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0. oentoek membatas pembikinan (pro- | 

ductie) karet, 

0000 seloeroeh doenia mesti ikoet terbatas, | 

D0. menoeroet. persetoedjoean internatio- 

: naal jang telah tertjapai di London. 

- Maksoednja dari ini pembatasan 

produetie, jjalah soepaja ini karet jang | 

sekarang membandjiri doenia, mendjadi 

sedikit lagi adanja, sehingga harganja 

bisa naik mendjadi lakoe lagi. Djadi 

"si Kromo di pegoenoengan dan hoetan 

  

,gelijk geschakeld” di dalam perhoe- 

| bo2 an doenia internationaal. TE 

enoeroet warta2 dari daerah2 karet 
jang. | Pnepa ana jang .dioetjapkan 
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ljk bestuur waktoe mereka ada di 
Betawi, pembatasan ini soedah mem- 

bawa banjak oeang lagi kepada anak 

negeri. Pekerdjaannja ini bea penge- 

“losaran seperti djalannja oentoek mem- 

| balas, poen soedah rapih sekali dan | 

| mantjapaikan itoe maksoed dengan 

| sepensehnja, seperti kita poela telah 

moeatkan perkabararinja tidak selang 

berapa lama. S:toe perkara, jang mana 

Gowverneur dari 

pembesar, keliwat soelit didjalankan- 

nja, tapi oleh Pemerintah di Indonesia 

' soedah bisa didjalankan dengan amat 
rapihnja, melebihi pengharapan? lebih 

doeloe. 

Kita ikoet Kanan bahwa lia eraisan 

— ini, betoel soedah membawa banjak 

  

| areskipoen bagaimana djoega, disini 

: oentoek kita soedah terang -poela, 

2 bahwa pembatasan iai mesti membawa 

| isatoe kemoendoeran oentoek. peroe-| 

sahaan anak negeri Indonesia. Satoe 

kemoendoeran didalam peroesahaan | 

: anak negeri jang paling besar. Sebab: 

3 pembatasan itoe soedah membawa 

hasil, bahwa productie anak negeridi 

batas sampai satve perampat bagian. 

Inilah keliwat 'sajang ! 

    

— seperti goela, tembakau, teh, kopi dil. 

    

  

     

    

     

   
   

    

   

   

   

  

   
   
   
   
   

    

   

    

    
     

   
   
   

  

perdagangan doenia. 

. Satoe-satoenja 

- terpaksa mesti mendjadi ketjil -lagi. 

“anak negeri perloe sekali mempoenja 
peroesahaan2 jang: berarti. 

Pendapatannja itoe bea penpelosaran, 

ada kl. 
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eyes soedah tertafiat itawodedah : 
itoe. bea pengeloearan karet anak ne-| | 

geri, boekan oentoek mentjari soember | 

begrooting atau demikian matjam, tapi| 

Djoega productie di| 

onderneming2 lain bangsa dan di Pa 

jang tidak tahoe apa-apa, soedah di- 

rapa Hoofden van geweste-| 

Straits dan lain2|: 

| fnedahnja kepida anak negeri. Tapi| 

Didalam lain2 tjabang peroesahaan 

anak negeri tidak berarti besar, -keba- 

njakannja hanja mendjadi koeli. Tapi | moendoer, 

didalam peroesahaan karet, anak negeri 

. mempoenjai -kedoedoekan jang tinggi |kannja, jalah oentoek .memadjoekan 

dan koeat sekali, ada artinja didalam 

peroesahaan' anak 

negeri, jang mendjadi demikian besar- 

| nja, dengan tidak diberi pertolongan 

“atau sokongan keachlian atau penge- 

tahoean dari siapa poela, sekarang 

“Kita tidak “hendak bitjarakan apakah 
itoe "pembatasan baik atau tidak, kita| 

hanja menjajangkan bagaimana satoej 

peroesahaan anak negeri jang besar, 

terpaksa mendjadi ketjil lagi. Dimana 

12 millioen, dari mana satoe 
doea millioen soedah dipergoenakan | 

0entoek maksoed jang baik, seperti 

memboeka dan memberi pekerdjaan | 

“kepada anak negeri di Borneo Sela- 

. tan, mengangkat mantri- -verplegers di 

Pontianak, mengentengkan roepa-roepa | 

yan seperti mengganti gawe Radja 

2 EUN 

r#Administratie Senen 107 Batavia Centrumy,: telefoon 1810 WI. 

  

  

  

  

  

ati contra Ethiopit: 

“Italia maoe perang. 

Masing2 sediakan 

30.000. soldadoe. 

Rome, 12 Fbr. (Aneta- Reuter) Sam 
pai sekarang beloem bisa didoega bah 
wa 'Pemerintah Italia mempoenjai per 
niatan oentoek menjatakan perang ke 
pada Ethiopie, djika hal ini dengan se 
bisa2nja masih boleh ditjegah. 

Dengan officieel soedah diterangkan 
bahwa Ethiopie soedah mengoempoel 
kan 30.000 soldadoe didekat batasnja, 
dan pandai oentoek mempersediakan 
100.000 soldadoe. Oleh karena itoe di 
pandang sebagai perloe oentoek mem 

perse-diakan .enaga balatentara Italia 
'oentoek memperlindoengi tanah2 dja- 
djahannja dan oentoek mentjegah ke 

'djadian2 jang baroe didekat batas2. 
Doea “bagian balatentara, satoe di- | 

visie dari Florence dan satoe lagi dari 
| Messina, djoemblah semoeanja ada 
30.000 soldadoe, soedah sedia oentoek 
berangkat ke Na djika ada 
perloeja.....» |: 
Thansocean Hina tambah ini 

perkabaran, bahwa boekan sadja bali- 

tentara dari klasse. tahoen 1911 jang 

soedati “dipanggil 'berkoempoel, tapi 

djoega klasse dari tahoen 1908 sampai 

1912, 'meskipoen: betoel tidak dengan 

segenap kekoeatannja. - 
Selandjoetnja diwartakan bahwa se 

moea badan2. balatentara dari Kaoem 

Fascist -soedah- dipanggil, diantaranja: 
ada beberapa jang akan berangkat ke 

tanah2 djadjahan pada Pu 12 dan 

13 Februari. 33 

  

dengan oeang mana pembesar2 tidak 

mengetahoei oentoek apa akan diper- 

an itoe Yi 

' Wel, disampingnja kwakila hal2 oen- 

toek memberi pertolongan kepada Ra '- 

jat di roepa2 bagian itoe, tidak boleh 

diloepakan bahwa ini oecang terdapat 

nja dari peroesahaan anak negeri. De- 

ngan menjoekarkan keada-nnja, mem- 

batas dari besar mendjadi kefjil. 

Dimana keadaan peroesahaan dan 

gauta2 -keloearga-e 

Sekarang ketinggalan 8 millioen lagi. 

tjaman), 

         

    

Permintaanjangtidak 
bisa Kanaan 

Rome, 12 Fe (Aneta-Reuter). 
Italia madjoekan Permintaan kepada 
Ethiopie, 'antaranja soepaja bendera. 
Italia diberikan kehormatan dengan 
kepala terboeka. | 

Menoeroet katai gan2 jg. mempoe- 
njai perhoeboe 
merentah, Italie m 
roegian dari satoer millioen pondster- 
ling (£ 7.250.000 keerang lebih) banjak 
nja, selainnja itog/Jtalie minta soepaja 
Ethiopie minta maaf dengan officieel 
kepada Italie, dan memberi tanggoe- 
ngan bahwa batas2nja dihormat dan 
soepaja nanti mengangkat satoe Com- 
missie oentoek menjelidiki soal batas2, 
dari Commissie . Da anggauta2nja 

     

   

  

mesti terdiri dari orang2 dari beberapa 
kebangsaan, jang 
Volkenbond. 

Lebih djaoeh Pb arkan oleh Aneta 
Reuter dar: Rome,. bahwa perkabaran 
jang diatas itoe bahwa Italia minta 
soepaja mendirikan satoe Commissie 
oentoek menjelidiki batas-batas dan 
permintaan tanggoengan dari Ethiopie 
soepaja menghormatbatas2 itoe soedah 
dibantah oleh waki! dari, ministerie 
oeroesan loear negeri. 5 

foendjoekkan oleh 

Persediaan resia 
Milaan, 12 Februari (Aneta) Ampat 

boeah kereta-api “jang penoeh dimoeai 
bala-teniara Italie soedah berangkat 
dengan diam2 « ilaan, ke Italie- 
Selatan. Tidak. se LD OAc biar ang 

    

   
      

  

dar kenalan2, tidak Mena kes- 
tation. 

Djoega bisa diwartakan bahwa 4 
boeah kereta api lagi dimoeatbala ten 
tera dan ,,tanks“ jang enteng tetapi 
sangat modern, soedah berangkat dari 
Bologna ke Iralie-Selatan, 
“Sementara soedah “disiarkan soera! 

panggilan oentoek. mereka orangjang 
maoe mendjadi soldadoe didalam ac 
tieve dienst 

Pembitjaraan teroes 

berlakoe. “ 

Ambassade Italie membantah perkaba 

ran bahwa kepada Ethiopie telah di 

kirimkan soerat, ultimatum (soerat an- 

akan tetapi.ia mesti. mienga 

koe bahwa: Italie minta ganti keroe 

gian lagi. 
Selainnja ini ia menerangkan djoega 

bahwa pembitjaraan2. diantara does 

negeri itoe masih teroes berlakoe. 
— 9 — 

T. Gondossebroto beloem tentoe 
ke Volksraad. 

Pemilihan tidak benar.   
'ada djaoeh di belakang dan sebetoel- 

nja mesti” lebih madjoe' daripada 
satoe-satoenja — maksoed: 

oentoek apa itoe ocang dipergoena- 

peroesahaan dan pereconomiani anak | 

negeri poela. Ini pendapatan ada Sa- 

ngat »logisch", dan djika melihat ke-. 

djadi satoe kemestian. Tidak boleh di 

pergoenakan oentoek lain maksoed lagi. 

Dan bahwa peroesahaan dan pereco 

nomian anak negeri masih bisa lebih. 

madjoe, ani spedah njata dan hraroes 

diberi 'pertolorigan. 'Oempamanja sadja: 

di dalam peroesahaan tenoen, negeri 

Indonesia masih mempoenjai banjak 

pengharapan jang baik sekali. 

Daerah2 karet itoe, tidak bisa hi- 

doep dari pertanian. :Selamanja mesti| 

beli beras' dan- barang makanan dari 

loear negeri atau dari tanah Djawa. 

Pentjarian apa lagi jang mesti dima- 

'djoekan didalam daerah itoe, lain dari 

pada industrie ? Sekarang djoega bo- 

leh dimoelai dengan mendirikan weef 

dan industrie- scholen dari ocang jang 

8 millioen itoe. Dan subsidie kepada 

lain peroesahaan jang haroes dimadjoe 

Ae er 

i   S,D, 

pereconomian anak .negeri sekarang). 

4 

adaan negeri, logica -ini mesti. men- : 

Commissie oentoek menjelidiki soe 

rat2 keterangan (geloofschrijven) dari 

itoe anggauta2 Volksraad jang baroe 

terpilih, jang terdiri dari toean toean 

Kolkman Kasimo dan Smith, membi 

kin satoe rapport jang pandjang sekali, 

|didalam mana teroetamanja dibitjara- 
kan itoe perkara, bahwa Regent dari 

Bandjarnegara tidak mempoenjai hak 
oentoek memberikan soearanja. 

Sesoedahnja membikin perhitoengan 
jang teliti sekali, Commissie berpen- 

'dapatan bahwa beloem tentoe P. Gondo 
'soebroto akan dapatkan “kies Guotient 

sebagai nomor 3 masoek (terpilih) 
N tidak ketebihan satoe soeara, 

Iterpilih, oleh karena mana Commissie 
memberi advies soepaja P, Gondosoe- 
broto djangan disahkan terpilihnja. 
Dan “djika dipoetoeskan demikian. dil. 

|Regentschap Bandjarnegara mesti dia 
dakan pilihan jang baroe lagi. 

Commissie itoe dengan djelas me- 

kan perkara ini. 

Tentang anggauta lain jang baroe 
terpilih, dan jang soedah mengirimkan 

soerat2 keterangannja Commissie itoe 

tidak mempoenjai keberatan dan mem 
beri. advies: soepaja mereka diterima 

sebagai anggauta Volksraad, 
men Y— 

Memalsoekan soerat zegel. 

2 tahoen hoekoemannja 

Aneta dari Semarang kabarkan, Raad   Ivan Justitie mendjatoehkan hoekoeman 

ay 

| rapat dengan Pe-| 
ih niinta ganti ke | 

Bisa djadi t. Koesoemo Oetojo akan | 

igoendjoek djalan oentoek memberes 

    

   

    
   
    
    

     
   

Administrateur S. M. SOEBRATA. 

  

|. Diterbitkan oleh : 

Drukkerij ,PB MANDAN GAN” 

. Dir. R. H. O., DJOENAEDI 

Kantoori Senen 107 Bat,-Centruu 

HARGA LANGGANAN | 

ladonesia satoe kwartaal f 4.50 

| Loear Indonesia . LE f 5.50, 

Boleh '“dibajar 
brenti 

Tarief 

'boelanan, tetapi 

haroes diachir - kwartaal, 

.advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

    

  

Losse nummer 
  

pendjara, oleh karena memalsoekan 
sora zegel dagang. 

—-O-— 

Dari Tweede Kamer. 

PekerdjaannjaPro- 
Cureur-Generaal, 
Membentjanakan, ka- 
talr..Cramer. 

Aneta kabarkan dari Den Haag: 
'Waktoe Tweede Kamer membitjara- 
kan begrooting dari Indonesia, Ir. Cra- 
mer Kaoem S.D.A.P.,, menerangkan, 
bahwa keadaan politiek dibeberapa 
tempat tidak begitoe baik. la berpen- 
dapatan bahwa pekerdjaannja Procu- 
reu! -Generaal ada terlaloe membentyja- 
nakan (noodlottig), sedang Adviseur 
voor Inlandscne Zaken: amat djarang 
diperhatikan soearanja. 

sk 

Regeringsgemachtigden 
didalam Volksraad, 

“Tidak selamanja menje- 
nangkan. 

Didalam pembitjaraan begrooting ja 
Indonesia itoe djoega, anggauta Van 
Boetzelaer (R.K.| membitjarakan satoe 
kali lagi itoe perkara, karena apa Pe- 
merintah melakoekan itoe “korte con- 
flicten regeling terlaloe sering. 

la berpendapatan . bahwa. sikapnja 
beberapa Regeeringsgemachtigden da 
lam Volksraad, tidak selamanja menje 
nangkan (niet altijd gelukking) 

0 — 

| Bembitjaraan perlajaran- di Kobe..|.. 
Beloem moelai. 

Perbitjaraain oeroesan perlajaran di 
Kobe beloem moelai dengan officieel. 

Oentoek sementara waktoe soedah 
diadakan pembitjaraan tidak officieel 
dan 'beberapa perdjamoean (Anetaj 

0— 

Kekoerangan beras. : 

“Datang dari Rangoon 
“dan Saigon. 

Tadi pagi kapal api , Garoet“ mem- 
bawa 9150 ton beras dari Rangoon 
oentoek Goepernemen Indonesia, dari 
mana 7000 ton akan. ditoeroenkan di 
Betawi. Sisanja akan dibawa teroes 
ke Cheribon, Tegal dan Tjilatjap. 

Minggoe depan akan datang kapal 
api ,,Tjibesar“ membawa 6000 ton 
beras dari Saigon, sesoedahnja mana 
masih ditoenggor beberapa kapal-kapal 
lagi. 

Diachirnja boelan Maart, . pengang- 
koetan beras ini.akan distop. 

—0o— 

Malaria di Tjilatjap. 

Aneta kawatkan dari Tjilatjap, pe- 
mimpin dari Dienst van Volksgezond- 
heid Dr. Theunissen, gewestelijk Gou 
vernements-artsen dari Banjoemas dan 
Betawi, dan djoega dokter2 dari Tji- 
latjap sedang menjelidiki ngamoeknja 
penjakit malaria di Tjilatjap. 

Pemberian dan pembagian pil kina 
diteroeskan dengan seloeas-loeasnja. 
Djoemblahnja mereka jang sakit di 
sekitarnja kota. Kroja, sedang naik. 
District Tjilatjap jang mempoenjai 
145.000. tjatjah djiwa, saban hari di- 
berikan beratoes-ratoes “pil kina. 

PN nat 

Raad van Justitie Semarang. 

Dan oeroesan igama 
se “Katholiek.. 
Den Hepi 12 Feb. etil Di 

dalam djawabannja kepada T. Feber, 

perkataan Vice-President dari Raad 
'van Justitie di Semarang pada tanggal 
12 December jbl. didalam perkaranja 
anak2 nakal, tentang , biecht“ (penga 
koean resia kepada padri), Minister 
Colijn menerangkan bahwa sekarang 
tidak oesah takoet bahwa didalam tempo 
jang akan datang, pertanjaan2 demikian 
itoe akan dimadjoekan oleh pegawai2 
Kehakiman di Indonesia, 
Hooggerechtshof dari Indonesia tidak 

mendapatkan. asalan-alasan  centoek 
mengambil salah, satoe atoeran sesoe- 
dahnja dilakoekan pemeriksaan itoe. 

Pegawai jang bersangkoetan soedah 
menerangkan dengan soerat, bahwa ia 
soedah insjaf apa jang tidak” baik di 
dalam perboeatannja itoe,   

atas dirinja R. van Engelen 2 tahoen 5 

'moetoeskan 

anggauta Tweede Kamer, tentang itoe| 

10 Card 
  Sia 2 X3 Sa 

SA AMA Ta SAE AAS. 

Grondwet oentoek India. 
Tidak dirobah lagi. 

London, 12 Feb. (Aneta-Reuter). 
Parlement Engieand menolak dengan 
404 terhadap 133 soeara satoe amen- 
dement dari Labour-oppositie tentang 
itoe rentjana Grondwet oentoek India, 
jang mempoenjai maksoed soepaja hak 
India kepada Dominion-Status diakoei 
dengan djelas di dalam Grondwet itoe, 
“Sesoedahnja, rentjana Grondwet itoe 

diterima baik, 

India tidak senang. 

New Delhi, 13 FPebr. (Aneta). 
Persidangan Raad van State dari India 
mengoetjapkan perkataan2 bahwa me- 
reka tidak senang dengan katerangan 
jang paling belakang dari minister 
oentoek oeroesan India, Samuel Hoare 
di dalam Parlement Fageland, tentang 
maksoednja jang paling achir dari 
itoe Grondwet oentoek India. 

- Banjaknja anggauta2 menerangkan 
keterangan itoe tidak akan memoeaskan 
politiek India dan malahan akan me- 
ngandjoerkan pergerakan oentoek me- 

segala perhoeboengan 
dengan Engeland, djika Dominion- 
Status itoe di dalam arti Gemeenebest 
tidak dimoeatkan di dalam Grondwet 
itoe. 

Se 

Kota Weenen bersedia poela. 
Takoet pemberon 
takan Nazi. 

.Weenen, 12 Febr (Aneta). Bala- 
tentara “Politie soedah dititah bersedia, 
djika barangkali akan maoefterdjadi 
pemberontakan dari kaoem Nazi dari 
mana gara2nja kita soedah kabarkan 
pada tanggal 8 Februari ibl. 

. Tapi tadi pagi keadaan ada tenang 
sekali. 

—O— 

Tidak ada pemilihan. 

London, 12 Febr. (Aneta). Baid- 
win membantah perkabaran dimoeka 
Parlement, bahwa tidak selang berapa 
lama lagi akan diadakan pemilihan 
oemoem. 

—LO— 

Memperkoeatkan bala-tentara. 

Sebab Rusland terlaloe 
koeat. 

Tokio 13. Feb. GA Keta 2rbtisio- 
cean) Ministerie oeroesan peperangan 
melandjoetkan rentjana wet di dalam 
mana diminta ocang lagi oentoek oe- 
roesan bala-tentara sedjoemblah 200 
millioen Yen. " 

Kalangan2 jang mengetahoei me 
nerangkan bahwa oeang ini per- 
loenja berhoeboeng dengan persen- 
djataan dari Sovjet-Rusland dari Sov- 
Rusland jang loeas sekali. 

— 0— 

Menoedjoe ke Gedong Tatain 
Ini hari berangkat de- 
ngankapal .Speelman, 

Kemaren sore soedah tiba di Tg. 
Priok dengan menoempang extra-trein 
dan trein nummer 23 koerang lebih 
12504 orang Indonesiers bangsa Djawa 
jang hendak menoedjoe ke tempat 
kolonisatie di Gedong Tatain Lam- 
pong. 

Tadi pagi dengan kapal »Speelman” 
(mereka berangkat ke tempat jang di 
sediakan itoe. 

ga 

Kapal oedara djatoeh. 
Aneta-Reuter dari San Francisco 

kawatkan bahwa kapal-oedara matjam 
Zeppelin bernama ,,Macon“ soedah 
menjiarkan kawat mintak pertolongan 
dengan menerangkan bahwa ia sedang 
djatoeh “kebawah. 110 mijl sebelah 
selatan dari San Francisco. 

