
     

        

    

     
   

  

           

  

   

    

    
      

  

    

    
    

   

    

   
     

  

aka pan jsa Uta 5 

ngan di Europa, maka semoea negeri-| 

geri, semoea partij-partij politiek dan 

nerentah seloeroeh. Gaenia mene- 

kan dengan soenggoeh- -soenggoeh 
memang menjoekai perdamaian, 

dari sebab itoe.... sedari tahoen 

9 semoea negeri2, monarchistisch, 

istisch, fascistisch atau bolshe 

stisch, mempersendjatakan diri, Boe- 

toeroet perlombaan persendjataan, 

masing2, melainkan menegoehkan 

ssentausaan diri sendiri dan... barang 

at Siapa menjoekai ' perdamaian, haroes 

1 mempersendjatakan diri“. 

“Bahwa perkataan itoe, jang amat 

e: digemari dalam  kalangan- -kalangan 

pe po internationaal, djoega diper- 

| dengarkan dalam persidangan Volks- | 

“raad disini, itoelah. tidak terdoega 

. lebih doeloe. 

. Dalam persidangan Yosi hari 

3 Jasa jang baroe laloe, berhoeboeng 

| dengan perbintjangan rentjana ,,Dien- 

| sten-toezichtordonnantie”, rentjana ten) 

tang pemberian lebih banjak kekoea- 

saan kepada Procureur Generaal, soe 

| paja dalam waktoe-waktoe jang gen 

at ting, “bisa lantas mengambil atoeran- 

Jatoeran jang perloe, oentoek mentjegah 

kedjadian hal-hal jang membentjana | 

kan pergaoelan oemoem dan melang 

1 gar ketertiban dan keamanan dalam: 

| negeri, maka toean Mr. F.A,A. Fruin, 

— pemimpin kapem V.C , antara lain-lain | 

soedah kata, bahwa: : 

    

  

   

  

    

  

   

    

   

  

,dengan gembira sekali ia sam- 

boet ordonnantie baroe ini, jang ber- 

dasar atas itoe perkataan jang ter- 

(kenal: ,si vis pacem para bellum,“ 

Perloenja menjatakan keadaan per- 

moefakatan atau pertjena (staat van 

'overleg of van beleg) oleh ordon- 

'nantie ini dalam beberapa perkara 

bisa tertjegab. Dengan ini orang bisa 

— ambil tindakan lain AN Nan 

terdjadi kegentingan." 

'. Demikianlah katanja. Maksoed : ren- 

. tjana ordonantie baroe ini, adalah 

soepaja oentoek melindoengi ketertiban | 

dan keamanan ra'jat seoemoemnja, 

— kekoeasaanjangtadinja terserah kepada| 

. Wali Negeri, bisa diserahkan kepada | 

| lain2 pembesar bawahan, dibawah 

.pimpinannja. Procureur Generaal. An- 

Yara tindakan2 jang terseboet, ada 

. djoega ,pelanggaran resia soerat" 

(schending van het briefgeheim). Resia 

soerat sebenarnja dipertanggoengkan | 

   

   

3 
” siapa melanggar resia soerat: itoe dapat 

 dihoekoem badan. 

—. Sekarang katanja, oentoek. kepenti- 

ngan oemoem itoe, maka ambtenaar2 
ang diwadjibkan, boleh memboeka 

soerat2 jang diadreskan kepada orang | 

orang. jang tersangka ini dan itoe, 

ntoek menjelidiki- barangkali dalam 

dalam wet, dalam Strafwet, dan barang | 

   
    

  

    
   
   
   
   
   

  

melanggar Ne an uan Ta 

ianan cemoem. 
. Memboeka soerat lain orang diloe- 

'ar tahoenja jang berhak, katanja seka 
rang beloem terdjadi, akan tetapi dji | 
kalau ada soerat jang tersangka dan 

“ditjoerigakan, maka jang poenja (jang | 

berhak memboeka dan membatja, ja 

—. itoe jang terseboet dimana adresnja 

! 
y
a
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5 Parealaan Latijnsch diatas itoe Sar $ 

»Kalau menjoekai perdamaian, | at 

nja soerat itoe ada  ditoelis hal2| 

d 
Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI. 

| Diterbitkan oleh: 
Drukkerij ,PEMANDANGAN" 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

Kantoor i Senen 107 Bat,-Centruw 

HARGA LANGGANAN | 

Indonesia satoe kwartaal f 450 

Loear ludonesia , . . . f 5.50, 

Boleh dibajar 

brenti 

“boelanan, tetapi 

haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

a 

Administrateur S. M. SOEBRATA. 
  

  

          TA 

— Kemis. 14 Februari 1935. 
  

  

atia — Ethiopie: 

“ Ethiopie akan membela 
negeri mati matian. 

- Aneta-Transocean dari - London 
'kawatkan, menoeroet perkabaran dari 
'Rome, Oetoesan negeri Ethiopie di 
'Rome soedah menerangkan kepada 
Pemerintah Italie bahwa bangsa Ethi- 
opie akan membela negerinja sam- 
pai kotoran darah jang pengabisan, 
pendeknja sampai mati semoeanja. 

la menerangkan bahwa Ethiopie 
mempoenjai bala tentara dari 800.000. 
soldadoe banjaknja, jang bisa diper- 
loeaskan sampai mendjadi' satoe mij 
lioen dengan persendjataan modern, 
tapi tidak pakai ,tanks“ dan kapal 

|terbang. SA 

5. 

'soerat .itoe) disoeroeh boeka soerat 
itoe didepan ambtenaar jang berkoea 
sa dan batja itoe didepan at:u ber- 

sama-sama dengan ambtenaar itoe. 
Begitoelah toean de Dreu tjeritakan 

apa jang soedah kedjadian pada toean 

P.F. Dahler, jang terkenal dalam ka- 

langan kita djoega. Toean Dahler ini 

(2?!) disoeroeh boekassatoe soerat jg. 
diadreskan padanja, barangkali boeat | 

lihat, apa dalam soerat itoe ada di 

seloendoepi soeatoe barang jang ter- 
larang Cnadatt sendjata api gelap? 

batoe api?.. ) Sesoedahnja diboeka, 

tentoe sadja isinja hanja sehelai ker- 

tas toelis, diatas smana ada toelisan, 

jaitoe soerat. Soeatoe barang terlarang 

Jatau jang mesti dibajar bea masoek- 

Inja, tidak terdapat. . 

: Beberapa orangkaoem pergerakan soe 

dah alamkan, mereka itoe terima soe- 

tat dari dalam atau dari loear negeri, 
jang oleh postbesteller diterimakan pa 

'da mereka itoe, akan tetapi bersama 

Isama  postbesteller 'itoc, ada da- 
tang djoega seorang pegawai politie, 

jang lantas reboet soerat itoe dan soe- 

Toeh orangnja boeka dan batja itoe di 
depannja. Djikalau kedjadian begini, 
soedah sering kedjadian. Ada jang ka- 
ta, bahwa itoe boekan pelanggaran 

resia soerat, ada jang berpendapatan, 

betoel pelanggaran djoega. Tapi de- 
ngan adanja atoeran baroe ini, soerat2 
jang ditjoerigakan itoe, bisa diboeka 

Idak “mentjegah terdjadinja hal2 jang 
tidak di-ingin“, Djadi . dengan mem- 

| perhatikan itoe pepatah : 

c'est prevoir" (memerentah itoe men- 

tjegah). " 

Juist, dah sifatnja rentjana ordon- 

nantie baroe itoe, Oentoek mentjegah 
terdjadinja hal-hal jang meroegikan 

Tapi boekan, oentoek memperkoeatkan 
kekoeasaan, karena menjoekai perda- 

maian (keamanan). 
“Pendirian kita, kita doeloe soedah 

oetarakan. Rentjana 'ini kita rasa tidak 
perloe, karena wet soedah memberi 
djalan jang lengkap oentoek mendjaga 
ketertiban dan keamanan  oemoem 
didalam negeri (termoeat dalam Straf- 
wet) dan: keadaan disini tidak bisa 
'begitoe loear biasa, sampai jang ber- 
koeasa.itoe tidak bisa sabar menoeng- 
goe. dilakoekannja — atoeran-atoeran 
|dalam wet itoe,   K.N, 

|katanja-oleh seorangsambtenaer dowane- 

|diloear tahoenja jang berhak, karena 
'dengan begitoe jang berkoeasa hen-| 

“Gouverner 

pergaoelan dan kepentingan oemoem. ka 

Pemimpiate 
Ltartejutna 

Aneta-Reuter kawatkan Wari Londer, 
oleh karena beloem diterima perkaba- 
tan jang tetap dari.Rome atau dari 
Addis Abeba, roepa2' perkabaran soe- 
dah tersiar dengan merdeka. 

Dikabarkan bahwa djika Italie akan 
menempoer negeri Ethiopie, tentaranja 
akan dipimpin oleh “Generaal Del 
Bone, Hooge Commissaris dari tanah2 
djadjahan italie di Afrika Timoer. 

Kekalahan Bthiopie' 
Aneta kawatkan dari Cairo menerang 

kan bahwa soedah ada 4 orang jang 
terkemoeka dari Eihiopie jang mati 
didalam perkelahian paling belakang 

ntara 

dengan Italie, 
Radja FEthiopie tidak mengoemoem 

kan perkabaran ini, oleh karena ke 
takoetan bahwa orang2 Ethiopie akan 
'menjerang lagi orang Italie. 

Tindakan ,persaka- 
batan". 

Aneta dari Rome kawatkan, Suvich, 
vice minister oegroesan loear negeri. 
Italie menerangkan dengansoenggoeh2 
tadi pagi kepada Oetoesan Ethiopie 
di Rome, Jesus Afework, bahwa Italie 
tidak mempoenjai perniatan oentoek 
menjerang Ethiopie, 

Jesus. Afework. memberikan kete 
rangan demikian matjam poela kepada 
Itaye, dan kirim kawat kepada Peme 

    

rintahnja di Addis Abeba, bahwa 
Italie akan  melakoe ana 
persahabatan sadja: $ 

Melindoengi doenia De LMaa Naa 

Pembatasan dan pera- 
toeran peroesahaan. 

Menoeroet Bat. Nwsblad maka se- 
karang soedah sedia beberapa rentjana 
verordening oentoek mendjalankan or- 
donnantie tentang pembatasan ' dan 
peratoeran peroesahaan (bedrijfsregle- 
menteering). Sebagaimana orang tahoe, 
mena'loekan satoe tjabang peroesahaan 
dibawah atoeran ordonnantie itoe ber- 
arti mentjatat (registreeren) peroesa- 
haan- peroesahaan jang sekarang ada, 
jang mendapat idzin, peroesahaan2 
baroe moesti minta idzin demikian 
itoe dan djikalau tidak ada keberatan 
berhoeboeng dengan keadaan oemoem 
akan dapat djoegaidzin itoe. Pemerin 
tah sendiri jang akan tentoekan bagai 
mana keadaan oemoem itoe. 

Pertama-tama akan didjalankan atoe 
ran ordonnantie itoe terhadap peroesa 
haan pertjetakan (drukkerijen). 
Soepaja pertjetakan2 ketjil terlepas— 
menoeroet perdjandjian2 dalam Voiks 
raad—maka akan diadakan satoe batas 
berhoeboeng dengan lebarnja kertas 
jang dipekerdjakan. 

Djoega akan ditjari djalan oentoek me 
moetoeskan soal peroesahaan soesoe di 

bejo GA 2 na 

lankan terhadap peroesahaan s oes oe 
diseloeroeh daerah Priangan. Atoeran 
inidjadi oentoek itoe satoe daerah sadja 

Selain dari pada itoe ada dipertim- 
bangkan djoega didjalankannja 'itoe 
bedrijfsreglementeering bagi peroesa- 
haan tenoen, perkara ini ada ber- 
hoeboeng dengan bisa djadinja penga- 
roeh-pengaroeh. asing masoek dan 
merintangi kemadjoeannja peroesahaan 
pervesahaan ketjil, jang memangnja 
amat penting. oentoek kema'moeran 
anak negeri. 
.Dan penghabisan, ada dipertimbang- 
an mengambil atoeran terhadap per- 

oesahaan sigaret dan roko 
kawoeng (roko' kretek). Dalam 
perkara ini ada perloe ditetapkan 
batas daerah peroesahaan2 itoe, sebe- 
loemnja orang bisa djalankan atoeran 
oentoek melindoengi doea  matjam 
peroesahaan itoe. Berhoeboeng dengan 
ini, maka soedah dipikirkan oentoek 
mengadakan — minimum - banderollen 
oentoek sigaret, apa jang dibawah 
minimum itoe termasoek  daerahnja 
roko” kawoeng (roko' kretek). 

ea) sein 

. . Pembatasan karet anak negeri. 
Keterangan dari 
Pemerintah. 

Tadi pagi Regeeringsgemaehtigden 
oentoek Economische Zaken dan B.B.   

. 

Bandoeng. dan begitoe atoeran itoe didja | « 

  
  

Losse nummer 10 Cent 
  

  

Joodkalipillen Tjap 

| jang   

dengan atoer: 
Monster dari 100 pil, 

  

soedah termashoer bagi 
MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek) ASTMA dan 

OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking.) 

Boleh dapet beli di saban toko2 di dalem pipah isi 30 pil, 

dengan atoeran memakannja di kirim franco diroemah 
setelah terima kiriman postwissel dari f 1.— kepada 

N. V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

PN NBA EN Sa SNN NN MAH SERA HE ena 

2?   

  

»B K” 

  

in memakannja. 

    

  

memberi keterangan2 tentang kesoe- 
dahannja di doenia internationaal dan 
di dalam negeri darj itoe pembatasan 
karet anak negeri. Keterangan mana 
mesti membikin tenang hati kembali, 
kabarkan Aneta dari Pedjambon, 

Regeeringsgemachtigde oentoek Eco 
nomische Zaken pandang sekarang 
waktoenja soedah baik dan soedah 
datang oentoek memberi pemandangar 
tentang pengoeraiannja pembatasan 
karet anak negeri sesoedahnja tanggal 
| Juni 1934. 

Keadaan karet diwaktoe itoe membe 
ri pemandangan jang gelap sekali dan 
roepanja soedah tidak mempoenjai 
pengharapan lagi. Sesoedahnja itoe a- 
toeran pembatasan karet berlakoe, se 
moga harga2 naik dengan banjak se 
kali, jalah dengan 12 cent atau 13 ct 
per setengah kilogram. Sekarang har 
ganja Standaardsheets di Betawi ada 
20 cent per setengah kg., apa jang pe 

S€karang, dan bahwa atoeran pembata | 
san itoe soedah mempoenjai hasil baik. 

Pemerintah akan melakoekan dengan 
sebisa bisanja itoe persetoedjoean In 
ternationaal. 

Diachirnja tahoen 1934 ada 627.000 
ton didalam voorraad dan didalam 
tahoen 1935 akan tertjapai satoe voor 
raad dari 542.000 ton banjaknja. Ini 
artinja. satoe tindakan kedjoeroesan 
jang baik. Dan didalam tempo jang 
akan datang masih akan bisa tertjapai 
kekoerangan dari itoe banjaknja voor 
raad, 

Anak negeri menerima oentoek me 
reka poenja karet, satoe-satoenja, lebih 
banjak dari pada pendapatan .seoe- 
moemnja didalam tahoen 1932. Djika 
tidak ada atoeran pembatasan, dengan 
tentoe harga2 itoe tidak akan naik dan 

barangkali tidak akan melebihi harga 
dari tahoen 1932. 
" Pemerintah tidak maoe kata bahwa 
atoeran pembantasan ini, tidik memba 
wa keberatannja, keberatan mana hanja 
bisa dihapoeskan dengan memper 
loeaskan guotum (kebanjakannja) oen 
toek anak negeri Indonesia. Perkara 
ini ada di dalam perhatian Pemerintah 
dengan .sepenoehnja. 

: Ondernemingsrubber. 

Oentoek karet dari onderming2 
akan diadakan atoeran jang baroe 
sama sekali di dalam tahoen 1935, 
atoeran mana tidak selang berapa 
lama lagi akan dioemoemkan. 

“Pemerintah mempoenjai tjoekoep 
kekoeasaan terhadap karet anak negeri 
soepaja bisa melakoekan kewadjiban2 
internationaal itoe. Pemerintah mela 
koekan apa jang baik menoeroet mak 
soednja atoeran pembatasan2 itoe, 

Pekerdjaannja atoerah pembatasan 
itoe, masih bisa mengadakan kedja- 
dian2 jang aneh didalam tempo jang 
akan datang, akan tetapi melihat pe- 
ngalaman didalam tahoen pertama dari 
itoe pekerdjaan pembatasan, Pemerin- 
tah mempoenjai hak oentoek pertjaja 
bahwa pembatasan ini ada satoe sebab 
jang berarti sekali oentoek kemakmoe 
ran negeri jg ikoet mengadakan pem 
batasan, Oentoek itoe negeri2 sendiri 
dan oentoek pendoedoek2nja. 

Pemerintah pandang bahwa kewa- 
djibannja jang soedah disanggoepkan, 
bisa dilakoekan djoega. 

Keterangan Directeur B, B. 
Sesoedahnja Directeur Economische 

Zaken memberi pemandangannja, ma 
djoe Directeur dari B. B, oentoek mem 
beri pemandangan - demikian matjam   

tentang atoeran pembatasan karet anak 
negeri 

la moelai memperingatkan atoeran2 
jang boleh diambil didalam tahoen be 
lakangan oentoek mempekerdjakan itoe 
pembatasan. 

Sesoedahnja ia menerangkan hasil2 
nja dari pembatasan dengan memperi 
rigatkan voorstel dari toean Roep oen 
toek membagi itoe gudtum didalam ma- 
sing2 daerah, apa jang soedah mendja 
dikan alasan oentoek mentjoba atoeran 
dengan demikiang itoe- di Residentie 
Palembang. Pertjobaan ini soedah ti 
dak berhasil sama Sekali sehingga ti 
dak dimoelai lagi. 

Sesoedahnja Regeeringsgemachtigde 
mengoendjoekkan bagaimana penda- 
patan oemoem tentang perkara pem- 
batasan ini soedah berobah dengan 
djaman. Sekarang ada roepa2 penda 
patan, menoeroet keadaannja masing2 
daerah jang lebih mempoenjai keoentoe 

merintah pandang baik oentoek djaman | n |ngan dengan pembatasan pengeloearan 
nja atau dengan individueele restrictie 
(pembatasan dari masing” peroesahaan). 

Borneo Barat soedah menghendaki 
dengan penoeh hati itoe pembatasan 
pengeloearan. 

Djambi, Palembang dan Minangka 
bau tidak begitoe terang pendapatan 
nja dan maoe soepaja menantikan pe 
ngoeraiannja keadaan terlebih doeloe. 

Borneo Timoer telah menghendaki 
individueele restrictie seoemoemnja 
sedang Banka dan Riouw mintak soe 
paja itoe pembatasan dengan segera 
dihapoeskan. 

Keadaan waktoe sekarang, jalah bah 
wa didalam Residentie Bangka dan 
Riouw soedah dilakoekan individueele 
restrictie dan moelai pada tanggal 1 
April 1935, atoeran ini akan dilakoe 
kan di Atjeh, Tapanoeli dan Sumatra 
Timoer. Didalam daerah karet jang 
lain, tidak bisa dilakoekan individueele 
restrictie selamanja masing2 keboen 
beloem bisa ditjatat dengan teliti. De 
ngan itoe sekarang akan dimoelai de- 
ngan segera, akan tetapi bagaimana 
tergopoh gopohnja djoega, paling sedi 
kit akan memakan tempo 1 tahoen. 
Sesoedahnja itoe waktoe, baroelah 
bisa dipertimbangkan lagi apakah bisa 
teroes itoe individueele' restrictie. 

Selandjoetnja Directeur B.B. mene 
rangkan bahwa atoeran pembatasan 
dengan mengadakan bea pada penge- 
loearan itoe, soedah memenoehi per 
mintaan. maksoednja. Selamanja wak 
toe pembatasan jang 7 boelan lamanja 
anak negeri soedah membikin k.I. 
130,000 ton djika setahoen penoeh, 
angka mana soedah lebih tinggi dari 
pada salah satoe th. terlebih doeloenja. 

Dengan penghasilan dari 10 1/2 cent 
per setengah kilogram, Standard Sheet 
Batavia, anak negeri soedah menerima 
ocang jang banjaknja sama djoega 
tahoen 1931, doea kali lebih dari pada 
tahoen 1932 dan 10 pCt. lebih dari 
pada tahoen 1933, waktoe harga? 
melebih doeloei atoeran pembatasan 
dengan naiknja, Lagi poela anak negeri 
menerima keoentoengan dari penda- 
patan bea itoe, 

Oleh karena ini, atoeran petihitakar 

batasnja tidak memberi alasan oentoek 
salah satoe kesoekaran politiek, djoega 
oleh karena adyies2 dari Gewestelijke 
Commissies. 

Pemerintah melihat dengan senang 
hati sekali waktoe jang soedah laloe, 
dan dengan tenang hati dan penoeh   kepertjajaan menantikan tempo jang 
akan datang. 

ini dan dengan. tjara bagaimaaa di “ 
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| 's:ma dengan bangsa bekas moesoehnja 
oentoek kepentingan 

. Afrika. Djoega selain dari 

. tidak perloe adanja satoe boekti jang 

| tegas dan terasa dari bekerdjanja 

1 

- 

Saling era me nimboel 

— Inggris dan internationa: 

| segera djoega disamboet oleh Pers 
' Inggris dan opemoemnja sama bersetoe 

| besar dan berpengaroeh didoenia me 

- djoega, seperti lain-lain staatslieden 

  

  

  

    

    

. Generaal Smuts ad 
terkenal sedari peperangan Inggris dan   

Selatan, jang soeka | bersama- 

s van Zuid 
     

  

     

  

dalam oereesan -militair, ia djoega 
pandai dalam oeroesan pemerintahan, 
dan ia masoek dalam golongan staats- 
lieden jang terkenal dalam Unie itoe, 
Pembitjaraannja tentang so'al-so'al jang 

  

   diperhatikan, Dan dari sebab ia ada| 
seorang cooperator dengan Inggris, 
maka pers doenia lebih hargakan 
Generaal Smuts ini dari pada collega- 
nja, jaitoe Generaal Hertzog, jang 
maoe poenjakan tanah air kembali, 
merdeka dari negeri mana djoega 
dalam segala-galanja. 

