan Ali seorang toea 
jang tinggal di gang Atjong. Ini ke 
doea orang ada tinggal bersama2 da 
lam satoe roemah dan si terdakwa ti 
dak berdjaoehan, pendek kata sesama 
tetangga. 

Setelah Neman tjari itoe speda laloe 
ia bitang sama Imang bahwa ia boleh 
pakai itoe barang, oleh karena ia boleh 
dapat beli dengan mindring. 
'Setelah ia tjoeri itoe barang laloe ia 
tidak poelang2 keroemahnja dan 'itoe 
speda djadinja ada diroemahnja itoe 

Imang. ungu 
Lantaran tjoeriga”Taloe Ali soeroeh 

Imang pergi ke kantoor .,De Groot" 
dan disini beheerdernja soedah mem 
beri tahoekan bahwa Neman soedah 
ditangkap oleh politie lantaran men 
tjoeri speda di Pasar Baroe. Poen 
saja soedah kehilangan speda, begi 
toelah kata beheerder tadi, 

Atas ketjerdikannja itoe anak ketjil 
jang baroe beroemoer 11 tahoenlaloe 
speda jang Neman boleh dapat tjoeri 
dipoelangkan pada jang poenja. 

Sebagaimana biasa soedah tentoe 
sadja Neman ketika ditanja oleh hakim 
moengkir keras akan tetapi keterangan2 
saksi ada mentjoekoepi boeat ia soe 
paja dapat dimasoekkan dalam pen 
djara 6 boelam lamanya. 

Sel jam 

Pembikinanj arak gelap. 
Pada hari Rebo 6 Feb. kemaren 

djam 11 siang oleh Accijnsdienst ber 
sama sama Politie Pendjaringan soe- 
dah dibikin penggeladahan2: le. di 
Gang Kampoeng Agoes No. 16, diroe 
mahnja Liem Tek Hie, dimana ada 
kedapatan 1 stel masakan arak, 2 tem 
pajan berisi 300 liter arak, jang dita 
roehnja dibagian kamar belakang se 
dang didepannja ada doea lemari, soe 
paja soesah didapatkannja oleh Poli 
tie, 1 blik berisi 10 liter arak poetih 
jang kedapatan dikamar tidoer diba-     toeng sadja tidak kedjeblos. 

   
jang berhadlir, 

  

Ini pemboeka'an officieel ditoetoep | 

Djoemblahnja penonton ada banjak 

kawannja disitoe. Anehnja pergi mel: 

Sesoedahnja diperiksa oleh politie 
lantas Lim Tek Hie mengakoe bahwa 
isterinja jang membikin itoe 'arak 
gelap. 

2e. di Gang Kali mati no. 21 di 
roemahnja Tjan Hoo,.dimana ada ke 
dapatan 1 stel .masdkan -arak dari 
tembaga. 3 

Semoea barang2 perkakas membikin 
arak itoe dibeslag oleh politie Pen- 

dikenakan proces verbaal. 
— DO — 

Lijst derma P.P,KLI. hilang. 

Pengoeroes P,P.K,I, menghabarkan, 
bahwa pada hari Senin tanggal 4 Fe 
bruari '35 kira-kira djam 5 sore, lijst 
derma No. 16/1935 jang didjalankan 

hilang dengan tidak ketahoean dima- 
na-mananja, Citjari tiada ketemoe lagi. 

Dalam lijst itoe, soedah ada doea 
orang jang mengisi derma beroepa 
beras oentoek P.P.K.I. aa 

Maka dari itoe diminta dengan hor 
mat, soepaja sekalian Pembatja kalau 
kedatengan orang jang membawa lijst 
jang terseboet diatas, Soepaja ditahan, 
dan- djika ta? ada keberatan mohon 

straat 169 Mr.- Gornelis. 

“Dermake PP, Kh 

menerima derma dari : : 
Ahmadijah Oodian Bogor f 2,— Per- 
soneel kantor R.R. Mr Cornelis f6,115 
Toko Merah Bandoeng 21 potong kain 

pengoeroes badar -eiseboet membilang 
banjak tetima kasih. 

—0 — 

Tentang itoe bioscoop adjaib.. 
Toean S. toelis pada kita: . 
Menjamboeng toelisan tentang bios- 

Coop adjaib di Djatinegara Idan Pon- 
dok Gede, perloe dibentangkan sedikit 
tentang kedjadian diatas, soepaja jang 

sampai menimboelkan persangkaan 
» Kramat" sehingga ada jang meminta 
do'a disitoe, Be ea 
Bioscoop tadi tjoema dapat dilihat 

diwaktoe ada matabari sadja. Biasanja 
kesehatan didalam kamar agak gelap 
jang dindingnja kebetoelan berlobang 
ketjil. Lobang “ini kalau besar tidak 
bisa memberi 
bioscoop. 

Lobang tadi .sifatnja hampir tidak: 
berbeda dengan katja gelas dari per- 
kakas portret. Oentoek jang mengarti 
tentang ilmoe alam, kedjadian ini satoe 
kedjadian biasa sadja. Sebagai kanak2 
seringkali memboeat perkakas poriret 
dari blek roti marie, dikasih lens di 
depannja. Bajang2an jang kelihatan di 
sitoe tidak ada obahnja. 

“ Moedah2an keterangan singkat ini 
dapat memberi pemandangan pada 
jang beloem mengarii. 

  

  

  

NEDERLAND 
Persatoean doea daerah. ' 
Masing2 mesti bajar 
bagiannja. 

Den Haag, 6 Febr, (Aneta): Di 
dalam Memorie. van Antwoord kepada: 

partement van "Kolonien, Minister 
Colijn melawan itoe pendapatan bahwa 
menoeroet artikel 1 dari Grondwet, 
Nederland mempoenjai kedoedoekan 
jang paling teroetama di dalam kera- 
djaan dan begitoetbisa ditarik poe- 
toesan, bahwa Nederland teroetama 

lamatan negeri (defensie). 
an G— 

Studenten bergerak. 
Delft, 6 Febr. (Aneta) Aliran2 pro- 

dan anti: Fascisme .didalam beberapa 
perkoempoelan2 studenten, soedah 
menjebabkan diboekanja persidangan2 
jang roesoeh sekali. 

——O— 

Persetoedjoean di London 

Nederland 

kaba ,Het Vadetiand” membitjarakan 
persetoedjoean jang terdapat di London 

tang perkara 
di doenia, dan 
boekan sadja mempoenjai kewadjiban 
tapi baik sekali, oentoek ikeet berda 

Kanaan perdamaian 

oentoek: ikoet:   wah bultzak, 

     

  

mag 9 — 

  

djaringan, sementara jang tersangkoet 

oleh salah seorang looper, soedah: 

di kirim kekantoor P.P.K.I. Passar- 

Pengoeroes menghabarkan bahwa pa. 
da boelan jang baharoe laloe soedah 

Dengan perantaraan soerat chabar ini - 

beloem mengarti sebab2nja, djangan - 

pemandangan seperti ' 

Eerste Kamer tentang -begrooting De- . 

jang mesti membajar ongkos2 kese- - 

Baik djoegaoentoek 

Den Haag, 6 Feb fAneta) Soerat: | 

diantara Engeland dan Frankrijk ten- - 

ata“bahwa Nederland 

mai. Althans djika Nederland ditanja. 
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| Engelmao jang k pajah. Djoega 

“kepada toean de “Boer, jang mesti 

ea
. 

| 

    

    

  

     

   

    

  

- dramaini, 

— rat kabar ,De Maasbode“ mendengar 

  

  

: Tea : Le Haag 
- Ikabar, bahwa Rapport Van der Maas|tahoen ini, akan mengoendjoengi, Sri 
. litoe, tidak akan dioemoemkan. 
| Berhoeboeng dengan ini rapport, 

— Iboleh Pee 3 pendiriannja sa 
- |toe Commissi enjelidikan, jang akan 

— Rapport dari ini Commissi, betoel 
akan dioemcemkan, 

Soerat kabar ,De Maasbode” men 
1jatat bahwa palirg sedikit isinja ha- 

r|roes dioemoenkan, biarpoen pendek 

ente, tida 
: ba meskipoen Resident Bi 
Semarang sendiri mintakan 
oentoek mereka .itoe. Boe 

| mereka, toekang2 grobak il 
keberatan dari itoe bela 

  

    

  

   

  

   " Ta 

— itoe tidak ditoe   

si ke 
d 

voleh:salah soeatoe fihak Ikita rasaj 
tentoe fihak B.B.), bestuur Gemeente 
itoe dikasih tahoe dengan tegas segala 

keberatan2 dari pemoengoetan padjak 

menjitjil sabaa kwartaal itoe.. - 
Djadi Gemeentebestuur soedah da- 

| »at fahoe lebih doeloe" tapi tidak ber 
| boeat soeatoe apa oentoek mentjegah 

erkara jang tidak di.ingin. Masakah 

Gemeentebestuur itoe tidak pikir2 ig. 

orang ketjil itoe akan berani bergerak 
bikin perlawanan ?.Apakah benar Ge-| 
meentebestuur itoe mengandel sadja 

pada tangan besi dari jang berkoeasa 

dan begitoe b'sa berbueat semaoenja? 

— Malaman sebeloemnja terdjadi per- 
lawanan itoe, toekang2 gerobak bikin 

vergader 

   
    

  

dan disitoe diambil poe- 

sek perlawanan -itoe de- 

ngan perkosa, mereka itoe hendak 

— melawan ambtenaar2 Gemeente sadja, 

tapi kalau pOlitie tjampoer tangan, 

apa boleh boeat, Begitoelah terbatja 

dalam pers poetih. Adanja vergadering 

ini oleh- kepala desa dari Bandjardowo 

tidak  dirapportkan kepada chefnja 

(A.W. Goenoek) dan ia seketika itoe 

djoega. -oleh Resident dilepas dari 
. Mabatannia. mi aa 

7 Kit 2 tidak maoe benarkan pergera- 

kan perlawanan - itoe, kita mesti 

memberi hormat kepada itoe korban2 

dari corps politie,Roestam, Soedirdjo | 

dan Marban jang diboenoeh dan ha, 
loeka pajah. Djoega 

djalankan kewadjibannja sebagai kaoem 
boeroeh. Mereka ifoe semoea djoega 
toekang2 gerobak, jang toeroet mati| 

dan dipendjara menoenggoe poetoesan 

hakim, mendjadi korban dari kealpaan | 

fihak jang bersangkoetan dan ber 

koeasa oentoek menjegah terdjadinja 

' Loerah Bandjardowo itoe memang 
salah. Djikalau ia teroes rapport ke- 

pada Bestuur, maka B.B. dan Politie 

lebih doeloe bisa mentjegah terdjadi- | 

nnja perlawanan itoe. Akan tetapi Ge-|maoe menerima satoe oetoesan dari 

neentebestuur djoega tidak soetji, di 

Hani ia, sesoedahnja dikasih tahoe 

tentang keberatan toekang2 gerobak 
dan tentang timboelnja perasaan tidak 

senang dalam kalangan orang2 itoe,| 

tidak adakan soeatoe atoeran jg. bisa 

memadamkan api perlawanan dalam 

sanoebari orang-orang ketjil itoe. 

Berlakoe hakim sendiri memang ter- 

larang oleh sarat dan igama, akan tetapi: 

djoega mesti dihoekoem mereka orang, 

jang menimboelkan lantaran2 terdjadi- L 

nja perlawanan ioe. 
Sasa Ka ta 

. Itoe orang gila, tjoema boleh dikata, 
minjak jang mengorbankan api menjala 

Nae an “tidak lebih -doeloe 

mengetahoei bahajanja ini Soenan 
Kali, itoelah djoega mesti diperiksa 

dengan teliti. : 5 

ii at 5 
1 DEK 

| Rapport Van der Maas. 
? 3 “Tentang ketjela- 

| kaan ,Uiver.” 

Rotterdam, 6 Febr, (Aneta) Soe- 

kabar, bahwa rappert jang dibikin 
| oleh tocan Van der Maastentangitoe| 

| ketjelakaan pesawat ,Uiver”, soedah 
kirim kepada Pemerintah. 
Rapport ini tebalnja, ada 35 lembar 

ntingnja berhoebosng dengan itoe 
jelakan — : 

“Tidak akan dioemoem' 
kan. 

“Den Haag, 6 Feb. |Aneta) Soe- 

adaan bertambah soekari oentoek | 3. 

ketjil itoe. Dan .,imenoeroet pen- | 
engaran: kita”, demikianlah" -Aneta, |     

perempoean. 

peneoan dari Marseille Bangkok 

(Kh Premier Flandin menghadliri satoe 

| Sementara itoe Politie soedah di: 

tambah dengan 100 lembar roepa2| 
ipiran tentang keterangan2 jangadaj 

sadja, berhoeboeng dengan adanja 
beberapa hal jang penting tentang ke 
tjelakaan itoe. 5 

o— 
. Goeroe tinggi Volkenkunde. 

n, 6 Febr. (Aneta). Diangkat 
oeroe-tinggi didalam ilmoe 
ai bangsa2. dari 

| de), Dr. J. P. B. 

aroe itoe doeloe membi 
an ke Indonesia, dalam 

en 1932 dan 1934, oentoek mem 
eladjari perbandingan roepa2 bangsa 

di Indonesia. PA 
Rx —0— 

. EUROPA 
tenrijk dan persetoedjoean 

di Londen 

00. Schuschnigg keLon- 
AO , 

Weenen, 6 Feb. (Aneta) Menoe- 
roet madjallah dari Pemerentah , Neuig 
'keits Weltblatt”. Premier Schuschnigg 
Jakan berangkat ke Londen pada tang- 
gal 22 Februari sesoedahnja ia me- 
Ingoendjoengi Parijs. 

Penetepan jang officieel dari ini 
perkabaran beloem bisa terdapat. 

    
    

  

    

  

at 
PE 

  

—0— 

Belgie dan Sovjet Rusland 
Tidak maoe bersa- 

. ha batan. 
Brussel, 6 Feb. (Aneta). Parlement 

dari negeri Belgig soedah menolak 
satoe voorstel dengan S3 soeara, oen 
toek mengadakan perhoeboengan di 
plomatiek baroe lagi dengan Sovjet- 

Rusland, 
ba me gal 

| Persaingn di,atas oedara. 
Eta Air France diper 

2 loeaskan. & 
- Parijs, 6 Feb. (Aneta-Havas) 
Moelai dengan" boelan Maart, maska 
Ipai kapal terbang Air France dari 
Inegeri Frankrijk akan mendjalankan 
pelajangan dienst dari Frankrijk ke 
Syria, dengan mesin terbang jang bisa 
toeroen di ata$ air dan mempoenjai 
4 motor, mesin terbang ini bisa 10 

"—|goenakan rapport itoe sebagai satoe | 
e- | penoentoen. PE 

  

      
Ratoe dari 
liwat 
meninggalnja kaoem keloearga radja 
'Nederland. 

Nederland, sesoedahnja 

AMERIKA 
Holland society di Amerika. "“ 

Merajakan berdirinja 
50 tahoen. 

Nem York, 6 Feb, fAneta) Pera 
jaan berhoeboeng dengan 50 tahoen 
berdirinja perkoempoelan orang bang: 
sa Belanda di.Amerika, dilakoekan| 

dengan sangat menarik hati dan di 
hadliri oleh Oetoesan Nederland di 
Amerika. 

President Roosev It berpidato dalam 
perajaan itoe, dengan perantaran radio. 
la menerangkan bsihwa bangsa Belan 
da banjak sekali pekerdjaannja oer- 

toek mendirikan sRepubliek Amerika- 
Sarikat, dan ia menghormati beberapa 
Sifat dan tabeat bangsa Belarda se- 
perti kekal di dalam pekerdjaan, dan 
beroesaha dengan tenang hati. 

Sri Ratoe Wilhelmina mengirimkan 
telegram pemberian selamat jang 
pandjang lebar. 

AZIA 
— Japan dan England. 

Maoce bersahabatan lagi. 
Tokio, 7 Feb (Aneta-Reuter) Me 

noeroet soerat kabar “Asahi Shimbun”, 

toe interpelatie tentang ' kesempatan 
oentoek memperbakii lagi perhoeboe- 
ngan persoedaraan diantara Japan dan 
England. 

Minister Koki Hirota “dari eeroesan 
loear negeri menerangkan bahwa ber 
boeboeng dengan keadaan pereconomi 
an didoenia, sekalian ini, soal ini be 
foel boleh dipertimbangkan. 
“Pemerintah sangat bersetoedjoe oen 

toek mentjoba mengadakan pembitjara 
an lagi antara Japan dan England, ber 
hoeboeng dengan maksoed oentoek me 
ngadakan perhoeboengan persoedara 
an baroe. : 

Wakil dari ministerie ocroesan loear 

negeri menerangkan bahwa 1 
sama sekali beloem diboeka soeatoe 

pembitjaraan diantara England dan Ja- 
pan. Naa 

  

   
    

  

  

1 ea Pam ndane      
  

Moelai tanggal 7 “Februari, dienst 

dan Saigon, akan mempoenjai perhoe 
boengan teroes " dengan dienst Bang 
kok ivientiane Hanoi. 
. Pemberontakan di Engeland. 