— 9 — 

Perobahan Procesrecht. 5 

Versiag kepada Volks 
raad, 

Pemerintah telah memberi koeasa 
kepada itoe Commissie oentoek me- 
njelidiki dan merobah Procesrecht, 
soepaja pendapatannja dibagikan kepa-   Ca anggauta2 Volksraad." 
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00000 Italie sebagai 1 
0 pendjadja 

|. Beloem lama dil 
'bar dari Rome, bahwa kab 

|! aan soedah direorganiseer dan L 
Mussolini memegang lain2 portefe 

“0 Jagi berbareng dengan'jang ia 

2. lama peg 
|. voe itoe, ada djoega portefeuille oeroe 

| san djadjahan. Djadi di Rome, jang 
mendjadi minister oeroesan djadjahan, 
sekarang Duce Mussolini. 

Tidak lama dari itoe, kita orang te- 

   

      

    
    
      

          

  

   
    

       

  

   

   

  

   

    

   
   

  

   
    
     
     

   
   

  

    
    
     
    

  

   
   

  

   
   
    

    

   
     
    
   

      

    
    
   

   
   

   
   
   
   

  

   
        

    

   
   

    
     

   

   

  

   

   

  

    

  

    
    

    

   
   
   

    
   
   
   
   
    

    

   

   

  

   

   
   
    

   

    
   

  

   

   

    
    

   

  

    

   

  

   

     
   

  

   
   

   

  

pada tentara Italie, pendjaga batas itoe. 
Kedjadian itoe sampai sekarang be 

.loem djoega bisa dioeroeskan karena 
dari fihak Inggris itoe kabar dari fi-| 

hak Italie didjoestakan, karena itoe 

waktoe djoestrosada commissie Ing- 
gris-Ethioop jang sedang mengoeroes 

batas-batas negeri antara Ethiopie 

dan Engelsch Somaliland, Boekan | 

bangsa Ethioop jang menjerang kata| 
fihak Inggris, akan tetapi tentara 

Italiaan, dan tentara ini soedah masoek 

daerah Ethiopie. 1 

Sekarang kembali terkabar kedjadian 

pertempoeran antara tentara Italie dan 

tentara Ethiopie di batas antara Ethi- 

opie dan Italiaansch Somaliland. Dan | 

menoeroet kabar kemaren, bisa djadi 

Italie nanti kirim, ultimatus kepada 
Ethiopie itoe dan ydjikalaw Ethiopie 

tidak mendjawab jang memoeaskan, 

boleh djadi akan terbit peperangan di 

Afrika Timoer itoe. Di Italie sendiri 

sekarang kabarnja soedah diadakan 

mobilisatie dari sebagian tentara negeri, 

an sedang Ethiopie sendiri sekarang soe 

| dah bersedia 30,000 soldadoe dibatas 
TA seNMOa EA 

“Akan tetapi, kabaf tentang mobili- 

satie itoe oleh Rome disangkal, kata- 

nja itoe tentara dikirim ke Afrika oen 

toek mengganti tentara, jang soedah 

lama ditempatkan disitoe. Dan Radja 

Haloi Solasse, dari Ethiopie, waktoe 

menanja nasehat kepada oetoesan Ing- 

|. geris, oleh oetoesan ini diberi nase 

|. hat, soepaja oeroes perkara itoe de- 

ngan djalan damai sadja. : 
“Kegentingan antara itoe doea nege 

ri beloem lenjap. Dan di Erythrea se- 

'karang berkoeasa Generaal Bone, sa- 

| habat andai dari Mussolini dan doe-| 
- Toe Gouverneur dari Tripolis dan moe 

| soeh besar dari Kaoem Sanoessiah. 

Generaal Bone ini jang tiga ampat 

tahoen menggemparkan doenia Moes- 

Iimin, berhoeboeng dengan keboeasan 

katanja terhadap kaoem Sanoessiah 

itoe sampai disini djoega pendoedoek 

bangsa Arab merasa panas hati dan 

t 

Italie. ja Pemai ! Se 

Dalam oeroesan pendjadjahan, maka 

Mussolini itoe roepanja hendak me- 

ngambil teladan dari Frankrijk dan 
Engeland. Denga berkeras hati, maka 

dak perloeaskan pengaroehnja dise- 

loeroeh' doenia dan teroetama sekali 

dibenoeaAsiadan Afrika. Sesoe dahnja 

Tripolis dan  Cyronaica dita'loekkan 

dan didjadikan satoe djadjahan Lyoie, 

maka Rome itoe poesatkan perhatian- 

nja pada Erythrea dan Italiaansch 

Somaliland lagi jang letaknja ada pen- 
ting sekali diperdjalanan perhoeboes 

ngan antara Europa dan Asia. 
Frankrijk jang dalam masa ini be- 

“kerdja keras oentoek persatoean di 

erah2 di Afrika, antaranja daerah 

.rah Fransch Somaliland disebelah Ti 
moer. Disini Italie sekarang mendapat 

kedoedoekan jang penting sekali dan 
djoega mendapat bagian dalam oeroe 

. san kereta api dari pelabeehan Djiboeti 

ke iboe kota Ethiopie, Addisabeba. 
Orang tentoe bisa pikir sendiri, bah 

wa perloeasan daerah djadjahan Ita- 
liaan di Afrika Timoer itoe tidak sadja 
bermaksoed memperloeaskan daerah 

economie negeri 

kaoem Fascist itoe kepengin sekali 
mendjadi satoe negeri pendjadjah klas 
satoe dan tjelakalah negeri, jang berani 
merintangi pengsdjarannja maksoed 
Halie itoe, ip enakan, 

. Terletak sendirian di Afrika Timoer 
sebagai negeri merdeka dan anggauta 
dari Volkenbond, dikoeroeng oleh ne- 

-geri2 pendjadjah Barat, maka Ethio- 
| pie itoe soenggoeh -mesti awas dan 

berhak akan melindoengi kemerdeka- 
annja dengan sekoeat-koeatnja. 

Katanja, doenia Barat hendak men- 
dahoeloei Japan djalankan pengaroeh- 

nja atas Ethiopie itoe, karena Japan 
sekarang soedah moelai mendesak 
negeri2 Barat itoe dengan mendapat 

u | Perdjamocan di istana. 
00.0 Oentoek anggaut alspedanja disitoe. Memang boleh djadi | 

00.0 Notksraad, (tidak berdjaoehan dari itoe tempat ada 
suille|  Oentoek itoe ,fare-well-dinner” jang |seorang pendjahat jang s 

oedah lakan diadakan pada tanggal 19 Febur- Ba 

ng. Antara pertefeuille2 ba- ari-di astana oentoek anggauta2 Volks- 
srt raad jang akan boebaran, soedah ada 

40 orang jang maoe ikoet. C3 
Pa pentjoeri bersama2 barang tadi mengi 

rima kabar pertama tentang pertjidra| 
: Jan antara Ethiopie d e, berhoe| 

0. boeng dengan, katanja, penjerangan 
| satoe kaoem liar diatas Ethiopie itoe hoa di Prinsenlaan nummer 93 soedah 

didatangi pentjoeri atau boleh djadi 
djoega beberapa pendjahat: Lantaran 

pekerdjaan mereka itoe ada begitoe 

haloes, maka si toean roemah jaitoe 

dapat mengetahoei sedikit poendjoea 
hingga djasnja, arlodji tangannja dan | 
beberapa barang berharga lagi soedah 

“by tadi tidak koerang dari f 78 
banjaknj " 

ketika salah satoe orang di itoe roemah 

bangoen diwaktoe pagi. Dengan segera 

(djalankan jang soedah diwadjibkan. 

| bakar2 mereka poenja tarboes boeatan| 

'pemerentah Fascist diRome itoe hen- | 

-Ipendjahat kiranja ada 

Europa soedah loeloeskan sadja se 

moea permintaannja Italie tentang da 

Sahara disebelah Oetara, “dan dae 

.oentoek jaga Ju 

Italie. Tidak, Italie memang dibawah 

“ Idjadi karena persaingan lain2 negeri. 

      

1 

Tea Le 0 Mesuria ala, 

Pa Kera 

Pentjoerian di Prinsenlaan. 
Pentjoerinja beloem 

» tertangkap. On 
Semalam roemahnja seorang Tiong- 

ocean Tan Eng Tjoan soedah tidak 

enjap diangkoet oleh mereka itoe. 

Menoeroet taksiran djoemblahnja 

fa : 

Sementara pentjoerian ini diketahoei 

djoega politie diberi tahoekan, siapa 

sampai sebegitoe djaoeh beloem ber- 

hasil menangkap pendjahatnja. 

&—0o— 

Soedah lama tidak kelihatan 
batang hidoengnja. 

Apakah mendapatk e- 

tjelakaan? 

Politie sectie Pisar Baroe men- 

dapat pengadoean dari seorang eige- 

naar Autolette nummer B. 10443 bah 

wa soepirnja jang bernama Kasimin 

bin Natan pengandar darilitoe ken- 

daraan soedah “dari tanggal 5 ini 

boelan sampai ini hari tidak kelihatan 

bafang hidoengnja. 
Biasanja tiap2 hari 

ngoendjoekkan dirinja dan menjetor 
ocang jang didapat olehnja. 3 

Si eigenaar itoe djoega bahwa Ka- 

siman boekan djalan djahat oleh ka- 
rena ia soedah lama djoega bekerdja 

padanja dan selaloe oeroesannja ada 

beres. 5 

Tjoema ia takoetkan apa Kasiman 

ini mendapat ketjelakaan ditengah 

djalan apa lain hal lagi jang mendja 

di rintangan baginja oentoek men- 

—0— 

Pentjoerian jang berani. 

| 'Oentoeng sepedanja 
sadja! 

“Kemaren sore di Kerkstraat soedah 
terdjadi pentjoerian jang berani sekali, 
jaitoe seorang Indonesier soedah be- 
rani masoek dalam pekarangan roemah 
jang ada isinja. 

Biasa lantaran tidak mendoega doe- 

ga bahwa ada pentjoeri imaka sepeda 

dari njonja Moesdijk ditaroeh di pela 

taran depan zonder ada jang djaga 

atau lainnja. Tea 
- Begitoelah lantaran melihat ini ke- 

'adaan maka seorang Indonesier jang 
tidak dikenal soedah tjoba peroentoe- 
ngannja dan . . , berhasil. 

Sepeda merk “Speciaal“  soedah 
lenjap dibawa ketempat jang oleh itoe 

lebih geschikt 

dari disitoe. 

—0 - 

Pentjoeri speda di Berendrechtslaan 

sDisoelap“ dari serambi 
belakang, : 

Kemaren sore roemahnja seorang 
Belanda di Berendrechtslaan 29 soedah 
didatangi pentjoeri. la ini mendapat 

| kesempatan jang baik oleh karena djoes 
Itroe pada ketika itoe seisi roemah 
tengah tidoer barangkali. 

Dengan sigera si pendjahat ini 

menggeratak akan tetapi roepanja ti- 

dak ada satoe barang baginja jang bisa 

diangkoet dengan moedah. 
“Tiba2 sadja ia melihat seboeah spe 

Jajal lagi laloe ini alap2 samber ini 
kendaraan' dan teroes menoenggangi 

nja. Mn ena 
Sampai kini politie beloem barhasil 

tangkap batang lehernja ini pendjahat, 

  

gangan jang sangat mengoentoengkan: 
Kalau betoel kabar itoe, maka soeng- 
goeh kasian Ethiopie itoe, jang men- 

Apa jang mengantjam negeri Ethiopie 
itoe, boleh dikata mengantjam djoega 
itoe negeri Timoer jang masih merde- 
ka, Siam. 

o Jorang Indonesier Abdul Radji entah 
|darj: mana soedah datang disekolah) 
Gang Troentji 14. Zonder pakai koen 

ncenggoe makanan. 

masoek kedalam roeangan sekolah itoe 

Abdul Radji. Tentoe sadja ia mendjadi 

bingoeng dan lebih doeloe menjtjari 
sana sini dalam doegaan bahwa spe- 

danja ada jang pindahkan. 

San spedanja itoe soedah dibawa 
Ar na 

kapitein der Arabieren soedah me- 
ngadoe sama politie Pendjaringan, 

bahwa seboeah automatisch pistoolnja 
kaliber 6,35 boleh djadi soedah hilang 

dibelakang veld U.M.S. Petak Sinkian 
entah lantaran apa. 

soepir ini me-|. 

Jitie. 

da merk ,,Royal” 6710, Dengan tidak 

Memang soedah di-intip 
lebih dahoeloe. 

Boleh tinggal melengo 
Sada aan | 

Kemaren sore kira2 djam 5 sore se 

ji atau lain lagi ia alpa menaroeh 

dang me- 

Baroe sadja orang terseboet diatas 

aloe itoe kendaraan disambar dan si 

ang ketempat jang lebih aman lagi. 
Tidak lama kemoedian keloearlah 

“Akan tetapi lama kelamaan ia tahoe 

—O— 

Kehilangan automatisch pistool. 
“Apakah jang soedah di 
beslag samapolitie. 

Toean "Hasan bin Saleh Argoebi 

Sampai sebegitoe djaoeh "kita men- 
dapat kabar bahwa politie Pendjari- 
ngan itoe beloem berhasil menemoe- 
kannja. 

Beberapa hari jang laloe politie 
soedah beslag seboeah pistool auto- 
matisch djoega dari seorang pemoeda 
Indonesier. Ini pemoeda tidak mem- 
poenjai soerat keterangan bahwa ba- 
rang itoe adalah ia jang poenja. 

Dengan segera djoega barang itoe 

dibeslag sementara pemoedanja dita- 

han oleh politie. 
Djadi dengan kedjadian ini maka 

kita doega bahwa boleh djadi djoega 

pistool itoe adalah kepoenjaannja toe- 

an Argoebi tadi. : 

Pembatjokan di Kepoeh. 

Lantaran oeroesan 

perempoean. 

Semalam kira2 djam 1 di Kepoeh 
soedih terbit perkelahian sengit anta 
ra doea orang Indonesiersjaitoe Abd. 
Rachman dan Ijad pendoedoek itoe 
kampoeng djoega. 

Jang terseboet doeloean soedah men 

dapat batjokan hingga mesti dirawat 

diroemah sakit sedangkan jang terse- 

boet belakangan setelah melakoekan 

penjerangan telah ditangkap oleh po- 

Jang mendjadi lantaran tidak lain ha 
nja oeroesan perempoesan sadja. Milo 

Consul generaal Engeland. '" 

Consul-Generaal dari Engeland, Mr. 

Henry Fitzmaurice, ini hari berangkat 

dengan kapal' ,, Tjinegara“ dari Java 

China-Japan:-lijn dengan verlof ke loear 

negeri oentoek 8 boelan lamanja. 

Oentoek sementara waktoe itoe 

waarnemend Concul-Generaal Mr. H. 

F.C. Walsh melakoekan pekerdjaannja. 
— 9 — 

Soedah diberi makan mentjoeri poela 

Akan diperiksa pada 

tg.14 Feb. j.a.d. 

Pada beberapa minggoe jang laloe 
di roemalnja seorang perempoean 

bangsa Tionghoa di Oude Stations 
weg Pasar Senen Lim Tjay Moy ada 

'datang seorang pengemis bangsanja 
poela jaitoe”Thio Tjoe jang meminta 

makan padanja. Y 
Lantaran merasa kesihan laloe si 

njonja roemah berikan ia makan se 

tjoekoepnja dan sesoedahnja ia sedia 

kan makanan laloe ia pergi kesoemoer 

oentoek mentjoetji pakaian. 

Berlaloenja ini orang ia tidak tahoe 
sama sekali dan ia tidak maoe ambil 

perdoeli oleh karena ia anggap itoe 

adalah disebabkan dari sifatnja itoe 

ternjata tjintjinnja jang ditaroeh di 

medja dalam.... ,,disoelap" oleh itoe 

ini njonja signaleer politie, siapa 

beroentoeng “dapat 
djahat. 

karanja sebagaimana kita kabarkan 
diatas akan diperiksa  Landgerecht 
besok pagi. 

9 — 

missie. 

Didalam persidangan jang diadakan 
kemaren malam oleh Onderwijs Ad- 
'vies Commissie (Ace) telah diambil 
poetoesan oentoek madjoekan voorstel 
kepada Pemerintah oentoek mengha 
poeskan Commissie itoe, 

  

tapkan satoe rapport jang moeatkan 
verslag dari pekerdjaannja itoe Com 
missie. Tentang jini 
bisa diwartakan apa apa, ' 

9 — 

“Perkelahian hebat di Pasar 
1 ' Kerandji. 
Jang diserang mening 
gal disitoe djoega., 

Kemaren siang kira2 djam setengah 
9 di Pasar Kerandji Bekasi orang sama 
lari kian kemari teroetama kaoem pe 

rempoean oleh karena djoestoe pada 

rapport beloem 

    

       
        

  

   

    

     

£ 

niat mentjoeri, akan tetapi menoenggoe 
kedatangannja Napi boeat meminta 
hoetang. . 
“ — Saja mendjadi maling Napi jang 
bilang dan saja jang memoekoel Napi . 
jang bilang! Begitoelah Kentongan 
menggeroetoe didalam roecangan pe- 
ngadilan. Oleh karena dalam penjeli- 
dikan lebih djaoeh ternjata Kentongan 
itoe bisa djalan sendiri zonder ditoen 
toen atau apa, maka achirnja berhoe 
boeng dengan pentjoerian lain ia di 
djatoehkan hoekoeman 6 bl. lamanja. 

Pesakitan tidak maoe teeken appel - 
atau apa, akan tetapi hanja tidak berasa 

- 

waktoe itoe terdapat 4 orang jang se 
dang bertempoer dengan golok. 

Jang diserang oleh 3 orang adalah 
pentjalang dan seorang djago jang ti 
dak asing lagi namanja diitoe bilangan 

jalah Kesot. TA 

Barisan penjerang terdiri dari 3 
orang ja'ni Lihoen Maripdan Mansoerj . 

semoeanja berasal dari kampoeng Oe - 

djoeng Menteng, 
Lantaran Kesot itoe tidak tahan ba 

tjokan2 goiok dari 3 orang ini maka 

achirnja ia roeboeh dan tidak lama 

kemoedian melepaskan napasnja jang 

penghabisan. Djoemblahnja loeka2 di 

badannja itoe tidak koerang dari 15 

lobang. 
Politie jang diberi tahoekan dengan 

segera datang diitoe tempat dan de- 

ngan lekas si korban dikirim ke CB 

senang jang ia d 

sendiri sehabisnj 
boe. 

noehan adalah 

Setelah diperingatkan 
appel itoe laloe ia terima soepaja per 
karanja diperiksa oleh Raad v, Justitie. 

—)— " 1 

ihoekoem ! 

apa artinja 

Perkara pemboenoehan di | 
Rawa- Bebek. 

“Dimoendoerkan 
sampai tanggal l8i.b. 

Beloem selang berapa lama kita telah: 
kabarkan tentang pemenksaannja Land- 
raad Meester-Cornelis didalam perkara 
pemboenoehan atas dirinja seorang 
Indonesier Ketjil namanja dikeboennja 

lagi 

a mandjat pohon djam 

soal 

Jang mendjadi lataran itoe pemboe- 
perhoetangan 

  

orang. Akan tetapi ketika ia periksa 

pengemis. dan dengan segera djoega 

tangkap ini pen 

la mengakoe teroes terang dan per 

Menghapoeskan Onderwijs Com- 

Sementara itoe 3 orang melarikan 

dirinja, akan tetapi Mansoer soedah 

dapat ditangkap sedangkan doea orang 

kawannja sedang ditjari oleh politie. 
— 9— 

Soedah bersalah maoe memboe 
noeh poela. 

Lantas sadja diserah- 
kanpadapolitie, 

Conducteur dari kereta api nummer 

949 jang berdjalan dari Tangerang 

ke Angke ketika baroe sadja liwat 

dari Kalideres soedah mengalami .hal 

jang tidak enak. Disitoe kenjataan 

bahwa seorang Indonesier tidak mem- 

poenjai kaartjis. Ketika -ditegor ia 

menerangkan bahwa kaartjis habis 

terdjoeal dan bila si conducteur maoe 

bikin riboet ia akan boenoeh padanja. 

Setelah sampai distation Angke laloe 

itoe orang jang ,berani“ diserahkan 

sama politie soepaja diadjar kenal 

dengan procesverbaal, 
Pa 

Seorang boeta (?) dihoekoem 6 boe 
lan pendjara. 

