
   

  

   

    

   
   

      

       

       

   
   

    

Sy 

   jang doea soerat-kaleng (zonder 
tanda- tangan) dan jang satoe lagi     

  

   

                

   

  

   
     

  

    

      
    

  

“jang isinja min of meer, sematjam cri- 

toean telah me 
onderne ming. ana 

- Begitoelah pendek ringkas 
|... kipoen dengan perkataan lain2 pan- 

| djang lebar seolah-olah goegatanjalah 

  

    

mendjadi kapitalist ! 

'soerat. Tidak lantaran tidak ketahoean | 

| siapaafzendernja —ini sebenarnja soe- 

| dah alasan tjoekoep oentoek diteroes- 

kan ke kerandjang kotoran— tetapi | 

djoega lantaran kita tidak bisa menje 

| toedjoei isinja itoe toelisan-toelisan. 

|. 5. Menjedihkan “bahwa dibangsa kita 
masih banjak itoe sifat iri hati, dengki 

|. dan sebagainja tabeat jang koerang 

| baik. Sajangnja' lagi, semoea tabeat | 

boeroek itoe gampang sekali ditoedjoe 

kan pada bangsanja sendiri. 

sorak » jikalau” metihat 

   

          
   

    

   
   

   
    

   

   
    
    

   
    
   

      

   

     
   
   

  

    

   

     

    

     

  

   
   

  

   
   
    
     

    

    
    

    
     
   
   
   

   

     

    
    

    

    

   
   
       

  

dirinja sendiri sesoeatoe apa! 

am dihinakan, jang kebetoelan dapat 

rezeki dari Toehan di-hiri-hatikan. Ini 

'bermaksoed tjatjad kebangsa'an kita. 

Melihat salah satoe bangsanja madjoe 

| dalam kedoedoekannja seperti orang 

g tidak ridla, en toch diroegikan 
ma-sekali tidak ! 

'Dengan toean Thamrin jang bisa 
' membeli satoe onderneming karet 

— riboean baoe lebarnja itoe, kita haroes 

'bergirang. Djanganlah dinegeri kita ini 

“semoca ondernemingen kepoenjaan 

bangsa asing sadja dan bangsa kita 
bea Me 
Ra'jat jang terdiri dari hanja kaoem 

koeli, meskipoen  berdjoeta-djoeta 

banjaknja, dipemandangan orang lain 

tetap ra'jat rendah. Hasoet pada oxder- 

nemers asing adalah satoe perboeatan 

jang tjoepat. Paling baik reboetlah 

'kedoedoekan mereka dengan djalan 

“ jang sangat sah itoe, sebagaimana 

toean Thamrin soedah berboeat. 

Masih banjak sekali di bangsa ki- 

ta orang kaja, poeloehan orang di Ja 

va ini melebihi toean Thamrin. Dan, 

pada mereka ini haroes diandjoerkan 
oentoek meniroe langkahnja | toean 

AA Li ena 
| Dalam soerat2 kabar sering nampak 
artikel, poen doeloe dalam ini koran 
djoega oleh soedara Moh. Masserie 

dengan kepala ,Padi Kita“, ,Ikan 

Kita“, Beras Kita“ enz, enz, tetapi 

ataan kita", “sebab jang poenja 

orang lain? 
Djikalau dikalangan rubber ada t. 

ek Nitisemito, batik dan krameryen 

han-Djohor dan sebaginja, dan nanti 

oeti oleh lain2nja kaoem hartawan 

va ambil oecangnja jg digali dibawah 

dioesahakan dalam peroesaha'an 

baroelah itoe perkata'an “kita” 

h dipakai zonder memaloekan. 

n Ada tiga soerat sampai pada ki 

dengan tanda - tangan jang soesah di 
: 

batja : minta dimoeat dalam ini koran) 

Ik pada. tospa: Charurin.eglinebahkan
 meninggal doenia dipoelau Selong oleh 

fi mes- penjakit itoe, 

pemimpin “benar tidak pantas lantas |taroeh dibawah penilikan Pemerintah. 

| Kita tidak mbeitkan itoe soerat-| 

terd, Kapal2 perang Inggeris dengan 

12000 ton besarnja, jang 

atItanggal 7 Februari dari poekoel 1,47 

400 meter. 

Jang miskin dan sengsara dipojok| 

sebetoelnja keliroe dipakai itoe per- 

mria, di kalangan industrie rokok | 
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33 — Malaria dipoelau. Selong. 
 Colomboe, 9 Febr. Paling sedikit 

ditaksir ada 30.000 orang jang telah 

beli satoe rubber|karena penjakit malaria, diantara mana 

De ada 6000 orang dari daerah poesatnja 

Soepaja bisa memberi pertolongan 

dengan sebenar benarnja semoea roe- 

mah-roemah sakit dipoelau itoe, di 

Bahaja badjak laoet. 
Shanghai, 9 Febr. (Aneta-Reu- 

tjepat memberi pertolongan kepada 

kapal api Japan , Kamuru Maru” jang | 
soedah dise- 

rang oleh badjak,.laoet waktoe ada 

didalam perlajaran dari Hongkong ke 

Japan, dibetoelan 'teloek Bias. 1 

. Goenoeng Krakatau. 

Ini kali poetih semoea 

'Aneta kawatkan dari Serang. pada 

npai poekoel 4.58 sore, Goenoeng 
au meletoeskan. 22 kali asap 

, Jang paling tinggi ada 400 

Kees 
dari poekoel 7,51 sampai poekoel 8,38, 

djadi didalam tempo satoe djam, ada 

13 letoesan asap poetih paling tinggi 

t | Boekan Perzie lagi. 

“ Moelai tg. 21 Maart 

akan dirobah. 

orang akan nampak nama »Iran“ jalah 

gantinja dari jang doeloe. 

“ Poen orang2nja moelai dari itoe 

tg. akan diseboet bangsa ,Iranier”. 

Initiatief ini telah diambil beberapa 

lama jang laloe Teheran oleh karena 

nama ,Perzie“ itoe baik historisch 

maoepoen geografisch hanja mengena 

kan-satoe daerah sadja jang tertentoe 

dari Perzie. Soerat soerat kabar diitoe 

negeri dan pendoedoek pendoedoek- 

nja sangat bergirang dengan ini per- 

|toekaran nama. 5 
? 

economie akan sebagai 

'kemadjoean jang moestahil. 

Menjedihkan sekali djikalau bangsa 

kita bisa melihat dengan anteng pada 

|kekaja an lain bangsa di ini negeri. 

tetapi tidak- ichlas djikalau ada bangsa 

nja sendiri rada kaja mendingan. Dji- 

kalau maoe madjoe, ini tabe'at mestj 

Ihilang na 
Boeat kita, tindakan toean Thamrin 

ini” malah menggirangkan, sedikitnja 

naik djoega deradjat bangsa kita dalam 

lingkoengan peroesaha'an besar. Dan 

lebih banjak bangsa kita jang mem- 

poenjai fabriek goela, fabriek thee, 

fabriek beras dan sebagainja, lebih 

baik. - 1. 

Masih banjak peroesaha'an jang 

hanja di tangan bangsa asing, jang 

seharoesnja bangsa kita djoega dja- 

'kemoedian hari haroes lebih banjak. 

Orany lain tidak diroegikan, indirect 

latau direct malah toeroet. mendapat 

— Huatie 
ocang| tidak bisa dilikoekan, sebab 'hanja bersandar kepada rechtvaardig- 

lain bangsa. Dan poen politiek zonder | 

pedati jang) 

|hanja berdjalan diatas satoe roda, satoe | 

oentoengnja, maka kedengkian. dan 

Akan teroes mengheimat. . 

Rentjanaso edahselesai" 

Den Haag, 8 Feb. (Aneta) Mi- 
nister Colijn kata, waktoe mendjawab 
Algemeene Beschouwingen dari Eer- 
ste kamer, bahwa tidak selang berapa: 
lama lagi akan dilandjoetkan satoe 
perniatan oentoek. mengadakan peng 
heimatan dari 5 millioen dalam post 
balatentara. 3 

Kekoerangan 25 
ligan tag 

“ Minister oeroesan oeang, P. Oud, 
menerangkan waktoe mendjawab itoe 
Algemeene Beschouwingen, bahwa 
djoemblahnja keadaan oeang negeri 
makin koerang lagi dengan 25 mil- 

mil- 

  

'Hioean 'roepiah. Ia kata, bahwa deva 
itoe (menoeroenkan harga 

bertentangan dengan kebathinan. 
Pemerintah sedang mempersediakan 

satoe rentjana pengheimatan jang loear j 
biasa sekali, jang dipersamakan dengan 
volmacht2 (soerat2 koeasa) jang per- 
loe oentoek Pemerintah. Rentjana ini, 
bisa dibitjarakan sebeloemnja be- 
grooting jang baroe. ' 

Minister menoetoep “pidatonja, de- 
ngan keterangan bahwa keadaan ne- 
geri ada sangat genting, akan tetapi 
minister tidak poetoes pengharapan- 
nja. Pemerintah tidak maoe menga 
loetkan, “tapi me p bisa mentja- 
pai maksoednja ( “bravo !). 

  

    

  

   

  

3 

Gkan “harinja "tanggal '8 Feb (Perkara jang tidak'ada hebisnja. 
Selama oeangmasih 
berpengaroeh? 

Orang masih ingat itoe' perkara ta- 
nah Kebon Djahe (Tanah Abang 

.IBt-C.) jaitoe perkara toean Tanah, se 
orang bangsa Arab dengan anak negeri 
pendoedoek. kampoeng jang mendiami 
itoe tanah Keton Djahe. 

kia 2 sedari tahoen 1930 dioeroes: oleh Ke- 

Moelai tanggal 21 Maart jad. maka |hakiman Landraad Betawi dan bebera 
Inama Perzie itoe akan lenjap dari 

atas doenia ini dan ditempatnja itoe |rihak, sehingga pada achirnja.pada tg. 

Ini perkara 

pa kali diappel lawan appel masing2 

16 November 1934 keloearlah vonnis 
dari Raad van Justitie Betawi memberi 
kepoetoesan itoe perkara sebagai be- 
rikoet : 

Pendakwaan itoe orang Arab ter- 
hadap Amat Getjol dan lain2 

anak negeri jang mendiami itoe tanah 

Kebon Djahe pertama Sboeat 

membatalkan perdjandjian sewa me 

njewa, kedoea soepaja mereka orang2 

kampoeng itoe meninggalkan tanah 

jang ditinggalinja itoe, ditambah lagi 

moesti bajar ongkos perkara dik, 

| ini pendakwaan tidak diterima (ont- 

zegd). 

Artinja fihak anak negeri pendoe- 

doek itoe tanah dimenangkan dengan 

vonnis (kepoetoesan| dari Raad van 
Justitie....! 

Orang makloem bahwa didalam per- 

kara soedah nampak seolah-olah per- 

tentangan jang lemah dengan jang 

berkoeasa, artinja seorang toean Ta- 

nah tidak mengherankan djika dida 

lam ini perkara penting ia memakai 

seorang Advocaat jang dibajar dan di 

mana perloe mengeloearkan tenaganja : 

sedang sebaliknja itoe orang kampoeng 

hanja dibela oleh Partai Rakjat 

Indonesia jang semata-mata ber 

sandar dan berkejakinan atas keadilan 

Irechtvaadigheid| . : 

Sekarang kita dapat kabar pasti la- 
gi bahwa pihak toean Tanah (itoe 
Arab) jang dipimpin oleh advocaatnja 
seorang bangsa Europa, pada tanggal 

27 December 1934 jang laloe kembali 

Februari 1935.     oe ra'jat jang economienja 

lak akan dapat pandangan dari    

     

iri-hati haroes disingkirkan. ...! 

an He 3 tidak akan ada habisnja . . , .! 

  

'HBertahoen-tahoen (sedari th. 

memasoekkan pengadoean baroe lagi 

| 5 terhadap Amat Getjol dan lain2 | tahoen 1934 ada lebih tinggi sekali 

ngan nihil. sama-sekali. Dan' ini di-| pendoedoek Tanah Kebon Djah€, dan|dari pada didalam tahoen 1933, jarrg 

'oentoek ini kembali lagi itoe perkara|toch soedah ada satoe tahoen, didalam 

tanah akan diperiksa oleh Landraad|mana soedah terlaloe banjak orang 

Betawi nanti hari Senen tanggal J1 

Nampaklah dengan njata disini, h 

bahwa itoe perkara tanah seolah-olah tahoen 1934 ada 23.000 orang, 

  

1930) 
mendjadi oeroesan hakim, sampai 
keloearnja vonnis penghabisan Razd 
van Justitie, tetapi achirnja dibikin 
baroe lagi. Kemoediannja appel lagi 
dan masing2 appel lagi . : . . “achirnja 
Raad van Justitie lagi kasih kepoetoe 
san vonnisnja itoe perkara. dan selan 
djoetnja ! ! 1 

Kita tidak mengerti oeroesan keha- 
kiman dak tidak .mengerti apa lagi 

jang didakwakan oleh fihak . toean 
Tanah, sedang kepoetoesan vonnis 
Raad van Justitie soedah tetap. 

Roepanja selagi ada djalan dan 
koeat membajar advocaat, orang tidak 
akan mendiamkan ini hak atas tanah 
anak negeri orang kampoengan dan 
madjoekan lagi pendakwaan baroe...! 

Difihak orang2 'kampoeng agaknja 

heid. 6 

Ini perkara ada penting sekali me- 
ngenai so'al tanah anak negeri, dan 
tentoe mendapat perhatian besar pada 
itoe hari persidangan Landraad. 
Bagaimana lagi kepoetoesannja baik 

lah kita orang loear menantikan. 

—0— 

Sebabnja Wulms tjelaka. 

' Aneta kabarkan dari Bandoeng, me 
noeroet kabar dari A.I. D, pendapa 
tannja djoeroe2 terbang bahwa ketje 

'|lakaan Sergeant Wulms itoe, jalah 
'Toleh karena mesin terbang dengan 

tidak melihat lagi. (blindvliegen). 
. Ini -risico soedah-diterima, seperti 
djoega di dalam banjak penerbangan 
militair negeri2 jang lain, oentoek men 
dapatkan keentengan oentoek mesin- 
nja. 

—— 

Oereesan Import 

Directeur dari Economische Zaken 
mendirikan satoe Commissie oentoek 
segala oeroesan import (pemasoekan 
barang2) oentoek memberi advies pa 

danja didalam oeroesan perdagangan 
dan pemasoekan barang2 seoemoem- 
nja. Sebab oentoek oeroesan ini, per 
loe sekali 'advies2 dari achli2. kata 
Aneta. 

Voorzitter dari ini Commissie. jalah 
Mr. J.E. van Hoogstraten. 

—9 — 

5. 

Perang-perangan armada. 

Japan dam Amerika 

Washington, 8 Feb. (Aneta) 

Minister Marine dari Amerika mene- 

rangkan bahwa meskipoen Japan dan 

Amerika akan mengadakan perang2an 

mendekati satoe sama jain didalam 

lingkoengan dari 1800 Mijl, ena 

Minister menerangkan lagi, bahwa 

Amerika tidak diberitahoekan dengan 

officieel dari itoe perniatan Japan 

oentoek mengadakan perang2an. 

an 0— 

Soentikan pest. 

Soentikan pest, berlakoe dengan 
baik sekali. Tidak ada hal jang me- 
njoekarkan dan menarik banjak sekali 
perhatian. 

Minggoe depan, akan diadakan soen 
tikan didalams 3 onder-districten, se 

soedahnja mana akan dimoelai dion- 

der district Simalaja dan Singaparna. 
Kedjadian2 penjakit pest, didalam 

minggoe jang belakangan soedah men 
djadi lebih koerang. 3 

tik ada k.I. 150.000 orang. 

Kedjadian2 penjakit pest didalam 

terserang penjakit itoe. 
Didalam tahoen 1933 hampir ada 

17.000 orang jang mati dan didalam! 

dilaoetan Pacific pada waktoe jangj: 

sama doea2 armada itoe tidak akanj 

Djoemblahnja jang soedah disoen 

  

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 
dari 1859 

kongsi assuransie djiwa ' 

NILLMIJ 
  

Bahaja baroe mengantjam Oostenrijk. 
Mesin-terbang, revoi- 
verdanbom. 

Weenen, 8 Feb. (Aneta. Reuter) 
Soldadoe2  pendjaga disekelilingnja 
gedong Kanselarij telah diperkoeatkan 
dengan loeas sekali. Mereka dipertoen 
djoekkan djoega dengan topeng2 oen 
toek menjegah gas beratjoen, Semoea 
berhoeboeng dengan penerimaan be 

Nazi, di dalam mana diterangkan bah 
wa gedoeng itoeakan diserang dengan 
gas. 
Semoea orang2 jang masoek dalam 

dengan teliti sekali, 
Sekarang baroe diketahoei bahwa 

pada tanggal 5 Februari soedah ter- 
dapat satoe bom gas beratjoen di 
bawahnja tangga jang besar, Pada 
tanggal 6 Februari telah tertangkap 
seorang Nazi jang koerang waras 
otaknja, bersendjata satoe revolver 
jang maoe mentjoba oentoek bitjara 
dengan salah seorang minister. 

Tadi pagi seboeah kapal oedara 
terbang melwati kampoeng2 Kaoem 
Boeroeh dengan mendjatoehkan soe- 
rat2 selebaran dalam mana ditoelis : 
sBalaslah dengan hati lantaran kedja 
dian tanggal 12 Februari 1934“ dan 
»hari  tahoen pemberontakan jang 
mengalirkan darah pada tanggal 12 
Februari 1934“, (waktoe pemberon 
takan kaoem Socialist), Kapal oedara 
ini soedah lenjap lagi sebeloemnja 
mesin terbang dari Politie bisa mem 
boeroe. 5 : 

— 9 — 

u 

Japan dengan oeroesan oeang. 
Tidakmenjoekaistan- 
daard emas. 

& okio, 9 Feb, (Aneta Havas) Mi 
nister oeroesan oecang menerangkan 
di dalam Rijksdag bahwa rena Se 
karang tidak akan memberi kesempa 
tan oentoek balik kembali kepada 
standaard emas. 

la berpendapatan, bahwa djoega oen 
toek Manchuokuo lebih baik Ganga 
diadakan standaard emas. 

Japan dengan gadjih2 jangrendah 
sekali dan harga oeang jang rendah 
poela, ambil tempat kedoedoekan jang 
baik sekali di dalam pasar doenia 

an 

Mertoea Gouverneur Atjeh 
meninggal. 

Aneta kabarkan dari Koetaradja 
bahwa Njonja djanda H. W. van Stee- 
den, mertoea isteri dari Gouverneur 
Van Aken, soedah meninggal doenia 
didalam oesia 70 tahoen. 

—n 9 0 

Regent Temanggoeng. 

Aneta kawatkan dari Semarang bah. 
wa. dengan banjak sekali perhatian, 
Regent Temanggoeng telah merajakan 
harinja bahwa ia soedah ada 25 tahoen 
didalam dienst. (zilveren dienst-jubi- 
'leum). 