Sheffield. 

perkelahian antara Politie dan bebe 

jang membikin protest terhadap soko 
ngan oentoek Kaoem Penganggoer, 
“ Gemeenteraad dari Sheffield tidak 

Kaoem Penganggoer itoe, sesoedah 
mana mereka mengoeroeng gedoeng 
Gemeente dan melempari dengan batoe. 

Politie biasa dan Politie jang me- 

9 pegawai politie mendapat loeka, 
diantara mana ada satoe jang mesii 
dirawat di roemah sakit. 

Politie membeslag bendera2 merah 
pentoengan kajoe, batoe2 dan batoe 
'cement. Pa ta 

ur S3 —0— 

Memperingatkan peroesoehan 
di Parijs. 
'Kaoem Royalist 

: bergerak. 
— Parijs, 6 Feb. (Aneta-Reuter). Di 
dalam beberapa gedoeng gredja di 
adakan sembahjang oentoek mempe- 
ringatkan itoe peroesoehan toempah 
darah di Parijs dalam tahoen jang laloe 
(6 Februari 1934). 

Heilige Mis di gredja ,,Notre Dame", 

sediakan di dekat Place de la Con- 
corde, oentoek bergerak djika barang 
kali ada -salah satoe pemberontakan 

lagi. Auto2 dari Politie jang mempoe 
njai .radio, berpoetar2 di seloeroeh 
Ae Pa na : 

Satoe . perkelahian terlah terdjadi 
diantara Kaoem Royalisten dan Politie, 
didalam mana dilakockan b:njak pe- 
nangkapan, 

2 Hn YA 

“Radja dari Belgie, 
Akan mengoendjoeng 
“aras i 

Brussel, 6 Febr. (Aneta), Corres- 
pondent dari soerat kabar ,, De Tijd” 
mewartakan bahwa Radja Leopold   rat kabar ,De Telegraaf“ mendapat 

  

Kaoem penganggoer dilwa P.P.L.I. akan mengadakan congres 
h 5 bertempat di Mataram, moelai tanggal 

Sheffield, 6 Feb. (Aneta) 20122 sampai 25 Juli j.a.d. Djoega ada 
orang ada jang ditangkap sesoedahnja dikabarkan bahwa njonja Margono 

Djojodikoesoemo mendjadi veorzit-| 
rapa riboe orang Kaoem Penganggoer Ister dari P.P,LI. 

noenggang koeda mengedjar mereka. |ster dari P.P.I.I, tetapi -voorzitster 
dari Comite Congres Perempoean|: 

, Toean- Weyer, Voorzitter dari On- 

Boekan Congres P.P.LI. 
Tetapi congres,Perem- 
poean Indonesia“ Oe- 
moemnja jang kedoea. 

Kemaren soedah dioemoemkan bah 

Ini ada kesalahan besar ! 
Jang sebenarnja hendak mengadakan 

congres itoe boekannja P,P.L.I. tetapi 
»Perempoean Indonesia“ seoeimoem- 
nja jang kadoea dan boekan di Ma- 
taram tetapi di Betawi tempatnja. 

Poen njonja Margono Djojokoe- 
soemo boekannja mendjadi voorzit- 

Indonesia jang akan diadakan di Be- 
tawi terseboet. 

Dengan ini itoe kesalahan jang di 

kan, 
oi akta tata 

Menoeroenkan bea teh. 

dernemersbond-dan anggota Volksraad, 
soedah minta bertanja kepada peme 
rentah, soepaja Nederland menoeroen 
kan atau menghapoeskan bea pema- 
soekan pada teh dari Indonesia jang 
tertinggi itoe, - : 
. Seperti toean Feulliteau de Bruyn 
soedah minta oentoek goela Djawa. 
.Menoeroet keterangannja Regeering 

gemachtigde oentoek Economische 
Zaken, bea itoe di Nederland ada 97 
setengah cent dipoengoetnja dari satoe 
ikilogram. sehingga boleh dikata bah- 
wa teh Indonesia tidak bisa masoek 
terdjoeal dinegeri belanda, 

—.»Di Nederland soedah di lakoe- 
kan penjelidikan pada bea pemasoe 
kan ini, dan soedah terdapat poe- 

toesan bahwa bea jang tinggi itoe, 
tidak merintangi pemakaiannja. Se- 
Denga djika bea itoe ditoeroenkan 
dengan biasa sadja, Nedertand tidak 
akan pakai lebih. banjak teh. Oen- 
toek itoe maksoed, mesti diadakan 
satoe toeroenan jang banjak sekali, 
djoega berhoeboeng dengan keada 
an disana, bahwa teh dari Indone- 

waktoe berkaboerg, lI:ntaran | 

“Ihat, 

ada jang 

Teh, di negeri Belanda tetap men 
djadi satoe barang luxe, selainnja 
dari koffie. Oleh karena itoe, iidak 

“akan mempengaroehi penoeroenan 
bea pemasoekan itoe." Pa 

Nou, dari ini keterangan bisa terli- 
bahwa Regeeringsgemachtigde 

beloem pernah beli teh di Nederland. 
Makloemlah disana ada banjak pernod, 

Gan roepa2 Borrels, Fancy- drinks dan 
»ap€ritiefs” jang soenggoeh lebih asjik 

biasa sadja. 

kan itoe, hanja terbatas sampai Afdee- 
ling C. dari Ministerie van Kolonien 
sadja, loeasnja. Sebab. tjobalah beli 
satoc pongdspakje teh dari weduwe 
Van Nelle di salah satoe kedai dari 
Pier de Gruyter en Zoon. Harganja 

18 Cent: 20 cent, 22 cent 
dan 24 cent, lebih moerah dan lebih 
moedah dibikinnja daripada koff'e. 

Bee an sekali larang Luxe, tapi 
diminoem saban hari biasanja 2 kali, 
beloem terhitoeng djika ada tamoe. 
Moelainja pasti dengan minccem teh, 

Teh dari Ceylon dan dari Tiong- 

tecangkannja di specsal salon de the 
«xguis di Parijs. Tapi di negeri Be 
landa, orang2 minoem teh jang rasa 
nja seperti daoen sawoh kering, Arti 
nja jang tidak mempoenjai rasa lain 
daripada pahit getir, oleh karena be- 

didalam Rijksdag soedah diadakan sa toel barangkali tjamposeran dengan teh 
entahlah dari mana, 

Teh dari Indonesia, beloem pernah 
terlihat djika boekan di Indische win- 
kels jang speciaal di Laan van Meer 
dervoort, dengan harga paling sedikit 
GO cent per pond. Djika teh Indonesia 
diberi kesempatan oentoek masoek, 
-rtinja djika- betoel diadakan penoe 
roenan bea jang tingginja demikian 
,SChandal'g“ toe oentoek diantara 
doea daerah dari satoe keradjaan, de 
ngan tentoe teh Indonesia akari lakoe 
dengan baik sekali. Sebab djika rasa 
rja dibandingkan dengan teh dari sana, 
tentoe peroesahaan teh dari , De We 
Cuwe“ akan pailiet, atau. . . .. teh 

sekarang |dari. indonesia mesti lakoe. 
“ Hup toean Weyer, hup toean F. de 
Bruyn, hup Regeeringsgemachtigde. 
Djangan soepaja di kist. Kita maoe 
bilang, teh dari Indonesia, dari Para 

: FT “Ikan Salak. Djangan soepaja dikist di. 
1 . ym | dalam loemboeng2! 

Dubonnet, Cocktail, Flipps, Cobblers | 

rasanja daripada ,gemeene thee jang| 

Roepanja penjelidikan jang dilakoe 

kok, betoel ada harang luxe dan di 

    

  

  

X $ 
T, Moehamad B. Pedjam- 

bon !!!/698 Semarang: 

Dalam soerat toean sendiri soedah 
menerangkan bahwa kabaran itoe dari 
Soerab. Handelsblad, djadi kepada 
soerat kabar itoelah toean haroes 
madjoekan pertanjaan, 

  

    

LELANG 
Dimoeka oemoem pada tanggal 16 

boel:n Februari 1935 djam 10 pagi 

di Boelan-Boelan (Bekasi) di kantoor 

toean Notaris |(Samtoengan lelang 

18 December 1934, jang termoeat di 

ini soerat kabar tt. '2I/14, 5/12 dan 
16/12— 1934) : SA 

A. 7 petak Sawah “di” Pomahan 
Srengsengboekoe kongsi No. 333. 

B. 10 petak sawah di Balong Goe- 
boek Srengseng boekoe kongsi 

No. 121, 
C, 13 petak sawah di Galian Sreng- 

seng boekoe kongsi No. 160. 

—Semoea miliknja Kiman atawa Ra- 
himan bapa Kima tinggal di Galian 

bajoeran afdeeling Srengseng, 
— Pendjoealan terseboet dibikin de- 

ngan kekoewatan kwasa, 

— Katerangan lebi djaceh boleh dapat 
di kantoor toean Notaris D. J, M. de 
Hondt Batavia. 

152 W, GILL.   
  

V 
  

KTA: 
  

Kamandoran Kemoedjing tanah Pe- . 

Jang dapat kwasa - 

beritakan oleh pembantoe kita benar 

Malam Minggoe tg. 9 Februari Goeletan besar. 

LONDER contra MARCEDES 
Kampiven Java Bandoeng 5 

    

  

LELANG-TERGABOENG. 
“Pada tanggal 9, 11 dan 12 Februari 1935, djam 9 pagi bertempat di 

magazijn S.S. di SOERABAJA GOEBENG dari segala roepa barang2 jang 
jang tidak terpakai lagi oleh S.S. dan lain dienst negeri, begitoe poela 

barang2 jang ketinggalan dalam kereta2 api, dan di station2 S. S. di 

sebelah Timoer dari SOERAKARTA dan roepa2 barang jang terdapat oleh 
politie. : 

Barang2 jang akan didjoeal seperti berikoet: 

(gietijzer) voluteveeren (Iper-perj, bovenbouwmaterialen (perkakas2 ke- 
.perloean oentoek mendirikan roemah), diverse electromotoren dan dynamo's 

perkakas roemah dan alat keperloean roemah tangga, 

Seteroesnja : speda2 dan onderdeelennja, onderdeelen dari auto, onder- 

deelen dari lampoe2, gramofoons, mrandolines, leeren foudralen, satoe 

partij zwart machinegaren, timbangan2, dan toonbank - bascules met 

gewichten, jang soedah tertjap dengan tjap jang sjah (laatste ijkmerk), 

barang2 pakaian, barang2 jang berharga (preciosa) d.LI. 

ATOERAN MELELANGNJA: 
9 Februari 1935: Barang2 jang tidak terpakai lagi oleh S.S. 

11 Februari 1935: Barang2 jang tidak terpakai lagi oleh lain dienst negeri. 

12 Februari 1933: Barang2 jang ketinggalan idan jang tidak bisa dikirim 
lagi dan barang2 jang didapatkan oleh “politie, begitoe poela barang2 
restant dari kedoea hari sesoedah lelang terseboet diatas. 

Kepala dari Magazijn dienst S.S. 

STAATSSPOORWEGEN 
      dari. Belgie dengan Ratoenja dalam 

sia selamanja terpakai sebagai tjam 
poeran, 

PARK 

beberapa, bagian besi toea, per-per wadja jang soedah toea, besi2 toea 
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Lean 
Tani radio. Tang terkenal 

SorDIG — aa 

20 Masa « SWEETHEART 
- 

   

“HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN BATAVIA 

1 

Melaenken tinggal ini malem dan besok: malem 

OUW PEH TJ OA 
g Si Woea Siloeman Oeler Poeti dan Item) 

Tiap- tiap malem teroes kebandjiran penonton dan atas permin- 

tahan orang banjak dan agar kasi koetika pada publiek jang 

belon nonton ini film, besok malem aken dikasi tiga pertoen- 

€ djoekan, jaitoe djam 7 — 9 dan 11. 

  

Anak-anak boleh nonton 88 
  

“Moral hari Saptoe tanggal 9 Februari akan dipertoendjoeken 
satoe United Artist productie jang djempolan. 

»PAL 2 KA" 

    
Saka Mr, Cornelis 4 

| REBO 6 dan KEMIS 7 FEBRUARI 1935 

Pa Ea Ns 
ADA SATOE REVUE-FILM BESAR 

  

. dengan 

JEssir MATTHEWS. 
. Satoe nona toekang njanji dan dangsa jang teramat eilok! 

Muziek, Ballet, Dangsa, 

EVERGREEN : menjenangken sanget pada pemandangan mata, 
poen sekalian balletnummernja ada sanget bagoes ! 

Het MATTHEWS jang tjantik membikin orang djadi kagoem 

—. dengan japoenja tjara berdangsa!!. 

— Ballet-baliet jang agaknja sebagi djoega dongeng:n! 

Bergoembiralah 2 djam lamanja dengan ,EVERGREEN ! 

tagar Muziek-muziek jang merdoe dan ikoetinlah apa 'zng 
Tenan di atas tajar ea H 

Kagoembirahan dan laen-laen. 

      
Februari 1935 

Sawah naa 2 2 Bat. .c. 

— MEMPER TOENDJOEKEN 

STA Te MOTEIER 
Ha! Ini dia Sekda baroe ketemoe dengan film jang banjak 

    

moelai: sampe pengabisan. 

ALICE BRADY 
“dan Mita bintang film di dalem Hoofdrol, 
Pang nonton Tr dapet kegoembirahan. 

  

— Anak-anak tida boleh nonton. 
cm DemaMRa 

89- 10 Feb "3 

IGHT FLIGHT 

& 

  

Boeat Haa REBO 

dan KEMIS 6—7 

      
           
    

     
       
    
      

  

   

    

  

   

dansa2, en actie dan bikin sekalian penonton goembira dari 

((GLOBE THEATER 
Ini malem dan malem brikoetnja 

Socatoe film «dari Metro Gold- 

wyn- Mayer Menoeroet karangan-. 

nja Robbert Louis Stenvenson 

9 ,Onsterfelijk. avonturen verhaal“ 

Apakah toean masih ingat film 

»The Camp“ ? 

  

  
dan -koelit kambing. 

“| TERDIRI 1934 — 
Sedia djoeal rebana  terba- 

ngan . dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 

Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 

ngasih ocang separoh lebih da- 

hoeloe dari harga pesanan. Jang 
Jaennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 

Memoedjikan dengan. hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 19 Ilir PALEMBANG. 56   
  

Kembali disini ini doea bintang 
  

film jang soedah termasjhoer 
main bersama-sama dalam 

TREASURE 
ISLAND 

Satoe film jang menggemparkan 

| WALLACE 

    BEERY 
JACKIE 

OOPER OOPEr 
seloeroeh doenia. Bagi mereka 
jang menjoekai pengalaman jang - 

mendahsjatkan (avonturen) dan 
romantiek, sekaranglah kita se- 
diakan oentoek toean2 dan njo- 

nja2 menjaksikan. dilajar poetih. 

  

  

LIONEL 

#“BARRYMORE si 
a Mewg-Yokduyn- Mayer meruas 
        
    

CINEMA PALACE 
INI MALEM DAN BRIKOETNJA 

Revue Film jang bikin kaget Pendoedoek di Batavia 

  

,Resia Pemboenoehan dalam 

Comedie Besar" 
dengen VICTOR Mc. LAGLEN — JACK OAKIE dan DUKE 
ELLINGTON dengen dia poenja band terbantoe oleh ratoesan 
nona - nona, Apakah sebabnja maka orang bertjoetjoeran air 

maia? Siapakah sipemboenoe dari anak2 maen Comedie? 
3 Zonder orang taoe telah mati, dari sala satoe dari mereka jang 
5 bermaen Comedie ! 

Apa penonton bisa menerangkan siapakah bangsatnja itoe ! 
Dangsa jang loear biasa. Pemboenoehan jang ta" diketahoei 
orang—Muziek jang I-ear biasa—Nona2 jang tjantik en satoe 

Mystery Film jang ta" gampang diloepakan. 

LIATLAH! SAKSIKANLAH ! 

Loket di boeka djam 6 soreh precies. 

RIALTO Ta ai 
Senen Shgg ga Rat- C.., 

Li 
i
n
 

    

    5 

| 

  

REBO 6 KEMIS 7 Februari 1955: 33 ta 

Toema 2 malem sadja 

Djangan sampe kasi liwat ini film besar ditanggoeng merasa 

.poeas dan goembirah hati. Boeang sedikit oewang dan tempo 

: Dan ambil peladjaran dan tambahken pengatahoean dengen 

saksiken dan denger. 

Film besar jang penoch perklaianantara binatang oetan jang 

» 5 boeas. 
- 

tjerita 

“BRING 'EM BACK ALIVE 
(Bawaklah poelang itoe binatang dalem keadaan hidoep) 

Dalem 

Peegjian lebi. djaoe bersilahken. penonton adjak sekalian familie 
di RIALTO IOSCOOP. 

Ditanggoeng menjenangken hati. 

Dateng lebih siang djangan sampe keabisan kartjis. 

