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Dir. R. H. O| DJOENAEDI 

Kantoor Senen 107 Bat.:Centram 

HARGA LANGGANAN, 
Indonesia satoe kwartaal f 4.50 
Loear Indonesia Lana et 330,       

   “Boleh dibajar 'boelanan, tetapi 
brenti haroes diachir kwartaal, 

   

    
Tarief advertentie, ketrangan pada 

administratie. A 

    
  
  

Peta ean 1810 WI.       Administrateur S. M. SOEBRATA. 
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: Dahan NU djoega 
ordonnantie tentang. “perobahan l: 

. penambahan dari atoeran-atoeran P 

. kara hak been, dan bersida 

     
      

  

     

  

      

. hanja. 8 orang “jang. tidak seto 

es moea amendement ditolak e 

... s0eara terbanjak. Precies seperti doi 

| soedah dikata oleh -minister Col 
- jang 'berpendapatan: adanja i itoe 

| raad ada satoe kesalahan politiel 

      

     

      

   

    

ngan tidak ada hasilnja, karena 

njakan amendementnja ditolak. 

Demikianlah, bersama sama 2 

. dan penambahan atoeran2 terhadap | 

- hak kemerdekaan bitjara dan menoelis. 

resia soerat, hak berhimpoen dan ber | 

sidang, dll. “pendekaja terhadap bebe| 

“apa hak kerakjatan. di Indonesia, | 
maka sekarang kekoeasaan 'itoe ber 

| poesat pada 'Administratie dan boekan 
— poela Pengadilan. Dengan diterimanja | 
“oleh Volksraaddari aan: oleh 

       
    

   

   
    
       

   

      

Mess pembitjaraannja | wakil 

merintah  oeroesan Justitie, Mr. 

Enthoven, maka atoeran2 baroe itoe 

' 'bermaksoed memoedahkan koeadjiban- | 

nja pemerentah oentoek menegoehkan | m 

| ketertiban dan keamanan oemoem. 
. Segala kemerdekaan tidak bisa 'dila- 

|. koekan dengan tidak - berbatas. Dan 

D Saepaa pemerentah 'bisa “mentjegah 

 terdjadinja segala apa “jang tidak di 

| ingin, maka perloelah atoeran2 doeloe 

. perobahan c.s. dari. atoeran2 terhadap 

Nai berhimpoen. dan bersidang, kata- 
|nja, bermaksoed mentjegah terdjadinja 

— beberapa penjeloendoepan wet, mene- 

. tapkan kekoeasaannja kepala2 adat, 

memberi kesempatan kepada jang ber- 

koeasa, soepaja “dimana mesti dan pada 

waktoe jang. benar bisa djalankan actie 

- jang sempoerna, sedang oentoek me- 

- njatakan berbahajanja satoe partij atau 

perkoempoelan, tidak bisa ditoenggoe 

' poetoesannja pengadilan...” 

1 “Adapoen perkara mendjalankannja 

'atoeran2 itoe, wakil pemerentah itoe 

» ada perentah dari procureur generaal. 

3 Dan ada dikata djoega, bahwa atoe- 
-ran2: jang sangat tidak disetoedjoei 

" Nalahs 'Volksraad (politie masoek dalam 
Kes Lan “ak siam di 

   

di-izinkan mengritiek akan ae Bg 

ah rentjana ordonnantie perobahanf : 

Pena, 

“makai 

toe dirobah dan ditambah. Rentjana : 

| menerangkan, bahwa atoeran2 itoe tis) 
:-dak bisa -didjalankan, djikalau tidak 

2 lakan 
Bhs mentjapai : maksoed kemerdekaan negeri 

“Te atau. kebangsaan, 
2 tidak. dengan memilih djalan perkosa 

| (gewela), toch setali tiga wang boekan, 

  

         ig mi Sa 
“perkakas. 

eta-Havas kawatkan dari Napels, 
e. Isatoe bataljon bala tentara bagian Ge 

2 (oentoek mempersediakan roepa2 
'kakas) jang terdiri dari 40 officier2 

Pa soldadoe, telah berangkat ke 

Japantidak tjampoer 
tangan. 

Dari Rome Aneta kawatkan, perka- 
“Ibaran bahwa Oetoesan Japan soedah 
Jambil salah satoe tindakan didalam 
oeroesan 3 SR soedah dibantah. 
2 K1 TA 

ht SP onesia di dalam Tweede 
Se A3 - Kamer. 

