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Kal baroe, « se 

    

    

  

: w Tatookia masih ada djaoen| 
dari pada satoe bagian dari kera- | 

an”, oentoek meng ikan dengan 
ne menocroet. ng 

     

    

    
    

    

      

   onesia. msih satoe . #upaeat” 

au kolonie alias | tanah djadjahan, me- 

fa soedah begitoe feitennja meski- 

segala "perkataan Rijkseenheid | 

lain2 demikian matjam. Tapi kita 
soenjai. keberatan djika itoe ,ke- 

   
   

    
    

     

  

Rakjat dan tanah“, maoe ditaroeh di 
“dalam ond-Archief, dan tanah Indo-| 
nesia mendjadi particulier domein dari 

Kaoem Industrie dan oeang di negeri 

| Belanda. Terhadap kehendak ini, kita 

— masih mempoenjai Pemerintah disini 
ang mempoenjai kewadjiban oentoek 

mendjaga dengan sekeras-kerasnja soe- 
paja pendidikan jang soedah 300 ta- 

   

    
      
   
    

    
   

   
   

dalam keterangan itoe oempama- 
    

   
Volksraad, ada satoe »kesalahan poli- 

tiek.“ Djika tergantoeng dari Minister 

tanah djadjahan jang sekarang, kesala- 

: han sini akan Gilenjapkan seperti toe- 

ra diatas batoe toelis, artinja. soe- 
.paja dihapoeskan dengan segera. — 

Perkataan ini boekan sadja menje- 

     

  

   
       

  

      
  
  
    
      
   kemadjoea

n. “Tidak rotelig. aanstoot 

gevend” oentoek bangsa Belanda sen- 

diri jing memberi tanda kemadjoean 
ini kepada kita. .dengan tidak dipintak |” 

si, Pendeknja. perkataan ini koerang 

antas dioetjapkan oleh Pemerintah 

jang mesti memperhatikan kepentingan 

geri di didalam segala roepanja. . 
|. Sekarang kedoedoekannja anggauta 

Iksraad soedah toeroen dari seorang 

| geacnte afgevaardigde“ sampai seo- | 

rang- ambtenaar dengan gadjih tetap 

dari f 150— seboelan. Dan apakah ti- | 

. dak tjoekoep 'adanja Lange dan Korte 

| Conflichten-regeling dan lain2 Sachter-| 

00 deurtjes" jang membinasakan maksoed | 

—nja Volksraad dari satoe ,,Badan Per- 

WakkaN sampai satoe , College Omong | 

osong” kata orang lain. 

Sebaliknja, sebagai “gantinja dari | 

'kemaoean oentoek menghapoeskan tan 

“da dari ,beschavingswerk ini, kita moe 
lai boelan Augustus akan menggemari 
29 . edjahan baroe, edjahan mana 

oel barangkali ada goenanja, tapi 

mibawa keriboetan dikalangan On- 
2 derwijs dan tidak pantas sekali oentoek 
dibesar-besarkan di djaman Soekar ini. 

. Dea berhoeboerig dengan boekoe2| 

. baroe enz 

— Satoe lain tanda dari ,persatocan" : 

alah bahwa sedang tidak ada peng-| 

hasilan Indonesia jang bisa lakoe di 

derland oleh 'karena itoe bea jang 

inggi, jang atjapkali telah diperde- 

sarkan, ., Minister telah berho bo 
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rta njaan dari Minister Sibevbekig hi 

oek mengangkat satoe waki jai 

icieel dari peroesahaan negeri Be-| 
i- Indonesia jang akan diberi 

pe n oentoek memberi ketera- 

ngan tentang djalan2 soepajape gha-| 

Siah negeri Belanda (jang mahal bi- 

| asanjal lebih bisa terdjoeal disini”, 

“dibitjarakan oleh toean Hita, 
1 'Saptoe jbl., masih ada banjak| 

ara. Gi dalam  keteranikan Mali 1 

wadjiban tinggi oentoek memadjoekan | 

hoen lamanja, mendapat sedikit hasil. | 

- diseboetkan bahwa -pendiriannja 'hejmatan .enz, 

TA | dari oepahnja. 

  

   

  

“Penjerangan dengan bom. 

Ti orang soedah di 
tangkap. 

Mean am 19 Febr, (Aneta) 

terdjadi penjerangan dengan bom di 
gedoeng Maatschappij Hulpbetoon jg. 

didekat Hoogstraat. 
Itoe bom reepanja dibawa orang 

p'pa jang kemoedian dibakar. Djam 
230 malam. baroelah api sampai di 
bom jang teroes meletoes. Tetapi se- 
bab kekoerangan alat-alatnja itoe bom 
meletoes tidak dengan menimboelkan 
'banjak keroegian. 

4 orang jang tersangka didalam per- 

boeatan 

oleh politie. 
Lg 

entahlah apa. Baik djika Indonesia 

poela diperhatikan penghasilannja “de- 

ngan demikian menggembirakan. 

toek memperkoeatkan kas negeri, peng 

  

opcenten malahan belasting pada karet 

akan dipertimbangkan. Tapi karena 

apa belasting pada pengelocaran mi 

'njak tanah soedah ditolak sama sekeli- 

Harga benzine disini ada 26 cent per 

Liter. 

Di negeri Detanda sendiri hanja 11 

cent dan ada jang 10 cent. Oentoeng 

Inja maskapai Sheli di dalam tahoen 

i 11933 masih ada 130 millioen roepiah 

jang semoea dibagikan di Hilversum. 

Paling achir dan “paling berat, 

vIndonesia "mesti mengkeimat enz. te- 

roes, soepaja djangarn menambah hoe- 

tang. Pembajaran hoetang jang ter- 

laloe berat mesti dipertjepatkan, soe- 

paja dengan segera mendapat keen- 

tengan”. 
Djika seboeah maskapai mempoenjai 

terlaloe banjak hoetang, teroes mintak 

faillissement atau paling sedikit ,Sur 

's€ance van betaling“, artinja member- 

|hentikan pembajarannja oentoek se- 

mentara waktoe. Djika satoe negeri, 

mintak ,Stillhalte- Moratorium", seper 

sanne oentoek. memberhentikan pem- 

| bajaran dan mengoerangi hoetangnja 

kepada schuldeischers using. 

Indonesia soedah “terkenal ada di 

dalam kesoekaran jang fenomenaal. 

Toean Soeroso. mintak kembali -itoe 

.eere-schuld” sampai 700 millioen, | 

Roestam Effendi mintak 100 millioer 

oentoek menjokong. Tidak oesah de- 

mikian banjaknja, kita r mintak dengan 

pembajaran hoetang diberhentikan 

'oentoek sementara wakioe (k.1.80 mil- 

lioen setahoen), paling sedikit oentoek 

menoeroenkan -rentennja. Neen, tidak 

'semoea ini, tapi Indonesia mesti mem 

pertjepatkan pembajaran hoetangnja, 

oentoek mana isi orang jang paling 

ketjil mesti ikoet membajar ijoeran 

'Neen, betoel critiek itoe gampang. 

el Boekan” sekali kita soeka pada critiek 

Itapi ini kali dengan hati setenang-te- 

nangnja kita soedah dipaksa oentoek | 

kata bahwa keterangan minister sen- | 

diri sekarang” soedah memoesnakan 

artinja Rijkseenheid. Djika demikian, 

apalagi Da: orang Tn !   

Pada malam jang baroe laloe soedah: 

terletak dibelakang Klooster (Geredija) 

keloteng itoe geredja dengan memakai | 

djahat ini soedah ditangkap 

- Haloeim tjoekoep monopolies, ,octrooi, AP 

contingeriteering, reglementeering, dan | 

'Roepa2: soember telah di-boer oen 3 

2 CKIS1S-| f 

Itinta darahnja sendiri. 

ti Duitschland, dan berdamai di Lau- 

Iditoelis. 

betoel2 ada lebih alasannja soepaja 

| dengan 

Pemeriksaan 
Pem 

Di atas: kiri Ni Mas Komariah, 
Nji Mas Marliah jarg djocga mati 

« rkara Gawi gk bkan. di Bandoeng 
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ladonesia satoe kwactaal f 4.50 

Locar Indonesia. . , , f 5.50, 

  

Boleh dibajar 

brenti 

Kes 4 
boelanan, tetapi 

haroes  diachir kwartaal, 

    Tarief . advertentie, ketrangan pada 
| cadministratie, 

M. SOEBRATA. - 
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Dea Man saggeweng 

Moikan- korban Hii pemboenoehnja. 

ist@riske tiga dari Ki Agoes Tamim 
terkcendeh dik: wzh kiri: Nji Raden 

Mintarsih isteri pertama dari Ki Agoes Tamim (Asep Barlian), dan di 
kanan Tarmidi jang namanja djadi bocah bibir dan rcepanja dimoeat 
dalam soerat-soerat kabar lantaran soedah melakoekan pemboenoehan heibat, 
Verslag ini Na an ,ada di lembaran ke II dalam, ini hari. 

  

  

'Grondwet baroe oentoek Phillipina. 
Tandatamgantintadarah. 

Aneta kawatkan dari Manila bahwa 
Gregorio Perfecto, salah seorang ang- 
gauta dari conventie jang membikin 

rentjana baroe oentoek Phillipina, te- 
lah menggemparkan teman2nja waktoe 
ia menanda tangani rentjana jang soe- 
dah ditetapkan dengan officieel dengan 

Orang2 semoea bersoerak ramai 

waktoe dokternja toean Perfecto soe- 

dah meloekai tangannja oentoek ambil! 
darah dengan mana tanda | tangannja 

“Pada tanggal 20 Februari, delegatie 

akan berangkat ke Washington oen- 

toek menerimakan itoe rentjana Grond 
wet baroe kepada President Roose- 
velt sean diperkenankan. 

gan 
a 

Perselisihan Italie dan Ethiopie,, 

R ome, 19 Feb. (Aneta-Havas). Pe-! 
remboekan antara Italie dengan Ethio 
pie masih teroes (diJakoekan di Addis 
Abeba, 

Principieel soedah didapat keakoe- 

erah jang neutraal (neutrale. zone) di 
district Ualual, tetapi beloem djoega 
didapat keakoeran tentarg ia pcwnja 
details. | 

—0— 

Pe nggelapan di Pekalen 
. Sampean, 

'Aneta kawatkan dari Sgerabaja, bah- 
|wa terhadap itoe bekas Hoofdopzich- 
ter dari onderiseciie Sitoebondo dari 

Pekalen Sampean, toean Moentalib, 
sekarang wethouder diMalang, soedah 

diboeka pemeriksaan oentoek ditoen- 

toet oleh karera ja bersangkoetan   ran didalam hal diadakannja satoe da | 

Perampokan jang kedjadian di 
Lampoeng. 

Soekadjaja marga Wai 
Lima Lampoeng. 

Dalam “ini soerat chabar telah pernah 
dikabarkan bahwa diroemahnja seorang 
dagang bangsa Tiong Hoa dikampoeng 
terseboet diatas telah telah didatangi 
beberapa orang perampok berasal dari 
poelau Djawa. 

Doea hari dari kedjadian itoe pe- 
rampck2 terseboet dapat ditangkap o- 
leh “politie jang lantas melakoekan pe 
meriksaan seorang soepir, dari auto 
jang dipakai mereka doea orang dari 
perampok itoe mengakoe teroes terang 
kesalahannja ketjoe. 1. seorang nama D' 
rahmanalias Lapoer  moengkir, 
tetapi boekti-boekti dan saksi semoea 
tjoekoep, menerangkan kesalahannja. 
Doerahman al'as Lapoer (kepala) dari 

tas jang mana dapat dikeloearkan 
dengan pertolongan Castorolie. Pe 
meriksaan politie telah selesai dan 
sedikit hari lagi (27-2-35) nanti akan 
dihadapkan Landraad Tandjoeng Ka 
rang. Bagaimana kelak hoekoeman jang 
diberikan hakim kelak moedah-moe 
|dahan dapat kita kabarkan. 

—0— 

Hoekoeman permadoean. 

Aneta kawatkan dari Padang, di 
dalam perkaranja toean dan Njonja 
Claes jang tertoedoeh soedah melakoe 
kan permadoean, maka terdakwa di 
hoekoem dengan 4 boelan pendjara 
masing2. 
Terdakwa menerima baik. 

—. 9 —. 

“Njonja Burgemeester meninggal 
doenia. 

Aneta dari Semarang mengabarkan 
bahwa di Soerabaia soedah meninggal 
doenia njonja Van Helsdingen, njonja 
Burgemeester, dalam oesia 30tahoen. 

Ini .njonja ada anaknja dari Prof,   itoe penggelapan orang di 
Pekalen Sampean. | 

- 

Ferdmans, 
    

   

perampok itoe telah telan oeang ker/ 

  

Tentang Lord Sempill jang 
dikoeatirkan, 

Berada dalam 
selamat sadja. 

Aneta kemaren kawatkan dari Soe- 
rabaia bahwa satoe patroeli terdiri dari 
5 boeah mesin terbang Dornier dari 
Marine, ada melihat mesin terbangnja 
Lord Sempill di Tandjoeng Merak 
disebelah Timoernja Sitoebondo, 

Roepanja mesin terbang itoe terpaksa 
mesti toeroen oleh karena soedah 
gelap.. Kelihatan dari atas itoe mesin 
terbang roepanja tidak: mendapat 
keroesakan apa-apa, Dari Lord Sempill! 
sendiri beloem didapat kabar apa-apa, 

Lebih landjoet ini hasi dari Bandoeng 
Aneta mengabarkan bahwa sesoedahnja 
mesin terbangnja ditoeroenkan, maka 
Lord Sempit laloe berdjalan kaki 
melaloei ' hoetan  oentoek- mentjari 
djalan besar, dari mana ia naik autobus 
teroes menoedjoe ke Banjoewangi, 
dimana kemaren sore djoega kira djam 
5 ia soedah sampai di Banjoewangi. 

Tadi pagi Lord Sempill soedah 
kembali ketempat mesin terbangnja 
dengan membawa benzine, dan meng- 
harap ini hari djoega bisa meneroeskan 
penerbangannja. 

Ba 5 

Perobahan Economische Zaken. 
Critiek daritoean 
Soetardjo, 

Waktoe Volksraad tadi pagi membi 
tjarakan Aanvullings-begrooting oen- 
toek Departement Economische Zaken 

'oentaek- memperleeaskan dan. meng- . 
reorganiseer pekerdjaannja itoe Depar 
tement jang kita-telah wartakan terle 
bih doeloe), toean Soetardjo kata bah 
wa ia maoe ikoet dengan itoe pernia 
tan oentoek merobah. Akan tetapi tja 
ranja dengan mana itoe perobahan 
akan dilakoekan, soedah menghina se 
moea permintaan penghematan dan ke 
sederhanaan menoeroet keadaan dan 
jang dipintak oleh djaman sekarang. 
'Toean Soetardjo soedahjakinsekali 

bahwa Pemerintah meletakkan semoea 
amendementen jang soedah diterima, 
di sampingnja. 

Toean Soetardjo  menoendjoekkan 
bagaimana beberapa Regentschappen 
soedah, dipersatoekan dan bagaimana 

  
  

M, Soetardjo. 
Inlandsch Bestuur diberatkan dengan 
pekerdjaan doea kali lebih dari pada 
doeloe, tapi tidak mintak pembajaran 
lebih. 

Di Departement Economische Zaken 
tidak begitoe, kata toean Soetardjo. Di 
kantoor itoe tidak ada djoeroe2 toelis 
jang miskia seperti di dalam kalangan 
Bestuur. 

Regeeringsgemachtigde oentoek E- 
conomische Zaken minta perhatiannja 
Voorzitter Volksraad oentoek tjaranja 
bagaimana toean Soetardjo membitja 
rakan. dan melihat ini so'al. Lantas 
Voorzitter Volksraad minta soepaja 
tcean Soetardjo membatasi pemanda 
ngannja sampai perniatan - perniatan 
jang dibitjarakan sadja, 

Kemoedian toean Soetardjo mengoe 
tjapkan persetoedjoeaninja dengan itoe 
perniatan djika perobahan itoe dilakoe   Ikannja dengan sederhana. 

  

  

       



  

  

   
  
  

    Satoe kabar kawat, ketjil, tidak se-| Aa an 
berapa banjak perkataa 
menimboelkan pikiran jang P 
dan doegaan jang lebih ba 

bintjangkan dengan teroes terang aa 

ada disemboenikan, agar soepaja di 
emoedian hari, bila didapat keterangan 

lebih djaoeh, membikin bening kembali | 

       

   

  

  

apa jang sekarang mengeroehkan doe- | 

nia Moeslimin di djazirah Arab Selatan. | 

Kabar kawat jang kita maksoedkan 
boenjinja demikian:  "” Nan 

Aden. 18 Febr. 
Tadi malam 3000 orang Arab dari 

Yemen naik kapal perang Italian , Giu- 

seppe Mazinni“ oentoek membantoe 

pasoekan darat dari Italie di Soma- 
liland”, takan an ke 

Bala bantoean Arab dari Yemen 

oentoek Italie di Afrika Timoer ! 

Apakah artinja ind et R BUN 

Pikiran jang timboel dengan seketika 

djoega, adalah benarnja kabar2 angin 

jang tersiar dalam pertengahan tahoen 

jang laloe —waktoe terbit peperangan 

Saoedi— Yemen,—bahwa antara Yemdn 

dan Italis ada satoe permoefakatan re 
sia dalam mana doea negeri ini kedja 
dian atau saling toeloeng satoe pada 

lain, djikalau salah satoe dari mereka 

itoe diserang oleh negeri lan. 

Djadi satoe matjam ,offen defensief 

verdrag“ autara Yemen dan Italie. 

Waktoe doeloe-itoe, kita sendiri telah 

oetarakan pemandangan kita disini, jg 
digambarkan djoega dengan matjam 

gambar sindiran, bahwa Saoedi dan 

Yemen itoe, masing-masing tidak mem 

poenjai alasan kebangsaan oentoek ber 

.tijdra satoe dengan lainjakan tetapi me 

reka itoe barangkali dapat hasoetan 

pengaroeh loear, seperti djoega boneka 

jang dipermainkan oleh negeri2 loear. 

Boekti-boekti memang soesah didapat, 

akan tetapi beberapa kabar dan bebe- 

rapa kedjadian, mengoesdloek Kao - 

roesan itoe. Demikianlah sampai 3 

kali di terima kabar, bahwa dalam 

pertempoeran antara tentara Saoedi 

dan Yemen, oleh tentara Saoedi itoe 

kedapatan ada officier2 bangsa Barat 

toeroet dalam tentara Yemen, bahwa 

tentara Saoedi dapat merampas kiriman 

| alat sendjata oentoek Yemen, jang 

berasal dari ,satoe negeri Barat”. 

Pers disini tidak menjeboet namanja 

itoe ,satoe negeri Barat”, akan tetapi 

pers Arab-dan Europa, pernah me- 

njeboet namanja negeri ito : negeri itoe : Italit ! 

Perhoeboengan antara Italie dan 
Yemen soe 
     a sympathie dari Ital& pada 

Yemen dan se ija 
kabarkan lebih doeloe, dan perhoeboe- 

ngan dengan negeri Timoer itoe me 

mang telah masoek programmanja Po- 
litiek djadjahan dan politiek menjebar 

pengaroeh dari pemerentah Fascisi 

di-Rome : | 

. Yemen itoe letaknja di 
“djadjahan Italie di Afrika Timoer. Eri- 

“4#hrea dan Somuliland, dan sama letak 

nja den gandjadjahan Italie ini dibetoc 

lan pintoe laoet India. 
Boekankah satoe persekoetoean an- 

  

   

   

      

tara Halie dan Yemen tidak menjenang 
kan Engeland, jang mempoenjai 

kepe besar di,India dan Timoer 

   

   
   
    

   

  

   

    

   

   

  

   
   

      

   

  

ngeland memang dari doe 

loe ada poenja sahabat karib di djazi 

ab, Ibn Saoed, 

  

rai jaitoe Radja 

ja memang diberitakan kesem 

— pata Snja boeat mengoesir Emir 

. Hoc smedjat sin 

memang setoedjoe sekali 
ahabat karib ini berkoeasa 

diseloeroeh djazirah Arab Sela- 
nsjordania sampai Hadra 
oet merah sampai Laoet 

orang boleh pertjaja, bah 

ihak Engeland sendiri, mes- 
oenjai kegentingan di:A- 
idjang pantai Selatan Ara 
ed itoe tidak akan men 

yan soeatoe apa... 
| itoe akan dapatkan tjoe 
im Jahja dari Yemen, dan di 

am fahja itoe ada berdiri 
“keren serta tangan me- 

    
   
    

    

biah Selatan itoe 'ocboer lan 
taran adanja itoe an pengaroeh: 

“ Engeland—itatie, asing- masing 
memegang djago: Hedjaz (Saoedi): 

- Yemen. LN TA 
.fihak lain 

  

“Doeloe beroelang-oelang 
menjatakan tidak pertjajanja keadaan 
perhoeboengan itoe. LES 

Sekarang apakah 
tentang berangkatnja 
Yemen ke Somaliland. Perl 
mereka itoe bertjampoer dala 
lisihan antara Italie dan Ethic 
'Boeat meislamkan bangsa . 

barangkali ? 