Generaal Smuts ftoe merasa dirinja 
anggauta dari satoe ,, Angelsaksische 
Gemeenbest“, masjarakat Haa: dan 
dalam satoe pidato di Kaapsraad, 
baroe2 ini, ia seroekan soepaja ke- 
bangsaan Angelsaksisch (Inggeris) itoe 
sedoenia bersatoe hati dan negeri2nja 
jaitoe Amerika Serikat dan Keradjaan 

Inggeris seantero bekerdja bersama- 
sama. Dan ia kata poela : 

“Sekarang timboellah“ pertanjaan, 
apakah berhoeboeng dengan keadaan 

jang genting di Timoer Djaoeh ini 

bersama-sama dengan Amerika Sa- 

| rikat ? Djikalau Japan tahoe, bahwa 
'ada satoe aliran politiek bekerdja 
bersama-sama dengan berhasil an- 

tara Amerika dang Groot Brittannie, 

maka itoelah soedah tjoekoep oen- 

toek menegoelikan perdamaian di 
Timoer Djaoeh“. 

Dan perkataan2nja Gen. Smuts itoe 

djoe dengan pendiriannja itoe. Antara 
lain2 maka s,k. Times. jang paling| 

SNGRNS- 1 ian van 

» Berkobarnja nationalisme politiek 
dan economische di Japan telah me 
ajebabkan keadaan di Timoer Djaoeh 
jang sangat lebih genting dari pada 
di benoea Europa lantaran kesoeka 

- ran-kesoekarannja“, 
Na News Gnronicle lebih kilik2 

lagi perasaannja Japan dengan menoelis: 

,Atoeran satoe-satoenja jang akan 
berhasil sesoenggoehnja, jang bisa 
di djalankan soepaja Japan ditjegah 
memboektikan impiannja oentoek 

memperloeaskan negerinja, adalah 

ersatoean hati bekerdja bersama 
jang sempoerna sekali antara Ame- 
rika Serikat dan Groot Brittanie”. 

Maka dari sebab itoe, pers Japan 
tidak maoe tinggal diam. Dengan goe- 
sar mereka itoe lawan pendiriannja 
Gen. Smuts dan pers Inggris itoe, dang s2 

memperingatkan poela semoea ketera-| 
ngan dari Japan poenja pei   

12 

terkemoeka, bahwa Japan selaloe maoe 
bekerdja bersama-sama dengan lain2 
negeri oentoek kepentingan perdamaian 
dan bahwa dilepasnja verdrag di 
Washington itoe sama Sekali tidak 
dengan maksoed mengadakan perlom 
baan persendjataan baroe. . 

Selamanja mesti sadja ada toesoe- 
kan-toesoekan djaroem atau kitik 
'kilikan dengan. boeloe ajam,. boeat 
membangoenkan kemarahan ,fihak ini 
dan itoe. Sama sekali tidak ada per- 
loenja dan djoega sama sekali boe- 
kan oentoek kepentingan oemoem. | 

Boleh djadi Generaal Smuts itoe: 

    

di Barat, hendak membangoenkan ke- 
bentjian orang banjak kepada Japan, | 
jang dimana-mana mendesak masoek 
dalam kalangan economie. 

Kalau selamanja orang berkelakoean 
begini, tidak berentinja orang diperi 
ngatkan pada itoe perkataan jang 
dioetjapkan oleh Mr Fruin, dalamj 
Volksraad : aa BT " 

esar2jang| 

ce. sam | Kita poenja Kinderrubriek ini hari. 
AN tata Sa Di lembaran isteri ini hari, seperti 

biasanja kita poen moeatkan “Kinder- 
rubriek“ jang dirasa ada faedahnja oen 
toek dibatja oleh anak2 bangsa kita 
Pena pat peladjaran bahasa Be- 
landa. 

| Kepala toelisan jang dimoeat ini ha 
ni, jaitoe “Vanen Chinesje", 

lini soedah tentoe sadja kesalahan be 
sar dari fihak corrector, dan moestinja 
kepala toelisan itoe berboenji: “Van 
sen Chineesje." 

Atas kesalahan ini harap dimaafkan 
| pentirg, dalam kalangan nationaal|yain dari pada itoe perloe djoega di 

Barat: selaloe | sini diberi keterangan bahwa toelisan 
di Kinderrubriek ini hari ada mema 
kai spelling spelling (edjaan) dari Mr. 
Marchant (edjaan baroe), sengadja kita 
moeat soepaja dari moelai sekarang 
djoega anak2 bisa mengetahoei bagai 
mana spelling baroe itoe jang dike 
moedian hari akan diadjarkan djoega 
di sekolahan di Indonesia ini. 

—O— 

Melanggar zegelverordening. 
Didenda f90.— atau 
30hari pendjara, 

Ini hari Landraad dibawah pimpinan 
nja Mr. Dutry van Haeften periksa 
perkaranja seorang Hindustan bernama 
Joesoef Far. Mohd. Akbani siapa di 

Itoedoeh soedah membeli thee pada 
boelan April tahoen jang laloe sedjoem 
blah f 5100.— dengan tidak pakai 
zegel lagi. : 

Thee itoe ia dapat beli dari seorang 
Arab jalah Salim tinggal di Bogor dan 
Joesoef memang dari doeloe ada men 
djadi toekang pembelinja. 

Dimoeka. hakim terdakwa menerang 
kan bahwa ia tidak tahoe bahwa ia 
bila membeli contant mesti pakai zegel 
berdjoemblah f 9.— Danbila ia tahoe 
masalah ia sajang boeang ocang jang 
begitoe sedikitnja. 

Mr. Dutry menjatakan padanja bah 
wa ia bisa didenda 100 kali itoe zegel 
alias f 900.— 

Setelah didengar keterangannja saksi 
laloe hakim djatoehkan hoekoeman 
denda f 90.— banjaknja subsidair 30 
hari pendjara. 

.. Penjeloendoepan batoe api. 
Tatkala diketahoei 
teboes f1000.—. 

Kemaren kira-kira djam 11 tiga koeli 
Indonesier di Tg.-Priok soedah tjoba 
loloskan dirinja dengan membawa 
batoe api jang mana mereka terima 
dari seorang pegawa: kapal jang sedang 

berlaboeh disitoe. Roepanja perboeatan 
mereka ini sangat mentjoerigakan 
pegawai douane hingga achirnja di 
ambil tindakan. Esai $ 

Benar sadja pada mereka soedah 
didapatkan batoe api, barang mana 
mesti dikenakan bea sedjoemblah 
f 1000.— banjaknja. 

Oleh karena dikalangan douane itoe 
ada peratoeran bahwa itoe barang2 
dapat diteboes m-ka jang poenja itoe 
barang soedah melakoekannja dengan 
mengeloearkan oeang sepertiterseboet 
diatas. Ni Ne Monel Kan 

Re EN RA LAS GE 2 » 

—. BIOSCOPIANA. 

The Cats paw. 
20 (De Strooman).. 

Directie dari Fox Film dan Capitol 
Theater kemaren malam mengoendang 
oentoek menghadiiri pertoendjoekan 
»gala“ dari film Harold Lloyd didalam 
w»the Cats pw“ (koekoe koetjing) 
titel Belandanja ,,De Strooman”. Dan 
kita bisa bilang bahwa film ini soeng- 
goeh ada harganja nentoek disadjikan 
kepada Wali Negeri sendiri, didalam 
gala". 5 
Harold Lloyd jang tetap mendjadi 

badoet, di film ini soedah memboeang 
pebadoetannja jang ,,banaal“,. seperti 

terpelanting didalam ketjomberan de 
ngan kedoea kaki keatas, dan lain2 
demikian matjam. Sekarang soedah 
diganti dengan pebadoetan jang ada 
»geest”nja, jang sangat biasa tapi loe- 
tjoe, ada isinja. 1 

Selainnja Harold Lloyd sendiri, poen 
segenapnja film ada satoe film jang 
penoeh dengan ,geestige moppen". 
Tidak koerang perkataan2nja Una 
Merkel jang disini mendjadi djipro 

VSi vis pacem para belum”. 1 buffet mendjoeal sigaret, George Bar- 

Biarlah, asal djingan sampai kejPier dll." | 
djadian perang 
kemiskinan! 

5 : ba K. 

isadja, lantaran, .. 

N, 

. Tjeriteranja memperlihatkan dengan 
tidak dilebih-lebihkan, bagaimana se| 
|orang moeda doesoen Sekali, datang 
dari oedik ke negeri ramai, dimana 

Idiadakan pemilihan wakil Rakjat me- 
En tm — Inoeroet- tjara jang ultra-modern. 

Harap Lloyd anaknja seorang goe- 

terpeleset koelit bananas atau -pisang, | 

cc
 

roe-igama (zendeling) jang soedah 
lebih dari 20 tahoen bekerdja dan 
berdmia di negeri Tiongkok di oedik   

sak 

nja sekali. Ia disoeroeh pergi ke 
Amerika oleh bapanja soepaja men- 
dapatkan pendidikan menoeroet dja- 
man. sekarang dan soepaja mentjari 
per-isterian. Oleh satoe sama lain 
hal, ia soedah sanggoep oentoek men 
djadi ,,strooman“-candidaat oentoek 
pangkat Burgemeester dari salah satoe 
kota di Amerika, di kota mana ada 
banjak keboesoekan. Oleh karena ia 
dipandang seorang zendeling, djadi 
seorang jang sedjati, dan lain2 hal 
jang soenggoeh boleh bisa terdjadi 
laanneemlijk) ia kena terpilih djoega. 

Dan sebagai Burgemeester ia bisa 
membersihkan itoe kota dari semoea 
keboesoekan, corruptie dan pendjahat 
pendjahat. Di dalam pekerdjaan ini ia 
dapat pertolongan tjoekoep dari orang 
jang menjoeroeh soepaja ia maoe men 
djadi Strooman-candidaat Burgemees- 
ter dan dari seorang kenalan perem 
poean jang moela2nja menghina ke- 
doesoenannja, tapi semoea perkataan 
penghinaan itoe berisi dengan pela- 
djaran djaman modern. Dan tidak 
koerang tertolongnja oleh karena pe 
ngetahoeannja dan pikiran sedjati me 
noeroet filosofie ,,Ling Po“ jang soe 
dah terkenal beberapa riboe tahoen 
kepintarannja. Dari Ling Po ia menda 
pat peladjaran menoeroet djaman koe 
no, dan dari itoe perempoean ia men-| 
dapat peladjaran menoeroet djaman 
modern. 

Di belakangnja tjerita ini kita lihat 
pertentangan diantara pikiran Timoer 
jang  mengandoeng — pengetahoean 
(Wijsheid van het droomerige Oosten) 
dan Semangat modern di Amerika jang 
Sangat ,zakelijk“ biarpoen dalam pe- 
milhan . Wakil Ra'jat". 

Boekan sadja didalam film, tapi sa- | 
ban hari'bisa terlihat bagaimana pera 
saan sopan santven baik boedi Timoer, 
mesti kalah oleh kekedjaman dan za- 
kelijkheid Barat di dalam perdjoeangan 
oentoek hidoep didjaman sekarang. 
Boekan sekali oleh karena adat Timoer 
ada djelek, djaoeh dari itoe tapi oleh 
karena tjara Barat lebih keras, koeat 
dan kedjam oentoek bangsa Timoer 
seoemoemnja. Dan jang koeat, tentoe 
mesti menang dari jang lemah. 
“Lain lagi djikadoea doeanja dipakai 

bersama sama jang bagoesnja, tentoe 
akan mendjadi paling koeat didalam 
perdjoeangan djaman modern. 

Djika Oostersche wijsheid itoe di 
pakai disampingnja kekerasan dan za 
kelijkheid dari Barat, inilah tjara jang 
paling sentausa oentoek madjoe didja 
man sekarang (seperti Japan dan) se 
perti Harold Lloyd. Dari seorang lem 
bek dan doesoen sekali,-lambat laoen 
ia keloearkan dan pekerdjakan kekoe 
asaannja dirinja sendiri jang terdapat 
menoeroet. filsafat Ling Po, sampai 
mendjadi Burgemeester ternama, dan 
mendjadi soeaminja satoe nona jang 
mpittig“ sekali. 

Seloeroehnja . film ini disambar de- 
ngan banjak sekali kedjadian2 jang 
loetjoe tapi biasa. Orang2 tidak soesah 
ketawa sampai mendjerit. Meskipoen 
demikian soedah bisa lebih memoeas 
kan dan masoek didalam hati. 

. Tarzan and His Mate. 

Siapakah jang tidak kenal dan tahoe 
akan film Tarzan ? Tentoe kiranja per 
nah mendengar nama dan djoega per 
nah dilihat sendiri dimana2 gedoeng 
bioscoop. Beberapa millioenan orang 
jang membatja boekoe Tarzan jang 
menarik hati. : 
Tadi malam ini film Tarzan dan 

kawan2nja telah dipoetar digedoeng 
Alhambra Sawah Besar. 

Ini film memang dinanti2 oleh publiek 
djadi tidak heran tadi malam gedoeng 
Alhambra dihoedjani penonton segala 
bangsa sehingga tempat mendjadi pe- 
noeh seSak, dan terpaksa sebagiannja 
menanti mainnja di 2e voorstelling. 
Riwajat pandjang tak perloe diterang 

kan, penonton tentoe agak mengarti 
dan tahoe, dan saksikan sendiri. 

Bagaimana Tarzan bertanding des 
ngan segala binatang jang galak dan 
boeas, perkelahian jang seroe mendiri 
kan boeloe roma dan penonton meli- 
hat itoe kedjadian dilajar poetih, ter 
paksa menahan napas. 

Bagaimana poela Tarzan jang dapat 
menoendoek beberapa orang hoetan 
jang mendjadi sahabatnja. 

Diini film kita bisa mengetahoei dan 
melihat radja2 hoetan dan binatang jg 
sangat sneh, dan memoeaskan soeng- 

| goeh. 

Dan sebeloem mempertoendjoekkan 
film Tarzan, selebih dceloe dipoetar 
film extra jang sangat indah dan me 
narik hati. : 

s0 Y — 

Memakzi oeang orang lain. 
Dihoekoem 3boelan 
pendjara. 

Ini hari Landraad dibawah pimpi- 
nanaja Mr. Koesoemaatmadja soedah 
periksa perkaranja seorang Tionghoa 
Lim Lie Kian tinggal di Mampang 
siapa ditoedoeh soedah memakai oe- 
ang madjikannja sedjoemblah f 20,—. 

Pada beberapa minggoe jang laloe   Lim ini disoeroeh menggadai arlodji 

“ 

  
  

  

  

  

Orang Bab 

Wang bisa difjari dengan 
ilmoe sihir! 

Boleh djadi dizaman doeloe betoel begitoe, tetapi sekarang” wang 

mesti ditjari dengan 

biasanja disimpan dalam kaleng atau 

keras 

toecan 

dan besar oentoengnja, 

tahoe djalannja 

paling moerah: toean 

keterangan jang 

Toelislah soerat kepada 

“Thee Expert 

Bureau   

berdagang! Djika toean maoe tijari 
. wang, djoeallah barang jang paling keras lakoenja. Adapoen 

sekarang jang lakoe paling keras ialah t&h: tetapi teh jang baik, 

djangan teh jang soedah boeroek. Jang "didjoeal orang di- 
kampoeng-kampoeng biasanja teh jang soedah terlaloe lama, ol&h 
sebab itoe orang tidak soeka membelinja. Adakah orang soeka 
minoem teh jang soedah apak baocenja? Ma'loem teh dikampoeng 

terboeka, atau ditaroeh dikertas sembarangan, sebab itoe basah, 

boeloekan (bertjendawan) dan kotor. 

Tetapi tjobalah toean djoeal teh jang 
baik dan' &€nak rasanja. Tentoe lakoe 

asal 

jang djitoe. 
Tanjalah kepada Thee Expert Bureau, 
djoega bagaimana djalan membeli t&h 

jang paling baik dengan harga jang 

tentoe dapat 

sedjelas-djelasnja. 

AFDEELING PROPAGANDA, KAMPONG MOEKA, BATAVIA 
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stopples jang dibiarkan sadja 

    

   

      

      

   
   

  

   
   

  

  

    

  

emas dan padanja soedah diberikan 
speda oentoek pergi ke itoe tempat. 

Biasanja Lim tidak berboeat kedja 
hatan dan bekerdja itoe eigenaar sae 
dah berapa tahoen lamanja. 

Akan tetapi ketikaia soedah trima 
itoe oeang sedjoemblah f 101. ia soe 
dah tidak poelang lagi bahkan pergi 
sama orang toeanja hingga f20.—, di 
antaranja telah habis terpakai. 

Lantaran si madjikan itoe merasa 
koeatir laloe beri tahoekansadja sama 
politie Gondangdia. Dan tidak lama 
kemoedian benar Lim dapat ditangkap. 
Akan tetapi djoemblah jang f 20,— 
itoe hari djoega telah dibajar kemba 
li oleh orang toeanja. 

Dalam pertanjaan hakim ia menga 
koe teroes terang ia soedah pakai 
itoe ocang jalah lantaran hilap. 
- Achirnja ia didjatoehkan hoekoeman 
3 boelan pendjara dipotong 1 ming 
goe tahanan. 

mn Om 

Pengarakan gelap jang sedang 
bekerdja. 

Sinjonja roemah 
toeroet djoega. 

Pada hari Rebo kemaren djam 12 
siang oleh accijnsd enst Batavia bersa- 
ma-sama dengan ass.-wedana sectie 
Perapattan Senen, soedah diadakan 
penggerebekan diroemahnja seorang 
Tionghoa jaitoe Tjong Ho siapa tinggal 
di pasar Pontjol Kampoeng Kwitang. 

Ketika politie datang ke itoe tempat 
ternjata bahwa Tjong Ho sedang be- 
kerdja masak arak, sedangkan isterinja 
ada kedapatan djongkok depan dapoer 
boeat melihat arak jang keloear dari 
Ketelan : 

Akan tetapi sebeloemnja politie da- 
tang keitoe tempat seorang tetangganja 
soedah memberi ,,sein“ pada si njonja 
roemah dan ia ini dengan ' boeroe2 
soedah tjoba tjopotkan leiding jang 
berdjalan ke ketel itoe. : 

Roepanja perboeatan ini koerang 
begitoe lekas dilakoekannja sebab 
djoestroe dimoeka itoe njonja soedah 
berdiri seorang mantri dari accijns- 
dienst hingga kedoeaorang itoetidak 
bisa loloskan dirinja. 

Barang-barang jang kedapatan dan 
dibeslag adalah sebagai berikoet : 

Satoe stel masakan arak koerang 
lebih dengan capaciteit dari 80 liter 
1 blik isi 10 liter arak poetih dan 2 
botol jang masih panas. 

Si toean roemah itoe dengan lantas 
djoega digiring ke sectie Senen oen- 
toek diadjar kenal dengan verbaal. 

1-0— 

Mentjoeri boeroeng perkoetoet, 
Dihoekoem 4 boelan, 

Ini hari dimoeka Landraad dihadap 
kan seorang Indonesier bernama Sipan   

bin Sitoe berasal dari Benteng jg. di 
toedoeh mentjoeri boeroeng perkoetoet 
kepoenjaannja seorang Indonesier jalah 
Lasiran di Kp. Doeri. 
Memang itoe boeroeng menoeroet , 

pendengarannja Sipan soedah ada ba 
njak jadg tawar, akan tetapi jang 
poenja boleh djadi sajang oentoek 
mencjoealnja. 

Begitoelah lantaran maoe mempoe- 
njai itoe binatang laloe pada djam 5 
pagi Sipan soedah bisa masoek dalam 
roemahnja Lasiran. Dengan diam2 ia 
soedah toeroenkan itoe koeroengan 
dari gantoengannja. 

Akan tetapi sajang boeroeng dida 
lamnja djadi terkedjoet hingga hal in 
diketahoei oleh sitoean roemah. 

Dengan lantas sapaja itoe pentjoeri 
dikedjar akan tetapi tidak berhasil Po 
litie jang diberi tahoekan ini hal achir 
nja dapat tangkap batang lehernja, si- 
apa ternja ada mendjadi langganan 
pendjara. 5 

Ketika ia diperiksa moekanja selaloe 
tersenjoem dan mendengar poetoesan 
hakim begitoe djoega, 

—0— 

Menemoei patroon2 pistool. 

Achirnja didendaf10.- 
Tadi pagi dimoeka Landraad dibawah 

pimpinannja Mr. Koesoemaatmadja 
soedah -dihadapkan Seorang Iadonesier 
Rasid tinggal di Betawi. Ia ditoedoeh 
soedah menjimpan patroon-patroon 
gelap sedjoemblah 7 boeah. 

Ketika Djaksa batja soerat dakwaan 
ia moengkir bahwa ia soedah simpan 
barang2 itoe. Anaknja jang masih ber “ 
oemoer 5 tahoen soedah dapatkan 
b:rang2 tersebset ditempat kotoran. 

G8
 

Dan oleh karena girangnja maka ia. 
serahkan pada ajahnja ini, siapatidak 
fikir lagi simpan sadja diroemahnja “ 
sampai politie sendiri jang membeslag. 

Achirnja Mr, Koesoema diatoshioai 5 
hoekoeman denda f 10 banjaknjaatau 
10 hari pendjara. 2 PA 

Pentjoerian jang adjaib. 