  

: 'Roepa2kemaoean 

Aneta kawatkan : Jagi dari. Den Haag 

| di dalam Tweede Kamer, 
Kan toean Cramer(S.D.A.P.) mirita | 
soepaja itoe perkaranja toean Marga- | 
dant dipertjepatkan pemeriksaannja. 
.-Toean Falber (R.K.) minta soepaja 

“diadakan satoe atoeran oentoek Kaoem 
oleh karena sekarang pe- 

d er esahaan n perta-     
   

    
     

    

   
   
   
    

   
    
    

  

    

  

   
   

     
   
    

  

   
   
    

  

    

   

                      

ampir” K 

apa-apa. la beri Naan bahwa | 
satoe contract dari setahoen lamanja, 
'soedah pantas diadakan. Dan soepaja 
mereka diwartai terlebih doeloe me 

“tempo jang tjoekoep, djika 
mereka akan dilepas. 

: Minister Co'ijn menerangkan bahwa 
sekarang sedang dipersediakan satoe 
atoeran oentoek melarang bekerdja se 
oemoemnja pada hari Minggoe (Aneta 
kata 'hanja Algemeene Zondagrust- 
regeling. Apa jang Indonesia menanti- 
kan lagi?) 

Badan Pekerdjaan, Kantoor van Ar 
beid selamanja masih ada berdiri dan 
bisa diperloeaskan saban tempo. 

Minister sedang memperhatikan oen 
toek Kaoem  Penganggoer, didalam 

satoewet (Werkloosheids-verzekering), 
akan tetapi ini tergantoeng dari per- 
'tanjaan apakah betoel atoeran demikian 
'soedah bisa dilakoekan disana. 

. Minister soedah sanggoep oentoe- 
mengadakan pembitjaraan dengan Pes 
merintah Indonesia oentoek membatak 
tenaga pekerdjaan dari negeri Asing. 
Kemoedian Communisten Wynkoop 

dan Roestam, Sociaal-Democraat Cra- 
mer, bekas Gouverneur Atjeh Van 
Kempen, Mr. Joekes (VD.) dan Mr. Dr. 
Westerman dari Nationaal Herstel, me 
landjoetkan pertanjaan lagi. 

satoe kolonisatie dari orang Belanda 
ditanah Papoea,: tentoe akan kandas 
didalam segala roepanja. Djika kaoem 
Indo, barangkali betoel bisa menda- 

patkan Marta jang sangat sederhana 
di sana. 

Paid 4 

kon near kearah itoelah jang ter 
masoek golongan vdeloyaal". Inilah 

(sekarang mendjadi definitie jang mesti 

diperhatikan. ' 

“Akam tetapi, kalau kita tidak salah, 
ada djoega ' perkoempoelan- perkoem 

Ipoelan politiek, jang meskipoen coope 
Iratief mempoenjai wakil dalam V,R,, 

“tetapi dalam azasnja. djoega 

biarpoen “katanja 

ang kekoeasaan hendak dirobah. Apakah 

    

    

   . kekacasgan negeri, . 1 
#atempodm-peroempodtn jang ng 

    

“asah aa Procureur " 

mereka ini ,,loyaal“ atau ,deloyaal” ? 
Inilah beloem ada ketentoean. 
-Dan tinggal terserah sadja pada 

Generaal! 

KN, 

  

    

  

henigug toe pembitjaraan bergrooting | 

Boca MEN Pp embotangang 

Minister Colijn mendjawab bahwa 

mesti selesai dengan tinggal 1 April, 

Ha 1935     Losse nummer 10 Cent 
  

  

Apa jang Indonesia menantikan - 

loebang 20millioen. 

Aneta kawatkan dari Den Haag, wak 
toe Tweede Kamer meneroeskan pem 
bitjaraan tentang oeroesan begrooting 
Indonesia, Minister Colijn menerangkan 
bahwa sekarang sedang dipertimbang 
kan satoe ,,serie” 
mana bisa terdap #16 atsu 17 millioen 
'roepiah oentoek mentjotjoki itge loe- 
bang 20 millioen besarnja. 

Volksraad akan diberi keterangan 
terlebih doeloe. 

Tg g 
i 3. 

Roestam Tg dan Indonesia. 
100 millioen oen- 
ekIndonesia. 