Lantaran hendak men 

tjoeri 
'Doeloean Landraad soedah periksa 

perkaranja seorang Indonesier jang 

koerang awas (bijzfend) jaitoe Kento- 

ngan tinggal di Pasar Minggoe, siapa 

ditoedoeh pada malam tg. 25 Sept. 
ibl, hendak melakoekan pentjoerian 

diroemahnja seorang bangsanja djoega 

jaitoe Napi. 
Boeat mendjalankan ini kedjahatan 

Kentongan menggoenakan Sepotong 

kajoe dan pisau oentoek mengkorek 

pintoe Napi itoe. 
Setelah diketahoei oleh jang poenji 

roemah karena baroe sadja poelang 

ronda maka tidak ajal lagi laloe ia 

ambil itoe kajoe jang dibawa oleh 

Kentongan. Terlebih doeloe ia menda 

pat poekoelan dari ini orang boeta di 

bagian kepalanja. Dan lantaran ia 

ada lebih koeat maka kajoe itoe dapat 

dirampasnja begitoe djoega itoe pisau 

dan boeat membalas maka ia hantam 

moekanja itoe pentjoeri hingga moe 

loetnja keloear darah. 

jang  besarnja f 5.— Sebagai pe 
sakitan dihad pkan Djiran seorang In- 
donesier-beroemoer koerang lebih 30 
tahoen. 

Mertoeanja Ketjil berhoetang de- 
ngan pesakitan dan setelah beremboek « 
maka jang terseboet belakangan ini 
mendapat seboecah “pohon mangga 
oentoek loenaskan itoe perhoetangan. 
Akan tetapi ketika ia mase ambil boe 
ahnja maka Ketjil tidak meloeloes 
kannja itoe, 

Dari sebab itoelah maka ia berke 
lahi dan menoeroet pengakoeannja' 
dimoeka pengadilan . sebenarnja ia 
memboenoeh itoe dengan pisau Ketjil 
sendiri, ja'ni ia keboeroe tjaboet pisau 
jang diselipkan dipinggangnja. 

Menoeroet keterangan dokter toe 
soekan itoe moestahil tidak sengadja ” 
oleh karena toesoekannja ada hebat 
sekali. 

Pesakitan moengkir keras dan seba 
gai saksi dihadapkan istri kedoea dari 
marhoem Ketjil jang memberikan ke 
terangan jang memberatkan. 

Lantaran mesti ditoenggoe beberapa 
saksi lagi jang mesti mengadap akan 
tetapi tidak 'moentjoel laloe hakim 
toenda ini perkara sampai hari Senen 
jang akan datang. 

— O— 

Perkara perampokan di Paal Batoe. 

Disangka lantaran 
tidak poelang2 

Berhoeboeng dengan perampokan jg. 

baroe laloe ini di Menteng Paal Batoe 

bilangan Pasar Minggoe maka boekan 

sedikit orang tersangka jang dimasoek 

kan dalam tahanan. Sebagaimana bia 

sa semoeanja itoe moengkir meskipoen 

menoeroet keterangan2 dari fihak jang 

boleh dipertjaja. 
Sekarang seorang Indonesier Saali 

jang tinggal di Pasar Minggoe sedang 

ditjari oleh politie, oleh karena barang 

kali orang ini adalah jang mendapat 

loeka ketika dipoekoel oleh boedjang 
nja tocan roemah, 

Djadi dari bilangan Pasar Minggoe « 

sendiri hanja ada seorang jang disang 

ka sedangkan jang lainnja adalah ber- 

asal dari Pedoerenan Karet,   Atas fpertanjaan hakim si boeta ini 

menerangkan bahwa ia sekali2 tidak Le Moo 

  

satoe kelonggaran       
    

v 

concessie katoen dan verdrag perda-| 2 t K. N, 

  

Kemaren malam djoega soedah dite 

      

N.B. Harga satoe sen tida kasi naik. Publiek djadi hakim harga. 

“ 

Be ne 

Perobahan baroe 

Satoe. keoentoengan dan 

lagi bocat PUBLIEK 

Tidak pandang berapa banjaknja 

belandja da 

Belandja DJAHIT VRI) 
Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
'Batavia-C. & 

          

   

 



     ai oeroesan tanah dan batoe2 (geolegen) 
Itopografen (jang membikin itoe kaart| 

  

   

              

   

  

     

     

    

bangsa kita seoemoemnja. 
4 ingat pada perkataan itoe, 

ja membatja satoe kaba 

     

   

  

  
   

  

    
   

iKO 

Anta 
dari Smn Francisco, kapal  oedara 

      

8 djoeroe terbang dari balatentara 
dari Marine Belanda jang akan 

sedang jang lainnja akan diam- 
pegawai2. Knilm. Djoeroe ter 
landa itoe akan dididik ter- 

idalam pembikinan kaart 

nesia. Si 
dengar kabar tentang oe 
bahwa betoel perniatan2 

eboeng dengan penjelidikan 
nah, soedah ada dan ketera 

jang lebih djaoeh benarkan 
a sedikit apa jang diterangkan 

S, akan tetapi beloem ada ke 
sama sekali di dalam per- 

  

   -Reuter' kawatkan lebih djaoeh 

   

   
   

  

   

      
   

   loelceskan, karena Patih itoe D 

| seorang soedagar dan meskipoer 

000. teeken itoe accept sebagai seorang) 

| soedagar (inkoopm anschap gemoten), 
“dan djoega itoe hoetangf 500 dikoe- 

— rangkan mendjadi f 400 sadja. karena    

  

          

       
         

  

hanja f 275 tapi mesti teeken accept 
boeat f 500)! Semanan 

Demikianlah dengan singkat kabar 
   

   

    

gaimana hoetang jang soedah dikoerang 

kan itoe mesti bibajar, boleh diminde 

ring atau dibeslag inboedelnja Patih 

8 anting dalam povetoesan itoe, 

data aan Patih itoe tidak boleh 

digijzel, dan menoeroet Residentie- 

rechter di Bandoeng itoe, sesoeatoe 

'orang, jang boekan soedagar, meski- 

'poen mengakoe dalam soerat,hoetang 

berlakoe sebagai soedagar, tidak boleh 

| dikenakan itoe atoeran oentoek soe- 
|. dagar, tidak boleh digijzel. Pig 

0 Milih itoe, jang kita tidak maoe se 
: € 

   
   
     
   

     
——. boet mamanja, karena masih dalam) . 

dienst, dan mempoenjai pengharapan 
besar oentoek pangkat Boepati dari 

    

                                                

    

   

soedah terdjeroemoes begitoe, meloe 

loe lantaran terlaloe banjak .parasie- 

ten” jang hidoep dari 

sendiri, tapi oentoek menolong sa-| 

1 Jai Ibr ina -itoe, soekoer ti- 

dak akan digijzel dan kita mengharap | 

toes carrierenja. Keselamatan Patih 

, Loe 'ada' dari sebab interpretatienja 

— itoe Residentierechter andoeng 

tentangart. art, dalam B.V. jang tjoe 

doedoek disini. 

  

| Patih itoe, jang djoega terdjeroemoes| 
| dalam hogtang kepada renteniers dan | 
| woekeraars, tidak begitoe oentoeng| 

mendapatkan 

tadi. Banjak priaji, jang masih beker- 
dja, dimasoekkan boei: hoetang (dif 

dienst negeri, banjak djoega jang alam- 

pensioen.. 

jang djoestroe mendjadi hakim. Be- 

an sering tidak dimengerti oleh 

— bangsa kita seoemoemnja. 

—. Begitoepoen, perkara ini diharap 

djangan mendjadi pandjang dan oen- 

| toek collega2nja djangan dipandang 

. sebagai satoe ,Strooholri. Th 

aga
n 

SA
 

an
 ga 

ak 

  

KN. 

        

   

  

        

  

Feb, |Anetal. 
Boeroeh soedah 

   minta soepaja itoe Rap 
|... Maas dioemoemkan dan di 

j Ta 
  

     

   

  

   
   

    

  

   

   

  

  

. Kaart oedara daritanah Papoea. 
G oepernemen dan m njak:tanah 

Wi 

“Rotterdam, 12 Pebr. (Anetal 

.ngar kabar bahwa sekarang sedang di 
— peladjari perniatan soepaja goeperne- 

n Indonesia membikin kaart dari 
tas oedara dan melakoekan pemerik- | 

| saan di tanah Papoea (N. Guinea). 
—. Berhoeboeng dengan ini perniatan 
soeah dipersediakan satoe kapal api 

   

  

salah satoe Rengentschap, dan jang) F 

dirinja danj | 

djoega boekan oentoek keperloeannjaj... 

sadja, dirinja. selamat, tidak sampaih —... 

   

oerat kabar ,, De Telegraaf“ mende-| 

»Macop“ menemoei angin jang keras 
sekali dan menjiarkan kawat minta 
tolong jang boenjirja: ,,Kita menga- 

lami ketrjelakaan jang heibat, kapal: 
sedang djatoeh kebawah. Akan me- 
ninggalkan kapal oedara dengan segera 

00 dikoe-|djika soedah toeroen ke-air 20 mijl 
didekat Pointsur di California. Barang- 

| ditimbang keterlaloean (terima oeang |kali 10 miji djaoehnja dari pantai". 
. Sesoedahnja kawat ini, tidak ada 
kedengaran apa-apa lagi jang sangat 
mengoeatirkan, 
. Salah satoe kapal di pantai dengan 

"Tidak dikabarkan lebih djaoeh, ba- |segera berlajar ketempat .jang dioea- 
djoekkan itoe. 
“Dari Washington Aneta mendapat 
kabar bahwa seboeah kapal perang 
'kruiser soedah disediakan oentoek 
memberi pertolongan. 

Semoea penoempang 
tertolong. 

Paling belakang Aneta mendapat 
kawat dari San Fransisco seboeah ka 

pal dari Marine soed h ambil penoem 

pangnja Macon dari mereka poenja ka 

pal oedara banjaknja ada 80 orang. 
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- Merendahkan collega sendiri, 
| Ind. Artsen goesar! 

cw Akandiadakan 
Es 2 Wen an Da MP Sa 

Kepada kita dikabarkan, bahwa ka- 

  
' 

      
  

di Bandoeng (jangan Indische Artsen di Soerabaja 
r0Oesar sekali setelah membatja 

ma ada satoe oentoek semoea Per | Getjapan Dr. Tengkoe Mansoer di Me- 
GO .|dan dalam Ziekenhuiscommissie itoe, 

«Akan tetapi beberapa collega dari seperti jang kemarin doeloe ada di 
oega terdjeroemO€S | kabarkan oleh pembantoe speciaal 

kita dari tanah Deli itoe. 
Agar pembatja tahoe kembali doe 

Residentierechter jang | doeknja perkara baik dibawah ini 
menerangkan art. art. itoe semafjam | kira terakan sekali lagi dengan pendek. 

Menoeroet correspondent kita. (lihat 
S.O.. no. 106 dokter di Medan itoe 

— gijzel) dan kemoedian dilepas dari| dalam Ziekenhuiscommissie ada me 
ngoetjapkan perkataan2, bahwa Ind. 

| kan kesengsaraan itoe sesoedahnjaj Arts. tidak tjoekoep algemeene kennis, |“ 

Pa Sen ana Pit djoega sedikit rasa tanggoengan dan) # 
"“Wet itoe mesti didjalankan tidak | sehagainja. Karena itoe Dr. Mansoer, | 
memilih boeloe, akan tetapi roepanja | pegitoelah correspondent kita, membe 
ddidjalankan menoeroet keterangannja ri agvies soepaja lebih baik djangan 

dipilih dokter jang ketiga boeat dil 
pekerdjakan pada roemah sakit ge 
meente, dari antara Ind. Artsen, 

Orang bisa mengarti, bahwa oetja- 
pan jang seperti ini tidak enak: bagi 
corps Ind, Artsen. Karena itoelah —ka 
ta pemberi kabar kita —dikalangan Ind. 
Artsen di kota ini orang telah goesar 
sekali bahkan kabarnja perkara ini ti- 
dak akan habis disini sadja, akan te- 
tapi akan mendjadi soal peroendingan 
lebih djaoeh. : 

Es Oepatjara itoe, jang dengan tispat 

'sekali oleh correspondent kita dise- 

boetkan merendahkan collega sendi 

Iri“, oleh beberapa pihak dirasai be- 
nar menjinggoeng nama Ind. Arts corps. 

Bagaimana melesetnja pendapatan 

Jig dioetjapkan itoe, diterangkan pada 

kita, jaitoe diantara lain : 

Banjak sekali Ind. Artsen 

dilndonesia jg. mempoenjai 

pekerdjaan jg.zelfstandig 
dan jang berisi tjoekoep 

tanggoengan seperti chi- 

satoelrurgen, oogheelkundigen, hy 
Igi@nisten dan leprologen 
ig boekan sadja ternama dalam doenia 

“'Ikedokteran dinegeri ini akan teta- 

pi poen banjak diataranja 
Inama mereka jg. mendapat 
“Iwerklank didoenia interna 
tionaal, 2 TAN : 

Djadi anggapan Ind, Arts tiada mem- 

poenjai rasa tanggoengan etc. ada 
omong kosong belaka! 1S 

Peladjaran Ind. Arts telah mengenal- 

(kan dia dengan pengetahoean biologie, 
'chemie, physica dan sebagainja sehing 

ga kekoerangan algemeene kennis djoe     . oentoek mengangkoet ahli2 didalam ga boleh diseboet isapan ,djempol", 

PN PARMAN aweN NAMA ANA NN AAA AN PARA ARA PEnA KANAN ANA 

Ipendjoealan band. 

naikkan hargaband -moe- 

| Tentang algemeene kennis mereka? 

  

Orang heran sekali, bahwa oetjapan 
jang meloekai perasaan itoe datang 
dari Dr. Mansoer, jang nota bene 
keloearan Stovia sendiri dan tahoe 
betoel, bahwa peladjaran disekolah itoe 
tjoemasedaikit, boleh dika- 
takanhampirtidak ada, ber- 
selisih dengan peladjaran 
kedokteran di Eropah. Orang 
menganggap oetjapanitoe aneh sekali, 
dimana ia datang poela dari seorang 
bekas Ind. Arts! . 

- Kabarnja masih ditimbang tindakan 
apa jang. akan diambil terhadap pada 
geste jang tidak enak itoe. S: Oe, 

- & nu eat 

Jhr. Mr. Dr. van Karnebeek. 
“Melihat kepentingannja. 

. Aneta dari Palembang kabaran, Jhr. 
Mr. Dr. van Karnebeek, mengoendjoe- 
ngi daerah2 di dalam.negeri dan ta- 
nah2 dari Ned. Koninklijke Petroleum 

  

AWAS. 

  Maatschappij. Ini hari tamoe agoeng 
ini akan terbang kembali ke Betawi. 
  

  

Kemadjoean pendjocalan auto. 
Dari New York dikabarkan kepada 

JB. bahwa fabrikanten automobiel 
Amerika jang besar2 soedah mengoe- 
moemkan jang  persediaan2 autonja 
boeat sampai diboelan April jang akan 
datang soedah habis dipesan (terdjoe 
al) orang. Pendjoealan mobiel perso- 
nen selama boelan Januari jbl, ada 
doea kali lebih banjak dari tahoen 1934 
Productie mobiel vrachf dan personen 
boeat kwartaal pertama dari ini ta- 

lebih dari 1 millioen dari pada waktoe 
pendjoeaaln le kwartaal tahoen 1933, 
“Apa benarkah malaise akan lenjap 
moelai initahoen. .....? 

Harga band naik ? 

President dari 'Tyre- en Rubber 
Watson Lee, waktoe algemeene ver- 
gadering ada memberitahoe bahwa 
boelan November dan December bia- 
sanja boelan jang koerang baik bagi 

Tetapi tahoen 1934, Selama doea 
boelan ini hasil ada menjenangkan 
Pendjoealan band ada 28pCt lebih 

Pa aa banjak dari tahoen jang'laloe, sedang 

len ada 32 pCt. : 
Kemoedian Perasident terseboet me 

madjoekan keinginannja centoek:m e - 

lai 1 Maart, dari 5 sampai 
10pCt. 

Hal ini-katanja perloe sebagai ke 
soedahan daripada.gadji2 jang tinggi 
dan disebabkan tingginja harga2 benda 
(grondstof), begitoe dikabarkan oleh 
pembantoe J.B. dari New York, 

  
    

  

I soedah djalan. 

hoen 1935 sekarang ada ditaksir akan | 

omzet dari mechanische rubberartike-| 

| Banjak drang tanja, apa ifoe ,,Digng tram"' 

Awas! 
»DIE N G-TR A Ms 

. Belon ada orang jang tahoe betoel, tetapi kita tanggoeng 

tentoe nanti ada banjak rameh kapan itoe ,,Dieng tram' 

? 

,» | Awas, djaga betoel advertenfie dan kabar jang berikost 

Barangkali Toean bisa ackitakah dari ,,Di8ng-Tram" 

N.V. Hvg. INDUSTRIA 
Difng SiSaretten 

“(tidak pake saus, djadi sehat). 

La " 160 
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Ini ada soeatoe Romaco filim 

Urutuuuuuuu uu 

asi lihat: 

si 
s 
a 

F 
REVUE CABARET 8 

Jang beloem biasa dipertoendjoekan di Batavia. 8 
E 
8 
si 
sj 
z 
& 
A 

Pada hari Rebo 13, Kemis 14 dan Djoemahat 16 Februari 1935 
Dimainkan diwak oe pauze (setengah djam) Toedjoe nona dans 

dan doea tosan Revue Lajislaus 

(boekan film tetapi cabaret benar) 

Djoega akan dimainkan dansa dengan ballet jang keliwat bagoes 

»Dansa . Garioca" # 
| .- 

D ,oega dipertoendjoekan satoe film musicaal dan terang . E 

SALLY in OUR ALLEY $ 
Loetjoe dan bernjanji merdoe oleh Gracie Fields. sz 

KUASA aU OA un 

   

  

DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 

pembeli, hanja di,, Toko Siamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 

Pesen selaloe pada: Bloemenhandel 

Pasar 'aroe Oost Goenoeng Sahari 

West No. 1 telefoon @Welt. 1324 

Tjikakak 93a andoeng telefoon 1390 

DITJARI dan ditjari Sepeda 1150. 

bilang mahal, sekarang huurkoop f50- 

t40- f30- pada Meubels Rijwiel Han- 

del ,, Delijana“ Goentoerweg 12, I elf. 

234 Wel. 

BOEKOE WET LOONBELASTING 
Salinan dari Mr. Lie Tjiong Tie, ada 

jang paling lengkap dan tegas! 

1 boekoe 1.25, laen onkost, pesan pada: 

Mr. Lie Tjiong Tie, Batavia, dan. 

Bouw Aannemer: Lauw Tiang Boh, 
Meester Cornelis, 
  

KENAPA BINGOENG, dan bilang se- 
wa roemah terlaloe mahal? ini wak- 
toe kans jang paling baik, kaloe maoe 
bikin roemah karena gedong Factory 
lama sedang .dibongkar, dan disitoe 
dapat semoea keperloean dengan har- 
ga sangat moerah. 
  

DITJARI. Beberapa orang Indonesier, 
baik dalam kota maoepoen diloear 
kota boeat oesaha dagang. Soerat la- 
maran- terlampir 1 perauko f 0,12” 
kepada: Perhoeboengan Dagang Gan 
Waroeng Tinggi 6 Bt.-C. " 
    PATENTEX Sangat perloe boeat ke- 

Instaltatie Buresu “Merapi” 

MOEHAMAD SOEBOEH 

Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412 
Batavia - C. 
M.masany dan reparatie: Elects «cr -, 
Gas- en Warerleidi«y. Papar kawat 
tin besi. Menjewakan prabutei: bee 1 
bikin pesta. Pakan 
  

INGIN djadi Stenotypist atau Reporter 
jang pandai ? Ambillah peladjaran 
stenografie dengan schriftelijk pada : 
Steno-Instituut c.0o. Postbus 7, Pa- 
lembang. Lesg. f. 2,50 seboelan. 
  

Algemeene vergadering aandeelhouders 

N.V. OESAHA LAMPONGS Tan- 
djoengkarang. 

pagi diroemah sekolah M.A. S. kam- 
pong Srimenanti Telok-Betong. 
agenda: 
le-. Menetapkan balans, winst dan 
verliesrekening 
2e.  Mengoemoemkan versiag verifi- 
catie-Commissie. : 
3e, Membitjarakan lain-lain hal jang 
terbit dalam vergadering. — 

DIRECTIE N. V. OE.L. 
  

DITJARI LEKAS . Club Tennis ,,Zon- 
dag-Ochtendclub' jang bermain di 
baan Gang Sentiong mentjari doea 

|goe 10 Februari j.a.d 

Cursus BOEKTIOUDEN Aen B. lede- 
re Woensdag 5.30 9. Vrijmetselaarsw. 
T A. Lesgeld min. F 5.- Toetreding 

    sehatan perempoean jang modern, 

s 

steeds mogelijk. Tel, Wit. 3866, 

Pada tanggal 2 Juni 1935, poekoel 91 

anggauta lagi, boleh moelai hari Ming 

    
  

MENERIMA SEGALA 
Pte Sea 

      

  

DITJARI: Seorang jang soedah pah m 
dan banjak praktijk atau Soedah mem- 
poenjai verklaring kelepasan dari 
toko fotograaf Oentoek nekerdja di 
kamar gelap, bikin ontwikelen, af- 
drukken dan vergrooting gambar- 
gambar (portret) 

Lamaran jang sanggoep denga | 
soerat 

Ditoenggoe oleh: 
Kemas. Hasin: 5 Oeloe 

PALEMBANG 
  

ngoeng2 dan soesah2 lagi. Kirimlah 
soerat dan mintalah pada ADJAM- 

GRATIS Advies ! 
GRATIS Demonstratie ! 