Politie ini hari terima rapport b 
wa semalam roemahnja seorang 
landa di Semarangscheweg jaitoe : 
an T. Ohler soedah dimasoeki pentjo: 

Si pendjahat soedah kesampaia: 
ngambil barang2 perhiasan dari I 

in akan tetapi dapat pengoendjoi 
dari ini orang. 1 EN 

AG mm NAN 

   

   

        

    

    
   
    

    

    
    

      

    

     



           

   
   Delapan orang diperiksa di 

Hoofdbureau. | 
Jang ditoedoeh soedah 
melakoekan perampo- 
kan, | : 

periksa tidak koerang dari 8 orang se 
moea berasal dari bilangan Pasar 

Minggoe jang ditoedoeh telah mela- 
koekan perampokan jg. baroe laloe ini, 

| 'Toedjoeh orang diantaranja sampai 
0. sebegitoe djaoeh tidak kedapatan ap 

| apa, akan tetapi satoe orang ketika 

diperiksa mempoenjai ocang tidak se 

dikit disertakan poela golok dan bel- 
bagai-bagai djimat. MEA 

Bagaimana hasilnja ini penjelidikan 
baik kita menanti sadja. ta 

Lantaran bikin arak 

  

beng hari jl. kita telah kabar 

kan bahwa politie bersama2 accijns- 

dienst soedah gerebek roemahnja Se- 

. orang Tionghoa Lim Tek Hie di Kp. 

| Angoes Betawi dan disitoe telah di 

dapatkan perkakas pembikinan arak 

jang tjoekoep. 2 Ti 

Ketika politie tanja siapa jang 

: membikinnja laloe” Lim toendjoekkan 

—. ia poenja isteri, sehingga menjebabkan mereka kedoea mesti menghadap. 

Benar sadja dalam pemeriksaan si isteri 

mengakoe teroes terang bahwa atjap- 

kali socaminja soedah beri tahoekan | 

soepaja ia djangan berboeat demikian, 

"akan tetapi tetap ia membandel, sampai 

" politie mengetahoeirja. 
Na eng Pe biroe dibikin oleh 

— isterinja jang bernama Lim You Moy 

| disimpan dibawah kasoer. 
Itoe isteri disnggap bersalah dan 

'didjatoehkan hoekoeman denda f 150.- 
'banjaknja atau 6 Minggoe menginap 

dalam hotel perdeo. 

$ teu 

  

Dipoekoel dengan bsrang keras. 

“Si penjerang beloem 
s tertangkap. Ta 

Kemaren sore kira djam 4 seorang 

Indonesier jang tengah berdjalan di 

Molenvliet West entah lantaran apa 

er soedah diserang oleh seorang bangsa 

nja dengan sepotong kajoe dari be 

— lakang. Pa Pa 

| Lantaran serangan ini Imoer begitoe 

lah namaja orang jang diserang men- 

dapat loeka jang terpaksa ia mesti 

| dirawat dalam roemah sakit. 2 

“Sementara “si - penjerang “sendiri: 

| beloem diketahoei siapa orangnja dan 

| lantaran itoe tidak bisa ditangkap. 

Jang mendjadi lantaran dirasa oeroe- 

san jang soedah lama. 
Bei 

    

      

ta hevrolet Jr. 

Satoe auto jang 
menjenangkan, 

pandang poen tjantik 

  

“IKebakaran ketjjl di 'Djembatan III 

4 Ini hari di Hoofdbureau soedah di| 

   

Isterinja jang d'hoekoem. Lada 

  

  

    

Betawi. 
Kn Lantaran obatnjamoek. 
| Semalam brandweer dan politie te- 
rima alaran bahwa di Djembatan III 
Batavia ada terbit kebakaran. 
| Dengan segera pompa dan politie 
datang keitoe tempat, akan tetapi jang 
terseboet doeloean hanja mempoenjai 
pekerdjaan enteng sekali oleh karena 
pi jang sedang memakan roemah bi 
ik tidak begitoe besar lagi. 
Roemah itoe adalah kepoenjaannja 
seorang Indonesier Alimin namanja 
dan dalam penjelikikan telah diketa- 
hoei bahwa sebab2nja adalah so'al 

  

Tai) re 

sekali dengan bilik itoe. 

Kemana jang poenja ? 

ditangkap. 

   
siapa padanja soedah didapatkan se- 
'boeah sepeda barang mana berasal 
(dari satoe pentjoerian jalah kepoenja 
annja seorang Tionghoa jang mendjadi 
boomklerk di Tg. Priok. : 

inja poen seorang hadji berasal dari 
"Tangerang soedah ditangkap jang di- 
toedoeh mendjadi toekang tadanja 
oleh karena ia beli itoe barang djaoeh 
sekali dari harganja. 

soedah kehilangan barangnja. 
: 19 

Perkara pendjoedian. 
Dihoekoem 3 boelan 
dan soedah ditahan 
5 boelan. 

Mr. Dutry ini hari periksa perkara 
hazardspel jang dilakoekan oleh seo 

Memang orang ini ada toekangnja dar 
aan djarang masoek dalam hotel pro 
eo. , 
Ketika atas penoendjoekannja spion 

ia kembali berboeat demikian, laloe 
politie gerebek padanja dan kembali 
ia ditangkap. : 

Lima boelan ia soedah mendekam 
dalam kamar tahanan dan ini hari seba 
|gaimana kita katakan perkaranja di 

Iperiksa dan dihoekoem.,. .. 3 boelan. |. 
Tentoe Sadja ia boleh poelang itoe| 
ketika djoega dan ditengah djalan 
masih sadja ia menggroetoe. . .... 

Lu : P : NA . 

Pentjoerian di Tan Hok Kie Laan. 
Pentjoeri2nja makan 
lebih doeloe.   

“Touring. 

legah dan | 
serta ter- 

aman aa 

Si pentjoeri soedah 

' Kemaren politie telah tangkap seo- 
rang Indonesier bernama Boejoeng 

Anehnja sekarang politie sedang 
mentjari itoe orang Tionghoa jang 

irang Indonesier Amat di Pedjagalan. | 

dah didatangi pentjoeri2 jang kesam 
paian menggondol beberapa barang. 

Itoe malam djoestroe ada tontonan 
doger dan biasanja ini keadaan ada 
ketika jang baik sekali boeat kaoem 
pendjahat, : 

dari pentjoeri2 itoe telah dapat ditjegah 
oleh si toean roemah siapa telah ba- 
ngoen ketika mendengar soeara jang 
tidak biasanja dibikin oleh tikoes atau 
keeijing. 

Ketika ia bangoen ternjata djende 
lanja soedah roesak dan salah satoe 
pentjoeri tidak dapat melarikan dirinja 
dengan begitoe lekas. Ini orang lantas 

obat njamoek jang diletakkan dekat | dikedjar dan si toean roemah poen 
berteriak minta toeloeng. Achirnja 
ini pentjoeri tertangkap djoega dan 
diserahkan sama politie, zonder men 
dapat poekoelan dari orang kampoeng. 

Sebeloemnja mereka mentjoeri terle 
bih doeloe mereka makan nasi sampai 
habis-habisan. 

—0— 

Motorboot terbakar. 
Tadi pagi poekoel 6 seboeah kapal 

motor jang sedang berlaboeh di Java 
kanaal dan kepoenjaannja kantor 

| Ketika ia ini kehilangan dengan le| Pelaboehan, soedah kena terbakar 
|kas djoega politie diberi tahoekan dan| sama sekali. 
baroe sekaranglah si pentjoeri dapat 
ditangkap batang lehernja. Selandjoet | hoei 

Sebab sebabnja beloem bisa diketa 
dan tidak ada orang.jang men 

dapat kerjelakaan. 
Peperiksaan soedah dilakoekan. 

  

NEDERLAND 

Poeteri Juliana, 
Soedah semboeh lagi. 

Den Haag, 13 Febr. (Aneta): 
Oentoek pertama kali sesoedahnja sakit 
pilek, Poeteri Juliana keloear dari istana 
bersama dengan Sri Ratoe oentoek 
mengoendjoengi Prinses Erbach, itoe 
tamoe agoeng dari Duitschland jang 
tinggal di istana di Noordeinde. 

—O— 

Boven-Digoel Negeri Belanda. 
Oentoek orang Asing 

y percesath. . 
Den Haag, 13 Febr, (Aneta). 

Dikabarkan oleh fihak jang officieel 
(bahwa Pemerintah mempoenjai per- 
niatan oentoek-mendirikan -satoe tem- 
pat pemboeingan (interneeringskamp| 
di dalam akan dimasoekan “orang2 
Asing jang dipandang berbahaja oen-     Semalam kira2 djam 1 roemahnja|toek kesedjahteraan dan ketentraman 

seorang pegawai dari Opiumregie soe' oemoem. 

     
  

N.V. JAVASCHE AUTOMOBIELHANDEL MY ,BERKHEMER" 

Batavia- Centrum 

  
Soekaboemi. 

  

Perboeatan jang lebih djaoeh lagilnja maskapai2 minjak tanah seperti 

  

Kaart dari tanah Papoea, 

Den Haag, 13 Feb. fAnetaJ. Di 
kabarkan bahwa berhoeboeng dengan 
pembikinan kaart dari tanah Papoea 
dari atas oedara oentoek keperloean- 

kita kemaren telah wartakan, maka 
perloe dibikinnja 2 tempat lapangan 
terbang di daerah Vogelkop dan 3 
atau 4 mesin terbang jang mempoe- 
njai lebih dari pada 2 motor,   Keadaan hawa oedara disana hanja 
memberi kesempatan oentoek k.I. 2 

djam lamanja oentoek mengambil por- 
tret-portret dari atas oedara sehingga 
expeditie itoe-akan memakan tempo 
2 atau 3 tahoen.” : 

" Peladjaran oentoek membikin kaart 
itoe, akan diberikannja sebagian dida- 
lam peroesahaan K.L.M, afdeeling 
membikin portret2. sebagian lagi di 
Zeevaartschool di Rotterdam. 

. Pimpinan bagian oekoer tanah, akan 
dipegang oleh Prof. Ir. Schermerhorn. 

eta 

Menghapoeskan bea pengeloearan. 
Dari tembakau 
tanah Djawa. 

Den Haag, 13 Febr (Aneta). Te 

lah dimadjoekan ke Tweede Kamer, 

seboeah rentjana wet tentang pengha 
poesan bea masoek oentoek sementara 

waktoe dari tembakau tanah Djawa. 
—0— | 

Begrooting peperangan. 
Diterima oleh 
EKerste Kamer. 

Den Haag, 13 Febr, | Aneta). 
Eerste Kamer soedah menerima baik 
begrooting tentang oeroesan pepera- 
ngan dengan 29 melawan 14 soeara. 

Jang menolak jalah Kaoem Socia- 
listen dan Vrijzinnige Democraten. 

—09— 

Wethouder tidak dapat pensioen. 

Den Haag, 13 Feb. (Aneta) Pe-l. 
merintah mempoenjai perniatan oentoek 
menghapoeskan pensioen dari Wethou 
ders. 

—0— 

Berangkat dari Rio. 

Den Haag, 13 Feb. (Aneta) Ka- 
pal-silam K 18 soedah berangkat dari 
Rio de Jeaneiro pada tanggal 12 Feb. 
oentoek meneroeskan perdjalanannja 
ke Afrika, Australia dan Indonesia. 

en 

Sri Ratoe dan familie Wulms. 

: Ikoet bersedih hati. 
Venilo, 13 Feb. (Aneta) Sri Ratoe 

kirim kawat jang mengandoeng tanda 
ikoet sedih hati kepada keloearganja 
Sergeant Wulms, itoe djoeroe terbang 
militair- jang mendapat ketjelakaan di   Bandoeng. 

     

  

dalam per-ongkosan automobiel ! 

Nederland dan Justitie Indonesia. 
Den Haag, 15 Feb. (Aneta)Ber- 

hoeboeng dengan keterangannja Vice 

President dari Raad van Justitie di Se 
marang, sekarang dioendjoekkan kali- 
mat2 dengan segenapnja dari pendja- 
waban minister Colijn terhadap perta 
njaan toean Feber, jang berboenji. 
»Meskipoen itoe biecht” soedah dibi 
tjarakan dengan tidak ada hak atau 
alasannja, perkataan2nja dioetjapkan 
dengan tidak bermaksoed apa2, Vice- 
President dari Raad van Justitie soedah 
menerangkan dengan soerat bahwa ia 
soedah insjaf tentang apa jang tidak 
baik didalam iapoenja sikap“. 

“ —0— - 

AMERIKA 
Ketjelakaan kapal oedara ,Macon“ 

Poetoes belah doea. 
Aneta-Reuter kawatkan dari 

San Francisco, dari 20 officier2 dan 
63 lain2 anak kapal oedara ,, Macon", 
ada 2 orang jang hilang dan 1 jang 
mendapat loeka. 

Kapal oedara ,,Macon" itoe terbi- 
kinnja di Goedyear- Zeppelin Coy, se 
perti itoe kapal oedara ,,Akron” jang 
mendapat ketjelakaan pada tg. 4 Apr, 
1933, didalam mana ada 4 orang dari 
70 anak kapal bisa tertolong. 

Sebabnja dari ketjelakaan ,,Macon" 
itoe, jalah satoe letossan oleh karena 
mana ,,Macon” itoe soedah belah 

doea diatas oedara, 
Waktoe. kapal perang ,Tennesse" 

datang ditempat ketjelakaan itoe, soe 

dah hampir tidak kelihatan sisa2nja 
dari itoe kapal oedara, 
Penoempang2nja ada didalam 7 bo 

ah perahoe jang terbikin dari karet. 
Dengan segera mereka ditolong oleh 
itoe kapal perang. , 

, — 0— 

AZIA 
Begrooting Japan. 

Diterimabaik, 
Tokio, 14 Febr. |Aneta) Lager- 

huis soedah menerima baik begrooting 
negeri Japan oentoektahuen 1935/1936, 
sesoedahnja Premier Okada berdamai 
lagi dengan Partij Seyukai dengan 
mengoetjapkan' kesanggoepannja oen- 
toek mengadakan persidangan loear 
biasa dari Rijksdag djika ada perloenja 
oentoek membitjarakan atoeran2 soko 
ngan jang lebih landjoet oentoek Per 
tanian. 

Begrooting itoe sekarang dikirimkan 
ke Hoogerhuis. 

USTRALIE 
Mengangkat oetoesan perdagangan. 

Djoega oentoek Indonesia 
Sydney. 12 Feb (Aneta) Pemerintah 
'ambil poetoesan oentoek mengangkat 
wakil2 jang loear biasa teroetama oen. 
toek perdagangan (trade commissio   neers)di Tiongkok, Indonesia dan Japan 

162 

Chevrolet Jr. Roadster 
dengan dia poenja 6 cylinder 
“Blue Streak'" motor, adalah 
satoe auto jang kentjang 
seperti kilat. 

aa dari auto tida djadi halangan lagi 

Toean sekarang dapat mempoenjai satoe auto jang 

. legah: Toean tida oesah mengambil auto jang ketjil. 

Dengan oeang jang sedikit sekali toean sekarang 

| dapet mempoenjai satoe auto Chevrolet jang bagoes 

“dan molek, tida perdoeli apa djoega toean perloe, 

seperti Touring, Roadster, atawa Sedan jang berpintoe 

4, semoeanja itoe memakai benzine jang sedikit sekali 

| dan: dibelakang harinja dia poen mempoenjai harga 

mahal bagi auto tweedehand. 

  

Mators 

FIRMA ROUS & MEEUWENOORD 

Cheribon. « Bandoeng 2 
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ja malem dan malem Hana 

,BIRD: OF PARADISE" 
k AT 2g | DENGAN 

) DOLORES DEL RIO. dan 
“ 

Satoe R.K. O. Radi Ilmi ja jang Pak ata! mendahsjatkzn, 
penoeh dengar pemandangan2 jang menarik hati, 

Ea Soeatoe lelakon perijintaan di poelau2 dari laoetan Selatan. 

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

dan mereka poenja dansa jang memboedjoek. 

Dimana-mana tempat jang soedah mempertoendjoekkan inifilm 
tidak tjoekoep satoe minggoe sadja oleh karena ini film anmit 

. disoekai betoel oleh publiek. 

Saksikanlah. tjara bagaimana Dolores Del Rio jang sekarang 
| telah mendjadi populair, bermain dalam ini film. Dengin per- 
Pa badagnja jang tjantik-molek, dapat mempengarcehi hati 

1 Sd . sekalian penonton. 
Mena Kiran 2 

ja MC. CREA 

    
    
KIALTO BIOSCOOP 

5 Senen Bat- Cc. 

  

  

HE Ini malem dan malem berikoentja 

OUW PEH TJOA 
'DOFA SILOEMAN OELER 

POETI enITEMI| 
Uielyarik desi: satoe ijerita liongkca jang eren 

100 pCt BITJARA MELAJOE 

Satoe “inak mceda jang tjakap serta terpeladjar telzh dipenga- 

.rocin dan sampe kawin sama satoe oeler poeti jang berorpa 

seperti satce perempoean tjantik. . 

Anak2 boleh nonton   
  

    
  

  

  

AON KENONO UGT PENTT TEE ED 

j CENTn BIOSCOPE 
. Cornelis “ 
  

Boeat hari REBO TP dan KEMIS Ia FEBR. 193) 

Centraal Bioscope dan Universal 'mempersembahken satoe film 
loear biasa baguesnja, pasti aken memoeasken pada 

, Soewatoe, Sa 

' ROMANCE in the RAIN 
PERTJINTAHAN DIWAKTOE OEDJAN) 

aa 

OO
0p

 O
o
 
N
o
n
n
a
 

sa 1 engen 

ROGER PRYOR dan 

mn. satoe acteur jang “dilpal 

! $ 

HEATHER ANGEL 

  L 
mn
 

Moelain hari Djoemahat 15 Februari 1935 

Aken dipertoendjoeken satoe schlager besar dari Universal: 

ONE MORE RIVER 

| 
20

 

hj 

    
. poeter di CENTRAAL BIOSCOPE 

AWAS: satoe film besar jang kita aken parbeinbajiken pada 
SENAN 18 dan SELASA 19 Februari (harian 

g Tjapgomeh| 

  

Mevr. K Sehabis anita 

Oogarts 
- Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. | le. 

TE Ngna — 8.30 v.m 
aa 1n.m, 

Spreekuur van: 

  

    

satoe actrice jang tjantik 

Ini film bagoes jang soeda lama ditoenggoe, sekarang 1na Or 

5 

a
a
 
e
a
 

  

Fatin - Bakba 

» PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng 

. Mentjitak dari 

"Isampat besar. 

(berarti kunst. 

pekerdjaan ketffjil 

Pertjitakan kita ada 

64 

1 

  

   
' Akan di kasi liat satoe REVUE 

CABARET jang belon biasa di 
pertoendjoekan di Batavia. 

“Rahe 13 Pa 14 den Djoemahat 15 
' Februari 1935 

di maenken waktoe pauze 1, djam 

7 Nona 3 dansa Toewan 

REVUE LADISLAUS 
(Boekan Film tetapi Cabaret bener) 

Djoega akan dimainkan dansa dengan ballet. Kalla jang kliwat 
'bagoes ,,Dansa Carioca" 

Djoega dipertoendjoekan satoe film Musikaal dan perang, 

Sally In Our Alley 
Loetjoe dan bernjanji merdoe oleh GRACIE FIELDS 

Het is een Romacofilm, 

HOL PT“ OOD THEATER 
PANTJORAN BATA WA 

Ini malem aken dipertoendjueken dubbel besar 

TOM MIX 

» Texas Badman” 
dan 

LAUREL dan HARDY (Si Tjengeng) dan (Si Gendoet) dalem 

,Fra Diavolos 
Kotjak ! 

dalem 

(Badjingan Texas) 

Loetjoe ! Rame! 

Anak-anak boleh nonton. 
Moelai besok malem, atas permintahannja orang banjak aken 

dimaenken lagi 

OU W PEH CJOA 
(Doea Siloeman Oeler Poeti en Item) 

Barang baek troesa di poedji. 

  

| memeaOa GIMANA 

(— mma 

  

    

   

  

    

       
   

  

   
   

   
    

     

    

  

    
     

      
        

Reclame lebi djaoe tida ng 

  

CINEMA PALACE 
: Tai malem dan ma- 

lem brikoetnja 

Doenia 

“ROTHSCHI LD” 

    

1 , 
Sama KARAKTER acteur jang 

tersohor 

George Arliss 

Saksiken sendiri, 

HAROES DILIAT oleh semoea orang.” Anak2 boleh nonton 

| Lamar 
'Dima'loemkan, bahwa menoeroet boenji fatsal 10 dari Statu- 

ten maka nanti pada hari Minggoe tanggal 17 Februari 1935 
moclai diam 9. pagi Stichting , »Roemah-Piatoe-Moes- 

| 'limin” akan mengadakan rapat tahoenan, bertempat digedong- 
nja Parapattan No. 34, . Batavia-Centrumj. pasal jang hendak 
dibitjarakan jaitoe: : : 
1. mengesjahkan notulen rapat tahoenan jang laloe. 
2. pemberian tahoe pasal verslag oeang serta verslag Stichting 

Jalam tahoen 1934. 
3. Lain-lain pasal jang perloe dibintjangkan, 

Saudara-saudara Contribuanten (penderma boelanan dan ta- 
.hoenan) diharap soedi memerloekan datang hadlir dalam rapat 
terseboet diatas. 

Wassalam Atas nama Stichting 

»Roemah-Piatoe-Moeslimin, 
nj. S.Z. GOENAWAN 

Presidente. 

N nj. R. ABDUL-CHALIK 
172 Secr. Penningmeesteres. 

  

Film Besar jang tersohor antero 

»THE HOUSE OF 

  

  

      

   

    

    

     

      
         

    

      

  

   
    

    

   

    

    

   
   

    
   

   
     

   
       

    

      

  

TOEKANG GIGI 9 

Thie Tjie Kim 
Pintoe Besar 0 Batara 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja adu 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan. 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan: seande Orang poe . 
nja gigi tjopot (Jmpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan 
pasang dan tambel 

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

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satue 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf 1. " Isatoe roepia). 