Aneta Boa dari Den Haag, di 
dalam pembitjaraannja tentang begroo- 
ting Indonesia, Tweede Kamer soedah 

kepada Indones 
landa 100.000.01 

a dari kas negeri Be- 
roepiah banjaknja. 

Menghapocskan 
Boven-Digoel. 

'Satoe motie lagi dari Roestam Ef- 
fendie didalam mana diminta soepaja 
tempat pemboeangan di hapoeskan 
djoega soedah ditolak dengan 57 ter- 
'hadap 21 soeara. 

Jang menerima baik, jalah Kaoem 
Koeminis, Socialist dan t. Van Houten. 

  

lampreventief. 

Paling achir Tweede Kamer menolak 
dengan 73 terhadap 5 soeara, motie 
jang ketiga dari Roestam Effendie jang 
minta soepaja orang2 jang akan di 
boeang atau diasingkan, djangan dita 
han didalam preventief terlebih doeloe. 

—9— 2 

Penghimatan Departement 
Onderwijs. 

Di Departement Onderwijs orang 
sekarang sedang merantjang begroo- 
ting bocat tahoen 1936. 

Ini begrooting katanja menoeroet 
kemaoean Pemerintah soepaja dihintat-" 
kan lagi 5 pCt., jaitoe satoe setengah 
millicen lebih rendah dari begrooting 
tahoen jang soedah. 

Menoeroet berita BN., ini djoemblah 
jang akan dihimatkan tidak akan ditjari 
Gari sebab mengadakan beberapa tin- 
dakan baroe lagi, tetapi akan diadakan 
tindakan2 jang keras dalam melan 
djoetkan rantjangan penghimatan jang 
soedah ada. 

Ini artinja boekan dengan djalan 
oempamanja membesarkan djoemblah 
moerid2 dalam satoe klas, atau meng- 
hapoeskan Mulo-onderwijs, tetapi akan 
dilandjoetkan penghapoesan sekolahan- 
sekolahan ketjil jang moerid-moeridnja 
bisa dimasoekkan kelain2 sekolahan, 
“Tiap2 post dari begrooting akan 

diselidiki satoe per satoe dengan teliti 

Lord Sempill. 

. Dari Soerabaja dikawatkan kepada 
Aneta, Lord Sempill itoe  djoeroe-ter 
bang jang soedah menghilangkan diri 
nja oentoek beberapa hari, pada tang- 
gal 20 Februari poekoel setengah 12 
tengah hari, soedah toeroen dilapangan 
terbang Darmo di Soerabaja. 

Sampai tanggal 22 Februariia akan me 
nginap di nenen Consul Ma 

NA 

Individuelee restrictie di. Medan. 

Sedang dipekerdjakan. 

Aneta kawatkan dari Medan, pega- 
wai-pegawai - oentoek mengadakan 
indivijueele restrictie dari oeroesan 
karet anak negeri, tocan2 Hendriks dan 
Koppe, telah SPA di Ne dari 
tanah Djawa. 

pekerdjaan, sesoedahnja mana 3 bagian 
golongan pegawai2 akan bekerdjasiang 
malam, oleh karena perobahan ini   

“ 

Oentoek mentjotjokil j 

atoeran2, dengan. 

menolak dengan 74 terhadap 4 soeara,| 
litoe motie dari Reestam Effendie oen-| 
toek memberi .sokongan loear biasa 

tidak di stem lagi Aanvullingsbegroo- 

Mereka sekarang menerima tenaga2   

en 

Pemeriksa'an accountant. 

Peroesaha'an Pemandangan. 

   
    

   
    

        
Telah beberapa hari ini kita soeroeh pada salah satoe kantoor 

accountant jang terkenal di Betawi oentoek memeriksa boekoe-koekoe 
» Pemandangan”, , 

Doeloe boekoe-boekoe » Pemandangan” dibawah -penilikan Drs. 
Moh. Hatta, tetapi sesoedah ini pemimpin ditangkap, rada terlantar. 

Hasil pemeriksa" an achli itoe kedapatan baik, hanja keboektian 
ada doea hal jang kita ingin serahkan pada pembatja, jalah : 

  

      
    

      
   
   I. Gadjih persaneel »Pemandangan”, meskipoen sampai sekarang 

seorangpoen ta'ada jang dengan djalan tjitjil, tetapi oemoemnja masih 
- renda 

II. Ocang toenggakan abonnement tidak sedikit djoembiahnja. 
Tidak semoea abonnes soeka memenoehi saratnja orang melanggan 
koran semestinja. 