        

    
    

  

   

ioe- 
oea 2a1 

dah lama diketahoei. Be | 

sebaliknja telah dikabar-| : 

ja di seberan onja | 

  

| Menghadap Wali Negeri. | 
| Perkara peroesa- 
haanthee anak ne 

SRK AN Gali 4 
andjan, : | Kami dengar chabar hari ini tocan| 

F. Laoh Na atap audientie pada 
toean Besar G.G. akan membitjarakan 
keperloean cultuuronderneming ,,Soe- 
kadingin”, Adapoen onderneming ini 
jalah peroesahaan thee Indonesier jang 
beralasan Barat dan modern dengan 
pimpinan intellect Boemipoetera, Jang 
mempoenjai jalah toean Laoh“dan be- 
berapa saudaranja, f 

(Aneta-Reuter):| Toean2 itoe soedah menjoeroeh fa. 
Sehlieper mendirikan fabriek thee jang 
modern di onderdistrict Wanajasa 
(Poerwakarta) dengan pengawasan 
kantor ingenigur Slotemaker. Maksoed 
nja mengerdjakan daoen theenja sen- 
diri dan daoen jang dibelinja dari 
pada boemipoetera sekeliling. Pada- 
nannja 1:2. fsatoe bagian sendiri, 
doea bagian daoen pembelian). 

Walaupoen fabriek ini sesoedah di 
periksa dapat memenoehkan segala 
sjaratnja maka Directie peroesahaan 
itoe sehingga ini beloem moengkin 
dapat licentie fabriek" oentoek menger 
djakan daoen belian. 

“ Oleh karena itoe terpaksa fabriek 

mendjalankan sepertiga capaciteitnja, 

djadi njatalah menanggoeng keroegian. 
Jang heran dalam hal itoe bahwa 

boemipoetera didaerah itoe jang loeas 
kebonnja lebih dari 2500 bouw tidak 
'boleh mendjoeal daeen thee fabriek 
jang terletak didalam daerahnja itoe, 

'soepaja boleh mereka dapat harga jang 

sepantas-pantasnja. 

Akan tetapi terpaksa mereka me- 

'agangkoet daoennja kepada fabriek jg 
djaoehnja 12 sampai 100 K. M. dari 
tempat tinggalnja akan didjoealnja di 
Isana, djadi soedah tentoelah pendapa 
itan jang diperolehnja hanja sedikit. 

Beloem selang berapa lama ini di 

sidang Volksraad Pemerintah soedah 
menjatakan pengharapannja jg soeng- 
goeh-soenggoeh, soepaja kaoem intel- 
lect Indonesia bekerdja bersama2 de 
ngan Pemerintah dalam hal perecono 
|mian negeri. Moedah2an dapatlah Pe 
merintah memboektikan kesoenggoe 
han pengharapannja itoe, 
| Toean Laoh jg terseboet tadi soedah 
poela kita ketahoei djadi Voorzitter 
Landbouwsyndicaat Boemipoetera, ja- 
itoe S(arikat) P(enanam) B(oemipoe- 
tera). Ka 

: $ - —O— 

. Kembali dari Japan. 
Directeur ,Nichiran 
Shogyo Shimbun”. 

api Eendaagsche telah kembali dari 
Japan dengan singgah lebih doeloe di 
Soerabaja toean T. Kubo -directeur da 
ti s.k. ,,Nichiran Shogyo Shimbun” di 
Betawi... | KN 

Toean ini berangkat dari Japan de 
ngan menoempang kapal , Panama Ma- 
ru“ dan pada tanggal 17 Februari jbi. 
tiba di Tandjong-Perak. 

“ Doeloean kita telah kabarkan bah- 
wa toean ini berangkat ke Japan oleh 
karena orang tocanja tengah sakit. 
Dan sekarang lantaran soedah sem 
boeh laloe akan pegang djabatannja 
lagi disini. LN 
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TS Minggat dari tangsi. 
Korporaal Mahroep. 

Dari pembesar Militair di Meester 
Cornelis telah diterima kabar bahwa 
korporaal Mahroep dari Bataljon 11 
2e compagnie sedari kemaren tidak 

kelihatan batang hidoengnja lagi entah 
melarikan diri kemana. ' 
Mahroep itoe mempoenji stamboek 

nummer 97163 dan termasoek. didalam 
bagian infanterie, 
Sekarang masih  sadja mendjadi 

satoe pertanjaan apa ini orang men 

dapat ketjelakaan atau lain hal lagi 
j-ng soekar baginja oenioek ditjari 
oleh jang bersangkoetan, 

" Lantaran Tjap-Go-Meh. 

Roemah didatangipen 
Ej Oeri, 5 . 

“Semalam ketika Tjap-Go-Meh di 

maka roemahnja seorang Tionghoa di 

Meester Poelo jaitoe Liem Mte Tie 

soedah didatangi pentjoeri jang kesam 

paian mengambil oeang contant f 17,50 

dan peniti toesoek konde harga f 2,50. 

“| Si pengdjahat telah dapat masoek ke 

'oe |itoe roemah dengan djalan membong- 

-b kar pintoe sedang ia dapat keloeasan 
tiloleh karena segenap achli roemah sa 

ma pergi nonton. 4 

entjoerian ini baroe dapat diketa- 

hoei 'ketika si tocan roemah poelang 

'Isedangkan pentjoerinja sampai sebe- 

“'gitoe djaoeh beloem tertangkap.   

djoeng Priok soedah soedah dapat di 

Idari kapal s.s. Magnet, dan 16 ki 

lin, pekerdjaan hoofdlichtwachter di 

| menoedjoe ke Betawi tempat kelahi- 

|bernama Thio Tjin Siong tinggal di 

. Semalam kira2 djam 7 dengan kreta 

Meester- Cornelis dan Tanah-Abang| 

Itidak ditangkap ketika itoe djoega 
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Tangkapan batoe api gelap. 
Oleh Dowane-opsporingsdienst Tan- 

tangkap 51 kilogram batoe api gelap 

logram dari kapal s.s. Ban Hong 
Liong. 1 

/ ma 
 Djika adjal soedah sampai. 

Seorang lelaki Indonesier nama Dji- 

Tandjoengkoenjit (Bandjarmasin), se- 
bab moelai ini boelan ia dipensioen 
dari pekerdjaannja, maka ia berangkat 

rannja. Kemaren dengan kereta api 
gendaagsche dari Soerabaja. Djilin 
soedah sampai djam 6,15 di station 
Weltevreden, 
Tetapi djika adjal soedah sampai, 

ditengah perdjalanan, setahoe bagai- 
mana Djilin soedah meninggal doenia, 
sehingga majitnja sadja jang sampai 
di station Weltevreden, 
Soedah tentoe»sadja kedjadian ini 

mengharoekari: sanak familienja jang 
bersama2 dalam perdjalanan itoe, be- 
gitoe - djoega familienja di Kemajoran 
Gang 6. 2 aga 

Setelah sampai di station, oleh Sta- 
tionschef majitnja Djilin lantas dikirim 
ke C.B,Z, oentoek diperiksa lebih 
landjoet “dan kemoedian diserahkan 
pada familienja nama Simoen di Gan 
6. Kemajoran, /: $ 
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Memboesoekkan nama orang lain. 
Didendaf1lO0.— atau 10 
hari pendjara. 

Kemaren Landgerecht Betawi telah 
periksa perkaranja seorang Tionghoa 

Kerkstraat siapa soedah ditoedoeh me 

ngirim sepoetjoek briefkaart pada toe 

an Deelder tinggal di Meester dimana 
diterangkan hal2 jang mengenakan di 

rinja toean ini. Toelisan itoe mengan 

doeng arti penghinaan, sehingga toean 

Deelder merasa tidak senang dan la- 
loe serahkan itoe briefkaart pada Jus- 

titie. 
Lantaran jang tandatangni bernama 

Tjong laloe toean Deeider anggap 

bahwa ia sendiri bisa tangkap itoe 
orang. ba 

Benar sadja tidak berapa lama ke- 

moedian itve orang terseboet diatas 

telah ditangkap dan boekti2 ada tjoe- 

koep oentoek melakoekan penoentoe- 

tan. CERA na 

Doeloenja Thio 'itoe bekerdja pada 

K.P.M. Gambir. Akan tetapi dilepas 

entah lantaran apa dan dalam soerat 

toean Deelder.. 
Dari sebab sakit hati maka ia toelis 

itoe soerat .dan Nam pemeriksaan 
Landgerecht ia mengakoe teroes terang 

hingga ia didenda f 10.— subsidir 
10 hari pendjara. 
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Perkara pentjoerian di Bekassi, 
Terdakwapertama2 
tahoen dan jang ke- 
doea 9 boelan. 

Ini hari Landraad Meester-Cornelis 
dibawah pimpinannja Mr. Oppendijk 
periksa perkaranja terdakwa2 Drahim 
bin Amat dan bair bin Djibroet. 

Kedoea orang ini ditoedoeh pada 

pagi telah bongkar roemahnja Hadji 
Moetalib di Kampoeng Djoemalang 
Bekassi, dan telah kesampaian meng- 
gondol beberapa potong kain, badjoe 
dan lain-lain lagi. 

Djoemblahnja saksi ada 3 orang jaitoe 
'pentjalang seorang oppas dan jang 
poenja roemah sendiri. 

Drahim kemaren baroe sadja keloear 
dari boei Tjipinang oleh karena ia telah 
mendekam disitoe 3 boelan lamanja 
Men dengan pentjoerian bat- 
EV NU A 
— Apakah betoel kau soedah men- 

tjoeri? Begitoelah tanja hakim pada 
Drahim. Kn 1 
—Tidak toean, doeloe djoega saja 

dihoekoem tidak mentjoeri, 3 
— Kenapa kau soedah mengakoe di 

depan djaksa dan ass-wedana ? 
— Saja soedah dipoekoel, dan oleh 

.karena lebih baik hidoep dari mati le- 
bih baik mengakoe sadja. 
“—-Itoe malam kau.kemana ? 
.—Saja habis djoealan sirih 
— Dimana kau'simpan itoe kerandjang 

dengan sirihnja ? 
— Saja soedah djoeal sama toekang 

perahoe seharga'f4.— #8, 
-—Dan dimana 'itoe oeang ? . 

— Saja tidak tahoe lagi sebab koe- 
ping dan moeloet saja penoeh dengan 

loempoer ketika dipoekoel oleh orang 
banjak ditengah sawah. 

Ah, kau bohong sadja, 

—Betoel togan saja tidak mentjoeri. 
Banjak lagi keterangan2 jang dima- 

djoekan oleh Drahim jang berlainan 
sekali dengan keterangannja dimoeka 

djaksa dan ass.-wedana: 
Tidak lama kemoedian laloe dipe- 

riksa pesakitan jang kedoea. Ketika 
Drahim masoek ke itoe roemah maka 

penglepasan 'ifoe tertjantoem namanja | 

malam tanggal 12 November djam 3| 

  

  

lakan tetapi dalam roemahnja sendiri 
pada ke esokan harinja. 

. —Apa betoel kau soedah mentjoeri 
ajamnja H, Moetolib. 

—Betoel toean. 
—Tjoba lingt, apa kau kenali ? 
— Kenal toean. 
Laloe boedjang Landraad boeka ke 

'randjang dimana ajam itoe disimpan 
oentoek mengenali pada Sair. Ajam itoe 
berkokok dan mane loempat kedjoeroe 
san Sair. 

—Wah, kok dia kenali saja ini. Per 
Isidangan tertawa. 

Setelah didengar keterangan2 saksi 
njata bahwa benar Drahim telah men 

tjoeri akan tetapi moengkir hingga ia 

dapat hoekoeman 2 tahoen dipotong 
| hari tahanan, sedangkan Sair dike- 
nakan 9 boelan dipotong tahanan 3 

boelan. . sa 
—O— 

Kerapatan Comite2' Kampoeng. 

Sebagaimana pembatja masih ingat 

dalam ,,Pemandangan“ telah pernah 

dikabarkan, bahwa di Djakarta sedari 
beberapa lama soedah didirikan. Comi- 

te Pembela orang Kampoeng atas ini- 

tiatief toean Kadar di Tanah Tinggi. 
Sesoedah rapat terboeka di Gang Ke- 

nari tgl. 3 Febr. jl. jang diketoeai 

oleh toean Kadar, maka dikampoeng2 

poen djoega atas amdjoeran .Pemanda 
ngan,“ berdirilah Komite2 Kampoeng 

jang maksoednja semata2 akan mem- 

bela kepentingannja terhadap kepada 
Gemeenteraad atas beban jang dipi 
koelkan 'oleh Gemeenteraad kepada 
antero pendoedoek diatas tanah tanah 
Gemeente. 

Oleh. karena sekarang soedah ada 
10 Komite Kampoeng jang dibangoen 
kan diberbagai bagai tempat. maka 
perloelah Komite2 Kampoeng itoe 

mensatoekan diri goena memoedahkan 

pekerdjaan boeat masing2 Komite. 

Pada pertemoean jang diadakan 

kemaren malam diroemah toean H.A. 

Salim, jang dihadiri oleh 10 wakil dari 
Komite-Kampoeng, jaitoe pertemoean 

jang ke beberapa kalinja, goena mem 
bangoenkan soeatoe Centraal-Comite, 

sangat memoeaskan perhatian jang 

hadir. Beberapa soal djawab atas pem 
bangoenan ini tidak goena kita toelis- 

kan, tetapi sesoedah itoe tertjiptalah 

PADJAK OEPAH 
  

Soepaja djangan mendapat keroegian. 
diperingatkan betoel - betoel djangan 
mengangkat segel oepah, jang soedah 
ditempelkan pada daftar oepah. 

Memakai segel itoe sekali lagi 
boleh dihoekoem. 

Hoofd Inspectie Weltevreden 
4 

  

kerdjaan dan toedjoen K.K. ini, hanja 
berlakoe - siowiy dalam segala 
oergesan. 

Djangan pembatja loepakan, bahwa 
»Kerapatan-Komite” ni, tidak koerang 
dari pada soeatoe .,Publieke-organi- 
satie”, satoe badan jang akan mengon- 
trole pekerdjaan wakil-wakilnja dalam 
Gemeenteraad, dimana bangsa Indone- 
sia mengerti sekarang, apa artinja 
sprak-sorai pemilihan anggauta Ge- 
meenteraad, apa artinja meninggalkan 
kesenangan oentoek  memadjoekan 
djago-djagonja pada stembureaux di 
mana-mana tempat. 

Boeat sementara tentang ,, Kerapatan- 
Komite” jang soedah berdiri ini, 
tjoekoeplah sekadar penerangan bagi 
pendoedoek jang kepentingan, dengan 
mengharap moedah-moedahan badan 
jang baroe mendjelma ini dapat beker 
dja bersama-sama dengan sekalian 
pendoedoek jg, berkepentingan adanja.. 
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Pe:oetoepan Volksraad, 

Ini hari dilangsoengkafi penoetoepan 
Volksraad, tetapi setelah selesai pe- 
noetoepan, dengan segera diadakan 
persidangan loear biasa oentoek mem 
bikin habis dan menjelesaikan beberapa 
rentjana jg beloem rampoeng. Dengan 
sebab itoe maka Volksraad beloem 
akan dapat definitief boebaran sebeloem 
hari Djoemahat jang akan datang. 

@ e 

x   soeatoe badan jang dinamakan: ,Ke 
rapatan-Komite”. 

Anggauta jang tersoesoen dalam 

pertemoean mentasbihkan jang seoffi- 

cieel- officieelnja nanti, terdiri dari 

toean2. 

Djohan, Ketoea. Abdoel Ager,.Pe- 

noelis I. Soenadi, Penoelis Il. 
sedang lid-lid K.K. terseboet terdiri 

dari Wakil2 Comite masing masing. 
Pada malam itoe soedah diboeat 

dikirimkan besok hari Rebo kepada 

Burgemeester dari Gemeente Betawi. 

Salinan rekest ini berikoet dengan 

selembar lijst oentoek memintai tanda 

tangan adhaesi dari pendoedoek di- 

siarkan kepada jang berkepentingan 

dengan perantaraan Comite-Kampoeng 

masing2. Tanda tangan ini sekarang 

soedah banjak jang terkoempoel, poen 

dengan jang akan terkoempoel akan 

dikirimkan seba menjoesoel rekest 

keberatan jang dikirim lebih doeloe. 

Berbagai2 masaalah dalam pekerdja 

an , Kerapatan-Comite“ itoe nanti akan 

disiarkan dalam .,Soerat-Sebaran“ jg. 

diterbitkan oleh ,, Kerapatan-Comite 

dengan didjoeal- kira-kira 2 a 2: set 

ngah sen per lembar. 

Maka dengan ini terdirilah soeatoe 

badan jang tetap, permanent, akan 

menolong sedikit dari keberatan-kebe 

ratan pendoedoek diatas tanah-tanah 

Gemeente jang bekerdja dengan terang- 

terangan dan sifat-sifat jang djoedjoer, 

dimana sebagai toean-toean lihat, bah 

wa soesoenan anggauta K.K. jang di 

atas ini terdiri dari pada toean2 jang 

beloem pernah terkemoeka dalam per 

gerakan politiek, djadi teranglah bah 

wa bangoennja badan ini boekan di 

dorong oleh sesoeatoe sebab jang lain 

selainnja dari pada dorongan m era 

sa keberatan “atas beban jang 

doeknja. 

Dalam boekoe , Desentralisasi“ 1903 

karangan t. Mr. JJ. Schrieke, sampai 

" Isekarang masih kita benatkan perka 

taannja antaranja mengatakan : »Setelah 

itoe dikarangkanlah soerat-soerat per 

tjampoeri perkara negerinja, Serta ia 

merasa sendiri telah berboeat kebadji 

kan jang amat besar ...." 
Dengan kalirhat jang diatas ini, jang 

(kita dasarkan pada pekerdjaan K.K. 

sekarang ini, adalah mendjadi pe 
doman K.K. mentjapai tjita-tjitanja jang 

berarti: ,Membantoe  kemadjoean 
oercesan Bangsa dan Tanah-Airnja. 
Moedah-moedahan berdirinja K.K. 

ini mendapat penghargaan oleh wakil- 
wakil bangsanja dalam Gemeenteraad 
poen oleh antero pendoedoek, setidak- 
tidaknja dengan merasa penghormatan   ja ini menoenggoe di loear. Dan dia   
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atas perlainan azas sebagai sesoeatoe 
badan-oemoem, jang dalam tjara pe 

»Kerapatan-Komite” itoe sampai pada' 

rekest kepada Gemeenteraad dan akanj 

mohonan (rekest)' dengan imoepakat|. 

Ibersama2. Sekedar itoelah ra'jat men 

Tadi malam Volksraad soedah me- 
ngadakan perdjamoean perpisahan, di 
mana djoega. hadir voorzitternja Mr. 
Spit. Pembitjaraan2'dengan girang dan 
pertoekaran fikiran poen berlakoe de- 
ngan soeka ria, antara lainnja djoega 
diadakan pidato2 dan oetjapan2 sela- 
mat kepada anggauta2 Volksraad jang 
sia A tetap tidak mendjadi anggauta 
agi. : 

—0— 

Lantaran penning f 2, 
Pendapatannja boekan 
lebih banjak, bahkan 
sebaliknjal, 

Sedari adanja penning maka baroe 
ini tahoenlah mereka jang mempoenjai 
speda baik jang mempoenjai pekerdjaan 

f 2.— sebagaimana telah ditetapkan 
menoeroet poetoesan vergadering Ge - 
meenteraad jang baroe laloe. 

Dari sebab kenaikan itoe maka ke- 
roegian Gemeente jang disebabkan 
dari B.V.M. akan tertoetoep oleh karena 
mempoenjai pengharapan akan men- 
dapat. keoentoengan dari f 80.000 roe 
piah, sebab djoembiahnja ini kendaraan 
ada sebegitoe banjaknja. 

Menoeroet angka2 jang diterima 
dari Gemeente dari segala pendj 'eroe 
ini kota maka sampai ini hari baroe 
sadja 9000 penning jang dapat didjoeal 
hingga dikantoor - Gemeente-- masih 
sadja bertoempoek toempoek sebagai 
sampah. 