  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

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

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
m uut 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 toea oesia 50-70 
laon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50”— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-3 taon. 17 

  

  

NOOPDACENP, at 
M.RAMIN. 
Ag In z « Ta   

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

Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 
lah Tocan-toean dan Njonja - njonja, 

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

Djoega pa PA dodo arbem dan 
belingbing. 

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

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia-Centrum 

1 

Djoega.bisa beli pada : 
Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang. Bat-C. 

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

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

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- ' 
bange Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Toean dan Njonja ambil per- 
tjobaan, 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

dan Njonja poenja pesenan. 

Adres : Moh. NASIR 
G.  Adoelradjak roemah 6   

  

rasanja jang enak: maka: 
gigi telah djadi satoe 

'|roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 

   
    

    

   
    

   

    
   
    
   

   
     

   
     

    
   

      

Wasalam kita jang menoenggoe Toean | (an     

Batavia-Centrum.:No, 
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Dalam Restaurant Royal di Den: 
— Haag, dalam-persidangan perkoempoe 

| Ian Officier2 Gavalerie, jang baroe.di 

— dirikan, maka Generaal Majoor H.A.C. 

'Fabius, inspecteur dari balatentara Ca 

| valerie di Nederland, telah berpidato 

tentang kedoedoekan militair dam po- 

   
| Dari pidato ini 

Tentang kedoedoekan dari Indonesia 

dalam satoe' pertempoeaan: di. Facific 
maka spreker oendjoek kepentingan 

  

   
. nia pelabo 

4 2 Tarakan itoe bisa djadi sarang 

tawon, djikalaw perdagangan merdeka) 
- dengan kapai tank tedak dilarang dan. 

| djikalau golongan Koninklijke Sheil. 
|. jang mana kepentingan2nja bebagian 

0 besar ada di Engeland dan Amerika 
| dalam satoe pertempoeran antara Ja- 

| pan dan bangsa2 Angelsaksisch, mesti' 
lever minjak: tanah kepada Jspan. 

” Dam djikalau itoe concessie Japan di: 
Sangkoelirang djoega mesti berboeat 

| begitoe. Memangnja Japam itoe perloe 

| kajoe, rubber timah, minjak dari In- 

0. donesia. Ia sedang bekerdja keras dan 
radjin sekali boeat bikin poelau2 man 
daat Karolinen dan -Marianan serta 

serta Marshall, soepaja mendjadi ber- 

sifat Japan, dan dalam waktoe perda- 

  

| apa oentoek kepentingan perdamaian 
akan tetapi didalam waktoe peperangan 

  

jang dipersendiatakan dan pangkalan2 
. penerbangan. Djoegsbangsa Japan itoe 

dengan enak2 ambil ikan laoet dari 

' seloeroeh bagian Selatan dari tanzh 

djadjahan ' Belanda- dari Timoer. me 

liwati Maloeka poelau2 Marshall. 

Adapoen Amerika, maka segala itoe 

  

pengakoean sah dari 'Sovjet Rusiand jk 

erloeasaan balatentera dan pasoekan 
aoet serta pasoekan oedara, pertjobaan 

pertjobaan oentoek mendapat persetoe- 
djoean dengan Engeland, sesoedahnja 
conferentie. Marine di Londen boebar 
tidak keroean, mesti dipandang dari 

| djoeroesan politiek perimbangan ter- 

hadap Japan. Haiti soedah dipersen- 

djatakan koeat sekalj, poelau Wake, 

00 tengah2' perdjalanan antara Honolulu 
.. dan Guam, akan dipersendjatakan, pa 
|. soekan laoet akan diperkoeatkan, pa- 

“ « soekan oedara Amerika hampir sama 
koeatnja dengan dasoekan oedara Rus, 
sedang beberapa banjak mesin terbang 
laoet jang paling modern, sekarang ini 
dibikin jangmana bisa melajang dari 
California sampai di Hawaii. Kabar2| 
menerangkan, bahwa sesoedahnja ver- 
drag di Washington itoe tidak lakoe 
lagi, Amerika Serikat maoe merdeka 
oentoek mempersendjatakan Filippijnen 
Guam, Aloeeten, Wake, d,I.I. poelau2 
kepoenjaannja. 

      

   

   

  

PANGAN 
A5 

Wakil Maloekoe dalam Volksraad. 
| Oleh J.D. Syaranamual. 

Sampai sekarang adalah soeatoe 
traditie, bahwa Maloekoe mendapat 
doea koersi didalam Volksraad. Begi 

Su
u 

    
  

  

   
    

    
   
    

    

   
   
   

   

    

jang hampir laloe ini kiezers di Ma- 
oekoe, jaitoe anggota2 bangsa Indo- 
resia dari Gemeenteraad Ambon dan 
Ambonraad, memilih toean R. P: de 
ueljoe, bestunrs assistent, carididaat 

ari Regentenbord, boeat mendjadi 
wakil Maloekoe didalam  Volksraad, 

ka oleh Pemerintah telah diangkat 
mpingnja, toean Dr. Apituley. 

oem Jama berselang toean De Yu€l 
“meninggal doenia. Dan tatka 

  

  

(Dari. pidatonja, Generaal Major H-A.C. Fabius). 
Lb ———- 

. Nek dari, Nederland dan Indonesia. 
sebagaimana dimoeat): 

dalam pers: Belanda, kita koetib sadja |bahan, akan tetapi djoega perdjoeangan 
An Sean patient demikian adanja: perdagangan bisa memberi alasan2 

aboehan2: minjak dan kata, bah| dan tandjoeng mesti ditilik dengan be. 

|maian Japan disitoe kerdjakon segalz | 
pair doea-tiga kali lebih doeloe se- eh 
beloemnja ia berani menjerang daerah) kat Ambon ada pada fihak jang benar. bisa digoenakan sebagai pelaboehan2j “ Dibawah ini saja hendak 1 

) zing di Ambon, maka jang dipilih 
Iboeat menggantinja, jalah toean Re- 

Icandidaat dari Regentenbond, Dan se 
'Iperti kita sama tahoe,, didalam pe- 

toelah, tatkala boeat periode 4tahoen bkan diangkat kembali, 

3 

|. Engeland. mempoenjai. pangkalan2 
pasoekan laoet di Singapore, jang di 

persendjatakan . dengan sekoeat-koeat 
'nja, dan boleh dikata ada: pelaboehan 

perang paling besar dan modern se- 
doenia . sekarang ini, dan tidak.gam 
pang: dapat dirampas oleh negeri.mana 
dinega.. 

  

oentoek. kesoekaran2. heibat dalam 
'satoe pertempoeram di Pacific: itoe, 
karena dalam daerah jang begitoe loeas 
seperti Indonesia, semoea.laoet, teloek 

Inar dan mesti ditjegah, jangtidak ada 
salah satoe fihak jang bermoesoehan 
'bisa mendarat atas daerah Indonesia 
|dan goenakan tempat itoe sebagai 
pangkalan peperangan, sebagaimana 
ditjita-tjitakan oleh Japan. 

— Djikalau kitaorang maoe tegoehkan 
kita orang poenja neutraliteit, maka 
haroeslah pasoekan oedara itoe beker- 
|dja actiefsekalidan djikalau kedjadian 
ipertempoeran, mesin2 terbang itoe 
mesti bisa mengoesir moesoeh, dan 
yoentoek pekerdjaan itoe perloesekali 
mempoenjai kapal2 pembawa mesin 
terbang atau sato2 pangkalan terbang 
jang dipersendjatakan jang koeat se- 
kali. dengan pelaboehan2. ect. etc. 

sempoerna orang mesti bisa bekerdja 
begitoe roepa sampai lain orang mesti 

   
   

P3 AAN 

'Dalam satoe pertempoeran besar, 
'begitoepoen orang pertjaja, itoe tjoe- 
ma mendjadi pekerdjaan ketjil sadja, 
dan boleh diperboeat dengan persen- 
djataan sedikit. Apa jang orang bisa 
adakan terhadap kapal2 jang diper- 
lindoengi, mesti ,,baik”, 

Lantaran gerakannja Japan, sebagai 
mana bisa dilihat dengan dirampasnja 
bagian Timoer dari Mongolia Dalam, 
meskipoen kaoem pemerentahnja se- 
laloe berbitjara tentang perdamaian, 
maka terang sekali, bahwa perhoeboe- | 
ngan2 dalam oeroesan militair dan 
'politiek dalam 10 a 12 tahoensoedah 
berobah banjak sekali. Japan maoe 
bisa bergerak dengan menjerang daerah 
daratan dari Timoer Djaoeh boeat 
bisa membela kepoelauannja sendiri 
dengan ia poenja pasoekan laoet, Ia 

beli sendjata ketjil2 dan kapal2 silam 
dan minta kemerdekaan oentoek goe- 

jang  dipersetoedjoekan menoeroet 

| “Sebegitoe djaoeh, begitoelah Gen. 
'Fabius itoe toetoep pembitjaraannja, 
Ikita orang beloem bisa hapoeskan: 
pensendjataan kita dan sesoeatoe pe- 
robahan sematjam perbaikan mesti 
Idigembitakan. WN 

ki 3 Da nm — — 

hatta, djoega bestuurs-assistent, dan 

'riodieke verkiezing baroe2 ini, toean 
Rehatta telah dipilih poela. 

| Saja pertjaja, bahwa traditie jang 

ga soedah dipastikan, bahwa Pemerin 
tah akan mengangkat poela Sa 
anggota dari Maloekoe disampingnja 

kalau toecan Dr. Apituley-lah jang 

Akan tetapi baroe2 ini ada tersiar 
'kabar dalam pers di: Djawa sini, bah 
wa toean Dr. Apituley tidak soeka di: 
rinja diangkat poela. Disebabkan, oleh 
karena toean itoe ada niatan maoe 
pergi dengan verlof beberapa lamanja 
keloear negeri (ke Eropah). 

Kalau benar adanja kabaran terse- 
'boet, maka Pemerintah terpaksa me- 
ngangkat seorang orang Maloekoe la- 

maoe goenakan oeangnja oentoekmem- |. 

akan bagiannja dari pasoekan laoet| 

saja maksoedkan diatas, akan 'dipe-J. 
' gang tegoeh oleh Pemerintah. Sehing 

lid“ dari Maloekoe itoe. 

GIANT 

rapa orang. Maloekoe jang berdiam di 
kota. Soerabaja, dengan. maksoed, ma 

permintaan kepada Pemerintah, soepa 

lam Volksraad. 

satoe dari berpoeloeh2 lijst jang diki 
rim oletr comite jang dimaksoedkan 
diatas: keseloeroeh Indonesia, dengan 
disertai. permintaan, soepaja barang 
siapa sadja jang merasa dirinja. ,,orang 
Ambon, soeka memboebor hi tanda 
tangannja diatas lijst itoe. 

Sebagai leden dari: domite. itoe ada 
tertjantoem diatas lijst terseboet- antara 
lain namanja seorang sergeant-pen- 
sioen. jang soedah mendapat bintang 
keberanian: didalam peperangan, dan 
doea orang bekas ambtenaren, jg. telah 
mendapat bintang, sebab bekerdja lama 
dan setia dalam dienst Gouvernement." 

Dengan soeseenam comit€nja sema- m sadja pemberian barang2 |tiam ini, roepanja tocan Lokollo hendak 
memperlihatkan: kepada Pemerintah, 
bahwa ia adalah seorang jang terlaloe 
amat loyaalsekaliterhadap Pemerintah 
Hindia Belanda. Hal mana sebet8elnja 
tidak perloe diboektikan lagi, seb: 
barang. siapa jang mengenal kepada 
toean Lokollo, nistjaja tahoe djoega, 
bahwa tidak ada seorang orang Ambon 
jang lebih loyaal, jang lebih setia 
kepada Pemerintah Belanda dari toean 
'Lokollo. CA 

Ketjoeali toean- Lokollo,. maka me- 
'noeroet kabar jangisampai kepada saja 
oleh Sarekat. Ambon akan dimadjoe- 
kan djoega permintaan kepada Peme- 
rentah Agoeng, soepaja diangkat toean 
Mr. J Latuharhary, voorzitter 
Hoofdbestuur Sarekat: Ambon. 

Sepandjang pengetahoean saja, oen- 
toek memadjoekan rekest terseboet, 
Sarekat-Ambon tidak. menjediakan 
berpoeioeh2 lijst boeat mengoempoel- 
kan ratoesan tanda tangan, Sarekat 
Ambon roepanja mengenal betoel ,,har 

'Dengan satoe pasoekan laoet jang |ganja“ tanda2 tangan jang dikoempoel 
kan dengan tjara seperti ditoeroeti 
oleh Lokollo comite itoe. Dan dalam 
hat ini saja haroes akoei, bahwa Sare 

berapa besarkah penghargaan, jang 
haroes diberikan kepada tanda2 ta- 
ngan seperti jang dikoempoelkan oleh 
Lokollo-comite itoe: 

Di Soerabaja, saja tahoe, ada ba- 
njak orang Ambon jang menganggap 
itoe ,,handteekeningen-verzamelarij 
itoe pengoempoelan tanda2 tangan, 
tidak lebih dari satoe leloetjon, soea- 
toe grap alias aardigheid sadja. : 

Seorang kenalan saja, seorang jang 
soedah dewasa. datang mentjeritakan 
kepada saja, bihwa ia soedah toeroet 
djoega memboeboehi tanda tangannja 
diatas: lijst Lokollo itoe. Atas perta 
njaan saja, apakah betoelia menghen 
daki toean Lokollo sebagai wakilnja 
didalam Volksraad, maka ia mendja- 
wab : 

,Ach, sebetoeinja tidak. Tetapi oleh 
karena saja kenal baik dengan orang 
jang membawa lijst itoe kepada saja, 
maka saja toeroet teeken sadja.” 
“Lain orang menjatakan kepada saja, 

bahoea ia soedah toeroet djoegataroeh 
tanda tangannja, sebab boleh djadi, 
kalau ia soedah dilepaskan dari peker- 
djaannja, maka ia akan bilang jang 
ia ada toeroet djoega teeken itoe lijst, 
dan barangkali tocan Tokollo jang ada 
doedoek dalam salah satoe sub-comite 
dari Steun-Comite disini, bisa mem- 
bantoe dia, sehingga ia bisa mendapat 
djoega bantoean dari Steun-Comite. 

. Sedang seorang pemoeda lagi, jang 
sekarang masih doedoek di bangkoe 
sekolah tjeritakan kepada saja, bahwa 
"tatkala ada orang meminta kepadanja 
'bogat memboeboehi tanda-tangannja 

diatas itoe lijst, maka ia lantas taroeh 
sadja tanda tangannja itoe voor de 
lol“, katanja, 

Ada lagi orang jang bilang kepada 
saja, bahwa ia soedah boeboehi tanda 
tangannja itoe, sebab.... toean Lokol 
lo .toch tidak diangkat. 

' Begini: besar adanja ,,ernst”” dari 
banjak orang ixerhadap pengoempoelan 

toean Rehatta. Dansaja bisa mengerti, ga-tanda “tangan itoe: Keadaan di. 
Soerabaja ada demikian. Dilain-lain 

bedanja. Sehingga saja tidak bisa 
|salahkan sikapnja Sarikat-Ambon jang 
tidak 'soeka mengoempoelkan tanda- 
tanda tangan, jang harga dan artinja 
toch soedah diketahoei oleh oemoem, 

Sepandjang pengetahoean saja, jang 
melamar (solliciteer| pada itoe koersi 
jang kosong di Pedjambon, jang di 

dari Maloekoe, tjoema doea toean jang     
  

     kan tusschentijdsche verkie- innja boecat memenoehi koersi jang di namanja diseboetkan diatas, jaitoe : 

sediakan: oentoek' seorang ,, benoemd: 

Toean F.A. Lokollo, commies 
S.S. di, Soerabaja, jang mengetahoei |: 
hal ini, dengan giat:telah membangoen |: 
kan seboeah comite, terdiri dari bebe 

oe- mengadakan actie mengoempoel- | 
kam tanda2- tangan sebanjak2nja, de-i 
ngan. mana: lantas: bisa dimadjoekan | 

ja mengangkat tocam Lokollo sebagai | 
wakil. jang kedoea- dari Maloekoe dal. | 

Saja pernah melihat djoega salah: 

tempat tentoe. tidak ferlaloe djaoehy 

sediakan oentoek satoe benoemd lid. 
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Bestuur Boemip.o 

Lapangan bagoes dan loeas 

djadi lapangan advertentie djoega:   

' Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Oplaag. 6000 Fxemplaren 
Dikirim pertjoemah kepada: leden. P. P.B. B. dan#dibatja oleh langganan2 
segala bangsa dan. Ambtenaar2 Europa. 

e Harga abonnement boeat Hindia. 
—£5— setaon atawa 12 nomer, f 2.50 setengah. taon. ajawa 6 nomer, pem- 

. bajaran doeloe: berlangganan, paling pendek setengah taon atawa6 nomer. 

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- 

Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat adver- 
| tentie afawa tarief, serta masoek lid P, P. B: B. toelis pada. 

Batavia-Centrum. (R. Salehlaan, 18, 

etera di Hindia Belanda 

oentoek reclame dan advertentie. 

Administratie,   Paviljoen) Telefoon No.:3071 WI. 

  

1. Toean Mr. J. Latuharhary, bekas 
Landraads-voorzitters, sekarang par- 
ticulier, tinggal di: Malang, Voorzitter 
Hoofdbestuur Sarekat-Ambon, 

2. Toean F.A: Lokollo, commies S.S., 
tinggal. di Soerabaja. 

Siapakah diantara kedoea toean ini 
akan dipilih oleh Pemerintah? Besok 
Saja, akan. menghitoeng, berapa besar 
kah. kansnja masing2 candidaat itoe, 

— 0z— 

Benoeman anggauta Volksraad 
boeat Sumatra Barat. 

Padahari Minggoe jbl.. oleh satoe 
comite , Permintaan Benoeman“ dikota 
Lahat |(Palembangsche. Bovenlanden) 
soedah diadakan rapat oemoem, dima 
na soedah diambil satoe motie sebagai 
berikoet : Es 

Rapat. rakjat. oemoem pada hari 
Minggoe. tanggal 10 Februari 1935, 
bertempat digedong.,,E dis on“ kota 
Lahat, dihadliri kl. 500 orang, terdiri 
dari : : 

Inlandsche. Ambtenaren, Inlandsche 
Hoofden, dan particulieren (dagang, 
tani. dsb.) 
wakil dari Hoofdbestuur. Pasirahbond 
Soematra Selatan wakil perkoempoe- 
lan Moehammadijah Lahat wakil Per- 
'koempoelan Kaoem -Moeslimin Moeara 
Enim wakil Arabissche School Veree- 
niging Tandjoeng Enim dan wakil Per 
koempoelan Djamiatoel Mananijah Te- 
bing Tinggi.— 

Telah mendengar: 
a. kabar, bahwa memang semendjak 

dalam tahoen 1931 Pemerintah soedah 
ada niatan akan menambahah wakil 
rakjat Sumatra Selatan dengan seorang 
Lid benoeman dari Pemerintah. 

b. pembitjaraan dari beberapa spre- 
kers jang telah dikemoekakan dalam 
rapat oemoem : 

“- Lantas menimbang. 
Il. bahwa Soematra Selatan jang 

terdiri dari 5 Keresidenan (Paiem- 
bang, Djambi, Lampong, Benkoelen 
dan Bangka), dari sebab besar dan 
soelitnja — tidak koerang dari Soe- 
matra Oetara, Soematra Barat, Borneo 
dan Molukken, jang sekarang mem- 
poenjai lebih dari 1 wakil, : 

2. bahwa keadaan Soematra Selatan 
sekarang lebih penting dari dahoeloe 
dan ada harapan diwaktoe jang akan 
datang akan mendjadi lebih penting 
sehingga perwakilan dalam Volksraad 
perloe ditambah. 

3, bahwa selama 8 tahoen t Moch- 
tar mewakili rakjat Soematra Selatan, 
seteroesnja telah mengemoekakan dan 
mempertahankan dengan sekoeat2nja 
keperloean2 dan hak-hak rakjat Soe- 
matra Selatan, dengan tidak membe da 
bedakan dari gewest manapoen. 

4. bahwa tocan Mochtar adasatoe- 
satoenja orang jang bisa dipandang 
soedah betoel2 mengetahoci seloek 
beloeknja segala keadaan Soematera 
Selatan, dan keadaan Volksraad. 

5, bahwa toean Mochtar masih 
perloe meneroeskan oeroesan2nja da- 
lam Rubber dan Wegverkeercommissie. 

6. bahwa ra'jat Soematera Selatan 
merasa ketjewa djika .toean Mochtar 
tidak mendjadi wakilnja lagi 
Volksraad, | 

Dan memostoeskan: 
“'a. akan meminta kepada Pemerintah, 

soepaja wakil Sumatra Selatan ditam- 
bah seorang lagi sehingga doea, 

b. akan meminta kepada Pemerintah, 
soepaja Toean “Mochtar dibenoemd 
mendjadi Lid Volksraad, 

c. motieini akan dikirimkan kepada 
Toean Besar Gouverneur Generaal di 
Bogor, Raad van Indie, Volksraad, 
Adviseur Inlandsche Zaken dan. dioe- 
moemkan dalam pers. $ 

— O—   dalam: 

Menoebroek gerobak. 

Teroes mati. 

Aneta kabarkan dari Bandoeng. Op- 
zichter dari Radio luchtbrigade berna 
ma H.A. Guapp beroemoer 27 tahoen, 
kemaren malam soedah menoebroek 
Satoe gerobag dengan motor fietsnja. 

Tadi pagiia telah meninggal doenia. 
Toekang gerobak mendapat loeka. 

—G— 

Tidak maoe Volksschool. 

Aneta dari Semarang kabarkan, Col 
lege van Burgemeester dan Wethau- 
ders meneroeskan voorstel kepada Ge- 
kimeenteraad soepaja menolak itoe voor- 
stel dari Directeur Onderwijs ooentoek 
mengambil over Volksscholen oleh Ge- 
meente berhoeboeng dengan - keadaan 
oeang dari Gemeente jang tidak begi 
toe menjenangkan, 

—— 9 — 

Boekan ke Japan tetapi 
ke Manilla. 