    

   

      

         

         
     
      

Ini doea hal kita, ingin roendingkan dengan toean-toean abonnes. 
Hal jang I ada tergantoeng pada hal jang ke II, dan itoe hal jang 

kei sebenarnja penting bagi tiap-tiap peroesahaan koran, penting 
boeat oekoeran keinsafan bangsa kita terhadap batja'annja ! 

Kita harap toean-toean jang melalaikan pembajarannja itoe soeka 
ingat bahwa : 

Franco pada postkantoer tiap tiap boelan haroes dibajar, tidak 
boleh Jaat dari tanggal 5, djikalau tidak di stop pengiriman fran- 
keering bii abonnementnja. 

Stroom electrisch boeat djalannja mesin haroes dibajar tiap2 boe- 
lan tidak boleh menoenggak, djikalau tidak dipenoehkan, diberentikan 
levering stroomnja. 

Kertas haroes dibajar, menoenggak aartinja tidak ada pengiriman 
kertas lagi, djadi pembajaran moesti tiap2 boelan. 

Aneta paling laatnja tanggal 15 haroes dibajar, kalau tidak, akan 

tidak dapat kawat Aneta jang perloe lagi. 

Ls. Personeel.moesti dibajar tiap2 Saptoe dan habis boelan. Ini djoega 
moesti lagi. Begitoelah 'moesti djoega sewa gedong, moesti beli tinta, 

moesti bajar ini dan itoe. 

Semoga pembajaran terhadap beberapa kewadjiban MOESTI dan 
MOESTI lagi, ditoenda artinja distop ! 

Tidak sepantasnja jikalau toean-toean abonnes djoega me- 
moestikan diri oentoek melakoekan pembajarannja jang soedah di 

tentoekan, jang pada moelai berlangganan soedah tahoe atas ini ke 
- wadjiban ? 

Banjak tjita-tjita pada Directie maoe membesarkan ini koran, 

bikin lebih banjak lembaran, tjari pembantoe jang penting-penting 

lagi, tetapi bagaimana bisa dilakoekan djikalau kita MOESTI MEM- 

BAJAR pada beberapa fihak (tidak boleh tidak) tetapi: tocan-toean 

abonnes tidak anggap kemoestian membajar jang baik ? 

  € 

Oentoeng djoemblah - jang membajar-baik banjak djoega, tetapi 
moestinja semoea. begitoe, djangan merintangi  kemadjoean jang di 

tjita-tjitakan oleh kita. Toch tidak pantas djikalau sama-sama dapat 
kiriman tiap hari, tetapf orang lain disoeroeh bajar baik, sendirinja 

seolah-olah membatja "d abonnes jang baik 

bajarnja ! ? 

Tidak semoea orang 2onder halangan. Ada kalanja satoe Tolditah 

doea| boelan dapat halangan ta' bisa bajar, tetapi sesoedah itoe haroes 

perloekan bajar, soepaja djangan mendjadi orang tjidra-djandji, soedah 

tahoe haroes bajar oeang abonnement tetapi poera-poera loepa atau 

biar sadja orang lain bajar....! 

Kita harap tocan2 jang menoenggak soeka bajar Distiukuatnan 

boelan depan ini, tidak semoea sekali goes biarlah berangsoer2 dengan 

menitjil soepaja kita bisa adakan perobahan2 jang menjenangkan lagi 

pada penerbitan ini soerat- kabar, 

Kita ma "afkan pada jang menoenggak, asal sadja tidak digoenakan 

sebagai kebiasa'an, jang menjebabkan MAA bisa madjoenja koran 

bangsa kita sampai besar dan sempoerna . 

engan perongkosannja 

  

Selamat djalan,ctoean 
De Leeuw. 

Sesoedahnja “pauze Directeur dari 
Financien jang maoe pergi pensioen. 
mengoetjap selamat  djalan kepada 
Volksraad. 

“Berita dari Volksraad. 
Ikoet bersedih hati. 

Waktoe persidangan Volksraad tadi 

pagi diboeka, Voorzitter dan anggauta2 

berdiri dari masing2 koersinja oentoek 
memperingatkan kehilangannja bekas 

Secretaris dari  Volksraad. Mr. Van 
Helsdingen siapa poenja isteri telah 
meninggal doenia, seperti kita kemaren 
telah wartakan. 

| Penuh 

Membatalkan atoeran Gemeente. 

Dari Pematang Siantar. 