Dueloean pada ini waktee sadja 

ada berlipat ganda banjaknja.  . 
| Kita rasa pada penghabisan boelan 
depan oleh karena termijn pembelian 
itoe penning soedah habis akan diambil 
tindakan jang keras. 

| —— 

Achirnja mesti dirawat 
diroemah sakit, 

dah sama terkedjoet oleh karena ter- 
Saga soeara letoesan seperti revol, 

er. i ! 
Dengan segera beberapa orang meri 

boeroe kedjoeroesan itoe soeara dan 
ketika mereka masoek kedalam itoe 
roemah ternjata Lie Tjeng Jan soedah 
rebah ditanah dengan berloemoeran 
darah dibagian moekanja, 

| Pada ketika itoe ja tidak bisa boe 
ka lagi matanja alias boeta, 
. Jang mendjadi sebab itoe ketjelakaan . 
jalah oleh karena ia soedah tjoba 

dan mengenai moekanja. "3 
Tidak lama kemoedian dari sebab 

litie ke C.B.Z, oentoek dirawat lebi 
djaoeh lagi. 

stan (yan   

maocepoen jang nganggoer mesti bajar ' 

' Semalam kira2 djami 11,40 diPrin- 
senlaan 73 pendoedoek2 disitoe soe- 

oeang jang diterima dari itoe padjak " 

- 

Membikin petasan (mertjon| send iri - 

dipikoelkan Gemeente kepada pendoe| 
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membikin petasan sendiri, hingga en . sih 
tah lantaran apa itoe obat meletoes 

perloenja maka ia diangkoet oleh pos 

z 
2 

x 

      

 



   
— “JAugustus 1934 dan djoemblahnja jang 
x Isebenarnja adalah 8 orang jang telah 

—— |toeroet didalam itoe kedjahatan. . 

    

   
   

  

   
   

  

   

   

  

   

  

   
   

    

   
   

    

  

.pand 
k" (lan 
antara peme 

| Pesakitan2 jang kemaren dihadapkan 
adalah Noer, Roesoeh, Petok, Apan, 

t|lming dan Kidang semoea terkenal 
lorang djahat dan toekang berkelahi 
da mentjoeti, NA ' 

. Menoeroet proces verbaal jang me 
ngekali itoe kedjahatan adalah Noer 
dan sedangkan lain kepala ram- 

  

pok lagi jalah Si'in sampai kini beloem 
djoega tertangkap. — 
“ Dimoeka djaksa 4 diantara itoe 
anak orang tarik pengakoeannja, lan- 
|taran menoeroet keterangan mereka 
jang disebabkan dari paksaan. 
| Lantaran hampir semoea pesakitan 
itoe moengkir laloe diperiksa saksi 
'ass, wedana Tjitoeng, jaitoe M. Jakoeb 
|Koesoema Bidjawa. Ia menerangkan 
bahwa sesoedahnja terdjadi itoe pe 
rampokan ia menaroeh tjoeriga keras 
jatas dirinja Kiming oleh karena isteri 
jang kedoea dari ini orang sangat 

| Iroyaal. Begitoelah lain2 pesakitan lagi 

    

   

  

dapat ditangkap oleli spion. 
— Dimoeka tangsi politie Bekassi se 
imoea pesakitan itoe mengakoe teroes 

ih|terang zonder dipaksa atau apa lagi. 

  

   
   

      

   

ngan pe oek, Tida 
. kesoekaan  maoepoen 
apa dalam oeroesan pe- 

Sepandjang pemeriksaan tidak ada 
satoe jang maoe .mengakoe hingga 

ak|pada djam 2 siang beloem djoega 
Ipoetoes. Oleh karena masih mesti di 
|dengar keterangan2 saksi jang lain 
laloe pemeriksaan itoe ditoenda sam 

ngar, pai tanggal 13 Maart j.a.d. 
   

  

   

   
   

Atoeran tentang membereskan per 
selisihan pandjang adalah dengan soe 
'roeh Volksraad membitjarakan dan 
mempeladjarkan kembali satoe rentjana 
  

   
    

e”dari pemerentah jg. dalam) 
pembitjaraan jang pertama tidak di 
setoedjoei oleh'V,R. 

| Sedang atoeran membereskan perse 
| lisihan pendek adalah, biarpoen ren 
— jana itoe tidak disetoedjoei oleh V.R., 
“oleh pemerentah teroes didjalankan 
djoega. 

Dan waktoe- 
(i.c. Mr. Fruin 
pada 
sering 

    
    

  

dakan atoeran conflicten rege 

     

     

      

—. itoe-tidak-perk 
rentah berkoeasa.: en 

00 Critiek dari Vaiksraad pada atocran2 
| pemerentahan ada baiknja didengar 

akan tetapi berhasil beloem, tentoe, 
karena pemerentah tidak dimestikan 

  

       

  

'kata, bahwa ia pandang satoe ke- 

| salahan politiek dengan diadakannja 
'satoe badan, jang di-idzinkan meng- 
ritiek, dalam poesat kekoeasaan, 
jangmana tidak besar kehasilannja. 
Akan tetapi kesalahan itoe tidak bisa 

| dibenarkar kembali, seperti kesalahan 
— jang tertoelis diatas batoe toelis. | 

“Satoe critiek dari seorang minister 

@djadjahan, jang tidak bisa diloepakan 
0. oleh semoea orang, jang merasa bang- 

| ga dengan adanja sematjam Volksraad 
| di Indonesia ini, 

              

   

     

    

     

  

  

    

sihan pandjang-pendek. 

  

a 

roe2 ini Volksraad 
minta keterangan ke 

entah, mengapa begitoe 

ling, dengan getas pemerentah kata, | ,boengkoesan” 
ve-ti pe diroendii -peme: apa isinja(?) 2 

   

o dan jang selaloe 

' bertereak mintak dihapoeskannja itoe 

'atoeran-atoeran membereskan perseli- 

| Kita seringkali mendengar, bahwa 

| Kita orang disini mesti “merasa Soe- 

koer dengan barang jang ketjil jang 

ada dalam tangan, dari pada sama 

| sekali tidak poenjakan apa-apa. Tapi 

4 |. setelah pemerentah keseringan ' ada- 

—0— 

d| u Penggelapan dan pendjoealan. 
zegel dagang palsoe. 

“ Perkaranja ditoenda 
sampaitg.12 Maart. 

Kemaren kita telah kabarkan tentang 
itoe pemeriksaan landraad didalam 

Isoal pendjoealan zegel dagang palsoe 
oleh Mohd. Ali bin Sambas c.s. 

Sairan menerangkan “djoega tidak 
tahoe gama sekali tentang itoe hal dan 
singkirkan semoea kesalahan pada 
Salam. 
Ketika Salam diperiksa perkaranja 

poen ini orang roepanja hendak me 
Joloskan dirinja dan singkirkan segala 
kesalahan kepada Mardani.Selandjoet 
nja Mardani sendiri mengakoe sering 
datang digoedangnja Tjung Kim Hwie 
oentoek mendjoeal barang2, akan te- 
tapi menerima oeang persenan dari 

pembajaran hoetangnja. 
'Betoel tiap-tiap kali ia datang di 

itoe goedang ia membawa satoe 
tetapi ia tidak tahoe 

| Itoe boengkoesan ia terima dari 

Abd, Salam (boekan Salam Red.) dan 

anehnja ketika ini orang diperiksa ia 

dari Wahab. 5 

Tentoe sadja lantaran tidak maoe 

kembali Abd, Wahab singkirkan ini 

kesalahan pada Soera. 
Penonton di itoe roeangan dan 

djoega barangkali pembatja2 akan bisa 

bajangkan bahwa Soera inilah jang 

akan menanggoeng semoeanja dan akan 

orang2 jang dihadapkan kemaren. 

Diloear doegaan orang dan president 

semoeanja atas 

karena soedah 
beloem terang, 

pada tanggal 12 Maart j.a. d. 
F Dau 

Post Oedara. 

Mohd. Ali dan Djamhari ia anggap| 

berikan keterangan dapat 6 zegel2 itoe|., 

menanggoeng tisico semoea, maka | 

mengakoe memberikan itoe zegel2 pada £ 

sendiri, maka Soera tidak maoe terima 5: 

segala toedoehan dan singkirkan itoe 
dirinja . . . . Djoeprij “ 

jang nota bena telah meninggal doenia. 

Hakim dan persidangan seoemoem 

nja soedah merasa djengkel dan oleh 
Hlaat dan keterangan2 

kalau dipoetoeskan 

"bahwa perkara ini akan diperiksa lagi 

  

itoe bisa ditjegah sekalian penjeloen- 
doepan bea dagangan (tempel), sebab 
disitoe tidak ada controle pasar ka- 
rena memang boekan pasar, 

Biariah Gemeente perhatikan itoe 
jalanan jang mendjadi mesoem karena 

'mang tidak djaoeh “dari sitoe.. Selain 

'ini hal. 
—O— 

Vergadering'Gemeenteraad Betawi. 
Pada tanggal 25 Febr- 
var k93 

Djam 7 malam tanggal 25 Febr. 35 
Gemeenteraad Betawi akan mengada- 
kan vergadering digedoengnja jalah 
Koningsplein Zuid 9 dimana akan di 
bitjarakan beberapa soal, diantaranja 
pengesahan notulen vergadering jang 
lal serta menghapoeskan penagihan 

.,ng tidak bisa dilakoekan dan seba- 

  

  

  

NEDERLAND 
Ketjelakaan mesin terbang Uiver 

— mendjadi perhatian lagi. 
Toean Boonmadjoekan 
pertanjaan. 8 

Den Haag 19 Feb. (Aneta). Ang- 
gauta Tweede Kamer toean Boon, soe 
dah memadjoekan pertanjaan pada Mi 
nister Waterstaat, apakah minister tidak 
bersatoe fikiran dan setoedjoe bahwa 
itoe berita2 jang tersiar tetnang mesin 
terbang-Uiver memang sebetoelnja se- 
bagaimana terseboet didalam pengoe- 
moemannja Maas-rapport dan kemoe- 
dian soepaja dioemoemkan verslag pe 
meriksaan jang dilakoekan oleh com- 
missie loear biasa, dan apakah minis- 
ter tidak berpendapatan bahwa rahasia 
ketjelaksan Uiver ini ada mengenai ke 
pentingan penerbangan Nederland. 

ka 

Penerbangan Nederland-Indonesia. 
Dipertjepatkan sam- 
pai 6 hari. 

Den Haag, 19 Feb. (Aneta). Di- 
recteur Flesmanmewartakan bahwa 
pertjepatan dari perhoeboengan oe- 
dara Nederland ke Indonesia di waktoe 
moesim - panas zomer ini sampai 6 
'hari, hanja bisa diharap - datangnja 
djika semoea "mesin-terbang “Douglas 
jang masih di-bestel. soedah ditaroeh 
di dalam dienst ke Indonesia, 

Barangkali di waktoe moesim panas 
ini tahoen, soedah bisa terdjadi. 

Moelai membikin propaganda 
pemilihan. 

Den Haag, 19 Feb. (Aneta). Na- 
tionaal Hestel Verbond soedah moelai 

  

  

    

  

apa 

membikin propaganda pemilihan Ge- 
meenteraad, dimana antara lainnja 
'Luitenant Generaal Seyffardt, dan 
toean Behrens bekas Commandant 

— O— 

EUROPA 
Ketjelakaan kreta api. 

Bergen, 19 Feb. (Aneta), Kreta 
api express Parijs-Amsterdam ada 
mendapat ketjelakaan, jaitoe keloear 
dari railnja, tetapi beroentoeng tidak 
ada ketjelakaan manoesia. 

Nang 

AMERIKA 
Perkara Baby Lindbergh. 

“Hauptmannmintakappel. 
Trenton, 19 Feb, (Aneta) Atas nama 

Hauptmaan itoe orang jang tertoedoeh 
memboenoeh 'anaknja Lindbergh, soe- 
dah dimintakan appel kepada “Court 
of errors and appeals New Jersey", 
Bidan Pengadilan jang piling tinggi. 

Appel ini barangkali akan diperiksa 
pada tanggal 28 Maart. 

Hakim Trenchard memperkenankan 
permintaannja terdakwa, soepaja Negeri 

zgkan membajar ongkos2nja pertjitakan 
soerat2 proces-verbaal, jang perloe oen 
toek maksoed appel itoe. 

Dengan melandjoetkan permintaan 
appel ini, hoekoeman mati Hauptmaan 
soedah dengan automatisch mendapat 
perlambatan sampai boelan September 
atau October. Djika Badan Pengadi- 
lan ini menetapkan poetoesan mati ini, 
bisa berseroe lagi kepada “Court of 
Pardons“ (oentoek minta gratie). 

ma Os 

AZIA 
Oeroesin oeang Tiongkok. 

Belioeang di Engeland: 

Shaghai, 20 Feb. (Aneta-Reuter) 
Dikabarkan oleh fihak jang mempoe 
-njai- koeasa bahwa Commissie oen- 
:toek menetapkan pasar pertoekaran 
Oeang, tidak selang berapa lama soe- 
dah membeli 3 millioen dollar Tiong- 
hoa dari London. jang di tengah2nja 
boelan Maart ditoenggoe. datangnja 
di Shanghai. 

Sekarang sedang dilakoekan pem- 
bitjaraan lagi oentoek membeli 10 
millioen dollar lagi.   

OBAT PEPPERMUNT, 

: WOODS 
Pe Sakit Ende demem, 

balatentara di Atjeh ada angkat pidato | ' 

  

  —0— 

    el agelaan 

  

Melawan pada politie. 

Karena penggeledahan 
sendjata api gelap. 

Pembantoe kita dari Telokbetoeng 
mengabarkan : 

Pada hari Saptoe tanggal 9-2-1935, 
dioemboelan kampoeng Pampangan 
marga Wai Semahafd. Teloekbetoeng 
diroemah seorang2 kampoeng nama 
Oesman telah didatangi oleh seorang 
Manteri Politie dan seorang Recherche 
maksoed akan menggeledah karena 
Oesman terseboet didoega ada 
simpan sendjata api gelap. 

Oleh Oesman meksoed politie ter- 
seboet dihalanginja dania tiada maoe 
pertjaja bahwa jang datang itoe Mantri 
Politie karena djoestroe itoe waktoe 
Manteri politie terseboet datang 
dengan pakai.n menjamar. Meskipoen 
Manteri Polit'e oendjoek beberapa 
boekti menjatakan dirinja, tetapi oleh 
Oesman tiada maoe dipertjaja malahan 
dengan mendadak ia lantas tjaboet 
golok maoe membatjok pada Manteri 
Politie dan menjoeroeh toeroen dari 
roemahnja. Manteri Politie jang me- 
mang berdiri dekat pintoe lantas dita 
rik oleh recerche keloear dan dengan 
segera bersiap akan mempergoenakan 
sendjata apinja bila telah perloe. Oes 
man barangkali telah gelap pikirannja 
lantas menjoesoe! teroes akan memba 
tjok dan Manteri Politie masih djoega 
oendoer dan bersabartiada melepaskan 
tembakannja. 

Kedjadian terseboet diatas kebanjak 
orang memandang tiada patoet seorang 
Manteri Politie lari, tetapi kita kira 
itoe ada baik, karena terhindar dari 
bahaja maoet sedang penggeledahan 
itoe tiada oeroeng dapat djoega di 
lakoekan dan berhasil, karena betoel2 
Oesman terseboet ada simpan sendjata 
api gelap jang mana lantas dibeslag. 

Oesman diperventief dar padanja 
tentoe tiada oeroeng akan dimadjoekan 
penoentoetan atas kesalahannja jang 
boekan sadja menjimpan sendjata api 
gelap, tetapi djoega akan ditoentoet 
kesalahannja berani melawan politie 
jang sedang mendjalankan kewadji- 
bannja. 

  

  

DJANGAN LOEPA 
Keperloean pakaian jang tjotjok pada 
pembeli, hanja di,, Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? ' Gas- en Waterleiding. 
(Pesen selaioe pada: Bloemenhandelj 44 besi. Menjewakan prabotan boeat 

Installatie Buresu “Merapi" 

! MOEHAMAD SOEBOEN 
,Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412 
Batavia - C. EA 

iMcmasang dan reparatie: Electrisch-, 
Pagar kawat 
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5 Tadi pagi mesing terbang “Ryst- 

vogel” soedah berangkat djam HIS 

dari lapangan Tijililitan menoegjoe ke 

Holland, | : 

Eka ea yArinia 
Djawa dan Soenda. 

Hoeroef Arab. dan-Latij 
Pahrasah dikirim pertjoema 

Leena ui 

| kan itoe ,lange-en/uf korte conflicten Pasar aroe Oost Goenoeng Sahari bikin pesta. 

regeling”, dan setelah mengetahoei, 'West No. 1 telefoon Welt. 1324, | 

Tjikakak 93a andoengteletoon 1390 INGIN djadi Stenotypist atau Reporter 
(DENGAN WANG F 75. Toean akan 'jang pandai ? Ambillah peladjaran 

  

    

      

     
    

  

| bagaimana Volksraad itoe dipandang- 
nja oleh seorang pembesar pemeren- 0 

  

minister djadjahan itoe, maka lebih 
|. lebih kita dapat kejakinan, bahwa-de 

| ngan satoe Volksraad demikian ini, 
—." Indonesia tidak perloe bangga. 

| Boekan-kita begitoe maoe diperen- 

  

  

     
    
    

  

    

etapi kita maoe rasakan dengan se- 
'penocehnja azas kedemokratian, maka 

| kita kembali kata: ,Alles of nicts'“ 

|." tah jang berkoeasa besar, sebagai: 

| Djalanan jang digoenakan | 

“1 - pasar ketjil. 

Gemeente€. 

delsvg. Sien & Co. djadi tidak djaoe 

  

    
   

   
   

tah seperti dja h An erkan! Seorang pembatja kita di Pekodjan 

SS ig danan aa minta Kita Ba oentoek soepaja dapat 

perhatian dari Gemeente tentang 

nan di Pedjagalan, dekat pertigan, JA 

'lah kira2 dekat den gan depanrija Han- 

dapat satoe biljarttafel Compleet. 
| Keterangan pada Adm. Pemandangan 
  

Minta perhatian|kALMANAK TIO TEK HONG 1935 
sekalian prijscourant gratis pada pem- 
beli barang atau kirimken sadja onkost 
nja satoe 2 cent, perkoempoelan boleh 
dapat lebihan. 2 Ha 
  

  

KENAPA BINGOENG, dan bilang se-| 

stenografie dengan schrifteliik pada : 
Steno -Instituut c.o. Postbus 7, Pa- 
lembang. Lesg. f. 2.50 seboelan. 
  

DIMINTA BELI, senapan | Bayard 
dubbelloop jaag masih bagoes. Soerat 
adres Administratie ini koran No. 1001 
  

DITJARI LEKAS Club Tennis ,,Zon- 
dag-Ochtendclub“ jang bermain di 

  

  

    
  

  

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

  

  

ea perda LA - 5 | : "2 nah baan Gang Sentiong mentjari doea : : : 

KAB AA 10 KAN.4 Igari roemah sakit lama. Diitoe djala |wa roemah terlaloe mahal ? ini wax. eegauta lagi, boleh moelai hari Ming- Mi Lag Hape IA Denga 
8 PELAN Tai tiap2 djam 5 koerang lebih, banjak|toe kans jang palingbaik, kaloe maoej 1 Pebrmiti Cak P Dit iba : 

t “Isekali orang djocalan dipinggir idjala-|bikin roemah karena gedong Baatory MEOP EL EDRAIT Ting, Bar Mg 0 TA 

“Inan sehingga tidak sagja menghabis|lama sedang dibongkar, dan disitoe PALEMBANG an 5 
2 ab Winpa Mentoek djalan kaki, tetapi | dapat semoea keperioean dengan har- | Cursus BOEKHOUDEN Aen B. ledes " 

sampailm enjoesahkan boeat orang jang berken | ga sangat moerah, re .Woensdag 5 .30-9 Vrijmetselaarsw. 9 stamina 4 

irnjaldara'an, makloem diitoe sarat jalah Se aa Aram “me|7 A. Lesgeid min. F 5.-Toetreding| DITJARI, tetiaga perempoean, oentoek : 
aa dang ramainja 0 rang sama poelang | DITJARI. Beberapaorang Indonesier,|steeds mogelijk. lel, Wit. 3866, pegang botkoe (boekhouding). Jang 1 

ada baik dalam kota maoepoen diloear “en telah tarmat dari Mulo atau jang di- 3 
-d.| Ma Ta 

Ir. /Orang jang belandja 
draad plak" itoe biasanja tida 

   

            

   
   

   
    

  

ja 6 pesakitan -bangsa
 “Indonesia 

roengnja Lie Joeng pendoedoek 

$'Rawa Rokok Tjibitoeng,. 
pesakitan itoe semoea berasal 
boeri, Perampokan ini telah 

lakoekan perampokan aa terdjadi ketjilakaan. 
boekan pasar, apakah 

dak bisa periksa Ppega- 
orang2 soepaja 

djocalan sadja ditempat jang ditentoe 

nja, hing: a beberapa kali 
Pa an Sebab 

sitoe Ta 
Gemeente t 
wainja oentoek itoe       
     

pada tanggal 12 masoek 13 Ikan, oempama di Pasar-pagi jang me 

di ,pasar tji- kota boeat oesalia dagang. Soerat la- 

k menoleh kian 

ri-sesoedah dapatkan belandjaan 
hampir ““ 

1 

maran terlampir 1 peranko f 0,12? 
kepada: Perhoeboengan Dagang Gang 
Waroeng Tinggi 6 Bt.-C, 
  

DITJARI dan ditjari Sepeda f 150 
bilang mahal, sekarang huurkoop 150- 
f40- f30- pada Meubels Rijwiel Han- 
del , Delijana“ Goentoerweg 12, Telf. 
234 Wel,   

Y 

  
DIMINTA oleh pengoeroes pendirian 
roemah sakit, Boedi Kemoelijaan, 
jang pada 1 April j.a.d,dipindahkan dari 
Hospitaalsweg ke Scottweg verpleeg 
sters, jang diberi pengadjaran Vroed- 
vrouw, dapat vrij makan, roemah 
serta wang djadjan. 