  

  

  

R. Soetrisno 
Mevr. A. Scheltema Joustra IND. ARTIS. 

ALG, PRACTYK 2... Oogarts 
| 7 —8 PAGI|/Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

DJAM BITJARA $ sa V 5 2 7850RE ee van , Ka , g Ir vm. 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. No.9 
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PE TJAP TJAP BANTENG 

HoegoAcen?, 

M.RAMIN-” “TG 
SATawn - - - ae   

Ini ketjap keloearan cooperatie , Boedi 
Istris Mamondjaia, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken sz adiri tjoba 
lah Toean-toean dan Njonja - njonja, 

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

Djoega mendjocal dodo arbem dan 
belingbing. 

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

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
BataviasCentrum 

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- 
bange Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 

' Bolehlah Toean dan Njonja ambil pers 
tjobaan, 

Djoega mendjogal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

Wasalam kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres : Moh. NASIR 
G. Adoelradjak roemah 6 

Batavia Centrum, No.   
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is 7 Februari 1935 Tahoen ke 3 | Lebih doeloe ada difikirkan oentoek | 

  

BADMANTEL sewsemecem 

  

meringankan beberapa be 
banjang menimpa atas peroesa- 
haan, | P 

Hanja Dr. 

  

Colijn tidak njata2 meno 

      

  

  

    

  

   

berikoet : 

  

  

lak lentang itoe fikiran satoe algemeen — 2 
fiscaal rubber-uitvverrecht. BELANDJA LZON DER BAJAR: 

Dr. Colijn tjotjok dengan Pemern| & aa Ta ad 2 
tah Indonesia poenja pimpinan oeroe| &. | Kk 2 
san oeang jang meski keadaan bertam| & PA 
bah soekar, tetapi Segalanja dapat dila ng " | 9 

koekan dengan sempverna. Minister ti aa 3 HARI & 

aa Uma aah maen dak memandang perloe oentoek menl — LA PN RL Ss 
En Pen An an Sau una dirikan commissie. boeat mel « Nate 2 
Lembaran Kedoea njelidikitindasanbebanbel ” 3 

€ #.. Han 6. www -  Ilasting sebagaimana dimaksoedkan Ha 2 - 
ye Pa 2 YEAR an tuah Sole £ Tg ah yana an ha Volksraad H.H. Kan. WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 5 
Na Na Pak pegat SL ANN WARS SIN ne 5 Hat emerintah mengeeraikan keadaan So : 
Pt Minister-president Dr. H “Colijn politiek jang menjenangkan lantaran tin (nan gangab angka potongan 2pa2), o 
23 Na Ba ra NP WAP Rn Ana Ta Na dakan keras dan djitoe dari jang mel » 

Lo odengan I daonesi: ia ngendalikan pemerintahan,s z 
dengan . “Indonesia. Pemerintah Indonesia soedah meme | Sebab dilarang oleh DEPARTEMENT VAN & 

Pe Sa mma Man noehi, kewadjibannja oentsek melepas 3 JUSTITIE, terpaksa kami moesti tjari laen " 

: Tok Kena Mp ea penadanekan. Ng NA Na 
1 SERA | leh mendjadi pertanggoengan sehingga 3 akan bisa kabarkan, Liat PEMANDANGAN & 

5 P3 SPN NN bag aobagk y keloearnja keadaan jang opbouwend,| - | tanggal 6 Febr. 1935 

Aneta tanggal 2 Februari jbl. darijakan mempergoenakan tenaga2 dari|iangmana djoega terboekti. TA 
Den Haag ada mengabarkan sebagai Indonesia dengan loeas. Belanda Indot & 

Didalam Memorie van Antwoord jg 
lebar pandjang dan tjoekoep djelas 
atas afdeelingsverslag dari Tweede 
Kamer jang mengenai begrooting dja- 
djahan, maka minister Dr, H, Colijn 
menerangkan, bagaimana ia mengha- 

| rap bahwa pendiriannja jang tetap da 
“2 ri Kamer-Commissie boeat oeroesan: 

Indonesia, membikin madjoenja con- 
tact perhoeboengan diantara Peme-| 
rentah dengan Tweede Kamer. — 

Tentang pimpinan diseberang laoe- 
tan, minister mendapat kabar dengan 

    

sekali, tentang apa2 jang telah ternam 
pak dikerdjakan oleh Wali Negeri de 
ngan baik, dan sangat dihargakan atas 
pemegang kendali pemerintahan de- 
ngan keras oleh Gouverneur Generaal, 
begitoe djoega tentang iapoenja gera 
kan oentoek mentjotjokkan begrooting 
dan tentang atoeran2 dan tindakan2 
jang didjalankannja oentoek menjo 
kong kehidoepannja peroesahaan2. 

Dr. Colijn. djadi, ta'djoeb (heran) 
bahwa kebanjakan orang masih dioega | 

- maoe bertanja apakah Wali" Negeri | 
sampai tjoekoep memperhatikan kea- 
daan dan so'al-soa'al jang soekar di 
zaman sekarang ini, Kedjadian2 jang 

menjebabikan hal itoe mendjadi pem- 
bitjaraan oemoem, tidak poela di 
seboetkan. 

Te |“ Keangkatan Mr. Hart. 

Keangkatan Directeur Economische 
Zaken, Mr. G.H.C, Hart ada mempoe 
njai persetoedjoean penoeh dari Dr. 

—. Colijns Senantiasa soedah kenjataan 
|... bahwa pemilihan pangkat itoe ada 

— djitoe sekali (ketempatan benar). Minis 
ter ada berpendapatan bahwa perdja- 
lanannja Wali Negeri di kepoelauan 

- 'Timoer baroe2 ini ada berfaedah. 

cc 
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Perselisihan dengan 
aa Volksraad, 

—. Pemerentah Indonesia dengan ia 
|. poenja koeasa2. senantiasa beraliran 

|. dan menoedjoe soepaja conflicten de| 
— ngan Volksraad seberapa bisa selaloe 

| ditjegah. 
— Beralasan i 

| regeling dengan pertoekaran fikiran 

| jang dilakoekan. maka Dr. Colijn be- 

rani pastikan, bahwa itoe regeling ha- 

| nja didjalankan djika kepentingan Ne 
geri soenggoeh menghendakinja. 
Djoega 

“bahwa itoe conflicten-regeling jang 

pandjang, bersetoedjoe dengan art. 

89 dari Indische Staats-regeling, ada 
mendjadi satoe djalan jang baik oen- 
toek m 
so'al - 1 Maja t 

Orang2 jang tidak bisa diharap bisa 
bekerdja bersama-sama pemerentah 

'dengan loyaal, tidak akan dapat di 
angkat menjadi anggauta Volksraad. 

Itoe hak boleh diangkat mendjadi ang 
gauta Volksraad. Itoe hak boleh diang 

kat, moesti diatoer demikian roepa 

ar 

PU seberapa bisa dengan sempoerna 

“ mempoenjai wakil masing2 dalam 
Volksraad. 

| Tanda-tanda doenia 
“economie. i 

Dr. Coliin memoengkiri bahwa tin- 
dakan2 Pemerintah di Indonesia can 
ia poenja penjampoeran atas doenia 
economie, ada menjangsikan. Keroe- 
gian jang lekas hendaklah didjaga 
keras. Kemadjoeannja Keradjinan (Nij- 
verheid) di Indonesia sendiri moesti 
erangsoer2 dilakoekan, teroetama 
ela lapang pendjoealan jang loeas 

pertanian Indonesia dan hasil2 
bang, didoega hanja bisa kedjadian 

engan djalan pertoekaran dengan 
il2 indoestri, dengan mana ada 
oeboengan bisa dirampasnja kem- 

mu
. 

g Indonesia. 

|. Minister Coliju memberi ingat atas 
'pemandangan2 jang berkaboet, dan 

: 

memoeaskan dan sangat setoedjoe| 

'|loeaskan soepaja berbagai2 hal-ichwa! 
“Idengan fjara lekas dan sefjara achli 

'Tempo hari dengan djalan demikian 

dengan tiap2 conflicien- |kepentingannja Indonesia pada pembi 

pemerentah beranggapan | 

endapaf kepetjahannja sesoea- | 

. sehingga beberapa aliran politiek dan! 
| pergaoelan hidoep (maatschappelijk)! 

oe daerah2 lapang pendjoealan/ 

menoendjoekkan bagaimana herannja 
Indonesia bisa mentjotjokkan diri de- 
ngan ia poenja persediaan2 barang 
makanan jang sampai tjoekoep ditilik 
oleh Pemerintahnja, sedang disatoe2 
tempat ada djoega terdjadi koerang 
makanan tetapi tidak sampai memaksa 
diadakan fonds-makanan. Politiek eco- 
nomie sesoenggoehnja terlaloe berfihak 
kesebelah djoeroesan kehidoepannja 
peroesahaan Barat, tetapi pada kepen- 
tingannja rakjat djoega ada diperhati- 
kan dengan soenggoeh2. 

. Pendirian satoe peroesahaan textiel 
jang besar di Indonesia, sekarang se- 
'dang dipertimbangkan oleh fihak jang 
berkepentingan. 

' Satoe Crisis-raad disamping econo- 
mische-commissie, dianggap oleh mi- 
'nister tidak boleh kedjadian,. 

Departement van Economiscke Za- 
ken soedah direaorganiseer dan diper 

dapat dibereskan.. 
Angan2 jang bisa tertjapai ialah oen 

'toek memperloeas katoen-cultuur ma 
sih tetap adanja. $ 
“ Oentoek bekerdja bersama2 dengan 
'rapat dalam hal economie antara Ne- 
derland dengan Indonesia, maka soe 
dah didirikan ambtelijke commissie. 

soedah didapatkan hasilnja, sehingga 
seorang pembeli copra dan palmolie 
menerangkan sanggoep oentoek mem 

Indonesia. 
Itoe commissie akan menjelidiki apa 

|kah itoe atoeran di Nederland tentang 
zetmeet-producten, sampai tjoekoep 
memperhitoengkan dengan kepenti- 
ngan2 cultuur ketela dari Indonesia. 

— Selandjoetnja itoe contact antara 
Departement van Koloniin dengan 
Economische Zakenada mengawaskan 
kepentingannja Indonesia pada pem- 
batasan2 (contingenteeringen) di Ne- 
derland, 

Departement van Kolonien sampai 
tjoekoep tjakapnja oentoek mendjaga 

tjaraan dagang dengan lain2 negeri. 
Oentoek ini maka sjaratnja sedang 

diperlocas dan boleh djadi djoega 
akan diperloeas lagi. 

Peremboekan dengan 
Japan, Li Mana 

Itoe permoefakatan dengan Japan 
ada memberikan dasar2 jang baik oen 
'toek. pembitjaraan selandjoetnja djika 
perloea Tetapi dalam hal itoe sebenar 
nja beloem diambil kepoetoesan, 

Dengan mengadakan contingentee- 
ringen (pembatasan2) Pemerintah di' 
Indonesia senantiasa memikirkan ke- 
pentingannja anak negeri. 

Akan dipersediakan djoega penera- 
'ngan2 dagang loear negeri jang lebih 

baik oentoek Indonesia. 

Darihal oeroesanoeang 

Itoe keadaan ocang jang sangat moes 
ti didjaga tidak dapat didjoestakan, 
sedang pengeloearan berkoerang. 

Sesoedah meliwati ketekoran pada 
dienst biasa, maka moesti kembali lagi 
oentoek oeroesan peroetangan dengan 

.« Ini pentjotjokan begrooting ada meng 
hendaki soepaja pengeloearan oentoek 
gadji personeel ditjotjokan dan diada- 
kan reorganisatie dari dienst2 peme- 
'rintah djoega, dengan djalan .mengo 
verkan kewadjiban bestuur kepada 
ressort2 jang rendahan, conversie oen 
toek menoeroenkan rente d,l.I. 

Dr Colijn sangsikan, apakah peng- 
himatan selandjoetnja dalam doenia 
pendjagaan kekoeasaan dan ketentra- 
man bisa ditanggoengnja, sedang In- 
dianiseering tidak oesah diliwatkan, 
Menaikkan belasting be- 

lasting jang soedah ada se- 

beli beberapa banjak kehasilan dari begitoe besar. 

dipertjepatkan segala apa jang perloe, | 

Kedoedoekan Belanda Ifdo jang se 
tia dan tjinta pada pemerintah dan di 
hargakan tinggi, ada mendjadi perha 

Indonesia Sk 
Akan dilandjoetkan. oesaha oentoek 

menerima mereka ini didalam djabatan 
tentara. 

Sebab terpaksa mendjalankan peng 
himatan, maka korsi perwakilan di 
Raad van Indie oentoek tempat seo- 
rang anggauta dari loear poelau Djawa, 
beloem bisa dipenoehi. 

Djoega pemerintah sangat merasa s2 
jang disebabkan terpaksa berhimat se 
hingga diadakan poela penghimatan pa 
da Kantoor voor Arbeid. 

Dr. Colijn .memberitahoekan bahwa 
directie dari Nederlandsche Handel 
Mij. di Amsterdam sedang mempela- 
djari atoeran pensioen oentoek pega 
wainja di Indonesia. 

Oentoek dengan sempoernanja me- 
ngambil itoe atoeran pensioen ada 
soekar sekali boeat ini tahoen sebab 
memandarg itoe kelandjoetan dari po 
tongan pensioen boeat sementara, ten 
tang mana boeat sekarang ini beloem 
dapat diperbintjangkan. 

Keberatan2 dari locale ambtenaren 
bangsa Europa dalam hal pctongan 
pensioen soenggoeh tidak beralasan 

Tentang kolonisatie. 
Pendirian Minister Colijn dalam hal 

kolonisatie di. Nieuw" Guinea tidak: 
berobah malainkan tetap seperti doe- 
loe djoega. 

Pengharapan2 dalam hal itoe tidak 

Hal onderwiis. 
Dr. Colija mengharap bahwa penghe 

matan selandjoetnja didalam doenia 
onderwijs bisa ditjegahkan, tetapi ti- 
dak ada satoe negeri poen jang bisa 
pegang tegoeh kedoedoekan badan on 
derwijsnja jang mempoenjai kekoeatan 
melebihi dari kekoeatan itoe negeri 
senderi. Dr, Coliin mengoeraikan ia 
poenja pendirian bahwa sekolahan 
Tinggi jang sekarang ini, seberapa bi 
sa akan dibiarkan tetap, tetapi ia ti- 
dak bisa diperloeaskan. 

Itoe spelling baroe akan moelai didja 
lankan di Indonesia moelai 1 Augus- 
tus jang akan datang. : : 

Dienst kesehatan, meskipoen didja- 
lankan penghematan tetapi masih da- 

pat mendjalankan kewadjibannja de- 

ngan sempoerna. Tapa 

Pergaboengan antara D,V,G. dengan 

M,G.D, tidak ada dipertimbangkan te 

tapi benar tjita2 oentoek mengerdja- 
kan bersama2 dengan loeas. 

  

  

  

  

Diangkat mendjadi Luitenant 
kesatoe. 

Moelai fanggal 16 Februari 1935, 
pada Korps: Barisan di Bangkalan, 
soedah naik pangkat le, Luitenant T. 
Wiroamoek, sekarang mendjabat 2e. 
Luitenant. . P4 

maan 

Luitenant bangsa Benggali, 
Dengan besluit tanggal 4 Februari 

1935 soedah diberentikan dengan hor 
mat atas permintaannja sendiri dari 
djabatan Luitenant der Bengaleezen 
da Bombayers di Medan, R. njitsingh, 
dengan ketentoean bahwa kelepasannja 
innmesti dianggap moelai berlakoenja 
se ari tanggal I Juni 1934. 
debagai gantinja itoe djabatan jang 

dihapoeskan dan diganti dengan dja- 
batan Luitenant Vreemde Oosterlingen 
(Timoer Asing) tetapi boekan Tiong- 
hoa, ialah diangkat mendjadi Luitenant 
Timoer Asing, toean Ghulam Moha-        

   
   

an nanti dengan sendirinja karang, itoe tidak bisa djadi. 

tiannja Dr. Colijn dan “pemerintah dif 

100 /, PEMBELI BERHAK 
MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan, 

Sedia barang-barang lebih dari 
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Pengeloearan karet. 

Menoeroet kantor statistiek, penge 

focaran karet didalam boelan Decem 

ber ditetapkan ada 11.049 108 kilogram 
bersih dari tanah Djawa dan 27.108. 
623 kilo bersih dari loear tanah Djawa" 

Jhr. Van Karrebeek. 

'Tamoe. agoeng dari negeri Belanda 
Jbr. Van Karnebeek, hari Djoem'at 
sampai hari Reboakan ada di Palem- 
bang. 

Tanggal 23 Februari ia akan poelang 
kembali, 5 

—0— 

H, V.LA. dan Tanaman Teboe. 

Hoofdvertegenwordiger dari Han- 
delsvereeniging Amsterdam, ini pagi 
akan diterima oleh Wali Negeri oen- 
toek menerangkan pemandangannja 
maskapai itoe di dalam perkara pe- 
nanaman teboe. 

—0— 

Penghasilan negeri. 
Teroes toeroen. 

Pendapatan penghasilan negeri di 
dalam boelan November 1934 ada 
f29,200.000 banjaknja, sedang di dalam 
boelan November 1933 f 35.100.000. 