Kemren doeloe (hari Selasa jl.) kita 
ada. moeatkan berita bahwa seorang 
pemoeda nama S. Soehadi, bekas moe- 
rid The American Educational Enduca- 
tional Englisch School di Batoetoelis 
(Batavia—C.) telah pergi ke Japan 
Oentoek melandjoetkan peladjarannja, 

Ini sebetoeinja boekan ke Japan 
tetapi ke Manilla. 

PU» EA 

Djika Holland maoe tjampoer tangan. 

kara Justitie. 
Berhoeboeng dengan perdjawaban 

dari Minister Colijn terhadap itoe per 
tanjaan dari toean Feber anggauta 
dari Tweede Kamer, Hakim jang ber 
sangkoetan, jalah Vice- President dari 
Raad. van Justitie dari Semarang Mr. 
L.G. Krol minta kepada Aneta soepaja 
disiarkan keterangannja. 

»Saja membantah dengan keras bah 
wa soedah menerangkan dengan soe 
rat bahwa saja soedah melihat apa 
jang tidak baiknja dari saja poenja 
perboeatan. 
Saja kirim soerat kepada Hooggerechts- 
hof pada tg. 21 November 1934 bah 
wa ,Saja tidak sekali melandjoetkan 
itoe pertanjaan2 didalam waktoe per 
sidangan dengan tjara jang mesti me 
njakitkan Kaoem Roomsch Katholiek“ 

Selandjoetnja saja terangkan bahwa 
»dengan saja poenja pertanjaan itoe, 
saja maoe  teroetamakan sekali 
bahwa - saja tidak  mempoenjai 
perniatan menjedihkan Kaoem Roomsch 
Katholiek, Dan djika saja 
bisa mengetahoei bahwa perkataan 
“biecht" jang dioetjapkan itoe, akan 
menimboelkan kegemparan, saja akan 
katakan itoe perkataan di dalam arti 
oemoernnja sadja seperti saja soedah 
lakoekan dikemoedian harinja", 

m— 9 

' Pemeriksaan kepala rampok. 

Pembantoe kita dari Cheribon me- 
ngabarkan : 

Padahari Selasa jbl. Landraad kota 
Cheribon jang dipimpin oleh President 
toean Soenarjakoesoema, telah bersi- 
dang memeriksa perkara Moeridi jang 
terdakwa sebagai kepala rampok “di 
desa Gegesik district Ardjawinangoen, 
regentschap Cheribon, perampokan 
terdjadi dalam boelan December ta- 
hoen 1932 diroemahnja orang nama 
Djoeda desa Gegesik. 

Segala boekti2 dan dakwaan di- 
moengkiri oleh terdakwa dan menga- 
koe tidak mengenai ini kedjadian pe- 
rampokan. 

Tetapi berhoeboeng dengan masih 
banjak lagi saksi2 dari Betawi, Mees- 
ter-Cornelis dll, jang moesti didengar 
keterangannja, maka pemeriksaan Land 
raad terpaksa dioendoerkan sampai 
tanggal 23 Februari j.a.d, 

m9 — 
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Biarpoendi dalamper. 

  

     
   
     

        

    
       

      
   

    

      



    

Biografie dari toean Tjokro- 
s aminoto almarhoem. 

if (Samboengan kemaren) 
»... Menjamboeng verslag openbare ver- 

gadering P.S.I.I. di So Ankara, 
| Iebih landjoet ,Pw. Sb,“ toelis: —— 

          
.. Sesoedahnja m arakan peker- 
. djaannja. S.L, P: telsel dan Be- 

stuurshervorming maka lebih landjoet 
Spr, membitjarakan: 

 Pergerakantambah 
tjerdas. 

Menoeroet iapoenja pidato 
Sangadji bilan: Na can 
nesia tambah lama tambah 

Dalam 1918 almarhoe 
san Djajadiningrat 
Raad van Indie, 

    
    

1 Indie, Dr. Hoesin Dj 
ningrat, mendjadi wakil S.1. dal: 
herzieningscommissie, begitoe djoega 
tocan Soerjopranoto dan Tjokroami- aa to dan 
Perkoempoelan Fabrieksbond diber- 

  

dirikan" di bawah p rlindoengannja 
S.I. dan itoe waktoe disini lantas terbit 
pemogokan di fabriek Young & Gill. 
Itoe waktoe beloem ada stakingswet. 
Orang boleh dibilang ada merdika 
boeat adakan perlawanan sepak ter- 
djangnja madjikan. Sepah 

Boekan sadja Sarekat Islam, tapi 
lain-lain perkoempoelan djoega djadi 

|. madjoe. Dn at Mejeng Tn 
—. Itoe waktoe di antara perkoempoe- 

lan2 jang radicaal pada berdirikan 
satoe centrale, soeatoe permoefakatan, 
jaitoe dengan adakan satoe radicale 
concentratie. Ga 

Godaanpergerakan. 
Di mana ada actie, disitoe ada djoe 

ga reactie dan waktoenja perkoempoe 
lan2 jang radicaal madjoe, dazi kaoem 
reactie ada pergerakan djoega. 

Spreker kasi tahoe pergerakan PEB 
dan djoega gerakan dari teman sen- 
diri, jaitoe dibawah pimpinan toean 
Semaoen.j “sg i 

“ Lebih djaoeh spreker toetoerkan 
tentang waktoe toean Tjokroaminoto | 

.ditahan dalam preventief, lantaran di 
. dakwa soempah palsoe dalam perka- 
ranja toean Sosrokardono dalam itoe 
perkara di Tjimargme. Oleh Raad van 
Justitie di Betawi toean Tjokro di 
hoekoem 1 tahoen, tapi Hof tinggi 
binasakan itoe vonnis dan bebaskan 
toean Tjokroaminoto dari itoe penoenj 
toetan, K3 . 
- Sedjak itoe keadaan mendjadi gon- 
tiang. Toean Tjokroaminoto dan per- 
.gerakannja moelai dimaki orang, kata 
spreker. Men an 

Segala tjatjian diterima oleh almar- 
hoem dengan ridlah hati. 

Berhoeboeng dengan 
. Joear negeri. 

“Dalam tahoen 1926 oleh oemat Islam 
. di Indonesia almarhoem toean Tjokro 
—aminoto dan H, M, Mansoer dioetoes 

ke Mekkah boeat hadliri Moektamar 
Alam Islam. : 

— Itoe waktoe moelainja oemat Islam 
— di Indonesia bikin perhoeboengan in- 

ternationaal, jaitoe dengan oemat Islam 

& 

— dilain2 negeri, 
Orarig jang bentji pada S.I. bilang, 

toean Tjokro naik hadji dan koendjoe 
ngi Moektomar, goena ambil kembali 
kedoedoekannja jang doeloe, tapi per 
tjobahan mana telah sia2. Iniomongan 
ada salah, kata spreker. PSI, tidak mati. 
Semangatnja soedah menantjap di sa- 
noebari pada orang Islam dan PSI. 
tidak merasa menjesal soedah diberdi 
rikan, karena banjak berobahan2 jang 

| telah terdjadi menoeroet kehendak, 
“ maski tidak precies, En 

Na « Motie Adat. 

Sebagai pengabisan pidato toea A,M. 
Sangadji itoe menjeroehkan lagi, ketoea 
almarhoem itoe telah begitoe berdjasa 
bagi ra'jat kita seoemoemnja, jang di 
rasakan oleh segenap ra'jat, akan tetapi 
kalau dipikir ia moesti rasakan sendiri 
dan tanggoeng sendiri, Djasanja jang 
terachir jaitoe dikatakan didalam open | 
bare lezing tempo hari di Nan Yang 
societeit tentang hal Groot Motie ten- 
tang Adat, inilah wasiat ia pada kita 
sekalian dengan berdo'a moedah moe 
dahan diberi ketetapan Iman dan tau- 
hd bagi. Kita, "1 

Pidato toean AM Sangadji ditambah 
oleh ketoea persidangan dengan setjoe- 
koepnja, sedang boeat penoetoep pim 
pinan diserahkan .pada toean A.M. 
Sangadji. Sek 

Rapat Oemoem ini dapat sangat per 
hatian dari jang hadlir, terboekti dari 
beberapa tambahan dari ampat orang 
jang hadlir, diantara mana, toean Moh. 
Sidik atas nama hoofdbestuur dari 
Partindo, toean Oesman dan ,toean 
Alamoedi dan toean Samsoe, 

Tocan Moh. Sidik menerangkan ke 
gembiraannja melihat rajat di Soerabaja 
telah beramai-ramai lagi, akan kegem- 
biraan tadi disertai boleh kesedihan 
hati, sebab ditinggalkan oleh ketoeanja, 
tidak sadja P. S.I,'l. tapi seloeroebnja 
merasakan itoe, tapi djoega kaoem 
Partindo, dan tentoe djoega kaoem2 
partij lainnja. at 

       
       

— 

Ihidoep menge: 

        

  

Menerangkan djoega, djasanja almar- 
'hoem itoe tidak sadja bagi kaoem 
Islam, melainkan bagi segenap bangsa 
Indonesia, Achirnja menjeroehkan djoe- 
ga sebagai jang telah diseroehkan oleh 
pimpinan NAK djangan kita jang 

p' jiwakan, dengan men- 
djalankan djalankan segala apa jang te 
wasiatkan dan dengan menjoeboerkan 
Ipokoknja jang telah di taman dan se- 
karang telah berboeah itoe, 

Toean Oesman berseroekan soepaja 
kaoem Islam tetap mendjalankan adja 

Ikan ketoea almarhoem itoe sebagai 
san |pengadjak djoega jang ada di dalam 
o-jal @oer'an. 

Toean Alamoedi bitjara atas nama 
Ibangsa Arab, dengan mengatakan, ke- 
Itoea itoe boekan sadja berdjasa bagi 

| kaoem Islam Indonesianja sadja, djoega 
e|bagi kaoem Arab. Malah ia dapat me- 
Inentoekan, tidak sadja bangsa Arab jg. 
ada disini itoe jang merasakan man- 
faatnja, tapi djoega bangsa Arab jang 
ada di loear tanah Indonesia. 

Toean Samsoe berseroe, jang moe 
dah-moedahan pemoeda-pemoeda pa 
da masa ini djoega moesti mengikoeti 
djoega djalan jang telah ditentoekan 
oleh ketoea almarhoem itoe. Akan 
tetapi djoega ia berseroe, soepaja 
kaoem toeanja moesti mendjaga dan 
memberi toentoenan pada kaoem 
moedanja, agar dapatlah mereka men 

oleh ketoea marhoem itoe, 
| Kemoedian disamboet oleh pimpinan 
dengan sedjelas-djelasnja dansepocas- 
poeasnja, oentoek pengoentji pembi- 
tjara'an tentang hal peringatan pada 
ketoea itoe, maka laloe mengoetjapkan 
do'a pada Allah atas arwah ketoea 
marhoem dan boeat kita jang hidoep 

meminta ditetapkan Iman dan Tauhid. 
Kemoedian rapat ditoetoep dengan 

takbir tiga kali. 
Mae Omer 

Sebelas anggauta bestuur Indo- 
nesia Moeda dihoekoem. 
Terdakwa mengadakan 
Cursus politiek. : 

Dari Poerworedjo pembantoe kita 
mengabarkan : 

Oleh Landrechter jang dipimpin 
oleh Ass. Resident Poerworedjo, pada 
hari Selasa tg, 12 jang baroe laloe, 
telah diberikan hoekoeman- kepada 
anggauta2 bestuur Indonesia Moeda 
tjabang Bagelen terdiri dari toean2: 

Soedjoko Voorzitter, 1 boelan hech 
tenis, Koesman le Vice voorzitter, 14 
hari, Toeroes 2e Vice voorzitter, di 
denda, f 2.50 subsidair 5 hari, Goe- 
nawan le Secretaris, 7 hari, Boeroes 
2e Secretaris, didenda f 2.50 subsidair 
5 hari, nona Karsinah 1e Penning- 
meesteres didenda f 2,50 subsidair 5 
bari, Soeroso 2e Penningmeester, di 
denda f 2.50 subsidair 5 hari, Kama 
roelzaman Hoofdcommissaris 14 hari. 

Soetedjo Commissaris, 14 hari, 
Moh, Baiti Cormmissaris, 1 boelan. 

|. Sipon Commiss$aris, didenda f.2,50 
subsidair 5 hari. 
Delapan orang antaranja seorang 

gadis pasang badan, sedang tiga orang 
jalah toean2: Soeroso, Sipon, dan Boe- 

|. Apa jang mendjadikan sebab mereka 
dihoekoem, sebagaimana diterangkan 
diatas, jalah mereka didakwa mengada- 
kan cursus politiek diantara anggauta2 
Indonesia Moeda diressort Tjangkrep 
pada tg. 3 ini boelan. Pada tg. 8 jbl. 
mereka semoea dipanggil ke kantoor 
Ass. Resident perloe di ditempel pro- 
cesverbaal., oleh Ass. Resident sendiri, 
disertakan antjaman hoekoeman, 

Perloe diterangkan disini, bahwa 
mereka .jang mendapat hoekoeman 
'@dimasoekkan kedalam hotel prodeo 
(pada ketika itoe djoega, dan mereka 
-berdjalan dengan gembira lebih dari 
biasa, meskipoen iboenja dari itoe 
pemoeda2, kiranja tidak akan djadi 
terharoe fikirannja melihat anak2nja 
jang begitoe goembira menoedjoe ke- 
roemah pendjara dengan diikoeti doea 
|politie agent. Heau : 

' Doeaorang moeridMulo 
Gouvernement dilarang 
mengoendjoengiroemah 
sekolahan. 

Berhoeboeng dengan toentoetan dia 
tas, Ass, Resident telah djoega datang 
keroemah sekolah Mulo Gouvernement, 
perloe memanggil tiga orang moerid di 
klas II dan klas III antara mana toecan2: 
Koosman, Soetedjo -dan Soeroso boeat 
di tempel procesverbaal. 

Dengan sekoetika itoe djoega 3 o- 
rang moerid terseboet telah dioesir dari 
itoe sekolahan. Seorang dari antaranja, 
jalah toean Soeroso diperkenankan 
mengindjak sekolahan lagi, sedang jg, 
doea orang sampai sekarang tetap ti- 
dak boleh mengoendjoengi sekolahan 
lagi, dan mereka telah minta soerat 
verklaring boeat orang toeanja oen- 
toek boekti, tetapi hingga sekarang 
'Directeur dari sekolah terseboet tidak 
maoe memberinja, 

Apa memang soe- 
ka menghina? Atau 
main-main sadja? 

Diwaktoe Assistent Resident me-   

ngoendjoengi sekolah Mulo 

telah di- | 

djaga warisan jang telah ditinggalkan 

roes masing2 membajar denda f 2.50. | 

memanggil itoe tiga orang moerid, 
'Ass. Ress, telah oetjapkan perkataan 
kepada salah seorang moerid dari 
antaranja sebagai berikoet: ,,Je bent 
1z00 netjes gekleed he? Hoe kom je 
jaan 't geld ?” 

Tentoe sadja perkataan diatas hanja 
bisa ditolak oleh itoe moerid dengan 
perasaan tidak enak. 

Kita tahoe, itoe moerid adalah anak- 
nja seorang djanda pensioenan, akan 
tetapi boeat bangsa Indonesia, meski- 
poen dengan pendapatan lebih rendah 
dari bangsa koelit poetih, boeat me- 
njekolahkan dan memberi pakaian 
kepada anaknja, oemoemnja tidak 
maoe kalah dengan bangsa koelit poe- 
tih, boekan? 

Pendjagaanpolitie le 
bih diperkoeatkan. 

Tidak seperti hari belakangan ini, 
roepanja segala pergerakan politiek 
jang berhaloean kiri bersama pergera 
kan Pemoedanja diamat-amati  betoel 
oleh jang berwadjib, ditempat2 jang 
dipandang penting ditaroeh recher- 
cheurs, boeat melihatkan segala gera- 
kannja orang2 jg. dianggap berbahaja. 

Pada hari Minggoe jang baroe laloe 
|djoega telah bersedia satoe pasoekan 
politie dan rechercheurs diroemahnja 
kepala desa Brongkolan, oentoek men- 
djaga rapat anggauta dari Indonesia 
Moeda, Melihat gelagat jang koerang 
baik, maka pemimpin dari itoe ver- 
gadering telah memboebarkan verga- 
dering sebeloemnja diboeka, oentoek 

keselamatan perkoempoelannja, 

Dikalangan Indonesia 
Moedaadatjoemi2nja? 

Tjoemi2 itoe ikan jang bisa bikin 
keroeh air laoet sama -djoega dengan 
orang jang soeka bikin keroeh dikala 
ngannja sendiri. Menoeroet bisikannja 
salah satoe anggota IM, djoega diitoe 
kalangan ada tjoemi2nja, sekarang te 
lah ada salah seorang anggota jang 
ditjoerigakan, boekti2 oentoek mentja- 
ri kesalahannja, oentoek alasan goena 
memetjat anggota jang tidak setia se 
dang dikoempoelkan, 3 

Perkabaran dari Btitar 

Hoedjan iis. 
Pada hari Minggoe siang ddo. 10 

ib. antara djam 3.45 di kota Blitar 
soedah dibikin gemetar oleh adanja 
hoedjan hebat, jang disertai petir2 jang 
ditioep2kan angin hebat seolah olah 
membikin seloeroeh toeboehnja pen- 
doedoek Blitar mendjadi gemetar. 

Kegemetaran ini dibesarkan karena 
hoedjan .lebat itoe  disoesoeli oleh 
djatoehnja ijs dari awang-awang : 
soenggoe hoedjan ijs seperti ini baroe 
sekarang kedjadian di Blitar. Banjak 
atap roemah-roemah oleh karenanja 
sama berdansa meninggalkan tempat- 
nja. Djoega pohon-pohon banjak jang 
roboh diantara mana ada jang mero- 
bohi roemahnja toean Dokter Enggel. 
Beroentoeng tidak ada ketjelakaan 

manoesia. : 

Indonesia Moeda. 

Baroe-baroe ini I.M. telah menga 
dakan rapat tertoetoep oentoek pilihan 
pengoeroes baroe. Hatsil dari pemili 
han itoe adalah seperti di bawah ini : 

Ketoea toean Slamat Wakil ketoea 
toean Soekojo Penoelis tocan Soeharto 
Bendahari toean Soegijo Gommissaris 
sen toean Harsono dan Soedjadi 
W.P.O toean Moeharijadi Sportleider 
tocan Hasan Penasehat toean Soedjono 

2 - P. s, B. I. 

Djoega ini perikatan pada hari Djoem 
“at jang baroe laloe telah membikin 
rapat tahoenan. Pengoeroes jang soe 
dah dipilih jalah : 

Toean Soedjono Ketoea, toean Soe 
dahar Wakil ketoea, toean Soejitno 
Penoelis, tocan Soepadji Penoelis, toe 
an Soenarmo Bendahari, tocan Soepo 
mo Pembantoe, toean Sadjimin Pem- 
bantoe, toean Asarijo Pembantoe dan 
toean Samoed Pembantoe, 

Oentoek memperingati ampat tahoen 
berdirinja persatoean terseboet soedah 
dipoetoeskan akan diadakan perajaan 
sekedarnja. 

Perloe dikabarkan disini bahwa P.S. 
B.I. (nama club voetbal) selama berdi 
rinja sehingga sekarang tetap meme- 
gang kampioenschap di Blitar. 

—0 — 

| Lagi beberapa ambtenaren dari 
Nederland, 

Oentoek djadiaspi- 
rant-C ontroleur di 
Indonesia, 

Dengan- kepoetoesan Minister van, 
Koloni#n, maka toean2 Mr. C.J.G. 
Becht dan Mr, G.L. Griffioen, dioen- 
djoekkan oentoek pergi ke Indonesia, 
soepaja diangkat mendjadi aspirant- 
controleur pada Binnenlandsch Bestuur 

pe (Ym 

Dalam pemboeangan diasingkan 
lagi. 

Dengan besluit Gouvernement dan 
dengan persetoedjoeannja Raad van   Indie, maka kepada: 

boeat| 1 Goenoko Koesno, 2 Mohamad 
Gaos, 3 Raden Soedjadi, 4 Mas Toe- 
dino alias Poedjodarminto, 5 Soeradi 
dan 6 Reksosiswojo (nama selagi 
anak2 Walmin) jang masing-masing 
diasingkan ke iboe negeri onderafdee- 
ling Boven- Digoel sebab dianggap 
berbahaja bagi keamanan dan kese- 
djahtraan oemoem, sekarang ditoen- 
djoekan oentoek tempat kediaman 
mereka ini ialahdiTanah Tinggi 
(onderafdeeling Boven Digoel), jaitoe 
tempat orang-orang jang dianggap 
»Onverzoenlijk” (orang-orang jang 
masih merah teroes). 

—0— 

Bekas2 orang dari Digoel di 
periksa politie. 

O.I. mengabarkan bahwa orang2 
bekas diasingkan ke Boven Digoel 
dan orang2 dari bekas soerat kabar 
»Sikap“ marhoem telah ditjari oleh 
politie Djokja. 

Pada hari Senen jbl. antara djam 
12 30, di kantoornja chef recherche di 
Ngabean soedah ditangkan seorang 
ex-Digoelist toean Soamarlan dari 
wasscherij ,,De Extra” dan 3 orang 
jang dahoeloe sana memegang pim- 
pinan penerbitan marhoem dagblad 
»Sikap” toean2 Soemadi (redacteur 
kita sekarang), Damodisastro dan Mar 
tosoepadmo beroentoen masing2 te- 
lah mendjabat Hoofdredacteur, chef 
drukkerij dan corrector. Sementara 
itoetoean Sismadi, redacteur ,,Sikap”" 
kabarnja djoega ditjari, tetapi sampai 
pada malam tadi beloem ketemoe. 