Soerat2 lamaran harces diadreskan 
kepada Directrice pendirian roemah 
sakit terse boet, 

persamakan, Lamafan Ledikantenfas 
briek Nan Yang, Molenvliet West 83, 

Batavia. 
ebi 5 Ki NG 

SOEDAHKAH toean mengoendjoengi 
Coiffeur PREANGER Kramatplein 2M. 
Btc. Satoe adres jang memoeaskan 
toean! Pekerdja'an Netjes, rapih dan 
bersih. Tarief Moerah — £0.25. Tentoe   tocan mendjadi langganan. 

v 

     



    

i malem dan malem 
—. brikoetnja 

(NASIB jang TIDAK TENTOB) 
Keperangaa, jang sangat heibat, mengerikan, seram, dan ber- 

bahaja. 

Reclame lebih -diadeh tidak perloe, orang boleh saksikan cela 
sendiri, bagaimana pemandangannja ini film dimasa perang. 

: besar. Perasaan belas kasihan tidak ada sama sekali : 
—. terhadap mocsoeh. 

Soenggoeh djiwa nyancesia tidak berharga dalam waktoe itoe. . 

  

CINEMA PALACE 
i — Ini : 

FRANZISKA GAAL 
satoe actrice jang tersohor en sange: 

  

malem dan EA Kaka 

di soeka 

DALEM 

PARADE: ata permogla'an  tahosn 
(0 (ERUHJAHRS PARADE) 

« Han Muziek dipimpin oleh: 

ROBERT StoLz jang tersohor liatlah karamean jang besar di 
Weenen. 

Aa Ssaksiken sendiri, 

Ini film dapet banjak poedjian 

  

Boeat hari REBO 

— dan KEMIS 20-21 
Februari 1935 

  

MEMPERTOENDJOEKEN : 

South ofthe Rio 

“Grande 
Di LA WA 

“Sebelah selatan Rio 

Gra nde 

aga Hoofd rol « 

BUCK JONES 
(Si Gagak) 

ma ea ot R Preture: La 

Scene cut or mat snoa Anak-anak . boleh nonton, 

      
  

— Toro COOPERATIE “BOEDI TRI” 
5G . PRIBOEMI MANONDJAJA $ 

Seluas h kita sedia ketjap. biekan dan botolan no. 1 
dan no 2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 
terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan km 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal. lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminia, dikasih pertjoema, ketjoeali 
onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 
jang tida kalah sama .minjak Tjiamis. . 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Tana 
| .poenja pesenan, | 

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 
& 

  
5. 

  

DOLORES DEL RIO 

at oe 

    

GLOBE THEA TER 
aa nana aman 

  

  

Ini malem dan malem brikoetnja 

,BIRD: OF PARADISE" 
. DENGAN 

dat. JOBL MG. CREA 

R.K. O. Radiofiim jang mengherankan, mendahsjatkan, 

penoeh dengan pemandangan2 jang menarik hati, 

Soeatoe lelakon pertjintaan di poelau2 dari laoetan elatan. 

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

dan mereka poenja dansa jang memboedjoek. 

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

disoekai betoel oleh publiek. 

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

gerakan badannja Jang tjantik-molek, dapat mempengarcehi hati 
sekalian penonton. 

2 

2   
    “RIC HARD 

PANEN IET TREND 

5 @iSenen 

  

HOL LYWOOD THEATER 
PAN T PORAN BATAVIA 

Ini malem dan. malem berikoetnja 

TALMADGE itoe djago lompat jang terkenal dan 

kekasih dari semoea penonton da em: 

.PIRATE TREASURE" 
bagian ka 1 sampe & 

Inilah dia djagonja dari semoea seriefilm jang perna dipertoen- 

djoeken. Lialah Richard Talmadge labrak moesoeh-moesoeh 

Cengen kegesitan sebagi kilat dan doea kepelan jang keras. 

Anak-anak bolehnonton. 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 4 
  

Ini malem dan malem berikoetnja 

Kita mempersembahken satoe gambar drama jang paling besar 

dan loear biasa jang tida ada bandingannja. 

CLEOPATRA 
PERMAISOERI CLEOPATRA DARI EGYPTE 

DENGEN 

“CLANGETTE COLBERT 
itoe nona jang tjantik, jang pande sekali memegang rol. Ia ada 

disoeka oleh sekalian penonton, dari 'ia poenja tingka-lakoe 

jang Tee 
. Dibantoe oleh : 

WARREN WILLIAM — HENRY WILCOXON 
dan kira- kira 2600 acteurs dan actrices jang djempol. 

KIALTO BIOSCOOP 
Bat- t 

PN molor dan malem berikatan 

DIPERTOENDJOEKEN 

ESK MO 
Satoe film Metro Super Special de Luxe. 

ESKIMO jang nanti membikin semoea penononton merasa 

poeas dengen kedjadian-kedjadian jarg sanget locar biasa. 

' ESKIMO ada salah satoe film jang penoeh perklaian: perklaian 

jang sanget Ngeri dan heibat, 

Tanggoeng dari deel. pertama hingga pengabisan sanget rameh. 
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Moelai bertempat 

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

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wit. no, 625 

Djam bitjara  7—8 pagi 
4—6 sore 
  

  

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 moeka H.B.S. 
Telf. No. 23 Mc. 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 
.Djam bitjara: 6—7 sore. 

Hari Saptoe dan hari besar toetoep. 

  

R. Soetrisno 
IND. ARIS 

ALG. PRACTYk 

( 7 —8 PAGI 

DJAM:.BITIARA 5» 

5 — 7 SORE 
Oude Tamarindelsan 131  Telf, No « 
Wit. 1696 44 

Naa aa 

LA PEROA Nong 0 
Sedia djoeal rebana  terba- 

ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Teean-toean jang bikin pesanan, 
diminta Tana koerangrija me- 
ngasih. oearg separoh lebih da- 
hoeloe dari 5 "iga pesahan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega ojoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

  

  

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REB ANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.     
  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat- dekat Hotel 

» CENTRUM“— Palembang. 

2 
Sedia dan djoeal roepa2 barang 

perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti: 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Ae Bultzak, 

d. Ir 

Pendjoealan dengan 
dan , Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

Hook 

ON Ia ANA MAAN SAR PA IN YA MANA SANA WEE 

  

SOEDAH TERBIT: 

» Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebainja XII -f- 90 moeka 
formaat 16 X 24 cm. 

ISL KITAB: 
s 

I. Indonesia. dalam krisis. 
Il. Dari hal pengertian ,,krisis". 

. MI: Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan 
dan krisis, 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus, 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur., 
VII. Penocetoep. .-. 

PENERBIT St, LEMBAG TOEAH 
'Gg. Kebon Djeroek 37 

“ “Batavia-Centrum, 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 
Di Betawi boleh dapat pada: | 
Toean Soemanang, Kramat 174. |” 

perekonomian .$ 

    Administarie Pemandan gan I . 

126 Senen 107, |    
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i Amerika ada tiga Senator jaitoe 
Reed Smoot Ky Pitt man dan 

EF. Borah, jang giat sekali mem- 

'actie oentoek mendjoendjoeng 
ja perak, jang tentoe akan lebih 
ikin baiknja economie doenia. 

rti.kita soedah mengatakan, bah- 

anja, maka terdjadilah de pre 
seperti sekarang .ini, membikin 

1omie tidak normaal lagi. Beberapa 
ada berpendapatan, bahwa 

( mendjoendjoeng harga perak 

memperbaiki keadaan economie 

itoe, sepert5 djoega toean2 ter- 

diatas, mereka mengandjoer- 

soepaja negeri2 dengan hanja me 

ai (standaard emas oentoek stan- 

s dipergoenakansbegitoe. . 

paroeh dari 

ik bangsa Timoer 

    

     
    

     

      

     
       

      

     

    
   

   

   

   
   

    
ai negeri negeri 

voorradnja -emas. 

roepanja mendapat 

  

   

    

  

   

  

   

jang tadinja tidak maoe, seperti 

ie, sekarang dengan moedah 
standaard - dan 

nakan perak, poen negeri: lainnja kg 

-djoega jang soedah toeroet 
oeladan. Bagi Nederland seperti 

ta toean. S.D. dalam hoofdartikel 

am ini soerat kabar ada perloe 
ga lempar itoe staandaard emas 

    

minister Colijn roepanja tidak 

    

beli mendjadi bertam-(poela. 
a orang Timoer|  Begitoelah pengaroeh: perak . dan 

, tandanja- banjak djoega 9 

k mebangoenkan kekoeatan mem 

dari rakjat Indonesia jang melarat, 

  

a.— Banjak dipakai oleh ( 
“pergaoelan hidoep— 

Oleh Tn la Se Sk | Iterpegang oleh soeatoe' pengoeroes 

(Penoetoep). OT Ea Sya jang berdiploma tinggi. Pa 

Nanga ea natan 23 1 c. M.L.G. soeatoe  perhimpoenan 

oentoek. memperbaikinja perdagangan, 

dari harga ocang, karena ini ada tjo- 

hingga boeat kebanjakan mereka tidak 

oenia,: dan dengan begini 
perdagangan laloe mendjadi berdjalan. 

dan betoel djoega menoeroet telegram- 
telegram maka perdagangan berang- 
soer-rangsoer berdjalan seperti didalam 
perdagangan: karet, goela kopi, jang 
'meskipoen ini beloem bisa diakoei se- 

bagai 

ditoelis dalam koran ini. 

   

   

  

roe sar pe. 
ari 30-82 

oekoerannja 35 kali 12k 

     

   

    

Mp 
  

dikatakan 999/1000 bersih. 

imata oeang. Ocang dari perak boeat 
tanah Indonesia ada 5 matjamnja   jandang perloe merobah standaard 

a jang sekarang soedah dipegang.    
      

   
   

  

   
    

   
   
    

  

   
     
   
   

    

    
    

          

   

      

   
   

    

   

        

   
   
    

kan perak ini ada perloe sekali oen 

bangsa Timoer oemoemnja, karena, 

ebiasaan menjimpan kekajaan da- 

perak bagi bangsa Timoer, teroe 

banga India jang djoemblahnja 

satoe per-enamnja pendoedoek 

a, dan Tiongkok jang mempoenjai 

an djoega 

soekan 
Dalam tahoen 

3er O€! | M(Berhocboeng dengan itoe, maka/bc oelnja 
memang soedah” sepatoetnja djikalau |tidak perak meloeloe, tetapi hanja lapi 

Lepaskan standaard emas dan g0e- 

toek bangsa Indonesia #choesoesnja 

enan pendoedoek, soedah ber- 
, Oemoemnja bagi bangsa Timoer| Haram Ocang e 
nitipkan ogangnja dalam bank2 be 'piahan diatasnja ada tertoelis berapa 

m mendjadi kebiasaan, mereka le- harga oeang iioe, harga ini boekannja 

“soeka menjimpan kekajaannja itoe | menoendjoekkan harga 
am perhiasan jang terdiri dari perjada didalamnja, tetapi menerangkan 

ata, emas dan paling banjak pada |harganja benda itoe semoea. Sedang 

ang2 perak. Perak .selainnja djoem dalam oeang perakan itoe oempamanja, 

hnja ada lebih banjak dari emas peraknja sedjati hanja ada seharga 

n permata, poen harganja lebih ren 66 3/4 cent sadja, sekarang dikoerangi 

hingga bagi golongan rakjat jang dari itoe. | : 

'“djoega dapat mempoenjainja. 
oeboeng dengan kebiasaannja | goenakan oentoek mata oeang setiap 

'Timoer setjara terseboet diatas, |tahoennja koerang lebih ada 5000.000. 

bertambahnja | kg, Pemakaian doenia setiap tahoennja 

ja oecang perak, dan sete- oentoek mentjetak mata oeang semakin 

am itoe djadi makin banjak | banjak, 

dari tanah Barat ketanah | 1850—1880 ada 1.792.000 kg. antara 

i 1924 ketika tahoen 1880—1920 mendjadi 3.550.000 

silkan perak berdjoem-|kg, seteroesnja sampai sekarang naik2 

nz., oentoek tanah | setiap tahoennja, 

k sadja ada 60pCt. 
e. Dalam tahoen (barang2 dalam industrie, seperti diboe 

rak dari benoea|at sendok, perkakas ketjil2 lainnja. Pa 
dari ling banjak lagi dipergoenakan dalam 

iltoek gelang, peniti etc dan benang2 

lpe |ketjil 
jaldi Indonesia djoega terdapat seperti di 

-|Sumatra Barat. 

5 (dah diperiksa laloe diberi tjap. sebab 

5. jang di boeat mata. oeang, seperti: ne- 

orang pembatja kita: 

ledenvergadering bertempat di Club- 
huis M.L.G. Pemalang. 

oleh tocan Soekirman sebagai Vice- 
Voorzitter sebab ketoea perhimpoenan 

berazas akan membangoenkan kunst 
kita. 

'menggoenakan perak sebagaistandaard |jang berdiri di iboe kota Pemalang. 

tjok sekali dengan kebiasaan menje- |hatian dari leden, boekti jang datang 

Hengi. Emas harganja ada sangat tinggi, | hanja sebagian ketjil. 

menjimpan barang itoe. Timoer poenja (nja pengoeroes jang katanja kas per- 
s|kekajaan perak tentoe akan dipergoe-|himpoenan senantiasa te kort, dani 

ilnakan poela dalam pembelian dipasar| pengoeroes hingga sampai merogoh 
maka |kantongnja sendiri (tebok Java).|" 

|Soekoer sekarang roepanja banjak |tenaga, 
Inegeri jang menoeroet theori diatas | bocahnja hanja mendapat tjelaan sadja. 

| tanda djaman makmoer akan|groep Pati telah diadakan vergadering 

rd dari harga, tetapt perakpoen haj datang lagi. Dan barangkali bisa diten C 

ve... |toekan djoega djikalau negeri2 di Azia| dengan dikoendjoengi ' koerang lebih 

endoedoek doenia|teroetama soeka memboeang standaard |200 orang diantaranja ada 25 kaoem 

kekajaan perak. terhi- | mas dan menggoenakan perak. Dengan ari k 

ja banjak | adanja harga perak jang baik, berpoe| Semarang. Wakil pemerintah ada t. 

djikalau peraka itoe dipakai oen|tarnja bisa berdjalan lagi. Ocang dapat JA W. Kotta dan t. A.W,P-.D Perkoem 

i stan (dari harga oeang | berpoetar, perdagangan dapat berdja 

ioen orang poenja|lan, dan peroesahaan.poen berdjalan 

|emas pada penghidoepan manoesia, |Soewardjo Vice Voorz. M. D. Pati. 

jang djikalau dilihat dengan sepintas | Menoeroet agenda |, telah dibatjakan 

laloe sadja tidak ada harganja oentoek |Goer'an oleh t. H. Tojib dari Koedoes, 

Kn. sesoedahnja lantas diterangkan dengan 

- Perak itoe diperdagangkan berba | hahasa Diawa. Aa : 

tang “batang, sedang harganja menoe |ijarakan agenda kell, Voo 
F London. menerangkan, bahwa Comite 'perajaan 

an -35 |Sawalan j1 “itoe, “kendatipoen—j: 
APE TA “CM, |djadi bestuurs Comite sebagian ada 

kadarnja (karaat) 99.9pct. atau biasa |bestuurs M.D. dan tempat “perajaan 

PS 3 P3 djoega diroemahnja Voorz. M.D. (t 

| Selainnjaterseboetdiatas maka perak |, Cholil), tetapi sebetoelnja itoe pe- 

itoe dipergoenakan orang mendjadi |rajaan boekan M.D. jang membikin. 

Mardi Langen Gito Pemalang, 

Hampir goeloeng tikar? 
Dari Pemalang dikabarkan oleh se- 

Baroe2 ini M.L.G. telah mengadakan 

Itoe malam vergadering dipimpin |: 

toean Dr. Marsetija berhalangan). 
a. M.L.G. soeatoe perhimpoenan ig. 

b. M.L,G. soeatoe perhimpoenan jg. 

ang lid-lidnja kaoem prijaji. 

d. M.L.G. soeatoe perhimpoenan 

Tetapi anehnja tidak mendapat per- 

Sangat bersedih mendengar oeraian- 

Pengoeroes2nja soedah membanting 
pikiran dan oeang, tetapi 

—0— Fak f 

Openbare vergadering Moeham 
madijah di Pati, 

Pada hari Minggoe ibI. oleh M.D. i 

bertempat di gedong Bioscoop Union, 

poetri. Sprekersnja dari Koedoes dan 

poelan jang mengirimkan wakilnja, ada 

mandangan.' 
- Djam 9.30 rapat diboeka oleh t, 

membi    
   

      
   
   

    geri Inggris memakai kadar 0,925. 
Frankrijk, Belgie, Zwitserland, Italie, 

ocangnja kadarnja ada 0.900.— 
“Dalam oeang Indonesia, oeang roe- 

'menoendjoekkan harga perak jang 

'Dinegeri Belanda perak jang diper- 

seperti dalam antara tahoen 

Perak dipergoemakan djoega oentoek 

industrie film, jang setiap tahoennja 

ada lebih dari sepoeloeh millioen onz. 

Ada lagi peroesahaan barang2 dari 

perak oentoek perhiasan seperti, oen- 

oeetoek peroesahaan jang bagi 

|. Soepaja orang tidak tertipoe dalam 

membeli barang2 jang dari perak. ma 

Ika pemerintah soedah mengadakan 

pengatoeran oentoek memperlindoengi 

nja. Pemeriksaan itoe didjalankan de- 

ngan teliti, dan bagi barang jang soe-      
oleh djadi barang itoe sebetoelnja 

Spanje, Griekenland, Djerman mata |jaitoe barang2 dari perak jang kadarnja 

». Y934 dan 833. 
Kepala fabriek sebeloemnja mem- 

perdagangkan dagangannja jang ber- 

woedjoed perak itoe, haroeslah mem- 

bawa barang dagangannja itoe kekantor 

pemerintah, oentoek diperiksa dan di 

tjap, agar orang banjak djangan sampai 

tertipoe. 

Tidak sadja orang banjak jang men 

.dapat roegi, tetapi pemerentah sendiri 

poen toeroet roegi djoega djika pera 

toeran seperti terseboet diatas itoe 

tidak diadakan. Karena tiap2 100 kg. 
perak haroes membajar ' bea kepada 

negeri f 0,75. Berapa sadja djoemblah 

nja'keroegian djika saudagar2 perak 

tidak memberi tahoekan kepada peme 

rintahan. Tanda pada perak jang kadar 

nja 934/1000 berwoedjoed seekor 

singa mendjalar, menghadap kekanan, 

dengan angka satoe pada bahagian di 
moeka”. Sedang oentoek barang jang 

berkadar 833 tanda tjapnja ,,seekor 
singa mendjalar, menghadap kekanan, 

dengan angka doea pada bahagian 

dibawah”. 

Bagi jang lapisan2 tidak dikenakan 
'atoeran ini asal terang. Sebab kekoeatan 

membeli jang dioekoer dengan emas, 

sekarang mendjadi berhenti maka per 

dagangan perak teroetama jang semakin 

tambah djoemblahnja mendjadi kendor 

tidak berdjalan. Banjak djoega barang 

ini bertimboen2 dalam goedang keka 

jaan, karena selainnja  djoemblahnja 

memang bertambah, poen pemakaian 

nja seperti: oentoek Industrie fitm soe 

dah banjak koerangan, ' pertjetakan 

oeang mendjadi koerang, dan oeang 

jama jang peraknja lebih banjak di 

ganti dengan ocang baroe dengan pe 

Sekarang soedah ditoetoep pindah 

H. @oeljoebi $ 

soerat sebaran jang mengritiek M.D, 

sebab itoe perajaan boekanja M': D 

jang "mengadakan. Da 
roes membitjarakan ag 
hal pakaiannja orang Islam. Ini spr. ada : negeri di 's Gravenhage, mengoemoem- 
sedikitloetjoe, hingga sebentar2 kede(kan soeatoe overzicht soeatoe peman- : 
ngaran orang2 ketawa. Igama Islam' dangan tentang gerakan sekerdja di 
tidak ada perintah, kata apr, lebih dja| Nederland. » 

oeh, soepaja orang Islam haroes me 

18, sedang wakil pers hanja »Pe-fakai ini itoe. : 

kata spr. Seperti orang2 Islam di Eu- 
ropa berpakaian tjelana dan dasinan. 
Diantara Arab memakai djoebah dan Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond 

sorbanan, sedang di Indonesia ada jg! (C.N.A.B.) ,, De Ambtenaar'', t. B.J. van 

sar PN Pagi 3 Agenda ke IJ dibitjarakan oleh toean | dibitjarakan oleh toean Sosrosoebroto Dari 

ljaitoe : Ringgit, roepiah, oekon, talen Darjat voorz, Comite perajaan Sawa- 

dan ketip. Maka perak jang dipakai (lan. Dengan pandjang lebar toean ini 

oentoek oeang itoe tidak sedjati, arti- menerangkan  maksoed2nja Comite, 

nja tjampoeran, ditjampoer dengan jalah mengadjak bersama-sama mera 

lainnja teroetama tembaga, perloenja|iakan boelan Sawal, soepaja meringan 
soepaja djangan loenak. Perak jang (kan ongkos. Djanganlah memasang 

Ikadarnja 0.640 ada lebih keras dari mertjon seperti biasanja, jang mem- 

perak jang kadarnja 0,945, Dalam se- boeang-boeang banjak wang dan tak 

soeatoe negeri lain2 kadar dari perak, ada goenanja. 