Djoemblahnja pendapatan penghasi 
lan negeri dari boelan Januari sampai 
November dari tahoen 1934, ada 
f 350.900.000, sedang dari boelan 
Januari sampai November dari tahoen 
1933, f 352.900.000. 

ag — 

Di batjok oleh pendjahat. 
Pada hari Minggoe malam Senen 

(3-4-1-35) djam setengah 1 malam 
seorang nama Dar tinggal di kamp. 
»Tjiasem Girang“ ond: distr: Tjiasem 
(Soekamandi) koetika ia keloear dari 
roemah akan boeang air tiba2 ia di 
batjok oleh pendjahat jang kiranja 
akan melakoekan pembongkaran di ia 
poenja roeman. Pembatjokan di baha- 
gian kepala, hingga loeka berat, ke- 
moedian si korban di angkoet ke roe- 
mah sakit P. en T, Landen. Si pem- 
batjok hingga sekarang beloem ter- 
tangkap. 

—0— 

Bahaja kelaparan. 
Ditjegah dengan 
900 pikoel beras. 

Aneta kawatkan dari Bogor, oentoek 
menjegah banjak kelaparan jang me- 
ngantjam district Losarang, Regent 
schap Indramajoe, dimana soedah ke 
koerangan makanan sebagaikesoeda- 
hannja moesim patjekliek, pemerintah 
telah mempersediakan 900 pikoel 
beras. 

— 9 — 

Curcus bahasa Japan, 
Di Bandoeng ada 70 
moerid, 

Curcus di dalam bahasa Japan jang 
diberikan oleh Kolonel Van der Poel, 

saat 

Memalsoekan soerat dagang. 
Officier van Justitie dari Raad van 

Justitie Semarang minta soepaja itoe 
orang jang memalsoekan soerat2 zegel 
dagang sampai 200,000 roepiah ber- 
nama Roelof van Engelen, didjatoehkan 
hoekoeman pendjara 2 setengah tahoen 
lamanja. 

—O— 

Perlawanan toekang gerobak. 
50 orang ditahan. 

Aneta kawatkan dari Semarang, ke- 
maren malam Politie soedah menahan 
7 orang lagi jang tartoedoeh mempoe 
njai bagiannja didalam itoe perlawa- 
nan di Semarang. Semoeanja sekarang 
soedah 50 orang jang ditahan, dianta 
ra mana ada 12 orang jang soedah 
terkenal di Politie. 

Djoega 3 orang terdakwa jang paling 
teroetama soedah ketahoean. 

x 

Sekarang soedah ternjata bahwa 
soedah di dalam vergadering dari 
hari Sabtoe diambil poetoesannja oen- 
toek membikin perlawanan oemoem. 
Moela-moelanja hanja terhadap pega- 
wai2 Gemeente akan tetapi Politie 
akan datang, djoega mereka akan di- 
serang. : 

Loerah dari desa Bandjardowo jang 
tidak meneroeskan itoe perkabaran 
dari vergadering dari hari Sabtoe, 
soedah dilepas dengan waktoe sitoe 
djoega oleh Resident Semarang. 

——g— 

Tjikampek-Pamanoekan sekitarnja. 
Itoe perampokan dikam- 
poeng Moeara Tjiasem 
beberapa orangjangdi 
tangkap 

Beberapa hari berselang telah kita 
kabarkan bahwa diroemah nja seorang 
Indonesier nama Dirsan jang telah ter 
sohor seorang kaja dikampoeng Moe- 
ara Tjiasem onderdistrict Tjiasem distr. 
Pamanoekan pada hari saptoe malam 
minggoe jbl. telah didatangi perampok 
jang koerang lebih 20 orang, peram- 
pok mana datangnja pada djam 7 so- 
re dan telah bisa diambil wang contant 
sedjoemblah f 11,25 barang sehargaf75: 
Begitoelah setelah di ketahoei oleh 
politie jang dengan segera di beritahoe 
kan pada Wedana Pamanoekan R. 
Kartadanoeatmadja, jang pada 

itoe djoega melakoekan peme- 
riksaan dengan marsosee pertama 
ketangkap seorang nama Bakar 
berasal dari kamp.  Patjing Tela- 
gasari, kemoedian berpoeloeh2 orang 
jang bisa ditangkap, orang2 mana sz- 
karang di tahan di kantoor veldpolitie 
Soekamandi, dan seteroesnja politie 

Jsedang giat berkerdja. 
Lebih djaoeh ketera- 
ngan dari Dirsan. 

Toean roemah adalah seorang toe- 
kang perahoe djoega toekang tjari 
ikan ke Moeara (laoet) dan ia me- 
ngoempoelkan wang oentoek pergi   soedah dimoelai dengan hampir 70   mad Jafir bin Bahadur, 

(ih at TU $ P 1 KE ia et 

moerid2 dan toehoorders. 
hadjij.a.d. tetapi tjita2 mana- tidak 
terkaboel karena di rampok. 

  

  

       



  

     
    

   

ana permtaso semi 

| artikel 15 

Padahari Rebo tanggal 30 Januari bil: orang, dedeknja oentoek kita sen- 
ibl. Landraad di Boekit Tinggi (Su- 

| matra Barat) telah bersidang memerik | 
. sa perkara perampoean nama RABI'AH 

| (Rabiah Kamil) oemoer 19 tahoen, 
     

     
   

    

  

kolah agama di Manindjau, kerna te 
toedoeh pada: tanggal 19 November 
1933 ketika di soerau Kaboen |(Tikoe) 

" diadakan pembatjaan mi'rad Nabi da 
lam mana ia mendjadi spreekster, 

| antara lain-lain telah berkata (menoe 
roet toedoehan| ,, bahwa ada beberapa 
halangan bagi kemadjoean agama Is-| 
lam, dan djangan takoet akan halangan 
itoe. Bangsa asing mengambil agama 

“islam oentoek pengisi peroetnja oen- 
toek memperbaiki negerinja enz,“ 

. Setelah selesai membatja soerat toe- 
doehan seperti biasanja, President 

“laloe bertanja apa pesakitan mengakoe 
sebagai dakwaan itte? 

Boeat - ini pesakitan mendjawab : 
Tidak betoel. 

Pres. Betoelkah kau waktoe .itoe 
sebagai spreekster? 

Pes, Iasiss 153 
Pres. Apa jang kau bitjarakan ? 
Pes. Saja berbitjara sebagai orang 

Islam memberi penerangan pada orang 
. orang Islam, : 

  

kaoem Iboe 
n pergerakan. 

      
  LAN Pee 

mend Jadi 

  

Kamil. — Ditoedoeh melanggar 
V.S. — Dikenakan hoekoeman 

'boelan pendjara. 

  

an 2 
Dan ,,dari 100 pCt. agama Islam it 

jang 95 tidak ditoeroet hanja jang $ 
sadja jang digoenakan, jaitoe : mem- 
batja doea kalimat sjahadat, sembah- 

ejjang poeasa, zakat dan naik hadji atas 
'koeasa. Sebaliknja bagi orang lain 98 
bagian jang ditoeroet dan 5 ha tdak 

Lagi pesakitan penjeroekan: boeang 
lah kekafiran jang 95 itoe, meski ada 
jang menghalangi. 36 

Tentang procesverbaal itoe pesaki 
tan menerangkan bahwa maksoednja 
dengan kata-kata itoe adalah bangsa 
asing banjak melakpekan sebagai ke- 
hendak dan toentoetan Isfam, tapi 
orang Islam sendiri sebaliknja. 

Setelah itoe dibatjakan lagi proces- 
verbaal dari Djaksa jang sebenarnja 
tidak banjak berobah dari jang ber- 
moela tadi. Tjoema sebab dibatja de- 
ngan tjepat tentoe sadja tak dapat kita 
menoeroetkan selengkapnja. 

Tapi antara lain2 ada terseboet djoe 
ga bahwa dalam rapat itoe ada hadlir 
manteri politie Soetan Pamoentjak, 
Moehamad Zen dan Abdul Manan. 

| Sesoedah dibatjakan dan pesakitan 
tida merasa keberatan atas kedoea pro 
cesverbaal itoe, president laloe berta- 
nja : :   Pres, Apa jang kau toetoerkan ? 

Pes. Saja menerangkan hal Islam 
sedjak lahirnja Nabi Moehamad sam- 
pai waktoe Nabi besar itoe wafat. 

Pres. Jang kau ketjekan ? 
Pes. Kemadjoean - Islan diwaktoe 

hidoepnja Rasoel dan kemoendoeran 
nja sosoedah matinja Rasoeloellah. 

—. Pres..Itoe "kan ishoutdnja. 
kan menerangkan semoeanja    

      

  

rlaloe lama. Tapi sekedar jang ter- 
' ingat oleh saja sesoedah wafatnja Ra- 
soeloellah karena pemimpin-pemimpin 
tidak bekerdja semoestinja, Islam djadi 
moendoer. SA 

Pres. Adakah kau seboetkan apa 
- sebabnja Islam djadi moendeer? - 

Pes. Ada, sebab pengandjoer-pe- 
ngandjoer tidak bekerdja koeat dalam 

“Islam djadilah Islam itoe moendoer. 
Pres. Siapa pengandjoer-pengan-: 

djoer Islam itoe ? : 
' Pes. Sahabat-sahabat Rasoeloellah 
sampai pada chalifahnja.- : 

—. Pres, Apa sebab kini kau seboet 
' itoe dan siapa itoe pengandjoer2 (dari 

— dahoeloe sampai) sekarang ? 

. Pes. Goeroe goeroe agama. 
Pres. Apa itoe sadja jang kau bi- 

 fjarakan? Nak | 
Pes. Ada djoega jang lain jaitoeke 

adaan roesaknja agama Islam karena 
adjaran Islam tidak di-indahkan lagi, 
.meskipoen adjaran itoe disoekai bang- 
sa asing. 1g 5 

Pres, Tidakah kau menoedoeh orang 
asing dengan keroesakan. itoe 

Pes. Tidak !| 5 
Pres. Kau lid dari Permi. 
Pes. Ja, anggta. 
Pres, Dalam bestuur ? 

... Pes, Djoeroe seerat (secretaresse) 
anak tjabang Kampoeng Tengah, 

, Sesoedah 
. (pertanjaan semoea dilakoekan dengan 

« perantaraan -Djaksa) apa pesakitan 
doeloe pernah diperiksa oleh assistent | 
Demang Loeboek Basoeng. Djaksa 

. Manindjau dan manteri politie dan apa 

djawabannja sama sadja seperti seka- 
rang, bocat mana pesakitan menjahoet 
Naah SERAT 9 3 pn 

Procesverbaal dari Assistent De- 

m11g dibatjakan jang antara Jain2 
docloe pesakitan jang ia berdjabatan 
djosroe pemeriksa (commissaris) dari 

Permi. Tentang ini pesakitan mendja- 
wab doeloe benar ia djadi commis- 
saris, akan tetapi kini secretaresse. 

Djoega dalam procesverbaal (jang 
dibatjakan dengan tjepat) pesakitan 

' berkata dan menerangkan bahwa aga- 
—...ma Islam isinja diambil oleh bangsa 

    asing dan koelitnja tinggal bagi bang- 
“sa sendiri, tentang mana diartikan 

oleh pesakitan bahwa isiagama Islam 
itoe banjak jang dipergoenakan oleh 
bangsa asing dari pada bangsa sen- 
Cina MA ank Hera 

Lagi orang asing mengambil agama 
- Islam oentoek pengisi peraetnja dan 
'pengatoer roemah tangganja. Islam | 
'sekarang sebagai koeda, beras diam 

Rapat , Taman Oetomo“ jang 
—.. diboebarkan Politie. | 
Sebab ada hadir 2 orang 
anggauta Mardi Wanita, 

Doeloean soedah dikabarkan bahwa 
rapat ,Taman Oetomo“ di Semarang 
baroe2 ini soedah diboebarkan oleh 

ja loepa, sebab soedah | 

itoe president bertanja |. 

Pres. Betoelkah kau seboet bahasa 
agama Islam diambil boeat pengisi pe 
roet dan" memperbaiki negerinja oleh 
bangsa asing ? 

Pes, Ja. 
Pres. Apa ,,pengambilan“ itoe men 

djadikan keroesakan bagi Islam sendiri? 
Pes. Itoe tidak. Saja maksoedkan 

baik dalam Islam itoe. 4 
Pres. Oempamanja ? 

. Pes. Perdamaian dioetamakannja! 
| Sebaliknja bagi bangsa saja berpetjah 
petjahan dengan sanak saudara sendiri. 

|. Pres. Berilah satoe peroempamaan 
tentang isi peroet! : 

Pes. Tolong menolong digemari dan 
dilakoekan benar oleh bangsa asing, 
baik dalam memperbaiki negeri atau 
tolong menolong dalam perkara ma- 
kanan. Sebaliknja, kebanjakan orang 
Islamsendiri meskipoenia orang 
kaja tidaklah ia maoe memberikan 
perbantoean, meskipoen pada 
saudaranja sendiri. 

Pres. Apa sebab diseboetkan Islam 
djadi roesak ? 
| Pes. Maksoedisaja sebab perboeatan 
jang baik itoe tidak ditoeroetoleh orang 
Islam sendiri sebagai .dengan bangsa 
asing itoe. 

Pres. Apa sebab tidak kau seboet 
sadja oempamanja: Lihatlah bangsa 
asing dalam perkara tolong menolong, 
patoetlah itoe diteladan, enz. 

Pes. Maksoed saja memang begitoe ! 
Pres. Ja, karena temperatuur soedah 

naik tinggi, karena tepok tangan dan 
mooi ! 

Pes 

Pres. Pada engkoe Assistent-Demang 
kau seboet: isinja soedah diambil 
bangsa asing, koelitnja tinggal diawag 
Apa artinja itoe ? 

Pes, Betoel saja berkata begitoe. Mak 
'soed saja karena pemeloek2 bangsa !Is- 
lam tidak melakoekan segala isi2 jang 
baik dalam'lslam. 
Pres. Kalau kau ketika itoe berka 

ta demikian tentoe kau tidakakan sam 
pai berada didepan medja hidjau ini. 

Pes. Maksoed saja memberi nasehat 
dada kaoem saja jang hadlir. : 

Pres. Itoe saja hormati dan saja ta 
hoe maksoed kau sedjak melihat soe 
rat toedoehan. 1 

Pres: Berilah djawaban tentang per 
kataan: ,Karena isinja Islam diambil 
orang asing, Islam mendjadi roesak". 

Pes. Saja rasa djawaban tjoekoeplah 
seperti terseboet dalam procesverbaal 
itoe. 

Pres. Ifoe kami tahoe. Tapi proces 
verbaal itoe disini tjoema dibikin se 
bagai pedoman sadja dan keterangan 
kau jang perloe kini ! 

Pes. Maksoed saja seperti saja te 
rangkan tadi dan pada Assistent De- 
mang atau Djaksa poen saja terangkan 
djoega begitoe. 

Pres. Kau pernah dihoekoem ? 
Pes. Beloem. 
Ankoe Khadli: Kau soedah Kawin ? 

EP tes ANN nb 

jang katanja sendiri 

|spreekster 

asing ingin melihat peratoeran2 jang/ 

. an    

Dipanggil - Moehamad Zen 
gelar Soetan dari Tikoe, seorang 

tidak poenja 
pekerdjaan dan telah datang kedalam 
koempoelan poeteri2 itoe atas adjakan 
Manteri Politie bersama Abdoel Manan 
(djoeroetoelis Kepala Negeri) dan 
lain-lain, pada waktoe mana dalam 
koempoelan itoe ada hadlir kira-kira 
100 orang kaoem iboe, 

Atas pertanjaan, 'ia tjeriterakan 
dalam tabligh itoe jang 

pertama Sjahdinar, jang kedoea Daniar 
Azin, ketiga Tjaja Chairani dan ke- 
empat Rabi'ah (pesakitan). 

Ketiganja ditanja apa jang ia dengar 
|dalam tabligh itoe, saksi jang sesoe- 
dah diambil soempahnja antara lain- 
lain menerangkan kissah Mi'rad ber- 
kata: ,Isinja Islam, djantoeng hati 
Islam, diambil bangsa asing oentoek 
pengisi peroetnja. Koelitnja boeat kita!“ 

Tentang ini pada saksi ditanja, apa 
kah perkataan itoe dalam perasaannja 
salah, boeat mana saksi menjahoet. 
Saja rasa itoe mengenai seeatoe go- 
longan bangsa dus menghina bangsa 
asing jang boekan bangsa Indonesia. 

Djaksa :mengoelangkan perkataan 
itoe kembali sambil meoempamakan 
kalau beliau, jang berkata demikian 

Kembali saksi menjatakan bahwa itoe 
»menghina”. 

Lebih djaoeh pada saksi ditanja apa 
tidak ada lagi kata-kata lain waktoe 
itoe? Tentang ini saksi diam. 

Pres. Djadi-apa kau maka hadlir 
ketika itoe? 

: Saksi: Saja dibawa oleh mantri 
politie bersama djoeroetoeiis Negri 
Tikoe dan lain-lain, 

Pres. Ketika pesakitan “berbitjara 
apa tidak ada tegoran dari mantri po 
litie ? : 

Saksi: Beliau memboeat  verslag, 
djadi tidak sempat menegor! 