Dikantoor politie toean Soemarlan 
diperiksa oleh wedana toean Salamoen 
sendiri, dan siang kemaren soedah 
moelai dimasoekkan dalam kamar ta- 
hanan hingga hari ini, Sementara 3 
orang jang terseboet belakangan disoe 
roeh toenggoe dikantoor recherche, 
sampai djam 8 malam baroe moelai 
diperiksa. Tentang djalannja pemerik- 
saan kita tidak bisa menggambarkan se- 
anteronja, karena politie sengadja tidak 
soeka memberikan keterangannja. 

Tjoema sadja jang mengenai dirinja 
redacteur kita toean Soemadhie, pada 
malam tadi ia ditanjai perhoeboengan 
nja dengan orang2 jang terpenting 
dalam doenia pergeradan diloear ne- 
geri, teroetama dengan orang2 commu 
nisten di Nederland antaranja dengan 
toean Roestam Effendie lid Tweede 

Kamer dari Communisten Partij Hol- 
land, perhoeboengan-perhoeboengan 
mana dinjatakan moelai ia memimpin 
redactie ,Sikap,, hingga sekarang ini. 

Antara djam 11 malam baroelah ia 
diantarkan poelang, jalah sesoedahnja 
toean Martosoepadmo dan Darmodi- 
sastro dipoelangkan lebih dahoeloe. 

Apakah gerangan jang tersemboeni 
dibelakangnja lajar pemeriksaan ini ? 

sa ND — 

Tentang Wethouder Roosman. 

Pertanjaannja toean 
Soetardjo, 

Menoeroet kabar dalam soerat-soerat 
kabar katanja satoe commies pada 
provinciale secretaris dari Midden 

vergadering dari College B, en W. 
beberapa djam tiap minggoe Ijaitot 
diwaktoe djam bekerdjal. : 

Kalau kabar kabar itoe ada benar 
maka steller menjatakan perloe mena 
nja apakah pemerintah bersedia bceat 
bertindak soepaja wethouder terseboet 
kesananja tidak dihalangi kalau hendak 
menghadliri vergadering dari College 
van B, en W, 

Djawaban pemerentah 
Dari satoe penjelidikan jang dilakoe 

kan ternjatalah bahwa pada dagelijksch 
bestuur dari provincie Midden Java 
sesoenggoehnja ada terdapat keberatan 
sa'at boeat memberkenankan commies 
pada provinciale secretarie. R, Roos- 
man. Diwaktoe djam bekerdja meng 
hadliri vergaderingnja College van 
Burgemester en Wethouders dari Se 
marang dalam kedoedoekannja seba 
gai wethouder, karena dalam soesoe- 
nan personeel jang sekarang dalam 
provinciale secretarie tidak ada tena- 
ga pekerdjaan diwaktoe diam beker- 
dja dan ada bertentangan sama kepen 
tingan provincie. 

Dari sebab pertanjaan apakah satoe 
ambtenaar jang dikasih oleh provincie 
boleh meninggalkan pekerdjaan pada 
djam bekerdja sesoenggoehnja seante 
ronja ada terserah pada pertimbangan 
nja provinciaal bestuur, maka boeat 
pemerintah tidak.ada itoe sebab2 boe 
at tjampoer tangan dalam itoe oeree   san. —0O— 
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Bg. Aken dikasi lihat: Fi 2 la IA SATOE REVUE CABARET 8 1 
Jang beloem biasa dipertoendjoekan di Batavia. - 

B Pada hari Rebo 13, Kemis 14 dan Djoemahat 16 Februari 1935. Bi 
Dimainkan diwaktoe pauze (setengah djam) Toedjoe nona dansa - E dan doea toean Revue Ladislaus 1 

(boekan film tetapi cabaret benar) 
B Djoega akan dimainkan dansa dengan ballet jang keliwat bagoes 2 

$ 6 gi El »Dansa Carioca'! 5 
E ba! 
Bl Djoega dipertoendjoekan satoe film musicaal dan terang 2 

Si » 5 SALLY in OUR ALLEY # 
BE Loetjoe dan bernjanji merdoe oleh Gracie Fields, #1 s Ini ada soeatoe Romaco film E 

168. EJ 
ud I Al do on di aib 5bn 
  

Perobahan Baroe 
Satoe keoentoengan 

satoe kelonggaran 

dan , 

lagi bocat PUBLEK 

Tidak pandang berapa banjaknja 
— belandja 

Bolandja DJAHIT YAI) 

N.B. Harga satoe sen tida kasi naik,   Hormat Kami 2 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR $ 

.Batavia-C, 1 

Publiek djadi hakim harga, 

Java, jang diangkat sebagai wethouder 
dari gemeente Semarang, oleh chefnja 
tidak diperkenankan mengoendjoengi 
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Lain keterangan lagi At 
wa k.I. 1000 tahoen sebeloemnja Chris 
tus penjakit itoe telah diketemoekan 

» lorang di Tiongkok dan oleh kepinda- 

          

  
  

2 . Mendjadi satoe kebiasaan? 

Di Indonesia ini oemoemnja verga- 
3 dering dari apa poen djoega, ketjoeali 0... masih ada boeng Karno mendapat per 

| hatian tempo2 koerang begitoe banjak 
dari publiek dan djoega oleh anggauta- 
anggautanja sendiri. SR 

       
     

      

atmosfeer jang membikin orang lebih 
|. baik tinggal diroemah dari ngobrol 
— diroeangan vergadering. 
(.. Apalagi Bang Doel jang mesti me- 

— njetir si Glatik kerap kali kata oleh 
| karena ia mesti toenggoein | 
bahwa lebih baik orang ngobrol c 

|. dangsche Buffet meminoem ijs teba 
|... dan mata bisa pralak prilik lagi. 

Bagi Kalong tiap2 vergadering i 
|. maoe koendjoengi, akan tetapi liha 

. doeloe siapa jang doedoek dalam 
bestuur dan apa ada.... soegoehan 
apa tidak. Doeloe ia verlegen2 kat 
Imaloe2 koetjing) diadjak oleh Kampret 
ke Bogor, tetapi soedah kena sekali 
maoe lagi maoe lagi. Raga 
Tentang soal vergadering koerang 

— - batja dalam salah satoe soerat kabar 
di Semarang begini: SA 

Sabtoe baroesan perkoempoelan 
. H,C. T.N. H. moestinja adakan iapoe 
nja Algemeene-leden-vergadering boe 

.at sahkan berbagi bagi oeroesan ter- 
— oetama angkatan bestuur baroe, tapi 

— itoe vergadering ternjata tidak dapat- 
— kan animo sebagimana moestinja, se- 

. bab leden jang koendjoengi itoe ver- 
. gadering tjoema berdjoemblah.....18 
Pat, sedang ledennja perkoempoe- 

lan terseboet ada 600. lebih. Kemana 
parannja itoe lain2 leden, orang tidak 

—-tahoe, tapi satoe hal jang moesti di 
. fjela adalah antara lid besiuurnja sen 

0. diri itoe malam ada berapa orang jang 
—0 tidak datang, sedang satoe diantaranja 

- ada jang pergi nonton pertoendjoe- 
“ skan tooneel ke Concordia. Boeat fi- 

Ka haknja dames leden ,,tidak ada satoe“ 
aa orang jang moentjoel dalam itoe ver- 

gadering meskipoen persidentennja 
sendiri. . 

Ketjiwa soenggoeh ! 

rangkali feit ini disebabkan dari 

    

   
   

   
    

Ea mendapat perhatian tempo Tjodot| 

han pendoedoek dari Timoer sampai 
Ikebenoea Eropah maka penjakit itoe 
Ipoen tersiarlah di mana-mana! 

Ada poela theorie jang mengatakan 
bahwa Kruistochten haroes dianggap 
sebagai pembawa penjakit itoe jang 
pertama ke Eropah, akan tetapi kete 
rangan ini disangkal oleh riwajat, di 
mana Karel de Groote sendiri soedah 
mengambil tindakan-tindakan terhadap 
penjakit jang hebat itoe, 

. Spr. menjeboet beberapa angka-ang 
ka oentoek mengabarkan keadaan pe 
aj kit itoe dibeberapa bagian doenia. 
Njata bahwa dizaman sekarang penja 
kit itoe telah terdapat dimana-mana, 

AT EN |. Koeman2lepra 
. Penjakit lepra disebabkan oleh koe-. 
man2 lepra jang diketahoei permoela 
   

  bak Jannja oleh Hansen seorang bangsa   

Noor. Djoega prof.Neis se r bangsa 
1 Djerman telah banjak melakoekan pe 

Mai alan tentang koeman lepra itoe, 
kan tetapi dalam doenia kedokteran 

oemoem dipandang orang Hanseh seba 
gai pendapatan koeman itoe, Sampai 
sekarang beloemlah dapat membawa 
koeman penjakit lepra itoe dalam rein 
cultuur sehingga menjoesahkan peme 
riksaannja, 2 

Penjelidikan tentang penjakit ini 
lantas dilakoekan orang dengan me- 
mindahkan koeman2 itoe dari manoe 
sia pada manoesia lain atau pada bi 
natang, akan tetapi hasil2 jang memoe 
askan masih ditoenggoe orang, Spr. 
djoega menjeboet beberapa tjontoh 
tentang pemindahan koeman2 itoe. 
Begitoelah di Honoloeloe ada seo- 

rang pendjahat, jang dihoekoem mati, 
jang dengan kesoekaannja sendiri dan 
izin pemerintah disoentik dengan koe 
man lepra itoe boeat keperloean pe- 
njelidikan. Sesoedah 5 tahoen mengan 
doeng penjakit ini, ia mati. 

Seorang dokter di Noorwegen me 
njoentik dirinja sendiri dengan koeman 
lepra, djoega beberapa verpleegsters 
menjerahkan dirinja sebagai barang 
pertjobaan dalam pemeriksaan penjakit 
jang berbahaja ini, akan tetapi hasil 
pengorbanan mereka itoe negatief. 

| Diantara binatang binatang jalah ikan 
jang moela meelanja banjak diperiksa 
orang. sebab orang mendoega bahwa 
ikanlah jang menoelarkan penjakit 
itoe, akan tetapi njata pendapatan ini 
salah belaka.   Memang djadi president ada soesah | e | 
dimakan ikan oleh pendoedoek tiada sekali. Tempo2 oeroesan prive mesti 

. mengalah. Tidak bisa disangkal lagi 
bestuur . begini roepa seharoesnja di- 

o royeer sebab tidak maoe endahkan 
. perkoempoelan. Tjodot doeloe djoega 

1g ,Soedah pernah djadi penningmeester. 
Ketika mesti dibikin perhitoengan 
tentang djoemblahnja ocang jang ma-| 

—. soek dan keloear ia tidak moentjoel 
—. sebab sedang pergi ke bioscoop. 
..... Sama Ma? Tjodot soedah bilang 

—- kalau ada orang jang datang sedang 
3 ban ke roemah dokter maoe mengo 
"ba : 

    

   

    

  

seperti jang koeasa diroemah.., 

TJODOT, 
  

Tentang penjakit Lepra. 
Lezing Dr. Tumbelaka. 
di Grissee. 

Baroe-baroe ini Dr. Tumbelaka telah 
mengadakan lezing tentang penjakit 

. Lepra bertempat di sociteit Tionghoa 
.. di Grissee, dan mendapat perhatian 

— Toean Min sebagai inleider moela- 
moelanja menjatakan selamat datang 

2 pada hadliran semoea. Spr. memberi 
2. katerangan pendektentang lezing jang 

akan diadakan nanti, penjakit Lepra 
doeloe kala dipandang orang sebagai 

. hoekoem Toehan dan orang-orang 
0. fang berpenjakit itoe ditolak dari dalam 

je pergaoelan penghidoepan. | 
“gi  Kemoedian spr. mempersilahkan 

toean Dr. Tumbelaka memoelai 

Riwajat. 
0000. Seperti diketahoci, bagitoelah spr, 

—. ini moelai, penjakit lepra diseboet 

  

opada orang jang sehat. Penjakit ini 
mempoenjai sifat jang chronisch     

  

    

   

    

   

  

   

| tentangan dengan lain2 penjakit jang 

  

Christus penjakit itoe dikenal orang 
jang njata dari Oude Testament, dimana 

penjakit ini dalam boekoe2 Mozes, 
Soembernja, jang paling toea dari pe 
njakit ini diseboetkan orang Egypte, 
akan tetapi dikoeatirkan apakah penjakit 

2. ifoe asalnja dari sana, ataukah dima- 
|. soekkan dinegeri itoe dari Centraal- 

Afrika dimana sekarang masih banjak 

Engga tahoe memang sedang sakit, | 
sakit apa dilarang tahoe oleh bangsal 

'Di soeatoe tempat dimana banjak 

terdapat penjakit lepra, sedang baroe 
bertahoen2 kemoedian dengan tiba2 

Sawah Besar 

      

pada tikoes, akan tetapi apakah ini 
ada hoeboengan dengan penjakit lepra 
pada manoesia hal itoe beloem dapat 
diboektikan, 

Renoelarannja dian- 
tara manoesia. 

Beloem dapat dikatakan dengan pas 
ti bagaimana penoelaran penjakit itoe 
diantara manoesia, tjoema orang dapat 
menentoekan bahwa itoe dilakoekan 
dengan perhoeboengan jang rapat. 
Dalam hal ini orang pikir diantara 
lain perhoeboengan antara lelaki dan 
isteri. Penjakit itoe tidak ditoelarkan 
toeroen temoeroen karena seorang anak 
jang pada moela lahirnja dipisahkan 
dari orang toeanja jang berpenjakit 
lepra tidak mengandoeng penjakit ini, 
tetapi sehat walafiat. 

Malah pernah doeca anak kembar, 
jang satoe sehat, sedang jang lainnja 
mengandoeng penjakit lepra, Menjoe 
soekan anak oleh orang toea jang ber 
penjakit lepra berbahaja sekali, karena 
kerap kali boeah dada itoe seperti 
djoega soesoe dada mengandoeng 
banjak koeman. 

Spr. lebih djaoeh menerangkan ten 
tang pemeriksaan jang dilakoekan ten 
tang penjakit ini, diantara lain orang 
djoega menjelidiki hal makanan Rak- 
jat dan apakah ini ada berpengaroeh 
dalam hal penoelaran penjakit itoe. 
Tentang hal ini daerah Grissee nanti 
djoega akan diadakan penjelidikan. 

Tanda2 penjakitlepra, 

Spr. mengoeraikan bahwa» waktoe 
dimana moedahnja penjakit ini ber- 
djangkit, jalah antara oemoer 5 taoen 
dan batas mendjadi dewasa. Djoega 
pada orang lelaki lebih banjak terda- 
pat .penjakit itoe pada oecmoemnja, 
tetapi dibeberapa daerah dalam hal 
ini djoega terdapat perketjoealian. 
Dibedakan doea roepa penjakit lepra, 

jaitoe jang mengenai koelit dan jang 
mengenai zenuwen. Jang pertama me- 
nerbitkan bisoel2 dan ramboet roen 
toeh. Jang kedoea mengenai zenuwen 
semata mata dan menerbitkan verlam- 
mingen dan bagian jang sakit itoe 
tidak berasa lagi. Orang beloem men- 
dapat obat jang moedjarrab terhadap 
penjakit ini, . 

Menoeroet spr. ada hoeboengannja 
antara hygiene dan lepra. Dengan 
kaart spr, menoendjoekkan, bahwa di 
dalam daerah jang sedikit airnja, di 
sitoelah “terdapat banjak penjakit 
lepra. Karena itoe bertambah baiknja 
hygi#ne pendoedoek bertambah sedi- 
kitnja kans oentoek penjakit menoelar. 

Lezing jang menatik sangat perha- 
tian itoe disamboet dengan applaus 

penjakit itoe meletoes disitoe. Betoel|ramai oleh semoea “pendengar. Spr. 
ada diketemoekan orang penjakit lepra | mengoendang semoea,jang hadlir esok   
ALHAMBRA 

2.000 Ini malem dan malem berikoetnja 

TARZA 
... Toe 

  

tjaranja orang di Grissee memberantas 
penjakit jang dioeraikan, 

—0— 

Orang2 Japan jang menghantam 
ambtenaar douane Soerabaja. 

Itoe tiga orang Japan dari kapal 
»Johoro Maru“ jang doeloean dika- 
barkan telah labrak doea ambtenaar 
pabean, pada tanggal 9 Februari jang 
laloe dihadapkan pada palitierechter 
Soerabaja mr, van Delden. 

Semoea pesakitan telah moengkir 
kesalahannja. 

Pesakitan kesatoe kemoedian dide- 
ngar keterangannja terpisah dari doea 
Ipersakitan jang lainnja. Kemoedian 
laloe- pesakitan toetoerkan, bahwa 
dibetoelan tempatnja Nanyo Veem ia 
|ketemoe pada itoe doea pesakitan jang 
lain, dimana laloe mereka minoem tiga 
ampat botol bier di Yokohama Bar. 

Bertiga laloe pergi ketokonja satoe 
kenalan di Tandjoeng Perak, djoeaga 
seorang Japan dimana mereka minoem 
lagi beberapa bier, : 

Persakitan beri tahoe, bahwa ia ma- 
bok waktoe pergi dari itoe tempat. 
Mereka ada pakai taxi dan toeroen di 
betoelan Nanyo Veem, Tapi lantaran 
ia mabok, maka ia tidak ingat, apa 
disitoe ada terdapat satoe orang: pa- 
bean Indonesie ratau tidak, Pesakitan 
ingat, bahwa mereka dapat perselisi- 
han dengan seorang. Ia rasa itoe boe- 
kan seorang Indonesier, tapi seorang 

| Europa, Begitoe djoega ia loepa, jang 
ia telah masoek dalam post pabean. 
Menoeroet ini pesakitan, itoe orang 
pabean jang moelai:lebih doeloe, se- 
bab dengan mendadak menjerang, 
hingga ia dapat loeka dikaki, karena 
djatoeh. , 

Depan politie pesakitan menerang- 
kan, bahwa ia tjepat bangoen dan 
laloe laberak itoe orang Europa sam- 
pai djatoeh-bangoen, sementara lain2 
persakitan djoega toeroet memoekoel. 
Pesakitan bilang, iatidak tahoe, bah- 
wa itoe orang Europa ada dari dauang, 
pesakitan kedoea mengakoe, - dalam 
kapal ia soedah mabok, karena disitoe 
ia minoem kira 30 flesch dengan ber- 
lima. Ia sendiri hatam kira2 anam atau 
10 botol, la poen tidak ingat terlaloe 
banjak tentang itoe pertempoeran. Ia 
tjoema ingat, bahwa itoe orang Europa 
memoekoel doeloean, dan betoel ada 
memakai uniform, tapi iatidak tahoe 
jang ia ada ambtenaar pabean. , 

Persakitan ketiga mengakoe tidak 
mabok, kendati ia djoega ada tenggak 
minoeman keras. Persakitan bilang, ia 
tjoema datang sama tengah boeat 

memisahkan.. Meskipoen ia kena kem- 
pelangan dari kanan kiri, ia tidak   

  

ai 

AN 

'toeroen tangan. 

BIO 

harinja melihat dengan mata sendiri Kemoedian didengar keterangannja 
saksi Marzoeki, oppas pabean. la bi- 
lang, bahwa ia merasa, jang itoe tiga 
orang Japan mabok. Merika datang da- 
lam douanepost, dimana mereka me- 
ngadjak bokser. lapoenja chef ada 
bitjara dalam bahasa Inggeris sama 
itoe tiga pesakitan, jang saksi sendiri 
tidak mengerti. 

Toean Osten, gmbtenaar douane, 
menerangkan, jg ia tidak tahoe betoel 
doedoeknja perkara, tapi mendjadi 
|terbawa bawa, sebab tiga pesakitan 
telah menjerang pada saksi Marzoeki. 

Laloe didengar keterangannja saksi 
jang melihat ini pertempoeran dari 
djaoeh, jaitoe seorang Afghan, waker 
dari J.C.J.L. 

Jhr. mr. Feith mintakan pesakitan 
masing2 dihoekoem satoe boelan pen- 
djara potong. waktoe tahanan, dan 
poetoesan diberikan menoeroet itoe 
permintaan, Matahari. 
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Voetbal di Tangerang. 

Hari Sabtoe 16/2-35: Finale- 
wedstryd antara B. N, V. €. dengan 
Fadjar oentoek mereboet ,, Pemanda- 
ngan-beker”, 

Hari Minggoe 17/2-35:J. Pas 
Dj. contra Montblak Tangerang. 

  

  
    

  

  

  

Toean Rw. Siswosoebroto 
Njoetran Djokja: 

Baiklah, adres toean kami tjatat, - 

ToeanM. Soemantri, kalo- 
ran des Serang: 

Toean harces berlangganan, sedang 
oentoek pembantoe tetap beloem da- 
pat diberi kepoetoesan, sebeloem di- 

pa doeloe dari toelisan2 jang toean 
irim.   Toean Sarwinv.o. Tjidjati 
Tjimanggoe |(Madjenangl: 

Terima kasih atas kesanggoepan toe 
an, tetapi boeat speciaal pembantoe 
tentoe ta” dapat toean memenoehinja 
(Ketjoeali. djika ada kesempatan). Se- 
bab itoe kalau ada kabaran jarig pen-   

HIS MA len boekamnja tiroean atawa p 

ting2 toean kirimkan sadja. 

  

COPE 
Batavia-Centrum 
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2 pen Na karena ia ditoe-| 
| larkan oleh orang2 jang berpenjakit | 

itoe dengan perhoeboengan jang rapat | 

| Millioenan orang soedah batja boekoe TAR- 

dan bertahoen-tahoen djalannja, ber- | | 

— berdjalan acuut, Soedah sebeloemnja | 

teristimewa banjak diseboet tentang ' 

Seloeroeh doenia sampaidi ploksok-ploksok 

kagoemken dan goembiraken Tarzandalem 
tjerita doeloean ,,Tarzan The Apeman" 

(Tarzan si manoesia monjet| Tjoema ini 

Tarzan jang betoel-betoel penoeh actie, 

gagah berani dan paling djempol. Sekarang 

zan dengen temennja). Tjerita teroesannja 

'dari jang doeloe, tjoema sadja lebih heibat 

dan lebih seroeh. 