  

TOKO JACATRA 
Pasar Senen 123 Batavia- Centrum 

ke Palembang. : 

Toko Padang 16 Ilir No. 91 

Kesempatan baik boeat publiek   Sumatra Selatan. 

Dioeal engross' tetap di Pintoe 

Ketrjil No. 35. 

Menoenggoe dengan hormat 

RACHMAN TAMIN 

ga : 

Teen datar NN RN NA MAAN BREAK SAN SAK DANA TEH SARAKE BAN 

  

oa 

Lantas disamboeng oleh t. Kijahit Organisatie Pegawai negeri di 
dari Koedoes bahwaj Nederland. 

Besarnja gerakan Se- 
kerdja ditahoen 1934. 

Kijahi ini te-4  Saban tahoen- Centraal Burean van 
da ke III dari de Statistiek, jaitoe sogatoe badan 

toelah tidak mengenai sama sekali, 

  

. Baroesan telah keloear poela nomer 
“Ijang baroe, jang mewartakan angka2 

: berhoeboeng dengan k d 
Orang Islam ada merdeka memakai | tanggal Pan Ni anda. pada 

Didalam madjallah minggoean dari 

memakai saroeng, kain, blancon, koep- Stapele, doeloean anggota Tweede 

inan|loekan dan lainnja. Sedang spr sendiri Kamer, sekarang. djoeroe oeang dari 

jaanljang soedah Hadji, tidak, memakai C.N,A.B.,— vakbond amtenar jang sjah - 

"sorban, tetapi memakai........ blancon di Nederland ,jang.-bergaboeng pada 
dan kainan batik. Lebih djaoeh spr.' N.V.V.,— memberi soeatoe pekerdjaan 

menerangkan, bahwa jang dinamakan ' dari pemandangan  Centraal Bureau 

hadji itoe: boekanlah pakaiannja, te- 
tapi perdjalanannja di Mekkah jang di ! bahagiannja jang mengoeraikan keada- 

namakan ibadah hadji, menetapi roe-!an djoemblah-djoemblah anggota vak- 

  
voor de Statistiek terseboet, jaitoe'dari 

koennja Islam jang ke 5. Agenda ke 4 bond-vakbond pegawai negeri. 
pengerdjaan ini, njatalah de- 

dari Semarang, hal azas Islam. Ini spr.' ngan terang bagaimana koeatnja gera 
djoega tidak koerang2 loetjoenja, hing| kan sekerdja 1-@dern diantara pegawai 
ga, kerapkali terdengar soeara tepoek negeri, djikalau-.aandingkan dengan 
tangan. vakbond-vakbond newal dan jang 

berazas agama dari kaoem ambtenaar 

Spr. menerangkan, bahwa spr. sen- dan pegawai negeri, terlebih njata 

diri baroe 1 setengah tahoen mendjadi |lagi, bahwa vakbond-vakbond modern 
lid M.D. hingga azas2 Islam beloem|dari pegawai negeriada dipersatoekan 

begitoe faham. Tetapi lantaran terpaksa | (gecentraliseerd) sedang petjah-belah 
disoeroeh membitjarakan azasnja Islam |iang tak terkira-kira terdapatlah dida 
djadi akan dioeraikan dengan sebisa2 lam vakbond-vakbond netral dan ber 

nja. Lebih djaoeh spr. menerangkan |azas agama. 
bahwa kas anggauta P(arty) D(omino)|  Soepaja pembatja djangan keliroe 
W(ndonesia). LA Sa en lagi, bah 

: £5 wa ketjoeali C,N A.B., j 
Sebeloemnja membitjarakan agenda | nja heopi dimasoeki Pa aa 

no 5 Kijahi Ooeljoebi berdirilagi, Mmejamtenar, maka adalah bergab 
kan sampai djelas bah a : : "3 Na nerangkan samp ! wa Orang | djoega pada N.V.V.soeatoe organisasi 

Islam jang kaja, pada boelan Besar dildari kaoem boeroeh negeri, jaitoe 
haroeskan mengadakan @oerban. Dan| Nederlandse Bond van Personeel in 
besoek boelan Besar jad. M.D. Pati| Overheidsdienst (N.B.P.O.), seperti 
akan menerima dan mengadakan @oer| djoega organisasi kaoem goeroe jatoe 
ban, dan dagingnja akan dikasih2kan| Bond van Nederlandse Onderwijzers : 
kepada fakir miskin, - Itiga vakbond ini bersama-sama dengan 

St organisasi kaoem polisi (Al 
Agenda ke 5 dibitjarakan oleh T. Bond vari wae 3 Bemoot 

Oesman Poedjotomo, oetoesan M.D, Injai soeatoe centrale sendiri pegawai 
Semarang, jang menerangkan hal azas negeri, jaitoe Algemeen Comite tot 
dan toedjoeannja M.D. Pertama ini spt. | behartiging der, belangan van Over- 
'menjela keras kepada orang-orang Pati (heidspersoneel (A.C.O.P.J, 
jang beloem begitoe tahoe “azas dan Didalam djoeblahnja, adalah lebih dari 
toedjoeannja MD. Orang-orang Pati| doea ratoes vakbond dan vakbond ke 
tidoer, kata spr. ngantoekenz. Inispr. ftjil dari pegawai negeri, maka dari 
tidak begitoe memoeaskan seperti lain2 | padanja adalah 152 vakbond jang ber 
nja, sebab jang dibitjarakan boekan | gaboeng pada centrale pegawai negeri 
agenda No. 5,tetapi lantas mendalang, (seperti terseboet diatas, 
mentjeritakan hal wajang2, seperti Koe| Empat poeloeh jg bergaboeng pada 
rowo, Dosomoeko dll, Centrale van Vereenigingen van Per- 

ca , soneel in 's Rijksdienst (jang diseboet 
Agenda No. 6 menerima dan men- | Perdok-Centrale menoeroet nama ke- 

djawab segala pertanjaan2, Diantara | tocanja), soeatoe centrale dari vakbond2 
nja ada'jang bertanja, apakah perloe | pegawai negeri jang netral : djoemblah 
nja orang Islam haroes Poeasa ? Oleh janggauta 7663 (tahoen depan 8221) 

voorz: telah di djawab, tetapi roepa2 atau poekoel rata" 192 anggauta per 
nja beloem begitoe memoeaskan oen | organisasi. 

toek jang bertanya, Selainnja itoe, ada| Pada Centrale netral jang lain, ja- 
djoega jang meminta, socpaja Soerat se|itoe Centrale van Nederlans Overheid 
baran jang mengritik itoe dibatja, jang (spersoneel (C.N,O.P.J ada bergaboeng 
di tandai Pemoet Islam dan tidak ke|13 vakbond dengan djoemlah anggota 
rocan drukkery mana jang mentjitak. | total 22662 (tahoen depan 24146) atau 

Soerat sebaran terseboet djoega teroes | 1750 per organisasi, £ 

dibatja oleh Secretaris. Lebih djaoeh ,adalah 45 vakbondf” 
bergaboeng pada Centrale van Manar 

Djam 1 liwat sedikit rapat ditoetoepj Ambtenaren, jang djoega soeatoe cgn 

oleh voorz: dengan membatja alfatihah, |trale — netral, jang mempoenjai 

    

  

  

        
    

| bagai bangsa Timoer, 
Aa 

  

S6. 

djalan satoe2njalsan sadja. Jang boleh diberi tjap rakan jang koerang. 
“ 

—0 — 3787 anggota (tahoen depan 3803) atau 
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“» Pada hari Selasa ke 

   Perkara pengamog 

y, » 

emaren pagi 
Landraad Bandoeng jang dipimpin 
oleh Mr, Bosman, eerste buiteng 
voorzitter, moelai bersidang met 

     

     

      

   

  

   
     

    
andoeng) jang .mana 

“-soedah mengambil korban 3 djiwa o- 
- rang perempoean, satoe perempoean 

  

loeka hebat dan. 1 lelaki loeka nngan. 
Sebagai terdakwa dalam ini perkara 

ialah seorang anak moeda oemoer 20 
. tahoen nama Tarmidi asal dari 
Rantjaekek, district Tjitjalengka, jang 
soedah dimasoekkan dalam preventief 

— sedari tanggal 30 Juli 1934 di pendja 

- 

6
7
 

  

bond, tetapi jang mempoenjai tidak 
'koerang dari 36844 any 
depan 42894) atau poel 
anggauta per organisasi. 

ra Bantjeuj. 2G EN BUAS 
Karena terdakwa ada terantjam oleh 

hoekoeman mati atau hoekoeman se- 
oemoer hidoep, maka telah diberikan 

“ rechtsgeleerde boeat djadi pembela, 
jaitoe mr. dr. Knotienbelt, plaatsver- 
vangend landrechter Bandoeng. 

Jang djadi saksi dalam perkara ter- 
seboet jalah : na Ya 

1. Raden Soemantridipoera, tetangga 

dekat dari roemah dimana drama ter- 
djadi, : — 

2. Nji ajoe Maemoenah, 3 Karsam, 
4 Mangkoeprawira, 5 Hawali. 6 Adang 
alias Machsoed, 7 Djasman, 8 Bandi, 
9 Achmad, 10 Ma Ma Emot, 11 Nji 

raden Mintarsih korban ke 4 jang se 
kana pan: hidoep, 12 raden Sapri 

korban ke 5. ea 
jang dapat loeka dikepala bagian be- 
lakang, 13 Kgs. Tamim soeami dari 
njiajoe Malijah korban jang ke 2, 14 
nji Inoh, 15 Soemartabrata, 16 kemas 

Moesa alias Oetja, satoe pemoeda jg. 

oleh terdakwa ditjoerigakan akan ka- 
win sama njimas Komariah, korban 
pertama dan 17 Kemas Achmed. 

Perhatian dalam roeangan Landraad 

'ada besar sekali sehingga berdjedjal 
orang2 hendak mendengarkan ini pe- 

meriksaan drama jang ngeri. 
' Sesoedah Landraad diboeka, lantas 
pesakitan Tarmidi dibawa masoek, 
dan sesoedah menanjakan nama, oe- 
moer d,LI. sebagaimana biasa laloe 
Djaksa membatjakan soerat dakw 
sebagai berikoet : 

“»bahwa terdakwa dengan berpikir 
lebih doeloe sampai matang bermak- 
soed dengan sengadja boeat memboe 
nceh njiraden Komariah dan kalau 
dirasa perloe akan boenoeh nji ajoe 
Malijah, nji Entjot dannji raden 
Mintarsih atau dengan sengadja 
soedah meloekai badan sampai hebat 
seperti jang soedah kedjadian pada 
malaman dari tanggal 20 ke 21 Juli 
1934 diroemahnja nji raden Mintar- 

  

  

sih di Kebon Klapa No. 14 da-| 
“lam kota Bandoeng, jang di itoe 
waktoe semoea berada didalam 
tidoer, jaitoe ke-1 nji mas Komariah 
jang soedah diloekai dan dipoekoel 
dengan goenakan satoe potong besi 
pipa jang sekarang djadi boekti, hingga 
ia poenja kepala petjah dan loeka2nja 
terdapat 3 lobang jang dalamnja ma- 
sing masing 7,6 dan 3 cm., dan soedah 
remoek ia ,poenja toelang kepala dil 
sebelah kiri sampai dipoesat kepala 
jang tengah belah dan keloearkan darah 
jang mengalir, dan koelit boengkoesan ka 
otak jang ada didalam sampai petjah 
dan kepalanja disebelah belakang sam 
pai petjah, hingga karena loeka2nja 

" bekas dipoekoel itoe sampaimen- 
djadikan kematiannja, | 

: Kemoedian dengan goenakan : itoe 
pekakas djoega sebagai orang gila 
pesakitan menjerang nji ajoe Malijah| 
dan nji. Entjot jang terseboet doeloean 

| dapat loeka di kepalanja jang sebelah 
kanan belakang koeping dan toelang | 
iringan kepalanja petjah dan toelang 
kepalanja jang kanan dan kiri sampai 
'Totsbeenen mendjadi hantjoer 

poekoel rata 84 anggota per organisasi. | 
Didalam Christelijke Centrale ada: 

bergaboeng 5 organisasi dengan total 
13954 lid (tahoen depan 14166) atau 
poekoel rata 2790 anggota per orga- 
nisasis didalam Rooms-Katholieke Cen: 
trale ada bergaboeng 4 organisasi de 
ngan total 18215 anggota (tahoen de- 
pan 18357 atau poekoel rata 4589 per 
organisasi. 1 

Dan 'achirnja ada lagi centrsle 
jang telah terseboet diatas, jaitoe A. 
C.O.P. jang hanja berdiri atas 4 vak- 

     rauta (tahoen 

mo8kan di Kebon Klapa 
bong. 
  

Tt 

in ak 

bekasnja poekoelan dan keloearkan 
banjak darah dam mati di sa'at itoe 
ldjoega, sedang nji Entjot jang di- 

ik-|poekoel sama itoe pekakas djoega, 
ga |mendapat loeka 2 loebang jang heibat 
b. |sekali, hingga kepalanja terbelah jaitoe | 

di iringannja jang sebelah kiri pan- 
djangaja 9 cm. dan dalamnja itoe loe 
ka sampai ditoelang kepala bagian da 
lam, hingga patah dan remoeknja ke- 
liharan sampai dipoesatnja Kepala se- 
belah atas dan ia djoega mati di sa'at 
NO 3 

Nji Raden Mintarsih soedah diloe 
kai oleh terdakwa sama itoe pekakas 
djoega, dapat loeka berat di bagian 
kepalanja, ada doea lobang jang da- 
lamnja sampai meloekai toelang dan 
ia sampai pingsan, sedang bekas2 
loeka jang berat jalah kedapatan ia- 
|poenja bibir sebelah atas dan giginja 
|sampai rontok, hingga kalau di sa'at 
itoe tidak keboeroe pertoeloengannja 
dokter, sangat dikwatirkan boeat dji- 
wanja, dan achirnja persakitan soedah 
poekoel sampai loeka pada raden Sapri, 
jang kena di betoelan kepalanja se- 
bela belakang jang masih berbekas. 
'. Waktoe mendengarkan itoe dakwa- 
jan, Tarmidi tinggal toendoek di de- 
pannja Voorzitter Landraad, Mr. Bos 

| man. Sg 
Hakim: Mengerti dakwaan itoe ? 
Terdakwa : Mengerti. 
(Hakim: Mengakoe bahwa kamoe 

soedah membawa pipah besi ke itoe 
roemah P : 
Terdakwa: Tidak ingat lagi. 
Hakim: Kau ingat waktoe me:noe- 

koel -itoe isteri-isteri ? 
Terdakwa : Soenggoeh tidak ingat, 

(Terdakwa teroes ditanja apakah ia 
ingat waktoe memoekoel masing2 oe 
isteri tapi ia selaloe mengakoe tidak 
ingat lagi) 

Hakim: karena apa kau menerang- 
kan kepada Tjamat politie semoea 
itoe dengan betoel, dan sekarang tidak 
ingat ? 

Terd.: Oleh karena terpaksa. 
Hakim : Bagaimana terpaksanja ? 
Terd.: Oleh karena mesti bilang 

demikian. 
Hakim : Kau mengakoe soedah me- 

moekoel ? 
Terd. : Tidak. 
Selandjoetnja Djaksa membatja boe 

njinja proces-verbaal pemeriksaan Po- 
litie, sedang gedoeng Landraad penoeh 
dengan publiek jang baroe datang, 
Hakim : Karena apakah kau menga 

koenja' dengan kira2 sadja? 
Terd.: Oleh karena saja tidak bisa 

menetapkan betoel2.. 

Keterangan Politie waktoe timboel 
nja itoe drama di Kebon Kelapa, te- 
roes dibatja oleh Djaksa. Diterangkan 
bagaimana djalannja dari moelai sam- 
pai achirnja itoe kedjadian. dan pen- 
dapatannja Politie di itoe roemah per 
toempahan darah.” . 
Hakim : Kau mempoenjai keberatan 

terhadap ini proces-verbaal dari Politie? 
Terd.: Saja tidak mengerti. 

Hakim. Apakah salah atau benar, itoe 
keterangan Politie ? 

Terdakwa. Saja tidak bisa menetap | 
n, 2 : 

| Hakim. Waktoe kau diperiksa oen- 
toek pertama kali oleh Politie, apakah 
kau moengkir ? 2 

|. Terd. Ja. 
' Hakim. Dan kemoedian kau menga- 
koep- 5 
Terd. Ja. : 
Hakim, Apakah ini sebabnja ? 
 Terd. Oleh karena dianiaja oleh re- 

chercheur. Ten 
. Hakim. Recherscheur jang mana ? 

. Terd. Itoe rechercheur jang hitam   

Terd : Di Sectie aloon-aloon. 
Hakim : Apakah ada mantri-Politie 

waktoe kau dianiaja itoe ? 
Terd: Tidak ada. 

itoe. isteri ? 

Terd : Tidak bisa menetapkan. 
(Tarmidi mengoetjapkan perkataan2 

nja dengan pelahan2 sekali, sehingga 
biarpoen dari tempat Pers hanja ter- 
dengar sedikit sadja). 

Selandjoetnja terdakwa disoeroeh 
melihat portretnja itoe roemah dimana 
pemboenoehan terdjadinja. Ia ditanja 
dikamar mana masing2 korban tidoer- 
nja. : 
PS enakwa menerangkan di tempat2 

mana itoe korban-korban tidoernja, 
Hakim: Apakah kau tahoe, dimana 

diwaktoe malam itoe Nji Mariah dan 
Nji Komariah menginap diroemah itoe ? 

Terd, : Saja tidak ingat lagi. 
Hakim: Apakah jang kau masih 

ingat ? 
'Terd.: Mendjawab dengan tidak 

kedengaran. 
. Hakim: Kau masoek ke-itoe roemah 

kekamar makannja. Kau ingat ini ? 

Terd.: Ja, ingat. 
Hakim: Dimana 

koentji dari dapoer ? 
Terd.: Di atas medja makan, 
Hakim : Sesoedahnja kau ambil itoe 

koentji, kau tidak ingat apa-apa lagi ! 
Tere: Ja. 
Hakim : Kapan kau ingat lagi ? 

Terd.: Hanja waktoe sekarang. -: 

Hakim: Waktoe kau sesoedahnja 
ambil itoe koentji dan mengisi ben- 
zine (?), kapan kau ingat lagi ? 

Terd.: Di kantor Politie. 
(Hakim: Siapa jang biasanja tidoer 

di itoe roemah ? 

Terd.: Biasanja hanja djoeragan is- 
teri Mintarsih. 
Hakim : Dan Sapri ? 
Terd.: Ia hanja soeka datang ka- 

dang2 oentoek main2. 
Hakim : Apakah Nji Komariah per- 

nah tidoer di itoe roemah ? 

Terd.: Kadang2. 
Hakim : Dan Nji Entjah ? 
Terd.: Hanja kadang2 pernah tidoer 

di itoe roemah. :. 8 
: Hakim: Boedjangnja siapa Nji En- 
tjah itoe? 

Terd.: Boedjangnja semoeca orang 
di sitoe. HE 
Hakim : Dimanakah Nji Entjah bia- 

sanja tidoer? 
Terd.: Di itoe tempat sadja. 

Hakim : Di itoe tempat mana ? Apa 
kah kau pernah bersama-sama tidoer 
disitoe ? 
Terd.: Ja, pernah. 

- Hakim: Di. mana 
tidoer ? 

Di Kamar depan. 

ditaroehnja itoe 

kau biasanja 

Selandjoetnja terdakwa kata bahwa 
Hia tidak ingat lagikepada itoekedjadian. 

Lantas dibatja lagi proces-verbaal 
jang melakoekan pemeriksaan di Ke- 
bon Kelapa itoe. Sedang kamar Land- 
raad makin tambah penoehnja. Pu- 
bliek berdesak-desakan sehingga ba 
njak jang mesti berdiri oleh karena 
kekoerangan tempat. 

Proces-verbaal dari pemeriksaan 
politie itoe ada loeas sekali dengan 
menerangkan portret2 satoe persatoe 
dari itoe kedjadian dengan boekti2nja 
(linggis). 

Hakim: Kau poenja keberatan ter- 
hadap itoe keterangan politie ? 

Terd,: Ragoe-ragoe. 
Hakim. Apakah betoel didalam itoe 

kedjadian ada linggis dan lain-lain ? 
Terd.: Ada. 