GRATIS Service ! 

Semoea keperlocan radio, vergunni- 

menjenangwan/ Djoega terima peker- 
djaan pasang"antenne, huisbel-instal- 
latie, pompa air, lampoe listrik ketjil   reparatie's radio, gramofoon d. 1.1. 

v   

Be
as

t 

SOESAH ?! Toean tidak perloe bi- 

HAKIM, Gg. Ill Kp. Ketapang, Bt-C," 

ngen, artenne d@.s.b. dioeroes sampai 
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| Akan di' kasi liat satoe REVUE 
p CABARET jang belon biasa di | 
2 pertoendisekan di Batavia. 

Rebo 13 Kemis 14 den ' Dioemahat 15 
Ma . Februari 1935 - 

& maeniken waktoe pauze 1, djam 

3 Nara 3 dansa. Jgswan 

  

“anakan Film tetapi Ta aa 
Dioega akal dimainkan : 'dansa dengan bMlet ballet jang kliwat 

'bagoes Dansa Carioca' 

Djoega dipertoendjoekan satoe film Musikaal dan perang, 

Sally In Our Alley 
CLoeltag dan Ya merdoe oleh GRACIE FIELDS 5 

. Het is een Romacofilm, 

  

     

   

    

  

   

    

    

   

      

    

HOLLYWOOD THEATER, 
BANTJORAN BATAVIA 

   
Ini malem dan malem berikoetnja 

Dubbel programma besar 

The Texas Badman” (Badjingan dari 
Tr ae 

hoofdrol. 'Satoe film jang penoch dengan djotosan dan per- 
jempasran heibat, dan 

: »Fra Diavolo" 
“Satoc film Metro jang amat rame, kotjak dan loetjoe dengen 

| LAUREL (Si Tjengeng) dan HARDY (Si Gendoet) dalem hoofd- 
“rol. Siapa jang liat ini film kita tanggoeng nanti tertawa ter- - 

| pingkel-pingkel meliat aciienja itoe doea banjolan. 

Anak-anak boleh nonton. 

  

“dengen TOM MIX dan TONY, iapoenja koeda adjaib, dalem 

  

  

    

      

     
    

  

  

    
mg an dan ma- 

“lem brikoetnja 
Film .Besar jang tersohor antero 

an Doenia 

| THE HOUSE OF 
: ROTHSCHI LI 

- 

Sama KARAKTER acteur jang 

, tersohor. 

George: Arliss 
Reclame lebi djaoe tida perloe! 

Saksiken sendiri. 

HAROES DILIAT oleh semoea orang. 

  

  

  

  

— Ialah satoe asdrantis tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 
. jang telah terkenal oleh oembem, terboekti dari dimana mana 

Bajawa verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

— Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengar" gratis prospectus 
pada. pa e atau gent2 diseloeroeh Indor esia.     

— Onderlinge Levensverzekering Maatschappy. 

TEE IRI 
ea PENA KAA PA 

Na : Na K3 alinea 

  

  

    

  

  

  

“GLOBE THEATER 
Ini malem dan takan brikoetnja 

,BIRD (Jk PARADISE" 
DENGAN. 

dan 

  

DOLORES . Del RIO JOrE ME OREA 

Satoe R.K.O. “Radiofilm jang mengherankan, mendahsjatkan, 
penoeh dengan pemandangan2 jang menarik hati, 

Soeatoe lelakon pertjintaan di poelau2 dari laoetan Selatan. 

Lagoe2 dan muziek jang sangat merdoe jang membikin toean 
poenja darah mendjadi panas, tertarik seperti djoega toean be- 
rasa adi dinegeri sana.— Lihatlah pesta2 dari orang kanibalen 

.dan mereka poenja dansa jang memboedjoek. 

Dimana-mana tempat jang soedah mempertoendjoekkan ini film 

tidak tjoekoep satoe minggoe sadja oleh karena ini film amat 
disoekai betoel oleh publiek. 

Saksikanlah tjara bagaimana Dolores Del Rio jang sekarang 
telah " mendjadi populair, bermain dalam ini film. Dengan per-' 

1 gerakan badannja jang tjantik-molek, dapat mempengaroehi hati   

Mevr. A. Scheltema Joustra 

      

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI. ” 

1.30 — 8.30 v.m. 

5—7Tn.m 

— Spreekuur van: 

  

  

Moelai bertempat 

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

Koningsplein Noord no. 9 
Teletoon Wit. no. 625 

Djam bitjara 7—8 pagi 
am 6 Sore 

“- 

Bertempat : 

Dr. F.O.K. BORMANN 
Arts oentoek  penjakit oemoem 

» dan anak-anak, 
Telefoon MM sitevredesi 282 

van Heutzplein No. 11, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
RIALTO BIOSCOOP 

5 5 Senen Bat-C. 
    

t 

I- Ini malem dan malem berikoentja 

OUW PEH TJOA 

'DOEA SILOEMAN OELER 

“Terpetik dari satoe tferita Tionghoa jang terkenal. 

Ha 100pCt, BITJARA MELAJOE 

Satoe anak moeda jang rjakap serta terpeladjar tel:h dipenga- 

rocin dan sampe. kawin sama satoe oeler poeti jang berorpa 

seperti satce perempoean tjantik. 

  

Anak2 berati “aontad. : 

  

  

  

Joodkalipillen Tjap ,,B K” 
  

I jang soedah termashoer bagi ba 
PN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek) ASTMA den 

OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking ) 
Boleh dapet beli di saban toko2 di dalem pipah isi 30 pil, 

dengan atoeran memakannja, 
Monata dari 100 pil, dengan atoeran memakannja di kirim franco diroemah. 

setelah terima kiriman postwissel dari f 1.— kepada 

N. V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

          

     

  

  

    

  

: sekalian penonton, Sebelah Halte “Gondangdia, 
bkae" | 2 Djam bitjara 7 - 9 pagi 5 - 7'sore 43 

3 ” Ban 
» 

Memboeka praktijk 

TATAP AT TELP ITIINAIL TTD aa 
3 11 1 

| | (CENTRALE BIOSCOPE 8 Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek peniakit koelit 

- . Cornelis 4 - Djam bitjara - 6&—7 sore. Bi 3 Hari Saptoe dan hari besar toetoep, 
GH Boeat hari REBO 135 dan KEMIS 14 FEBR. 1935 V " 
Ef Centraal Bioscope dan Universal mem bahk e fi E , Fa z a empersembahken -satoe film wayang gag 
PE. loear biasa bagoesnja, pasti aken memoeasken pada Ss US VA VA UU WA VA 
Bs 5 soewatoe penonton. (E) | KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
GG. cra Fr Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

aa Tele dres : BAKRI 8 ROMANCE 'agudhe RAIN M5: Tan sir: bakti & elamanja kita ada sedia d t 3 : (PERTJINTAHAN DIWAKTOE OEDJAN) FE kain djas seperti: Wol, Data nan 
Gi dengen BF (en Loe ee poenja potongan telah 

BI ROGER PRYOR dan HEATHER ANGEL 3 Ae eta Pan sapi 
2. satoe xeteAf jang djempol satoe actrice jang tjantik 8 

4 El Mk hari Djoemahat 15 Februari 1935 

Akeh il ipertoendjoeken satoe schlager besar dari Universal: Nieuw en Wonder Systeem 

! ONE MORE RIVER” Poo mes 
Gi 19 Fi Lekas pintar, Practisch, ongkos- -moe- 

El "Ini film bagoes jang soeda lama ditoenggoe, sekarang bisa di- (EJ| 2b- 
poeter di CENTRAAL BIOSCOPE KF 

AWAS satoe film. besar jang 'kita-aken persembahken pada E PERAN TAI Ta: SAN EN "5 
SENEN 18 dan SELASA 19 Februari (harian s Anal Er” Ai E Ps xi Tjagomeh) Ei 

AA bl bi ii bibi In bobo 

  

Terdiri Mei 1924 
eladjaran memakai Gar anti « 

pe'adjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan pembajaran 
ada djoega f 2.50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja. 
Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97. 

Batavia-Centrum Sawah Besar 2 
Semarang Karang Toerj 73G. 

  

    
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Peta ni 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

atoer pesenan, 

Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi 

Toean Tarmat Coop. Gang Mela 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meesler Cornelis.     | Pn Kp. Sawah. 

  
ma, mintalah sekarang. Habis boelao 

  

Toean Partawinata—Gang Sentiong 
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“Seroean oentoek 

pe 

  

  

"memberi peladjaran kepada saja, bahi 
“pengharapannja igama Islam tempo| 

bad 'akan datang ada terang dan ba- 
pe sekali. Kaoem Moeslimin 

Indonesia, Siam, tanah Melajoe, Cey- 

dan pekerdjaannja. 
Hen aa Hi IMA Toe 
Ba ta si” tama maoe 

menjoeroeh 
kepada Ka 
oem Moe 
da. waktoe 
sekarang, 
sebab. di 
dalam mere 
ka -adanja 
itoe peng-| 

# harapan be, 
“sar dari ma 

sjarakat Ka 
. oem Moes- 

— Jimin di da 

lam tempo 
jang. akan 

datang. 

  

Dr. Khalid Sheldrake. 

Kaoem Moeslimin di doenia mem- 
perloei satoe organisatie jang akan| 
bisa dibandingkan dengan salah satoef 
organisatie jang ala dimana djoega.| 

Dan saja berpendapatan bahwa Kaoem | 

  

“ Moeda laki dan Isteri Moeslimin, se- 
|. karang sangat. menghendaki satoe 

persatoean, pendidikan dan satoej 
'organisatie jang lebih baik. Dengan 

— terang sekali mereka soedah mentjari 

satoe pemimpin dan sekarang soedah 
| datang waktoenja oentoek mengadakan 

—." satoe pemandangan dan bersama-sama 
— membitjarakan dengan teroes terang. 

    

                      

   
   

  

    

   

  

      

    

  

   
   

     

   

  

   

  

    

    

   

   

    

| - Saja tidak melihat satoe kemoen- 
(001 doeran semangat dan kemoendoeran 

orang2 dari agama Islam tapi saja 
lihat dengan njata sekali bahwa Ka- 

"oem Moeda sekarang ada hidoep le- 
bih bergerak dan menanjakan bebera) 
pa soal-soal. 

—.. Tidak selang berapa lama saja ada 
di Universiteit Kaoem Moeslimin di 

. Aligarh dan saja mendapatkan disana 
| Satoe semangat jang baik sekali jang 
mengisi pendirian itoe oentoek keada 
an mana masing2 orang Moeslimin 

—.. mesti bangga. Mereka jang mempoe- 

oem Moeslimin, mesti 
pengi Universiteit di Aligarh 
menghadliri kedjadian ke- 
perti apa jang telah terdjadi 

sidangan dari itoe Uni- 
ctoe mereka inase mem- 
kepada saja dengan men 

anggauta dari itoe pendiria 
k seoemoer hidoep. Masing 

'hati moeda itoe sedang bernja 
Oentoek igama Islam dan oen 

oedara moeslimin dari Europa 
ang djaoeh itoe. 

    

  

    

Di tanah Mesir ada Satoe badan jg 
bagoes sekali ,,The Young Men's 

. Muslim Association" jang soedah 
—.. memberi banjak faedahrja kepada iga 

ma Islam dan kaoem Moelimin. Per 
a koempoelan itoe soedah mendirikan 

| beberapa tjabang diseloeroeh doenia 
ang. bitjara bahasa Arab.” | 

paja Persatoean2 sematjam demikian 
itoe, didirikan di masing2 negeri di 
mana ada hidoep kaoem Moeslimin, 

| dan mendirikan satoe Pergerakan 
— Kaoem Moeslimin diseloeroeh doenia, 

'Diwaktoe sekarang kita memperloei 
satoe perhoeboengan jang lebih rapat, 

lanan itoe, saja diberi kesempatan 
oentoek menemoei beriboe-riboe orang 
dengan siapa saja soedah pernah 
bersoerat-soerat oentoek beberapa 

ebruari 

Kaoem Moeda, 

A Oleh Dr. KHALID SHELDRAKE 

1 3 Perdialanan Saja ja d 1oeh itoe, (beriboe-riboe sahabat baroe disemoea 
5 erajala aja jang dja maan dan diseloeroeh doenia. 

   — Tiongkok, Japan, Philipina Borneo, saja iongkok, Japan, ipina y-|Moeslimin dari djaman sekarang me- 

lon, Burmah dan India soedah bangoen |melihara dengan baik oentoek mem 
dan keras sekali di dalam keinsjatan |poenjai kesehatan badan. 

'kabaran2 tentang ke Islaman dari lain2 

njai k berat tentang pikirannja lebih miskin, dan memberi kepada 

. Idjoega didalam pekerdjaan mereka, 

Saja poenja pengharapan jalah soe-|doea itoe, jalah tidak lain dari pada 

| soepaja mereka bisa berhoeboengan | 

| dan waktoe saja ada didalam perdja-| 

ak -tatoen' “rer3    
   

  

  

  

Kaoem Moeda seloeroeh 

    

- Dengan sangat girang hati'saja lihat 
Muslimin Cadet Corps“ dan Pandoe2 
Moeslimin (Muslim Boy Scouts), dan 
Pn 

| pertjaja bahwa Kaoem Moeda 

“Saja harap bahwa saja nanti-nanti 
dari London, bisa berboeat salah satoe 
oentoek mempersatoekan perkoempoe- 
lan2 ini oentosk bekerdja lebih rapat. 

Disemoea tempat2 jang saja telah 
koendjoengi, saja ditanjakan tentang 
roepa-roepa pertanjaan, dan saja di 

pinta nasehainja oleh Studenten Moes- 
limia laki dan isteri jang sangat maoe 
mengetahoei salah satoe hal, Dan saja 

enthousiasme ini jang dimana mana 
tempat sama banjaknja.- Enthousiasme 
ini tidak boleh dilalaikan sadja, tapi 
mesti dipergoenakan, 

Moeslimin oentoek. mendirikan satos 
Pergerakan Kaoem Moeda di masing2 
kota. Mereka bisa dan haroes bersatoe 
dengan “The Young Men s Muslim As 
sociation“ di Cairo, dan dengan masing 
masing poesat Kaoem Moeda Moesli- 

min didalam mereka poenja negeri 

' Persidangan2 mesti di-dakan saban2 
inggoe oentoek” membitjarakan  de- 

ngan teroes terang semoea. perkara2 
tentang pergacoelan hidoep Moeslimin 
di itoe tempat dan keperloeannja, per- 

negeri, dan serangan2 terhadap Igama 
Islam. Rosoluties mesti diambil jang 
mesti disiar-siarkan dengan seloeas- 
loeasnja. " 

- Bersatoe itoe tegoeh artinja, dan Ka- 
oem Moeslimin jang toea mesti, mem 
beri sokongannja dan mengandjoer Ka 
oem Moeda Moeslimin soepaja mereka 
bisa pertjaja kepada .dirinja sendiri 
dan soepaja mereka mendjadi koeat 

Beloem tjoekoep djika hanja bitjara » 
tapi beberapa “Welvaart Comites" 
(oentoek meninggikan kemakmoeran) 
mesti didirikan oentoek pekerdjaanke 
rakjatan (social Service) dan orang2 
moeda itoe mesti melakoekan segala 
daja oepaja oentoek meninggikan 
deradjatnja Rakjat Moeslimin jang 

mereka pendidikan biarpoen sedi- 
kit dan memberi djalan dari azas2nja 
igama Islam jang lebih djaoeh. 

Masing2 Persatoean dari Pergerakan 

Kaoem Moeda ini mesti mengeloearkan 
salah satoe matjam madjallah jang te- 
tap keloearnja, oentoek memperlihat- 
kan mereka poenja pekerdjaan, dan 
mesti memoeatkan perkabaran dan 
artikel2 djoega. Madjallah itoe mesti 
disiar-siarkan di desa2, djadi segenap- 
nja masjarakat pergaoelan hidoep ka- 
oem Moeslimin bisa ditolong oentoek 
madijoe teroes, dan dihoeboengkan 
lebih rapat. 

Saja tahoe bahwa soedah banjak 
sekarang djoega ada Perkoempoelan2 

Kaoem Moeda diangan soepaja di 
tjampoeri tangannja dengan bagaimana 

tapi satoe-satoenja pekerdjaan orang 

|hanja mengandjoerkan dan mengoem- 
Ipoeikan soepaja berorganisatie kepada 
Kaoem Moeda. . 

Soepaja Kaoem Moeda kita seka- 

rang mempoenjai kesempatan oentoek 
memperlihatkan tenaganja dan salinkan 
mereka poenja enthousiasme didalam 
pekerdjaan. 

Dengan senang hati saja soeka oen- 
toek memberi pertolongan kepada 
Kaoem Moeda Moeslimin dari masing2 

tempat jang memperhatikan sindiran2 

EGA 

ikan pensioen. 5 

'Igauta. Perkoempoelan ini 

sangat girang hati oentoek melihat| 

' Saja berseroe kepada Kaoem Moeda| 

kaoem Mpeslimin. dan pergerakan|8 

De Kleine Man 'djoega dapat ber- 

Mengelilingi doenia 
dengan Chevrolet, Ke- 
napakah auto 'ini sa- 
ngat disoekai? 

Sekarang disini soedah sampai se- 
telah melakoekan perdjalanan2 jang 
lama dibelbagai-bagai negeri t. Jerome 
B, Scott, Seorang toekang mengelilingi 
doenia bangsa Amerika dan pada 
waktoe ini leeraar jang soedah mema- 

Oemoernja koerang lebih ada 65 th: 
dan dari Californie toean ini soedah 
moelai dengan perdjalanannja menge- 
lilingi ini doenia dengan seboeah auto. 

Mr. Scott adalah seorang jang men- 
dirikan perkoempoelan American Tra- 
vel Association jang' terkenal persoem 
poelan mana organisatienja mirip sekali 
dengan perkoempoelan-perkoempoelan 
di Indonesia ini, Akan tetapi ada beda 
nja, jaitoe di Amerika perkoempoelan 
itoe soedah mempoenjai 74.000 ang- 

sekarang 
mendjadi satoe tjermin bagi perkoem- 
poelan2 jang seroepa itoe di lain2 ne- 
geri. Toean Scott ini pada waktoe jg. 
belakangan soedah sampai dan berdiam 
oentoek beberapa lamanjadi Straits dan 
Malakka goena melakoekan penjeli- 
dikan apa jang ia bisa berboeat ter 
hadap perloeasannja ia poenja perkoem 
poelan. Djoega di poelau Djawa dan 
Indonesia seoemoemnja ia akan lebar 

Am LE LA Ta Di ABE   

  

'atoeran2 soepaja bisa membikin per- 
boeat, djalanan ke Europa dan Japan. 

Dalam penjelidikan kita toean Scott 
ini roepanja soeka benar dengan kemer 
dekaan althans ia tidak soeka mema- 
kai kendaraan jang speciaal digoena- 
kan oentoek mengangkoet Darang2 dan 
penoempang. Dari sebab itoelah maka 

bikin begitoe roepa hingga boleh dika 
takan hampir mirip dengan seboeah 
kamar tideer. 

Tempat doedoek jang terletak di 
"sebelah si pengandar soedah dipoetar 
balik dan tempat bersender dibelakang 
itoe soedah dirobah dimana t. Scott 

kesenangan jang sepenoehnja dan bisa 

tidoer didalamnja selama ia melakoe 

(kan ini perdjalanan. 

' Bahwa ia sampainja di Betawi de 

ngan segera koennjoengi Ceneral Mo 

tor Java N.V, tempat lahirnja ini auto 

di Indonesia, tidak bisa disangkal lagi. 

Poen beberapa fotos tidak ketinggalan. 

Disini perloe diterangkan bahwa 

boekan kebetoelan itoe, akan tetapi 

hanja didasarkan atas perongkosan me 

meliharanja ada rendah sekali, dan bah 

wa dimana mana sadja bisa didapatkan 

onderdeel2 dan service Chevrolet ini 

jang terkenal diseloeroeh doenia. 

Apalagi kalau mengingat kwaliteit2 

technisch dan perdjalanannja, soedah   kan sajapnja itoe. 

Jercme B. Scott dengan ,coach”-nja 

R3 

'Maksoed dari organisatie ini adalah 
memberi kesempatan pada kaoem ge- 
pensioncerden- jang- memakan -gadjih 
100 satoe boelannja djoega bisa mela 

koekan perdjalanan mengelilingi doe- 

nia dengan perongkosan jang tidak 

akan melebihi pendapatannja itoe. Se 
karang orang soedah bisa dapatkan 

tidak bisa diragoekan lagi soedah ten 

  

sampai di General Metor Tg-Priok. 

toe orang akan goenakan auto ini 
goena mengelilingi doenia ! 