Resident Kedoe memberi selamat 
atas nara Wali Negeri dan Gouver-     v0. 9 mw neur dari Djawa-Tengah, 

berapa . soerat antjaman dari Kaoem ' 

itoe- gedong kanselarij, djoega pega- : V 
wai2nja, sekarang digeledah badannja 

       



   

     
    
      

    

     
            

     
    
         

    

       

      
   

  

   

          
    

     

    

| gontjang, berhoeboeng denga 
| bar, bahwa Tiongkok elihata 

soeka djoega berobah politieknja dan 
berserikat dengan Japan serta tidak 
'poela mengandel kepada Europa dan 

». Amerika, Masakah, demi orang 
— mendjerit di Geneve itoe. Tiongkok, 
jang doeloe begitoe dibela 'oleh negeri2| 
Barat dan Amerika “dalam soal Ma: 

churye, hingga Japan 0 
— dari Volkenbond, sek: 

         

   

       
      

   
    

  

   

  

   
   

  

   

    

   

  

    
    

     
     

  

   
   
    

    
   

  

   

  

    

     
   

   

    

   
   
   

   

        

   

    

   

      

   
    

   
   

      

   
   

  

   

   

    

    

  

    

  

   

  

   
    

  

   
    

   
   
      

   
   
   

    

   
    

     

  

   

  

     

    
   

  

   

    

   
   

      

  

     
   

  

loe berdjabatan tanga 
pan dan... mengakoei sa 
Kita soedah kaba 

antara Tiongkok dan Japan soedah be 
rapa hari berdjalan pembitjaraan, soe 
paja doea negeri terkemoeka di Timoer 
Djaoeh ini mendapat  persetoedjoean 

| dan -berserikat oentoek kepentingan 
“Asia Raja Mete TK AO 
Dan ,kebetoelan“ sekali di Europa 

kaoem2 pemerentah dari negeri2 be- 
sar, bekerdja dengan radjin serta ber- | 
keras hati, soepaja antara mereka itoe 
didapat persetoedjoeari jang kekal da- 

begitoe bisa didapat perdamaian jang 
tegoeh. Kemerdekaan Oostenrijk, per- 
samaan hak oentoek  persendjataan 

“kepada Duitschland, “permoefakatan 
tentang oeroesan pasoekan oedara, 
itoe semoea dibitjarakan Flandin, La- 
val, Mussolini, Sir John Simon,” von 
Neurath, Schussnig, Gombos, etc. etc. 
semoea ada orang2 terkemoeka dalam 
doenia internationaal, bekerdja bersa- 
ma-sama, soepaja doenia Barat ber- 
satoe dan djadi tegoeh,,...apakah 
karena dalam doenia Timoer akan 
berdiri satoe garisan Timoer ? 
. Oetoesan Japan Ariyoshi, mengabar- 
kan kepada pemerentahnja di Tokyo, 

bahwa, meskipoen Tiongkok beloem 
menjatakan maoenja boeat berserekat, 
akan tetapi Cen. Chiang Kai Shek soe- 
dah menerangkan, bahwa ia setoedjoe 

. sekali dengan itoe tjita2 , Asia Raja”, 
menoeroet kemaoeannja Dr. Sun Yat 
Sen, berdasar atas politiek bekerdja 
“bersama-sama antara Tiongkok dan 

Japan, LAN | 

ia poenja politiek perdamaian, dan dari 
fihak Japan sekarang terdengar poela 
soeara oentoek memperbaiki lagi per- 
hoeboengan dengan. Aeraa setjara 
doeloe. Dan minister Osumi dari oe- 

—. bahwa Japan sceka hormatkan lagi itoe 
| verdrag di Washington tentang per- 

| bandingan marine, asal sadja pang- 
kalan pangkalan Hawai dan Singa- 
pore dihapoeskan dan perlombaan 
persendjataan diberhentikan. 2 

' Berbareng dengan itoe, dari Londen, 
ada soeara, soepaja itoe “pekerdjaan 

| sekarang soedah selesei dikerdjakan, 
soepaja dipoelangkan kembali kepada 
rawa, karena pangkalan itoe memba- 
hajakan persahabatan dengan Japan 
dan perdamaian di Pacific. Dari Si- 

.wa memang pangkalan itoe boekan 
oentoek menjerang, hanja oentoek mem 
bela diri dan oentoek membikin be- 
toel keroesakan-keroesakan oentoek 
kapal-kapal perang Inggeris. Ta 

Dan dari sebab tidak lama lagi, 
pasoekan laoet Amerika dan Japan 

Pacific, maka minister oeroesan marine 

pasoekan jang akan main2 itoe tidak 
akan berlajar berdekatan, paling dekat 

” 1800 mijl satoe pada lain," 5 
Pendek, waiktoe sekaran 

tjari2 djalan soepaja" perdamaian di 
Pacific (Timoer Djaoeh) djangan di- 

| ganxgoe2, sementara di Europa orang 
berbocat demikian poela. Tapi bagai- 
manakah, djikalau perdamaian di Ti- 
moer dan di Barat itoe tertjapai, apa 
kah kita orang bakal alamkan djoega 

| perdamaian doenia ? aan 
Siapa tahoe,... : 

- KING 

  

  

  

| Persatocan Dagang Ketjil. 

R. Rames toelis pada kita Bg 
“Koerang lebih satoe setengah ta- 

hoen sampai sekarang dikotg ini soe 

    
lihatan 7 

| lam beberapa so'al jang soelit dan| 

Minister Hirota soedah menerangkan | 

| roesan marine Japan, menerangkan, | 

gila“ di Singapore (Stop fooling at| 
Singapore) diberentikan dan apa jang | 

ngapore didjawab dengan sengit, bahj 

akan bikin perang-perangan di laocetan| 

Amerika, oemoemkan, bahwa “doea| 

g ini, orangf 

 Hilangta tentoerim- 

". Hanjoet ta tentor lan 
oetnja. 25 

AA MU ang 

Bana nan ae enapaan 
SE 

  

dagang ketjil Indone 
siers jang dinamakan Persatoean Da: 
gang Ketjil dengan P.D.K. Yna 

. Atas berdirinja P.D.K, itoe, semoea 
sem dagang, ketjil besar dari fihak 

sa kita bergirang hati. Girang dan 
katjita, karena keinsafan akan 

aan zaman dan pasar, sadar ba 

2 jang mengantjamnja dalam per 
.itoe akan terhindar dan ter 

k atas kesefakatan dan kemaoean 
ersama. Moga2 diatas keinsafan itoe: 

an berdiri satoe barisan pedagang2 
ketjil jang koeat dan kokoh, dan di 
atas kesadaran itoe akan keloear se 

   

    

"pak terdjang jang tangkas dalam strugle 
for life (perdjoangan boeat hidoep). 

8 |Begitoelah samboetan kita atas kela 
'hiran P.D.K. pada 1'/, tahoen jang 
silam. 
| Hidoepnja? Inilah pertanjaan jang 

Iri sangat soelit sekali didjawab. Dimana 
€laksi P.D.K. itoe mesti kelihatan, dia 
-Itidak ada. dan dimana namanja mesti | 

0” |kedengaran, diapoen djoega tidak ada. | 
| Sering kedjadian di tempat2 berda| ht 

gang (oetamanja di Ps. Senen), mere|. Landraad Betawi dibawah pimpi- 
ika tjektjok lantaran tempat dan sam- 
pai2 ada poela jang maoe memperli- 

boeat mempoenjai tempat itoe. 
Kita mendjadi sangat heran sekali 

melihatkan orang2 jang berorganisatie 
'itoe tidak terorganiseer dalam peker 
djaannja dan oran2 jang mempoerijai 
'peratoeran itoe tidak teratoer dalam 
perdjalanannja. 

“Kedjadian djoega, seorang pedagang 
| meninggalkan dagangannja sebentar 
pergi makan, (Hal ini boleh dikatakan: 
saban hari kedjadian dan kalau kebe 
toelan ada orang jang maoe membeli, 
dibantoe oleh teman jang disebelahnja 
mendjoealkannja). Tetapi pada waktoe 
itoe boekan orang jang maoe membeli 
jang datang. Seorang pegawai Ge- 
meente datang boeat meminta bea 
pasar. Tetapi seorangpoen tidak ada 
jang maoe menanggoeng membajarkan 
bea pasar itoe boeat sementara, jang 
toch kalau jang poenja datang boleh 
diminta ganti kembali. Lantaran soe- 
dah lama menoenggoe,, pegawai ge- 
meente itoe maoe membawa barang 
dagangan itoe, beralasan : mendapat 
barang tidak ada jang poenja. Jang 
poenja nanti boleh datang meng- 
ambilnja kembali dikanteor Markt- 
meester dengan boete 2 kali sebanjak 
bea pasar barang itoe, Semoea peda- 
gang pedagang itoe membiarkansadja 
temannja dapat nasib begitoe. 

Sekarang ada lagi jang soedah pan- 
tas sekali mendjadi perhatian oleh 
PEDK.” Ska : £ 

Badjoe kaos, kemedja dan sebangsa 
itoe, dilarang mendjoealnja di Pasar 
Senen oleh Gemeente. Sekalian jang 
berdagang itoe mengeloeh memikirkan 
nasib. Diminta keterangan apa sebab- 
nja terlarang. pegawai Gemeente jang 
melakoekan  kewadjibannja disana 
mendjawab :-,,Ja, soedah begitoe per- 
'atoerannja Gemeente. Kalau jang ber- 
djoealan kaos dan kemedja itoe tidak 
'maoe pindah dari P. S. dan masih ber- 
djoealan itoe djoega, barangkali se- 
moeania dilarang,“ | 

Diantara pedagang2 itoe ada jang 
|bermaksoed  memasoekkan rekest, 
|minta izin berdagang kaos dan ke- 
Imedja di Ps. Senen:... 

Sekarang kembali kita menanja. Di 
manakah adanja P.D,K. jang diharap 
kan oesaha dan tenaganja2. Kalau 
pengoeroesnja Ia inna tidoer, apa 
anggota2nja tidak akan membangoen 
(kaan Io IRR 2 

Ingatlah perkataan pegawai Gemeen 
te diatas!!! Satoe pasar jang paling 
ja F akan ditoetoep boeat pedagang2 
BE (mn anakan Sg H3 
Kita akan melihat dan menoenggoe 

itoe. 

Koendjoengan kapal perang . 
Japan. 

'Dipermoelaan boelan 
A pri tu 2 ! Ii 

| Pada tanggal 3 April j.a.d. di Tan 
'djong Priok ini akan singgah 2 boeah 
kapal perang Japan pi Singapore jaitoe 
»Yakumo” dan ,,Assama”. Sebagaima 
na telah diketahoei jang terseboet be 
iakangan ini selang berapa lama poen 
bersama sama kapal perang ,,Iwate” 
datang kesini. 

Itoe doea kapal terseboet telah di 
bikin pada tahoen 1898 dan 1899 dan 
pernah toeroet dalam peperangan an- 

tara Rusland dengan Japan di laoetan 

gerakan P,D.K. 

dibawah pimpinannja Generaal Togo.t 
'I. Di Tandjong Priok itoe doea kapal 
'akan berdiam 2 “hari lamanja dan se- 

Inakan oentoek mendidik matroos2 

sadja, 
4 

Dendam hati jang soedah lama. 
Penjerangan hebat. 

: |“ Seorang Indonesier jang sedang dja 
lan di Angkeweg tadi malam entah 
lantaran apa soedah diserang dengan   

  

   
dah. didirikan -satoe badan perserika 

» 

K 

golok oleh seorang Indonesier lain jg 

tidak mengetahoei siapa adanja itoe 
penjerang dan membilang barangkali | 

dendam hati jang soedah lama. 

inannja Mr. Dutry van Haeften soedah 

hatkan kekerasan boekoe tangannja| Kwee Tjoen Soe tinggal di Batavia- 

Injata kedapatan 1 

dari tjengkramannja wet dan begitoe 

3 Isoedahnja itoe mereka akan landjoet-| 

4 Ikan perdjalanannja teroes ke Austra- 
- tie: Sekarang kapal kapal tadi digoe- 

#. 

sampai sebegitoe djaoeh tidak dikenal 
olehnja. ig, 

Permoelanja dari djaoeh ia mene- 
tahoei bahwa orang itoe sampirkan 
padanja, akan tetapi oleh karena ia 
doega tidak akan terdjadi apa2 laloe 
ia tidak ambil poesing sedikit poen. 
djoea. MN On 
'Tiba2 setelah dekat dari belakang 

ia hantam kepadanja dengan itoe 
Sendjata hingga menimboelkan loeka 
jang tidak ketjil. Dengan berloemoeran 
darah ia pergi kekantoor politie jang 
berdekatan dan dengan segera ia di 
angkogt ke C.B.Z. oentoek dirawat, 

Dalam' pertanjaan politie ia sendiri 

penjerangan itoe didasarkan atas 

ma 9 

| Lantaran mempoenjai pistol 
.dan pelor gelap. 

Didendaf 150—, 

periksa perkaranja seorang Tionghoa 

stad jang ditoedoeh soedah menjimpan 
pistool gelap disertakan dengan pelor2 
nja, 8 

Politie bersama sama douane atas 
pengadoeannja seorang soedah datang 

mereka melakoekan penggerebekan ter 
« pistool dengan 138 

pelornja. 4 
Tentoe sadja ia tidak bisalolos lagij 

lah sebagaimana kita katakan tadi ke 
tika ia ditanja oleh hakim ia menerang 
kan bahwa ia dapat beli barang2 dari 
seorang lain jang bekerdja dikapal 
» Tjisalak". | 
Neskipoen begitoe achirnjaia diden 

da djoega boeat itoe pistool sebanjak 
nja f 50—. dan boeat pelornja f 100—. 
Dengan segera djoega dimasoekkan 
dalam boei oleh karena tidak lama 
lagi ia akan dihadapkaan dimoeka 
pengadilan poela lantaran penjeloen- 
doepan bea. 

: Spm 

Bahaja api di Meester — Cornelis 

Semalam kira-kira djam 11 orang di 
BaloeelIweg Meester soedah dibikin 
terkedjoet lantaran triakan pendoedoek2 
disitoe bahwa ada bahaja kebakaran. 
Dengan segera mereka berboeat seda 
pat-dapatnja dan ternjata api jang 
sedang mendjilat diroemah kepoenja- 
annja seorang Arab, soedah dapat di 
padamkan. | 
Brandweer jang diberi tahoekan poen 

soedah datang, akan tetapi sia2 sadja 
oleh kareng api itoe soedah dapat 
mati sama sekali. 

Keroegian lantaran itoe bahaja ditak 
sir berdjoemblah f 75, sedangkan Ian 
taran boleh djadi perboeatan orang 
djahat, oleh karena memang dari doe- 
loenja itoe roemah ada kepoenjaannja 
seorang Indonesier K. 

Dari sebab ia mendjadi korban ac- 
ceptatie laloe terpaksa roemahnja di 
serahkan pada itoe orang Arab. . 

—0— 

Perkelahian dalam kantoor. 

Lantaran memoekoel 
didenda f —. 

Landrechter Betawi telah periksa per 
karanja Moersim jang bekerdja di De- 
partement B. B. ditoedoeh soedah me 
moekoel colleganja bernama Soemitro, 
Sampai ia ini lantaran sakit dan ma- 
loe (?) menangis di kantoorterseboet. 
Sebagai saksi dihadapkan toean J. 

seorang .klerk disitoe. 1 
Ketika hakim menanja apa sebab me 

reka berkelahi maka Moersim ' mene- 
rangkan bahwa ia mesti tjari satoe 
bundel. Lama kelamaan jang ditjari 
itoe ketemoe djoega.. dimedjanja Soe 
mitro, Laloe Soemitro bilang “Ach !“ 
Perkataan itoelah jang membikin ia 

djadi naik darah ' dan ketok padanja. 
Soemitro lantaran ,,poekoelan” itoe 

menangis. diantara lemari2 dalam kan 
toor itoe, Tidak lama kemoedian lan- 

dan bilang bahwa ia djangan se-kali2 
bilang demikian. 

. Berhoeboeng dengan tegoran Soe- 
mitro bilang bahwa. Moersim sendiri 

ia kasihkan ,,permainannja“ hingga 
jang terseboet belakangan dapat bagian 
diperoetnja. : 

Hakim anggap Moersim jang salah 
dan djatoehkan denda f 3 banjaknja, 

Lb 

Bioscopiana. 

. The Signofthe Cross. 
Semalam Rialto Bioscoop dibangdjiri 

penonton, sebab film jang dipoetarnja 

oentoek ditonton. 
Film jang terseboet diatas itoe me- 

ngoeraikan bagaimana Nero menjiksa 
orang2 Christen, Kedjam jang tidak 
terhingga | 

diroemahnja dan betoel sadja ketika |. 

taran kasihan Moersim pergi padanja| 

ada koerang adjar. Dari sebab inilah 

film besar jang bagoes dan bergoena' 

menjoerceh ra'jatnja berkelahi, jang 
kalah dipakai makanan singah | 

Djarang ada film jang begitoe. 

film itoe, sehingga ta' sempat dipoetar 
film extra doeloe. : 
Menjenangkan dan memoeaskan ! 

“ Night-Flight, 

Tadi malam ini film soedah dipoe 
tar digedoeng Alhambra Sawah Besar 

dengan dapat koendjoengan jg. seder 
hana. G3 

Disini nampak bagaimana djoeroe 
terbang (piloot) mengerdjakan dienst 
nja, dibawah seorang chef jg. amat 

streng. 
Diwaktoe malampoen terpaksa ter 

bang dengan antjaman denda djika 

tidak dap:t melakoekan perentah. 

Sedang dalam penerbangan itoe be 
berapa matjam rintangan dan bahaja, 
disebabkan gelap-gelita. Soenggoeh 

menggiris hati. Ng Ki Ia 
Terlebih doeloe dipoetar film extra 

jang sangat menarik hati dan meng- 
girangkan penonton teroetama segala 
anak2  menjamboet dengai sorak 

tampik. 
— O— 

Padvinders dari K.B.I. 

Mengoempoelkan 
pakaian2toea. 

Ini sore djam 6 dilapangan K.B.i. 
Gang Tengah akan berkoempoel pad- 
vinders . (pandoe| dari KBI. dimana 
mereka dibawah pimpinannja mereka 
poenja leider akan disoeroeh berkeli- 
ling dikota Djakarta teroetama dalam 
kampoeng2 oentoek mengoempoelkan 
segala roepa pakaian toea dari jang 
soedi mendermanja oentoek keper- 
loeannja orang2 miskin di ini kota 
djoega. 

Kita rasa diantara pembatja kita jg 

mempoenjai barang2 demikian, jang 

agaknja tidak dapat dipakai lagi soe- 
dilah kiranja menjediakannja menanti 

kan kedatangan pandoe2 itoe. 

Kaoem lemah. made mengamoek. 

Lantaran adoe boe 
roeng darah! 

Semalam diroemahnja Raiman Kebon 

klapa Mesteer-Cornelis dimana banjak 
sekali orang berkoempoel berhoeboeng 
dengan selamatan ordhg soedah terke 
djoet ketika seorang perempoean Indo 

nesier datang diitoe tempat dengan 

membawa pisau terhoenoes. Maksoed 

nja perempoean ini ialah hendak mem 

boenoeh seorang diantara merekaitoe 

jalah Slamat. 
Ketika ia ini mengetahoni apa jang 

akan terdjadi lantas sadja angkat ka 

kinja entah kemana. 

Oentoeng niatan itoe perempoean 

dapat ditjegah oleh orang banjak. Jang 

mendjadi sebab jalah oeroesan adoe 

boeroeng darah diwaktoe sorenja ! 

2 

Hanja tinggal 8 orang lagi. 

Tentang itoe peram- 

pokan di Paal Batoe. 

Baroe baroe ini kita telah kabarkan 

bahwa berhoeboeng dengan itoe pe 
tampokan di Paal Batoe 5 orang jang 

berasal dari bilangan Pasar Minggoe 

soedah ditahan  dikantoor  politie 

Meester Cornelis. 
Semoeanja tioe sebagaimana biasa 

moengkir keras meskipoen diantara 

mereka 'ada jang dikenali oleh boe 

djang2nja toean roemah. 

Sekarang poltitie .kembali soedah 

tangkap 5 orang lagi jang disangka 

toeroet. ambil bagian dan mereka ? ini 

poen tidak maoe mengakoe. 

Bila benar menoeroet keterangan2 

ada koerang lebih 18 orang jang toe 

roet dalam perampekan itoe djadinja 

hanja tinggal 8 orang lagi jang mesti 

ditjari, jang mana kita rasa tidak akan 

memakan tempo jang banjak. 

— O— 

RAPPORT SOESOE 

Dari tgl. 1 — 6 Feb. 

H. Djoemhari Kb. Pedoerenan 3e 
H. Moeali - Koeningan  4e 
Melk, Kartiniweg Kartiniweg le 
H. Hollamsaid GG, Sahari 2e 
H. Abdoeloh Mp. Tegalparang 3e 
H. Moh. Tohir Mp. parang 3e 
H. Abdoeloh b. Arip Mp. T.P! 3e 
H. Abdoerachim Koeningan 3e 
Melkerij Vita . Depok 2e 
H. Moegeni Koeningan 3e 
H. Ach. op. labih Mp. Tegelp' 3e 
Hadji Sainin Kemang 2e 
Hasan Koeningan 3e 
Moh. b. Oesman Mp. Pptan, 3e 
Oey Koen Hong Djati Pt” 3e 
H. Acnpas Bendoengan  2e 
H. Djamhoer Koeningan 2e 
Abdoelmadjit -Pela Lama 3e:, 
Ashari Koeningan 2e 
S, Mengga Mangga Doea 2e 
Meik. De West Java Djem. 2 2e 
Hadji Saibin .Keboen Nanas 3e 
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"35 

L
G
 

h
b
 

le
 
K
A
 

S
G
 

bi
 
L
U
A
S
 
U
K
 

D
a
e
 

M
E
A
 

Berhoeboeng dengan pandjangnja| 

|Februari jbl. mengabarkan: Kesoeka- 

klas 

   

   
  

Keadaan jang menggontjangkan. 
FirmaJames and Shakes 
peare terpaksa. 