Hakim : Bagaimana adanja ? 
Terd.: (Diam sadja). 

-Selandjoetnja diperlihatkan portret2 
dari tempat2 kedjadian itoe drama dan 
tempat2 dimana korban2 terdapatnja. 

Hakim: Siapakah jg waktoe malam   roepanja. £ Mena 
“Hakim. Dimana kau dianiajanja? 

A.C.O.P,, jang seperti diboektikan 
idengan terang oleh angka2 dari ta- 
'hoer depannja, mendapat kemoendoe 
ran jang terbesar, toch masih tetap 
centrale jang terkoeat dan terpenting 
(representatief). Djoemblah anggauta- 

sama, dan lebih besar djoega dari pa- 

Katholiek bersama sama. 

Bagaimana masoek keloearnja ang- 
gota-anggota empat vakbond modern, 
jang bergaboeng pada A.C.O.P., 
bisa dinjatakan oleh jang berikoet : 

inja lebih besar daripada djoemblah| 
anggauta tiga centrale netral bersama 

da centrale2 Christelijk dan  Rooms-| 

itoe tidoer di itoe tempat ? 

- Ned, Bond van Pers. in 
Overh. dienst 

Centrale Ned.. Ambte- 
17731 15336 

naarsbond 13318 11198 
Bond van Ned. Onder- j 

wijzers 7948 7155 
Alg. Bond van Politie- 

pers. in Ned. 3897 3200 

Kendatipoen ada kemoendoeran, 
toch djoemlah anggota dari empat 
vakbond terseboet diatas ini, masih 
djaoeh lebih besar dari pada segala 
organisaise jang dapat dibandingkan 
dengan mereka itoe. Ini adalah boekti 
terang dari kekokohan organisasi dan     ekoel rata 9211 

1 Jan, '33 1 Jan. '34. baiknja azas-azasnja, 

“| Hakim: Apakah kau mengakoe atau | 
Itidak bahwa kau soedah memoekoel 

maya 

Terd,: Tidak tahoe. 

Hakim: Waktoe malam itoe, kau 
tidak masoek ke kamar? 

Terd. : Tidak. 
Roepa-roepa keadaan diitoe tempat 

pemboenoehan, terdakwa disoeroeh 
menerangkan. Sesoedahnja dengan ke 
loeh kesah, terdakwa menjeboetkan| 
nama2nja korban itoe dimasing2 por- 
tretnja. Lama sekali Tarmidi makan 
temponja sebeloem ia ingat kepada itoe 
portret2 dari korban2. Orang2 teroes 
datang masoek. Gedoeng Landraad 
soedah penoeh sampai diloearnja, dan 
djendela2 penoeh dengan orang. 

Dibatja lagi proces-verbaal mantri 
Politie recherche, jang melakoekan 
pemeriksaan di Kebon Kelapa. Diantara 
nja terdengar bahwa manteri-Politie 
itoe soedah mendapatkan satoe tjelana 
jang penoeh dengan darah. 

Hakim : Kau mempoenjai keberatan 
terhadap ini keterangan ? 

Terd,: Tidak terang. 

Lantas dibatjakan lagi proces-ver- 
baal dari Politie jang menerangkan 
bahwa di Tjikoedapateuh seedah ter- 
dapat satoe pisau belati atau oendjoe- 
kannja terdakwa sendiri. 

Ditanja Tarmidi apakah ia masih 
ingat itoe semoea, terdakwa mendjawab 
itoe semoea betoel. 

Dibatja lagi proces-verbaal jang me- 
wartakan bahwa waktoe Tarmidi 
Tang ap: badjoenja memperlihatkan 
darah. 

Ditanja apakah itoe betoel, terdakwa 
mendjawab bahwa ia tidak begitoe 
ingat lagi. 

Kemoedian dibatjakan beberapa pro 
ces-verbaal Politie jang menerangkan 
roepa2 boekti dari terdjadinja itoe per 
tempoeran darah. 

Barang2 boekti, pipa besi (linggis) 
satoe badjoe kemedja jang penoeh de 
ngan darah, jang Politie mendapatkan 
didjalan, tjelana saloer dan pisau belati 
jang djoega berdarah, ditaroeh diatas 
medja Pengadilan. 

Hakim. Oentoek apa biasanja terpa 
kai ini pipah besi ? 

Terd.: Oentoek saja, djika bekerdja. 
Hakim : Kau memakai ini kemedja ? 
Terd, : Ja, 
Hakim: Dan ini tjelana, 

» Terd.: Djoega poenja saja. 
Hakim : Waktoe ditangkap, apakah 

kau memakai ini kemedja dan ini 
tjelana. 

Terd. Ja. 
Hakim: Karena apa begitoe berdarah? 
Terd, : (tidak kedengaran djawaban 

nja). 

Hakim : Dan ini sapoe tangan ? (djoe 
ga penoeh dengan darah) 

Terd.: Tidak tahoe. 
Hakim: Karena apa semoea ber- 

darah ? , 
Terd,: (Tidak mendjawab| 
Hakim: Waktoe kau ditangkap, 

apakah itoe pakaian soedah berdarah ? 
Terd.: Beloem: 
Hakim: Apakah kau poenja loeka 

atau mendapat loeka ? 
Terd.: Tidak, 
Hakim: Kau tahoe, apakah barang- 

kali ada jang bentji kepada Nji Ko- 
mariah enz. ? 

Terd, : Tidak ada. 

Hakim, Waktoe semoea orang itoe 
soedah mati, apakah. warisan dari 
Asep Brillian soedah dibagikan ? 

Terd: Beloem. 
Hakim : Beloem, atau kautidak tahoe? 

Terd: Saja tahoe betoel, bahwa wa 
risan itoe beloem dibagikan. 

Hakim: Kau tahoe bahwa Nji Ko- 
mariah mati, boenting 4 boelan ? 

Terd : Tidak tahoe. 
Hakim: Apakah betoel kau waktoe 

itoe, tidak ingat apa2lagi ? 
Terd : Betoel. 
Kemoedian Tarmidi dipinggirkan dan 

Landraad moelai periksa saksi2 jang 
banjaknja ada 17 orang.   (akan disamboeng). 

Bagaimana banjaknja serangan2jang 
teristimewa ditoedjoekan kepada vak- 
bond-vakbond ini, dan kendatipoen 
penglepasan2 (afvloeiing) dilakoekan 
terhadap pada pegawai negeri (ontslag 
dan wachtgeld), toch organisasi2 
pegawai negeri modern ini tetap tinggal 
dibarisan terkemoeka. 

Nederland Bond van Personeel in 
Overheidsdienst oempamanja, ada lebih 
dari doea kali sekoeatnja vakbond 
terbesar dari lain-lain vakbond pega- 
wai negeri. Tiga kali sebesarnja Vak- 
bond Christelijk, dan 2'/, kali sebe- 
sarnja Vakbond Rooms Katholiek. 

Centrale Nederlandse Ambtenaars- 

5 aa Has - 

dan djoega lebih koeat dari pada 

bond modern dari kaoem amtenar 
sendiri, djaoeh lebih besar daripada 
segenap Perdok-centrale jang netral 
itoe, jang mempoenjai empat poeloeh 

djoemblah anggotanja dengan djoem- 

sama dengan Centrale van Hogere 
Ambtenaren, jang didalamnja ada-ber 
gaboeng tidak koeran 
sasi. 

Djoega Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers dan Algemeene Bond 
van Politiepersoneel in Nederland ten 

dikalangan gerakan- sekerdja netral 
dan berazas agama. 

Dengan terang ternjatalah dari se- 
gala ini, betapa besar petjah belah jg. 
terdapat didalam organisasi2 netral 
dari kaoem ambtenaar dan pegawai 
negeri (jang bersama-sama mempoe- 
njai tidak koerang dari centrale netral), 
dan betapa koeat dan kokoh ikatannja 

kaoem ambtenar dan pegawai negeri, 
jang dipersatoekan didalam satoe cen- 
trale. 

Pemandangan opisil dari Centrale 
Bureau voor de Statistiek, adalah soe 
atoe boekti hidoep dari koeatnja azas2 
modern didalam gerakan sekerdja ka 
oem ambtenar di Nederland, demikian 
toean N. Vijlbrief menoefis dari Ams- 
terdam. & 

—0— 

  

Bertempat : 

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

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. Il, 
Sebelah Halte Gondangdia, 

Djam bitjara 7 - 9 pagi 5-7 sore A43 
  

blah anggota Perdok-centrale bersama 

bih koeat dari pada Algemeene Rooms LN 
Katholieke Ambtenaarsbond (A.R.K.A,) 

A.R.K.A. bersama2 dengan Christelijke 
Ambtenaarsbond. 

Djoemblah anggotanja sebagai vak- 

vakbond ketjil, dan hampir sama banjak 

Nae: 

g dari85 organi 

toe akan menang djikalau dibanding- 
kan dengan vakbond2 konkoerennja 

“ 

antara vakbond-vakbond modern dari . 

  

,AGOENG? 
TRANSPORT — ONDERNEMNG 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C. 

Tel. No. 1220 WI. 

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

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

verhuis- 

r 

Hormat pengoeroes 

menocenggoe pesanan, 

Raden SOEMARTO.     116 

  

    
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di: te 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis,     bond (C.N,A.B.) masih doea kali le- 

Toean Partawinata—Gang Sentiong 
Kp. Sawah. | 
  

  KELAMBOKR SOEDAH DJAIT 
No. 2 oekoeran 205x225 x160 cM. F 1,45 'Randjang 
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| »Ini kali, saja, maoe tidak 
. maoe sadja ketawa! Lagi anten 

. mikirkan kesoesah, djika ingat, 
adj .. ketawa | Ai 

ini boekan perkara an 
ah ketawaan saja sekali in 

'. kepodjok. Saja djoega 
an 2 ketawa sadja. . 
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Lima tahoen kebelakang 
gemeente Bandoeng. Waktoe tingg 
di Tjitjendo saja ditanja or 1 
»Djoeragan, doepi noe mac 

| kedah majar ka Gemeente ?, ( 
0. djika jang mati, disini mesti bajar ke| 
00... Gemeente ?) Bi Nn 

  

2 

Djawab saja: » Atoeli poegoeh ma- Ea 
jar mah“ (Tentoe sadja, haroes mem| 

  

Gambar jang diatas menoendjoekkan Optocht dari FABRIEK BEDAK MUGUET, jang paling 
bagoes dari semoea arak-arakan diperajaan TJAP GO MEH pada hari pertama di Batavia Stad. 

  bajar). 

. jang menanja tadi ito, ketawa terping 
kel-pingkel sampai kelogar air matanj 

  

menertawakan saja. 

itoe, laloe menanjakan, apa sebabnja 
begitoe. gaan 

»Mana bisa“, djawabnja, Orang 
jang mati, ja mati sadja. Ia dioeroegi 

Jang membajar tentoe...achli waris- 
nja!“ sambil ketawa lagi. 

Saja djoega sekarang begitoe djoega 
halnja, entah menertawakan toelisan 

b- boeng Kampret: dalam ini podjok ke- 
Tn maren doeloe tanggal 18 boelan ini 

   

    

   
   

   
    

     

    

     

   
   
   

   
    

        

     

    
   

    
   

  

   
     

       

      

  

   
   
   

   

  

   
   
    

  

s: jang menerangkan bahwa: ,boeat o- 

|. rang mati djoega mesti membajar pa- 
—. da Gemeente", padahal jang memba- 

jar achli-warisnja, boekan orangnja 
jang mati“. 

  

Begitoe” soeratnja soedara Bima- 
|. njoe, dan menoeroet pikiran Kampret, 

|... djawaban waktoe ditanja di Bandoeng 
: itoe betoel: jang bodoh jang menge- 

— tawakan, boekan jang diketawakan. | 
0... Sebab, ada banjak kalimat atau 
0 perkataan djikalau diambil letterlijknja | 

“tidak benar, tetapi oemoem dipakai 

   

| diadjak bitjara haroes mengerti sen- 
itna 3 Es t : x 

| Djikalau ada sobat dari boeng Bi- 
manjoe kata: ,Tjoba pindjam kajoe- 

| api" ini djangan diharap djikalau so- 

|... dorkan geretan isinja tinggal 5 batang 
akan kembali 5 batang djoega, jang 

| tentoe 4 dan djikalau ada angin ba- 

rangkali 5 batang tinggal 3 atau 2 
batang lucifer-stokjes, Sebab itoe 

| ,pindjam" sebetoelnja ,minta“. Dja- 
|... ngan hanja diambil letterlijk djikalau 
— doos geretannja masih berisi 10 batang 

djadi akan poelang 12 batang jalah 
| plus rentennja pindjaman. . .. .! 
—.. Waktoe Kampret di Kebajoran be- 

lang tocan roemah kata : Nanti doeloe 
|. “toean, boeroe boeroe amat, toenggoe | 

| doeloe ah, orang perempoean baroe 
| masak nasi". Ini djoega salah sebab 

| betoelnja masak beras, boekan ma- 
sak nasi! Ja 

maker, sebetoelnja djoega salah, se- 

jang mendjait (bakal badjoenja dari 
— fabriek atau tenoenan, boekan bikinan 
|. nja) dan toekang bikin arlodji se- 
'' benarnja hanja toekang bikin betoel 

arlodji djikalau ada jang roesak. , 

Ta' oesah. diterangkan, tiap-tiap 
- orang tahoe bahwa orang jang mati 

— tidak bisa berboeat soeatoe apa lagi, 
'djadi tentoe sadja jang bajar achli- 
“warisnja, oentoek jang mati itoe! 

etjoeali leloetjon dari secretaris 
ng directeur kantoor dagang 

.  Directeur kantoor dagang 
oeh menjitak riboean 
aran barang-barang 

oe circulaire dja- 

      

   

   
        

  

  

Setelah saja djawab begitoe, orang | | 

» Saja koerang Senang ditertawakan | 

tanah. Ia ta” membajar ke Gemeente. | 

Pa | begitoe, mendjadi betoel, hanja jang I 

berapa hari jang laloe ini, maoe poe- Iteroes bekerdja di Station Radio, tetapi 

Merk ,klcermaker,, atau ,horloge- 

bab boekan toekang bikin pakaian dan | oentoek menjediakan baikpoen fikiran 

toekang bikin arlodji, tjoema toekang 

| Toean Moerwato ditangkap, baroesan 

|sadja habis mendjadi mempelai, kawin 

lindonesier jang ketjintaannja kepada 

kan dengan gambar, Koentji 
(BUAT Iaa nyaa 

4» Toean Moerwoto jang di 
Digoelkan. 

Sedikit riwajatnja. 
- Diantara pemoeka2 P.N.I. jang 

'barpe2 ini dikirim ke Boven Digoel, 
ada terdapat djoega toean Moerwoto. 
'. Tentang ini O. I. bisa mengabarkan 
sebagai berikoet : 

e 

| Sebagai jang telah diketahoei oleh 
ipembatja, toean terseboet pada hari 
t.t. 29 Januari jang telah laloe, dibe- 
rangkatkan ke Boven Digoel berhoe- 
boeng dengan beliau didalam perge- 
'rakan teroetama dikalangan P. N. I. 
(Pendidikan National Indonesia) di 
anggap mempoenjai. perboeatan-per- 
boeatan jang berbahaja oentoek kea- 
manan” dan ketertiban oemoem. 

Toean Moerwoto: adalah poetera 
jang nomer lima dan Toean Sastro 
digdo, Gepensioneerd Collecteur 
Opium regie di Djokjakarta, djadi adik 

| Toean Moerdjodo jang kini mendjabat 
sebagai Pemoeka P.I. Tjabang 
Mataram, kakak dari nonah Mo er 
tijati. Secretaresse ke I dari Perhim 
poenan Poeteri Mardi- Wanito 

Ce 

Maka tidak heranlah waktoe soeami be 
liau diangkatkan ke Boven Digoel poe 
Soekarsih toeroet dengan air moeka 
jang berseri-seri. sa 

—O— 

Penghapoesan Gemeente 
Tandjeeng Balei. 

—. Dioeroengkan. 
Menoeroet katanja Deli Courant, 

assistent resident dari Asahan dengan 
officieel telah terima kabar dari gou- 
verneur dari Sumatra's Oostkust, bahwa 
gemeente Tandjoeng Balei tidak akan 
dihapoeskan. - 
Antara lain2 ditimbang bahwa keadaan 

oeang dari itoe gem. sekarang ada se- 
hat, lagian penghapoesan di masing2 
tempat zonder alasan2 jang besar ti- 
dak bisa. dilakoekan zonder djoega 
lain2 gemeente jang ketjilan dihapoes 
kan, hal mana teroetama boeat ini 
waktoe dianggap tidak perloe. 

Seperti orang mesti ingat doeloean 
oleh ass. resident dari Asahan sebagai 
voorzitter dari gemeenteraad Tandjoeng   Tjabang Mataram, 

Toean Moerwoto dilahirkan di Plajen . 
selj ialah waktoe ajah beliau 

masih mendjadi Mantri, 
opium regie disana, ketika tahoen 1911. 

     

   

  

  

Djadi sampai sekarang beliau beioesia 
2A-tahoeps “5 

Ketika Moerwoto bersekolah di 
Europeesche Lagereschool Kidoel Lo: 
dji Djokjakarta, tammat dari sini te- 
roes melandjoetkan ke Techtnische 
School, tetapi dari T.S. diini kota 
beloem tammat, pindah ke T,S. Se- 
marang. 

Di T.S. Semarang beliau beloem 
tammat, soedah pindah lagi ke Tech- 
nische School Bandoeng sampai tam 
mat, ialah ketika tahoen 1928. 

Tammatnja dari sekolahan, beliau 

   

    

tidak lama antaranja beliau teroes 
keloear dari tempat pekerdjaan disitoe, 
tocan Moerwoto teroes bekerdja seba- 
gai goeroe disekolahan ,,Tjahja“ di 
(Bandoeng. 

Selama beliau bekerdja sebagai 
'pendidik di ini Madrasah particulier, 
mendapat lapang jang seloeas-loeasnja 

maoepoen tenaganja boeat keperloean- 
nja partij kebangsaan. '” 

| Dalamtahoen 1930 beliau 
masoek mendjadi anggauta 
IP.LN.I, Meskipoen itoe waktoe beliau 
masih sebagai anggauta biasa tetapi 
'ternjata actief bekerdja. 2 
 Sesoedahnja P, N. I. petjah mendjadi 

tional Indonesia beliau menempatkan 
diri di P,N.I, dan lantaran dari ke- 
actiefannja beliau teroes diangkat se- 
bagai penoelis jang II dari H.B.P.N.I. 

dalam menetapi wadjib sebagai L ei- 

der dari socatoe partij jang kiri, ketika 

ini perkoempoelan mendapat gropjokan 

rintah diasingkan ke boven Digoel. 
Baik kita terangkan, bahwa ketika 

dengan nona Soekarsih, seorang gadis 

doea, ialah P,I. dan Pendidikan Na- |. 

emikianlah lantaran keactiefannja 

dari perintah Toean Moerwoto toeroet 
ditangkap, dan kedjadiannja oleh peme 

Balai telah -dikeloearkan- satoe-rap' 
port dalam ini oeroesan, dalam mana 
divoorstel soepaja Gemeente Tg. Balei 
dihapoes:an dan lebih djaoeh ambil 
poetoesan hapoeskan lain-lain Ge- 
meente jang ketjilan, 
— Seperti diketahoei djoega Gemeen- 
teraad dari Tg. Balei telah menjatakan 
setoedjoe dengan ini penghapoesan, 
ketjoeali satoe lid sadja jang menjetem 
tegen. 

—0— 

. Oeroesan Kaligawe. 

Rapport dari vooronder 
"z0ek politie, 

Sesoenggoehnja orang tidak boleh 
pandang oeroesan Kaligawe terlaloe 
enteng, kata ,,Loc.” Boekan sadja 
politie di Semarang soedah mesti be 
kerdja keras, hanja djoega segala 
klerk klerk.negeri moesti keloearkan 
banjak tenaga. Sedari hari Kemis 
jang laloe semoea klerken dan 
djoeroe toelis jang pandai typ dengan 
masin, soedah moesti bekerdja oen- 
toek tik dengan rapi rapport-2nja 
vooronderzoek. 

Kapan orang tahoe, bahwa sedikit- 
nja boeat empat malam moesti dilakoe 
kan overwerk dari djam 6 sampai 9 
malam oleh doea poeloeh klerk kita 
bisa doega sendiri bagaimana pan- 
djangnja itoe rapport jang sebentar 
moesti dikirim pada assistent-resident, 

   

   

     

      

    

      

   

    

   

  

PPAP 2 fx aa 

KAN AU 
  

MN uerna 
Adanja Perhimpoenan2 Sepak Ra- 

ga di Pemalang. - 
Dikota Pemalang ada berdiri 5 boe 

ah perhimpoenan sepak raga. 
Jalah : 

1. Ster     tanah air djoega vol sampai 100pCt. 
2. Setija Moeda 
an Ne Ob. 

. Roda PA 
. Pemoeda Indonesia . 
. Alig'dam (bangsa Arab. . 
. H.C.T.N.H, (bangsa Tionghoal. 

v.v. Veldpolitie 
Delapan perhimpoenan terseboet ber 

diri di iboe kota Pemalang tetapi roe 
pa2nja tidak bisa bekerdja bersama2 
jang dikerdjakan hanja tjela mentjela 
sadja dari djaoeh, pendeknja koerang 
bersatoe diantara pengoerees2nja. 