Pres. : Bagimana kelihatannja pesa- 

kitan berbitjara itoe ? Ha 
Saksi: Dengan goembira, lebih da 

ri biasa, dengan moeka merah, sehing 

|ga orang2 ternganga karena kata2nja 

bersalahan, : 

“Setelah itoe pada pesakitan ditanja 

apa ia keberatan atau tidak atas kete 

rangan. saksi ini, boeat mana pesaki- 

tan menjahoet bahwa ia tidak ada 

berbitjara dengan goembira dan de- 

ngan moeka merah. Pesakitan heran 

djoega bahwa ia jang sekali itoe ber 

temoe dangan saksi bagimana saksi 

dapat menentoekan jang pembitjaraan 

nja bersoemangat dari jang biasa. 

Djoega dibantah tentang perkataan 

saksi jang mendjempoet bahwa pesa- 

kitan menghina orang asing. Pesakitan 

tidak sekali-kali menoendjoekan pem 

bitjaraannja pada soeatoe golon 

bangsa, Orang jang boekan Islam, itoe 

bangsa asing saja katakan, walaupoen 

kaoem familie sendiri! 

Lebih djaoeh pesakitan tidak benar 

memoelai pembitjaraannja dengan kis- 

sah mi'radj Nabi, sebab jang berbitjara 

tentang itoe adalah bagian Poetra. 
x 

Sesoedah itoe dibatjakan procesver 

bal (verslag) dari mantri politie jang 

menjatakan djoega timbangannja ten 

tang pembitjaraan pesakitan, dan dise 

boetkan djoega bahwa sebenarnja aga- 

ma Islam tidak ada berhati berdjan 

toeng sebagai manoesia, k 

Dalam bagian ini pesakitan menjata 

kan beberapa perkara jang ia merasa 

keberatan, bahwa pesakitan menerang 

kan keroesakan agama Islam itoe ada 

lah tersebab pemimpinnja tidak jakin 

bekerdja, Seteroesnja ia bantah toe— 

doehan bahwa ia menghina golongan 

bangsa asing sebagai terseboet dalam 

verslag manteri politie. j 

Setelah itoe president memberi sem 

pat pesakitan memboeat pleidooi, boe 

at mana dengan pendek pes. berbi- 

tjara dengan lantjar tapi tjoekoep de- 
ngan tertibnja, meminta terima kasih 

pada toean toean Hakim atas peme— 

riksaan dan penjelidikan perkaranja, 

Pesakitan menerangkan bahwamak- 

soednja berbitjara ketika itoe tidak se 

kali2 menghasoet atau membenfji, hanja 

sebagai seorang poetri ia merasa atas 

keroesakan agamanja berniat dengan 

peroendingan itoe boeat memperbaiki 

belaka. Tn 
Raad kamer laloe dibikin sesoedah 

mana president memberi tahoe bahwa 

sebab terang salahnja pesakitan di 

hoekoem lamanja 6 boelan. 

Pesakitan njatakan hendak berpikir 

tentang hoekoeman itoe. 

diantara penonton dalam sidang keli 
hatan ada beberapa orang bestuur dan 

leden dari Permi Poetri. Semoea men 
dengarkan pemeriksaan dengantenang. 

Persidangan berachir kira kira poe 
koel 2, S.S. .   Pes, Soedah. 

Mardi Wanita. : 
Dibawah ini kita moeatkan berita 

opisil dari Pengoeroes Pergoeroean 

Taman Oetomo“ jang mengenai itoe 

so'al, 
Oleh karena beberapa berita semata2   politie dengan alasan bahwa rapat itoe “ada memberi suggestie pada oemoem 

    

dikoendjoengi oleh 2 orang anggauta 

  

goena menjesatkan kemerdika'an T.O., 

terpaksalah kita disini mendjawab pada 
beberapa aliran jang semata2 hendak 

mengoerangi kemerdika'an mengadjar. 

Menoeroet kabar dari ,,Alg. Hbld." 

di Semarang, bahwa kita diberi per- 

ingatan jang penghabisan oleh politie 

adalah salah belaka, karena kita tidak 
merasa dipanggil oleh politie P. I, D.,   

“ 

  

  Na 

Haroes diterangkan djoega bahwa 

akan tetapi kitalah jang datang pada 
politie P, I.D, goena menanjakan 
sebab2nja rapat T.O. diboebarkan. 
Begitoepoen pengantjaman, bahwa 
onderwijsvergunning oentoek T.. O. 
akan ditjaboet, sama sekali kita tidak 
merasa diperingatkan, 

Goena mempoeaskan hati pada 
segenap orang dan fihak jang berke- 

maka disini kita koetipkan azas dan 
toedjoean ,,T. O.“ 

Taman Oetomo berazas kebang” 
'saan, persaudaraan dan kesoetjian. 
a. Kebangsaan . 
Kebangsaan ada mengandoeng arti, 

bahwa oesaha iany moelia oentoek 
bangsa dan noesa, hanja bisa ter- 
tjapai dengan tenaga bangsa sendiri 
Oleh karena itoe ,,T, O.“ beroesaha 
mendidik anggota-anggotanja agar 
soepaja pertjaja atas kekoeatan dan 
kebiasaan sendiri, teroetama poela 
oentoek mendalamkan rasa kebang- 
saan Indonesia. 
b. Persaudara'an. 

Persaudaraan adalah terpenting 
sendiri bagi pergaoelan hidoep se- 
tjara hormat-menghormati, teroeta- 
ma poela mendalamkan 'atas peri- 
kemanoesiaan jang timboel dari roch 
jang soetji, dan mendalamkan rasa 
'toeloeng-menoeloeng bagai sesama 
manoesia. 
c. Kesoetjian. 

Kesoetjian adalah perloe, oleh ka 
rena segala oesaha jang didasarkan 
dan dikerdjakan dengan kesoetjian 
hati, tentoe akan baik dan moelia 
djadinja, lagi poela tidak nanti 
memperbedakan antara satoe de- 
ngan lainnja (klassenstrijd) perbe 
daana lenjap dengan sen dirinja. 

Toedjoean ,T.O." 
a.. Toedjoean jalah mendidik ang 

| gota2nja agar soepaja insjaf akan 
koeadjibannja sebagai poetra dan 

poetri jang setia pada tanah air dan 
bangsanja. : : 

—.. db, Menoempoelkan boekoe2 jang 
berfaedah oentoek dibatjanja bagi 

 anggota2nja dan mendidik anggota- 
nja agar soepaja gemar membatja 
boekoe2 dan soerat2 kabar jang pa 
toet dibatjanja. 

c. Memberi pertoeloengan kepada 
kesengsaraan oemoem dengan dja- 
lan jang sjah, dan memberi tjontoh 
jang baik bagi anggota atau loear 
anggota. : 

Teranglah sekarang, bahwa T.O. 
Sama sekali tidak berangan-angan me 
noedjoe kedjoeroesan sebagai apa jg. 
telah dikabarkan oleh beberapa djoe- 
roe kabar, Moedah2an dengan ketera 
ngan kita terseboet diatas, dapatlah 
sekiranja toelisan ini mendjadi perha- 
tian oemoem. 

Sebagai penoetoep kita mengatakan 
bahwa barang siapa tidak sazas dan 
sedasar sebagai koetipan anggaran da 
Sar terseboet diatas, tidak dapat orang 
atau fihak itoe mendjadi anggota TO. 

Yg — 

. Tangkapan orang2 P.N.I. 
masih teroes. 

Di Djokja. 

Pada malam Minggoe jbl. diroemah 
nja tocan TOLE Kleermaker disebelah 
lor Kerkhof, soedah dilakoekan pe- 
nangkapan atas dirinja 4 orang be- 
Stuursleden dari P.N,I. Mataram toean2: 

Sadji (voorzitter tjabang|, Sardjono, 
Hardjoselam dan Tole (commissaris- 
sen), siapa semoeanja sampai ini hari 
inasih sama ditahan oentoek diperiksa 
oleh dienst P.I.D. 

3 orang jang terseboet pertama itoe 
roemahnja di Gowongan,dan waktoe di 
tangkap, kabarnja baroe sadja bolehnja 
datang di roemahnja toean Tole. 

Menoeroet keterangan dari fihak 
loear, 'itoe waktoe mereka baroe ber- 
main schaak, tetapi, dalam keadaan 
begitoe boleh djadi politie soedah 
tjoekoep menganggapjang mereka me 
langgar vergadering verbond 
jang didjatoehkan djoega pada P.N.I. 

PLN. Medan dan Ma- 
nindjau. . 

Pembantoe S.S. mengabarkan bah- 
wa pemimpin P.N.I, di Medan, toean 
Abdoeil Kariem Harahap telah ditang 
kap di Manindjau (Sumatra Barat) oleh 
Mantri Politie Anies. 

Dari fihak pengoeroes P.N.I. Pan- 
dang Pandjang didapat kabar bahwa 
tocan Habladin voorzitter P.N.I. di 
Manindjau djoega soedah ditangkap 
oleh Politie. " 

pa) — 

Bahaja kelaparan mengantjam 
dibeberapa desa. 

70 orangdipekerdjakan 
pada lrrigatie, 

Pembantoe kita dari Tangerang me 
ngabarkan : 

Sedari beberapa hari bertoeroet toe 
roet Bestuur dari Tangerang telah me 
lakoekan pemeriksaan di desa Pinang 
Poris, Gaga, Gondrong, Koentjiran dan 
Tjipondo, diriana ternjata ada keda- 
patan dalam 30 roemah satoe kam- 
poeng ada terdapat hanja kira2 12   batok beras, meskipoen di kampoeng2 

SAN En SELAI CAS eh BN NA NS LINA NP BBI sda 

pentingan dengan Taman .Oetomo,| 

     

  

      

itoe ada terdapat banjak kaoem tani 
dan ada jang mempoenjai loemboeng 
dan goedang padi, tetapi karena pa-” 
dinja soedah habis didjoeal oentoek 
ongkos menjawah dan lain2 keperloean 
Sebagian besar penghidoepan mereka 
itoe hanja membikin toedoeng pandan 
sedang harganja toedoeng itoe doea 
lembar hanja satoe setengah cent. 

Hari Minggoe jang laloe toean R. 
Djajoesman Wedana Tangerang soedah 
menjaksikan dikampoeng Tjipondo, di 
mana ternjata ada 30 orang datang 
menghadap dan memberi keterangan 
masing2 mengakoe ada jang 24 3hari 
tidak makan. Sebab itoe maka oleh 
toean Wedana soedah disediakan satoe 
karoeng beras oentoek dibagi-bagikan. 
Djoega diberi mengerti pada mereka 
bahwa pertolongan beras itoe djangan 
lah dianggap akan berlakoe teroes, 
tetapi nanti djika dipandang perloe 
djoega diberikan pertolongan, maka 
orang2 jang dipandang koeat boleh 
datang di Irrigatie Tangerang masing2 
membawa perkakas patjoel karena 
akan ditoeloeng seberapa bisa soepaja 
orang2 itoe mendapat pekerdjaan. 

Hari Selasa jang laloe ada 70 orang 
pendoedoek dari kampoeng Tjipondo 
diiringi oleh Kepala desanja soedah 
pergi ke Tangerang oentoek bekerdja 
pada Irrigatie. 

Keadaan kesoekaran hidoep dibebe 
rapa desa bilangan Tangerang ini 
betoel beloem seberapa, sehinnga de- 
ngan sekaroeng doea karoeng beras 
moedah orang ketjil itoe ditoeloeng, 
tetapi toch menampakkan dengan 
njata bahwa keadaan zaman sekarang 
ini serba soesah. : 

Bagaimana poela kalau orang2 de- 
mikian haroes membajar beban-beban 
negeri jang berat oempamanja. Tidak 
lain harta benda seadanja jang akan 
dilajangkan.., .! 

mu rata 

Banjak pekerdjaannja. 

Sekarang meniggal 
doenia. 

Menoeroet A.I.D. telah meninggal 
doenia di Poenten dekat Malang, be- 
kas kapitein P, Hajenius. - 

Bekas officier ini, poen soedah me- 
megang djabatannja Gezaghebber di 
Nias, dan paling belakang ia mendjadi 
Directeur dari Gevangeniswezen di In- 
donesia, Waktoe mobilisatie, tempo 
perang doenia, ia mendjadi kapitein 
dari Landweer di Nederland. 

Di dalam tahoen 1903 ia mendapat 
Millitaire Willemsorde di Korintji, 

e 

mma 0 Tm 

Bevolkingregister Semarang: 
College Burgemeester dan Wethou- 

ders dari Gemeente Semarang madjoe 
kan voorstel oentoek mendirikan tja- 
tatan2 pendoedoek bangsa Europa 
dan bangsa Tionghoa, 

Begrooting ada demikian matjam, 
s€hingga boleh di toenggoe satoe 
keoentoengan. (Aneta). 

na 

Menggelapkan oeang Factorij. 

Saudaranja didja- 

toehkan failliet. 

Hoofdkassier dari kantoor Factorij 
di Semarang Goei Sam Kiem, saudara 
dari itoe Assistent-kassier Goei Sam 
So jang melarikan diri pada tanggal 
1 Februari j.b.l., telah didjatoehkan 
failliet. 

Linu $ 

Rapat Anggota P.N.S. tjabang . 
| Garoet 

“Pada hari Minggoe j.b.l. P.N,S, . 
tjabang Garoet telah mengadakan ra- 
pat anggota, bertempat di Schakel- 
school Pasoendan Tjiledoeg. 

Itoe rapat dipimpin oleh toean R. 
Widjaja sebagai wakil Ketoea, karena 
Ketoeanja ialah toean 'Affandie dipin 
dahkan ke Bandjarwangi. 

Poekoel 10 paloe didjatoehkan ke- 
medja, tanda rapat dimoelai. Moela2 
sebagimana biasa mengoetjapkan teri 
ma kasih kepada sekalian jang hadlir, 
dan meskipoen soedah telat tidak 
loepa kepada sekalian anggota dioe- 
tjapkannja selamat hari Raja 'Aidilfitri, T 
laloe berhoeboeng dengan ini rapat, | 
rapat takoenan, Ketoea memberi pe- 
mandangan tentang keadaan moendoer 
madjoenja P,N.S. tjabang Garoet. Soe 
dah itoe baroe mioelai agenda : 

1. Mengesahkan notulen rapat jl. 
2. Membatja jaarverslag P.N.S.tja- . 

bang Garoet th, 1934 dan laloe di 
sahkan. 1! | 

3. Verslag Economie P.N.S. 
Toean Wiradinata sebagai pemims 

pinnja dari itoe instelling P.N,S. mem 
bentangkan dengan pandjang lebar.t 
gaimana keadaannja itoe economie se 3 
lama satoe tahoen j.b.I. Ternjata kes” 
adaan Economie P.N.S, itoe dibanding. 
kan dengan tahoen2 jang telah laloe 

    

   

      

    

        

   

  

  
  

ada moendoeran sedikit, berhoeboeng 

 



              

      
      

  

   
     
   

   

        

    
     

   
    

     

      

  

' Bioscope zonder projectie- 
aa 

    

     

  

Rada gempar djoega orang seki 
Ir. Cornelis disebabkan adanja 

(adjaiban alam ada sematjam bajangan. 
“sebagai bioscope zonder projectie 

... Djaoeh2 sampai Kampret m 
rani ke sana, sebab Ona 

— begitoe dan boleh diover ke K' 
pendeknja tentoe hoedjan does 
kan dari langit tetapi dari oran 
kena dibodohi....! 

Tetapi seoempama bisa dibaw 
Kwitang, tentoe rada rewel djoega. 
Kalau orang tanja nanti malam lelakon 

  

    

  

   

  

   
    

      

   

    

  

Dan censuur djoega soesah boeat 
"periksa filmnja lebih doeloe, sebab 
tidak dengan celluloid, melainkan main |. 
semaoenja sendiri sadja. 

Tetapi, meskipoen ini djaman banjak | 
“keanehan, itoe gambar-hidoep zonder 
projectie-toestel tidak ada. Betoel dij 

- klamboe ada bajangan djikalau ada 
mata-hari dan doea lobang dinding 
diboeka, jalah terugkaatsing dari barang 

| dang mengkilat diloear kena sinarnja 
— smata-hari. Kalau lobangnja didinding 

— disoempel tidak kelihatan apa-apa, 

  

poen tidak nampak apa-apa djikalau| 
mendoeng atau sore. Itoe bajangan 
'boekan Tom Mix, Jackie Cooper atau 
'Dolores del Rio, tetapi orang moesti 
fantaseer sendiri sadja. Ada jang kata 
lihat gadjah, lihat orang main bal, lihat 

—. hadji sorbannja tebal dan ada jang.,,. 
“» tidak lihat apa-apa. 
00000 Sementara ifoe dari djalan besar 

masih mesti djalan-kaki kira2 9 k.m, 
djalanan kerbau dan djikalau hoedjan 
ampir tidak bisa dilaloei, Djalan be- 
gitoe lekas djemoe dan tjape ketjoeali 

|. djikalau ada temannja jang asik, tiap2 
(5 maoe terpeleset pegangi. | 

  

  
Boeat si Tjodot diadjak ke Pondok 

Gedeh kemaren tidak maoe. Dikasi 
tahoe boeat nonton bioscope zonder 
projectie-toestel ia kata boeat apa 
djaoeh2 tjape, lebih baik main bioscope 
sendiri djadi Ramon Novarro, tinggal 
Lupe Veleznja....I!“ 
— Si Kalong lebih pintar dari Kampret 
djoega, sebab ia bilang moestahil se 

| kali ada bioscoop. zonder projectie- 
toestel-meskipoen banjak keanehan se 

- matjam begitoe, oempama ada soeara 
tidak ada orangnja (radio), ada si en- 

| tongnja tidak ada abahnja (anak pia- 
toe?) dan ada kerembong ketinggalan 

|. diroemahnja tidak ada mopronja enz2. 
0000 Pendek djanganlah lekas pertjaj3 

“pada hal2 jang betoel moestahil. Kalau 
ada orang bilang, ada andjing beranak 

| 'koetjing, orang djoega tidak haroes 
— dantas pertjaja. Poen djangan pertjaja 

djikalau ada orang kasih tahoe ada sapi 

  

     

    

  

   

    

  

£ berbini kerbau, meskipoen pada ma-| 
|. noesia. ada  sawo-mateng mopronja| mata-koetjing . ... ! L 
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. dengan banjak anggauta jang pindah 
tempat dan minta keloear, karena soe 

hh tidak sanggoep memenoehi sjarat2 
conomie P.N,S., barangkali sadja ter 

bawa oleh pengaroebnja zaman mele 
set. Keoentoengan dari economie P.N.S. 