Aneta-Reuter dari Londen tanggal7 

ran2 pasar hasil boemi tadi malam. 
soedah sampai dipoentjaknja waktoe 
dengan opisil dimakloemkan bahwa 
atas nama beberapa makelaar2 hasil 
boemi soedah dimasoekkan rekestper 
mintaan oentoek. memboebarkan “(li- 
Guidatie) dari firma James and . 
Shakespeare Ltd, satoe firma-make 
laar barang logam jang termasjhoer 
dan jang dalam waktoe belakangan 
ini djoega main speculatie berbagai 
bagai hasil boemi, teroetama poela 
sebagian besar speculatie lada. 

Sir William McClinktock telah di 
angkat mendjadi liguidateur boeat 
sementara. . 

Pada tanggal 8 Februari akan men 
djadi hari jang menjedihkan 
bagi perniagaan hasil boemi di Min- 
cinglane, karena hari itoelah dibikin 

loenas rekening transacties lada jang 
besar sekali. Makelaar2, bankiers dan 
kaoem pengirim dengan kapal-kapal 
ini hari masing2 memperbintjangkan 
ini keadaan. 

Bank-bank soedah sanggoep oentoek 
menoendjang transacties jang sem- 
poerna dari makelaar2 lada, tetapi 
mereka menolak oentoek memberikan 
pertolongan oeang -goena transacties 
jang njata njata berspeculatie. 

Hanja beberapa firma's jang sebe- 
narnja berada didalam kesoekaran, 
tetapi di City orang mendjadi koeatir 
dan ketakoetan berhoeboeng dengan 
boleh djadinja kepoekoel moendoer. 

Menoeroet berita jang didapat bahwa 
lantaran pendjoealan karet jang diliwat 
kan sadja, menjebabkan banjak firma2 
jang selain dari lada djoega moesti 
memperniagakan karet, moesti membi , 
kin reorganisatie, Jang mendjadi biang 
keladinja dari ini keadaan ialah jang 
dinamakan Radjanja Lada, ialah Ga 
rabed Bishirgian, seorang asal 
Armenie jang soedah masoek kebang 
saan Inggris, directeur dari firma 
James and Shakespeare Ltd., jang 
mendjadi kepala dariitoe ,,pool“ jang 
mempoenjai 20.000 ton lada dalam 
bagaiannja. Tentang tidak tentoenja 
hal pertanjaan apakah pool“ sanggoep 
oentoek menoeroeti kewadjiban2nja 
adalah mendjadi poko' jang teroetama 
dari pada itoe kesoekaran. Bishirgian 
doeloenja ada tjampoer dalam specu 
latie timah, 

Commissie lada tadi malam soedah 
mengeloearkan keterangan dimana ada" 
diterangkan bahwa selama pembitja- 
raan antara makelaarscommissie “de- “4 
ngan bank2, ada didapat hasil2 jang 
menjenangkan, dan ada diharapkan 

bahwa tanggal 8 Februari akan dapat 
lah diadakan satoe atoeran jang com 
pleet. Ini hari pasar lada akan di 
toetoep, 

Aneta mengabarkan dari Den Haag 
bahwa seorang wakil kepentingan2 
lada dari Nederland soedah berang 
kat ke Londen. 

Dikalangan lada orang berpendapa 
tan bahwa di Londen ini hari akan 
didapatkan dasar dengan mana bisa" 
ditjapai 1 perdjandjian jang baik. : 

ut 

    

2 

  

  

  

  

NEDERLAND 
Bangsa Tionghoa di Amsterdam. 
Amsterdam, 7 Feb. (Aneta) Da 

lam perhitoengan bangsa Tionghoa 
di Amsterdam, mengoendjoekan bahwa 
di kota itoe ada 300 orang banjaknja, 

—9o— 

Edjahan baroe. 
Den Haag, 7 Feb, (Aneta) Dalam 

pemandangan oemoem dari Erste Ka- 
mer edjahan baroe ditjela keras, antara 
lain oleh De Savornin Lohman dan 
Diepenhors, 

  

— (9 an 

Rapport Van Der Maas. Jen 
Den Haag, 7 Feb. (Aneta) Di 

wartakan dengan officieel bahwa rap 
port Van der Maas tentang itoe ketje 
lakaan pesawat “Uiver,” soedah: 
serahkan kepada tangannja Commiss 
jang tetap oentoek menjelidiki ketje 
lakaan oedara, jang asalnja terdiri dar 
tt.De Veer Van Heyst, Dr, Ir. Wol 
dan Broesder, th 

Oentoek penjelidikan ini. 
van Waterstaat mendirikan Commissii 
jang terdiri dari Admiraal Schore 
sebagai voorzitter dan sebagai an 
gauta, Prof. Dr. Ir, Biezeno, Majoc 

    
       
   

    
         Oentoek menjenangkan hati, Nero Vna Heyst dah Luitenant Broesger, 
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bisa hidoep dengan st 
ang sehari”. 
  

ana sana 

ng soedah ber. 
perbintjangkan 

    

dimoelai djam 6 sore 
“oleh Voorzitter Mr. 

arakan hal2 jang 
Gemeente sehari- | 
memberi kesem 

siapa jang akan 
an . oemoem 

   

  

   

     

    

    

  

   

ouwCcon Yg 
| periksa 4 tahoen lamanja, M 

| menoelis boekoe. ,Ge 
ductenhuishou 

    

hoeloea 

! 2 s3 

oetowinangoen 'itoe roepanja 

i ongkos: penghidoepan 

winangoen 

masih terlaloe mahal. ..... 
eang negeri 

h satoe villa di Nederland. 

va dan Java ada Indonesia, boekan ? 
Lain achli poela, Dr. J.G.8. Beumee, 
ala Afd. Landbouw en Na 

ep Cc ' : 2 i & 
Na 

Da Sea Ae diharap dalam mengadakan bezuini- 

karang di Koetowinangoen 
apatkan begitoe banjak 

hingga Gn pinard - 

pemandangan tentang keadaan | » : 
ain2 Tatan poelau Djawa, orang |SOneel 3 

Ba Png ea TN en oentoek berhimat dengan menjatoekan 

mbil ,gemiddelde” sadja, bo 
idoepan kita Pn 

'anak negeri masih lebih rendah 

dari pada segobang! Oempamanja: 

anten Kidoel (di Tjihara), di Koe 
dan di Banjoewangi 

Kidoel. Kita bisa pastikan, segobang 

roeparja, karena pemeriksaan. tentang 
ingkat penghidoepan kita orang samaj 

kali tidak ada perloenja dan Direc 

ur B.B. jang pertama mengoelangkan 
e ,,dongeng segobang”, tocan-Much 

nfeld, soedah lama ,,in ruste “dalam 

KN. 

kan tentang 
laloe spr, ini 

g pegawai ge- 

“diterangkan dengan 
hwa dalam golongan 

lah katanja terdapat 
diantara pegawai Indo- 
ropa (jang dimaksoed 
anda Indo ?) jang tidak 
puding), jaitoe terlaloe 

soneel bangsa Indonesiers, 
karang kata spreker dianta 

sa Furopa banjak poela jang 
aoe mendapat itoe pekerdjaan dengan 

pembajaran jang rendah. 
'Dikemoekakan djoega oleh spreker, 

o'bahwa katanja menoeroet keterangan 

» dari seorang kepada dienst, personeel 
bangsa Indonesiers itoe adalah soe- 
kar (lastig). : 

Berhoeboeng dengan keadaan ini, 
talah terlaloe banjaknja pegawai bang 
sa Indonesier sedang sedikit bangsa 
Europa, dalam pekerdjaan rendah, 

ging soepaja hal terseboet diperingat 
kan. Pe st Rt Sa e : 

'Toean Mr. Visser djoega setoedjoe 
dengan 'penghimatan dikalangan per- 

   an Nauta Lemke setoedjoe 

dilbeberapa diensten dan setoedjoe di 
mana: perloe, disitoelah diadakan peng 

, lantaran letaknja ditengah2| Mana 

elau Djawa. Tapi, kenapakah mereka | timatan. 

se tjoema disatoe tempat sadja, | 

da tiga tempat, dan kemoedian: 

apatan dari tiga tempat itoe dibagi 

| Toean Heim minta soepaja diperha 
'tikan tentang kedoedoekannja kam- 
poeng2 di kota Bandoeng, kemoedian 

bo|Spr. moefakatnja dengan centralisatie 
dari beberapa diensten. 2 
'Toean Seubering setoedjoe dengan 

beberapa :punt jang telah dikemoeka 
|kan oleh toean Dessauvagi tadi. 

Toecan Wielengan antara lainnja 
djoega menoendjoekkan tidak senang 
nja tentang perbandingan banjaknja 

£ “tidak “bisa habis, pegawai Indonesier dan bangsa Euro 
pa, katanja pegawai bangsa Europa 
bisa ditambah lagi. 

Toean Mr. Ir.. Janssen Van Raay 
djoega menjatakan setoedjoe dengan 
jang dikemoekakan oleh toean Dessau 
vagie, Saubering dll. tadi. 
Kemoedian baroelah datang giliran 

nja R. Moh. Enoch (Leider dari fractie 
Pasoendan), jang berbitjara sebagai 

  

Hand :Isvoordeslen. 
Osntoek Nederla 
dari Indonesia. 

rlem, 7 Feb. |Aneta) Billi 

—. AMERIKA 
Amerika dan Sovjet-Rusland 

$ — Perhoeboengan 
: poetoeskar.... 

Washington, 7 Febr. (Ane 

berikoet : : 
Toean Voorzitter, — 

| Dalam permoelaan toean mengepalai 
nd dan memimpin Raad ini, saja atas na 
— Ima Inheemsche fractie soedah mengoe 

ton | kjapkan kewadjiban saja berdjandji a- 
tschappij kasih perintah kepada kan bekerdja bersama2 dap salin 2 Ki ih 3 PN 'i g ban 
“ pe nnaan or Conrad” | be dengan toean, pekerdjaan mana 
Hn MEN an penggalian (didasarkan pada keadilan (rechten bil 

tiikheid). Se 
..| Moedah2anlah keperloean Gemeente 

(gemeente belang) ini selandjoetnja di 

dil makai dasar terseboet tadi itoe. 

ta). 

'Idoeloe, 

“Disertai dengan saja poenj waardee 

NAN MA MPM, 

Y Itelah dikerdjakan oleh Gemeentebe- 
Y Istuur dengan ambtenarennja, hendaklah 

jang saja akan bitjarakan ini mendjadi 
perhatian toean:  ' 

“Politiek-tanahl. 
001 Selaloe grondpolitiek dan z.g. in 

Vloedssfeer jang 
adviesnja 

'terseboet dalam 
'Hoofdingeniear Heetjans 

tidak bisa menghilangkan 
pendapatan saja jang benar dalam hal 
itoe. Semangat (geest) jang ada dalam 
advies itoe, adalah bertentangan de 
ngan peratoeran(bepalingen) dan Re- 
geeringsvoorschriften Stbl. 1926, No, 
121 dan 1926 No. 369 dan Bbl. 18272 
dan art. Burgerliik Wetboek. 

Dimana oempamanja Pemerintah 
membikin peratoeran, bahwa saban 
saban sebidang tanah jang diambil oleh 
Gemeente boeat dipakainja seharoes 
nja diganti keroegian dengan pantas, 
maka hal iri dalam practijk dari moe 
lai .tahoen 1926-1934 sering terdjadi, | 
bahwa keroegian itoe tidak digantinja. 
(Moghamad “al Banawi, Boe Hoat 
Gie Tio Tian Seng dan Florentinus). 

Selandjuetnja saja mohon ketera- 
ngan tentang keadannja pekerdjaan 
dari z.g. Commissie boeat memper- 
loeaskan kota (Commissie voor de 
stadsuitbreiding). Manna 

Sesoedah membitjarakan hal Bouw- 
verordening en Rooilijnpolitiek dengan 
pandjang lebar, spr. djoega kemoeka- 
kan tentang Domeinverordening en 
verordening wegaanleg dan tentang 
waterleidingbedrijf. 

Kemoedian spr, madjovkan ia poenja 
algemeene opmerkingen s: bagai beri- 

koet 1.8 

Sekarang boeat saja tj. ma tinggal 

mengoetjap terima kasih kep-da Ge- 

meente-bestuur, jang telah njata bahwa 

batas2 Gemeente disebelah Kaler t-Iah 
diperbaiki dengan pantas, sehinggal 

dengan begitoe kelalaian tadi iioe 
mendjadi hilang” 

" Sstelah habis pembitjar ia: ini, maka 

berhoeboeng dengan pem :ndangan 

tocan Dessavaugie tadi, | siioc tentang 

anggapan wanverhouding banjaknja 

pegawai . Indonesiers dan pegawal 

bangsa Europa, jang soedah tentoe 

dimaksoedkan olehnja bangsa Belanda 

Indo, maka itoe waktoe djoega tocan 

Moh. Enoch mempertoendjoekkan si- 

kapnja jang tidak setoedjoeh sekali 

dengan itoe pemandangan lid ,djago 

Indo” dengan diberi keterangan jang 

djelas dan pedas, jaitoe seperti 

di. Gemeente Bandoeng ini tidaklah 

seorangpoen bangsa Indonesier lang 

jang .mendjadi refendaris oempamanja, 

sedang ada djoega doeloe sebagai 

toean Amin Soekahar jang seki- 

ranja bisa mentjapai itoe pekerdjaan, 

tetapi helaas itoe pekerdjaan sampai 

berhentinja, tidaklah bisa tertjapai 

olehnja. 

Diterangkan djoega oleh tocan Moh. 

Enoch, bahwa di Gemeente Betawi, 

Begor oempamanja, disitoe terdapat 

ambtenaren Gemeente dari bangsa 

Indonesiers jang mendjadi kepala dari 

sesoeatoe dienst, tapi di Bandoeng 

tidak ada. On aa 

Toean Dessavaugie, kata spreker, 

seolah-olah hiri-hati kepada pegawai 

Indonesiers berhoeboeng dengan pe- 

kerdjaan jang rendah itoe terlaloe ba- 

njak diisi oleh Indonesiers, tetapi kata 

spreker, saja sama-sekali tidak mem- 

poenjai keberatan tentang adanja bang 

sa Indo disitoe, dan soeroehlah sadja 
mereka melamar itoe pekerdjaan. Apa- 

lagi dihari kemoedian, kata spreker, 
saja kira toean Dessavaugie djoega 

|ladakan dan diperingatkan dengan melakan mendjadi bangsa Indonesiers. 

(ketawa).   cing (pengharapan) terhadap pada jg.|toean Moh. Enoch ini. 

    

memegang leidende dienst,sekalipoen |. 

  

  

  

  

  

Ini malam Goeletan besar. 

— Bandoeng 

SAMINAN 

SEE ARIA-PARK 
l TI E Goutra MARCEDES 

Koro nu 
Tg, Priok th 2 : . Y Batavia 

APA EL RTA 1 MOFHATAR 
Sawah Besar . ' en Kemajoran 
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Faillissementen 
No. 995 

,71 

” 

» '35 Udhawdas Jaromal dan Dhanamail Pohoomali 

” 

» 

” 

T
a
 

A
B
 

" 

” 

” 

VERGADERING sentoek VERIFICATI E 
dalam gedong Rv J. Betawi, tg.: 
T Mei '35 Jo Ke Hong tsb., 
8 , '35 Comm. VennootschapKoeng Tjiang Goan dan beheerend ven- 

" noot Tjiang Shim tsb., 

” 

vennoot Tjiang Shim, Betawi, 
'35 M.K, Mohamed Ismael Maricar, Tjilimoes, Cheribon, , 

'35 Tan Tek Beng merk Toko Tan, Soekaboemi. 

“ pa dan Pagaralam. 
5 .V. Hand, Mij Djin Hin, Sanggau dan Pontianak. 
35 W.J. Hofland, Betawi, akte Rona ke 
'35 Tjoa Tjay Sioe, P'bang, , 
35 E. Verlinden merk ,,Trianon“, Palembang, 
35 Lim That Kioen, Soekaboemi, 
'35 S.A. Miog, Batavia-Centrum, 
35 Tang Wat, Kebajoran, Mr. Cornelis, 
'35 Yo Peng Kian merk Ban. Hong Seng, Betawi. 

'35 M,K. Mohamed Ismael Maricar tsb., 
'35 Tan Tek Beng merk Toko Tan tsb., 
'35 Udhawdas Jaromal dan Dhanamall Pohoomall tsb., 
'35 N,V. Hand. Mij Djin Hin tsb., 
» W.J. Hofland tsb... | 
» Tjoa Tjay Sioe sioe tsb., 
» E, Verlinden merk ,,Trianon” tsb, 
» .Lim That Kioen tsb., 
'35 S.A. Miog tsb., 
'35 Tang Wat tsb., 
'35 Yo Peng Kiam merk Ban Hong Seng tsb., 

S0 3 PNS EA 

"35 Lauw Hian Tie, Cheribon. | 

Sampai sini habislah pembitjaraan Anna Kanaan au ang A Ban 

mengoemoemkan bahwa Censulaat-| 

dan beberapa Consulaten di kota2 

us, akan dihapoeskan Staf dari oe-|....... 

Generaal dari Amerika di Moskou,f 

“ Departement oeroesan loear negeri| bi 3 pena 

apaan 

  

  

  

  

. Sato 
A 

0. AZIA 
Penerbangan di Djohor, 

Djohor, 

@edara, di atas negeri itoe, perdja 

igoenakan. 

Nm 

“ oleh Djohor, 
“ Sampai waktoe sekarang, di seloe 

roeh negeri Malaka beloem ada atoe' 

| ran-atoeran oentoek mesin2 terbang. | 

e Staf jang besar dari Consul2| 
ka di Sovjet Rusland, sekarang | 

tidak ada perloenja, sesoedah |y” 
pembitjaraan tentang hoetang2 
Sovjet Rusland, tidak selang 

berapa lama soedah dipoetoeskan.. 