Entah apa sebabnja, penoelis sa- 
ngat heran djika mendengar soearanja 
dari masing2 speler. Hanja club No.7 
kepoenjaannja bangsa Tionghoa jang 

0 
N
D
 

OL
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roepanja pendiam tidak banjak soeara 
tapi radjin bekerdja, boektinja soedah 
mempoenjai veld sendiri jang keliha 
tan begitoe loeas dan radjin dalam pe 
mandangan. Club No. 8 atas keradji- 

| nannja veld2 politie mendapat soko- 
ngan dari chef2nja hingga sekarang 
bisa mengadakan veld sendiri. 

Dan bagaimanakah lainnja ? Lihat- 
lah-P.S.I S, Semarang hingga sampai 
bisa .imempersatoekan perhimpoenan 
sepak raga jang berdiri didesa2. 

—a 0 ak 

Boxen. 

Max Baer akan bertanding - 
dengan (Carnera, 

Max Baer, itoe bokser kampioen doe 
nia bersama ia poenja manager Ancil 
Hoffman telah bikin permoefakatan 
sama beberapa promotor pertandingan 
boksen di Chicago. bocat mengadakan 
pertandingan 10 ronde (pertandingan 
biasa sadja dan boekan boeat reboet 

| titel kampioen doenia| melawan Primo 
Carnera, Max Schmeling. Steve Hamas 
atawa Art Lasky. 

Ini pertandingan bisa djadi diadakan 
dalam boelan Maart. 

  

  

  

Toean penoelis ,Awast.t, 
pembeli ditoko Tionghoa” 
Djakarta: 

Toean poenja s6erat kiriman jang 
ditoelis timbal balik, sajang ta“ dapat 
dimoeat. Lain dari pada itoe sebab 
toean persoonlijk tidak dikenal oleh 

|redactie dam nampak boekan poela 
langganan ,, Pemandangan”, sajang ini 
soerat kiriman diloear tanggoengan 
redactie tidak dapat tempat, meskipoen 
isinja boleh djadi benar.   

Perobahan Baroe 
Satoe keoentoengan dan 

satoe kelonggaran 

“Tidak pandang berapa banjaknja : 

lagi bocat PUPRLIEK 

belandja 

5 Belandja D JAMIT NRIJ 
“Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
Batavia-C. 

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

  

    
  
  

Mempertoendjoekan satoe pekerdjaan baroe, jaitoe HANDBREIWERK, 
memake toestel patent jang baroe. Oleh kerna 'itoe bisa beladjar dengan 
gampang dan lekas sekali. Semoea orang boleh datang tjoba dan menjak- 
sikan sendiri. Roepa2 pekerdjaan jang di beladjarkan seperti dibawah ini : 

Nippon's Breiwerk, Makurame Breiwerk, Tenoen Webe, Fix, 
Boenga2, Borduur. Lillian Art. Sesoedah beladjar di sini 3, boelan, 
djikalau mintak pekerdjaan disini bisa kasi kerdjaan dengan di bajar. 

    
Handbreiwerk diboeka dari : Memoedjikan dengan hormat. 

aan 1 . NIPPON BREISCHOOL, 
Pagi djam 8 sampai 1. (Goeroe Mevrouw Y, Ishii) 

Senen 60. Telef. 1489. WI. 

Sore djam 4 ,, 6. Batavia-C, 49 

  

  

  

"TT TAMBAH PENGATAHOEAN | | 
fijonto pakaian anak2: F 0,45 F075. Boekoe fjonto pakaian Njonja F 0,45 F 0,90 9 

fionto menjoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,600 F 1,4 Semoea ljoekoep / 

Bahasa Ing gris lekas dimengerti r 0,95 1 boekoe 
ANN menga pan . 

“ 

Pasar Senen 159 

OKO D 

$ 2 Iu Na ss Hee Bab “ARA 
seuah anakan FE SAR UNA NA 

M As" 
Batavia-Centrum 

si 
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aa Pa IR ge 
. Astroloog Horos- 
coop trekken 
    

Handifakiadige 
mbak so 5       ” 

  

  

  

   

  

     

  

   
   

    

   

  

nana sae B 
“TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 

dalem 'oemah: baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang, kwaliteit paling baroe dan 

- 

 Harganja moerah 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- 8 HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

'KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Kapten -atelier van Vuurwapens enz., 

TEK HONG 
| PASAR E BAROE. cai BATAVIA- CENTRUM — TELF. 361 WIL 

enz. 

       
  

  

    

    

    
    

    

    

   
    

     

   
    

  

E 

| Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita. 
  

Awas atau hati - hatilah toecan - toean dan njonja - njonja kalau ber- 
Tn lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

eka, banjak keloear batik tiroean. 

2 Perhatikanlah! 

gi KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

1 ae 

  

Kain saroeng dan KAIN PANDJANG Kain ati pandang | : KAOENG  PITJIS 
MANTERON ae | pandjang keloearan | I poLoOs haloes dan 

njoemas ' - FANSEILEN “sedang dan saroeng 
“poetih Semarang 

(ASI. ASLI. “ak   

  

  

Semoca batik keloearan apa a sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 

y . Jang Asli. “ 
2 

£ Menoenggoe dengan hormat. 

TOKO JISMAILDJA Can & Co: 
Pasar Senen 121 en 103. Batavia C.— Pekalongan--Solo— Padang— 

: Tasikmalaja. 

' HOOFDKANTOOR BATAVIA- C. Telf 4356 WI, 

Ps, Hoeboengkanlah: perniagaan toean sama kita pienja Firma soe- 
paja- toean2 mendapat kemadjoean jang peran sakali dan ke- 
sea jang Mena 

122 
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Banjak 'minjak Inankoc Cerapi jang 

—. mandjoer djarang 
ANA selamanja liat merk se- 

“belah, kepala djadi enteng tida 
'koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan. 

ilangken ketoembe. 

  

  

Kloearan 

Roemah obat 

| Kwitang — Batavia-Centrum 

, 

  

Jo Tek Tioe ! 
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    |. pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 

  

e 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy - 

"BOEME POETERA' 
DJOKJAKART A 

mempan . 

"Ialah satoe en tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 
jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus     
  

  

  

AT TITIP NFTTE END 

  

  

SIOnon 8 
5 Soedah. datang . Asli Tabib soedah datang Asa 

ls TABIB Dr. ABDULKARIEM 
JB VAN HINDUSTAN ka 

F Maan NA E 
Bj | | - 
Bi Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend” je 

B di Kota Batavia-Cenirum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat $EJ 

Is lama djoega jang terseboet di. bawah. EF 

Bj. Dan sekdlian tocan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang Fr 

(Bh saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en IE) 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. IE) 

Baro boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer F 
E| : Batasia- Centrum, Ej 

Ah Menoenggoe dengan hormat, — 

- . TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. Bs 
| 100pej 

Per ara AAU nano 
  

B 
1 
& 
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Oi 

Ia 

  

PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

Anak-anak, asal soedah pandai se-: 
dikit sadja membatja hoeroef Latijn 
(hoeroef Belanda) soedah boleh 
.membatja boekoe : 

SOEAL DJAWAB 

Dioesahakan oleh : 

Mara Soetan dan Mohd. Sjafei 

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

: di Kajoe Taman (S.W.K.) 

i aga loetjoe dan 

meng geaNa ai: 

  
  Djoega boleh dipakai oentoek 
  

  5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekoe keatas $ ongkos 3 

berolok-olok atau membadoet diatas ooneel dengan njanjian. 

Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0, 15#tambah: 

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada: 

Toro Kitab & Drukkerii Sd. Ali Alaidroes—Kramat No. 28 Pat: '“ 

Moh. Djohor—Gang boe (Gg. Damiri No. 4) Batavi:-Cenuum. 

Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia Centrum . 
Moh. Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.) : 

Ka   Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 219 

  

      

    

   

           

DARI 

Jang paling djempol 

  

  

BROWN RIBE 

likannja dokter. 

        

KELOEARAN PALING BAROE 

FAROKA 

  

  

(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

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

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

Electrische - Drukkerij 

» PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhofweg 36 — 

Mentjitak dari 
sampai besar. 
berarti kunst. 

    

Bandoeng 

pekerdjaan ketjil 
Pertjitakan kita ada 

64 

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram-adres : BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan netjis. 134 

  

YaU j 

  

Kleermaker 

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

  

  

Trima roepa2 pekerdjaam boeat foean2 
dan roepa2 model menoeroet maoenja e 
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- $ 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah IS 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDA HAM 39 
  

  

  

  

Oeang djangan dikirim dogloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM 
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 ni- 
latenschap). 

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

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada : 

Uitgeverij PANTI WIDIJA" 
Masing bij Buitenzcrg. 164 

      

    
  

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 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel loekang, saja sanggoep betoelin 
sampe -senang dipakenja, 

Djoeal obat sekit gigi tanggoeng 10 
mnuut bisa semboe per botol 5 Gr, ' 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan: 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. £ 1,25. 

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon. 17 

» 

  

  

SEX PRESSE" 
Reparatie-Atelier : 

Kedjaksan 155 Cheribon 
  

Adalah adres oentoek toean2, njonja2 
dan nona2 akan membikin betoel ba- 
rang2 seperti terseboet dibawah ini: 
1. Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara 
(gramophoon) 4. Mesin mendjait (ngai- 
machine 5. Mesin toelis (Schrijima- ' 
chine). 6. Lontjeng 7, Erlodji 8, Per- 
kakas muziek 9. Lampoe-lampoe d.LI 

Djoega bisa membikin betoel dan 
membikin baroe perkakas roemah 
meubel-meubel d.I. 
Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
sedang harga selamanja kita reken 
dengan pantas. 8 
Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 
nja2 dan nona2, 

Hormat kami, 

»EXPRESSE“ Reparatie-Atelier, 

N.B. Specialist oentoek overspannen i 
dan besnaren van Rackets dari harga     10 
f 3.50 sampai f 7.50. 176 
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Penning - sepeda toeroen 
"mendjadi FI. : 

Pembantoe kita dari Pemalang mes 
ngabarkan : On NAN Open 

Terlihat dari boekti2 pada tahoen 

pihaknja publiek merasa bahwa harga | 
penning sebesar itoe ada terlaloe be | 
rat boeat ini waktoe oeang mahal, da 

—. ri Ppihaknja politie ada mendapat ke-| 
soekaran bahwa pelanggaran tentang | 

5 peng ada terlaloe besar. Dari itoe 
menoeroet kepoetoesan vergadering | 
dari R, R. disini maka harga penning | 
itoe sekarang ditoeroenkan mendjadi 

2. f1.— sadja, sehingga penoeroenan ini 
— membikin girangnja jang bersangkoe 

| tan tidak perloe diboeat heran. 
“4 Moelai boelan moeka “diharap se- 

. moeca penoenggang sepeda soedah 
mbeli penning boeat tahoen 1935. 

  

    

  

—. Peringatan Diponegoro. 

: Aneta kawatkan dari Djokja, berhoe 
.  boeng dengan peringatannja hari me- 

aa 

ninggal doenia dari Pangeran Dipone   

      

| goro di Wonosari, ada 2 anggauta be- 
|. stuur dari Kepandoean Bangsa Indone 
—. sia, jang dibawa oleh Pplitie oentoek 
| didengar keterangannja lebih djaoeh. 

| Lagi korban onderwijs-ordonnantie 
1 gn goeroes Pers-Commissie dari 

do tjabang Bogor mengabarkan: 
Apu iwen Ye arniwatil 

st-Java. No. A 80/1/4 tanggal 28 
nwari 1935 telah dinjatakan, bahwa 

toean Wasino goeroe pada sekolah 
partikoelir di desa Kadoemangoe, 

— district Tjibinong (Bogor| telah ditja 
'boet haknja oentoek mengadjar, 2 

'T. Wasino adalah anggota Partindo 
bang Bogor, dan mendjabat ketoea 
ri ressort di dessa terseboet. 

tni apa TA NONA MARS 

Balai pengobatan (Poliklinik) | 
P.P.K.RJI, Semarang, 

|. BPKREL (Perkoempoelan 
Pengoeroes Kesehatan Ra' 

ojatIndonesia) Semarang sedjak 

- hatan hiioep dengan sempoerna, Po- 
likliniek P.P.K.R.I. moelai lahir pada 
boelan October 1930 djadi sehingga 

— Kini koerang lebih baroe doea setengah | 
tahoen oemoernja. Perhimpoenan kita 
kini dapat langsoeng bekerdja sehing 
ga sekian tahoen lamanja, ialah ter/ 
dapat dari sokongan anggauta2nja 

. jang menetapi kewadjibannja masing2 
“ Menoeroet oedjoetnja perhimpoenan 
maka oeang sokongan dari Contributie 
dan Entree ditetapkan jang paling 

|. rendah sekali, sebab perhimpoenan 
|. kini kanjak pengharapan jang soepaja 

. dapat menolong kaoem2 jang selaloe 
dihinggapi penjakit kemiskinan. 
.Ocang Entree dan Contributie di 

poengoet menoeroet pendapatan (Ga- 
djih) masing2 
| Entree dipoengoet dari ?0,50 sam 
pai f 3. 

. Contributie id. f0,25 sampai f1,50 
iap boelannja dan oeang peme 
aan dari f 0,12'/2 samapai f 1,50. 

“Orang jang beloem mendjadi ang- 
gauta haroes membajar menoeroet 
tarief jang soedah ditetapkan oleh 
perhimpoenan. Selain dari kekoeatan 

| oegang perhimpoenan poen dibantoe 
| oleh kekoeatan tenaga dari Tabib- 

tabib kita jang memang dengan 
 sesoenggoehnja hendak menolong bang 
sa dan noesa, dengan bekerdja jang 
ela hati poen ichlas ta“ mengharap- 

ini dan 'itoe tentang pertolongan 
telah diberikannja pada publiek 

an tidak memandang bangsa dan 
Ketjoeali dari jang berobat di 

i-Pengobatan poen banjak sekali 

keroemahnja masing2 kalau 
ja ada karena sedikit di se- 

ktoe. ' 

arena dari sempoernanja Or 

ita itoe dapatlah kita menga 

    

  

   
        

    

    
   

    

    

    

   
   
    

   

   

      
   
    

    

    
   

  

    
   

    
   

    

                    

     

  

   

  

    
    

    

   
    
   

   

     
   

     

   

   

(anggauta) jang mendatangkan | 

ng dan mengobati orang 
lam Balai-Pengobatan 

bandingkan dengan po- 
nak Negeri jang telah ada 

ta Semarang kini, tidaklah akan 
en akan keadaannia dan ta" ke 
ggalan rasanja tentang pembangoe- 

SEMAN 
| Di polikliniek kita P.P.K.RJ, bisa 
(didapat: : 

1. Pemeriksaan penjakit matjam2 
(Interne en Kinder Ziekten) 

2. Pemeriksaan Isteri2 jang hamil 
(Verloskundige) - 

jang laloe dimana hargapenningsepe-| 3, Pemeriksaan Baji2 (Consultati 
da f 1,50.— tidak sedikit membikin | bureau van Bigelingen) Aan 

 kesoekaran dikedoea pihaknja Pada f 4. Dapat menolong Isteri2 jang soe 
ka bersalin didalam Balai-Pengobatan 
(Kliniek) dengan ditolong oleh Mevr, 
Dr. Mochtar. 
Selain dari pada keterangan jang 

telah tertoelis diatas, dibawah ini per 
loe poela kita terangkan djoemblah 
nja orang sakit jang soedah ditolong 
dan berobat di Balai-Pengobatan. 

Djoemblahnja orang sakit: dalam 
tahoen 1934 dari boelan Januari sam 
pai December adalah 1 3890 terda- 
pat poela jang ta" koeat memenoehi 
sjarat2nja (Gratis) djoemblah 1439 
orang. 3 : 

TO 

Sultan Johore poelang habis pesiar. 
Setelah lakoekan perdjalanan sekian 

lama di Europa, Amerika dan Japan, 
baroe. pada tg. 22 j.lI. Sultan Johore 
dan permaisoerinja balik kenegerinja. 

Penjamboetan di pelaboehan ada 
tjoekoep ramai. Inilah disebabkan ia 
telah beritahoekan terlebih doeloe soe 
paja orang tidak samboet setjara 
besar. : “ng : 

Kelihatan Sultan ada goembira, roe 
panja pelantjongan“sepoeloeh boelan 
bikin ia menampak banjak kesenangan. 

..Di fihak Tionghoa jang toeroet sam 
engan besluit dari Gouverneur|boet Sultan ada toean-toean Wee Tiao 

Kwee dan Lee Chuan Guan dengan 
njonjanja masing-masing. 

Sultan Johore dan permaisoeri te- 
lah koendjoengi Hollywood di Ame- 
rika, saksikan pernikahan agoeng dari 
prins Inggeris dan lihat tentoonstelling 
doenia di Chicago. 

Ia djoega telah bertemoe sama Pre 
sident Roosevelt dafi Amerika Serikat. 

—0— - 

—. Lintah darat jang kedjam. 
: Publiekharoes 

awas kepadanja. 
Dikota Medan ada seorang Benggali 

jg baroe sadja 4 tahoen lamanja ting 
“didirikan sehingga kini soedah keli|gal disini, jang sewaktoe datang hanja 

mempoenjai sepasang pakaian dibadan, 
sekarang soe dah mempoenjai harta 
kekajaan f 25000 dan terkenal sebagai 
seorang woeker jg kedjam, toelis S.D. 

Bagaimana woeker ini mendjalankan 
rolnja dapat kita tjeritakan seperti tsb 
dibawah ini, 

Bermoela sewaktoe ia datang moelai 
mendjadi oppas djaga malam, dan pen 
dapatan gadji moelai diboengakannja 
dengan mentjari korban jang ketjil2. 
Setelah ia mempoenjai modal sedikit 
lantas ia moelai mentjari masanja jg. 
besar, dan dengan tjara penipoean jg. 
amat soelit dan mengherankan, 

terdesak perkara oeang meminta perto- 
longan seorang tengkoelak oentoek 

ngan si woeker jang dengan segera 
memberi tahoekan hal ini kepada si 
woeker jg bersedia dengan djeratnja. 

njaknja f 160 dan diperboeat soerat 

PCt. Beberapa hari kemoediag kembali 
ia terdesak perkara oeang dan sekali 
ini diberikan pindjam ocang banjaknja 
f 600 dan dibikin soesrat hoetang be- 
sarnja f 10000 rentennja 2 pCt. se- 
boelan. Si datoek tidak batja soerat hoe 
tang itoe hanja ia teeken sadja lanta- 
ran pertjaja pada si woeker dan Si- 
tengkoelak dan tambahan poela sedang 
dalam keadaan mabok poela kabarnja 
Dari kedoea soerat hoetang ini dari 
pokok sadjak si woeker soedah beroen 
toeng banjaknja f13720 lain rentennja, 
. Dalam soerat2 hoetang itoe seperti 
biasa akal siwoeker djikalau berhada- 
pan dengan rakjat zelfbestuur, soepaja 
perkara itoe djangan terdjatoeh ke Ke 
rapatan maka diperboeat nama seorang 
Banggali djoega sebagai tanggoeng-      

    

pat2 jang begitoe tjoekoep menanggoeng, dengan djalan demikian 

hoetang 

mentjarikan oeang dan si tengkoelak 
itoe roepanja ada berhoeboengan de- 

| Kedjadian oeang jg dipindjamkan ba 

'hoetang. besarnja f 4480 rentennja 2 

dilan Gouvernement. Kaoem woeker 
amat takoet berhadapan dengan Kera 
patan karena “disana ia mati angin 
betoel-betoel.  . 

Begitoe djoega dalam kedoea soerat 
ini seorang Banggali nama 

H.S, toeroet menanda tangani sebagai 
:Itanggoeng menanggoeng jang dioepah 

oleh siwoeker. 

“Beberapa boelan kemoedian diwak 
toe ingin mengetap kekajaannja jg. di 

itoe, dan lantas memadjoekan perkara 
terhadap Datoek itoe di Raad van 
Justitie, dan terlebih doeloe sebagai 
akal tjerdik siwoeker pindahkan poela 
soerat hoetang itoe atas nama kon- 
tjonja soepaja ia bisa berdiri diloear 
pagar dan bertopeng. Orang jg djadi 
tanggoeng menanggoeng djoega dipang 
gil menghadap, ia lantas ketakoetan 
jang kelak ia bisa dihoekoem karena 
hal ini, dan lantas pergi mendapatkan 
'advocaat pihak sidatoek dengan mene 
rangkan dihadapan notaris jang benar 
ia mendapat oepah (dan tidak benar 
ia tanggoeng menanggoeng dalam ke 
doea soerat itoe hanja dibikin akal 
sadja oleh siwoeker, dan diterangkan 
djoega beberapa oeang itoe jang sebe 
narnja diberikan menoeroet keterangan 
kita diatas. 1 

Melihat hal ini siwoeker koetjar ka- 
tjir karena keselamatan oeangnja bakal 
terganggoe. dan merekapoen mendiri 
kan 1 complot jang mengantjam pada 
sitanggoeng menanggoeng jang djika 
lau tidak maoe menerangkan dan mem 
berikan koeasa kepada advocaat pih.k 
siwoeker sendiri ia akan diboenoeh. 
Dan lantas orang itoe takoet danter- 
paksa memberikan koeasa kepada ad- 
vocaat siwoeker djoega dengan mem- 
berikan keterangan jang djoesta, dan 
kepadanja siwoeker lantas berikan oe- 
pah banjaknja f500.- dan disoeroeh 
pergi keloear negeri, soepaja Justitie 
djangan dapat memeriksanja lebih 
landjoet kelak. 