Aneta mendengar kabar officieel dari 
Buitenzerg, Pemerintah tidak maoe 
memperkenankan .poetoesan dari Ge- . 
meenteraad .. Pematang. Siantar dari 
tanggal 22 November 1934, di dalam 
mana ditetapkan satoe Vergadering 
oentoek mentjegah keadaannja toekang 
toekang djoealan di djalan2 dan men- 
tjegah persaingannja dengan pasar. 

Pemerintah mempertimbangkan bah 
wa Verordening ini soedah bertenta- 
ngan dengan azaS-azasnja seoemoem- 
nja. bahwa atoeran belasting dari satoe 
daerah tidak boleh mengandoeng per 
timbangan lain dari pada pertimbang 
an oentoek memoengoet belasting, 

Perobahan E 2. diterima, 
baik. 

Volksraad menerima baik dengan 

ting oentoek Departement Econo- 
mische Zaken, tentang perloeasan dan 
perobahan di kantor ini. :   

Melarang mendjoeal 
n“ Didit goefa: 

Volksraad ' menerima dengan tidak 
di-stem lagi, itoe rentjana ordonnantie 
oentoek . melarang  pengeloewarannja 
bibit goela teboe dari daerah Indonesia,        



  

      

    

    

  

imperialisme Italie oeatiri 
1 k £ “ 3 £ 

'Madjelis Besar “dari. kaoem Fascist 
soedah terima baik dengan soeara oe- 

moem segala atoeran-atoeran militair 
oentoek mengoeroeskan perselisihan di 
Afrika Timoer dan persidangan itoe| 
dengan rioeh sorak ,Evivva” ditoetoep 
sebagai pemberian selamat djalan ke- 
pada tentara jang soedah berangkat ke 
Erithrea dan “Somaliland. 

- Sebagaimana doeloe soedah dikabar 
kan, Frankrijk merasa amat ijoeriga 
dengan atoeran-atoeran militair dari 
Italie itoe di Afrika Timoer dan me-j 

noeroet kabar kawat dari Parijs, maka 
orang disana berkejakinan, bahwa itoe 
poetoesan dari madjelis besar dari) 
kaoem Fascist oentoek mengirim tigaj 

bataljon militie ke Afrika Oetara ber 
arti djoega, bahwa Italie itoe berniat 
akan mendjalankan actie jang loeas 
sekali dalam bagian ini dari daerah 
djadjahan Italie. K 

Kalangan2 politiek di Frankrijk ber- 
pendapatan, bahwa dari poetoesan 

itoe kenjataan sekali Duce itoe maoe| 

soeroeh balatentara jang tetap tinggal 
di Europa, berhoeboeng dengan bisa 

- terdjadinja satoe dan lain hal di Eu- 

ropa Tengah. : 

' Soerat kabar Le Matin berpen- 
dapatan, bahwa Italie sebenarnja soe- 

das melintasi batas2nja atoeran pembe 
laan negeri dan bahwa Rome boekan 

sadja berniat dengan pasti minta ong- 
kos keroegian dari Ethiopie itoe akan 
tetapi orang mesti mengharap djoega 
bisanja didjalankan satoe actie jang 
lebih locas berhoeboeng Iengan nap- 

soenja Italie oentoek memperloeaskan 
ia poenja daerah djadjahan. 

Demikianlah dengan singkat kabar2 
kawat dari Aneta Transocean tanggal 
19 boelan ini dari Rome dan dari Parijs. 

Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa 

" Maarschalk Italo Balbo, doeloe minis 

ter oeroesan penerbangan dan sekarang 
Gowverneur dari Lybie (Tripolis c.s.), 
soedah datang di Rume oentoek mem 
bitjarakan perkara itoe actie di Afrika 
Timoer dan kabarnja poela, bahwa 
maarschalk Balbo itoe akan oeroes 
sendiri pengiriman tentara dari Italie 
ke Ethiopie. ag 

“Semoga tanda-tanda memboektikan 
bagaimana Italie itoe hendak pentang 
ia poenja imperialisme di Afrika Ti- 
moer, sesoedahnja oleh Frankrijk sen 

diri diberikan kesempatan oentoek 

berboeat demikian. Lan 

— Mussolini, Balbo en Del. Bono 

— (Gouverneur Afrika Timoer), ini trium- 
firaat, persekoetoean tiga orang. jang 
berkoeasa sendiri di Italie dan apa jang 

mereka hendak berboeat, tidak satoe 
negeri, tidak satoe Volkenbond akan 
bisa mentjegahnja. ——. 
Nasib Ethiopie, jang tidak poenja- 

“kan mesin terbang dan tank, ada da- 

   

lam tangannja ini tiga orang. Kesianilah | 
itoe negeri, keradjaan Itam, di Afrika, 

K.N. 