Ru 4 3 pegang. 2 Ke 

toesan2 dari Amerika akan diketjilkan. f” as 

Diatoer oleh negeri 
Singapore, 8 Feb. (Aneta- jug 
euter) Staats- courant dari negeril 

memoeatkan perdjalanannja 
mesti dilaloei oleh pesawat2 

s negi lananj| |. 
ana tjotjok dengan jang sekarang|j | 

— Ditoenggoe bahwa djoega lain-lain|| | 

| negeri dari Persatoean Negeri2 Melajoe 
akan menoeroet tjontoh jang diberijt, 

Gi 5 br 6 Ne 
jt an Sek 

# 5 Ann 

       
   

     

      

   
   

  

|. Kita poenja harga-harga ditanggoeng lebi 
| bih doeloe dari kita poenja tjonto2 jang mana nan 

  

      
  . PJEMPOL — MOE 

Tn | 

Bi 

' Djikaloe Toean-toean ada niatan aken mempoenjai roepa-roepa pakean jang amat 

BAGOES, TOELEN, dan betoel-betoel MOERAH dari harganja, tjarilah lantas pada: 

NIEUWE BAZAAR 
DAMES EN HEEREN MODE MAGAZIJN 
Pasar Baroe No, 102A BANDOENG Telf. No. 497 

Uh Meean-toean selaloe bisa pilih banjak roepa barang Wol dari kwaliteit jang paling model tahoen 1935: 

2... TRICOT streep dan kotak dari 100pCt WOL, TROPICAL WOL streep dan polos, LAKEN KLEUR 

' speciaal boeat djas jang paling aloes GABARDINE polos 100pCt WOL: dari roepa-roepa kwaliteit 

Persediaan besar dari roepa-roepa TUSSOR kwaliteit jang No. 1 d.lI. : 

h moerah dari laen-laen Toko. Lebih djaoeh minta terle- 

nanti kita aken kirim dengen GRATIS: 

  

RAH — PRIMA KWALITEIT 
Bh 

Siti   

  

  

DIPOETOESKAN dengan vonnis 6 Feb. ' . Mr. : 
Tan Hok Eng, benua Bogor, Pe 
Sjarief Agil bin Sjarif Djer Alaydroes, Koeboe, Pontianak 
Dengan vonnis 8 Febr. '35 RCs. Mr, E. A. Zorab : 
C, F, Brakke, Commies Rekenkamer, Batavia C., 
Njonja TP Tn geb. Pe tiada berpekerdjaan dan 
.N.E. Bezouw, Commies Departement van Marin ia di ia-C 

Lie Tek Khioen merk Tek Khioen, pedagang, Br kada 
H. Romein, sekarang di Leeuwarden, doeloe Tjimahi, 
G. D. Schotema, Commies Hoofdadministratie P.T.T, Bandoeng 
Liem Toen Hoat merk ,Tabakbeurs”, Bandoeng, 
Lie Kong Loen djoega nama Lie A Loen, pedagang, Betawi, 

MENGOEROES RECLAME DAN PREFERENTIE PADA HARI KEMIS 14 
$ Tg FEBR. '35 POEKOEL: 

11.30 pagi Tan Tek Beng merk toko Tan, Soekaboemi. 
2.30 - 4. 30 sore Sim Kong Djie merk Joeng Njie Ho, Soekaboemi. 
Soerat2 bewijs sampai Rebo, 13 Feb. '35 soepaja dikirim kepada kantor 

Weeskamer, Batavia-C, 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatni 
2 8 nja 2 

- 7 Apr. 135 Jo Ke Hong, Koeningan, mu pada 
» '35 Comm...Vennootschap Koeng Tjiang Goan dan beheerend 

doeloe Serang 

pada hari Rebo pagi poekoel 9 

20 Febr. "35 (djadi tidak 30 Jan. '35) N. V. Bouw Mij Java-Kanaal, Betawi, 
'35) Tjia Kiam Kin, Djambi, : 

BERACHIR sebab dihapoeskan karena tidak ada"milik apa2, poetoesan 
R.v.J. tg.: 
8 Febr. 35 Tjioe Kim Hay, Bekassi. 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian peng, tg: 
9 Febr. 35 Tjen A Tjhioeng, Soengeiliat, 
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Ini malem dan malem 

. brikoetnja 

Bfilmkantor H 'GAmISCH mempertoendioeker 

ALFRED PICCA VER 
Ke itoe zanger tenor dan radio jang Ta 

| Een Avontuur aan het Lidia 
“Setor-ielakon esa di Lido 

     
    

  

   HOLLYWOOD THEATER 
PAN ERA Na BATAVIA 
       

  

  

20 malem dan malem brikoetnja 

»PALOOKA" 
   

  

  

  

Bi 

R3 5 IT 
Lu 

£ 

    
            

      

  

         

j PAR jummir DURANTE (Si Itoeag Gede) LUPE VELEZ 
dan STUART. ERWIN. Satoe film jang kotjak dan loetjoe jang 

hp tanggoeng nanti membikin psnonton tertawa terpingkel- 

" pingkel hingga peroet moeles. 

| Liatlah si Ta Gede pantjing hatinja gadis-gadis ! Pendeknja 

amen tlpn nanti tertawa sampe poewas. 

.CEN TRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 4 
  

  

Ini: malem dan malem brikoetnja 
— Kita mempersembahken pada sekalian penonton satoe film. dari 
Tea jang bagoes, menarik -hati, satoe film jang beharga 

boat diliat dan didenger. 

  

— @yiwator SATOE PREMPOEAN N MENJINTAI 

3 . Dengen 

Norma Shearer, “Robert Hook oa Ralp Forbes, 
Marshall dan laen-laen bintang film. 

Saptoe dan Minggoe sore djam 4.30. 
Special pertoendjoekan boeat ANAK2 dan ORANG TOEWA 

''SPIRIT OF NOTRE DAME: 
'dengen — LEW AYRES dan SALLY BLANE 

Begimana adalah : . pengidoepannja anak2. sekola tinggi, dalem 
ini film ada Men Tn dengen Muziek. 

Herbert 
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Romance.... Njanjian.... dan Aap! 1! 

  

  

“Ini malem 

2.
 m
o
m
 

B
i
t
 

dan malem 

  

berikoetnja 
' Sawah Senen, 2 s5 | Bat.C. 

“3 MEMPERTOENDJOEKEN 

NIG T FLIGHT 
. HOOFDROL 

John tap nan Hayes 

— Clark Glabe Lionel Barrymore 

dan laen-laen wan film, NIGHT FLIGHT ada satoe: film 

dengan dapet perhatian dan banjak poedjian, 

— Penerbangan dioedara siang dan mal m. 

: Ngeri ' —  Menakoetken Las Heran dan menarik hati. 

Anak-anak boleh nonton, 

  

  

5 Senen 

'NERO 

  

GLOBE THEATER 
Ini malem dan malem brikoetnja 

  

  

'Soeatoe film dari Metro Gold- 

wyn- Mayer Menoeroet karangan- 
nja Robbert Louis Stenvenson 

Apakah toean masih ingat film 

.»The Camp" ? 

film jang soedah  termasjhoer 

main bersama-sama dalam 

TREASURE 
ISLAND 

Satoe film jang menggemparkan 
seloeroeh doenia. Bagi mereka 
jang menjoekai pengalaman jang 
mendahsjatkan (avonturen) dan 
romantiek, sekaranglah kita se- 
diakan oentoek toean2 dan njo- 
nja2 menjaksikan dilajar poetih. 

WALLACE 

U BEERY 
JACKIE 

  
BARRYMORE 

a MewaYoleyyn-Mayer ncruns 

« 

CINEMA PALACE 
INI MALEM PENGABISAN 

MURDER AT THE VANITIES 
Meera Pemboenoehan dalam Komedie) 

dengen 
VICTOR Me LAGLEN — JACK OAKIE — KITTY CARLISLE 
Satoe tjerita jang membikin kaget seloeroe kota Batavia lan- 

taran pemboenoehan jang ta diketahoei oleh penonton ! 
Siapakah bangsatnja? Saksikanlah lebi baik !- 
  

Hari Senen: Fox's Productie jang menjenangkan 

»3 ON A HONEYMOON” 
dengen SALLY FILERS ya ZASU PITIS 
Tanggoeng Menjenangkan en ketawa menghilangken pikiran 

»Malaise” 

RIAL TO BIOSCOOP 
Bat-C. 

    

  

   

        

    

Ini malem 

dan malem 

berikoetnja 

      
      
          

     
    
    
        

CECILB.DeMILLES 

8 The SIGDOL 
the CROSS! 

A Paramount Picture 
alth 

Fredric March, 

A Landi, 

Pt Claudette Colbert, 

as AA Charles Laughton, 

j and 7.500 in the cast. 

   Elissa 

—  Radjanja Sekalian Radja dan Djempolan Film Besar — 
Millioenan Dollar soeda dikloearken 3 tahoen lebih pembikinan 
boeat tjiptaken dan rampoengken ini film jang antero doenia 

aken tida bisa loepaken seoemoer hidoep. 
Itoe KEIZER jang paling kedjem dan boeas 

senang. Riboean pendoedoek pada lari kalang- “kaboet, “Rilsoean 
roemah djadi oempan api. 

,Onsterfelijk avonturen verhaal “ 

  

sekali. Ia ,bakar kota ROME boeat bersenang-. 

    

    

  

      
       

               
    

    

Tg A. Scheltema dbtstra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI. 

7.30 — 8.30 v.m. 
5 —7 .m. 

Spreekuur van : 

  

Moelai bertempat 

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

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wlf. no. 625 

  

  

Djam bitjara 7—8 pagi 
4—6 sore 

Memboeka praktijk 

Salemba 71 imoeka H.B.S.| 

Telf. No. 23 Mc. 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara : 6—7 sore. | 
Hari Saptoe dan hari besar toetoep, 

140 
  

HN aa 

IND. ARTS. 

ALG, PRACTYK 

7 —8 PAGI 
DJAM BITJARA 

  

5 — 7 SORE 
Oude Tamarindelaan 131 Telf, No. 
Wit. 1696 
  

  

LELANG KOEDA 

  
  

  

Pada. hari KEMIS, tgl. 14 Febr. 1935 

oleh 

VEECOMMISSIE HANDEL 

»AVAN” 
di Petodjo — Ilir — Batavia-C 
Dari: 10 Deeleman sama beberapa 

Koeda dan pakeannja Coinpleet. 
Boleh datang periksa pada hari lelang 

terseboet. 

  

Nieuw en Wonder Sy:teem 

Sistem baroe jang mengherankan 

'Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 

rah. 
mara, 
- 
-j 
1 

TURSUS MAGHINESCURY
VEN - 

PEN NT PN AAA 
Pale 

    
Na aa MI 

Ba 

Terdiri Mei 1924 

eladjaran memakai Garantie 

peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan ps mbajaran 
ada djoega f 2,50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja, 

Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97, 
Batavia-Centrum Sawah Besar 21. 

Semarang Karang Toerj 73G. 
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R. Soetrisno 

  

NN TN & PN 

bikin portret aa 

dan malem, kerdjaan 
di tanggoeng bagoes 
dan rapi, tjoba saks:   TAN 

  

: Kramat 48, Le TAN 
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Sa 

MN NN Nn nan ON anne NN NNNANNNM Nama nannng nenen Naa Nama ENAM BU 

) Februari ' 1935 'Tahoen ke J Iboe kti, AB baman- cankacai 

      

  

  

   

  

    
    

—. Hetgeen wij adatstrafrecht genoemd vinden, het ,strafrecht 
bij de volken van het leisch 
rest van her adatrecht, dat men om het te yatten zich stelle 
op een Indonesisch punt van uitgang, van alle deelen van het 
adatrecht schijnt dit deel het lastigst te doorgronden voor    

    

  

   

              

   

westerlingen. 

. Sekarang segala soerat kabar soe- 
.. dah diam kembali. Hampir tidak ada 
| lagi jang membitjarakan pemboenoe- 

han toean Born jang memang ke-| 
djam itoe. Pembatja hampir semoea- 

. nja loepaj jang teringat hanjalah soe: 
| atoe pemboenoehan kedjam, dan se- 

      

  

    

-   
Mr: Muha mmad Yamin : 

Oleh Mr. MUHA 

— oentoek s. k. Pemandangan. 

: : Het Adatrecht, U p. 734 

  

.Idan memang sabar. Soenggoehlah se 

Idangan kita memintak tempat disebe- 
Hah pemandangan2 jang lain. 
“Pengadilan Joestisi Semarang telah 

“| mendjatoehkan poetoesan hampir sama 

     
MMAD YAMIN - 

eische ras“, vergt evenzeer als de 

Prof. Mr Van Vollenhoven, 
£ 

dibatja oentoek mendjatoehkan tocan 
Bora. Memang oleh segala boekti2 
|ini, maka perkara pemboenoehan itoe 
mendjadi soeatoe perkara jang sangat 
menarik dan mengedjikan hati, karena 
(didalamnja tersimpan boenga rampai 
hidoep: penarikan djiwa, tjinta dan 
kebentjian, kekasaran dan kehaloesan, 
kebaikan dan kerendahan boedi, ke- 
kajaan dan kemiskinan. Boekankah itoe | 

bar dan tjerita2 lain ? 

Pemeriksaan politie dan openbaar mi 

meriksaan pengadilan sampai lebar 

galanjanja ini tidak akan dioelangi lagi, 
Walaupoefi demikian, orang tak boleh 
mengira, bahwa pemandangan jang di 

tjoekoepnja. Oleh sebab itoe peman-      
      

      

   

   

       

rang isteri menjoeroeh tjaboet djiwa 
ikinja. Semoecanja seedah mendjadi 

soeatoe ingatan barangkali hanja inga 
tan biasa, tan 
Sementara itoe tangan pengadilan 

beloemalah meloepakan tiga orang 
“djiwa, jang hinoep antara hidoep 

. dengan mati. Djikalau poetoesan Joes 
— tiSi Semarang dikoeatkan oleh. Mah- 

| kamat Tinggi dan kewadjban gratie 
. tidak dilakoekan, maka djiwa jang 
| ketiga itoe- akan mendjadi korban 

Bapa Tere, algodjo akan bekerdja 
— kembali. Seorang dari pada korban 

ah seorang isteri, seorang perem- 

  

— poean Indonesia, 
—... Baroelah terboekti lagi: Oetang 
— boedi dibajar dengan boedi dan kalau 

| beroetang djiwa maka djiwa poelalah 
— imbalannja. , | : 

—.. jPemboenoehan toean Born me- 
—. mang tjoekoep mendapat perhatian : 

  

   

   

| perhatian jang menjedihkan dari segala | 
| pihak. Terbitnja perhatian itoe me-| 

| manglah atas beberapa sebab. 

Pertama-tama: karena matinja 
toean Born disebabkan oleh pemboe- 
noehan jang kedjam. Lagi poela dia 
orang baik, hidoepnja dengan seder- 
hana dan dalam kekajaan jang memang | 
lebih dari pada oekoeran biasa. Me- 
noeroet openbare-ministerie, t. Born 

&, den atau senang sentausa disoeatoe 
..Darroelsalam. : en 

Kedoea: karena dalam pemboe- 
noehan, terdakwa isterinja sendiri, 
sang isteri jang telah bertahoen-tahoen 
hidoep bersama-sama dalam perkawi- 
nan. Boekankah itce soeatoe keadaan 
jang kedjam, jang diloear segala pe- 
rasaan kemanoesiaan? - 
Ketiga: karena waktoe pemeriksaan 

dimoeka politie dan pengadilan maka 
terboekalah “beberapa keadaan jang 
menambah kengerian hati. Tambahan 

| lagi anak poengoetnja Jan Born 
|. loemoernja 17 tahoen lebih) telah 

lama berhoeboengan ,,gelap” dengan 
djanda seorang politie, jang telah 

“beranak lima orang. Dan politie ini 
| telah lama poela berhoeboengan de- 
ngan No-ie isteri Born (batjalah Nok-i) 

  

    

  

e “Tatalahan telah pernah keloear per- 
| djandjian hendak kawin, dan djoe- 

ga telah pernah diadjarkan akal dac 
tyloscopie (bekasan djempol) seperti 
tjerita Sherlock Holmes: toean Born 
dimaki-maki oleh pegawai 'politie 
itoe sebagai ,andjing“ d.l,I., dan ke 
pada Nok-i diserahkan soeatoe kitab| pemboedjoekan atau memang soeatoe 

pemboedjoekan jang tidak ter- vademecum jang mesti saban pagi 

Ikita . teroes-meneroes menoeroetkan 

hoekoem gantoeng dan jang lain se- 
oemoer hidoep: hoekoeman gantoeng | 

hoekoeman-gantoeng naik appel. Se |! 

sepatoetnja, soedah seadilnja dji 

lakoekan perboecatan jang kedjili 
itoee? Dan hoekoeman jang se- 

sematjam itoe boekankah hoekoeman 
gantoeng ? Apa goena direwelkan lagi, 
djikalau soedah terboekti 
bersalah, jaitoe melakoekan perboea 
tan jang memang kedjadian ? Djadi 
boekankah hoekoem-gantoeng soedah 

oendang oendang ! 

Memang begitoes itoepoen djikalau 

pikiran orang jang mendakwa, memang 
betoel begitoe, djikalau kita selaloe 
menjingkirkan pemandangan jang me- 
ingenai doenia-fikiran jg didjatoehkan 
poetoesan, tetapi neratja pengadilan ber 
daoen doea, sekiranja kesalahan) 

man jang terletak didaoen neratja 
sebelah kanan. Dalam timbang menim 
bang ini lahirlah beberapa fikiran, jg. 
menoeroen-naikkan harga hoekoeman 
gantoeng. 

“ Pertama2. Poepanja pembela 
N ok-i, baik Mr. Besar maoepoen Mr. 
Meursinge setoedjoe dengan apajang 
ditoedoehkan openbaar ministerie, bah 
wa Nok-i jalah seorang jang mem- 
boedjoek (uitlokking) pemboenoehan 
Born. Tidak ada pemandangan 

ljang mematahkan penoedothan itoe 
pada hal pemboedjoekan Juitlokking) 
jalah soeatoe dari pada tatahan-hoe- 
koem jang loeas danterbatas. Walau- 
poen diakoei ijampoer tangan dalam 
pemboenochan jang kedjam itoe, 
mengapakah perboeatan itoe djatoeh 
kedalam fasal pemboedjoekan ? Satoe 
dari pada- doea: pemboedjoekan atau 
boekan pemboedjoekan. Dan djikalau 

Isekiranja perbocatan Nok-i sebetoel2 
nja soeatoe pemboedjoekan, apakah 
boektinja ? Dan djawaban pertanjaan 
jang 'doea ini memberi doenia jang 
lapang: sekiranja boekan soeatoe 

x " seolah-olah berdiri 
doea 
kepadanja dilakoekan beberapa per 
djandjian, : 
Semoeanja inilah perkara jang njata, 
melainkan : 
gaib atau kesaktian. Dan kesaktian 
ini tidaklah dapat dipoetoeskan dari 

didaoen kiri, maka kesalahan itoe mes | 
'hidoep dalam lingkoengan Stiller Prie| tilah sama beratnja dengan hoekoe 

mestilah beroebah mendjadi lepas'dari 
pada segala toentoetan, djadi merdeka 

karena pendjawaban dan pembelaan- 
nja koerang dirintis dengan pisau jang 

Ap 3 

maka pemandangan tentang berat ringan 

kan beloemlah dengan segera dapat 
dikatakan: mesti hoekoeman gantoeng. 
Antara kesalahan jang dilakoekan de- 
ngan kemestian menoeroet perasaan 
manoesia adalah soeatoe djoerang jang 

Betapa dalamnja dengan fikiran manoe 
sia. Be 

. 

Sesoenggoehnjalah Kitab Hoekoe- | 
man Fasal 10 menjeboetkan hoekoeman 
mati itoe sebagai soeatoe hoekoeman 
jang diakoei sjah Walaupoen artikel 
itoe diambil dari kitab hoekoeman ne 
geri Belanda, tetapi dinegeri Belanda 
hoekoeman mati itoe tidak ada. Mak- 
soednja maka di Indonesia diadakan 
memang soedah diterangkan oleh orang 
jang memboeat wet: segala soerat2 ke 
terangan itoe dapat kita batja dalam 
kitab Mr. A.S. # Sch, halaman 
44-59. Disana diterangkan, djika boleh 
kita ringkaskan, bahwa hoekoeman mati 
dilakoekan di Indonesia, karena ada 
masanja ketentraman (rechtsorde) hoe 
koem terganggoe. | 
Pemboenoehan Born memang ke- 

djam dan menjedihkan, tetapi keten- 
traman hoekoem tidaklah terganggoe 
ol€hnja. Dengan choesoesnja tidak, de 

    

  

lebih berwarna dari midi gam|ngan oemoemnja poem djoega tidak. dari pada komidi gam Sebab itoelah maka hoekoeman-gan- dimoeka pengadilan: tidak maoe me- 
Kita tidak akan manambah pen-|t0eng menoeroet pemandangan tidak frembet2 orang lain. Nok-i sendiri be tingnja perkara pemboenoehan itoe:|Pada tempatnja, sehingga terpaksalah rani berkata : Saja disoeroeh djenazah 

tidak perloe dan tidak bergoena lagi |(mentjari alasannja pada tempat jang I: Born mengakoe ! Boekankah ini kesa- 
in. Tetapi dengan oemoemnja alasan2 |kitan jang sepenoeh2nja. Nok-i menge 

nisterie sampai dalam dan rapi: pe- jang lain tidak ada diniatkan atau d loearkan air mata, menangis, masih 
kandoeng oleh orang jang memboearjtjinta kepada Born, mendjerit-djerit. 
wet, 
“Segala jang terseboet diatas adalah 
masoek bagian keadaan keadaan jang 
dapat meringankan kesalahan pesaki 

keloearkan soedah tjoekoep setjoekoep ah Pa in dapat lagi ditambah 

Kita seboetkan beberapa dari pada- 
nja. Pertama-taina tertoedjoe kepada 
perboeatan Nok-i. Bagaimana djoega 
kita menjalahkan perboeatannja, satot 

|dengan-permintaan. .ministe| perkara mesti di akoei, jaitoe perboea- 
rie: Nok-I, Kiso dan Tasdi diltannja itoe tidaklah terdiri 
: : deka dari pada pengaroeh lain. Peme- 