Begitoelah akal siwoeker. 
Kabarnja masih banjak saksi2 jang 

akan madjoekan keterargan jang be- 
nar. Dan Raad van Justitie kita rasa 
patoet memeriksa perkara ini dengan 

itoe djangan teraniaja dan mendjadi 
korban woeker jang kedjam. " 

Satoe lagi korban siwoekoer jaitoe 
seorang pemoeda nama H. Oesman, 
jang terdesak perkara oeang meminta 
bantoean tengkoelak jang terseboet di 
atas djoega oentoek 

bagi siwoeker. Setelah poetoes pem- 
bitjaraan siwoeker berdjandji akan ka 
sih pindjam oecang banjaknja i270.— 
dan dibikin soerat #1050 — dan ha- 
roes diteekan dimoeka Notaris, Se- 
waktoe soerat jang f1050,— hendak 
diteeken siwoeker madjoekan poela 
selembar soerat oetang lagi jang telah 
disediakannja besarnja f2500,— dan 
disoeroeh teeken djoega kepada siha- 
dji. Sedang ia.lebih dahoeloe telah 
diadjar kenal dengan alcohol. Kata si 
woeker soerat jang f 2500.— hanja se 
perti borg soerat jang f 1050—. djika 
lau oetang itoe dibajar ini soerat tidak 
tagih, tetapi kalau tidak dibajar se- 
perti perdjandjian soerat ini poen dita 
gih djoega. Dengan tidak pikir pan- 
djang sihadji lantas teeken soerat itoe 
kedoeanja dan ia djadi beroetang 
f 3550.— dengan rente 2pCt seboelan, 
sndang oeang jang diterimanja hanja 
f270.— sadja. 

Beberapa boelan kemoedian ajah si 
hadji jgterkenal seorang kaja mening 
gal doenia dengan meninggalkan harta 
poesaka banjak sekali. 

Melihat ini si woeker bergirang, dan 
lantas teroes sadja meminta pada Land- 
raad soepaja harta poesaka itoe di 
beslag oentoek pembajaran hoetang 
kepadanja, jang mana segera conser- 

“ Ivatoir beslag itoe didjalankan dan 
Seorang Datoek jg pada satoe ketika perkara itoepoen djatoeh pada Land- 

raad, 
“Di Landraad si hadji memakai ad- 

vocaat Mr, Haag, dan menerangkan 
jang oeang itoe hanja dipindjamnja dan 
diterimanja banjaknja f 270.— sadja, 
tetapi si woeker menerangkan ia beri- 

|benarkan keterangan si woeker sebab 
si hadji hanja mempoenjai saksi si 
tengkoelak itoe jang lantas. berdiri 
poela dipihak si woeker sebab telah 
mendapat oepah dari si woeker dan 
memberatkan atas si hadji. 

bajar f 3.550 berikoet renten 2 pCt. 
seboelan, jang semoea sekarang telah 
berdjoemblah f 5000,—. : 

Atas kepoetoesan ini H. Oe. naik 
appel pada Raad van Justitie. Dan 
kabarnja  advocaatnja sekarang me- 
minta pada raad soepaja si woeker 
disoempah jang benar 'ia kasih 
pindjam f 3.550.— contant. Djika 
si woeker soedah dan berani bersoem 
pah ia lantas ditoentoet soempah pal 
soe. Sebab sekarang soedah ada 4 
orang saksi jang bersedia hendak mem 
berikan keterangan jang bengr dalam 
hal ini dan tahoe betoel hal perkara   ini, 

perkara itoe lantas djatoeh ke penga- 

djalankan dengan tjara jang tidak halal | 

selandjoet landjoetnja soepaja datoek |. 

1 wang, jang | 
lantas terboeka poela.i kansbesar| Vice. Voorzitter, M-Y- Is Imam Nega 

kan tjoekoep f 3.550. Landraad mem-| 

Landraad 
menoetoeskan jang hadji itoe mesti| 

A 

Hal ini djoega R.v.J. patoet periksa 
lebih landjoet dan sekiranja ada pan 
tas djika perkara itoe disoeroeh boeka 
|lagi di Landraad kembali dengan men 
tjari keterangan lebih djaoeh, agar H. 
Oe. djangan teraniaja. 

Lebih landjoet siwoeker bisa poela 
mendapat korban seorang .T. Permai- 
soeri telah djatoeh dalam djebakannja 
dengan memberikah2 f 500.— ia soe- 
dah mempoenjai doea soerat hoetang 
besarnja f 3200.— 3 

Dan seorang T. lagi nama T.H. di 
berikannja pindjam f 700 diteeken 2 
'soerat hoetang besarnja f 2000.— Ke- 
doeanja hal ini kita sedang selidiki 
lebih landjoet. 

Kita peringatkan kepada publiek ha 
roes awas kepada woeker ini. Dan ba 
gaimana rolnja lebih landjoet semoea 
nja kita akan terangkan kelak djika 
perloe. Kita rasa bestuur patoet tjam- 
poer tangan dalam hal ini, dan ada le 
bih baik djikalau siwoeker ini selekas 
lekasnja dioesir dari negeri ini, soe- 
paja djangan lebih banjak orang jang 
teraniaja olehnja. ' 

Rahasia dari lain2 woeker jang ter 
kenal dikota ini akan toelis lain kali. 

—0 — 

Sji'ar Islam. 

Seperti pernah dikabarkan, di Pa 

dang telah berdiri satoe perkoempoe 
lan oemmat Islam jang terdiri dari se 
gala golongan, jang maksoednja oen 
toek menoedjoe persatoean. 

Diantara tjita tjita itoe dilakoekau 
dengan djalan mengadakan roepa roe 
pa oesaha, seperti meminta pada firma 

firma Europa dan Tionghoa dan lu 
donesier, agar dapat tiaptiap hari be 
sar oemoem Islam, sekalian pagawai 

nja jang beragama “Islam divrijkan 

dalam tempo jang sama. Demikian — 
poen hari Djoemahat, soepaja ketika 
bersembahjang Djoemahat divrijkan, 

Djoega di hari Raja Idilfitri, Hari 

Raja Hadji, didaja oepjakan menga 

dakan sembahjang di satoe lapangan 
jang tertentoe. Lainnja dengan ringkas 
poen mengharapkan linjapnja perseli 

sihan perselisihan dikalangan oemmat 
Islam, baik karena oeroesan soerau2 
dan mesdjid2 atau lain lainnja, 

Pengoeroes dari ini perkoempoelan 

Minggoe jang laloe soedah ditetapkan 

orangnja, tetapi soesoenan peker- 

djaan'masing2 baroelah malam Ming- 
goe jang baroesan ini dipilih dan me 

noeroet oendian telah ditetapkan se 
bagai berikoet : , 

Voorzitrer: Mr. Machmoed Yunus. 

ra), .dan Noer Talib 
Penningmeester: Baharoedin Turki 
Secretaris I: Wahab Salam. 

Secretaris Il: Kaharoedn Marah 
Boengso-i. 

, Commissarissen : H. Hasan, Karim 
Joesoef, Achmad 

Malim, Daoed, Ha 
dji Maawijah. Zein 

Jasin. 
Akan dimadjoekan orang candidaat 

lagi, pertama toean Moedo Amin dan 
W. St, Radja Endah, 
Adviseur ! Basa Bandaro. 
Demikianlah soesoenan pengoeroes 

Sji'ar Islam itoe, jang kalau soedah di 
rasa perloe dan sanggoep, djoega bo 
leh didirikan tjabang2 di lain2 tempat, 
dengan mempoenjai Hoofd bestuur 
sendiri. 

Harap sadja, hal ini mendjadi per 
hatiannja oemmat Islam di seloeroeh 
tempat. S.S, 

Kepala kerbau persembahan adat. 

Dihoekoem lagi me- 
motong se€tkor kam- 
bin g, in a 

Soedah mendjadi kebiasaan -bagi 
orang Islam, teroetama poela di Su- 
matra Barat, sewaktoe akan masoek 
poecasa, menjembelih kerbau, dimana 
daging heiwan itoe didjoeal pada orang 
banjak jang akan dipergoenakannja 
boeat mendjamoe handai dan taulan 
Oentoek menjamboet hari maksoed 
poeasa itoe. 

Begitoelah S.S. mengabarkan bahwa 
seorang nama Anil tinggal di wijk II 
Natal” (Tapanoeli) telah menjembelih 
seekor kerbau kepoenjaan seorang 
bernama Soetan Sjarif tinggal disana 
djoega. 

yentoek menjembelih kerbau itoe, 
oleh Anil soedah dibeli soerat merah 
harga #6,— atas namanja, biarpoen 
kerbau itoe ada kepoenjaan St. Sjarif. 
Djadinja . Anil ada toekang djoealnja, 
Sewaktoe pada hari. pendjoealan 

masoek poeasa  itoe, dimana pasar 
soedah lengang, datanglah pada Anil 
doeca orang jang mendjadi soeroehan 
dari kepala Koeria Natal, meminta 
soepaja Anil memberikan kepala ker- 

Ibau jang dipotongnja oentoek meme- 
noehi 
Koeria. 

Permintaan jang seroepa ini tidak 
dikaboelkan oleh Anil dan soedah be- 
remboek-poela dengan St. Sjarif jang 
djoega tidak menerima permintaan itoe, 
sebab pemotongan kerbauitoe boekan 
potongan adat. 

Hal ini roepanja berekor pandjang, 
jang mana Anil dibawa kemoeka ke 
rapatan adat dan ditoentoet soedah 
melanggar sepandjang adat, tidak maoe 
menjerahkan kepala kerbau pada Ke- 
pala Koeria, Disini biarpoen Anil me- 
nerangkan bahasa kerbau potongan 
itoe tidak kepoenjaannja, malahan ke 
poenjaan St. Sjarif, achirnja kerapatan 
adat memoetoeskan menghoekoem Anil 
dengan mewadjibkan memotong seekor 
kambing serta mendjamoe Toecankoe 
Penghoeloe dan orang banjak pada 
satoe hari jang ditentoekan. 

Dalam hoekoenian jg didjatoehkan 
ini, Anil tidak menerima, apalagi dalam 
kerapatan itoe sebenarnja ada poela 

sepandjang adat pada Kepala 

beberapa orang jang sebenarnja tidak 
mestinja doedoek dalam kerapatan adat 
memoetoeskan perkara adat. 
Berhoeboeng dengan ini, maka Anil 

soedah memadjoekan rekest pada toean 
Controleur Natal di Hoeta Nopan, 
meminta keadilan, apalagi sebab Anil 
tidak memenoehi kepoetoesan itoe akan 
dihadapkan poela ke Magistraat. 

  

PEMBERIAN TAHOE 
Nanti pada tanggal 1 Maari 1935, 

Toko Madjoe Pasar Baroe No. 148 

Batavia-C. akan memboeka satoe 

FILE L di Pasar Meester Cor- 

nelis No. 2a, Persediaan fjoekoep 

dari antero 'atik2 haloes dan 

Kasar keloearan Tanah Djawa dan 

Palekat Samarinda dan lain2 lagi. 

Harga bersaingan. 

Menoenggoe kedatangan Toean2 
dan Njonja2. 

Segala diterima dengan hormat. 

Eigenaar 

TOKO MADICE   
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BATIK 

# 

N. B. 

      JANG TERKENAL 
JANG ACTIEF 

TOKO ,M.I. MAASOEM" 
PASAR SENEN No.135 

Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 

  

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloeroeh tanah Djawa 

jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 

, loearan. 

A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoeng palingtipis 

MI: MAASOEM' 
36 SENEN No, 

JANG MOERAH 

  

HANDEL 

HORMAT 

135 Batavia-Centrum.     u 
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AN Net A. Scheltema Joustra 
  

      

      

     
    

    
   
     

».dari itoe tidak oesah 'heran.” 

rendah — 
Sa 

warnanja, tjoraknja, 

HARGA PASTI “5 

N.B. 

|. Pesanan 

“ HR 

Ki» 

NE Passarstra at BNDOENG. 

Satoe-satoenja toekang Ketoe. .Oedeng -jang balekapat 3 Diploma, 

'soedah mendjadi 

| dari achli2 pemakai kegedean. jang berpangkat tinggi dan 

Djoega berdagang itik NOC LeLorPen, dan “lain2, jang 
maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

MOERAH 

“ Pertjajakah ? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer 

dari sekarang. 

locar .Java haroes kirim. wang lebih doeloe “s nja dari 

| Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

7.30 — 8.30 v.m. 
Dik dn. 4 

Spreekuur van : 

  

  

TOEKANG GIGI : 9 

Yhio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

  

langganan besar 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar samakawarasan badan, 

| tapi. djoega ada ambil satoe kadoedoekap 
penting bagi kabagotsan, seande orang poe- 
nja gigi tjopol (bmpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 

MENJENANGKAN. 

pesanan - 
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 satoe 
menit berhpoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf 1.— (satoe roepial.   : 52 

   

. .uwamu 

l Roepa-roepa Maizan dan batoe 

toenggoel dibikin sama 
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KANTOR PUNING 
CHERIBON TJANGKOL 28 

  

      
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem: 

  

  

  Sana ES 21 

TDIUN | 

  

  ' . 1 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

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

Harga abonnement boeat Hindia. 

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

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

sn ADA 

      

terang, 
Dokter soedah menetapkan waktoenja 
menikah“. . 

Rodplinja sadja ia keliroe". 

Aminah ta' mati". 

  

Agan “Aminah jang meminoem ratjoeri, 
.boekannja Dokter Slamat, 

lannja sadja”. 
Raden Warga : 

sainnja itoe ?“ 
Wongso : 

»Pantas badannja begitoe lampai .. 
kata Raden Warga sambil menge- 
loeh 

  

Speciaal oentoek ,Pemandangan”. 

Nadruk verboden. ta” membahajakan dirinja. 
aan oat Wongso : ,, Betapa menjesaknja saja, 
Han djika kedjadian itoe membawa ke- 

17 “V4 pintoe koeboer”. 
JANG BERSALAH. Pn Raden Warga: .Apalagi saja. Se- 

karang soedahlah sadja djangan me- 
njimpang pembitjaraan kesana lagi. 
Djika saja ingat akan hal itoe, hati 
Isaja selaloe berdebar-debar“. 
. Wongso: ,Sebaiknja, djanganlah 
kita perboeat 'segala kema'siatan itoe, 
soepaja djangan di lanap Toehan. Boe- 
ikankah Tochan selaloe mengetahoei 
kepada sekalian 'machloeknja jang 
mendjalankan kedoerhakain ?“ 

Raden Warga: ,Ja, memang sebe- 

Perimaga saja djika-tosahi berteroes- 
tentoe ta” dapat, sebab toean 

Raden Warga: .Kenapa doeloe 

Wongso : »Itoe kesalahan si Ikem, 

Raden Warga : » Oentoeng ANA   toelnja itoe. Moedah-moedahan sadja 

  
Wongso: ,Ja, oentoeng sekali. Te- 

tapi hal itoe terdjadi sebab kebiasa- 

» Bagaimana kebia- 

»Djika malam selamanja 
memes | sedikit, dan djika minoem, airsegelas 

Itoelah ' 'sebabnja maka ratjoen itoe 

djadi lapangan advertentie djoega.   oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B 

Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mofat adver- 
tenfie alawa tarief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

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

: bisa men- 

Administratie.   
  

  

  

' DJIKA KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK LEKAS PAKE, 
JAITOE ! 8 

KWALITEITNJA BA 
HARGANYA .TJOEMA MINJAK RAMBOET . 

. 

IK DAN MOERAH 

  

  

sertaken oewang terlebi doeloe, 

Hoofd - Agent voor Z. & O.     
kita diperlindoengi 
Ap aw 

Tidak berapa lamanja kedoea orang 
itoe sampailah keroemah Raden War- 

ga, dan Wongso laloe poelang . . ... 
Keesokan harinja Raden Warga ta' 

pergi kekantoor. sebab moekanja beng- 

Toehan agak- 

: : KE 1 itoe baroe habis kira-kira didalamlkak, bekas semalam ditindioe 
PA' TOEA Sh tempo sedjam, sebab diminoemnjalDjoio ...... 

Oleh barangkali hanja doea atau tiga titik| 'Isterinja bertanja, apa sebab maka 
ENGKA-WIDJAJA. Isadja", .Imoekanja bengkak tetapi ta? didjawab 

“Isebenarnja. Katanja : .,Kena bola ... 
Pp unan «ketika melihat pertandingan 
sepak raga Bandoeng dan Tjitapen“. 

Isterinja pertjaja djoega akan per- 

  

kataan KO Ana na IOP Pa eU 

IX 

MENGISI PIPAH SEPENOEH- 

PENOEHNJA, 

Tiap-tiap hari Mr. Fatimah sangat 
riboet, Pekerdjaannja amat banjak, 
bertimboen-timboen diatas medja toe- 
lisannja. Semendjak mendapat titel 
Mr. ia bekerdja sangat radjinnja. ' 

Ia dapat bekerdja berdiri-sendiri! 
Sesoedah selesai pekerdjaainnja se- 

hari-hari, jaitoe mengoeroes admi- 
nistratie ,peroesahainnja dan mengoe- 
roeskan  matjam-matjam perkara ke-   

  23 

JANG PALING 

TERKENAL 

  ear tel dingin 

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

van Borneo. 

AUW KIE HOEN, Tarakan. g 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

. GALENICA., 
anah Abang 34, 

    AA 
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(Tole 

onkost kirim V RY.     Batavia-C. 
  

hakiman, laloe ia berkerdja oentoek 
matjam-matjam perkoempoelan. 

Perkoempoelan jang ia- amat soekai 
jaitoe perkoempoelan : sociaal, kese- 
nian dan gerak badan. Akan per- 
koempoelan politiek ia ta” ikoet.sebab 
dilarang oleh orang tocanja. Bermoela 
ia ta” akan menoeroet akan larangan 
Orang toeanja itoe, tetapi setelah di- 
pikir-pikirnja bahwa koerang baiknja 
djika “ta” mengindahkan perkataan 
orang toeanja itoe, laloe ia mengam- 
bil djalan lain . . .... 

Pendiriannja itoe makin lama makin 
tegoeh, sebab sesoeatoe hal jang di- 
kerdjakannja itue selaloe berhasil ba- 
ik. Disegala perkoempoelan jang ia 
masoek ia terkemoeka. Ia dapat per- 
hatian loear biasa dari anggauta-gan- 
gautanja. 

Adapoen Dachlan, Tapak lama ma- 
kin senang sadja, sebab peroesahain- 
nja sesoedah dipegang baik oleh 
isterinja itoe, makin madioe. 

Roemah  sewainnja selaloe berisi, 
sebab banjak benar orang-orang jang 
soeka mengisi roemah-roemahnja itoe. 
Djika seorang hari ini pindah, keeso- 
kannja roemah itoe berisi lagi. Se- 
babnja maka begitoe, segala peratoe- 
ran jang diadakannja itoe, menjenang-   kan kedoea belah fihaknja. 

Begitoe poela hal jang 
madjoe dengan pesat , Sa 

Tiap-tiap tahoen ketika menoetoep 
kitab (administratie) nampak keoen- 
toengannja angka jang besar-besar... 

Pada soeatoe hari, berkatalah Dach- 
lan ga, 

lainnja, 

Aminah", 

»Mengapa ?“ tanja isterinja, 
,la hendak kawin, 

masih ketjil, Menoeroet pikiran ka- 
kanda lebih baik peladjarannja da- 
hoeloe diteroeskan”, kata Dachlan. 

»Pikiran adindapoen begitoe poela, 
Jang mendjadi halangan hanjafkekoe- 
rangan oeang oentoek membajarnja 
sadja. Ajah roepanja soedah merasa 
senang. Aminah mendapat diploma 

sioen, tentoe peladjaran Aminah dite- 
roeskan. Apalagi' Aminah itoe soeka 
beladjar“, kata Mr. Fatimah. , 

»Mengapa hal pembajaran jang d 
soesahkan.  Ta'  sanggoeplah adinda 
membajarnja ?“ tanja Dachlan. 

h 

Akan disamboeng,   

djika dapat disajangkan, “ 
kakanda merasa sangat Sajang akan 

pada hal ia 

H. B. S5. itoe. Djika ajah beloem pen- 3 
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