Itoe. Chevrolet Sleeping Coach jang 
ditjiptakan olehnja sendiri adalah soe 
atoe alat perdjalanan jang praktisch 
sekali dan mendjadi baik soeatoe ken 
daraan oentoek tidoer maoepoen tem 
pat tinggal. 

  

  

  

P.S.LT, akan pergi ke 
Bandoeng. 

Dari pengoeroes P.S.LT., kita telah 
dapat kabar jang officieel bahwa P.S. 
IT. akan pergi ke Bandoeng pada 
tanggal 3 Maart j.a.d. bertanding sama 
PSIB, oentoek mereboet titel kam- 
pioen PSSI bagian Djawa-Barat. 

Soenggoeh beratlah tanggoengannja 
PSIT akan melawan PSIB jang 
lama mendjadi anggauta PSSI, se- 
dangkan PSIT baroe ini tahoen 
toeroet ambil bagian competitie dalam 

PSSI, akan tetapi soedah bisa goe- 
lingkan bentengnja PS TS .dengan 
angka 6—0 boeat PSIT. Maka oen- 
toek 'mendjaga bantengnja P SIT 
agar soepaja djangan moedah dapat 
digoelingkan, disini perloe kita mem 
beri sedikit pemandangan, bahwa ba 

risan moeka memang soedah tjoekoep, 

tetapi kalau ada kanan loear lainnja 

itoe harap diganti. Bagi barisan tengah 

soedah tjoekceep dan boleh dipertja- 
ja. Barisan belakang djoega soedah 
sampai tjoekoep, tetapi seharoesnja 
pendjaga benteng (keeper) soepaja di 
ar : 

apa jang terseboet diatas itoe, nistja- 
jalah P, S.T. tidak moedah akan 
bisa digoelingkan bentengnja, malah 
banjak kans oentoek main lagi sama 
Mr. Cornelis, 

Moedah2an apa jang ditjita tjitakan 
oleh P.S,I. T. bisa terijapai kehen- 
daknja. 

Competi:ie Pi Gin: 
KN CAK SK, OLI, Stand 0-0: 
NGOv S5 VK. V, Cl: Stand 551, 

Pada hari Minggoe telah dilang- 
soengkan pertandingan antara K.V.C. II 
dengan L.K.O. II stand.0—0 main 
pertama. Main kedoeanjaantara M.O.S. 
| melawan K.V.C. I, dengan dipimpin     

i 2. tahoen lamanja. Dan oentoek membikin 

  

saja, 
Ws Ch pe oleh refree Tjaloes. Pertandingan ber 

- 

lakoe ditanah lapang Dermagamalang, 
dengan dimoelai djam 5 sore. Pasa- 
ngan kedoea fihak seperti dibawah ini: 

M.O.S. 
Koesen 

Ali Soedira 

Soewarta Imbar Endoen 
Saria Tawa Barnita Waslim Moelhari 

Oo 

Kasan | Danoe Lilik 
Haroen Salim 

Tarija 

KANG 

dah ia poenja 
kan dan stand djadi 
at K.V.C, Boia 
tengah lagi. 
dengan ini kekalahan lantas bi- 

ia poenja Chevrolet Junior Coach di| 

jang beroemoer 65 tahoen ini mendapat. 

Adjid Toha Saiea Indoen “ Saleh 

Setelah referee tioep fluitnja per- 
tandingan tanda di moelai. Baroe sa- 
dja main sebentar bola lantas lagi ke 
bentengnja MOS, jang itoe waktoe ke 
betoelan Ali dan Soedira dalam kesoe 
karan, sehingga tidak ada kesempatan 
oentoek memboeroe larinja bola jang 
digiring oleh Indoen, maka dengan moe 

tembakan dilepas 
1—0 boe- 

laloe dipasang di 
Barisan .moeka MOS 

kin samenspel jang rapi sehingga 

  

   
  

Y 

benteng K.V.C. teroes terdesak, tetapi 
walaupoen keeper K.V.C. selaloe Ze- 
nuwactig, tidak moedah bentengnja da 
pat.diroeboehkan oleh barisan MOS, 
Sehingga referee tioen fluitnja tanda 
mengaso, stand masih tetap 1—1. 

Dalam babakan kedoea: setelah ke 
doea pihak membasahkan tenggorokan 
nja, lantas bekerdja dengan giat dan 
bersoenggoeh2 oentoek membela ben 
tengannja Sekarang barisan moekaMOS 
lantas bikin serangan dimoeka benteng 
K.VC.. pada waktoe Barnita dapat bo 
la laloe dikasihkan sama Moelhari dan 
dengan gantjang ia poenja voorzetan 
jang netjis dilepaskan, disamboet oleh 
Saria, kasih oendjoek iapoenja temba 
kan, menjebabkan keeper Taria tang- 
kap angiri, dan stand mendjadi 2—1, 

Sekarang permainan kelihatan sedi- 
kit sengit, trio dari K.V.C, kalau bikin 
serangan dimoeka benteng Mos. sela- 
loe dapat rintangan sadja. Karena ba 
risan belakang Mos sekarang sama 
bekerdja dengan actief dan sama ta- 
hoe kewadjibannja. Pada waktoe trio 
Mos bikin samenspel sehingga sampai 
dimoeka doel K.V.C. maka sekonjong 
konjong Salim bikin freekick dalam 
garis jang terlarang, (penalty). Bola 
dipasang dimana titik poetil, Barnita 
sebagai bapa Terenja lantas lepaskan 
iapoenja tembakan, sehingga Taria 
lantas melongo, stand djadi 3—1 
boeat Mos. 

Barisan K,V.C. sekarang makin 
korat karit: begitoe poela barisannja 

belakang kelihatan lantas mopo banjak 
'bola jang hanja diboeangi sadja. Pada 
waktoe barisan moeka Mos. bikin 
serangan, maka' Lilik dan Salim djadi 
rintangan dan achirnja bola lantas 
djadi Corner Gan diambilnja oleh 
Moelhari. 

Bola diboeang ketengah, diterima 
sama Tawa dan dikasihkan lagi sama 
Waslim dan dengan moedah ia poenja 
tembakan jang djitoe dilepaskan, dan 
bola bersarang dalam djala, Stand 
djadi 4—1 boeat MOS. 

Bola laloe dipasang ditengah lagi. 
Kembali sekarang barisan KVC. bikin 
samenspel, tapi bola hanja kandas di 
kakinja Ali Cs. Berganti barisan Mos 
mendesak teroetama Imbar Cs, disitoe 
pada waktoe terdjadi incident dimoeka 
doel KVC, bola kena direboet sama 
Imbar jang tidak lama lagi ia poenja 
tembakan dari djaoeh jang djitoe di 
lepaskan, dan boeat penoetoep stand 
djadi 5—1 boeat MOS, 

Sampai referee tioep fluitnja menga 
sih tanda boeboerar, stand tetap 5—1 

boeat MOS. 1 

  

  

  

  

Toean Noerias B. p/a toko 
Kitab Pajakoemboeh: 

Baiklah tocan tjobakan doeloe soe- 
paja dapat kami memberi ketentoean. 

Toean Mohamad Saad c/o 
Hotel Oesaha Batoeradja. 

Meskipoen toecan mintak dimoeatkan 
diloeartanggoengan redac 
tie karangan toean, sajang tidak da- 
pat kami memenoehinja. » 

Dalam karangan jang soedah di 
moeaf doeloean di ini soerat kabar, 
kami soedah mengemoekakan bahwa 
beoordeeling tentang dirinja toean 
Boestam jang soedah terpilih men- 
djadi anggauta Volksraad boeat wakil 
Sumatra Selatan itoe, lebih baik di 
|toenggoe sampai dimasania jang akan 
datang. 

Toelisan toean te overbodig, 
sehingga ta" dapat dimoeatkan. 

Toean Moh. Joenoes Dji- 
awigebang Koeningan. 

Harap dikirim berita2 jang penting 
dan actucel herdaknja. 

  

  

  

benteng KVC. dapat dikoeroeng teta- 
pi Salim selaloe djadi rintangan2nja. 
Bola dapdt ditembak oleh Haroen lan- 
tas di kasihkan sama Saiea dan teroes| TOEKAN 
ia bawa lari ke doel moesoeh, kasih 

  

Apabila toean2 pengoeroes dan elf- 
|tal.commissie ambil perhatian dengan 

wa lari ngiprit, sehingga terdjad 

lang rapi dan teroes bikin . serangan 
kebenteng MOS. Tapi ternjata itoe se 
rangan sia2 belaka, karena bola kan- 
das dikakinja Soedira. Pada satoe saat   
kan lagi sama Indoen, ia poenja voor- 
zetan lantas di lepaskan ketengah dan 
di terima oleh Toha, sehingga terdja- 
di penggrebegan. Tetapi Ali dengan 
gantjang bisa tolong itoe bahaja,jang|tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
achirnja bola bisa disingkirkan jang | penting bagi kabagoesanj seande orang poc - 

lebih aman. Bola di terima oleh Was- 
lim, dikasih pada Barnita, bola di bas| mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 

satoe scrimmage jang sangat span- 
nend di moeka doel KVC. Saria, ada 
diloear pendjagaan kasih kesempatan 
ia poenja tembakan jang djitoe, se- C 
hingga tegenpunt bisa tertjetak (1— 11. dibilang bagoesnja bisa melebinken gigi jang . 

Di pihak K.V.C. lantas menjiapkan 
barisannja, kasih oendjoek samenspel : 

Thio Tjie Kim 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 

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

jlgoesannja dan  rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting, Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 

asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. - 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf I.— (satoe roepial,   
Diab d Aa lsm jl 

Pintoe Besar 6 Batavia: 

TA Kai his TA ARK ELANG AN ii Ketan sebidang ekaN NP 

   



  

    

  

        

  

| v 2 R TENTIENG 
  

  

  

A 

  

1 IA NEK 

t: f Bah 5. 
x U, , 

2 3 

$: 
2
 
s
a
n
a
 

n
.
—
 

E Roepa-roepa Maizan dan hatda 
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Mun von BUNING 
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Kantor Glknusan Pengadilan 

  

    

  

  

L 1 I 
Djika - TEnaa at dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 

kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 
» Taloe dan sekarang alawa jang aken dateng, dntengiah sama 

(neha anang   maba monas 

  

Handlijnkundige 

Astroloog Horos- : 

coop trekken 
MOHAMMED ALI 

  

NI sela 

    

39 telefoon 536 Meester-Cornelis 
Tarief boeat: 

fl— Horoscoop 2 tahoen f 5.— 
Hi R30 Sg nia 

Ma traman weg No. 

Handlijnkundige 
Astroloogie 
  

  

  

     
Kleermaker 

MOEDAHAM - 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang1 Batavia-Centrum 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

  

dan roepa2 model menoeroel maoenja 

jang bikin djikaloe loean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang-terseboet. 1     Memoedjiken dengan hormat 

MOEDA HAM 39 

  

  

  

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M. MOEHCTAR 
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Oecang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM 

  

   
jga kenkantoot! 
| Mr. MOHAMMAD YAMIN 

Ncord Passarstraat BANDOENG 

Satoe-satoenja tockang Ketoe Oedeng jang mendapat 
langganan besar 

dan . 

2 Diploma, 

berapa orang ahli Agama Islam. 
Djilid ke I. Isinja: Dari hal Wa- 

SI 
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Sa
ad
 
M
2
 

  

   

  

   

    

   

  

   

    

Kanioar 

O€roesan: 

dari: p. 8—1 

| mampoe. hari   
Sura BESAR 56, 

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

| tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, | djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di “Djakarta. Diboeka tiap hari 

'Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

Tantan mengoeroes: perkara dimoeka pengadilan 

pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
Selasa dari Pang 1—5 sore. 

Ra 47   
  

   
    

TN 
PALM.BOOM 

| Ma dea Mon Mp OEHARJONO 

  
MINJAK: an »PALM Tn MENJEMBOEHKAN PENJAKIT : 

ENTJOK) PINGGANG /ALAH OERAT, KE/ELEO, ME. ILOEANG ,PEROET KEMBOENG,MA/OEK ANGIN,LEMES DAN LL. 

GED.24472 

BANK AMAOER POR IWAN 
BEKERDJA BERAT MT 

N.B. 

warnanja, 

HARGA: 4 PASTI 

Pertjajakah ? Djangan ragog2! Boektikanlah! Dan .atoer 

dari itoe tidak” oesah heran. soedah mendjadi 

dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi 

rendah — 5 Tea 

Djogga berdagang BATIK — POLENG— SLOFFEN. dan lain2, jang 

maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman. — tjoraknja, 

MCERAH ea 

dari sekarang. 

Pesanan loear sea haroes kirim wang lebih doeloe 3 nja dari 

harga.— 

Nasib 

- 

  

MENJENANGKAN: 

pesanan 

  

kaf — Pemberian (schenking) — 
Titipan (inbewaargeving) — Wa- 
siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan (verdeeling van een na- 
latenschap). 

Sangat bergoena bagi Kaoem 
Moes!imin dan Ambtenaren B.B., 
Justitie, Politie enz. 

Harganja 1 boekoe-F 8,75 

Segala pesenan minta di-lamatkan 
kepada: 

Uitgeverij ,,PANTI WIDIJA" 
164 

  

- Masing bij Buitenzcrg.   
  

0 

  

  

  

  

DJIKA KAOE 

belian boeat 

INGIN TINGGAL TJANTIK 
JAITOE ! 

KWALITEITNYA BAIK DAN MOERAH 
HARGANJA,TJOEMA MINJAK RAMBOET 

LEKAS PAKE, 

  

HAAR OLE 

9 
JANG PALING 

TERKENAL 

P—- LA 
AetneLaan al dingin 

  
      PA 

AG ce 

Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema harganja F0,30. Pem- 
diloear tempat paling sedikit 1 dozyn djika di 

Bahasa Indonesia hoeroef Latijn : 
Dikoempoelkan oleh: A.H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh ber : 

SOEDAH TERBIT 
PRA AAA BELA   

»Krisis Ekonomi 
£ 

: dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XL -f- 90 moeka 
formaat 16 X 24 cm. 

“ISI KITAB: 

| Indonesia dalam krisis. 
|I. Dari hal bengertian ,,krisis. 

Ill. Tingkat: tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus, 

IV, Depressi sekarang. 
VH, Politik kenjuktur. 
VII. Penoetoep. 

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

      

ATOERAN PAKEI TERLAMPIR DALAM DOO/. sertaken oewang terlebi doeloe, onkost kirim V RY. 

   

      
    

                

  

  

    

    
   

    

Pesanlah lekas, ditjetak tidak HARGA PER FLE/CH 306 7 8 | : R4eH BOR. Fang DJOEALLAGI RABAT BAIK Hoofd- Agent voor Z & O. van Borneo. Lang aa Na bu 3 : 

Hm etetadaasot On neanan aka DJOEGA PADA COIFFEUR2 AUW KIE HOEN, Tarakan. REMBOURS TIDAK DIKIRIM 
, OUW HAN TAM 

Di Betawi bolel | RI aa S0OUW Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 5 1 Oleh. Ope naga, M3 , JA 4 ag : ocan Soemanang. Kramat 174. KW!E. KAR TAAT MADJA tam 2 NE Aointmtsrsiie P em And Toko S5. B.A. KOETARADJA (ATJEH If "22 Tanah Abang 34,  —  Batavia-C. : Ta ' ha SU 2IA Be: AA LELE Kl Ha 30 "1 aa dapt | 3 : 

orang lain sadja, mendjawablah ia enak tadi itoe, djadi koerang-koe-| Pada waktoe itoe, Dachlan ta' adaftengkar, oleh sebab kedoea- -doeanja 8 
dengan soeara jang serak dan poetoes-|rang . . . . . . diroemahnja. Fatimah, isteri Dachlan, Imenaroeh pertjinta'an jang sepenoeh- poetoes : .Oeang . . . . adinda . ... . Sesampainja keroemah toean Pen- lagi asyik mempeladjari pengadjaran- Ipenoehnja, — penghabisannja senjoem 
poen '.... habis... poela", sioen,- Raden Warga minta idzinjnja, sehab soedah seminggoe lamanja|dan gelak belaka... . 

,Ini ada”, kata Mas Wongso sam-|poelang, sebab badan amat lemahjia “djadi studente disekolah Nan Dachlan sering minta idzin kepada ki 
bil mengambil tempat ocangnja. Se-|dan toelang-toelang kakoe rasanja, Itinggi atu Ya “listerinja oentoek berpegian, mengoe- 

sea Iketika itoe djoega dibajarnja dan... ..Isebab sehari-harian doedoek didalam|  Bocat “Fatimah hoedjan jang sele- Iroeskan kekajain dan peroesaha'annja. 
dilarikannja moebil itoe. “Imoebil sadja. : bat itoe, ta” menimboelkan hati koe-|Didalan seminggoe soedah biasa tiga 

PA' TOEA TERSESAT, Toean patih pensioen sangat ber-| Setelah toean Patih pensioen me-|rang senang, bahkan kebalikannfa.fhari ta? ada diroemah. Isterinja mera- 
“Oleh terimakasih akan pertolongan Mas|ngidzinkan, poelanglah Raden WargalHawa jang sedjoek itoe, dapat diper-fsa “lebih senang, djika Dachlan lagi 

Wongso itoe. dan Mas Wongso ti-|keroemahnja. . Isoenakan oentoek mempeladjari ma-|tas ada itoe, sebab dapat beladjar ENGKA-WIDJAJA | daklah berbesar hati, sebab perkara| Sesampainja diroemah. teroes sadja|salah jang pelik-pelik, sehingga ta Idengan soenggoch-soenggoeh . .. : FN tolong-menolong memang soedah dja-fia ae Kn bertanja, ira terasalah olehnja Iroeajan jang sele-) pada ketika hoedjan itoe, Psonla 
Ah on akan Mat antaanga 2 An . #diperdoelikannja » kalanja, nanti sadja bat itoe, da dik 

Speciaal oentoek » Pemandangan : Senenribiata nada delmeksoedah Belah Perah Im sokk ar Rea 3 n Maja ala Melajoe, lagi makan. 

Nadruk verboden. 

  

   
   
   

  

    
     

  

KEL LOEH. 

“ Adinda", kata tocan Patih kepada 
Raden Warga. » Tolonglah kakanda 

nja setalt lagi“. 
Raden Warga 'setolih mendengar 

perminta'an toean pensioen itoe se- 
bagai mendengar boenji halilintar 
sadja, sebab iapoen oeangnja habis, 
lagi ia amat maloenja, sebab wak: 
pergi ke Betawi, lagi berada di Be- 
tawi soenggoeh atas tanggoerigannja 

“Ikepada toean pensioen dananaknija . . 

boeat bajar benzin. Kanda .hanja poe- 

njak ke Betawi itoe soepaja dapat 
memperlihatkan kemoerahan hatinja 

Sekarang Raden Warga, ditimpa 
mara bahaja jang amat sangat, boekan 
main menjedihkan hatinja ... . .. 

Melihat Mas Wongso  membajar 
'benzin, maloe betoel rasanja .     
    

Pe djar,  Tipat 

KESENANGGAN HIDOEP. na Tn - 
Hari : malam beloem djoea tidoer. Mag Minggoe,' poekoel - sembilan Babi an melrhat 

Pendoedoek Betawi 
berdjalan- djalan, 
rasa koerang senang 
sangat lebatnja, 

djika soedah. bangoen tidoer ... 

Raden Warga membawa wang seba-|. 

jang  soeka| Merasa koerang 

masing-masing me- 
, Sebab hoedjan 

sebagai ditjoerahkan 

ia maoe 

  ITetapi biarpoen  begitoe, ia sangat dari langit sadja. Didjalan jang se-|toe, ia berpendapatan bahwa oeang|djernihnja, tanda sibar dan loeroes 
berterima kasih Woega akan Masftiap hari ramai kendara'an, sekaranglit0e ada habisnja. hati. Sebentar-sebentar berdirilah di- 
WOne3o 2 PUN amat sepi rasanja Djika waktoe hoe- Beladjar itoe soenggoeh perloe ba- belakang Dachlan sambil mengoesap- 

. Poekoel empat “petang datanglah fdjan kita masoek kedalam kampoeng, | ga! sekalian manoesia jang masihjngoesap ramboetnja, 
mereka itoe ke Garoet, Hawa janglsoesah sekali, sebab sangat betjek. hidoep, 

oe Isedjoek dinegeri itoe, seolah-olah| Ada halangan doea tiga kampoengl Maka oleh karena itoe Dachlan 
Imenjedjoekkan hati Raden Warga, Ikebandjiran, sehingga amat menjoe-fdan isterinja, sekarang sering ber- 
sehingga perasaan jang " koerang'sahkan pendoedoeknja, tengkar. Tetapi biarpoen sering ber- Akan disamboeng, 

- 

  

makin soenggoeh-soenggoeh ia bela- 
ganda dari pada waktoe 

kalanja djam tiga 

isterinja begitoe, 
senang hatinja. Ia 

tidak maoe meneroeskan peladjarannja, 
mempergoenakan  ocangnja 

sadja. Pendirian isterinja, tidak begi- 

oleh seorang perempoean 
jang beroemoer koerang lebih doea 
poeloeh tahoen. 