Tatan mer 

iksaan memboektikan kepada kita 

sampai mati dan jang didjatoehkan bahwa dari pada segala fihak penga- 
oeh itoe memang datang. Dari kiri dar 

karang apakah jang direwelkan lagi ? kanan, dari loear dan dari dalam. Hati 

Boekankah kedjadian pemboenoehan Nok-i telah lama terganggoe, bergojang, 

jang kedjam itoe soedah terboekti ?|roesoeh, pendeknja tidak tentram lagi 

Oleh karena itoe boekankah soedah | Jang teroetama sekali karena pengaroet 
5 politie Jansen, hati Born dan Nok- 

kalau jang tertoedoeh disalahkan me | telah tama tertarik oleh pegawai ini. Sa- 
ang kepadanja, tinggal diroemahnjz 
dan mendapat kesenangan diroemah 

ringan-ringannia dal -$i iano | tangganja. Pendeknja pertjaja kepad: 
Ne NP tamoe: kemoedian antara Jansen dat 

Nok-i timboel soeatoe pertalian, pel kesaktian, semoeanja sakti. 8 
memang |hoeboengan jang menarik. Nok-i de 

ngan kekoeatan jang maha-hebat dan 
mahagaib, dan jang melepaskan dar, 
koengkoengan 

beralasan, soedah menoeroetkemaoean | Sapat kemenangan dan Born mesti 
c kalah. Dan Nok-i. seorang perempoean 

Bon. Jansen men 

ditengah-tengah 
orang laki-laki. Lagi poela 

dan Born dimaki-maki. 

terikai dalam “ikatan 

fihak satoe sadja. Walaupoen misalnj: 
beroelang-oelang Jansen berkata : sa- 
ja tidak maoe lagi, sampai disinilah ! 
Tetapi kekoeatan sakti teroes beker- 
dja. Kekoeatan sakti inilah jang meng- 
ganggoe roemah tangga, jang menjoe- 
roeh Nok-i berbolak-balhk pergi ke 
roemah doekoen, jang meletakkan ba- 

Irang kesaktian dikamar mandi. Peker 
djaan kesaktian tidak setoedjoe de- 
ngan kemaoean otak, melainkan pe- 
noeh kegaiban. Magie itoe adalah 
a-logisch atau praelogisch. Kesaktian 
itoelah, ja tidak lain dari pada kesak- 
tian jang bekerdja didarah-daging dan 
hati djantoerg Nok-i, kekceatan sakti 
jang dihidoep-hidoepkan Jansen 

Dan pada soeatoe ketika kelihatan 
oleh Nok-i, bahwa kesaktian tidak 
maoe menoeroet kemaoeannja, tidak 
bekerdja seperti jang dikehendakinja , 
tidak dia jang mengoeasai kesaktian, 
melainkan kesaktian jang mengikat 
segala perasaan, fikiran dan segala 
boeatarnja. Pada ketika itoe keliha- 
taniah kesaktian dan ngelmoe, tachjoel 
dan kawroeh tidak menolong dia: 
semoeanja. meninggalkan dan memi- 
sahkan diri. Pada ketika itoe toeroen- 
lah Nok-i dari pada doenia kesaktian 
toeroen keatas doenia biasa: dan ada 
waktoe itoe dipakainjalah perkakas       biasa dan berlakcelah pemboenoehan 

  

dari pada segala hoekoeman ! Tetapif” 
Idoenia Nok-i mendjadi sempit sekali 

tadjam dan pemandangan jang loeas, 

Kedoea. Sekiranja kedjadian pem- 
boenoehan itoe dapat disalahkan 
mendjadi soeatoe perboeatan N ok -i, 

nja hoekoeman jang mesti didjatoeh-| 

dalam. Djoerang ini dapatlah dioekoer| - 
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Born. Tetapi pokok pangkalnja dan 
oerat akarnja perboeatan Nok-i jalah 
kesaktian, pengaroeh magie, 

Dan oleh pengaroeh kesaktian itoe 
djoealah dia mengakoe teroes terang 

Demikianlah perkara Born mendjadi 
soeatoe perkara kesaktian ditanah Ti 
moer jang sakti. Hakim, pembela, pe- 
noedoeh, dan pesakitan, semoeanja di 
selimoeti oleh kekoeatan kesaktian, 
dan sajang kesaktian itee tidak dipe- 
riksa dan tidak dibitjarakan, 

Tidaklah pembatja sa'ah-sangka lagi, 
kalau orang berkata: boekan salahnja 
Nok-l, melainkan oleh karena kesaktian. 
Boedi pekerti Nok-i tidak lebih dan 
tidak koerang dari pada manoesia' 
biasa, tjoetjoe Adam dan Hawa sama 
djahat dan sama baiknja. Hanjatah 
perboeatannja jang berlain-lain, Siapa 
sadja, djoega jang boekan Nok-i, akan 
roentoeh roesak binasa seperti Nok-i, 
djikalau didatangi pengaroeh kesaktian. 

Demikianlah sedjarah Nok-i men- 
djadi lakon perdjoeangan djiwa. Per- 
djoeangan djiwa jang tidak dapat di- 
rasakan oleh bangsa lain, tidak dapat 
dirintis oleh bangsa laki-laki. 

Lakon Nok-i jalah seperti lakon Cleo 
patra: sederhana dan mendahsjatkan: 
didalamnja ada tjinta dan ada ratjoen ! 

Bagi orang jang mengerti akan pe- 
ngaroeh kesaktian tidaklah dapat ber 
kata, bahwa pemboenoehan Born, jalah 
oleh karena Nok-i mentjari laki-laki 
jang mentjintainja dan beranfsoe men 
tjari kekajaan, Niet uit zucht naar min- 
naars en zucht naar geld! Tanjakanlah 
kepada segala perempoeanjang berani 
menampoeng pertjintaan laki2, tanjakan 
lah kepada mereka itoe, apakah me 
nampoeng pertjintaan itoe barang jang 
melanggar boedi pekerti, atau me 
langgar keperempoeanan ? Dimanakah 
romantiek ? 
Dan lagi pertjintaan Nck-ijalah per- 

tjintaan kesaktian jang lain oekoeran 
dan isinja. Dan lagi tak benar dia 
menafsoekan kekajaan: dalam kea- 
daannja sendiri sebagai isteri Born 
ia telah kaja, soedah lebih dari 
pada tjoekoep, lagi poela soedah me- 
megang soerat welingan, soeatoe tcs- 
tament dimoeka notaris. Apalagi? 

Dibawa kedoenia kesaktian maka 
pigoera Nok-i mendapat warna jang 
agak lains merah dan lain koeningnja. 
Sekiranja satoe saat sadja orang maoe 
dalam fikiran dan perasaan mendoe- 
doeki tempat pesakitan, tentoelah akan 
tergambar perasaan dan pemandangan 
jang agak terbatas dan tertentoe. Ten 
toelah poela akan disajangkan bahwa 
wet negeri tidak dapat memeloek 
perboeatan Jansen: Boeat dia adalah 
tangan Kitab-Hoekoeman agak ter- 
pendek dan bagi Nok-i agak ter- 
pandjang. £ 

Sebab itoelah agaknja, maka dalam 
soerat Openbaar Ministerie jang satoe 
mendapat penoedoehandanjang 
lain mendapat keterangan perlin- 
doengar. Boekan oleh karena per 
selisihan bangsa atau pangkat, dan 
boekan oleh karena dasar legaliteit 
atau opportuniteit, melairkan oleh ka 
rena perboeatan mereka satoe- persatoe. 
!M€mang doenia kesaktian tidak ber-   

batas dengan dasar dan isi Kitab-Hoe- 
koeman 1918. Lain air dan lain-tanah- 
nja, tetapi dalam perkara Nok-i ke 
saktian dan perboeatan-hoekoem me- 
mang berpilin-pilin mendjadi satoe. 
» Apabilakah pengaroeh kesaktian dan 
perdjoeangan djiwa kaoem isteri men 
dapat tempat dalam perasaan dan pe 
mandangan hakim seoemoemnja, dan 
tertoelis dengan tinta emas “dalam 
segala Kitab Hoekoeman ? Sekarang 
beloem berlakoe, dan kekoerangan 
ini jalah soeatoe kekoerangan. “ 

Oentoek menolak segala kechitafan, 
karena koerang mengerti akan perdja- 
lanan kesaktian dalam segala perboe- 
atan seorang perempoean Timoer, 
tidakkah lebih baik djika hoekoeman 
gantoeng d'singkirkan dan. diganti 
dengan hoekoeman lain ? 

Demikianlah timbangan jang dapat 
ditimboelkan disebelah poetoesan Joes 

itisi Semarang. Dan oentoek kepen- 

kepentingan peradaban, maka? peng- 
harapan itoe boeat sementara dapat 
digantoengkan kepada peetoesan Mah 

x 

“ Pemandangan kita perkara- Nok-i 
ada oedjoeng dan ada pangkainja. Dan 
oedjoengnja tidaklah dapat dikatakan 
tidak penting, Baiklah kepentingan itoe 
kita lahirkan satoe persatoe. '. - 

Bermoela sekali patoetlah kita mem- 
berantas segala perasaan jang mentjari 
kepoeasan dalam perkara pembgenoe- 
han jang mengerikan itoe. Perasaan 
kepoeasan memang ada kalanja me- 
mintak soepaja "oetang djiwa dibajar 
dengan djiwa”, pemandangan ini salah, 
dan boekan poela dasar Kitab-Hoekoe 
man Hindia-Belanda. Lagi poela  ba- 
gi orang jang mergetahoei ilmoe- 
djiwa tentoelah dapat  mengetahoei 
lebih dahoeloe, bahwa perasaan ke- 
poetoesan tentoelah akan berobah 
mendjadi perasaan belas kasihan ke- 
pada koerban 

mendjadi kesoedahan, melainkan 
pangkal perasaan baroe poela. 

Kemoedian perkara Nok-i adalah 
seolah-olah membawa Kitab- Hoekoe- 
man kebawah pemandangan oemoem. 
Kitab ini adalah hasil pekerdjaan otak 
dan fikiran Barat, jang oentoek berlakoe 
dinegeri Timoer. Oleh -karena itoe 
maka terdjadilih pertentangan jang 
maha-hebat. Didalam kitab itoe 
banjak jang bertentargan dergan pera- 
saan dan fikiran Timoer: dan oemcem 
nja targan kitab itoe tidak sampai da 
pat memeloek perboeatkn orang Ti- 
moer, jarg berlakoe tidik sadja oleh 
seb:b jang njata din terarg, melain 
kan djoega didorongtan oleh kekoea 
tan gaib atau kekoeatan kesakitan. Ber 
oelarg-celang hal iri akan terboekti 
lagi, selama Timoer tinggal Timoer, 
Betoel semendjak Jaruari 1918 hanja 
lah Kitab Hoekoemin setjara Barat 
jang diakoei sjah, tetapi diloear kitab 
itoe dan diloear kejakinan Hakim ma 
sih teroes-meneroes hidoep kepertja- 
jan kepadakejakinan kesakitan atau 
kepada kekoeatan gaib. 

Tentoe sadja akan teroes-meneroes 
djoega ketimpsrgan perasaan akan 
berlakoe, dan teroes-meneroes pcela 
perasaan pengadilan terkandas pada 
pasir jang tidak betoel. Bagaimana 
kebenaran akan dapat dihampiri, 
kau sdasar hoekcoeman berlawanan   

Tingan tiga orang djiwa, dan oentoek   kamat Tinggi dan Pembesar Negeri 

jang dihoekoem mati. 
Djadi perasaan kepoeasan itoe tidaklah 
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baghate 
alah ber 

    

sembitja- | g Gis 
Nok-i. verklaring, atau boekti jang membe- 

toe/narkan pembilangannja itoe. Soedah 
kan|tentoe permintaan ini ta“dapat ditjoe- 

koepi, sebab masa“ orang maoe pe 
t|lesir beberapa djam sadja dengan 

lan Sana keterangan” dari kepala desa 
dare 
Berhoeboeng dengan itoe soedah 

   

    

     

      

    

  

Ai Ketika jang ditangkap itoe mene-| jang soedah mengakoe, bahwa mereka 
|rangkan bahwa ia boekan pendoedoekjada toeroet dalam penjerangan dan 
gemeente Tegal, disceroeh keloearkan | perlawanan .politie di Kaligawe. 

t 

dari « 
000 Ficts jang soedah ada penningnja 

Eka 

   

   
et hoekoem Islam me 

em 'Inati diizinkan dalam 
ara, tetapi oentoek orang 4 

    

   

  

   

ala itoe, tidaklah dapat kita 
ita bahwa semoeanja soedah dan 

enilik « 

  

   
    
   

    

   
    

  

   
    

    

   

  

   
   

  

   
   

      

   
   

   

    

   

    
    

     

  

    

   

   

    
    
   

   
    

  

   

    

   

        

   

    
    
   
   

    
    
   

   
     

   
   

      

    

mesi dan menimbang setjara 

Timoer, djiwa Timoer tidak dapat di 
batja oleh orang Barat. Tidak poela 

    

  
3 : nana kita berkata, bahwa hoekoeman 

   e didjatoehkan atas nama Keadilan 
Tinggi". Poetoesan Joestisi Semarang 

| jalah poetoesan pengadilan jang kita 

. djoendjoeng tinggi. Dewi Joestitia di 

“ tanah Barat dialamatkan memegang 
 Neratja dan sebila 3 

| gitoe ditanah Timoer, Keadilan Tinggi 
pedang. Tidak be 

bersifat moerah dan menoeroenkan 
rahmat tidak ada kekerasan. 

karena pedang dan neratja menoeroet 
perasaan Timoer tidak dapat disajoe- 
kan, € : kan 

| “Itoelah -sebabnja maka pengarang 
dengan setoeloes-toeloesnja mengeloe- 
arkan Seroean penangkal dan 
kekoeatan peimali kedalam doenia 

' kesaktian, soepaja Mahkamat Tinggi 
di Djakarta atau jang berkewadjiban 
tentang grarie melepaskan Nok-i dau 
kawan kawannja dari pada maoet 
.gantoengan, Dengan ichlasmaoelah pe- 

|. ngarang memintakan kepada Toehan 
-. Hahi. soepaja ditoeroenkan kemoera- 

han kepada oemat jang bersalah, soe- 
|. paja lepasiah mereka dari pada bahaja 

. algodjoe. Boekan. karena apa2, mela- 
—. inkan semata-mata soepaja berlakoe 
-- ketoeloesan hati kepada jang mendja- 

—. Jani jang salah, dan soepaja djangan 
—.'beriakoe  sesoeatoe .kachilafan. Lagi 
- poeia seorang - dari padanja adalah| 

erempoean, jang perboeatar:- 
k jang gaib dan koerang    

  

     
. terang 

Kesoedahannja: pemboenoehan Born 
kita kedjikan, kita sajangkan. Perasaan 

5 Aa t 
— ini jalah perasaan peradaban. Tetapi 

    

. djoe idak maoe masoek kedalam 
akal, bahwa hoekoeman gantoeng itoe 

| ada memakai tempat jang tertentoe 
    

    
   

dalam. peradaban-baroe jang makin 
lama bertambah haloes. mg 

. Peradaban baroe, baik ditimoer 
“atau arat, memang memandang 

segala matjam pemboenoehan. 

  

|... Dan peradaban baroe djoega tidak 
| dapat menerima hoekoeman gantoeng. 

“Disini -kelihatanlah perselisihan, per- 

    

| tentangan antara pengadilan dan kea- |wang pada ini waktoe. 

| dilan, Dan kita sama tahoe, bahwa| YEN Yrug 
pengadilan dipegang oleh tangan| Lagi tentang itoe perlawanan 

manoesia, 

da Toehan-llahi djoea adanja.. 

se 
         
      

   

        

   

  

— 
pan 

| 

      

   
    

    

- —— AI 

U done “5 

    

“mengindahkan 
tak aa 

— Dari Tegal salah seorang pembantoe 

—. Pembatja soedah ma'loem djika 
| tahoen 'baroe 

penningnja dapat ditoentoet. » " Gemeente Tegal jang mempoenjai |periksa satoe persatoe dengan amat . Controleur baroe ini roepanja beker |telitih. Zonder mengenal pajah politie 
| 'dja dengan actief sekali oentoek me dja di 
ngoeber 

actiefnja sampai loear batas ! 

   

  

goeber tahoen 1935. Ja-... 

11934: diperkenankan oentoek 
    

  

dak beli sampai pengabisan Januari 
1935 (doeloe Maart kalau ta'salah), 
tetapi fiets jang tidak ,,berpenning 

ermijn itoe beloem 

    
lantas di     

eli penning baroe. 
   

dengan “lain perkataan in  beslag 

“ Kedjadian ini ada: begitoe roepa, 
hingga seorang pelantjong dari djaoeh 
djaoeh - koetika dalam -Januari 1935 
“pergi. ke Tegal, terpaksa poelang de- 
ngan djalan kaki... ci. 

   

ingka-| 

dar 1 dipoetoeskan | 

Isoeatoe hal jang onwettig sama sekali. 

nanoesia, danke adil a njang seting- 
— gi-tingginja meimanglah poelang kepa- | 

2g | Pada malam Selasa jang laloe, kei 

WP (bali politie di Semarang soedah mem 

SI | bikin penangkapan atas itoe toekang2 

et atobit bagian didalam itoe perla- 
BW |wanan dengan menggoenakan sendja| 

' Ita tadjam. Begitoe djoega orang2 jang 

e orang2 jang mempoenjai 
— kendaraan haroes bajar padjag baroe, 
dan siapa jang naik fiets tidak ada 

:Iseloesin orang, jang bawa sendjata 

eroeh ke kantor| 
jika tidak bisa “beli -itoe waktoe,|disitoe malam Rebo jang laloe masih 

| fiets tidak boleh dibawa poelang, atau|ditangkap banjaknja toedjoeh koesir 
Ika itoe ada koesir2 gerobak jang se 

ekoep kiranja oentoek menjelidiki 
ih djaoeh sampai dimana haknj: 

  

    

    

   

  

   
      

   
   

  

   

      

   
   

  

   

ntoek mengonirole kendaraan2. 
Didalam ,Voertuigenbelasting-ver- 

ordening gemeente Tegal” kita bolak 
balik dan dibatja dari a sampai Z 
tidak terdapat soeatoe artikel jang 
memberi hak pada controleerende amb 
tenaar terseboet oentoek ,,in beslag 

nemen” sesoeatoe kendaraan jang be- 

loem meloenasi padjaknja. 
“Wel ada kita batja soeatoe fatsal 

jaitoe artikel Il. alinea 2 dari atoeran 

gemeente Tegal jang boenjinja. 
“SZij zijn gerechtigd. om de be- 
Stuurders van vuertuigen te gelasten, 
deze eenige oogenblikken te 

doen stilstaan om een onderzoek in te 
stelleri naar de aanwezigheid van een 

plombe” 
Mereka (opsporingsambtenaren) ber 

hak oentoek memberentikan kendara- 

4n2 oentoek diperiksa apa soedah beli 

Ipenning atau beloem. 
— Djadi menoeroet boenjinja itoe faf- 

sal tidak bermaksoed menahan, hanja 

memberentikan dan memeriksa, 

Dan, kalau ternjata tidak ada pen- 

ning, bikin toentoetan dan pasrahkan 

pada Landrechter, habis perkara...., 

maar in geen geval in beslag nemen, 

'sebab ini politie jang berhak 3 

Kalau kita bilang bahwa Locale amb 

tenaren dilarang ,,inbeslagnemen” itoe 

ditetapkan oleh jang wadjib, sebagai 

mana dapat dibatja dalam orgaan Lo- 

cale Belangen aflevering No 15tt. 1 Au 

gustus 1934. .Didalam rubriek padmi- 

pistratieve jurisprudentie” No. 122 di 

sitoe diseboetkan soeratnja adviseur 

Decentralisatie tt. IT Juli "34 No. Dec 

1021/9/20 j o soeratnja Proc. Generaal 

tt. 13 Juli. '34 No. 1462, jang melarang 

pada ambtenaar2 locaal (gemeente) 

ada penningnja. . . - 

“De Locale opsporingsambtenaren 

kunnen nietaan art. 25 Regiementop 

de strafverordening de bevoegdheid 

lontieenen tot in beslag neming van 

vervoermiddelen, die niet van de voot- 

geschreven belastingplombe zijn voor- 
zien, 
'Soedahr tjoekoep kiranja oentoek me 

ngatakan disini bahwa apa jang telah 

kedjadian di Tegal terseboet adalah 

“Dari sebab soedah begito2 jang pu- 

bliek haroes bajar padjak-kendaraan, 

perioe kita toeroet, tetapi controleeret- 
de-ambtenaar jang melakoekan kewa- 

djibannja, hendaknja mendjalankan de- 
ngan sedikit ,soepe!”! 

“Apalagi haroes diingati kesoekaran 

| kaoem gerobak di Semarang. 