  

Minta kembalinja Landschap 
: Indrapoera, 

| Kemaren Soetan Moehamad Roesli 
— Toeankoe Moehamadsjzah, pensioenan 
“Regent dari Landschap Indrapoera, 
bersama2 tjoetjoenja Soetan - Mach- 
moed Aziz gelar Soetan Radja Djalil, 
telah diterima audientie oleh Wali 

' Negeri di istana Kouingsplein, dimana 
— dimadjoekan: permohonan soepaja di- 
adakan perobahan Adatrecht dan di 
kembalikannja Landschap Indrapoera 
sebagai dahoeloekala. 

Goeroe-Tinggi Rechtshooge- 

— Aneta mendapat kabar jang officieel 
dari Bogor bahwa Dr. GW: Dre- 
wes, Hoofdambtenaar voor de Volks- 
lectuur (Balai Poestaka) diangkat se- 

Pawai goeroe-tinggi disekolahan Hakim 
Tinggi di Betawi didalam ilmoe pen 
dirian Islam, Instellingen van den Islam, 
“bahasa Djawa, Soenda dan Melajoe. 

Pap Poliklinie 
»Djarnasih” Tana 

  

— Kebanjakan pendoedoek Betawi ten-| 
toe soedah kenal akan Vroedvrouw 

' Djarnasih. Ialah seorang vroedvrouw 
jang paling lama. Oleh sebab itoe ke 
banjakan jang beranak, datang minta 

tolong kepadanja. Lagi poela ia seo-| 
rang vroedvrouw jang selaloe beschei 
den. Ia beloem pernah menoendjoek-| 
kan rekening kepada siapa sadja jang 
beranak. Selamanja ia menerima, be- 
rapa sadja koeatnja orang2 membajar. 

Mena saman ea saman mb an 

  

Itoelah seba 
oleh pendoedoek Betawi. 

maksoed hendak memboek polikliniek, 
' ,|speciaal oentoek orang beranak. . 

Sekarang ia lagi bersiap... 
Djika soedah berdiri, polikliniek itoe 

lah jang patoet mendjadi trots bangsa 
Indonesia seoemoemnja, sebab sampai 
Sekarang beloem ada polikliniek spe- 
Ciaal oentoek jang beranak, selain dari 
Boedi Kemoeliaan, 

Hampir terdjadi kebakaran. 
Tadi malam kira djam doea, selagi 

|orang2 tidoer njenjak, kedengaran di 
roemah toean Chalib Klerk P.T.T. di 
Kramat Poelo, teriak orang toeanja, 
sebab api soedah habis makan seboeah 
bantal, 
Asap soedah penoeh diroemah itoe. 

Oentoeng orang toeanja lekas bangoen, 
segera sadja disiram air. 

Asalnja d-ri obat njamoek. 
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Tidak akan dipoengoet padjak 
tontonan. 

“Berhoeboengpenderma 
an pada kaoem pengang 

goeran. 
Beloem selang berapa lama sebagai 

mana kita telah kabarkan bangsa 
Duitsch diini kota telah mengandakan 

pertoendjoekan mana djoega telah di 
hadliri oleh Wali Negeri cs. 

Pendapatan bersih dari itoe pertoen 
djoekan soedah ditetapkan akan diha 
diahkan pada kaoem penganggoeran. 

Sekarang Gemeente Betawi terima 
soerat permintaan dari Duitsche Kolo 
nie soepaja didalam pertoendjoekan 
itoe tidak dipoengoet padjak tontonan 
dan keramaian seperti pendirian2 jg lain 

Meskipoen instelling2 jang soedah 
terima subsidie dari Gemeente toch ma 
sih keny sadja ini padjak. Dari sebab 
itoe comite penganggoeran jang mene 
rima subsidie ini kali berhoeboeng de 
ngan pertoendjoekan dari Duitsche 
Kolonie itoe djanganlah mendapat po 

tongan sedikit poen djoea. 
Ini permintaan jang baik, nanti akan 

dibitjarakan didalam vergadering ge- 
meenteraad sebagaimana kita kabarkan 
idilain bagian. : 