"»Kakanda“, kata perempoean itoe, 
“Betapa Sad hati. adinda djika, 

kakanda ta' ada". 
Dachlan : ,, Sama sat 

djoega begitoe poela". 
Air moeka perempoean itoe sangat 

Kakanda   
  Sessas GI 

 



    

   

      

    

   

      

| Toepanja. Bertoempoek-toempoek dah | 
dan tidak ada jang oeroes samasekali. | 

Tt 

    

   

      

2 

  

|. “Melihat ini hati merasa 
. wa sebab siapa maoesih sewah 

| nja soedah berkarang, 

| (engga taoe dari siape) tidak keroean 

“tentoe engga, scbab mereka djoega 

—. Dan siapa2 kenali Kampret treaki sadja 
— domino tjari padanja, sebab mesti ha 

— bisin dosanja .... 

  

   
    

  

Tn aa Kampret maoe pindah. 

| Soedah 2 hari pembatja2 mera 
'kekoerangan garem di ini podjok 
taran Kampret tidak kelihatan. K 
ia maoe verlof barsng 3 hari, di 
tika Tjodot liwat depan reom 
benar2 ada pasang merk ,,Te 

  

   

  

sarangnja Kampret ? 0. itoe z1 

Kampret boekan mendjadi sec 
huisvrouw jang tjakap sekali. 

Di kantoor sadja boleh di boekti- 
    

  

kan bahwa soerat2 baik jang prive 

    

—. Doeloe Kam : 
kai secretarisse, tetapi Tjodot bilang 

|. kaloe ada seorang perempoean kerdja | 
0... di kantoor nanti Kampret mendapat 

K 

'soesah, sebab kaloe ada telefoon dari 
jang doeloe“ nanti mengadoe sama 

'Ma' Kampret dafi biasa tidak bisa 
omong pandjang kaloe ada orang. Lain 
  

long dan .Tjodot. Girang banget dah 
'rasanja, kaloe bisa ini doea djenis 
maoe djoega tetoeroetan. Ae 

Jang. mendjadi lantaran Kampret 
pindah sebab barangkali soedah bosen 

“ dengan ,,honk“ jang lama. Maoe toe 
kar hawa katanja seperti doeloe pergi 
ke Bandoeng maoe toekar hawa dan 

Kaloe diroemah biasanja makan da- 
ging sapi, tra halangan dong makan 

ikan ajam di loear kota, sebab “ajam“ 
disini engga begitoe enak rasanee. 

Nanti kaloe soedah beres pindah. 
Kalong maoe voorstel soepaja dibikin 
sedekahan tentoe sadja boeat familie 
“machloek malam“ sadja jaitoe kita 
tiga orang ini dan "koepoe2 malam" 

takoet sebab didepan roemah jang se- 
karang ini berdiri Landgerecht Betawi. 

Kepindahan familie Kampret ini ten- 

toe akan membawa sedikit perobahan 

dan keroewetan. Sebab beberapa hari 

jang laloe.Tjodot ketemoe sama bek 
Samaie, dia kata: ,,Waah, sekarang 

Kampret maoe pindah lebih djaoeh lagij 

dari saja. Dekat sadja soesah ketemoe! 
— Memang ada oeroesan apa Sih ?' 

— — Masa'lah kaga taoe ni? Tentoe 
oeroesan padjak ! 

| Lantaran gevaarlijk banget beladjar 

' kenal dengan orang belasting aloe 

boeroe2 permissie minia berlaloe, se-| 

bab takoet tahoen depan dapat aanslag.| 

Biasanja kaloe bangsa Kampret pin 

dah dari Gang Nangka soedah tentoe| 

fjari Gang Sawo atau Gang Mangga. 

Tetapi anehnja di Kwitang djoega 

malah dekat Gredja. Nanti lihat sadja 
kalau ia pergian apaia menoedjoe kiri 
atau ke kanan jaitoe Kramat Theater, 

. TJODOT. 

  

Soentikan pest dibilangan 

3 — Tasikmalaja | 
Djaman doeloe pada taheen 1911 

maka penjakit pest itoe moelai ber- 
djangkit dan meradjalela disebelah Ti 
moer seperti di Malang, sampai ini 
hari 1935, penjakit jang boeas itoe 
masih mengamoek sadja dan madjoe 

sebelah Barat, hingga sampai ke re- 
sidentie Presger. it 5 

Oentoenglah sesoedahnja penjakit 
itoe sampai ke Bandoeng, Garoet dan 

  

dari experimentnja. 
Maka sekarang poen di itoe 3 afd. 

di Preanger telah moelai di soentik 
teroetama di Bandoeng jang telah di 
djalankan dalam waktoe kira2 satoe 
boelan lamanja Woningverbetering tida 
berapa pertolongannja: tetapi itoe 
serum telah menolong beriboe-riboe 
manoesia,. 
Pada ddo. 30-1-35 maka telah di 

moelai menjoentik dengan serum Dr. 
Otten itoe didjadjahan singaparna Ta 

Tasik Dr. Otten telah mendapat serum 

oe2 ” Ma'| 

      

pret voorstel maoe pa- | 

sekali kaloe terima telefoon ada Ka-| 

  

Pemeriksan Partindo. 

) | Seperti kita soedah kabarkan doe- 
|. Hoean, pada tanggal 27 December 1934, |. ami 

antoor secretariaat Partindo tjabang 
-marang telah digledah dan dibeslag 
egala soerat serta oeang kas f23.65, 

—.| Pada tanggal 28 Januari jang laloe maka tjoekoeplah liwat satoe boelan 
sedari iroe kedjadian, 
Dari pihaknj: Partindo ada dikabar 
n, bahwa toean Moh, Yakpar, voor- 

itter Partindo Semarang telah datang 
boeat ketemoekan pembesar P. I. D. 
boeat menanjakan keterangan tentang 

ni perkara. i 
'Disitoelah padanja diberitaoe, bah- 

wa soerat-soerat masih diperiksa te- 
roes dan menoenggoe djoega titah le 
bih djaoeh dari resident, 

  

    

    

    
   

   
    

     
   

   

  
  

— 9 — 

(Keterangan tentang nona Dastirin, 
su") Seperti pembatja tentoe masih ingat, 

berhoeboeng dengan oeroesan P.P.R.I. 
maka nona Dastirin telah ditangkap 
dan sekarang ditahan dalam pemboeian 
di Ljocjakarta. 

Pers telah mengabarkan bahwa nona 

itoe mendjadi anggota Partindo. j 
Tapi pihak bestuur Partindo di Se- 

marang dan Poerworedjo, dimana nona 
'Dastirin pernah berdiam, memberi ta- 
|hoe. bahwa itoe nona tidak tertjatet 
sebagai anggota di kedoeg tempat. 

Tempo hari ,,0,I.“ mengabarkan, 
perginja nona Dastirin dar! Djocjakarta 
ada disebabkan, lantaran tidak boleh 
berdiam disana. Tapi dari pihak jang 
boleh dipertjaja ada dikabarkan, bahwa 
perginja nona Dastirin ke Bataviaada 
disebabkan oeroesan familie, 

SERas TE aa 

Boekan orang dagang tidak boleh 
ditoetoep Gijzel. 

ada mengirimkan vonnis jang sangat 
pentingnja dan akan mendapat perha- 
|tian orang banjak. 

Hal itoe ialah perkaranja Sech A 

sebagai jang poenja pioetang. mendak: 

Sawah Besar 

  

Wakil Residentierechter di Bandoeng 

Iwa toean S. seorang Patih di X. 
dengan isterinja. 

Tentang ini lebih. landjoet A.L.D. 
mengabarkan sebagai berikoet : 

Ada dimintakkan oentoek dihoekoem 
dengan vonnis uitvoerbaar bij vooraad 
dan lijfsdwang boeat S, dan isterinja 
soepaja membajar hoetangnja pada 
Sech A. banjaknja f 500 jang diteeken 
diatas soerat accept. 

Jang terdakwa membantah dalam 
hal ini sebagai berikoet: 
'a. bahwa itoe accept dibikinnja 
bersama-sama dengan lima lainnja 
accept dengan satoe perdjandjian atas 
hoetang sedjoemblah f 2.970. sehing 
ga Residentierechter tidak berhak 
oentoek memeriksa ini perkara. 

b. Mereka memintak poetoesannja: 
woekerbesluit sebab dari 6 accepten 
jang diterima hanja f 1500, dan me- 

reka terpaksa menerangkan bahwa 

memindjam itoe ocang sebab kedoe 

-doekannja didalam doenia pergaoelan 
anak negeri demikian sempitaji ber- 
hoeboeng poela dengan tanggoengan 
familie, kewadjiban mana tidak bisa 
diliwatkan sadja: 2 

Cc. bahwa mereka boekannja kaoem 
dagang dan sebab itoe tidak ada 
sama sekali dibikin perdjandjian da 

gang, sehingga permintaan lijfisdwang | 

atau toetoep gijzel, tidak dapat di 
terima. “ 

Wakil Residentierechter dalam von- 
nisnja menimbang: 

a. bahwa dengan memberi 6 accepten 

mendjadikan perpetjahan peroetang:n 

dengan mana pendakwaan pokok men 

djadi terpisah satoe persatoe sehingga 

sebab djoemblahnja tidak levih dari 

f500, maka ia berhak oentoek mem- 

beri tahoekan ini hal, 

Tentang bantahan sub b, dipertim- 

bangkan bagaimana itoe Residentie- 

rechter dengan ia poenja pengetahoe 

an sendiri dapat mengetahoei bahwa 

Bestuurs ambtenaren Indonesier jang 

tinggi di Priangan sekarang dalam ke 

soekaran oeang ialah disebabkan me-   

  

noeroet adat kebiasaan menanggoeng   

  

AND 

hidoepnja mereka poenja familie. 
Tentang bantahan disub c,achirnja | 

Residentierechter menimbang bahwa 
soedah pasti diantara masing2 fihak, | 
bagaimana terdakwa dengan tidak oe- 
sah mendjadi orang dagang.tetapitisa| I 
berhoeboengan dagang seperti orang 
dagang, tetapi bahwa doedoeknja da 
lam ini hal ialah-perkara pindjaman 
oeang. : 

Bahwa pindjaman oeang dari orang 
jang boekan orang dagang, tidak per| 
doeli apa itoe oeang oentoek berda- |: 
gang, maka pindjaman demikian boe- 
kanlah berarti perniagaan: sebab itoe 
masih moesti didjawab pertanjaan, apa 
kah orang2 particulier maoe ta'loek 
dengan peratoeran2-- jaitoe atoeran' 
lijisdwang - jangmana dioentoekkan 
bagi kaoem perniagaan. 

Jang belakangan ini didjawab oleh 
wakil Residentie rechter terseboet de 
ngan memoengkiri, sebab mena'loek 
sendiri demikian tidak bisa diizinkan 
sebab dalam hal ini ada menjangkoet 
oeroesan openbar orde dimana atoeran 
lijfisdwang ada tersangkoet. 

Oleh sebab itoelah maka itoe per- 
mintaan uitvoerbaarverklaring'atas von 
nis dengan lijisdwang, tidak diizin- 
kan dan ditolak. 

ama ge 

Penggalian barang koeno di Koenir, 

” Dari Loemadjang ada dikabarkan 
seperti berikoet : . 

Kira2 satoe boelan setengah jang 
laloe satoe anak, jang bersama iboe 
nja sedang mandi dalam satoe kali 
ketjil dalam dessa Koenir, ada dapat 
kan segeloentoengan emas, besarnja 
seperti telor boeroeng dara. Dessa itoe 
letaknja lima kilometer dari Tempeh 
dan ada disebelah kidoel. 

Itoe emas oleh assistent wedono 
Koenir telah dikirim pada Oudheid- 
kundigen dienst Batavia, Disitoe ada 
ternjata, jang itoe emas ada sebagian   

Kramat 48. Telf. 182 NI 
bikin portret siang . 

dan malem, kerdjaai 
di tanggoeng bagoe 
MEN he nain 

  

Electrische - Drukkerij 

»PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhoiweg 36 — 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

sampai besar. Pertjitakan kita ada 

berarti kunst. 64 

Bandoeng 

  

lantaran museum di Batavia soedah 
mempoenjai banjak kepingan begitoecan. 
Tapi assistent wedono periksa lebih 
djaoeh 'itoe tempat, dimana timboel 
doega'an, bahwa disitoe doeloenja 
tentoe ada poesat igama Hindoue. 

Waktoe ia soeroeh menggali di itoe 
tempat, maka kira-kira dalamnja 1'/, 
meter orang ada dapatkan beberapa 
barang dari tanah dan lebih djaoeh 
ada terdapat bagian2 dari batoe oeki 
ran, jang menoeroet sangkaan ada re- 
roentoek dari djaman Madjapahit pa- 
ling belakang. : 

Itoe tempat dan barang2 jg didapat 
ka dibikin delapan portret, jang laloe 
dikirim pada Oudheidkundigen dienst, 
soepaja bisa ditetapkan, apa perloe di 
bikin penggalian lebih djaoeh apatidak. 

Itoe barang2 jang diketemoekan ada 
dititipkan dalam roemahnja assistent 

dari satoe patoeng poenja kembang| wedono di Koenir, Mat. 
trate. Tjoema itoe emas tidak dibeli, 

XLHAMBRA BIOSCOPE 

9 — 

  

Batavia-Centrum 

HIS MATE 
ARTI TUT KEP 

  

eni malemsdan malem berikoetnja 

RZAN 
0 Toelen boekannja tiroean alawa palsoe 

AIO EIOKTLOLP NUR 

        

Seloeroeh doenia sampai di ploksok- ploksok 

kagoemken dan goembiraken Tarzan dalem 

tjerita doeloean ,,Tarzan The Apeman” 

(Tarzan si manoesia monjet| Tjoema ini 

Tarzan jang betoel-betoel penoeh actie, 

kombali moentjoel lagi sesoedah lama di- 

toenggoe, ,,TARZAN and HIS MATE" (Tar- 

zan dengen temenaja). Tjerita teroesannja 

dari jang doeloe, tjoema sadja lebih heibat 

dan lebih seroeb. Te 

Millioenan orang 'soedah batja boekoe TAR- 

'ZAN jang menarik kliwat. ena 

Sekarang orang bisa saksikan itoe dalam 

'bangsal bioscoop dari ALHAMBRA Sawah 

alam jang indah, kakedjeman-kakedjeman 

dan bahaja-bahaja dalem rimboe besar dan 

lebet di benoea Afrika. 

    
gagah berani dan paling djempol. Sekarang 

Besar jang ada LEBIH MENARIK dengen - | 

mareka poenja pemandangan- pemandangan 

  

Extra Film 

Davy Jones Locker Cartocn Willie 
Wooper berwarna 

Pemandangan di Meskcu 

Penjamboetan Kapal terbang Uiver 

di Schiphol 

Pertandingan voetbal besar Holland 

contra Zwitserland 

Harga tempat naik sedikit 

Anak2 tida boleh nonton 

Loket terboeka moeiai 'djam 5 sore 

  

  

  

    
    

'Boekoe fjonto pakaian anak2 F 045 F 075. Boekoe fjonto pakaian Njonja F 0,45 F 0,90 

Boekoe fjonto menjoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,60 F 1iy— Semoea tjoekoep 

'gris lekas dimengerti F 0,95 1 boekoe diterangkan dengan gambar, Koenfii 
aa k        Bahasa In 

— sikmalaja “Orang2 amatlah takoetnja £ Ta, 2 

— pada pest djahat itoe maka 100pCt. 
2 

pendoedoek ada sympathie dan maoe en 
3 

— disoentik. Lebih2 regent Tasik soedah semakin Ga “5 
3 1 

memberi tjontoh permoela'an jaitoe ia | Mudi ddoo Andi lobi iii . 
sengadja moelai Gisoentik. : one 3S 

| 1 

" i ak Z - e : 

- 

Kanga 200 TAMBAH PENGATAHOEAN 
. TOKO DELIMA 

Pasar Senen 159 1 Batavia- Centrum 
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SPORT, acu 3 MENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

|. MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

Le — KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

. Reparatie- atelier yan Vuwiwapers enz., enz, 

“TEK HONG 
PASAR BAROE - tan  BATAVIA- -CENTRUM — TELP, 361 2 

   
   

   

  

  
. Mangan moerah | 

  
  

  

   

   

              

          
        

        

  

     Soedah: Tg Asli Tabib soedah datang 

TABIB 1 ABDULK ARIEM 
NAN HINDUSTAN 

E 

Ini Tabib jang un soedah 40 fahoen lamanja tersohor dan bekend 5 

di Kota Bafavia-Centirum, baroe datang lagi dan finggal di tempa! 

lama djoega jang lerseboet di bawah, 2 

Dan sekalian focan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

saja soedah mengobali segala roepa2 penjakil seperti ambeien en F 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Batavia- Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr, ABDULKARIEM 

Malaka Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt. Cc. 

un Ke Man oa Z 

  

  

sAGOENG” 
TRANSPORT — ONDERNEM!ING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C. 

Tel, No. 1220 WI. 

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

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

Hormat pengoeroes 
. menoenggoe pesanan, 

Raden SOEMARTO.     
Panen angan aon 

  

  

  

ADRES 
jang TERKENAL 

2 UG JANGACTIEF 
JANG MOERAH 

TOKO M.L MAASOEM" 
PASAR SENEN No.135 

— Pekalongan. — Solo..— Padang 

  

&. 

Batavia-C: 

    

». BATIK HANDEL 

“jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 
serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 

: loearan. 

  
1 3g Bet At Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

R “Berhoeboenglah - 'moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

1 : Systeem oentoeng paline.tipis 

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloerceh tanah Djawa 

  

  

  
    

      
  

: HO RMAT 
MN EU BEA Tt : : : P3 

Sp SLIM. MAASOEM' 
Pa et nga Be aa SENEN No. 135 Batavia-Centrum. 

Se | KELOEARAN PALING BAROE 

-—3 DARI 

Jang paling nba” 

  

  

BB    BROWN RIB 

  —Yikannja dokter, 

  

ONIi | 

(Zonder Coupon) 

a | 1 pak terisi 20 bidji 

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

. paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Fxemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P. B. B. dan dibatja oleh langganan? 
| segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 

f 5.— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah faon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraed atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

djadi lapangan advertentie djoega 
'Perminta'an langganan alawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver- 

fentie alawa farief serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

. Administratie. : 

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

  

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita. 

Awas atau hati - batilah toean-toean dan njonja - njonja kalau ber- 

belandja lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 
sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

  

KAIN PANDJANG 
KAOENG PITJIS 
POLOS haloes dan 

Kain saroeng dan 

pandjang keloearan 

Kain batik pandjang 

MANTERON Ba- 

- njoemas FANSEILEN sedang dan saroeng 
poetih Semarang 

ASLI. ASLI. aa     
  

Semoea batik keloearan apa sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 
jang Asli. 

Menoenggoe dengan hormat. 

TOKO »ISMAILDJALIL & Co. 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia-C.— Pekalongan—Solo— Padang— 
Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

pe 9, Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita 'poenja Firma soe- 

paja tocan2 mendapat kemadjoecan jang pesat sakali dan ke- 
centoengan jang menjenangkan. 

122 

  

  

  

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

e Moekanja Station Bandoeng 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, tawatannja ba- 
goes dan bersih, djengos-djongos 
radjin dan tjepat mengeeroes tetamoe 
tentte menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di Cenllamnia 
KOTA Bandoeng, 

Tarief kamar: 
menoeroet zaman. 

N,B. Sedia Kamar boeat 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 

Assistent dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjepangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang). saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

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

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat afawa 
1-5 faon. 17 
  

  

  

  .10   
PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

Anak-anak, asal soedah pandai se- 
“dikit sadja membatja hoeroef Latijn 

| (hoeroef Belanda) soedah boleh 
| membatja boekoe : 

SOEAL — DJAWAB 

Dioesahakan oleh : 

Mara Soetan dan Mohd. Sjafei 

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

di Kajoe Taman (S.W.K.) 

I| Sangat loetjoe dan . 
aa Ketan menggelikan hati. 

V —- Djoega boleh dipakai oentoek 
berolok-olok atau membadoet diatas Tooneel dengan njanjian. 
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0,15 tambah 
5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekoe keatas ongkos viij. 

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada: 
Toko Kitab & Drukkerij Sd. Ali “Alaidroes—Kramat No. 38 Bat: C, 
Moh. Djohor— Gang Aboe (Gg. Damiri No. 4) Batavia-Centtu. 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia Centrum. 
Moh. Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.) 