ZAN jang menarik kliwat. 

Sekarang orang bisa saksikan itoe dalam 

bangsal bioscoop dari ALHAMBRA Sawah 

Besar jang ada LEBIH MENARIK dengen 

mareka poenja pemandangan-pemandangan 

alam jang indah, kakedjeman-kakedjeman P 

| dan bahaja-bahaja dalem rimboe besar: dan 

lebet di benoea Afrika.       | terdapat lepra diantara bangsa neger. 

  

/ 

Ooo oo oo bob 
“ 

kombali moentjoel lagi sesoedah lama di- 

toenggoe, ,,TARZAN and HIS MATE (Tar- 

  

Extra Film 

Davy Jones Locker: Cartoon Willie 
Wooper berwarna 

Pemandangan di Moskou 

Penjamboetan Kapal terbang - Uiver. 
di Schiphol 

Pertandingan voetbal besar Holland 
contra Zwitserland 

Harga tempat naik sedikit 

Anak2 tida “boleh nonton 

Loket terboeka moelai djam 5 sore 
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Pe “TERDIRI NG... 8 

Sedia. djoeal. rebana terba- 
. ngan. dari.matjam2 oekoeran. Bi- 

. kinan ditanggoeng rapi serta lekas 

Adverten tres Bi T. dean-toean jang bikin pesanan, : 
K3 | diminta sekoerang-koerangnja me- 

Dihina” setantildataja” ajal | | ngasih ogang separoh lebih da-. 

'pag JA ea kouta kita” MI hoeloe dari harga pesanan. Jang: 

srima, djika” liwat kita tidak: 
(| Jaennja dikirim dengan Rembours. 

g boeat dimoeatnja pada- NI 

     

  

        

  

    
   

   

      

  

  

“KPOTHEEK ,BAN AN 

1 Senen 83' — Teli. WI.314 — Batavia-Centrum. 

  

      

  

Djoega djoeal beli koelit parih 

    
 Tanggkt dan koelit kambing. 
hari ito. : Ia si Terima Recept-recept' Dokt 

PV Lana Aa Aa Sa Na II Memoedgikan-dengan hormat, B 1 h an 3 5 n 

Nike ormne Diab Toko REBANA (Terbangan) an tiens v1 kemana 
: Ta imoeatkann)ja. Kampoeng. 10 Ilir PALEMBANG. -« diroemah 

D0 Administratie : Pemandangan 9 | ce SJ... ' 
ban mb aa aa ii bag ia aan , Ang ks 38 Franco       

  

     

  

  

  

  

Per MENDAPET SEPATOE JANG BAIK ? Mn 
Dt. MEME J Pasar-Malem & Tjap-Gomeh 

serta : 

MOERAH HARGA NJA : Djika" Bedak Virgin dipake saban hari, njonja2 dan toean2 

| : berkatja boeat dapet kasaksiam, bisa djadi kaget, sebab'paras 

moeka djadi manis, koelit moeka djadi haloes, dan tjahjanja 

djadi beroba loear biasa bagoes. 

  

  

  

  

Tobalah njona dan nona boektiken sekarang djoega! 

Selamanja di Batavia ada PASAR-MALEM dan TJAP-GOMEH, 
kita poenja Filiaa 1 di Glodok No. 58 A. sediakan banjak 

sekali: Bedak Virgin. oentoek keperloean publiek. 

“ Djoega kita: atoer: saban pembelian Bedak Virgin bisa dapat 

persen- 1. il, minjak wangi jang haroem atawa 1 st. saboen wangi 

2 £ Doos2 kosong: Bedak Virgin kita bisa trima dan toekar persen. 

3 HER sama bedak jang doos  ketjil. 

Mang g::1 Pn ng. Ijoba. sadja njonja dan nona dateng' saksiken dan 
: PITA 

« 
$ 

- Ta “ TA tanja keterangan pada 3 

NA — aa ai Ii: : 

1 RAMAT No 54 BATAVIA-C.e Filiaal cCHUN LIMb & Co. 

Ntt men ct Si rada sala bit 128: Glodok No. 58A.  —. Batavia 
VOORHEEN Jana 

4 FILIAAL : 

Schoenenmagazijnv/h JAHJA — Pasar Baroe 109 Batavia-C. 
1 

: Persediahari roepa-roepa Sepatoe. Sloffen dan Sandalen | 

oentoek Toean-Toean, Njonja-Njonja- dan Anak-anak 

1 terbikin di kita poenja fabriek sendiri. TA "1 

Model-model jang paling baroe 14 | 
Gi | Harga lebih moerah 

O 

: | Kwaliteit lebih baik 

H.H. VOETBALLERS TJOBALAH PAKEI 
SEPATOE VOETBAL FABRIKAAT KITA 
  

Baroe “terima lagi Sepatoe Europa merk .COSM OPOLITE" jang soeda terkenal aa 

Ko dare anang Sedia roepa-roepa model dan harga 5 Yan si) 

  

       
    

  

  

RADJA KATJA MATA MODERN KOEAT MOEFAH. 

Terima pekerdjaan boeat bikin reparatie katja mata dengan 

sedia onderdeelentjoekoep. Pekerdjaan di tanggoeng baik. 

Djangan loepa periksa mata dengan tidak bajar (gratis). Kita soeka 

terima recept dari Dokter boeat berikan katja mata. Peker- 

djaan di ftanggoeng menjenangkar' Rapi, Koeat dan Tjepat. 

NIPPON OPTICIEN 

Senen 199 (dekat drukkerij. Kenanga) 
Tel, 1498. WI. BATAVIA-C. 

      

      

    

     
     
    

       
     

          

            
      

          
   

Obat bengek (Asthma). Goera kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer    49 

Persen Tjap Gomeh 

IL. Moelai 10-19 Februari 1935 

GA 

  

  

| mn-Toean feritoe pada mengefahoei, bagai- Selainnja  dati perijakit bengek, djoega ini 

mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit Asmin amat besar perteeloengannja oentock : 

bengek itoe. R3 Teu sakit bengkak pada koelit dalem tempat djalan 

|. Memang obditja jang terdjoeal, dikeliling hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 

tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- batoek .seseky ditengah malem keloear “keringet, 

soedahannja senantiasa ada "ketinggalan Hfain- - penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 

serasa mabok, sakit Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 
membikin lelah, : 

Toean-Toean fefitoe pada meng 

    
lain penjakit lagi seperti: £ 1 

kepala atat Iain-lairnja, pendeknja tida sampai 
memoeasken. banana ter jl | 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 

kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 

sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada 

berasa ketinggalan apa-apa. : : 

Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 

jang “pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- 

minoem bersama-sania dengan lain obat, djangan 
koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega 

tiada mendjadikan apa-apa. , 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja 
penjakitnja, bisa (gt ah datangnja itoe pe- 

njakit, oleh ketna' itoe bisa terloepoet dari pada ' 
kesoesahan. 

' Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 

“nja, bia ternak Chasiatnfa seperti obat soentik 
hepi demikian potla boeat hilangken Lara 
isa dengan gampang: pendeknja dipa ainja 

meNgobak bis Nbabai ' sampoerna menoeroet 
kita poenja kemaoean. | 

HARGA perflesch......... F'173 

'Bisa dapat beli dimana-mana Toko lapan jang mendjoeal obat. Bila tida ada, boleh teroes Y 

| SOERAT POEDJIAN OBAT 

: ASMIN 
         

    

        

LL hgpaih in Saw 
Mata sa TU 

pada Masa "Laki tegak 
AL Cin 50h ooh Ge Lara Kaban 

2, 

gb Dafa" La ema 
Sg LAI Aa Lee aji 

2. maan Lay Men & 
Boot —. 

  

              
    

     

  

   
     

   

      

   

      

  

   

   

  

    

   

Siapa beli- Bedak. ,Muguet“ 1 doos 

besar harga. . $ F 0,60 

“atau Bedak ,,No. 1456” 1 doos besar 

harga . Ba F 0,40 

DAPAT PERSEN 
1 pajoeng Batik jang bagoes atau 1 flesch 

(gepeng). 25 gr, Eau de Cologne Horse. 
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pesen dikami poenja Toko: . | TA 
Djika kirim wang F 1:85 pada kami, dikirim franco sampai diroemah 1 botol ASMIN. | 

Boeat djoeal lagi, harganja kami 'kasi rabat bagoes, boleh berdami lebih dahoeloe. PRIJS- | 

COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

   
   

      

   
   

   

    

Djangan hilangkan tempo jang baik 

boeat njonja-njonja. 

Lekas datang di Stand ,MUGUET" 

Pasar Merah No. 3 Kramat 
   Memoedjikan dengan hormat. Imo | 

    

N.V, Handel Maatschappy ,KIAN GWAN | 
BTAVIA 

'Import-Afdeeling, Telefoon 1493 Batavia : 
Molenvliet West No, 203 Batavia. 

Telf. No, 293 Bat,     37     
      
    

  

HOOEDAGENT : 2. 

  

MN 
h
a
k
 

    
    

   
   

   

     

    
 



  

   

   

   

    

   

  

                

  

Ta
ta
 

    

0... Wel een jon 

  

    

    

e 
   

'ada jang bermain pralak - prilik 
a. — Soerat dari njonja Mr. Soe- 
oenja Dr. Latip, poenja sebagaimana 

kita telah moeatkan, 
     doeloe djoega ki 

Voor de volgende maand hebbenjEen heeren wintermantel van Engel- 
we nog een ,geschikter apartement|sche stof kost hier 90 yen. Corfectie 
gevonden, nog comfortabeler enslechts |is reure goedkoop, iiberhoopt kan je 
voor de luttele prijs van 42 yen. allesjzeggen dat hier 50”/. goedkooper is 
inbegrepen. Onze plannen omhiertotjdan in Europa. De duurste kamer in 

" den Zomer te blijven zijn nu zo0goed |dit apartement is 60 yen, voor 2 per- 
'als zeker geworden. De menschen hier |sonen met bijbehoorende keuken, toi- 
zija heel hartelijk en we krijgen hoe|let en bad, eten 30 yen per persoon 
langer hoe meer kennissen. Hetisin|per maand. 

'ieke gewoonte dat| |... Japan Ge sympatiake gewoane da | yen ter Woela hebben z8 der 
je tegelijk ten eten wordt gevraagd ook | 'uke instelling dat ze de.portie's met 
al is hei de eerste ontmoeting. Ze |eten uitstallen, Zoodat je van tevoren 
eten hier veel visch en groenten, maar kunt zien wat je te eten krijgt en de 

de kostjes vind ik wel 'een beetje te|Priizen staan er ook nog op den koop 
Nge: jas toe bij. Zoo betaal je b.v. voor een 

' Hun levenswijze is hoe modern en |lunch bestaande uit vleesch, 3 soorten 
— ontwikkeld ze ook zijn toch Japansch| groenten, aardappelen en rijst « vruch- 

ebleven, erg sober en als we opltem of koffie 50 cent — pilm. 20 Hol- 
Pn Na moeten we altijd silo |landsche Centen. Je krijgt hier waar 

zitten en schoenen uittrekken, In ver-|vOor je geld en je wordt nooit bedot 

geliiking met Europa is Tokio heele- z00als in Europa. i 

maal geen amusementstad. Op een| Als jullie plannen hebben om naar 
keer zijn we een dancing-hall binnen|Japan te gaan, zou ik jullie aanraden 
geloopen voor de variatie en meer |een Japansche boot te nemen, daar 

uit nieuwsgierigheid. Tot onze ver-|reis je het vlugst en het goedkoopst 

wondering zagen we geen tafeltjesj mee. 3 Se na 

of stoelen waar je gezellig kunt zitten) Overigens voelen we ons perfect. 

en drinken. : Se 0... #Het klimaat is ook buitengewoon goed. 

| Demeisjes z.g.taxidanseressenzittenjik kan hier een uur achter elkaarloo- 
op lange banken in de danszaal, waar | pen zonder moe te worden en we ma- 
het oyerige publiek niet mag zitten. ken haast geen gebruik meervan ta 

mensch gaandanzendanfxis. & 
ia daa Koopen dat Tn moet hij eer ti : : ah Ten 1 15 sen kostperdans. Zoodra| We memen ons wel heilig voor om 

npaa —ka Ka IP Tiba Kah naa aja 

tari ' 1935 tahoen ke 3 noendoek serta melemahkan perasaan 

       

dan kemaoean kita, 
(Apalagi sebagai seorang iboe wa- 

djib berhati2 menilik dan memandarg 
-batjaan anaknja, sebab djika dibiarkan 

jjang bisa meroesakkan batin dan 
|Iwatak anak itoe, tentge mendjadi 
sesalan jang tidak terbatas dikemoe- 
dian harinja. 

Alangkah manisnja dan sedap poela 
dalam pemandangan, bila seorang ga 

dengan boekoe batjaan atau soerat 

sendiri, dibatjanja poela diwaktoe jang 
speciaal dipergoenakan oentoek mem 
batja, soedah tentoe gadis jang seroe 
itoe terpoedji oleh orang jang melihat 
nja. 

Artinja dia ingin poela mengetahoei 
keadaan disana sini dan dapat poela 
dia mengetahoei keadaan saudara2nja 
ditempat lain, maka dengan peranta- 
raan soerat kabarlah segala apa jang 
terdjadi dapat diketahoei. 

Apalagi sebagai negeri jang besar2 
Soekar sekali kita mengetahoei sege- 
napnja kedjadian, bilamana kita tidak 
membatja dan tahoe di soerat kabar, 

Karena soerat kabar itoe penoeh de 
ngan segala isinja jang penting dan 
hangat, tjoekoep dengan segala na - 
Sehat jang soenggoeh bergoena. 
Dan soerat kabar jang demikian, ja. 
lah soerat kabar jang terkemoeka dike 
moedi oleh orang tjoekoep penga- 
laman dan perasaan.» 

Tetapi kita mendjadi heran, sebab 
sering kita djoempsi diantara gadis? 
bangsa kita jang membatja segala bue 

Sadja- membatja segala boekoe batjaan 

dis jang ditangannja tidak terlepas | 

kabar jang diterbitkan oleh bangsanja 

koe dan soerat kabar, betoel bila di 
lihat dia sedang asijk membatja, se- 
olah2 mengetahoei dan memperhatikan 
isinja, padahal tidaktahoe akan 
isinja artinja membatja hanja berpoe 
ra-poera sadja. 

Maka membatja jang. seroepa itoe 
soenggoeh tidak bergoena sedikit djoe 
japoen, dan bila orang ketahoei akan 
kelakoean jang seroepa itoe, tentoe 
mendjadi €djekan dan olok2kan orang 
sadja, dan boeat diri sendiri mendja 
di keroegian jang maha besar. 

Dengan membatja, kita dapat me- 
ngetahoei bagaimana ketinggian 
dan ketjerdasan, serta kedj a- 
hatan penoelisnja. Tetapi bila Rita 
koerang memperkatikan, masa kita 
tahoe akan kemaoean dan toedjoean 
jang tertjantoem didalam itoe batjaan. 

Dari sebab 
boekoe atau soerat kabar jang kita 
soekai, hendaklah: kita - perhatikan 
akan maksoed dan toedjoeannja, 
dan tentoe kita dapat mengetahoei 
boeroek baiknja, dan benar salahnja 
apa jang diperbirtjangkan dalam itoe 
oeroesan jang terbatja oleh kita. 

Djadi aarti jang seloeas-loeasnja, 
jalah, bila kita membatja, dj angan 
membatja sadja, tetapi mas oe k- 
kan kedalam hati bila jang baiknja, 
dan boeangkan jang djahatnja, dan 
kita fahamkan dan djangan difaham 
'sadja, tapi menoengkan sedalam da- 
lamnja. Jang mana agak bergoena kita 
tanam kan dihati dan kalau dapat 
kita boektikan dengan perboeatan bi- 
lamana ada waktoenja. 

Sekianlah terhadap batjaan !   
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Van en Chinesje. 
De Chinese zee ligt uitgestrekt. 
Sampan. 
Op een avond, bijna middernacht, 

wordt Ho Hsiang geboren. Een klein, 
rood wicht. Zijn moeder zoogt hem, 
terwijl ze achter in 

   

    
lopen. “2 nh .hOete-bcemhaam— 

Als Ho Hsing schreeuwt, wiegt Pei- 

de muziek begint pakt hij een meisje 

beet en doet een rondje. Gedurende 
de dans zeggen ze geen woord tegen 

elkaar. ia 

Het is een heel nuchtere aan gelegen- 

heid, ook mag je en meisje niet voor 

den voigenden dans bespreken, die het 

met z00 weinig mogelijk rond te ko-|ta, ziin moeder hem op het slingeren 
men maar als we leuke dingen kun-|van de sampan, Op het deinen van de 

nen we toch niet nalaten ze te koo 
pen. Ben nu bezig allerlei huishoud- 
artikelen te verzamelen in spesifiek 
Japansche stijl-om ze later op Java 
te kunnen gebruiken. He Mams ik wou 

het Westen overgenomen. . 

  
| lah, soedah tentoesoeka kepada batjaan | sja, akan tetapi maksoednja dan niat 

jang mentjotjoki keinginan dan kesoe- | jang mengeloearkannja itoe tidak poela 

apa jang tidak diketahoei adanja. 

  

| i Ary dat jeal die mooie dingen zelf kon 
eerst komt, het eerst maalt. Ze zijn erg zien, elk stuk of zich zelf is 100 mees- 
rakelijk, z00 gezien. Ook opstraat be | verlii Sa | 

Na Kn ijk en artitiek afgewerkt, het is een 
kommeren de ah Mn Pom voortdurende lust voor de oogen om 

Jungatita 8 Daya hebben z0 | 20 1€ 21an Maan ungu 
hier gelukkig niet overgeplant, inder- kisonostaf 2 Tea Ba Ka 2 
daad hebben ze slechts het goede van: bajagued, alleen zijn de breedten voor 

Ep kimono's berekend. Je moet altijd een 
heele rol koopen — 5 Meter en het 

Op het oogenblik snecuwt het zoo de brdeete is maar 35 c,M. 
echt gezellig, we hebben zoo'n heer- 

lijk uit zicht op de stad aangezien wel Ik hoof dat jullieintusschen al plan- 
op de 6e verdieping wonen. nen gemaakt hebben voor den Zomer, 

“ He mams jullie moeten maar gauwlin een maand tijd kan je er zooveel 

overkomen en niet te lang over pie- |genieten en het zou juist leuk zijin om| 
keren, Het leven hier zal jullie zekerjdat wijer ook nog zullen zijn. We le- 
bevallen. je krijgt overal rijst. eten|ven hier reure kalm maar toch is onze 
is goedkoop, vervoer en vele andere|tijd wel gevuld met lessen in Japansch, 
dingen zijn ook niet duur. Alleen Eu- | lezingen, dit en dat bezichtigen, zoo 

ropeesche kleuren zooals mantels kanjaf en toe naar Theaters gaan. Boven- 

je beter daar aanschaffen. De Euro-|dien kook ik nu thuis, want alles komt 

peesche stoffen zijn hier nog al duur.|hier aan de deur.   #1 

'Isekalian poedjangga jang ternama dan 
termasjhoer. " 1 1 BOEAH FIKIRAN 

Terhadap batjaan. 

| Oleh Sitti A. Ar. 

  

roepanja dikalangan bangsa kitapoen 
tidak- ketinggalan — poela beroe 
saha dan berichtiar dengan sege 

£ TErabai 5 Inap hati menjadjikan segala roepa 
Soedah pada galibnja, bila seorang | hatjam batjaan. Meskipoen tidak 

jang soedah doedoek dibangkoe sekolseimbang besarnja dan kapitaal 

kaan meraka. 2. maoe kalah dengan segala bangsa lain 
Keinginan seroepa ini soedah dike-|jang soedah. terkemoeka. Boektinja 

tahoei poela oleh sekalian achli ilmoe |hangsa kita, sekarang ini sama ada 
dan sekalian poedjangga jg mengetal mempoenjai dan mengeloearkan kitab 
'hoei peredaran dan kemaoean alam. batjaan karangan bangsa kita, berpe | 

Boektinja, lihat sadja dimana mana |rasaan jang sesoeai poela dengantaka 
kota jang Nan an 2 kedesa ran ketjerdasan kita, 

ipo iadakan oleh orang jan 1g TA ' 

Sea Bak N sedar mna be kaah. 'Persoerat kabaranpoen tidak koerang 

disitoe terdapat boekoe batjaanjgagak |dikalangan bangsa kita, jg isinja tidak 

bergoena diketahoei oleh oemoem terkebelakang dengan isi soerat kabar 

goena menambah pengetahoean mereka | bangsa lain. 1 
' 'Oentoek bangsa kita djangan Pa 

Dimana-mana kedengaran toko jang | meloepakan. teroetama kaoem iboe 

besar dengan lengkap menjediakan|dan gadis gadis bangsa kita. 
boekoe dan kitab batjaan jang dirasa Segala matjam batjaan itoe hendak- 

nja perloe oentoek batjzan oemoem, lah kita pilih dan kita pahamkan be- 

toea atau moeda, lelaki dan perem-|toel2. Karena pengaroeh batjaan itoe 

Disebabkan dengan kemaoean zaman. | 

golven, in slaap: 
Kwang Ho, zija vader, neemt hem 

soms in zijn armen. Gewoonlijk ech- 
ter heeft hij geentijd. Dan staat hij bij 
de wrikriem om op het zeil te letten 
en grinnikt maar wat. 

De tweede dag lost Peita hem af. 
Ho Hsing kan alleen gelaten worden. 

Zij houden goed weer, zij gaan Hong 
kong voorbij en komen in Swatow. Dat 
is en hele reis geweest, van Saigon 
naar Swatow:' Ho Hsing is in de Chi- 
nese wateren geboren. 