Hampir semoea orang 

Is jang toeroet mengada 

Ft kan. perlawanan di- 
tangkap. : pernyaa 

erobak dari Genoek jang telah toe- 

| ma ae me PhMMAK Umenpestahosi seicek belosknya" 
2. Gemeente Tegal mengamoek. 

Lagisatoetjontotidak 
ngi kebe-| 

ratan oemoem. Sepedal 
penning di 

'ini perlawanan soedah ditangkapi. 

| Lebih landjoet tentang ini »Matahari“ 

mengabarkan : Ty IR REA 

Kebanjakan 'antaranja ada orang2 

jang diwaktoe siang tidak bisa di- 

tangkap. Tapi kendati mereka tjoema 

moentjoel diwaktoe malam dalam roe- 

mahnja, tidak oeroeng politie menda- 

tangi dan bekoek djoega. £t3 

' Pasoekan politie kerdja loear biasa 

kerasnja, karena tidak ada satoe roe- 

mah jang tidak digeledah, sedang be- 

gitoe djoega sawah dan tambak2 di 

kerdja sampai fadjar. Kadangkali poli 

tie. ketemoekan serombongan dari kira 

toembak dan -lainnja, tapi. dengan 

Ihadapkan politie jang bersendjata 

berani: membantah lebih djaoeh dan 

'kasih dirinja digiring, sesoedahnja 

|sendjatanja dirampas oentoek boekti. 

« Di pekarangan pelaboean djoega 
'politie tidak peloek tangan, karena 

gerobak dari bilangan Genoek. Mere 

dari. hari Senen telah semboenikan 
diri di itoe tempat. 
!»Djoemblah sama sekali, sekarang 

oentoek menahan kendaraan jang tidak |: 

lengkap, itoe orang2 kebanjakan tidak: 

  

  

Dari pemeriksaan ternjata, bahwa 
dalam persidangan dari koesir-koesir 
grobak jang dibikin pada malam Ming 
gOe jang laloe, soedah dipoetoeskan, 
djikalau mereka dilarang masoek da- 
lam kota, soepaja serang sadja pega- 
wai2 Gemeente jang mendjaga djalanan 
Apabila politie tjampoer tangan, po 
litie poen di moefakatkan boeat dise 

A0E11 | rang. et Ten 

ng gemeente ambtenaar itoe Tentang Raden Moha- 
mad Soenan Kali. 

Tentang siapa ini orang ? 
Sakti! Tidak mempan sendjata, ka- 

tanja !! i 
Berhoeboeng den an terdjadinja itoe 

penoempahan darah di Kaliwage, jang 
soedah korbankan tiga djiwa pengga- 
iwai politie, maka perhatian publiek 
ditoedjoekan pada orang jang diang 

soctnja. 
Siapa adanja itoe orang ? 
Boekan lain dari Raden Moha- 

mad Soeman Kali, jang mengakoe 
masih mendjadi toeroenan dari Soenan 
Cheribon. 

Dari pengoesoetan jang kita lakoe 
kan, ini. Raden Mohamad Soenan Kali 
(atau jang biasa diseboet dirinja seba 
gai Soenan Kali)berasal dari Bandoeng. 

“atoe lantaran apa, tapi sedari tiga 
tahoen berselang Soenan Kali tinggal 
didesa Genoek, poesat dari toekang2 

geerobak jg lakoek-n perlawanan itoe 
Tapi sebab Amat alias Raden Mo- 

hamad Soenan Kali sebenarnja tjoema 
ada satoe penipoe biasa, maka bisa 
din ergarti jang ia djoega.perloe de- 
nsan makanan boeat tangsel peroetnja. 
Hingga achirnja'ia timboel akal boe- 
at angkat dirinja sendiri sebagi : 
“Goeroe Santri jang djoeal dji- 

'm:t-djimat pada orang2 desa. jang 
bedoh dan jang gampang dibikin per 
tj:ja dengan ia poenja segala obrollan. 
Suepaja' bisa menarik lebih banjak 
pengikoet lagi, maka ini Soenan Kali 
angkat dirinja sendiri sebagai orang 
jang : At 

Sakti,tidak mempan 
sendjata! 

Menoeroet keterangan jang kita dapat, 
'itoe rama Suenan Kali sebenarnja ada 
nama dari sstoe perkoempoelan jang 
didirikan oleh Raden Mohamad Soenan 
Kah. 2 

Sebagai anggota2 dari itoe perkoem 
poelan tjoema diterima sadjatoekang2 
gerobak, lant:ran mana sebagian besar 
kdari teekang2 gerobak disekitarnja Ka- 
Ihgawe ada tertjatat sebagai anggota. 

Paga itoe cr7ng2 si Soenan Kaliini 
berikan ia poenja peladjaran jang me 
roesak keter'eraman ocmoem. Karena 
ia hasoet itoe tcekang2 gerobak boeat 
lawan poengoetan padjak grobak, 

Dan karena bodohnja. apa lagi sebah 
Scenan Kali bikin mereka pertjaja 

seperti djoeya ia ada begitoe sakti 
hingga tidak mempan sendjata apa 
sadja, maka toekang2 gerobak -itoe 

gampang dihasoct boeat lakoekan per 
lawanan :jang berachir dengan tjara 
jang begitoe menjedihkan. 
“' Seperti jang kita soedah “kabarkan 
doeloean, sekarang itoe R. Mohamad 
Soenan Kali soedah ditangkap. 
. Dibelakangrja rcedii besi ia bisa 

pikiri dosanja sredah hasoet'dan seret 
itoe toekang2 gerobak jang bodoh 
boeat lakoekan perlawanan tidak maoe 
bajar padjak sc bzk. 

Goeroe di tendangi moeridnja. 

Pada ini wakice di Mataram baroe 
pesat madjoe2nja 'Imoe .kesempoer- 
'naan hidoep“,. dibawah pimpinannja 
toean “A.M. Diseloeroeh. Mataram, 
'moelai dari kota hingga desa, kita 
melihat ada tjabang2nja. Hampir tiap2 
minggoe diboeka tjabang baroe. Hing 

ga saat ini moeridrja soedah ada 300 
orang lebih. Entah bagaimana toe 
djoeannja tidak dapat ditoclis disini. 

Oleh karena itoe, dimana ada aksi, 
'disitoelah mesti ada reaksi, ada orang 
'ig, soeka, poen tidak kcering djoega 
orang jang ta? senang dengan adanja 
itoe pergerakan, dengan bermatjam2 
alasan. Demikianlah. djoega dengan 
halnja pergerakannja Soerjomataraman 
»ilmoe begdja langgeng”, dimana poe 
satnja di Mataram, akan tetapi jg se- 
karang roepa2nja telah mati dengan 
sendirinja. 

Begitoelah pida hari malam Kemis 
ibl. setelah i'oe goeroe iimoe kesem- 
poernaan hdoep toean A,M. baroe 
mempeladjz:i moeridnja jang baroe 
sadja masock, katanja sekonjong2 
moeridnja laloe tidak ingatan dan si 
goeroe laloe ditendangi, mendjadi per 
kelahian antara moerid dan goeroe. 
Si 'goeroe banjak mempoenjai loeka, 
sehingga terpaksa haroes dibawa ke 
roemah sakit Petronellia. Dan hari 
Rebo baroe2 ini toean A.M, terseboet 
telah boleh keloear dari hospitaal, 

Demikianlah beratnja orang men- 
djadi pemimpin“ pergerakan apa sa   Isoedah ada 50 orang jang ditahan,   Antara mereka ada doea belas orang 
dja mesti ada rintangannja, jang ber- 

gap sebagai biangkladi dan pengha-| 
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3ANG BERBAHAGIA. ) 

merpati itoe 

senang benar 

harnja. 

  

3 3 

B.ARGONO : ! 

S 

'Ta' ada sedikit djoega apa-apa jang mengganggoe bahagianja. 

Apa sebab? Sebab kedoeanja tjinta-mentjintai, sehat badan. 
3 

baik boedi dan .... Haa ada wang: karena sedjak ketjilnja f | 

sama-sama radjin menjimpan wang di' 
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'Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

sJBOEMI-POETERA 
DJOKJAKARTA 

“5 

Ialah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 5 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia.           
  

  

TINT OTO PTIOL IMEI TER IN 

Soedah datang Asli Tabib soedah dat. ng 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 
VAN  HINDUSTAN 

  

  

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor den bekend 

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan fingga! di tempat 

lama djoega jang terseboet di bawah. Ke 

Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terteralt jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliei Oost 15 sebelah Ilii Weeskamer 

Batavia- Centrum. 

Menoenggoe dengan hormat, 

TA8IB Dr. ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt. €. 

Dad uda AAU bb Ab Sinta 
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ng 
Beginilah. vingerzitting" (letaknja dlam Soe tiap-tiap mesi : : Npa kana : 3 esintoelis, 
hingga bila mengetahoei ini, gampang mengetek PNanda Han letters''. 
Sebab itoe, peladjarilah! Kita tanggoeng lekas pi 

pendek. ggoeng lekas pintar dalam tempo 

Pembajaran : Sangat moerah : abonne's ,,Pem,“ dan anak-anaknja. 
10 pCt reductie dan jang koerang mampoe gratis. KI II e Be SEA Au 

   Adres   ?Menoenggoe dengan hormat 

Gg. Klientji Birren 49,” Typewritiig — Ccmse ,,Tbe Speed" 

(vo Gg. Bridjo) 10— fingers ,Irvisib!e- (yss um" 

Str. Gg. Klientji (Blindschnijven) 

BATAVIA-CENTRUM   matjam2 roepanja. —   
  

Auteursrechten op deze advertentie voorbehouden 
      



      

  

nja sebab rata-rata doea m 
sekali Kampret kesarangnja     

" 

  

toelnja Kampret.    
sangkaan ?!      Tetapi jang terhormat tocan Mar “pergerakan dari pemoeda2 anak 

sendiri dengan - bersenda h|sekolah2” didakwa mengadakan aksi 

| djoega apakah Oemar bc iltegaai (2) Ka 

| sendiri? 
ae Aa 

itoel Pengoeboerannja djoeroeterbang 

lagi djikalau ke 
K t pantjing2 ba- 

djadiannja nantinja itoe 
entoe sadja Kampret toe- 

ft rapat2 dan hanja boeka 
an 

    
    

  

    

  

   
    
   
   

  

   

  

     

     

   
   

  

    
    

    
      

  

embatja jang pandai meng 
im badeannja dengan gam- 

nja Koosman dan Soetijah, 

n membade dengan pantoenan. 

ang Kampret toeroet girang jalah 

badean itoe tidak hanja dari poeteri2 
an2 banjak sekali) bangsa kita 

tetapi djoega ada sarifah2, ada 

onghoa dan Belanda. 

mpamanja njonja Sd. Salim 

mak maka ea 3 

'— Toean M. di Slametweg 9 memba 

denja dengan bawa2 si Kalong dansi 

— Tjodot sebab Kampret djadi pengan | 

ten dengan Soetijah dan ia sendiri nim 
: z i Sea 8 ci Toegoe di 

   

       

      
   

   

  

   

'broeng ke-c 

ralampoeng, berbagai bagai kapal akan 

ah giadakan sebagai pelajaran extra. 

n, (Aneta). 

     

  

   

    
   

n dari sekarang 

2. KAMPRET, 
  

Fe 

| Mintak pensioen. 

  

    
    

   
   
   
   

   

  

    
    

     

   
   
   

     

   

  

    

    

   

    

   

  

   
   
   

   
    

pas dengan horm 
tanggal 18 Februari 

nent Verkeer en Waterstaat. 
'moelai pada tanggal 28 Febr 

— Resident di tanah Djawa. 
5 £ 2 Tg. 23 AE H8 £ 

— Pertemoean P.P.T.S. 

“ 

"3 

» 

ban setengah th. sekali 

  

doeloe pertemoecan 
laloe | 
pengoeroes tjabang. 

pertemoean, wakil anak M.C, lalo 
| minta diri, pamitan, kepada saudara 

| san2 

— Kenapa djadi Kampret sadja ken. | 

-mbatja lain jang pandai bikin kan pidato2 jang mana semoeanja itoe 

'dullah Alatas - Effendi, badeang 

inja disertakan alasan-alasan jang tJer) 

il bagian L-C,P.| 

tkan dari Bogor bahwa| . 
an hormat moelai padaj 

tangga 1935, N, van 

oon Onder Directeur dari Departej 

1935 L:N. van Meeverden, Assistent- 

4.8 djam 8,3 | dibawah pimpi |maksoed ada kesempatan jang baik, 
doelsjoekoer. Lebih |jalah didalam dakwakan jg si C, mesti 

pertemoean diboeka oleh komitejadoekan djika ia maoe minta kembali 
pimpinan dikasihkan kepada|barang2nja (lihat diatas sekali). 

Setelah dioeraikan akan maksoed|A. bisa boektikan bahwa barang2itoe 

“nja jang mana disamboet oleh oetoe| bisa kelihatan bahwa si C. telah ber- 
dari Taman Moeda hingga Ta 

n Goeroe dan badan poesatnja| Si A. sc 
$ dengan beberapa nasehat dan|kepada Hakim, djika ini kedjadian, 
nan2. Oleh anak2 T.O. diadakan| 2. Rekest kepada Landraad oentoek 
mbrama nasehat perpisahan. Se|mintak ditetapkan (executoir-verkla- 

    

    

    

      
   
    

    

t dan pengestoe masoeknja da 
m akat raya, diantaranja 

rawiro, Soedarso, S. 
ajitno sebagai orang M.L. dan 

abisannja Ki Hadjar Dewantara 
( | mengambil beberapa 

mati: m-matjsm tem- 
goehan dan ketet pn 

didjamoe dengan 
ar koewe2, diboeka 

a pembantoe kita menga 

   
   

  

    

      

  

   
    

    

      

   
    
   

    

        

       

nja perkaranja itoe perkoem- 
noed pri“ makin lama 

wat, sangat mendjadi perhati 
poelisi. Tandanja sampai 

rang2nja masih sama dida- 
 beloem dikeloearkan, 

ja ada anggauta Perpri 
ar djoega didatangkan 

idalam preventief ada ki- 
eh orang lebih, dari ber 
npat, dikoempoelkan di 

. 

agaimana boeboeknja itoe per 

hingga beberapa orang dari la 
tempat toeroet tersangkoet katanja 

  

H.A. Wulms. 

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan 
bahwa kemarenpagi soedah diadakan 
pengoeboeran djenazahnja toean H.A, 
Wulms jang mendapat ketjelakaan me 

sin terbang sehingga membawa ma- 

oetnja. — 
Karangan boenga2 banjak dikirimkan 

dan menghiasi kreta mati, poen pem- 
besar2 militair dan Inspecteur Dienst 
Penerbangan, Kolonel Berenschot dll. 

toeroet menghantar kekoeboer. 
Dikoeboeran orang poen mengada- 

kemoedian didjawab oleh toean- Van 

Oyen atas. nama familie jang mening: 

gal doenia dan jang berada di Holland, 

mengoetjapkan terima kasih atas per 

tanjaan berdoeka tjita dari sekalian jang 

hadir, ja AA 

—0O— 

“Kolonisatie ke Lampoeng. 

Sebagai hasil dari pada tindakan2 

oentoek menambah orang2 jang maoe 

pindah ke Lampoeng, sekarang ada 

didapat: hasil2 jang  menjenangkan. 

“Sampai sebegiloe djaoeh sedang di 
sesahakan oentoek tikel boeat 1600 

kaoem keloearga (jang terdiri dari 6000 

orang). 3 

— Oentoek menganakoet mereka ini ke 

  

  

A. B. C. Tegal. 

— A1. C. mempoenjai hak oentoek min 
tak keroegian itoe, tapi oentoek ini 
maksoed ia mesti mendapat poetoe- 
sannja dari Hakim doeloe. - 

Ia hanja mempoenjai hak mintak ke 
roegian, oentoek itoe 

Sebetoelnja A. hanja mempoenjai hak 
'oentoek membeslag dan  mendjoeal, 
'hanja barang2 dari B. sendiri. Atas 
'itoe ,barangnja orang lain, ia tidak 

Tapi, betoel djika itoe ,,orang lain” 

mang 'pertemocan terseboet ngiras|  Oentoek menoedoeh soempah palsoe | 

'pertemoean setengah tahoenan, seba- 
gai terseboet dalam peratoerannja sa 

mengadakan |ada pengharapan oentoek berhasil baik. 

didalam kedjadian ini, ada soekarnja 
dan menoeroet pendapatan kita, tidak 

| Tapi boleh ditjoba, dan oentoek ini 

Djika di dalam persidangan ini, si 

eldari si B. dan dari lain orang, (dan 
2|boekan “dari si C.) dengan sendiri 

soempah palsoe,. 
Si AA. soepaja mengoendjoekkan   

    

       

itoe bapanja goeroe laloejring), 

kemoeka oentoek memberi na 

|lotery jang akan datang. 

sampai sekarang kita beloem bisa 
masoekkan boekoe. 

si barang2 jang ia| 

Moe 2... Ibisa boektikan bahwa betoel2 ia jang| 

Pada hari Kemis malam Djoem'at 'mempoenjainja. nur : 

“ibI. ,Persatocan Pemoeda Taman-Sis Ma 
wa“ di Djokjakarta telah mengadakan j 

pertemoean, bertempat di Dewantaran, 
oentoek memperingati malam-perpisa 
han dari saudara2nja Taman- Goeroe 

| bagian Normaalcursus, jang akan me 
a na pergoerocari masoek | 

dalam masjarakat, Pertemoean dikoen 

.djoengi oleh sekalian anggautanja me 

imempoenjai hak oentoek mendjoeal. 

tidak minta kembali dengan djalan ke| 
hakiman,. ini tidak mendjadikan apa.| 

    
   
   

  

Abonne No. 10447, Toecan Raden 
Wignjo Blora. Penerimaan ioeran lote 
rij jang diboeka tg. 14 Febr. (merah 
poetih) kita telah stop pada tanggal 
25 Januari '35. Djadi toean poenja 
ogang terpaksa masoek oentoek ioeran. 

Abonne No. 7520. Toean Abdoei- 
arif, H. O. Rambipoedjis Djember. 
Harap toean kasih kabar, boeat apa 
itoe oeang jang toean kirim (jang 
f 0.75), lantaran tidak ada keterangan 

Abonne No. 10769. Toean D. S. 
Poewadino, p/la Toko Lanani Kg. Baroe, | 
Toli-toli, Harga langganan ,, PEMAN- 
DANGAN” seboelan f 1.50. Djadi 
ogang jang toean kirim boekan oentoek 
3 boelan, tetapi tjoema boeat satoe 
boelan. Harap .mendjadi tahoe. 

  

- 
B
a
 

ea
 

@
E
E
R
E
E
K
S
E
S
 

P
I
R
I
N
 

Abonne No. 10062. Toecan Soemo- 
dihardjo Poerwokerto. Kiriman toean 
f 2.—— telah dimasoekkan boekoef 1.50 
abonnement Jaruari '35 dan f 0,50 
L.C.P. jang akan aiboeka, harap men- 
djadi tahoe. 

Abonne No, 8408. Toean Soekirman- 
Kroja Kiriman toean f 1.50 telah ma- 
soek boekoe L. C. P. jang akan di 
boeka, 

Abonne No. 2251. Toean Oesman- 
sjah-Djasinga. Ijoeran L. C. P. tocan' 
jang akan diboeka accoord f 20.— 
Toean tidak ada toenggakan abon- 
nement oentoek Iste kwartaal dan kita 
akan kasih tahoe sama agent Bogor 

Abonne No. 10282. Toean Hadj 
Alimoen - Gang Sentiong - Batavia-Ct 
Accoord dengan soerat toean tangga.' 
4/2-'35, harap masfkan. 
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(Sama BOEAT KEPERLOEAN ROEMAH TANGGA 

  

Ia sakssesa K(IMONO #8 sesesass BADMANTEL Sasa 

BELANDJA ZONDER BAJAR 

— 3 HARI 

WANG PEM3ELI AKAN DIKASI KOMBALI 

(Di bajar penoeh zonder potongan apa2). 

| Sebab dilarang uleh DEPARTEMENT VAN . 
JUSTITIE, terpaksa kami moesti fjari la'n 
atoeran, jang bisa menjenangkan pada 
publiek, dan didalam sedikit hari kami 
akan bisa kabarkan.: Liat PEMANDANGAN 

tanggal 6 Febr. 1935 
    

100 0/, PEMBELI  BERHAK 
MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

Sedia barang-barang lebih dari 

f 50.000— 
  

ATOERAN INI BERLAKOE 
djoega boeat pembeli diloear 
Java dan Madoera 

, 

    

Hs.Verg. DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN No. 158 — 160 3 BAT.C. 
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Khan KAMU Tg FA 

-— P5 Sa 

| 

Siapa masih 
Tida ada seorang. 