Permintaan dengan rembours, : tidak diloeloeskan. 18 
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pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 

Dobble -garantie : 

    

   

       

    



       

  

            

  

    
        
    

     

      
    

Ea AA PN PA ANa Apa AN PLN ena EN DNN ANA NN AN RPNN PIN NNN PEN NEN SAP NO PET NTP aman Prae Pr MA PETI NN PE ANT ANN EA NN TA NAN 

maloekan, kalau kita lihat, bahwa tidak 
  

-1935 Tahoeni ke 3: keadaan agak menjedihkan, dan me- | Sekda 

— Isedikit djoemblahnja bangsa kita jang 

      ja studerten kita jang tergaboeng da AA 
Tam IC, (PL PPL) mendjadi manoe Pasar Senen 123 
sia jang berfaedah bagi Tanah Air dan AA PU 
Bangsa, mendjadi degeliike Nasiona- 
listen, waardige Patriottan, maka se- 
haroesnja djoega moelai sekarang kita Ka 
haroes Pena mereka aa hi- Sekarang soedah 
doep dan nasibnja sehari kesehari. 5 E 
I.C. haroes dapat sokongan dan per-| ke Palembang. 
hatian setjoekoepnja dari bangsa kitaj 5 
jang merasa dan mengakoe dirinja na 
Sionalisten, agar soepaja studenten : DE 

kita, setelah bekerdja tjapai dan lelah Toko Padang 

  

dapat melepaskan ketjapaian dan ke- 
Ielahannja itoe dalam clubgebouw kita 

daden! Want wootden znder daden 
hebben geen beteekenis ! Tn 

Kita melihat sendiri, bahwa pengoe 
      

    

    

    
Sumstra Selatan. 

   SNN Sat AO "1 rocs LC. telah bekerdja dengan se Ea 

'dan tidak termasoek dalam kas G.P.I. | keras-kerasrja — oentock mendjaga, ” Sih : 

— Oeang masoek kas saja, maka agar soepaja clubgebouw.nja itoe Dioeal engross 

     
   

  

    

# 

   | Dalam Pemanda 

    

Nentoek segala keper- (tidak tenggelam. Din aparah kita | a 2 

erhoud G.P.I. seoemoemnja (sampai hati dan tega beeat melihat Kegjil No. 35, 

um pegawai2 dil.nja. bal sematjam ini dengan tidak mem 

katakan ciatas, maka | berikan bantoean soecatoe apapoen 

lid dari G.PI. dan dj ka| sedangkan “kita sebetoginja masih 

  

   

  

   

      
   
   

   
   
     

      

na dapat idzin dari toeun| Kalau sekiranja masih ada manoe-, 

entoek berdiam “disana Ge- (sia jang demikian dengan berani me- 

gan gratis berhoeboeng dengak ba-|namakan dirinja wnasionalisi", maka 
aknja lokalen jang kosong, lantaran jnasicnalist jang demikian ini jang 

P.R, pindah ke Kramat no. 174. (T.|boleh kita seboet nasionalist moertad 

Thamrin ada voorzitter dari P.G.I. (serta moenafik, 

    

ditoetoep pindah 

: 16 Ilir No. 91 

1 | | 
sendiri, Daden, toean2 nasionalisten. Kesempatan baik boeat publiek 

tetap di Pintoe 

  

Batavia- Centrum 

Kaka ag 2 AN aa Ta masih bisa . menjokong dan memper- TN ' 
SEN TA hatikan adanja LC, kita, Ta 3 8 t A A 
eos 2000 Kalau kita mengharap, kelak soepa Me en | : 

okonja ada di G.P.. itoelih | dapat menolong dang menjokong ?- Menoeriggoe dengan hormat 

  

    

  

   
       

     

     

i sambil laloe saja| kedoedoekan Gedoeng Permoefakatan| Hanja kalau memang dipandang perj djika itoe penjakit djoega akan moesna. 

    

djoega toc 
atan saja. 

— bjika n 

      

   

   

     

    

   

  

   

  

   

      

    

  

     

   
    

  

   
   
    

    

    
   
   

  

    

    

    

   

   

    

   
   
   

    

        

   

   

     

              

   

     

  

   

      

   

   

    

   

   
     
   

  

    

  

   

   
     

  

    
    

  

    

    

  

anti keterangan saja ten| dong itoe dari doeloe sampai sekarang | soeng diperge enakan oentcek openbare (lebih banjak keadaanja dari jang doe- 

1 pembati ikan,oteh karena | dibeli dengan harga f -0,000.— (dus Tiap2 perkoempcelan kebangsaan Maka - oentoek mendjaga penjakit 

ni Aa kanja beberapa th. sadja: Natan kepoenjaannja oemoem). Dari | kita biarl: h mempotnjai clubgebouwen Typbus dan Dysenterie, menoeroet 

oedoek sebagai adm. pada gedong | kedermawanannja t. Thamrin, maka ge | sendiriz, centoek mengerdjakan dan katanja orang jang achli tentang 

'boet. Sdr. Mr. Sartono sebagai be | dong i:oe doeloe diserahkan pada satoe | mengoeroes kepentingannja sehari hari. |ilmoe kesehatan jalah pokok jang 

SER “tter dari Bestuur Gedong | Badan (Bestuur) dus boekan Comite)| Tetapi disampingnja clubgebouwijes (pertama soepaja orang Orang bisa 

8 terseboet (dus bc an Comite sepertiloentoek dipergoenakan serta diseroeS | tadi, haroeslah tetap ada satoe club-| mendjaga hal makanan dan minoeman. 

— toean S.. Sastroamidjoj: katakan da-| bagi keperloean oemoem, misalnja |gebouw jang algemeen, seperti GPI, Sebab asal moelanja ' itoe panjat, 

lam toelisannja), rasanja ada lebih melopvoeringen, vergaderingen d.I.I.nja|di Djakarta atau GNI, di Soerabaja, |dari makanan dan minoeman. Djadi 

S 'ngetahoei tentang ini hal dari pada saja. | dengan poengoet sewaan  goena dimana rakjat kita dari segala golongan japabila hal jang sedemikian itoe ter- 

i5 lam tahoen 1927 (kebetoelan ber|onderhoud-kosten gedong tadi. Pada |dan lapisan dapat bertemoe dan ber-|djaga jang soenggoeh2 nistjal lah 

: bareng dengan congres keIdari P.N.l.I pertengahan 1934 gedong oleh Mr. |moesjawarat satoe sama Jain. Toean |djaoehnja itoe penjakit, jaitoe dengan 

almarhoem), maka G. P.I. moelai 'dilSartono (ketoea Badan terseboet di|S. Sastroamidjojo menanjakan, sapa djalan air minoem (jang digaeng kan 

soeka dan disediakan bagi keperloean atas) soedah dikembalikan kepada (jang. mempoenjai, initiatiei. Ini ada | minoem setiap hari) haroes dimasa 

oemcem bangsa kita. Itoe waktoe saja | eigenaarnja, jaitoe toean Thamrin dar | gampang ! Segenap perkoempoeian | mateng teroetama makanan. 2 un 
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Si ai “vOorzitter dari seboe-|selandjoetnja maka toean Thamrin | jang tergaboen | “dalam P.P.P.KI |) Begitoe poela tetang penjakit Pest : 

Lai aa Mag poperatie-Dans | sendi akan ngoeroesnja: .. boleh. meran janpkam doeloe dan nanti |penjakit Pest itoe asalnja dari tikoes 

sin Begrafenisfonds vereeniging jang “kalau GP. itoe masih dirasa (perkoempoelan2 di locarnja PPPKI|jang berkibar disawal-sawah sama 

Ai oa Yadi lid G. P.1. Bermoela G.P.L. |: erloe akan langsoeng hidoepnja, maka kalau  soeka boleh .mengikoetnja. | makan padi, maka mereka lantas 

£ aah . N.I, almarhoem ada Pesan pada tempatnja djika dapatkan | G.P.I. ada kepoenjaannja toean Tham- | datang diroemahnja orang. sedang- 

233 ' mempoenjai beberapa perkoempoelan2 |toendjangan dari segenap perkoem- (rin, dan kebetoeian toean Thamrin |poen diroemahnja orang2 kampoeng 

bollitiek, socisal dan economie seba- poelan kebangsaan kita, “oleh karena mendjadi voorzitter PPPKI. Dus het (desa2) sama pakai oesoek bamboe 

5 F | 3 2 P $ 4 Nan ak 2 : - SA 

ni leden deroan pembajaran contri| dengan pindahnja P.R. ke Kramat 174, | raadseltje is opgelost, vindt U niet?|jang berlobang, dan lain2 bagian 

: Lan ten Mean Ae rai Wentobs aka seb cl G.P.I. haroes me-| Kalau PPPKI atau perkoempoelan2 | jang berlobang djoega. Maka oentoek 

| roes itoe gedong, maka diangkatlah (nanggoeng hidoep jang sedikitrantjoe, |jang- doedoek dalam PP KI tadi koe | mendjaoehkan penjakit Pest itoe, jalah 

Paratos Bintan ia noan di voorzitter-ilalthans bagi -eigenaarnja, disebabkan |rang poeas dengan adanja G.P.L, se| dengan atoeran ' woning-verbetering 
   

  

  

an 
! 

33 
: 

) 

Sarlono dan dibantoe | lenjapnja ocang persewaan jangf75-—|bab boekan soeatoe stichting atau jatau roemah2 jang” ada oesoeknja 

Nan atani KAN 
4 y 

   

    

  

#2 

  

            
“saudara2 lainnja. o—” |tadi. Ocang persewaan dari vergade Isoeatoe kepoenjaan oemoem, boleh |bamboe berionbang sama ditoetoep 

jai . Nan Naa Sea tocan |ringen d.I.Lnja sering2 koerang 'bocat|koempoelkan oeang .sadja dan beli |rapat, agar soepaja tikoes2 djangan 

| Thamrin -telah dipertjajak Imenoetoep ongkos boelanan jang |itoe gedong di Gang Kenari dari (sampai masoek diitoe tempat. 

satoe Badan tsb. diatas. jang haroeS| haroes loearkan boe loean| Tocan Thamrin. Habis perkara! Berhoeboeng dengan bertjaboelnja 
— socatoe Badan tsb. diatas.jang haroes|haroes dikeloearkan boeat keperloei Png 

aa an matinig itoe ge-|pedong itoe, dan dengan sendirinja | penjakit jang orang tidak akan moe- 

mengoeroes hidoep-matinja ito Ber |gedong "Or eng: : dah bisanja: tahoe, disini perloe kita Pa entoe tidak ada sisanja lagi boeat 9.8 

2 Mena Ba calidengan keadaan | . sesalkan, .bahwa pendoedoek disekitar 

  

     

  

    

  

   

  

        

    

   

Ke YA & Lani 20) 

—N TA —— at NAN, 1      

    

sroes tsb. dapat hak dari | eigenaarnja. Lain seka 

  

   

  

5 £ Pengoero ani rat et NA nata Ba - : : : li k si 

— “Kioenaer Gedong boeat mentjarikan | doeloe, sebab oeang sewaan dari P.R. TN ERN nja kota Cheribon dan publiek.seoe 

. Me akek Hembajar segala ke-|boekan masoek ke kas G.P.I. tetapi LA! moemnja, jaitoe - oentoek - menolak 

: perloean G.P.I. Kemoedian PengoeroeS | rechtsstreeks kepada toean Thamrin. penjakit2 maka dikantor D-V:G: Ke- 

— Ra'jat dari Kramat 97 “pindah ke G.P.L.. | Sekian pengetahoean saja tentang ada 

1 aah 
II 

i 2 ee MM Ha 
s 4 

3 | AS 

b G “djika dirasa perloe, te An 
5 an sebagai lid, akan tetapi seba Inja G.P.I. dan djika dirasa peri0e, ten 1 

Aa Ser Ipenjewal, dan Gi-ikoeti |toenja sdr Mr, Sartono akan memberi Ba aa at 
| Oleh Administratie Persatocan Indo- |keterangan djoega jang lebih djelas |: 

5 4 

28! 

  

dapat gratisinjectie setiap hari 

  

: 5 Ma Pa poekoel '/5 8 pagi. 

dan Consultatie-bureau P.N.I. (daripada ini. Sekarang kita landjoet- | Banjak terima kasih. at   

  

    

  

: BEEbea Ne LA at kepada soal ndonesia) C(lub) Dari Bogor dikawatkan kepada Aneta ita dari Serang. 

: Dalam boelan juli tahoen 1931 lan-| dan Balai Pertemoean di Gg. Paseban. (bahwa Assistent- Resident ter beschik- Ta : KN tata 

  

van beberapa hal administrateur| Saja setoedjoe sekali dengan andjoe | king A.W. Zadelhooff soedah mendapat | ' Aa 3 : 

GP. berhenti idan saja ditetapkan sana tocan S. Sastroamidjojo, agar banjak terima kasih jang loear biasa bana kita dari Serang menga 

oleh voorzitter G.P.I. sebagai peng-|soepaja I.C. dapatkan sokongan dan |dari Pemerintah, oentoek pekerdjaan aa 

antinia, Disitoelah baroe saja dapat | perhatian sepatoetnja dari fihak bang Inja sesoedahnja boelan Mei 1935 se-|  Menoeroet chabaran pada sa'at ini 

mengetahoei, perkoempoelan2 mana |sa kita jang merasa ada darah kebang- (bagai pemimpin dari Afdeeling Be- | #oenoeng Krakatau bekerdja bertambah 

jang masih mendjadi leden dari G.P.I.|saan mengalir dalam toeboeh badan 
jaitoe Boedi Oetama, Boedi Darma dan |nja, Kalau kita melihat ke kanan d 

  

    
   

   
    

   
    

  

     
jawa, dan oentoek  pekerdjaannja | spedah meloeapkan api dan asap sam- 

     

  

ea ga ' Pasoendan djoega soedah pernah djadi (nja studenten bangsa kita, studente 

: Ma Tata Memniokh seperti di- |Indonesia dan ditanah Indonesia. Tjo 

| katakan dalam toelisan tocan S. Sas-|balah kita bandingkan dengan club-| 

— troamidjojo itoe. Tetapi saja tahoe be |gebouwen dari studenten bangsa asing 

Keadaan kesehatan dan penjakit 
di daerah Cheribon. 

'Menoeroet berita jang kita dapat, 

   

    

           

  

      

  

“moelai Juli 1931 sampai | Kalah djaoeh sekali ! woning-verbeteringdidesaMaj perak. 

rnja tahoen 1934, 
tidak bertambah ser- 

tas, bahwa P. | koerang sokongannja kepada I.C.-nja, |lang.hampir linjap. Di Onderdistrict (bekerdja. 

  

   

  

|. seperti & 
DR ada seb 

    
    

                

  

   
   
   

  

    
'sitoe itoe dengan 

1 "aan TN e 8 
jaitee f,15,—) sebagai sokong Sebab rata2nja | Ep, 1 anu tnae 
E “hamrin kepada pergoeroean dan perhatikan betoel nasib studenten | Assaineering jaitoe rawa-rawa “Jang IOe, : : LAN 
ada an "$ Se eka anta gedongnja ada besar | banjak (kemboeng air) dan kotoran Pidato Toean Patih tadi disaoe 

... Kewadjiban adm. selainnja mendja- (dan mentereng. I.C. kita hampir2 men|lantas bisa didjalankan kelaoet, seka 

    

djaksan menjediakan goena “orang2. 

er| Perci). : Tenteng Balai Pertemocan P.B,I. 

Atas pertanjaan toean S. Sastroami- | & U,S.I. rasanja tidak perloe kita riboet | rai Ta 

i Pertemoean djojo jang boenjinja : , Bagaimanakah (kan. 2 soedzh bisa hilang, soedah tentoelah| » Makamadjaib. 

Dalam minggde jang achir ini di 

feearkan penda-| Indonesia pada masa sekarang“. maka jloe, bolehlah GPI. itoe sokongannja|  Menoeroet “kwirtaal, dalam DV G.Itempat bagian onderdistrict Serai g, 
Sa djawabannja ada moedah sekali. Ge. | diperkoeatkan, agarsoepaja dapat lang | jang sekarang ini didalam kota sinilada kematian seorang toekang mas. 

Esok harinja itoe koeboeran soedah 

| tang G.PLI. itoe koerang djelas, Makajada kepoenjaannja toean Thamrin jang | vergaderingen dll. nja. Ice, jaitoe' tentang penjakit Typhus. (ta ada tanahnja jang beka$ menoctoepi 

djenazahitoe dimana djocapoen, dan 
bamboe penahan tanah penoetoep dje- 
nazahnja hilang satoe. Pada waktce itoe 
aCa orang jang tahoe dan tidak mem 
beritahoekan lagi pada kerabatnja dje- 
nazah tadi, kceboeran tersehoet ditoe- 
toep poela dengan tanah dari lain 
tempat, 

Apakah jang mendjadikan sebab di 
atas ini. 

Jah, ta" seorangpoen jang mengeta- 
hoei kedjadian tersebeot, | 

Demikialah menoereet tjeritera. 

Perdjalanan autobus, 

Dalam perdjalanan autobus2 jang 
menoedjoe dari Serang ke Laboean, 
banjak sekali jang mengoeatirkan. Ka 
rena mereka, pengemoedi dari autobus- 
autobus itoe seringkali memakaiketje 
patan jang lebih dari atoeran. 

Djoega pada tiap2 autobus2 itoe 
snelheidsmaatnja ada jang tidak dipa- 
kai atau ada jang soedah roesak. 

Boegkankah boeat mendjaga ketjela- 
kaan jang akan datang, penoempang 
bisa menjaksikan djoega, berapa kilo 
meter auto-auto itoe dalam satoe djam 
djalannja. Kalau begitoe tidak bisa. 

Lagi poela ada adjaibnja dari pe- 
ngoeroes autobus2 itoe, kalau ada 
barang2 dari penoempang jang keting 
galan dalam autobusnja, biarpoen ba- 
rang itoe tidak berharga, mereka tidak 
soeka menjerahkan barang2 itoe pada 
politie agar bisa diselebarkan. 

Bagi keamanan baiknja mengemoe- 
dikan-auto2 itoe dengan atoeran se- 
oemoemnja agar selamat disepandjang 
perdjalanannja. 

ig 

Biografie dari toean Tjokro- 
aminoto almarhoem. 

Dalam openbar€ vergadering P.S.LI. 
di Soerabaja hari Minggoe j.l., antara 
lainnja toean A.M. Sangadji, ketoca 
Madjelis besar dari P.S, 1. I. dan pro- 

ttzaken dari daerah2 loear tanah | keras lagi, hingga pada socatoe waktoe pagandist pertama, ada menoetoerkan 
sedikit biografie dari toean Tjokro- 

ia Pe anta He ae Busi . —maloelah Jktta, AA i dal: ni Kia 1 inooi i Imarhoem. 
Partai Indonesia. Ike kiri, maka maloelah kita, h aktoe ada di dalam Departement B.B-| pai kira2 400 A 500 meter tinggi. aminoto almarhoem. : 

Peran Kakan g lainnja, saja sen| mempoenjai clubgebouw sebagai IC. Iseoemoemnja, :|Berhoeboeng dengan ini, menoerost| Ada baiknja disini kita petikan 

diri 'djoega tidak mengerti. Barangkali |sadja, jang notabene ada clubgebou 2 aa —0— keterangan jang boleh dipertjaja, Leider poela itoe peringatan itoe pemimpin 

dari Vulkanotogisch Onderzoek, pada jang sedari ketjilnja terkenal sebagai 

Waktoe2 ini sedang memeriksa bagai-| Raden Oemar Said. 

mana keadaannja pada goenoeng itoe Ini orang moeda jang loear biasa di 
lahirkan waktoe.-meletoesnja goenoeng , 

wa selama saja djadi admi-|tentoe I.C, boekan bandingannja lagi. bahwa setelah diadakan pengatoeran Dianoegerahi bintang| Krakatau. 