— bagi anggauta2 jang soedah mempoe 

| njai simpanan lebih dari f 30— Se- 
—. soedahnja habis memberi pemandangan 

5 lb. Penarikan wang crissisheffing oen- 

apa?, tentoe tidak bisa djawab. . | 

  

. Toean Moeh. Noer oetoesan P. 
N.S, dari Sumatra Barat,” karena ke- 
koerangan ongkos oentoek poelang, 

1 karena mendapat ketjelakaan 
ditengah djalan, ketika berangkat ke 
Congres, haroes ditolong dari Kas 
1.B.P.N.S. sebanjak f 35.— 

Seroean - pemberian - pertolongan 
a toean S, Gandaatmadja, oleh 

diperhatikan, dan akan diich- 
| dimasing-masing tjabang. 

. Tindakan H.B. tentang melepas 
san Sastrodimoerti, karena telah 

meroesak perserikatan, oleh congres 
setoedjoei, dan tak akan diterima lagi 
5. Memberi kemoefakatan kepada 

'G.I. tentang : PE e et an 
. Wang. Kapitaal Vorming dibelikan 
seboeah drukkerij. 

  
  

  

  

toek sementara diperhentikan, teta- 
sewaktoe-waktoe dimana terasa 

“perloe V.B.P.G.I. dikoeasakan oen- 
|. toek menariknja lagi. 
'c. Soerat kabar Taboeh, moelai Janu- 

ari 1935 sampai kepada waktoenja 
mempoenjai drukkerij P.G.I. diper- 
hentikan sadja dahoeloe. 

. 6. Peroebahan statuten. 
a. Tempat(zetel) Hoofdbestuur P.N.S. 

ditetapkan di Bogor. 
b. Congres memberi koeasa kepada 

'Voorzitter dan Iste Secretaris jang 
sekarang, akan menjatakan peroe- 
bahan jang perloe dalam ontwerp 

|. statuten, soepaja tertjapai rechts- 
-persoonlijkheid itoe, dan djoega 

oentoek memadjoekan permohonan- 
nja kepada Pemerintah. 

“7. Bankinstelling P.N.S. 
Principe diterima, laloe diadakan 

soeatoe commissie atas pimpinan toean 

Wignjosoemarto. 
' Sesoedahnja habis membatja verslag 

Congres datang beberapa pertanjaan, 

jang teroes didjawabnja oleh pembi- 
tjara dengan semestinja. 

6. Pilihan Pengoeroes baroe. 
. Jang terpilih : 

Ketoea t. Wiradinata, Wakil Ketoea 

merangkap, Penoelis Il t. Sastrasoe- 
pradja, Penoelis I t. Soerjawinata, 
'Bendahari t Machmoed, Pembantoe 

t. Rachma, Directeur Economie t. Wi- 

radinata, Kassier t. R. Widjaja Peda- 

garg t. Natamihardia. Pe ain 
7. Pekerdjaan jang akan dikerdjakan 

oleh P.N.S. tjabang Garoet. 
—.a. Propaganda soepaja PNS Garoet 

madjoe, - 4 8 
b.-Akan menarik bijdrage kepada 

anggota, boeat memberi souvenier 

'kepada toecan Afandie ex. Voorzitter 

jang telah dipindahkan ke- Bandjar- 

patkan extractnja, artinja soepaja ke 
|koeatan jang ada di dalam beberapa 
karoeng daoen2 itoe dibikin ketjil 
mendjadi extract. Dengan djalan de- 
mikian bisa dengan moedah sekali di 
angkoetnja, daripada di dalam bebera 
pa karoeng gerobak. 

Tapi helaas, menoeroet Dr. Koolhaas, 
katanja, sekarang suedah?fmoendoer 
lagi harganja dan kebanjakannja per- 
mintaan berhoeboeng dengan salah 
satoe kesoekaran. Kita kira, oleh karena 
itoe Clearing. 

Selainnja dari koemis koetjing dan 
temoe lawak, ada djoega jang akan 
membawa pengharapan baik, kata 

merah jang adanja didaerah Minang- 
kabau. Bidjinja dari ini boeah, ada 
baik sekali sebagai satoe obat oentoek 
membinasakan segala roepa2 tjatjing 
dan lain parasieten didalam peroet. 
Poen bidji ini soedah mempoenjai 
nama didoenia, dan soedah terpakai 
oentoek soldadoe2 di Holland. Seka- 
rang Pharmacologisch Instituut sedang 
menjelidiki lebih djaoeh dan mempoe- 
njai tanaman pertjobaan sendiri di 
Lentengagoeng. £ 

Tapi jang banjak mempoenjai peng 
harapan didalam tempo jang akan da 
tang, kata Professor, jalah itoe ,,akar 
toeba“ atau nama Latijn,,deriseliptica. 
Akar ini disini biasa dipakai seperti 
obat oentoek membikin pingsan ikan, 
oentoek teroes diambil. Tapi di Ame- 
rika dan Japan, dengan banjak sekali 
terpakai” oentoek membikin obat2 
boeat membasmi roepa2 binatang ke- 
tjil jang meroegikan tanaman. Permin 
taan masih banjak dari loear negeri 
itoe, dan harganjapoen masih menje- 

kang di London, masih berharga f 0.72 
per Kilogram. Sekarang akar ini se- 
dang ditjaba oentoek ditanam dengan 

di Djawa-Timoer diatas tanahnja be- 
kas teboe goela. 

Inilah jang membawa banjak peng- 
harapan oentoek satoe peroesahaan, 
katanja. Tapi oentoek mendjadi satoe 
soember penghidnepan rakjat, lebih 
baik toenggoe doeloe sampai datang 
waktoenja, kata Professor. : 

Seteroesnja' Professor itoe memberi 
banjak keterangan dari obat2 doekoen 
di kampoeng dan teranglah bahwa ia 
djoega mempoenjai mata terboeka 
oentoek pereconomian negeri Indonesia 
dan dari anak negeri Indonesia. 

la meaerangkan roepa2 kesempatan 

achli itoe, .jalah satoe matjam laboej 

nangkan. Oempamanja tahoen bela-j. 

banjak sekali disalah satoe tempat/ 

— itoe dipakai membajar ijoeran P.N.S.| 

wangi. . Joentoek membikin madjoe perecono- 

“Cc, Terhadap adanja kantoor P,G.I,|mian di dalam roepa2 tjabang peroe 

'meskipoen bocat mengadakan biajanja|sahaan. Ia tidak bisa mengerti oem 
terasa berat, tetapi boeat sementara|Pamanja, karena apa disini selamanja 

|dipaksakan diadakan sadja. ada seringkali terdjadi.moesim paijeke 
” 3, Rondvraag. lik sadja. Hama2 mesti dibasmi dengan 

Beberapa anggota memadjoekanjinsectenpoeder, katanja seperti dise- 
pertanjaan-pertanjaan, moea lain2 negeri, Dan oentoek men- 

' Sesoedahnja tidak ada lagi jang ber | dirikan fabriek poeder ini, disini djoega 

bitjara laloe itoe rapat ditoetoep, dan boleh dan soenggoeh tidak “banjak 

teroes diedarkan soegoehan makanan, | memakan ongkos. Dan djika kita lihat 
poekoel 4 sore baroe boebaran. sebidang sawah, kita lihat bagaimana 

dipinggir-pinggirnja itoe sawah, batang 
batang padi ada gemoek dan sehat 
sekali. 

  

Tapi di- tengah2nja sawah, sangat 
koeroesnja dan koening masih moeda. 
Ini sebabnja soedah njata, bahwa sa- 
wah itoe koerang seroeboek, sebab 
bagaimana tanah soeboernja djoega, 
tapi djika dipekerdjai saban tahoen, 

f tentoe lambat laoen akan mendjadi 
Pembitjaraan dengan Prof. Dr. |koeroes. Tanah itoe haroes diberi- 

— A, Grevenstuk. kan kunsimest, kata Professor jang 
| So'al Temoe Lawakltidak begitoe mahal. Satoe zak ba- 

dan perecon omian. . Irangkali harganja 5 cent. Dan lebih 
Oleh satoe dan lain hal, kita mem baik, djika Goepernemen disini mem 
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tentang keadaan itoe Economie, laloe dengan Prof. Dr.:A. Grevenstuk, goe 
berdasar pengetahoean (leekenpraatje) 

    

   

        

     

   

    

       
   

  

    
   

  

—.« menoendjoekkan balansnja. . Iroe tinggi didalam ilmoe Pharmacolo 
— 4. Verslag Verificatie Commissie, |Zie" (obat2) di sekolahan dokter tinggi 
jang dibatjakan oleh tocan Soepar-Idi Salemba, dan pemimpin dari 
winata. : Pharmacologisch Instituut (pendirian 

5. Verslag Congres. ' Joentoek  menjelidiki “pekerdjaannja 
' Toean Soerjawinata sebagai oetoesan| obat2). : 
ke Congres jang diadakan di Semararig,| Waktoe sekarang obat2 desa Indo- 
dipersilahkan kemoeka, Pembitjara|nesia, ada banjak jang diperiksa dan 
lebih satoe djam membatja itoe ver-| ditjoba faedahnja. : Te 

slag Congres P.N.S. dan memberi|  Berhoeboeng dengan itoe aksie dari 
pemandangan tentang keadaan didalam| toean Kooperberg didekat Soekaboe- 
itoe Congres. 1 imi, jang soeroeh pendoedoek anak 

: Poetoesan2 dari itoe CongresP.N.S., (negeri soepaja mereka tanam roepa2 
. kita moeatkan disini sebagian jangjobat, kita tanja berapakah harganja 
 terhitoeng penting, ialah :  litoe obat2 didalam pengetahoean ke- 

1. Pemberian tahoe keadaan ang-|dokteran internationaal dan apakah di 
| gauta P.N.S. — Isini betoel ada pengharapan oentoek 

Lin Ig: mendjadi Schoolopz. 2 orang |rakjat djika mereka menanam obat- 
. Goeroe V.I.0. — . » lobat itoe dengan banjak. 

2 Ambachtsschool 2  , | Koemis koetjing dan temoe lawak, 
Sa |kata Zijn Hooggerleerde, betoel soedah 

, 'Imempoenjai nama baik sekali di loear 
 Inegeri teroetama negeri Duitschland. 
Sekarang djoega soedah banjak jang 
Idipintak oleh negeri itoe dengan harga 

0.0 Ijang lebih dari menjenangkan. 
standaardschool 419 , | Proefstation di Bogor baroe sadja 

joeroe vervolgsch. dan “ Imendapatkan satoe djalan oentoek 
standaardschool 788 ., '|mendjemoer daoen2 koemis koetjing 
ala di Meisjesschool 76, |itoe, sampai bisa tersimpan beberapa 
Pa — —-———— |tahoen lamanja dengan tidak berboe- 

     

  

   
f Goeroe Gesub. part seh. 68 

.g Goeroe ongesub. partsch. 74. 
oeroe Meisjesschool 174 

Kep. Vervolgsch. dan 
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— Djoemblah 1763 orang.|toek. Pharmacologisch Instituut se-    

poenjai sedikit pembitjaraan ig. tidak pergoenakan itoe watervracht (air tjoe | 
roeg) oentoek mendirikan satoe stik- 
Stof-fabriek oentoek membikin kunst- 
mest (seroeboek kesenian) “ongkosnja 
moerah sekali, hanja berdirinja fabriek 
sadja jang mahal. Tapi sesoedahnja, 
kita tidak perloe apa2 selainnja dari 
karang atau kapoer jang disini banjak 
2 terdapat di pegoenoengan atau di 
aocet 

".Oentoek sementara waktoe, kata ach- 
li itoe, boleh ditjoba oentoek meleboer 
kan beberapa karoeng kunstmest di 
'soember2 air di atas Goenoeng2, soe 
paja airnja kemoedian teroes mengalir 
ke banjak sawah2 dan memberi lebih 
azas2 kehidoepan lagi kepada tana- 
man-tanaman, 

Jah kita pikir ini semoea bagoes se 
kali djika si Kromo mengetahoei dan 
"bisa melakoekan. Tapi djangan2 pakai 
»Seroeboek  kesemian”, seroeboek bia 
sa sadja beloem pernah lihat terpakai 
entahlah karena apa. Dan bahwa ta- 
nah2 pesawahan disini, betoel soedah 
terlaloe koeroes, ini kita menjetoedjoei 
dengan salah satoe djalan, haroes di 
perbaiki. 

Bagaimana tidak akan ada moesim 
patjeklik, bertahoen-tahoen ditanami 
padi dan palawidjaja dengan tidak di 
pekerdjai apa-apa lagi selainnja dipa 
tjoel. Sedang soengai2 poen soedahi 
miskin isinja, humus di Goenoeng2     

  

    
: Pe! £ Diantara. ada III anggota tersiar, |dang mentjari djalan soepaja menda- soedah habis dan tidak bertambah lagi. 

    

      
“Tapi meskipoen bagaimanadjoega,| Sesoedahnja dengan tidak maoe 

Si Kromo tentue tidak bisa berboeat (sendiri, menjimpang dari temoe lawak 
apa-apa, makloemkan bodoh. Dari| kepada pereconomian negeri, poesing 
pada menantikan bahaja kelaparan, (sekali otak mendengar begitoe banjak 
seperti di Losarang, lebih baik djikajbarang2 dan pemandangannja seorang 
ditjegah terlebih doeloe dengan mem |jang tidak mempoenjai vooroordeelen, 
perbaiki keadaannja si kromo itoe.|teroes mintak permissie dengan bi- 
Salah satoe djalan toch mesti ada,|lang “banjak terima kasih oentoek se 
lain. daripada  menoenggve sampai|moea keterangan itoe. 
datangnja. Tn? 5: Aron Oma   
  

Djika Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 
laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama 
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Tenoen Donggala. 
5 Samarinda. 
» “ Tjermei. 
2 Cheribon 
1 Bandoeng. 

ta Palembang. 
» Garoet tjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteit bagoes kleur roe- 

pa-roepa, 

| AFD. BATIK. 
Batik Soto. 

»  Banjoemas 
» Pekalongan. 
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». Garoet. 
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Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

saksikan sendiri 

TOKO MOEDA 
Pasar Senen 159—Bt.-C. 

Prijscourant gratis | 
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ee Bedak jang baik, bisa lantes ketaoean kwaliteitnja sasoedanja di 
bikin pertjobahan. 

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

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

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

Hoofdagent : 

Fa. LAUW TJIN 
Batavia dan filiaalnja 

— LIAUW & Z0OON : 
BATAVIA 

Hoofdagent boeat Zuid Sumatra : 

Fa. GOEAN THONG, 

Palembang 
-         
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rgin dipake Ai NG njonja2 dah toean2 
'kasaksian, bisa djadi kaget, sebab paras 

it moeka djadi haloes, dan tjahjanja 
ajadi burok | Ioear. 'Dtasa bagoes. 

Tobalah njona dan nona boektiken “sekarang djoega! 

dapa di 2 avia ada PASAR-MALEM dan TJAP-GOMEH, 
kita Ra 
sekali Be 

D 

aa! di Glodok No. 58A. sediakan banjak 
vi Virgin oentoek keperloean publiek. 

toer: saban pembelian Bedak Virgin bisa dapa 

toba, ad Ha an nona dateng saksiken dan 
ag . fanja keterangan pada | 

00 Filiaal cCHUN LIM & Co. 
Glodok No. 58A. —' 

ik wangi jang haroem atawa 1 st. saboen wangit 
Ann Tn edak Nan kita bisa trima dan toekar persen. 

Batavia 

  

  

  

  

  

  

   

  

    
   

    

   

        

   
   

      

   
   
    

    

   

  

   

  

   

          

   

  

   

  

   

         

      
    

   
    
   

   

            

   

    

    
   

    

   

        

   

      

   

  

   
   

   

  

| makotanja orang perempoean 

Es Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 

| NICA"“ jang baik kwaliteitnja dan 'haroem 
bahoenja. 

— Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F0. 30. — 

. Nerkoop-Agent voor West-Java 

. Chem. Handel ,,SEMEROE“ Sawah Besar   
“Borduur Modiste ,,Bie Seng” Pasar Baroe Bandoeng 

Beriklan »Go Kang Ho“ 2 . 

Kabagoesannja ramboet ada 

bikin toemboeh dan koewatken akarnja 
ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 
tjoema minjak ramboet Haarolie , GALE- 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Verkoop-Agent voor Cooperatie 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Agenten 

Batavia-C, 
Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka). 

Oey Tiang Tjaij. Slawie. 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GALENICA'     Tanah Abang 34, — Batavia C. 

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
| Sawah Besar 2-0 Batavia-Centrum 

Telegram-adres.: BAKRI 

hi setamanis kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan neffis: Na 154 
  

  

E ectrische - Drukkerij 

» PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhoiweg 36 — andoeng 

Mentjitak dari. pekerdjaan ketfjil 

sampai besar. 
Pertjitakan kita ada berarti kunst. 
  

  

Kleermaker 

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

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 
  

TOEKANG GIGI 

Yaio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia | 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekar 

||penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopot (mpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda 'berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 

|loediboeat Mak merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

Obat sakit dst 'bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf 1.— (satoe roepial.     
  

  

  

mengobati bisa 

Toean-Toean tentoe pada mengetahocei, bagai- 
mana sengsaranja orang jang SMETOPAR penjakit 
bengek itoe.' 

Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 
soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 
lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 

| kepala atau lain-lainnja, Mena tida Matpa 
. memoeasken. 

" Akan tetapi dengan bakat kami poenja obat 
' kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 

. Sampoerna, kesoedahannja sama an tida ada 
berasa ketinggalan apa-apa. 

Kerna diperboeatnja ini obat dari Babi pokana 
jang pllihan sadja, maka dari 'itoe boleh di- 
minoem bersama-sama 

'koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega Ve, 
tiada mendjadikan apa-apa. 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja obi (1 
penjakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe pe- Ka 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 
kesoesahan. 

Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 
nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian) poela boeat hilangken batoek 
bisa dengan gampang: pendeknja dipakainja 

sampai sampoerna menoeroet 

ASMIN 
Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 
3 

Selainnja dari 

membikin lelah. 

engan lain obat, djangan Hz 

LA: 

kita poenja ke.maoean. 

HARGA 1 ser flesch . . 

“Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada, boleh teroes: 

TP 

pesen dika ni poenja Toko. 
Djika kiirim wang F 1.85 pada kami, dikirim franco sampai diroantah 1 Buto ASMIN. 
'Boeat 

COURAN 35 obat-obat boleh diininta. dengan PERTJOEMAH. 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek : 
sakit bengkak pada koelit dalem tempat djalan 
hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear ker'nget, 

SOERAT POEDJIAN OBAT 

ASMIN ' 

| Genfknsda lengan & #02 Eu 

Sen Cord Jornanggas hadi 
Lane 

Jas, ea Ha Tan Dak 

TT Lang Yohan. 

  

penjakit bengek, djoega ' ini   

£ Gamer “Koto lenyaki 

Na Gene ee Lb esa 
Syeh R3 man Peak Leramyoy 

  

    
  

  

'p: # 

Gjoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, boleh berdami lebih dahoeloe. PRIjs- 

Dea 1 : Meme ka Bagan hormat. 

ana TA Sat Telf, No, 293 Bat, 
3 F , t , 3 » 37 $ 

  

   
       

  

ITO BALAH PAKE! 
MINJAK Nuh 

Rn    
  

  

Baek kwaliteit, haroem dan dingin di pakenia, 

1. 50gr. f 0,30 loear Java f 0,35 boeat orang dagang dapat rabal baek 

Souw Han Jam 
Hoofd Agent 

K. W.E. Kartaatmadja O. Tamerinde- 
laan No. 220. Agenten Tai Hoo Djoen A 
Pasar Senen No. 110. Toko De Echte 
Djembatan Merah Btc. Toko S.B A.. 
Kota Radja (Afjeh) Distribuant Souw 
Han Jam, ' 30l 
  

    
  

Pakailah selamanja 

KETJAP INI TJAP E BANGO 

          No. 2 No. 3 

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

TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK 

TJOA ENG HO 
16) Oude Tamarindelaan No. 177 Telf. 1798 Welt.Batavia-Centrum     
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MUGUET 

K3 
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tinggi. 

    

Begitoe banjak dapat poedjian dari orang jang terpladjar 

Itoe sebabnja kwaliteit Bedak ,MUGUET" ada 
speciaal. 

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 tcelis: 

Bij warm en drukkend weer, dat hevige transpiratie 

veroorzaakt, geeft deze bedak het lichaam verkoeling. 

Verscheidene gunstige getuigschriften zagen 2 van 

perssnen, die deze bedak gtbiu'ken,: 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934: 

Deze bedak heeft een zeer aangenamen reuk en 

verschilt daarin met andere soorten, dat zij niet 

kleeft, geschikt is voor verwijdering van sproeten 

en puistjes en tevens een bloedstelpend middel is. 

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

N:V. HANDEL MY »KIAN GWAN" 
BATAVIA 

Import-Afdeeling Telefoon 1493 Bt. 
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|. ”92 sampai 25 Juli 1935 di Mataram, 

| begitoebanjak harisoedah tentoepoelafasing lagi baik didalam pergerakan 

      

   

   

  

.. toek membantoe berhasilnja congres. 

    

   
    

   

  

' jalah goena perongkosan oentoek pera 

Ai kan azas azas dan toedjoean2 dari 

. ngan antara satoe sama lain. 

1 na tantang Se 

te bestuur dari perkoempoelan terpaksa 

| mengelogarkan perongkosan jang boe 

| sebagaimana telah dioeraikan diatas 
| telah didjalankan lijst2 derma! 

Anna 

  

   
  

  

. 250 Kemis 7 Pebruari 1935 tahoen ke 3 
4 

  
  

  

| Dalam lembaran kesatoe kemaren 

ada dimoeat kabar tentang akan di- 

adakannja congres P.P.I.I. dari tanggal 

Congres ini jang memakan tempo se- 

akan menelan ongkos jang ta” sedikit, 

latan, perongkosan oentoek perdja-| Kembali 
moean dan sebagainja. Dari seba

b itoe |siapakah jang membawanja ? - 

jah maka bestuur dari perkoempoelan | 

terseboet diatas soedah mendjalankan | 

lijst derma kepada siapa jang soedi 

menjokongnja dan djoemblah sokongan 

itoe tidak dibataskan, 

— Kita akoei mengadakan congres itoe 

adabaik sgkali, disitoe bisa dikemoeka- 

perkoempoelan terseboet dan selan- 

djoetnja dapat mengekalkan perhoeboe 

Moedah-moedahan berhasil semoea- 

nja! Ta 1 ii 

Akan tetapi kita mengetahoei se 

bagaimana terseboet diatas bahwa tiap" 

congres, tiap2 pertemoean jang ketjil 

djoeapoeri akan menelan ongkos jang|! 

mana bisa mendjadi besar atau ketjil 

menoeroet keadaannja bagaimana itoe 

pertemoean. dioesahakannja
. : Ta : 

Congres P.P.LI. itoe akan dibikin 
TR AA 

Dan dalam 3 hari itoe soedah tentoe 

kan sekikit, Dari sekarang djoega ba- 

rangkali soedah dirasainja dan begitoe 

— Tjara ini tidak ada salahnja apalagi 

oentoek kepentingan jang soetji. Boe- 

kan bestwwr itoe hendak meminta2 

akan tetapi boeat orang jang soedah 

insjaf tjoekoeplah kiranja lijst itoe oen 

Kita disini boekan- hendak, menge- 

ritiek beleid atau opzetnja bestuur 

dari perkoempoelan itoe. Melihat 

orang jang soedah menderma disitoe 

| alah orang jang pertama dan ternama (kita oentoek meminta pertolongan jang 

 pocla maka giranglah hati kita sebab 

| bila semoea orang jang dibelakang ia 
“itoe djoega akan meniroe perboeatan 

nja, maka bestuur tidak akan merasa| 

ketjiwa akan hasilnja itoe lijst derma.|nja2 dalam bestuur itoe hendak beker 
Akan tetapi setelah melihat angka 

dari f 5.- itoe maka tidak berdjaoe- 

  1 tan, boekan angka jang besar bahkan   

Itiap2 roemah jang kiranja bisa dida- 

| Disitoelah dengan andjoeran mereka 

   dan kita berani pastikan bah 

la soedah dimoelai dengan ang 
ini, jang lain poen akan tetoeroe 

sebaliknja!— 
Ini sebenarnja sajang sekali dan... 

bisa dirobah ! 

| Melihat orang2 jang doedoek dalam 

'bestuur dari perkoempoelan itoe maka 

boleh dikatakan mereka jang itidak 

maoepoen dalam doenia kedoedoekan- 
nja masing2. 

Kembali tentang itoe Irst derma 

Seorang toekang kebon belaka! 

Benar, bila orang hendak menderma 

itoe boekanlah hendak melihat orang- 

nja jang membawa itoe 'lijst, akan 

tetapi insjaf tentang  kebaikannja 

congres itoe. Kita rasa ideaal ini tetap 

akan mendjadi ideaal sadja, 

Soedah tentoe seorang toekang ke- 

bon jang tidak mengetahoei tentang 

ini dan itoe jang bersangkoetan dengan 

congres tidak akan membawa hasil 

jang menjenangkan bila disoeroeh 

djalan dengan itoe liis. : 

Menoeroet pemandangan kita disini 

kita sampai pada pokoknja kaoem kita 

jang ternama itoe dan namanja poen 
tertjantoem dikertas hendaknja berke- 
liling dengan itoe lijst, masoek dalam   
pat bantoean, 2 

kiranja seorang laki2 apalagi jang 

termasoek dalam pergerakan maloe 
hendak menderma sepoe:oeh sen 

oleh karena mengingat siapa adanja 

itoe njonja2 jang datang meminta 

derma padanja ! 

- Pekerdjaan ini boekan hendak me 
rendahkan deradjatnia kaoem mereka 

akan tetapi sebaliknja, oleh karena 

kaoem itoe jang mempoenjai kedoe- 

doekan jang begitoe tinggi memper- 

loekan menggoeloeng tangan bandjoe 

nja oentoek kepentingan kaoem me- 

reka alihans bangsa mereka sendiri.... 

Sebagai tjontoh kita ambil disini 
pekerdjaan dari wijkverpleging Senen. 
Disitoe voorzitter sendiri datang pada 

kita dapat berikan dan tidak sekali- 
kali ia menjoeroeh kebon atau baboe 
nja datang pada kita ! 

Sekianlah pendapatan kita bila njo 

dja benar2 dan boekan sadja maoe 

tjantoemkan sadja namanja sebagai   han dari itoe nampak djoemblah jang 
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“Vit 'tleven van P.K. Santang. 
Mn 

zochte was. Nu begreep hij ook waar- 
“om de stok zoo vast in den grond 
“had gestaan, want alleen 'Ali kon' dat 
'doen. Maar hij herstelde zich gauw, 
want hij wilde zijn schrik niet faten 
zien en hij herinnerde zich de vraag 

| van den profeet weer en antwoordde: 
“Met genoegen.. 

Onmiddellijk ging hij aan het werk, 
wat zijn tweede nederlaag zou be- 

—' teekenen. Want de marmeren, die een 

middellijin van 5m. haddenkon hij niet 
eens bewegeri, nog minder optillen, ter 

. wijl 'Ali ze met gemak een voor een op 

, ng |teekende, om langer in Arabie te blij- 
Bi het hooren van Ali's naam schrok - : 

| de prins, want hij had niet het minste 
| vermoeden dat die oude man de ge- 

de bestemde plaats liet staan. De prins 
begreep, dat het zijn ondergang be- 

ven en besloot te vluchten. En het 

kon naar zija meening heel geinakke 
lijk gebeuren, want immers 'hij bezat 
de macht om door de lucht te vlie 
gen. Maar nauwelijks was hij circa 
10 m. van de aarde verwijderd of 

hij viel met een smak weer naar be 
neden. Tot drie maal toe probeerde 
hij dit, echter zonder succes. Het was 

alsof hijj geen kracht meer bezat om 
Inaar Java terug te keeren, Snikkend 

viel hij op de knieen en smeekte 
'Ali— want hij was het die s'prinsen 
tooverspreuken krachteloos maakte — 
hem het leven te sparen en bood te- 

'Ihouthakker, die de Islam beleed. De 

Twee jaar verdiepte de prins zich, 
in Arabia, infde godsdienststudie. Toen 
hij de plichten en rechten van de 

|Islam kende kreeg hij verlof om naar 
Java terug te keeren, en nam detaak 
op zich, Java voor den Islam te win 
nen. Van den profeet kreeg hij een 
krisen andere voorwerpen voor de 

familie Yen zijn onderdanen voor hem 
waren gevlucht, omdat zij 

nen : 
en schoori delsiam is”. 

korten tijd voor den Islam gewonnen. 
Nu wilde hij eerst met de besnijdenis: 
beginnen. Toevallig ontmoette hij in 
de bosschen van L8.es (Tjibatoe) een 

man gaf zich geheel aan den prins over 
en vond, het dus goed, dat hij besne 
den werd. Waarschijnliik begreep de 
prins de manier er van nogMiet, want 
onmiddellijk na de besnijdenis stierf de 
man aan de gevolgen. Het lijk in de 
steek latende, haastte hij zich naar 
Mekka om het gebeurde aan de profeet 
mede te deelen. Met bevende stem, 

trouwde hem volkomen en zei daarom, 
dat de prins daardoor niet gezondigd 
bad maar zich misschien vergist had. 
Toen de prinservan overtuigd was dat 

een studie van 2 maanden, keerde hij 

Salam wordt afgeleid van Islam en 
Noenggal beteekent zonderling, vreemd 
of afzondering, ! 

Toen P.K, Santang stierf, was Java 
geheel voor den Islam gewonnen. Hij 
werd te Godog begraven, ten Oosten 
van Garoet gelegen. De kris kan men 
nu nog zien bij een priester te Wa- 
naradja (fungeerend Leb€ Tjinoenoek 
hilir). De naam P,K. Santang leef on- 

grondlegger van den Islam op Java 
en zn graf wordt nog op de 14e 
Mauloed door duizenden geloovigen 
bezocht. 
“Als men in de Preanger een opan 
der Soendanees vraag (natuurlijk aan 

was, dan zal hij precies vertellen zoo: 

hij in vrede rusten! 

MOCH. BACHAR. 

mn 9 — 

De oude kakkerlak en de duizend- 
poot. 

kakkerlak, ,och, och, 

en hief meteen moe gebaar z'n poot op 

honderd keer gezegd!” 

nu, 

kwaad”. Hij kroop over de natte bad 
kamertegels naar de kakkerlak. 

liesraampje naar binnen en tooverd 
lichte vonkjes en plekjes op de douch 

en de witte betegelde muur, 
|“ Kijk, de zon.” De duizenpoot wee 

'naar de douche, die een ronde, licht 

hing, De kakkerlak sioot vermoeid 
za oogen. ,Ik kan niet tegen licht,” 
zei hij en kroop nog dieper in 'tgat. 
»Dat is jammer voor je.” zei de dui- 
zendpoot garcastisch. Hij kunde tegen- 
de muur en gaapte. ,Ik heb hier al 
2 jaar geleeid enik heb nog nooit een 

ik je gesteun en geklaag maaraan- 
hooren,” | 

»”Ga dan op reis” zei de kakkerlak. 
De duizenpoot snoof minachtend. 

|,AIS ik weg ging, dan zou jij sterven 
van eenzaamheid en verveling en daar- 
om ga ik niet, zooveel medelijden heb 
ik nog wel met je.” 

De kakkerlak zweeg. Hij peinsde. 
De duizendpoot was toch eigenlijk 

cen heele goede vriend, Hij zou maar 
naar den dokter Kehuwahl gaan. 

»Zeg” zei hi na een poosje, ,,zullen     gelijker tijd zijn onderwerping aan, 

besnijdenis mee. Maar tevergeefsch 
zocht hij zija vader op, omdat het 
rijk in een wildernis was herschapen. 
Later vernam hij dat de koninklijke 

van 
den Islam niets wilden weten. Zoo 

.|dwaalde hij alleen in het woud rond, 
»Ongeloovigen!“ beleedigde hij de 

Ivtuchtelingen. Ik wil jullieniet dwingen, 
want dat is in strijd met de beginselen 
van den Islam. Ik wil jullie alleen kennis 
laten maken met de leer en dan kun- 

jullie je overtuigen, hoe waar 

Om kort 'te zijn Werd W. Java in 

. .Zo0, ben je van gedachten veran- 
derd ?" zei de duizendpoot. 
“Ja, maar woont hij erg ver?” 
»Nou, 't gaat nog al, hij woont aan 

de andere kant van de woestijn.“ 
De kakkerlak zuchtte. , Dat moet 

dan maar.“ 
»0, 't valt wel mee hoor, eerst kom 

je in een prachtige streek met veel 

bloemen en planten en vreemde vogels 
in de lucht, geel, bruin en zwart van 
kleur,“ De duizendpoot knikte enthou- 
siast. Ab 

»Dat zijn vlinders,“ zei de stem uit 
't gat. f 

,Dat kan wel, maar laten we voort- 
maken, 't is al laat.“ De duizendpoot 
kroop naar de witte bak. 
'Langzaam kwam de kakkerlak uit 

'tgat en zocht naar zn wandelstok 

en hoed. 
,,Maak nou voort, ik ben al klaar." 