Mentjapei djaoeh 

      

    

Djagalah toean poenja   Rakai ongkos, tapi tidak banjak, 

i Hu TA Ka 

se 5 Kg Ai Na 

aa ai 
ni Na an 

ata aa hu : Hi 

mana toean dapat menjetem. Satoe soeara 

” Pandjangnja ombak tertjapei 115-600 Meter, Fading-compensatie. Saringan soeara jang bisa 

di tjaboet. Lampoe' Gouden ,Miniwatt”, Transformator boeat 18 roepa' netspanningen, 

   

      

  

     
   

      

  

    
    

   
    

Hi 
Nlitra- Wr Wi 

Wash 

      

ta - 
“Wp nan, 

ing Ia tp Ui! 

“ 
id “lt, 

we EK EN 

bikin perjalanan matjam begini di Indi 
Ternps soedah berganti, — didalam segala-galanja. Djoega 

didalam radio. Apa lagi didalam radio! Djangan dengarkan lebih tama 

lagi dengan toestel jang banjak kekoerangannja jang sebetoelnja masih 

termasoek didalam zaman gerobak pedati. 

Dengarkan dengan satoe Philips 334a! Prihal perkabaran, prihal kebaikan, 

dan prihal kepandaian jang ada didalam kalangan radio, terkoempoel 

mendjadi satoe didalam .ini perkakas .,super heterodyne' ! 
toch hanja satoe knop sadja, dengan 

jang bersih sekali, tetapi. 

bisa dibikin: perlahan sampei menoeroet kekoeatan. .. 

soeara orgel geredja. Petinja seperti perhiasan. 

tetapi tahan hawa negeri panas. Satoe perkakas jang 

Hilversum taroeh ditengah-tengah Indie, satoe perkakas: 

Phohi toelen! Dengarkan. ia! Sesoeatoe pertjobahan . 
adalah soeatoe kekagoeman. 

sekali — tetapi 

    

Y 

perkakas radio dengan Philips poenja Antenne keamanen, 

Ini premie boeat pendjaga toean poenja radio berharga hanja F 4.50 

Paru urgaar         

1 
Ta Da 

Sg 

2   

Se
nd
 
sa

h    



  

   

  

AFD: TENOENAN 

Tangan Donggala. 
1 Samarinda. 
1 Tjermei. 

Peng Cheribon 
» Bandoeng. 

“3 Palembang. 

| Semoca kainnja berkwa- 
|liteit bagoes kleur roe- 

pa-roepa. 

2 AFD. BATIK. 

1 Batik Solo, 
»  Banjoemas 
» Pekalongan. 
»  Djokja. 
»  Garoet. 
»  Tasikmalaja. 
»  Tjiamis. 

Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroerg. 

saksikan sendiri 

  

3 .. i 
130 Prijscourant gratis   

» Garoettjap padi | 

  

   

  

  

APOTHEEK BAN AN” 
Senen 83 — 

  

TOKO MOEDA 
Pasar Senen 159— Bt.-C. 

  

  

ADRES 

  

ja NG TERKENAL” 
JANG ACTIEF 

JANG MOERAH 

TOKO ,M.I. MAASOEM" Pe PASAR SENEN 2nn »-. Padang. Batavia'C: — Pekalongan. 

  

BATIK HANDEL 

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloeroeh tanah Djawa 
jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 
seita tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari rORPA ne 

loearan. 

N. 8. Shi Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

“Systeem oentoeng paling tipis 

HORMAT : 

»MAASOEM' 
36 2 'SENEN No, 135 Batavia-Cenirum. 

Telf, WI. 314 — Batavia-Centrum. 

Terima ' Recept-recept Dokter 

: Boleh ambil dan anterken 

1 diroemah 

39. TB : — Francolt 

a kamen |   

  

14 
TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 
dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa: saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

  

Harganja moerah 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 
KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier yan Vuurwapens enz., enz. 

TOKO TIO TEK HONG 
PASAR R BAROE — . BATAVIA- CENTRUM — TELF, 361 WI.     
  

    

  

Bana pb Pa, 

  
  

  
    

Apa 3 Ws AD 
| ASSALA MORE 'ALAJKOTN al MAT OB ORI WABARA KATOE. 

Wdtka botm 1R Lp, 143. 

  

   
   

: Hopade 
Fak bauran Oo 

: Te aan 

Bodi ta Nita 
1 N Lahorka. Tata aka 

Ta. ke 2 t Gtarge. tuladh keke ada 

Ml Pa BN UN Ma 
Omek Isbai, dori Aa Nat Pee Ka Pe 

Os de be Plt KE Datar, F3 
eror Mesin 

4 Oentok ds Oto Ng Pre 

   

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

Inilah an put dengen Schoonheidsbedak Elegant, 
bedak sega 1 andoeng obat dan paling populair. 

Oentoek « Sibenerken Kun poenja keterangan itoe, saksikenlah 
verklaring diat: ja lang 1g. dapet diberiken oleh toewan Kijaji Hadji Ach- 
mad Sanoesi, K a dari A. II. di de Vogelweg. (Goenoeng Poejoe) 
No. 100, Soekaboeini: K-H,A. Sanoesi seorang achli Igama jang ter- 
besar dan termashoer'namanja di seloeroe Indonesia. Ia "memberiken 
Lea oentoek goena oemoem bagi jang ea memake bedak 
jang bai 

Sekalian bangsa teroetama kaoem Moeslimin, ketahoeilah seka- 
rang bedak mana jang paling! ppriaedah dan haroes Ter 

- 

  

   

  

Hoofdagent : 

- Fa, LAUW TJIN - 
Batavia dan filiaalnja 

LIAUW & ZOON 
BATAVIA 

Hoofdagent boeat Zuid Sumatra: 

Fa. GOEAN THONG, 

Palembang 

       
KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

aa 

  

      
BROWN RIBBON 

(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 
likannja dokter. 10 

  

  
Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI, 390) 
Kramat 16 — Telefoon WI, 1632) 

  

  

— TERDIRI 1934 — 
Sedia djoeal" rebana terba- 

ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
Jaennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.     56 
  

  

  

KIRIMLAH 

. wang sekarang 

1 lot f.1135 

2 tot f 6.35 

/a lot NK Sob 

Nanti toean terima f 100.00 atau 
f 50.000 siapa tahoe, 

Rembours tida dikirim boeat hari 
besar. 

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe war- 
na boleh pilih koelit bagoes dan 

koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

TOKO ,MARCIA” 
Gang Djain no. 39 

Manager G, Siagian. 

IMA game MAN Nu 

  

  

  

    AAA 

  

  

AUZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

HOTEL 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Pemandangan loeas, rawatannja ba- 

goes dan bersih, dje.ngos-djongos 
radjin can ijepat meng eroes tetamoe 
tent e menjenangkan 'mzn. kita tida 
aken poecji Hotel sendiri harap di 
Saksikan s-Gja. 

Terleraknja HOTEL di Centrumnja 
KOTA Bandoeng: 

Tarief kamar 
m:noercet zamzn. 

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

paling rendah dan 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

69 A. WACHIT 
  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

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

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

Obat mata orang foea oesia 50-70 
taon mata fida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat afawa Dobble garantie 
1-5 taon. 3   

Rijwielhandel en Meubelhandel 

ma TJONG & Co. “.. 
Batavia- Centrum 

Berdjoeal: Kereta angin RELEIGH, HERCULES, dll. merk. 

Perkakas roemah dari kajoe, TEMPAT 1IDOER, DJAM2 GRAMOFOON di, 

Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang gampang: 
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oedjoeh hari jz 
k .perkar | pe 1 in 3 
      

    “saja aka b 
rkara2 jang paling 

arik perhatian oemoem.. 
ja tidak : 

N
A
 

'Idoor den dienst adalah Roestam 
posthuiscommandant sectie kesatoe di 

'IKaligawe dan Soedirdjo danj 
a,|Marban,, agent2 politie klas 2, ke 
ga |tig: 

|raa Engelman, hoofdagent klas 

2 jang loeka. Djoega tidak boleh di 2 d: elamatannja rakjat Indonesia. 
—.. Sekarang diterima kabar tentang boe- 

|. njinja Memorie vsn antwoord, djawa- 

— bannja pemerentah tinggi atas verslag 

.- Tweede Kamer'itoe, dengan peranta- 

—— raan minister djadjahan, H. Colijn.    

Dalam memorie yan antwoord itoe, 
antara lain minister Colijn kata, bah- 

| wa politiek economie dari pemerintah 
| sekali-kali tidak memihak pada per- 

oesahaan Barat sadja, tapi kepentingan 

rakjat djoega selaloe diperhatikan de- 

ngan sepenoehnja. Bahaja kelaparan 

akan ditjegah dengan sekoeatnja tena- 

  

   

  

         

    

   

| ga, akan tetapi tidak ada alasan tjoe-| 

    

   
pe $ 

1 tid 
| toedjoe dengan motie-Kan oentoek 

— mengadakan commissie penjelidikan 

    

| karena katanja tidak akan memberi 

kefaedahannja soeatoe apa, akan tetapi 

dengan tegas minister Colijn itoe me- 
nerangkan, bahwa boeat .mening- 
gikan belasting2 jang soe-j 
dahadasekarang,tidakbisa 

djadi. Lebih doeloe akan di- 

fikirkan soepajabeberapa: 

— beban oemoem jang menjoe- 

| karkan doeniapentjaharian 
odiringankan,” Sekianlah doeloe. 

|. Perkataan itoe soenggoeh penting 
|. di peringatkan dalam waktoe ini dan 

memberi pengharapan kepada kita 

Tg
 

  

AN
E 

baj
a 
L.
.)
 

he 

  

ark doen a pentjaharian.-— 7 

da perlawanan rakjat— 

esoema Ningrat depan microfoon V.O.R O. 
— pada hari Kemis malam Djoemahat jbl. Ka 

. noesiaan tentang keberatannja orang2 

|lain golongan pendoedoek hidoep da 

    

    

  

   
   
   
   
   

  

   

    

      

Iban dari satoe atoeran, jang oleh| 

jalpada toean Resident 

: : robak itoe pada Gemeentebestuur 
tentang beratnja belasting di Indonesia, | Semarang, 'akan tetapi rapport2 dari|kin pemeriksaan jang teliti sekali, de 

|saban kwartaal. Ke-entengan atau per 

  

  

  

        

   

     

   
     

ketjil jang dalam masa ini lebih2 dari   

lam kesoekaran. Mn 

Haroes diperingatkan disini itoe 
jang mendjadi korban dalam 
mendjalankan koeadjiban da- 

aannja dan tidak maoe oen 

   

oe membela djiwanja orang 

terantjam. San 

ang soedah mendjadi korban in en 

orang ini mati terboenoeh, 

loepakan, H.J. de Boer, pegawai 
Gemeente Semarang, jang mendapat 
loeka pajah. : 

Semoea mereka itoe mendjadi ko r- 

fihak Gemeente dikata memang se 
| mestinja dan adil serta mengoentoeng 
kan kepentingan pendoedoeknja, akan 
tetapi oleh fihak toekang2 gerobak 
dirasakan terlaloe menjesatkan peng- 
hidoepannja dan merintangi pentjaha 
riannja oentoek mendapat sesoeap 

Inasi sehari-hari. Sa 
Perasaan tidak senang itoe terha- 

dap atoeran Gemeente Semarang boe 

pi menoeroet kabar2 dari soember 

jang boleh dipertjaja, dari tahoen 

jang laloe. Boekan lain orang dari, 

    

dari Semarang, jang soedah menge- 
moekakan keberatannja toekang2 ge- 

B.B., doeloe dan beloem lama ini, 
oleh Gemeentebestuur itoe tidak ter- 
dengar, tidak diperhatikan, Ja toch, 
ada diperhatikan djoega, meskipoen 
belasting gerobak dari f 5.— setahoen 
tidak ditoeroenkan, akan tetapi orang 
boleh menjitjil dengan bajar f 1.25 

timbangan ini tidak memoeaskan, Dan 
bagaimana bisa memoeaskan ? Betoel, 
orang desa itoe dipasang dalam ting- 
kat penghidoepan segob ang satoe 
hari dan baroe ini oleh Locomotief, 
dalam tingkat penghidoepan secent   | orang, soepaja dalam tahoen ini djoega 

| ke-entengan memikoel beban2 oemoem 

| toe bisa dirasakan. Dalam tahoen ini 
djoega, begitoelah lebih doeloe min : 
Colijn itoe berkata dalam persidangan 

   
e & 

sekali soeara (dalam seantero pers di 

Indonesia menerangkan bagaimana 

beratnja belasting2 matjam2 itoe oen- 

- toek pendoedoek "di Indonesia seoe- 
moemnja, dengan tidak pilih bangsa. 
Tidak bisa disangkal poela, bahoea 
pendoedoek seoemoemnja merasakan 
beratnja belasting2 itoe, jang tidak se 

- padan dengan toeroennja penghasilan. 

Orang tidak bisa membatja soerat ka 
bar mana djoega dan dari apa djoega, 

? 

  

T
a
e
 

kesahnja orang dari kalangan mana2, | 

dari maskapai sampai orang ketjil di| 

Bagaimana waktoe ini beratnja be- 

djoeknja oleh mereka orang jang ter 

sadja dengan pengadoean moeloet, 
dalam vergadering oemoem dalam 

' Soerat kabar atau dalam pembitjaraan 
| diroemah atau didjalan, akan tetapi, 

—. amat menjedihkan djoega dalam per- | 
gerakan2 perlawanan, seperti doeloe 
di bilangan Djocja dan baroe2 ini dibi' 

— langan Semarang. Menoeroet saja poe' 
nja pertimbangan sendiri, berdasar, 

“atas kabar2 dalam pers, jang hampir. 

sama mentjeritakan asal moelanja dan 
erdjadinja perlawanan di Semarang, 
aka pengaliran darah jang hebat itoe 

esti bisa ditjegah terle- 

        

   

      

   

  

     
'marang itoe kedapatan pengorbanan 

'waktoe mendjalankan kewadjiban da 
lam pekerdjaan, dan kedapatan poela 

Industricte Club di Den Haag. Banjak | 

lasting2 jang mesti dibajar 'itoe dioen |djadian jang menjedihkan itoe, sebe- 

sangkoet, soedah keboektian boekan | 

ih doeloe. Dalam perkara di Se| 

satoe hari akan tetapi itoe oekoeran 
bisa hidoep dari satoe gobahg atau 
dari satoe cent satoe hari, tidak 
bisa digoenakan oentoek mengoe- 
koer kekoeatan membajar belasting. 

Pendapatan seorang toekang gero- 
bak katanja 20 4 30 cent satoe hari, 
kalau ada tambangan, kalau tidak, poe 
lang dengan peroet kosong. Maka ba 
'gaimanakah bisa simpan oeang f 1.25 
itoe, sedang zaman sekarang. tidak 

Semarang itoe. 2 
Saja tidak akan mengentengkan ke 

“dosaannja itoe toekang2 gerobak jang 
mendjadi hakim sendiri, jang dihasoet 

oleh seorang koerang waras pikiran- 

tentoe disitoe ada dimoeat keloeh(nja, jang soedah bermoefakat lebih | 
doeloe boeat lakoekan perlawanan, 

dari mana bisa dinjatakan bahwa ke 

narnja bisa tertjegah lebih doeloe. 
Perlawanan itoe  diperboeat oleh 

toekang2 gerobak diloear kota Sema- 
Irang, jang maoe tjari tambangan di 
dalam “kota, tapi dilarang, lantaran 
tidak bisa membajar itoe tjitjilan ad, 
f1.25 pada Gemeente. Menoeroet kabar 
idalam Sin Po dari correspondentnja 
di Semarang, maka orang2 itoe soedah 
membajar padjak gerobak dibilangan 
Demak dan begitoe boeat gerobaknja 
sadja mereka itoe .mesti bajar doea 
natjam padjak. Boekankah ini ada ke 
terlaloean? Djoega kabarnja, orang2 
soedah minta pertolongannja Ass. We- 
(dana, soepaja mereka itoe djangan 
'mesti bajar padjak doea kali boeat ge 
robak itoe oleh A. W. itoe mereka di 
kasih sepoetjoek soerat, soepaja mere 

Palolaan dari Bestuur itoe, oleh pem- 
|besar Gemeente diboeang kesamping. 

Ikata bahwa dalam zaman kesoekaran 
Toemoem ini, jang wadjib haroes men- 

Ibegitoe moesti. diasingkan 
'lelementen jang membahajakan keter- 

.F Apakah dibilangan Semarang itoe 
orang soedah loepakan nasihat peme 

nan Kali“ boeat menipoe dan mengha 

Idjoega, memang semestinja, lantaran 

'Itoekang2 gerobak, dalam vergadering 
'Imana ada dipoetoeskan boeat membi 

Idjoega akan dibikin perlawanan pada 
Ipolitie. 
doeloe oleh Loerah itoe nistjaja B.B, 

iri terhadap bahaja kema-/, 

dering dari toekang2 gerobak, dan per 

Ikan dari waktoe ini sadja, akan teta| 

Yleveldj 

ramai pengangkoetan barang-barang di 

$ akan tetapi tidak ada salahnja, djika-| 

desa, tentang beratnja belasting2 disini. |lau saja kemoekakan beberapa hal, 

    
Pemerintah soedah berkali-kali ber 

djaga timboelnja perasaan tidak senang 
dalam kalangan rakjat dan dengan 

semoea 

tiban oemoem. 

rentah itoedan memberi kepada ,,Soe 

Soet toekang2 gerobak itoe? Loerah 
dari desa Bandjardowo- itoe dilepas 

seketika ia tidak rapportkan tentang 
soedah di adakan itoe vergadering dari 

kin perlawanan pada ambtenaar2 ge- 
meente, tetapi kalau politie tjampoer, 

Djikalau dirapportkan lebih 

dan politie soedah bisa atoer, soepaja 
djangan sampai kedjadian perlawanan 
dan pengaliran darah. 

Soerat kabar Loc. di Semarang 
memberikan keterangan lebih djaoeh, 
katanja : : aa 

Hari Djoemahat jbl. dimoelai dipoe 
ngoet belasting tahoen 1935. Beberapa 
poeloeh toekang gerobak jg. memang 
terkenal nakal. - biarkan gerobak2-nja 
ditengah djalan dan begitoe merintangi 
perhoeboengan djalan. ' 

Ambtenaar2 Gemeente soedah minta 
pertoeloehgan politie sectie satoe, jang 
bisa oeroeskan gerakan perlawanan 
pertama ini dan dirapporikan kedjadi 
anvitoe, - 

Malam Minggoe dibikin itoe verga 

kara vergadering ini dirapportkan djoe 
ga pada ambtenaar2 BB. rendahan. 

Hari Minggoe tidak kedjadian apa2 
sebab pegawai Gemeente tidak kerdja, 

Hari Senen sore kedjadian perlawa 

nan, dengan ada pengaliran darah. 

Demikianlah, njata sekali kalangan 
Gemeente soedah tahoe setahoen lebih 
adanja perasaan tidak senang hati da 
ri toekang2 grobak itoe, dan politie 
dan B.B. soedah.moesti tahoe doea 
hari sebeloemnja kedjadian. 

' Siapakah jang alpa melakoekan ke- 
wadjibannja sehingga tidak tertjegah 

Moestahil tjoema itoe Loerah Ban- 
diordowo sadja ? 

Saja harap pembesar di Semarang bi 

ngan adil dan tidak pilih boeloe. 
Kapankah orang insjaf tentang kebe 

narannja itoe pepatah : 

»SGouvernerc'estprevoir 
memerentah itoe mentjegah, menjegah 
kedjadian seperti jang saja bitjara ini ! 
Djoega Bestuur Gemeente2 dimana- 
mana haroes insjaf tentang artinja per 
kataan itoe. 

Penjegah ada banjak, akan tetapi ti 
dak diperhatikan, Dan begitoelah corps 
politie mesti memberikan korban lagi, 

dan anak negeri mesti alamkan lagi, 
bagaimana keberatan membajar belas- 
ting itoe djangan minta dientengkan 
dengar berlakoe mendjadi hakim sen 
diri. Maka dari sebab itoe, saja sangat 

mengharap, jang semoga perkataan mi- 

nister Colijn itoe. jang saja toetoerkan 

tadi, dengan sesegeranja diboektikan. 