Soedah “sedjak berada di sekolah 

2 et aa " 5 1 B3 : . - » : aa : S2 h : 2 ai : Said 

34, maka djot h- kah jang djadi. sebab-sebabnja|dja Onderdistrict Madja, jang tandinja|  Loerah desa Kagoengan, Toean Tb. |tjalon prijaji di Magelang, Oemar Sai: 

es se Buah Jang, oleh karena rata2nja |diftoe tempat ada terserang penjakit|Sadid, pada bboelan jang telah laloe|selaloe pimpin teman2nja. Soepana 

| PC. dan'P.R, Istudenten kita hidoep dalam serba jpest, maka sekarang hanja dalam ke-|soedah dianoegerabi bintang perak |ia tidak maoe pilih djabatan B.B. ka- 

'lid. akan tetapi |kekoerangan dan hal ini menimboelkan |adaan sedikit sekali atau boleh dibi- |dari Negeri, karena dari ketjakapannja|rena sesoedahnja Sebentaran pegang- 
djabatan djoeroetoelis, ia lantas pergi 

1 Nan “setelah! Ditambah poela rata2nja bangsa kita | Tjilimoes, Djalaksana Keeningan, Ka-| Sembilan tahoen kebelakang ia soe- |ke “Soerabaia bekerdja pada handel, 

,|tapi hanja boeat selesai sadja, soepaja 
aja diadi adm 1 Na ilang memmoeniai doeit ada" koerang|doegede, Tjikidjing dan Telaga, sete|dah mendapat. bintang peroenggo€. tapi ' : Cita 

ae anal Mama Dur ba Pehalikan atas nasib studenten kita|lah diadakan pengatoeran sedemikian Dari itoe, menoeroet pidatonja Toean|ia bisa bersekolah di B.A.S. oentoek 

: TK UN OA nana PN ALAN Pata 

- dai sebouwnia. Beda sekali de-litoe djoega soedah hampir linjap. Patih Serang, pada malam perajaannja menambah pengetahoean. Diwaktoe 

Nk ta eba tata studenten Belandal Didalam ressort kota Chetibon, jang | Loerah terseboet, Toean Tb. Sadid mendjadi, moerid di Soerabaia, dengan 

ak salah, | jaitoe Batavizsche Studenten Socitiet, |tadinja terserang penjakit Malaria, telitoe soedah loear biasa dalam dienst | dokter Soetomo, itoe waktoe djoega 

ngan Bari Sebab rata2nja bangsanja ada insjaf|tapi setelah diadakan pengatoeran|42 tahoen, mendapat bintang perak | masih mendjadi moerid dari dokter Dja 
wa School, telah berdirikan satoe 

t|tjabang dari Boedi Oetomo dalam 1908. 
dengan kegembiraan oleh Loerah desa| Mei 1912 ada tiga tocan dari Solo 

di, djoe |ajadi socatoe kosthuis rang djoega soedah hampir lirjap, | Kagoengan terseboet, menoendjoekkan | datang pada almarhoem toean Tjokro“ 

Aa ai aa aa tuna E ja terpaksa m bil inilEanfa dipesisir Indramajoe jang masih | banjak terima kasih. Selandjoetnja itoe aminoto, apakah ia soeka tjampoer 
ga menariki oeang sewa dari openba- . Bestuurnja terpaksa mengambil ini| kanja CIpsi e jan 5 ata Na Ba 1g 

Ma ana Ai ai utie tipaltind berhoeboeng : k da sedikit. Karena penjakit Malaria |kegembiraan disamboeng oleh tepoek | dalam oergesan Sare at Dagang Islam, 

re vergadering dan confributie tiga|tindakan berhoeboeng sedikit sekali jada rIjang pertama kali diberdirikan di Be-   —— bidji leder | sedangkan ogang se- | masoeknja oeang ijoeran dan sokongan, | itoe asalnja dari njamoek-njamoek jang|tangan dari orang-orang jang hadli 

2 Mean PR iap2 boelan dita ih jang kadang2 Hak menjoekoepi boeat | berada dalam kotoran-kotoran (bloem | dan oleh boenjinja gamelan jang mer 

oleh looper-nja toean Thamrin sendiri! bajar sewaan roemah sadja. Ini memang bang Jav.) djadi apabila itoe kotoran| doe hingga djaoeh malam. 
     

   
      - Itawi oleh toean Tjokroadisoerjo, al 

marhoem, jang lantas bertjabang di 
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- soeatoe riwajat 

 Hadji Samanh 

» 

  

' jang maoe membeli. Sesoedah 
-an Jini laloe Abdoelrachman ambil pisau 

    e 

  

   'Soeatoe pemogok 
mana djoega bo 

    

      

   

   

    

oedi. | 
Ini pemogokan soe 

keloearnja besluit resi 
melarang orang 1 at 
koempaelan S.I, Nan 

Tapi keadaan djaman tidak bisa di, 
tolak dan ditjegah dengan besluit sadja 
dan S.I. teroes madjoe, seperti djoega 
kemadjoean bangsa-bangsa di Timoer 
Djaoeh sesoedahnja peperangan Japan 
Rus. Sedjak itoe waktoe orang lantas 
bisa sedar, sesoeatoe negeri orang: 
Europa, Rusland toch bisa dikalahkan 
oleh Japan. Djoega pikiran bangsa 
Djawa soedah djadi berbangkit dan 

lantas mengadakan perkoempoelan 
B.O. (1908). Gerakan dari almarhoem 
dr, Sun Yatsen djoega soedah mem- 
bikin tambah meleknja bangsa Djawa 
teroetama, bangsa Indonesia dengan 
oemoemnja. RENA 

Toean Tjokroaminoto itoe waktoe 
lantas pergi ke Solo diantar oleh toean 

Tjokrosoedarmo, jang “sekarang masih 
bekerdja pada notaris Hazenberg. boe 
at bikin pembitjaraan sama Hadji Sa- 

     

     

  

   

3 
    

  

. manhoedi. Pa Sa 
. Itoe waktoe masoeknja toean Tjokro- 

aminoto dalam pergerakan ra'jat In- 

donesia. pa naa Tn sh 

IO Soptember 19i2 di Soerabaja 
soedah kedjadian loear biasa dengan 

satoe openbare emopelucht vergadering, 
di mana boekan sadja orang di Soe- 
rabaja, tapi djoega dari Solo toean 

Hadji Samanhoedi datang koerang 

lebih seriboe orang, hingga boeat 
angkoet mereka itoe, perloe adakan 
satoe extra-trein. 

Penjamboetan pada Hadji Samanoe 
“ di di Soerabaja kedjadian di sociteit 

Melajoe, di mana anggota2nja terdiri 

“dari mandoer2 di Soerabaja, jang ber 
sama pakaian perlente, dengan pan- 

tolan, sepatoe enz. : 
- Toean Sangadji memperingatkan, 
pada itoe waktoe orang beloem mer 

deka dengan pakaian, beloem dikata 
kemerdekaan boeat berkoempoel dan 
bersidang. 

Lantas spr 
cor an beta pertama, jang diadakan 

di Solo, di Seriwedari. dimana dise- 

  

diakan 50.000 kaartjis, tapi ternjata | 
soedali djadi koerang. Dari beberapa 

tempat, boekan sadja di tanah Djawa, 

tapi djoega dari tanah seberang ada 

datang banjak orang di itoe congres. 

| Pada itoe waktoe almarhoem toean| 

Tjokroaminoto baroe 28 taoen oesianja 
“Kembali pada keada'an di Soerabaja 

spreker peringatkan perkataannja al- 
— marhoem Tjokroaminoto pada orang- 
orang di Soerabaja mereka diindjak 
indjak seperti roempoet sadja dan boeat 

| ini orang haroes berkoempoel danme 
noentoet hak2nja. Mereka masih ber- 
djongkok seperti kodok dan berakang 
seperti kadal. Keadaan pada itoe wak 
toe memang masih begitoe moendoer 

hingga boleh dikata rakjat beloem bi 
sa memikirkan nasibnja, mati perasa- 
annja, maka pengetahoeannja oentoek 

memikir sesoeatoe bangsa. 1 

Itoe'waktoe memang sebagai soeatoe 
openbaring atau kasihkan Toehan kata 
spreker, boeat berdirikan perkoempoe 
lan S.I. jang sekarang soedah mendja 
di soeatoe pohon besar dan soedrh 

berakar. 5 ar 

Doenia democratie. 
Bibit democratie itoe waktoe telah 

toemboeh. Orarg merasa perloe ada- 
nja sama rata sama rasa. Berhoeboeng 
dengan itoe, maka spreker kasih tahoe 
tentang itoe congres pertama di Solo. 
di mana pengeran Hangabei. poetera 
soeloeng dari Sri Soenan doedoek 
djadjar sadja sama orang2.biasa. Orang 
banjak mendjadi terkedjoet melihat 
itoe bibit democratie. € 

(Akan disamboeng). 

Mengorbankan oeang f 500. 
: . boeat djimat. 

- Pembantoe Loc, dari Banjoemas 
mengabarkan: 
-Beloem berselang begitoe lama se 

orang nama Abdoelrachman soedah 
bisa tipoe seorang bangsanja boeat 
sedjoemblah f 500, ocang mana jalah 

a pembelian satoe djimat jang 
' katanja Abdoelrachman siapa jang pa- | 
kai djimat itoe tidak mempan sendjata. 

Boeat bikin orang djadi pertjaja 
maka lebih doeloe ia oendjoek ,,boek | 
tinja”. Di depannja banjak orang ia) 

kan dirinja Abdoelrachman. 

ker toetoerkan tentang | 

idan dengan itoe barang tadjam ia 
di|berdaja oepaja boeat bikin petjah sa- 

Iroengnja orang jang memegang djimat. 
. ISekelebatan kelihatan, sendjata jang 

ang |dipakai tidak bisa temboesi saroengnja 
sebagai Jitoe orang. 

Lantaran begini maka jang maoe beli 

ihitoeng olehnja dan diserahkan pada 
Ian |djadi lebih pertjaja. Oeang f500 laloe 

Dengan bawa itoe djimat itoe orang 
poelang, Lantaran ingin tahoe betoel, ia 
laloe tjoba djimat itoe, tetapi ternjata 
pertjobaannja tidak mengasih hasil jang 
diharap. la boeka kain penoetoepnia 
djimat dan dapat tahoe, didalamnja me 
lainkan terisi satoe botol ketjil, dalam 

botol mana ada ditaroeh sedikit kain. 
— Merasa jang dirinja kena tipoe boe 
at f 500, maka itoe orang lantas kasih 
pengadoean pada politie dengan peng 

harapan soepaja oeangnja bisa kemba 
li. Tetapi biarpoen politie geledah di 
rinja Abdoelrachman toch itoe oeang 
'soedah hilang. 

Nantti sedikit hari lagi perkara ini 

penipoean akan diperiksa olehlandraad 

pi Poerworedjo, karena perkara diatas 

telah kedjadian disana. : 
—O— 

Perajaan P.P.P.I. 

Baroe-baroe ini P3 I. di Djokja te- 
lah mengadakan perajaannja bertem- 
pat ui schouwburg Hwa-Kian Societeit 
telah ditangsoengkan perajaan jang ke 
5 dari perkoempoelan pemoeda2 pe- 
ladjar pada Neutrale Mulo. A3 

Perajaan diboeka precies pada djam 
jang telah ditetapkan (jang nampak 
diprogramma) dengan perkataan2 se- 
bagai biasa dan pernjataan terima kasih 
terhadap semoea jang memberi .soko- 

ngan dan bantoean. 2 
Pertoendjoekan dimoelai dengan 

»tableau pemboekaan” jang seboeah 
globe (peta doenia) berpoetar sedang 
disinari dan perkataan-perkataan seba- 
gai ,wederzijdsch vertrouwen” (saling 
mempertjaja ,,eenheid” (persatoean 
dsb. keloear dari sebelah belakangnja. 
Bagoes benar! Sajang itoe ,,hek” 
dengan perhiasan boenga-boenga, 
diatas mana doeria berpoetar adalah 
sedikit ,,storend” dan lebih baik sean- 
dainja semoea bagian dibikin hitam 
sama dengan achtergrondnja. : 

Nomor kedoea ,,panembromo” jang 
di njanjikan oleh gadis2 pilihan ? de 
ngan badjoe biroe dan kain parang 
roesak dan disampingi oleh pemoeda 
pemoeda berbadjoe hitam sederhana 
dengan berkain parang poela, soeng- 
'goeh bagoes baik soesoenannja maoe 
poen njanjiannja plus pemoekoelnja 
gamelan jang diperlihatkan dipodium. 

— Openingsmarsch no 3 dapat meng 
'gembirakan sekalian pendengar. 

- Nomor 4-jalah tari Serimpi jang 
tidak sebagai dimainkan oleh 4 gadis 
tetapi hanja oleh seorang sadja, oleh 
karena hanja sebagai demonstratie 
|fjang after all menoeroet kita ada se 
idikit kebanjakan makan tempo djika 
dibandingkan dengan nomor lain2|). 

Nomor ' berikoetnja jalah ',meis 
jestooneel“ jang mengambil tjerita 
.inatinja Menak Djinggo“. Dimainkan 
dalam bahasa Belanda hingga pada 
permoelaannja ada kedengaran sedikit 
djanggal althans asing dalam telinga, 
tetapi lama kelamaan sama rasanja 
dengan djikalau orang mendengar ... 
Cleopatra dilajar poetih berbitjara 
Inggeris. Menak Djinggo tjoekoep 
»pootig“ dan bengis, hanja roepan2nja 
beloem pernah mengalami ,,maboek" 
Wahito Poenjengan soenggoeh bayoes 
ma'nnja maoepoen pertjakpannja dalam 
bahasa asing itoe. Pin 
. Sabdo Palon menoendjoekkan bah- 
wa djoega gadis2 bisa mengeloetjoe 

pingkel2. 
Sebagai tooneelstuk dari anak-anak 

sekolah tjoekoep bagoes dan jg paling 

anakpoen mendapat '.plankenkoorts", 
Idan semoea main dengan tidak kakoe. 

Nomor 6 tableau koerang memoeas 

soeatoe schilderij nampak gambarnja 
kanak2 jg sedang touwtrekken dengan 

toean itoe kekoeasaan. 
Sesoedah pauze dalam nomor jang 

ke 7. Wajang, ternjata sekali bahwa 
semoea jang menari telah dapat pela- 

Dalam nomor 8 ,sluierdans“ kekoe 
rangan kepandaian maoepoen kebiasa 
an (?) menari diperbaiki oleh kemaoean 
(poging) dari pemain2. Jang baik dida 
lam nomor ini jalah chorus song oleh 
orang banjak dibelakang,   

serahkan itoe djimat dalam tangannja | 
gan jorang 

sampai membikin orang banjak ter-| 

ternjata jalah bahwa tidak seorang 

kan sebab misalinja moestahil pada 

dibawahnja diberi keterangan : Persa- | 

djaran menari jang sampai tjoekoep. | 

  

Nomor 9 ,,krontjong“ kira2 lebih baik 
'apabila zanger tinggal diachtergrond 
setidak-tidaknja djangan ,ijsberen“ dan | 
violist djangan kebanjakan meninggal 
kan lagoe pangkal dengan variaties jg 
»kemoejexan“. Lain dari ini, nomor 
jang moela2 bagoes ini sajang menda 
pat roomloos einde (penghabisan ? 
dibelakang tajar!) 

Timoreesche dans dan zang sedikit 
ketjewa tetapi maksoednja baik. Dan 
keterangan tentang itoe ramboet dikaki 
ethnologisch sangat berharga. 

Tokkelmuziek manis didengarkan. 
' Nomor penghabisan ,Jongenstoo- 
ngel“ ternjata  dipeladjari dengan 
soenggoeh. Teroetama bahasanja Me- 
lajoe baik benar. 

Diantara nomor nomor ini masih 
ada banjak tusschennummers jang 
seringkali mendapat applaus rioeh oleh 
penonton. Pn : 

Baroe Liwat tengah malam perajaan 
berachir dengan selamat dan menda- 
pat succes besar. 

—9— 

Sedikit tentang Loerah-Djaro. 

Jang menggelapkan 
2 oeang Negeri. 
Pembantoe kita dari Serang menoelis: 
Loerah-djaro jang soeka menggelap 

kan wang, ja'ni boekannja sengadja, 
akan tetapi karena pemborosan, hing- 
ga wang Negri jang ada dalam geng 
gamannja bisa lenjap djoega. 

Pemborosan tadi disebabkan oleh 
hawa nafsoe jang tidak bisa tertahan 
hingga bisa membawa orang boeta ma 
ta. Mereka itoe seringkali melakoekan 
hazardspel dan berbini doea hingga 
empat orang. - 

Pemoengoetan wang padjak dan se 
bagainja, ra'jatnja seringkali ada jang 
diboetai matanja, seperti pada pem-, 
bajaran padjak boemi' mereka itoe ada 
jang tidak diberinja kwitantie, hingga 
pada waktoenja controle bisa mendja 
dikan pertengkaran satoe sama lain. 

Penjetoran wang dari tahoen ke 
tahoen lagi, mereka itoe bisa benar 
menoekar noekarkannja — seandainja 
penjetoran wang tahoen 1932 bisa 
diakoekan penjetoran dari tahoen “31 
— hingga tidak nanti dengan segera 
alasan terseboet akan dapat diketa- 
hoei oleh jang berwadjib. 

Begitoelah kedjadian jang soedah 
laloe terhadap lepasan loerah djaro. 

Sekarang ra'jat2 desa roepanja ada 

  

   

      
      

    
    

    

dan terasa, bahwa kedjadia seroepa 
itoe tidak lain hanja memeras badan 
nja masing2 — 

Pada jang berwadjib soedah banjak 
sekali pendoedoek desa2 memadjoekan 
klachten, tetang keboeroekannja be- 
kerdja, menggelapkan wang dan lain2 
dari masing2 loerah djaronja, 

Apa jang termaktoeb diatas ini ta' 
lain, hanja mendjoestai dirinja sendiri 
dan sesamanja. 

Kalau kita pikir lebih pandjang, loe 
radjaro itce masing2 mendapat peng- 
hasilan, dikasih sewa kedjaroan, dil. | 
poela dari sana-sini, hingga bagi mem 
beri nafakah pada anak bini dan ke- 
loecarganja tidak segan akan habis di 
makan dalam satoe tahoen. 

Mereka itoe menghilangkan sifat 
terima, hingga bisa berboeat begitoe 
roepa, sampai mereka itoe terdjeroe 
moes dalam gelombang kesengsaraan 

Boeatlah ini ramalan sebagai tjermin, 
apa lagi bagi loerah djaro jang masih 
mendjabat  pekerdjaannja — ketjoeali 
jang djoedjoer — agar mereka sela- 
manja memegang kewadjiban sebagai 
radja desa jang besar pengaroeh dan 
'kekoeasaannja tidak akan mendapat 
Daan sebagai jang soedah menga- 
ami, 
Bekerdja itoe, kita orang haroes 

memegang sifat kedjoedjoeran dan 
sifat terima, agar selama memegang 
djabatan itoe ta? ada rintangan jang 
mengantjam pada badan kita, selamat 
selamanja, sedang kalau melihat ge- 
lagatnja malaise jang bertambah keras 
ini, sifat2 terseboet seharoesnjalah 
dipakai, 

Pn 

Membalas djasanja orang-orang 
penolong itoe perlawanan 

Kaligawe. 

Dapat hadiah arlodji 
danroemah Gemeente, 

Toean Atmo, tinggal dikampoeng 
Batik Kampement 750, ketika terbit 
itoe penjerangan toekang2 gerobak 
jang heibat di Kaligawe, soedah ber- 
oentoeng bisa loepoetkan djiwanja 
toean Dr. van Rijn dari bahaja maoet. 
Ketika toean Dr. van Rijn lihat jang 
ia dikedjar oleh koerang lebih 15 
orang, ia teroes masoek kedalam 
roemahnja toean Atmo terseboet. 
Kemoedian ia semboenikan dirinja 
dalam kamar mandi. Dari belakang 

tapi ditahan -oleh toean Atmo, jang 
kemoedian sampai djatoeh sebab 
diterdjang oleh itoe orang2 jang kalap. 

Sesoedahnja itoe rombongan pe- 
ngamoek masoek ke dalam kamar, di 
mana ada tidoer istri dan anaknjatoean 

jang ditjari tidak ada di itoe tempat. 
Kemoedian mereka keloear poela. 
Begitoe lekas itoe kawanan penga- 

moek pergi, tocan Atmo baroe2 koentji 

pintoe roemahnja dan djiwanja toean 
Dr. van Rijn selamat. 

Boeat ini pertolongan jang besar, 
Atmo oleh gemeente diberikan satoe 
roemah boeat ia tinggal, sementara 
Roelofs Handel Mij. di Bodjong mem 
beri hadiah ia satoe arlodji merk Wal- 
tham Mass. Ini barang soedah diteri 
makan pada toean Atmo dengan pe 
rantara'annja sectie satoe. 

“Djoegadi atas boedi. 

Diantara tiga orang Belanda ambte 
naren dari Gemeente jang soedah di 
kepoeng oleh toekang2 grobak Genoek 
diwaktoe terdjadi perlawanan di Kali 
gawe, maka toean Philipse jang soedah 
beroentoeng bisa hindarkan dirinja 
dari itoe bahaja lantaran mendapat 
perlindoengan di waktoe jang betoel 
dari toean Soemo, eigenaar dari salah 
satoe bengkel fietsteparatie di Kaligawe, 

Toean Soemo telah sediakan roe- 
mahnja boeat dipakai semboeni toean 
Philipse, jang soedah keabisan akal 
tidak tahoe djalan lagi ketika ia sedang 
di oeber-oeber oleh itoe rombongan 
ag grobak jang soedah mendjadi 
»binal”. 5 

Baroe koerang lebih djam 12 siang, 
oleh toean Soemo, setelah keadaan 
mendjadi aman kembali ia (Rhilipse) 
diperkenankan keloear dari tempat 
semboeninja, 

Lantaran itoe djasa, kabarnja t. Soe 
mo telah diberi izin oleh pembesar 
Gemeente disini, bocat tempati dengan 
gratis salah satoe Gemeente poenja 
roemah2 di Manggaweg sebagai pem 
balasan boedi jang salah satoe amb 
tenaarnja soedah ditolong, segingga 
terloepoet dasi bahaja djiwa, Malah 
lebih djaoeh ada dikabarkan poela, 
bahwa pada toean Soemo ada dikasih 
kelonggaran boest masoekan anaknja 
disatoe sekolahan H.I.S. jang berada   itoe lima belas orang masih teroes   sedikit memboekakan matanja mengerti kedjar. Mereka djoega toeroet masoek, 
didekat itoe tempat. Mat. 
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Atmo, mereka dapat kenjata'an orang " 

   
    

Pe 
na
 
Sa

tu
 a
n