De duizendpoot keek trotseh van on- 
der z'n hoed, z'n wandelstok had hij 

heel gewichtig in z'a 13delinkerpoot. 

(Wordt vervolgd) 

ITA INIM. 

—0— 

Vrouwenlist. 

In een dorp, ergens in Duitschland. 
bestond reeds van oudsher de gewoon- 
te, het bier te verkoopen met de pint, 
een tinnen maat, iets grooter daneen 

bevreesd, dat hij beknord,zou worden, 
excuseerde hij zich, dat hij dit niet 
met opzet had gedaan. De profeet ver 

hij de besnijdenis nu precies wist.na 

haastig naar Java terug en begroef het 
lijk niet ver van de plaats van het onge- 
luk, die daardoor de naam van ,, Salam 
Noenggal“ kreeg. Die plaats vind men 
nog in de buurt van Leles en beteekent 
,een zonderlinge Islamiet“ Het woord 

der de Soendaneezen nog voortals de: 

oudere menschen) wie P,K. Santang 

als ik het hier heb neergepend. Moge 

»”Och, och”, zuchte een oude dikke 
ik heb overal 

pija van de rheumatiek”. Hij lag in 
een gat van een groene badkamertege!s 

Een duizendpoot, die bezig was aan 
z1 dagelijksch ochtendgymnastiek en 
zn 3lerechterpoot naar achteren sli- 
ngerde, zei misprijzend: , Ga dan toch 
inaar Dr. Kehuwahl, dat'“heb ik je al 

De kakkerlak schuddez'n kop. ,,Nu, 
ik ben doodsbenauwd voor den 

dokter” 
1 De duizendpoot hield op met z'n 
|oefeningen en keek verbaasd. ,, Bang 
voor den dokter, hij doet geen kip 

Een zonne straal drong door 'ttra- 

zon leek en waaraan een waterdroppel 

halven liter, Toen nu onlangs aldaar 
het metriek stelsel werd ingevoerd, 
moesten de oude maten vervangen 
worden door den liter en de onder- 
deelen daarvan. De herbergiers ge- 
bruikten voortaan halve liters, inplaats 
van de pint, wanneer hun klanten om 
een pintje vroegen. , 

De eerste avend van de invoering 
van de nieuwe maat kwam een werk- 
man een herberg binnen, waarvan hij 
een trouwe klant was. 

Hij vroeg wel vijf keeren achterel- 
kaar een halve liter bier en toen hij 

jer genoeg van had en zijn vertering 
betalen wilde, moest hij waarachtig 
ovenveel betalen als de prijs van vijf 
pintjes. 

»Wat, moet ik evenveel betalen voor 
een halve liter als voor een pint? Ik 
dacht, dat een liter kleiner was dan 

een pint?“ vroeg hij zeer verbaasd. 
»ja, daar heb je wel gelijkin, maar 

't sheeit haast niets, dus laat ik mijn 
klanten dezelfde prijs betalen '— was 
't antwoord van de herbergier. 

»Ja bent gek, dat is afzetterij m'n 
brave man, maar ik betaal minder” —, 

,Dat doe je niet, je bent gek..” 

,»Dan kom ik voortaan hier nooit 
meer" : 

,Ook goed, maar je betaalt nu de 
prijs van vijf pinten. Alsblieft—. 

,,Daar dan, ezel, afzetter" riep de 
werkman woedend en smeet eenpaar 
zilverstukjes op tafels ,,maar je ziet 
mij- hier niet meer." 

Meteen liep hij haastig de deur uit. 
De kwade bui .was nog lang niet 

.lover, toen hij thuis kwam. In kleuren 
en geuren vertelde hij hoe ,,die gemee- 
nerik van een afzetter “t bij hem durfde 
te lappen, om hem af te zetten“ een 
vertelde ook erbij dat hij vastbesloten 
was, Om fgeen voet meerte verzetten 
in ,dat vervloekte bierhuis waar de 
herbergier een kaffer was", 

Zijn vrouw liet hem bedaard uit- 
spreken en zei toen: ,Je hebt groot 
gelijk, ik zou mij ook, niet laten af- 
zetten, minder bier geven en evenveel 

kwaim er mijn leven niet meer." 
Dat vond de man aardig van haar, 

om hem zoo geheel enal gelijk te 
geven, dat gebeurde niet alle dagen. 

De vrouw echter vertrouwde de zaak 
nog maar half, over een paar dagen, 
als de bui over was, moesten de her 
bergier en haar man elkaar vast ont- 
moeten, want zij woonden niet ver 

-|van elkaar, beiden zouden misschien 
wat toegeven en het gevolg zou ziin 

. . . dat haar man weer als gewoon- 

eFlijk elken avond in de herberg door- 
e bracht. p 

Dat moest ze voorkomenals 't kon, 
slal zou zij dan ook de niet zeer eer- 
e|volle rol van twiststooker moeten ver- 

geld eischen, het is nog schande, ik 

  

mana     

Den volgenden morgen daarom 
zocht zij gelegenheid met de herber- 
gier een praatje te maken. Het ge- 
sprek liep natuurlijik over de nieuwe 
maat. 

»Je moest wel mal zijn, waard, als 
je je bier een halve cent minder ver- 
kocht dan de oude, 
" Mijn man ziet de zaak verkeerd 

in, wat hij zoo eenmaal voor heceit, 
idaar hij is niet af te brengen, maar 
je moet je maar schrap zetten en niet 
toegeven.” 

»Daar heb ik ook in het geheel 

geen plan op: het.komt er mij niet 
op aan, of ik daardoor een klant min 

der krijg dan vroeger, en zelfs al 
kwam er geeneen meer, dan verkocht 
ik mijn bier de halve liter nog niet 
minder dan een pint,“ antwoordde de 
herbergier, die best rentenieren kon. 

Dat was water op de molen van de 
werkmansvronw. De waard bleef siijf 
op zijn stuk staan, de werkman even- 

eens, en daar de andere herbergiers 
van het dorp eveneens niet wilden 
toegeven en de oude prijs behielden, 
vond de werkmannergens meer gele- 
genheid, ziin pintje te gaan drinken 
of... hij moest toegeven, en dat 
wilde hi niet. 

»Nooit zal ik toegeven, al gaik d'r 
desnoods dood yan”, zei hij. 

De eerste, twee, drie avonden viel 
het hem mocilijk, in huis te blijven, 
en vooral zijn pintje miste bij erg. 

Hij zat onrustig op zija stoel, liep 
de kamer heen en weer, zat in z'ch- 
zeif te mokken en wond zich steeds 
op, waarbij zijn vrouw en zijn kinder- 
en 't moesten ontgelden. 

Na een paar weken echter was hij 
al heer gewoon geraakt aan het thuis- 
blyven en de avonden zonder zifn bier. 

Hij mopperde en snauwde hoe 
langer, hoe minder en werd op “t 
laatst weer de gewone huisvader van” 
vroeger, die graag grapjes verkocht 
en zija vrouw hielp bij het wasschen 
van het vaatwerk. 

Niemand was daar natuurliik zoo 
blj om als zijn vrouw. 

Het scheeide heel wat in de beurs, 
hoor en als haar man extra verdiende, 
was dat dubbel winst. 

Dat was dus het werk van een 
pientere- vrouw, die haar anders zoo 

onverbeterlijke man, door een eenvou- 
dige list, toch zoet kon krijgen. 

  

  

SOEDAH TERBIT 

» Krisis Ekonomi » 

dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: 

|. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis“. 

III. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian. 
Soesoenan 
dan krisis. 
Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
VII. Penoetoep. : 

Iv. perekonomian 

We 

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 
Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

Administarie Pemandangan 
126 Senen 107.   vullen.     
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“djadi lapangan advertentie djoega 

Dai : 

. Batavia. Centrom 1 Solehlaan 18. 

3, 

  

— MILLIOENAN : “Di 

. Kemandioerannja soedah terpoedji oleh tiap-tiap orang 

, San 6000 BE am “ 
bg eno kepada leden P. P.B. B. dan Mana oleh langganan2 

dan 'mbtenaar2 Buropa. 

f ga abonnement boeai din ata 3 

bk setan atawa 12 nomer,.f 2.50 setengah taen atawa 6 nomer, pem- ' 
bajaran: doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan: Toeas oentoek reclame dan advertentie, 
. Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 1 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

| . Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
'oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B: bisa men- Ah 

» eri an langganan atawa aa entokn Pemimpin, moeat adver- 
"tante 'alawa Pa serta. masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

  

  

      
   
     

   
   
   

    

     

   
   

    

   

    

      

   
   

  

  

Administratie. 

  

El N 
Dr. Ida Loemongga Haroen| 

| 4 50.000 siapa tahoe . 

“besar. 
f 4,50 membeli 1 stel skbntae war- | Hg     Pena Telefoon No. aa WI, 

'SOEDAH TERDJOEAL   

  

« 

| IiMoelai bertempat "g 

Kinder Arts (Dokter oenfoek anak2) 

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wit. no. 625 

Pan an pagi 
—6 sore : 1 

  

Hi “. 3 

KIRIMLAH 
wang sekarang 

1. lot (11.35: 

5 lot £' 6.35 
4 lot f 3.35 

Nanti toean terima f 100,000 atau 

Rembours' tida dikirim boeat hari 

na boleh pilih koelit bagoes dan 

koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

TOKO MARCIA” 
  

. Gang Djain no. 309 
Manager G. Siagian. 

Mei 

“TEMPAT 

  

  

SAWAH BESAR 56, 
- 

« 0eroesan: 

Satoe-satoenja kantor tndonbaja   

| Kantor Oeroesan Pengadilan 
an (Rechtszakenkantoor| Ne Ur 

Mr. MOHAMMAD YAMIN " 

'Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin .. 

menjalin kedalam berbagai bagai bahasa. 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
MAmpor hari Selasa dari Han 1—5 sore. . 
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dari itoe tidak oesah heran, 

rendah — 

N.B. 
Pesanan 

harga.— 

  

  

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M, MOEHCTAR 
Noord Passarstraat BANDOENG 

Satoe-satoenja tockang .Ketoe  Oedeng. jang mendapat 2 Diploma, 

soedah mendjadi 

“dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang Mu uda tinggi dan 

Dijoega bea BATIK —POLENG— SLOFFEN. “dan lain2, jang | 

tjoraknja, maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

dari sekarang. 

loear Java haroes kirim wang lebih doeloe '/ 
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warnanja, 
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HARG AT TPASIK "— MOERAH — MENJENANGKAN. ! 
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Pertjajakah ? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan 
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Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
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Awas ! selamanja liat merk se- ' 
belah, kepala djadi enteng tida : 

“koreng, ramboet djadi gemoek, 3 
item, lemes, matiken koetoe dan : 

1 ilangken' ketoembe, , 

  

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe! 
Kwitang —Batavia-Centrum 
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2 aotot oentoek » Pemandangan”. 

— Nadruk verboden. 
| sama 36 

" 

KE BETAWI : 

  

Bagaliana adinda dites akan AT 
| at pergi ke Betawi oleh toean Assis- 
. tent- Ka P3 

Raden Warga: »Diidzinkan, inatah 
toean Assistent-Resident mengoetyap- 

| kan selamat djalan pada hamba". 
'Toean roemah : ,,Baik betoel toean 

 Assis ent-Resident itoe,. ' 
Ma Warga : »Kepada jang lain 

|seberapa. Soesah behar djika 
lain. minta verlof. Malahan 

    

“Ipagi, 

““Beloem' ada ji 
Mas Wongsopoen masih tidoer. Hanja|. 

Toean roemah : ,,Roepanja adinda 
sangat disajanginja“. 

Raden Warga: ,Begitoelah agak- 
nja. Moedah-moedahan Sada 4 
Toehan mengasihi hamba”. 

Tao 

Keesokan harinja, poekoel enam 
toean Warga soedah datang 

lagi diroemahnja toean Patih pensioen 
ng bangoen, malahan 

si Ikem jang soedah ada didapoer. 
la lagi memasak. Ketika si Ikem me- 
lihat tocan Warga datang, ia terke- 
djoet dan ketakoetan roepanja, sebab 
kemarin soedah berani mempermain- 
mainkannja. 

Betoel sadja toean Warga marah, 

matanja keloear semoeanja dan te- 

loendjoeknja soedah diatjoe-atjoekan- 
nja, katanja: ' . Mengapa kamoe ke- 

marin seberani itoe mempermainkan 

akoe Pl" 

Si Ikem menoendoekkan kepalanja 
kemaloe-maloean sambil berkata per- 
lahan-lahan: ,,Nanti hamba katakan 
kepada Agan Ana bahwa toe-   

  

MU ngan 

    

“SO: 

.Si Ikem lantas tertawa, dan keli- 
hatan lagi giginja jang poetih itoe. 
Didapoer toean, Warga hanja seben- 

-Itar, laloe membangoenkan Mas Wong- 
Mas Wongso lekas terbangoen 

tersenjoem, sambil tertawa: , Djika 
setiap pagi ada jang membangoenkan, 
senang djoega rasanja" 

Bangoen tidoer Mas “Wongso boe- 
kan  teroes mandi, tetapi. merokok 
dahoeloe. 

Kata . toean Warga : 
mandi, soedah siang ini". 

»Boeat  tocan memang siang", dja- 

wab Mas Wongso. sambil tertawa, 
»tetapi  boeat saja . s3 tidoer 
djoega beloem kenjang!“ 

Toean Warga bertanja : 
Mas koentji garasi ?“ 

Hendak membersihkan mobilkah 
tocan?” tanja Mas. Wongso sambil 
mengeroetkan keningnja. 

Bagaimana nanti sadja', djawab 

Raden Warga. Mas. Wongso maoe 

tahoe maksoed Raden Warga, laloe 

diambilnja anak koentji  itoe dari 

kantongnja dan diserahkan kepadanja. 

Raden Warga toeroen, laloe diboe- 

»Mas, lekas 

Dimana 

  'kanja pintoe garasi, Sesampainja 

      

disebelah kirinja tempat soepir. Mas 
Wongso melihat kelakoean Raden 
Warga 'itoe tersenjoem sambil men- 
dehemn 0 

Poekoel setengah ' toedjoeh, baroe 
toean pensioen bangoen. Setelah se- 
lesai akan berangkat, dipanggilnjalah 
Mas Wongso: Wongso,  lekaslah 
pergi keroemah toean Warga, katakan. 
marilah kita berangkat !“ 

Djawab Mas Wongso: ,Toean 
Warga soedah datang dari tadi Se- 
karang ia berada ditempat moebil". 

Raden Warga dipanggil, dan ia 
batoek seolah-olah mendjawabnja .... 

' »Masoeklah“, kata toean pensioen 

.Marilah kita minoem-minoem. Air 
kahwa soedah sedia". 

Raden Warga masoeklah. 
Tocan pensioen melihat pakaian 

Raden Warga, boekan main tertje- 
ngangnja. 

Badjoe den tjelananja teriko jang 
tebal: kemedjanja kain dril jang 
koening, 

Bagaimanakah nanti rasanja, sehari- 
harian naik mobil ? Tentoe ia merasa 

panas. Apalagi jang ditoedjoenja itoe   
    

| Warga, menoenggangi moebil bersa- 
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'djarang jang dikasih. Tetapi akan) Raden Warga mendadak djadi baik kedalam, betoel sadja membersihkan|negeri Betawi, negeri dipantai 

hamba, selaloe diloeloeskannja ..... “|Ihatinja, katanja: Ah, itoe Maa tempat toean Patih pensioen nanti lageb un : : 

'berolok-olokan sadja. doedoek. Soedah itoe ia doedoek| Poekoel delapan" genap,  moebil 

soedah menoenggoe dihalaman. 

Tiada berapa lamanja, naiklah tocan 
Patih pensioen dan isterinja kedalam 
mobil, diiringkan oleh Raden Warga. 

Setelah. semoeanja doedoek, laloe 
Mas Wongso memadjoekan moebil- 
nja 

Makin lama, makin kentjang larinja 
mobil itoe. Berpoeloeh-poeloeh ken- 
dara'an-kendara'an jang dilaloeinja. 
Senang benar rasa hatinja Raden 

          

   

  

   

    

   

   

ma-sama  toean pensioen itoe. Kira- 
kira poekoel satoe sampailah ke 
Poerwakarta. Sekarang baroe Raden 
Warga merasa panas. Peloehnja m 
leleh diseloeroeh toeboehnja. Badj: 
terikonja. jang tebel itoe maoe d 
boeka, tapi maloe rasanja sama toe: 
pensioen. ,, Biarlah", kata Raden W 
ga didalam hatinja“. Masakan ta 
han sampai di Betawi", 
sangat  panasnia toean pesioen j 

berbadjoe tipis, berkeringat djoe, 
Laloe diboekanja badjoenja itoe, 

Akan disamboeng, | 8 1