Kita orang boleh menaroh kejakinan 

dan kepertjajaan sepenoehnja, bahwa 

djoedjoernja, karena keringanan itoe 

perloe sekali oetoek kepentingan pen 

tidak bisa didapat selain dari pada de 
ngan keinsjafan dan pertimbangan jang 

adil dari jang koeasa itoe. 

ts Hal penerbangan. 

|. Dienst 
Indonesia dalam beberapa hari ini 
mesti mengalamkan keroegian perka 
kas dan kesedihan meninggalnja se- 
orang djoeroe terbang, wachtmeester 
W ulms. Ketjilakaan penerbangan da 
lam kalangan Luchtvaart-afdeeling ini, 
sampai ampat kali dalam doea hari, 
beloem tahoe dialamkan lebih doeloe 
Wachtmeester Wulms marhoem itoe 
termaksoek dalam kalangan mereka 
orang, kaoem militair, jang sedari 

wanja. Wulms itoe meninggal doe- 
nia didalam dan lantaran mendjalan- 
kan dienst, in en door den 

dienst, dan ia akan mendapat ke- 
hormatan jang setingginja dari sesa- 

"manja semoea. Penerbangan itoe se- 
soenggoehnja beloem mempoenjai ke 

sentausaan jang sempoerna, dimana 

mana terkabar ada ketjelakaan pener   'ka itoe terlepas dari padjak Gemeente   
kealpaan pertimbangan setjara kema- 

| 
akan tetapi soerat keterangan dan per 

'bangan dengan atau tidak dengan pe- 

'itoe ketjelakaan mesin terbang ,,Ui- 

pemeriksaannja, akan tetapi menoeroet 

... Jagent2 -resia-dari.. Japan... Tercetama: 

minister Colijn itoe bitjara dengan se- 

doedoek Indonesia seoemoemnja dan 

penerbangan balatentara |. 

berdirinja L.A. itoe, soedah tiwas dji 

  

kas. Kita orang beloem bisa loepakan 

ver“, tentang mana toean van derj 

Maas soedah memboeat rapport hasil | 

soerat2 kabar di Nederland, rapport 
itoe tidak akan dioemoemkan. 

Ini sangat disesalkan oleh semoea 
orang jang. kersangkoetan dan jang 
memperhatikan kemadjoeannja pener 
bangan Belanda seoemosmnja, Apala 
gi, lantaran K.L.M: itce soedah beli 
beberapa mesinterbang Douglas se-: 
matjam ,,Uiver“ itoe oentoek pener- 
bangan Nederland — Indonesia. 

  

  

  

Dienst spionnage dari Japan. 

Organisatie spionnage dari Japan ? 
Apakah benar Japan mempoenjai or- 
ganisatie demikian ? Begitoelah banjak 
orang soeka tanja, sebab mereka ada 
pernah dengar tentang itoe. 

Engeland ada mempoenjai iapoenja 
,Intelligence Service“, Frankrijk iapoe 
nja afdeeling oeroesan spionnagedienst 
Duitschland dan Rusland masing2 
mempoenjai djoega mereka organisa 
tie organisatie spionnage sendiri,.. 
Tetapi Japan? Orang tidak tahoe be 
toel, lantaran sampai sekarang ini 
beloem atau tidak bisa dituelis ten- 
tang gerakan spionnage dari Japan, 
Japan pegang resia keras iapoenja 
spionnagedienst. Tidak satoe orang 
bangsa Europa sampai sekarang bisa 
tahoe tentang itoe. Dan contra-spion 
nagedienst dari berbagai-bagai negeri 
tjoema bisa doega-doega sadja tentang 
systeem cpionnage Japan. Ternjata 
orang orang bangsa koelit poetih soe 
dah tidak bisa berboeat apa-apa ter- 
hadap actie spionnage Japan. Beloem 
berselang lama orang tetah berhasil 
boeat intip sedikit dibelakangnja lajar 
dari dienst spion japan. Betoel orang 
beloem bisa bikin mereka poenja 
agent-agent resia tidak berdaja sama 
sekali, tetapi toch sedikiinja mereka 
poenja pekerdjaan bisa dirintangi atau 
diwataskan. 

Di Europa sendiri orang sampai se 
karang beloem bisa berboeat begitce, 
tetapi di India dan Indo-China Fransch 
pemerentah, soedah ambil! tindakan2 
jang perloe boeat goenakan actienja 

penoetoepan roemah2 hina Japan di 
pelaboehan-pelaboehan Azie ada soea 
toe poekoelan hebat pada Japan poe 
nja dienst spion. : 

Pelantjong2 Japan jang 
maocoeta hoesemoea, 

Siapa jang kebanjakan lakoekan pe 

kerdjaan mata2 ada soekar sekali di- 

bilang, Lebih baik djikalau orang ta 

nja: Siapa dari orang2 Japan jang bi 

kin perdjalanan di doenia boekan ada 

mata2? Sebab barangkali ada 90 pCt 

dari itoe orang2 pelantjongan jang dji 

kalau boekan maja2 officiel, sedikitnja 

tsch dalam segala waktoe bersedia 

boeat memberi keterangan2 jang ber 

harga tentang pembelaan negeri atawa 

keadaan politiek dari negeri loear, Se 

ringkali orang bisa batja dalam banjak 

soerat kabar tentang orang2 pelantjo- 

ngan Japan, jang setjara melit sekali 

tanja tentang.segala oeroesan dan maoe 

tahoe selak-seloeknja soeatoe perkara. 

- Mereka koendjoengi fabriek2 dan ta 

nja tentang tjara pembikinan dan lain2 

lagi, bagaimana adanja keadaan dari 

benteng2 dan sebagainja selainnja koen 

djoengi ini semoea dibawah pimpinan 

dari achli2 serta tanja tjara bekerdja- 

  

pat djawaban atas mereka poenja perta 
njaan2 dengan manis dan hormat 

sekali, segala keterangan dikasih dan 

dengan bangga ada dioendjoek pada 
kemadjoeannja techniek. Dengan peng 
rasaan poeas pelantjong-pelantjong 
Japan tandjoetkan perdjaranannja, dan 
sekarang negeri-negeri Europa moesti 
bersaing mati-matian dengan barang 
barang Japan jang dibikin dalam fa- 

briek-fabriek menoeroet systeem jang 
ditjangkok dari Europa sendiri, semen 

tara pangkalan-pangkalan pendjoealan 

nja semangkin tjioet lantaran direboet 
oleh Japan jang bandjiri banjak ne- 

geri dengan barang-barang jang keli- 
wat moerah harganja. 

Tjara bekerdjanja 
mata-mata Japan. 

Dibawah ini ada dimoeat penoetoe- 
rannja seorang Duitsch jang pernah 
ditawan dalam perang di Siberie: 

»Dalam rahoen2 jang paling beli- 

kang saja boleh “bergerak dengan 
merdeka dan tinggal boeat satoe 
setengah tahoen ditapal watas Man- 
churia, Ini daerah, di itoe waktoe, 

ada tempat berkoempoelnja sp'on2 

Japan. Dengan madjoenja pasoekan 
Japan dalam djadjahan Rusland sampai 
di Irkoetsk mereka djoega loeaskan 
pekerdjaannja sampai disana. Sebagai 
toekang klontong, toekang waroeng 
dan sebagai journalist, atau reporter 
mereka lakoekan pekerdjaannja. Me- 
reka bikin perhoeboengan dengan 
pendoedoeknja jang bodoh dan djoega 
sama orang2 tawanan perang. Mereka 
pertjaja jang itoe orang2 tawanan 
akan bantoe mereka dapatkan kete- 
rangan2 jang berharga. Luitenant 
Kujoli dari pasoekan Japan telah minta 
pada saja boeat smokkel satoe moea- 
tan senapan2 pada bandiet-bandiet di 
Manchuria. Demikian saja dapat satoe 
boekti jang tidak bisa disangkal, kaoem 
bandiet di Manchuria ditoendjang 
oleh Japan, : : 

“Dari pertoetoerannja beberapa ban- 

diet Manchuria atau orang-orang per- 
antaraannja, saja dapat tahoe beberapa 
perampokan jang dilakoekan didoe- 
soen-doesoen, djalanan kereta api dan 
telah diatoer dan ditoendjang oleh 
Japan sendiri soepaja bisa mengoen- 
djoekkan, keadaan di Mandsjurije tidak 

aman dan tentram, sampai , dibikin” 

pascekan Japan diserang oleh bandiet- 

jang ,,perloe“. Dan bagaimana itoe 
tindakan2 soedah diambil, kita semoea 
tahoe. 

Mata-mata sebagaitoe 
kang djagapintoe. 

“Di Charbin, bekas. iboe-kota dari 
Manchuria saja telah beladjar kenal 

dengan kepala dari pasoekan Japan 

ke 18 jang dalam tahcen 1919 berada 

di itoe tempat. Dalam tahoen 1920 

setjara kebetoelan saja telah kertemoe 

dengan Hirochi Takagawa di Calcutta. 

la roepanja tidak begitoe girang kete 

moe sama saja dan sebentaran lagi 

ia berpamitan. Setelah kembali di kita 

poenja kapal perang Rus ,Orel", salah 

satoe dari mereka jang bekerdja pada 
kamar mesin tanja pada saja, apakah 

jang saja bitjarakan dengan toekang 

djaga pintoe dari roemah hina Japan, 

saja tidak begitoe mengarti pertanja'an 

maka poen saja menegeskan. Selaloe 

toentoen saja kembali ke itoe roemah 

benak : : 
Kita sekarang berada didepan itoe 

roemah hina jang ditinggalin oleh 

perempoean2. Japan, Kita ketok pintoe 

nja dan dengan pelahan itoe diboeka 

oleh seorang Japan dengan kimono 

jang dengan bongkok2 persilahkan kita 

masoek. Itoe orang boekan lain ada 

Hirochi Takagawa.... 6 

la terperandjat dan merasa maloe 

ketika lihat saja, tetapi ini kasih ke- 

pastian pada saja, apa sebetoelnja 

soedah membikin ia datang di Calcutta,   
nja sntoe dan lain sendjata. Mereka da jaitoe boeat bekerdja sebagai mata2., 

  

Baroet rima dari EUROPA 

Dompet sigaret dari 

Dompet sigaret dari 

Sendok thee dari 

Horloge tangan boeat 

Horloge tangan boeat 

” ” ” 

FIRMA 

Pasar Baroe 88. “—   

Kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes 

perak 935/000 per stel (6 bidji) . 5 . : FR — 

lapis perak, per dozijn dalem . 

etui F 675 per '/, dozijn etui F:3.50 

“pita item. Perkakas Anker. : , 

Horlogetangan boeat Toean dari CH ROMIUM moelai 

- Sedia roepa-roepa model jang paling baroe 

KOUW & LIE 
| TOKO MAS — INTEN 

Telf. WI. 1535. —-— 

nata 

moelai 

.F 9.— 

lapisperak p. st... 

perak dalem etui, 
dari s : 

Njonja dari CHROMIUM dengen 
(iga 

Njonja dari MAS 14 krt. 
F. 15— F, 25— F. 30— 

dari, FF &30 

5 dari MAS 14 krt. F 60,- 

Batavia-C.   
    .ngorbanan djiwa manoesia dan perka 

      

» 

bandiet soepaja bisa diambil tindakan2 . 
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ean dan njonja - banana kalau ber- 
npai terbeli batik tiroean, sebab 

: batik tiroean. 

Mahal 

       

         
       

“| Kain batik pandjang 

MANTERON Ba a- 2 
       

pandjang keloea ran 
FANSEILEN sedang dan saroeng 

mignyan, Ta ASLI poetih — Semarang 
: Kn asli. 

Ikaw PANDJANG 
| kaoeng . PInjis 

| P0LOS haloes dan 
   

  

  

  
  

          

    

    
    

    

    

  

    

  

5 Semaca Dat Ia 

Menoenggoe dengan hormat 

  ina 

Aa sadja, kita orasi semoeanja edan 
jang Asli. 

TOKO /ISMAILDJALIL" & Co. 

Pasar Senen 121 en "A Batavia C.— Pekalongan— Solo— Padang— 
- Tasikmalaja. 

' HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 7 

P:S, Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita pcenja Firma soe- 
— paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 

oentoengan jang si sg   

Bertempat : 

Dr. F.O.K. BORMANN 
Arts oentoek penjakit oemoem 
dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

| van Heutzplein No. 11, 
Sebelah Halte Gondangdia. 

Djam bitjara 7-9 pagi 5-7 sore 
  

  

  

sAGOENG” 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C. 
Tel, No. 1220 WI. 

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

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

verhuis- 

Hormat pengoeroes 

'menoenggoe pesanan. 

Raden SOEMARTO.   116   

  

  

SAJA SELAMANJA 
TIDA LOEPAKEN £ 2 

aan 

Kapan saja papergian boeat bekel 
1 flesch Eau De Cologne Russe, kerna 
enak harvemnja, seger rasanja badan, 
semoea sakit kepala dan mabok men- 
djadi ilang. Eau De Cologne Russe 

HABOEMNJA SEDEP HALOES 
BAIK BOEAT PILEK, MABOK 

DIET TU TA YA N 

  

indah botolnja, 
dipandang. amat seger boeat 
dalem perdjalanar. 

gualiteit, ” 

beli dimana toko-toko. 

  

Selamana sedia: 

- Wangi, 

zonder bajar ongkos lagi,     Plant! Medicijnenhandel 
emas 

Pasar Baroe 

6S
I 

amat tjantik boeat 

Eau De ak Double terk bi 

Eau De Colugne terseboet bisa dapet More 

Obat-obat patent Europa, Anggoer-Anggoer, Djamoe, Minjak 
Bahan-bahan obat-obatan Europa, Saboen sab en, d,l.I. 

Obat-obat recept dokter bisa diambil dan dianter diroema 

HARGA DITANGGOENG MOERAH 

JUPIT ER” 

pake 

     PASSAR BAROE 
'BATAVIA-O, 

Aa 
PAN 1 

    
Batavia- Centrum 
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"8 OEA TERSESAT 
. Oleh 

ENGKA-WIDJAJA 

  

Speciaal oentoek ,Pemandangan”. 

Nadruk verboden. 

BI en 
. KENA DJERAT. 

   
Boeat orang b sa, apalagi boeat 

- Orang jang miskin, djika dibajarkan 
orang, amat senang dan sangat ber- 
terima kasih Tetapi boeat Raden 

5 Warga jang segala-galanja dibajar 
oleh mantoenja toean Patih pensioen, 
koerang senang. Beberapa kali ia me- 
ngeloearkan oeangnja oentoek mem- 
bajar restaurant atau membajar kartjis 
tontonan, selaloe Dachlan sadja jang 
membajarnja : EN 

,.
 

& 

ad — MILLIOENAN Di 
Kemandjoerannja. soedah. terpoedi oleh tiap: tlap orang 

0 ENG AUN TONG 

  

SOEDAH: 

TIAP-TI 
  

  

MOLENVLIET 
TE E FOON 

Ke€sokan 
meminta idzin kepada toean pensioen 
oentoek berpergian sendiri, melihat- 
lihat negeri Betawi. 

Toean  pensioen mengidzinkan de- 
ngan air moeka jang manis. Kira-kira 
poekoel empat petang. pergilah Ra- 
den. Warga udah entah kemana. 
Ia sendiri ta' tahoe. Setelah sedjam 
lamanja ia berdjalan, masoeklah ia 
keseboeah toko. Disini 

loear dari sini masoeklah ia kese- 
bocah peroemahan jang agak ketiil, 
sebab tertarik oleh Ia aa roemah 
itoe. 

Raden Warga lekas didjempuet 
orang dan dipersilahkan masoek. 

Baroe sadja ia doedoek, toean roe- 
mah berkata: Saja tahoe akan isi 
hati toean. Sekarang toean berada 
didalam kesoesahan“. 

»Betoel. Itoe betoel-sekali". 
Raden Warga. 

»Sekarang roemah tangga toean 
lagi koesoet“, katanja toean roemah 
lagi. 

Raden Warga tertjengang msi 
ngar perkata'an achli noedjoem itoe. 

»Soenggoeh pintar tabib ini, kata 

kata 

  Raden Warga PERAN hatinja. 

harinja — Raden smuat 

ia membeli 
pakaian setjoekoep-tjoekoepnya. Ke- 

TERDJOEAL 

AP TEMPAT 

OBAT SAKIT KEPALA 

W.174  BATAVIA 
BA 11000 

Tabib: ,,Soekakah toean memper- 
lihatkan tangan toean kepada saja P“ 
Raden Warga : »Dengan segala 

senang hati“, sambil segera ia mem- 
perlihatkan tangannja. 

Tabib toekang noedjoem itoe sa- 
ngat teliti ini meriksanja. Sesoedah 
berapa lamanja, berkatalah ia: ,,Hi- 
doep toean sangat oentoeng. Segala 
permakspedan banjak jang sdedah 
terkaboel. Sjoekoerlah ! Djarang jang 
hidoep senang seperti toean . .... 

Raden Warga : ,, Bagaimana peroen- 
toengan saja dihari kemoedian ?“ 

Tabib: Hal itoe nanti akan saja 
terangkan. Dimana toean tinggal ?" 

Raden Warga : ,,Saja orang djaoeh, 
dari Garoet". 

kemari ?“ 

Raden Warga : Sewaktoe-waktoe da- 
lam minggoe ini, bisa saja datang. 
Apakah sebabnja saja mesti datang 
lagi ?“ 

Tabib '-, Ekdak Apasapa ni ee 
Besokah toean membajar  sebanjak 
jang saja pinta ?" 

Raden Warga : 
bajar ?“ 

Tabib : 
sadja", 

» Berapa saja mesti 

“ Tidak banjak hanja f 5—   
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Na 75   
Tabib: Bilamana tocan bisa datang| 

Seketika itoe djoega Raden Warga 
mengeloearkan poendi-poendinja, laloe 
d:ibajarnja f 5— 

'Melihat poendi-poendi itoe tabib 
tertjengan, sebab 'isinja penoeh de- 
ngan oeang kertas jang merah dan: 
Maa na mh 

Tabib: ,,Biarpoen toean senang te- 
itapi saja tahoe, hati toean lagi bina- 
Sa... terbajang-bajang sadja. 
Betoelkah itoe ?“ : 

»ja, tabib”, djawab Raden Warga. 
Tabib: ,Toean mesti berobat. Dji- 

ka toean biarkan sadja, tentoe dapat 
tjelaka. Obatnja itoe obat penolak 
bahaja. Djangan takoet, disaja sedia!" 

Raden Warga: Berapa harganja 
itoe ?“ 

Tabib: ,, Tidak mahal, hanja f 25—" 
Raden Warga: ,,Baiklah, asal saja 

djangan dapat bahaja", 
Tabib: ,,Tentoe sekali. 

fikiran sehat itoe“, 
Tidak berapa lamanja Raden Warga 

membajar lagi, f 25— banjaknja. La- 

Memang 

"Iloe dikasihnja obat. 
“Obat ini“, kata tabib, ,,haroes 

tocan gosokkan dikening toean tiap- 
tiap malam, djika tocan hendak tidoer". 

» Bagaimanakah peroentoengan saja 
dihari kemoedian ?“ tanja Raden War-   ga, 
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»Oh, ja”, djawab tabib. , Peroen- 
toengan toean memang bagoes, Se- 
gala kehendak toean akan berhasil. 
Satoe perkara lagi jang haroes saja 
terangkan, jaitoe fasal hati toean jang 
terbajang-bajang itoe, 

Toean sekarang lagi 
oleh seorang nona jang 
manis. Toean mesti hati-hati, ma'- 
loem toean soedah ada aemoer, si 
nona masih remadja poeteri. 

Toean haroes. poenja. pembantoean 
oentoek djadi pesoeroeh toean, Pem- 
bantoe itoe laki-laki boleh, perem- 
poean boleh, asal toean kasihkan 
kepertjaja" an sepenoeh-penoehnja hati. 
Hal ini djangan toean pandang per- 
kara gampang. Nanti diperdjalanan 
djika toean poelang, haroes peramat- 

kegila- gila'an 
AAN ata 

amati tingkah lakoe segala orang jang - 
laloe lintas. 

Djika toean lihat seorang jang ber- 
tingkah- lakoenja bagoes, sesoeai de 
ngan perasa'an doean, tjobalah toean 
boedjoek, soepaja ia soeka menolon 
tocan Orang 
pembantoe toean !« 

Akan disamboeng, 

itoelah boeat 
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