Wat zij in Swatow moeten doen, we 
ten zij niet. Zij blijven er. 

Als er, groote stoomboten op de rede 
komen, zelft Kwang Ko er met de an 
dere sampans heen. Als ergeen wind 
staat, moeten zij uren wrikken. 

Peita klimt met de andere vrouwen 
aan boord: Om de klerenvan de blan 
ke officieren te verstellen: gescheurde 
ketelpakken, knopen aan uniformjassen 
zetten. Het is een wedstrijd wie de 
kleren te pakken krijgten Peitais niet 
z00 knap meer. , Saucy-saucy“, zeggen 
officieren, 

Van de Singapore- em Hongkong- 
dubbeltjes koopt Kwang Ho anauas. 
Die ananas verkoopt hij aan boord : 
een dubbeltjes per blik. Van de ver- 
diensten koopt Kwang Ho rijst, 

Als hij een schip treft, waarop de 
matrozen ook blanken zijn, heeil hij 
eengoede dag. Dan kan hij rijst met 
kerry kopen. Soms met vlees. Soms 

Varen. Zee. Er vaart een groote 
stoomboot voorbij. Een schip van de 
blanken. 

Saucy-saucy. 
Als Kwang Ho slaapt en Peita aan 

de wrikriem staat, speeit Ho Hsing 
bij haar. Als ze met slecht weer aan 
de Chinese huizen denkt, bindt ze Ho 
Hsing in een doek langs haarschou- 

“—rders. Darm'staapt het kind op 'haarrug. | 
Kwang Ho grinnikt als hij dat ziet. 
Hij weet, dat zijn moeder hem vroeger 
00k z00 op haar rug heeft gedragen. 

Varen. 

Als de wolken zich samenpakken, 
weet Peita het dadelijk, Typhoon. 
Kwang Ho staat aan het roer, Peita 
zit in het ruim. Met €€n hand houdt 
ze Ho Hsing vast, met de andere een 
plank 

Ho Hsing kijkt angstig. Zo0 vreemd 
heeft het schip nog nooit geslingerd. 

Kwang Ho kijkt ernstig. De zee wordt 
een furie. Hij denkt aan Sandakan 
Dat is op Brits Noord Borneo. Aan 
de andere kant van de Chinese zee. 

De zon gaat altijd “aan bakboord 
op en aan stuurboord-achter onder. 

Sandakan. Het onweert. Een groote 
golf slaat over, Peita moet Ho Hsing 
op haar schoot nemen.. Hij krijgt zee- 
water in zijn oogjes. 

Kwang Ho kan de sampan niet 
meer houden. Als hij het zeil laat 
schieten, slaaf de boot om. Hij laat 
het zeil staan. 

Groote golven. Een slag. De sampan 
komt weer boven, slingert terug door 
het evenwicht. Het ruim staat onder 
water. Peita heeft haar naaigerei in 
een stuk zeildoek gewikkeld, 

Ho Hsing begrijpt het niet erg. Hij 
staat met zijn hoofdje tegen een stuk 
hout, Peita grijpt hem weer. De zee 
staat naast de sampan. Vlakbij. Zij 
denkt aan Sandakan. De groote Chi- 
nese huizen zijn van geen belang. 

Onweer. Midden op de dag is het 
donker. Groote golven. Schuimend wa-   'heeft hij we! zoveel geld, dat hij' wel 

'kip zou kunnen kopen. Maar Ho Hsing 
drinkt nog melk. 
| Peita is aan boord van de schepen 
niet. brutaal genoeg. 

Zij vertrekken uit Swatow, Er staat 
een goede wind. 
 Zij zijn nu een paar jaar in Swatow 

geweest. Ho Hsing kan al loopen. 
Zij willen naar Sandakan, op' Brits 

Noord-Borneo. Daar komen veel vreem 
de schepen en daar zijn weinig sam- 
pans. De broer van Kwang Ho is er 
vroeger van Saigon heengegaan. 

Het is goed weer, Zij bereiken de 
kust van Indo China en moeten van 
daar af oversteken. . 

Peita is bang voor een tijphoon. 
Kwang Ho stuurt. Het zeil staat goed. 
Vdran, Zee. Ochtend, middag, avond, 

'Van zes uur 's avonds tot zes uur 's 
morgens blijft het donker, Kwang Ho 
grinnikt. Peita houdt het kind op haar   poean, dan batjaan jang disadjikan itoe menoeroet pendapatan kita terlaloe   

' hampir sebagian besar dikarang oleh besar. Dapat mempengaroehi dan me- 

ter, dat kil en scherp in het gezicht 
slaat Zee, Zee. Zee. 
Kwang Ho heeft zich aan de houten 

reling vastgebonden. Hij klemt zich 
aan de stuurriem vast. Hij sluit de 
ogen. Hij roept de Chinese goden aan. 
Zee, Zee, Zee. Ho Hsing huilt. Peita 
drukt hem tegen haar schouder. Zij 
kan het zeewater niet uit zijn oogjes 
vegen. Zij heeft pijn in haar rug, Het 
zeewater klotst in de schuit heen en 
weer. 5 

De Chinese goden hebben het ge- 
bed van Kwang Ho verhoord. De war- 
relerde wolken .verdwijnen achter de 
kim, Zij schijnen plotseling een rich- 
ting te hebben gekregen. De kuilen 
tussen de golven, de kuilen waarir de 
sampan steeds wegzinkt, schijuen 
minder diep te zijn. 

Peite spreekt woorden in het dia- 
lect van haar moeder,   schoot, Zij denkt aan de paleizen van 

de Chinese kooplieden in Hongkong. 
Sandakan, Brits Noord-Bornieo is een 

"heel groot land. 

  

itoe djika membatja 

  

Ho Hsing schreeuwt. Uit zijn Chine- 
se oogjes drupt een traan. : 

Aan bakboord is een lichtvlek tus- 
schen de jagende wolken, De zon moet 
aan Stuurboord ondergaan, 

Lee. Varen. Peita staat aan de wrik- 
riem. Kwang Ho -hoost het. water 
naar buiten. De zee is nog rumoerig. 

Ho Hsing wil een dag niet eten. 
Zee Varen. Land. 

Groene beuvels langs de kust. Een 
berg. 

Drie dagen vaart Kwang Ho langs 
de kust, De voorraad rijst is op. 
Drinkwater is er nog genoeg. Drink- 
water kost geen geld, 8 

Ho Hsing hullt van de honger. 
Een baai. Een dag varen. De zou 

is tropenzon geworden, Gelukkig “dat 
er water is. 

Peita denkt weer aan de Chinese 
huizen in Hongkong. In haar verbeel- 
ding zijn het nu andere huizen gewar 
den Rijke Chinezen houden maal 
tiiden, die uren duren. 

Een groot stoomschip vaart voorbij 
Saucy-saucy, denkt Peita. Zij is bang, 
maar ze weet niet waarvan Ho Hsing 
speelt. Hij heeft zijn honger een 
oogenblik vergeten, 
Kwang “Ho heeft gezien waar he 

groote stoomschip uit zijn koers en 
spant het zeil bij. Hij steekt dwars 
de baai over, 

'Ben haal zwemt onder de sampan 
door. 

Sandakan. 
Schepen liggen voor anker. Saucy- 

saucy. Peita luicht in haar hart. Zij 
is nu niet bang meer. .. 

Een kale berg, De bergglooiing is 
blauw van de lava, 

Kwang Hostuurt langs de schepen 
Blanken keken de sampan na. Peita 
Schrikt, Zij heeft inboorlingen gezien, 
die er heel andere uitzien dan de 
mensen van Annam en. de Swatow 
provincie. De huidskleur is donker- 
bruin en de ogen staan vreemd als 
de ogen van blanken. 
Kwang Ho kijkt of bij sampans ziet, 

De sampans van zijn broer, Sampans ? 
Er zijn helemaal geen sampans. 

Brits Noord-Borneo is een groot 
en heel vreemd land. 

Gemeerd, 
Peita kan haast niet meer loopen. 

Ho Hsing lacht en huilt om beurten. 
Kwang Ho houdt twee Hongkong- 
dubbeltjes stijf in zijn handen geklemd. 
Hij weet uit instinct, dat je overal op 
de wereld rijst kan kopen met het 
geld van de blanken. Hij twijfelt niet. 

Er staat een.kraampje langs.de weg. 
Er liggen vreemde koeken op en 
tropische vruchten in pisangbladeren. 
Een inboorling kijkt hen aan. Kwang 
Ho durft er niet heen, Verderop ziet 
hij toko's, 

Hij loopt. Peita rent mee. Ho Hsing 
schommelt mee op haar rug. Het ziin 
Chinese toko's. 

Alismaal dingen disook in detoko's 
van Saigon en Swatow liggen. Het 
leek maar zoo, dat de wereld buiten 
China vreemd was. 

Kwang Ho spreekt. De Chinees 
van de toko antwoordt. Het is een 
dialect. Er zijn zooveel dialecten in 
China, 1 

Sandakan ? Kwang Ho en Peita eten 
rijst, Ho Hsing lacht. Hij. eet ook rijst, 
Sandakan? De Chinees haalt zijn 

schouders op. Sandakan interesseert 
hem niet. Hij weet niet of hii die 
naam ooit heeft gehoord. 

»Menado, Menado", zegt hij. 
Menado? Brits Noord-Borneo is toch 

cen groot land, denkt Kwang Ho. 
.Men at-do“, zegt Ho Hsing. ,,Ce- 

lebes“, zegt de Chinees. 
Kwang Ho en Peita hebben nog 

nooit van Menado en Celebes gehoord. 
De wereld is groot. 
De sampan van Kwang Ho is de 

enige sampan in de haven van Menado. 
Saucy-saucy. De. blanke - officieren 
lachen. ,Ook: hier al saucy-saucy”, 
zeggen zij. 

Chinezen kruipen over de hele 
wereld, 

Peita verstelt ketelpakken. Zij stopt 
zelfs kousen. De blanken vertrouwen 
haar. Kwang Ho verkoopt sigaretten 
aan de inboorlingen van de schepen. 
Zij verdienen veel geld. Ho Hsing 
groeit welvarend op. 

—O— 

Mopjes. 

Het dreigement, 
Het wanhopige kinderineisje: Mevr. 

wat moetik toch beginnen, de kin- 
deren doen niets: dan ruzie maken, ik 

kan ze niet stil krijgen. 
—Stuur ze maar naar mij, zegtmevr. 

dan zal ik wel een liedje voor hen 
zingen. 
—Daar heb ik ook al mee gedreigd, 

mevrouw, maar dat gaf ook niets. 
Jammer. 

heid vergankelijk is. 5 

—Ja, ik weet het. Jammer genoeg 
is dat met jouw lelijkheid niet het geval, 

Opschool, 

—-Jantje, waar werd de vrede van   Munster getekend ? 
--Onderaan, meester 

  

—Denk eraan, Agatr.a, dat je schoon 
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1 penen! Maizan dan batoe | 

" #nengirokl dibikin sama 
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oeroesan: incasso, belasting,   
SAWAH. BESAR 56, Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

: Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek. Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 2 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 

“dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

Kantor Oeroesan Pengadilan 
IRechtszakenkantoorl| 
Mr. MOHAMMAD YAMIN 

“ 

informatie, administratie, hak 
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kehidoepan, 
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Handlijnkundige 
Astroloogie '     3 230 

Djika Boston din Maen ingin tahoe hal 

kasenangan dari diri sendiri, 

laloe. dan mekaning atawa lang aken p galang, datenglah sama 

moHammeD ALi MY 

  

Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-Cornelis 

' Tarief boeat: 

f1.— Horoscoop 2:tahoen f 5.— 

  

jang soedah 

(ananda ea 

  

1 

Hanulijokundtge 

Astroloog Horos- 

coop trekken 
Lhton made an saman 
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Kleermaker 

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

  

mean 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat locan2 

dan roepa2 model menoeroet maocenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboetf. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 39 
  

  

  

  

  

Satoe-satoenja toekang Ketoe Oe 

dari 'itoe “tidak oesah heran. 

rendah — 
Ss 

warnanja, Gore maoepoen 

HARGA PASTI 

Pertjajakah ? Djangan ragoe2! B 

N.B. 

harga.—   
Pn 
OBAT OEROET MOESTADJAB 

Ta 

PALM.BOOM 
Pala ag ta 2 

| wa Md D. 5 0EHARJONO 

“ 

HARGA PER FLE/CH 30GR.   
PN LA 

toko SB, 

  BAIK JEK ALI BOEAT 7POR TMAN 
“OA 2 AN BANJAK DJALAN DAN 

MINJAK PAREM ,PALM BOOM” MENJEMBOEHKAN PENJAKIT : 
RHEUMATIEK (EN TJOK) PINGGANG /ALAH OERAT, KE/ELEO, ME. 
LOEANG ,PEROET KEMBOENG,MA/OEK ANGIN, LEME S DAN, L. 
ATOERAN PAKEI TERLAMPIR DALAM DOO/. 

LOEAR JAVA 

T ERDAPAT DIANTERO TOKO2,WARONG2 DJOEGA PADA COIFFEUR2     
SOUW HAN JAM 

AA KAR NA ET O.TAMARINDELAAN 220 BATAVIA..C.. 
: 3 BUAT NS 

Oo AE SN SA: Teko DE Ad en MERAH BUITENZORG - 

BEKERDJA BERAT. 

FO30. FO.40. DJOEALLAGI RABAT BAIK| 

: MEMOEDJIKAN DENGAN HORMAT   
30 

  

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M, MOEHCTAR 
Noord Passarstraat BANDOENG 

soedah mendjadi ) 

“dari achli 2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan 

' Dipo " berdagang BATIK —POLENG— SLOFFEN, dan lain2, jang 

, MOERAH 

dari sekarang. 

Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe '/s nja dari 

Hg Dat 52x 

aa 
  

. 

  

  

deng jang mendapat 2 Diploma, 

langganan besar 

- Gualiteitnja menoeroet Zaman.— 

MENJENANGKAN. 

oektikanlah! Dan atoer pesanan 

  

  

DJIKA KAOE INGIN .TINGGAL  TJANTIK LEKAS PAKE, 
JAITOE ! 

KWALITEITNYA BATIK DAN MOERAH 

HARGANJA,TJOEMA MINJAK RAMBOET 
  

Haroem dan d 

belian boeat diloear. tempat 
sertaken oewang terlebi doeloe, 

Hoofd- Agent voor Z & O.     23   JANG PALING 

TERKENAL 

  
Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema hargafija F0,30, Pem- 

van Borneo. 

AUW KIE HOEN, Tarakan. 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GL ENICA' 
Tanah Abang 34, 

    
TTL ee 

paling sedikit 1 dozyn djika di 
onkost kirim V RY.     Batavia-C. 

| HOEKOEM ISLAM 

  

Oeang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

Bahasa Indonesia hoeroef Latijn 
Dikoempoelkan oleh: A.H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh be- 
berapa orang ahli Agama Islam. 
Djilid ke I. Isinja: Dari hal Wa- 
kaf — Pemberian schenking) — 
Titipan (inbewaargeving — Wa- 
siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan verdeeling van een na- 
latenschap). 

Sangat bergoena bagi Kaoem 
Moeslimin dan Ambtenaren B.B., 
Justitie, Politie enz. 

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada : 

Uitgeverij (PANTI WIDIJA“ 
Masing bij Buitenzorg. 164     
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' SOEDAH TERBIT . 

    
  

» Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -I- 90 moeka » 

formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal bengertian ,,krisis". 
HI. Tingkat-tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan perekonomian 

dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 
VI. 
VII 

Politik kunjuktur. 
Penoetoep. 

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di boleh dapat pada: 

Toean Soemanang. Kramat 174. 

Betawi 

Administarie Pemandangan 
126 Senen 107.       

  

2 OEA TERSESAT. 
Oleh 

ENGKA-WIDJAJA 

PA' 

  

- 

-Spectaat oentoek sPemandangan”. 

Nadruk verboden. 

V aon aa 
KESENANGGAN HIDOEP. 

.Kenapa kakanda begitoe ?“ tanja- 8 
nja poela, 

»Begitoe 
Dachlan. “Ta 

»Lebih lama tinggal di. Goenoeng 
Sahari dari pada disini“, kata Hasa- 
nah-— begitoelah namanja isteri itoe. 

Dachian : , Disana kakanda banjak 

bagaimana Oa 

pekerdja'an. Itoelah sebabnja kakanda| 
lebih lama tinggai disana, Meskippen 

: 'begitoe, 
Isambil dipeloeknja. 

  

diawab | 

| tetapi ta? berapa bedanja", 

Hasanah: ,BetaPa senangnja hati 
adinda .djika kakanda ada dekat 

| Jadinda", tua Tata 
Dachlan : .Senangnja hati kakanda, 

seriboe hati senangnja hati adinda". 
Hasanah: Kenapa kakanda kalau 

datang kemari, ta” membawa sedan?“ 
Dachlan: ,,Djika soedah moesim 

panas, tentoe 'kakanda bawa". 
Hasanah: ,, Beginilah rasanja hidoep 

dimadoe, berkata begini djawab be- 
gitoe, berkata begitoe djawab begini". 

Dachlan : , Tetapi segala perminta- 
'an adinda selamanja kakanda penoe- 
hi. Djadi semoea pendjawaban kakan- 
da betoel belaka”. 

Hasanah: ,Sjoekoerlah djika ka- 

kanda berhati begitoe. Adindapos 
lebih soeka akan kakanda". 

Dachlan: ,Djangan adinda ragoe- 

ragoe. Perkata'an kakanda tas ada 
jang palsoe. 

Hasanah : ' Tidaklah kekanda loepa 

apa jang didjangdjikan pada ming- 
goe” belakang ?" 

Dachlan: Tidak, kakanda selaloe 
memperloekan. atas perminta'an adin- 

da. Ambillah didalam kantong badjoe". 

Dengan moeka jang berseri-seri   sambil senjoem Pagaa “pergilah 

Hasanah bkan, tempat 
gantoengkan badjoe soeaminja 

Boekan main girangnja hati Hasanah 
ketika 'diboekanja does ketffjil .dari 
dalam badjoe Dachlan itoe. Laloe 
dipakenja soebang berlian sinar hoe- 
djan jang amat mahal harganja . ... 

| Inilah jang mendjadi bocah mim- 
pian adinda“, kata Hasanah sambil 
memeloek Dachlan . .......... . 

Tiga hari kemoedian, Dachlan soe- 
dah ada lagi di Goenoeng Sahari. 
Sesampainja diroemah disamboetnja 
oieh Fatimah dengan sepenoeh-pe- 
noehnja hati, katanja: ,How are you 
my darling Fr") 

slam guite well #“ “, djawab Dach- 
lan, sambil dipeloeknja isterinja jang 
sanygatimanisnja sitoe . Pokua Tk ara 

Pada soeatoe hari pergilah Dach- 
jan dibawa sahabat karibnja ke Bo- 
gor, menengok orang toeanja sakit. 

Waktoe datang ke Bogor boekan 
main sedih hati temannja itoe, sebab 
iboenja 'itoe sakit keras dan pada 
malam harinja meninggal. 

»Lan”, kata  sahabatnja kepada 
Dachlan, sambil mengeloeh, ,Iboe 

meng- 

“ “) Apa habar bocah hatikoe ? 

#&) Kabar baik.   

mati. bapa ta' ada penghidoepan. To- 
tonglah saja ini, sebab kekoerangan 
ocang”. 

Dachlan: ,,Djanganlah berketjil hati 
Oentoeng saja sedia. Pakailah oeang 
ini. ” sambil menjerahkan selambar 
oeang kertas. jang doea poeloeh 
ro€piah. 

Boekan” main berterima kasihnja 
bapa sahabatnja, atas pertolongan 
Dachlan itoe, 

.Seoemoer hidoep, bapa ta" akan 
loepa, atas kebaikan ananda", kata. 
bapa” sahabatnja kepada Dachlan. 

»Segala poedji akan Toehan“, dja- 
wab Dachlan. »Ananda djoega boekan 
main senangnja, dapat menolong bapa". 

Petang harinja Dachlan poelang 
Temannja tinggal di Bogor beberapa 
hari, sebab iboenja mati itoe. Sesam- 
painja keroemah, sesoedah selesai, 
ditjeriterakanlah segala hal jang ter- 
djadi di Bogor tadi itoe. 

Isterinja menjetoedjoei benar atas 
pertolongan Dachlan kepada teman- 
nja itoe. 
»Moedah-moedahan kita selandjoet- 

nja dapat menolong sesama hidoep", 
kata' Dachlan. 

.»Moedah-moedahan sadja.  Teta- 
pi ada kalanja orang me- 8 Ta Kan NE na   nolong itoe, ada jang diharapkan .. 

. 

“pembalasannja 

  

tentoe Da 
nganlah kakanda mengharapkan pem- 
balasan. Apa lagi mengharapkan jang 
boekan-boekan“, kata Fatimah sam- 
bil tertawa, 

»Apa jang kanda harapkan“, kata 
Dachlan. ',,Makan ta' koerang, oeang 
botetr dikata Mom banjak", 

Fatimah : ,,Itoelah sebabnja! kita 
mesti hati-hati. Betoel, sekarang kita 
ta ada kekoerangan, tetapi - djika 
salah langkah . ......... kekaja'an 
kita djadi sia-sia" 

Dachlan : ,,Tentoe, tetapi kita boe- 
kan kanak-kanak lagi. Masakan kita 
beloem taoe bedanja poetih dan hi- 
tam". Ta 

Fatimah : ,,Maksoed adinda boekan 
begitoe. Hal jang demikian ta' oesah 
kita damaikah. Ta' ada soesahnja ki- 
ta. memikir sampai  kesipoetih dan 
sihitam. Jang adinda peringatkan pe- 
rihal tolong-menolong, Adinda sangat 
sajangkan. djika. ada jang menolong 
mengharapkan pembalasan. Kehendak- 
lah adinda menolong itoe mesti pada 
tempatnja, waktoenja' dan keada'annja. 
Ketiga sjarat itoe djangan diting- 
galkan. 

Akan disamboeng, 
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