: Sa. 3 

Oeroesan ketoprak di Betawi. 
“ Toean Soewardho kasih keterangan 

pada kita berhoeboeng dengan toelisan 
tentang .pro dan contra Ketoprak“ ada 
ini boelan, bahwa Ketoprak jang ia 
Tpimpin di Petodjo Zuid sampai seka- 
rang berdjalan baik, tidak melanggar 
kesopanan atau sarak. Soerat jang di 
mad joekan pada politie jalah soerat 
dari orang2 di sitoe jang berhati sirik 
dan dengki, dan ditandai tangan oleh 
sembarang orang diantara mana anak2 
hanja soepaja itoe soerat rekest penceh 
Itoe soerat diandjoerkan oleh orang 
jang berigama (berigama pigoera), se- 
bab di sitoe djoega banjak orang2 Be 
landa dan Tionghoa toch tidak sama 
protest apa2, tetapi sesama bangsa 
sendiri berhati sirik da dengki. padahal 
makoednja boeat sekedar menoeloeng 
orang2 werloozen, kata toean terseboe.t 

“ ea 

Toean H. C. Zentgraaf contra 
D. F. Van Wijk. . 
Akan bertaroeng di- 
moeka Landgerecht. 

. Doeloean kita telah: kabarkan bah- 
: wa toean D.F. Van Wijk hoofiredac 

teur marhoem ,,Trans-Pacific” soedah 
“Idikoepas benar2 oleh H.C. Zentgraaf 

Java Bode oleh karena jg. tsb. doe- 
loean itoe ditoedoeh telah menggelap 
kan oeang advertentie madjallah jang 
ia pimpin. 2 

: Lantaran koepasannja Zentgraaf itoe 
laloe timboel soeatoe polemiek'antara 
ini kedoea. toean, jang satoe di Java- 

dag-avondpost,” soerat kabar mana 

disiarkan hanja dengan gratis sadia 
dan bisa hidoep dengan pendapstan- 
inja advertentienja. ke ji 

Toelisan toean Zentgraaf itoe ber- 
kepala ,,Maatschappelijk“ Verschiju- 
sel“ dan ia akan ditoentoet lantaran 
toelisannja. 

oentoek mendjeroemoeskan masing2 
kedalam djaring wet, Ya 

Kita berani pastikan bahwa pemerik 
saan ini jang paling lekas diadakan 
pada djam 11 koerang seperampat 
akan menarik perhatian banjak orang. 

“—0—. 

Pergi pesiar. 

dimana tamoe agoeng itoe diterima 
oleh Directie. 

Mereka diperlihatkan segala roepa 
statistieken hasil2nja pembadean etc. 
'Kemoedian Wali Negeri dengan 

Njonja De Jonge mengoendjoengi pe- 
'mondokan anak2 laki dan isteri dari 
St. Vincentius- Gesticht di Kramat.   

bnja ia sangat dikenal| 

Berhoeboeng dengan banjaknja me- 5 
Ingoeroes orang2 jang beranak, ia ber 

pertoendjoekan tooneel di Schouburg | 

Bode sendiri dan jang lain di ,,Zater- 

Kita mendapat kabar bahwa kedoea| 
toean terseboet diatas nantinja akan | 
memberi keterangan2 jang tjoekoep| 

Tadi pagi. Wali Negeri bersama 
'Njonja De Jonge mengoendjoengi ge- 
doeng penjiaran radio dari. Nirom,. 

   

  

| Hati-hati mengambil baboe. 

.. Mengilang dengan ar- 
Mn kena ku Pen 
“Pada sectie Pasar-Baroe kemaren 

Sore telah datang seorang Indonesier. 
Mohd. Samin tinggal di Gang Madat 
no. 4, mengadoe pada politie disitoe 
bahwa baboenja jang bernamaAnna 
telah mengilang entah kemana zonder 
minta izin berhenti atau apa. 
Mengilangnja ini baboe ia tidak 

hendak ambil perdoeli, bila berbareng 
dengan itoe arlodjinja merk ,,Zenith" 
djoega tidak mengilang zonder berkaki. 

Sekarang politie hiboek mentjari ini 
pendjahat perempoean jang roepanja 
soedah biasa didalam hal itoe. 

—O— 

. Mentjoeri di waktoe siang. 
Dihoekoem 2 boelan 

1 opend tara 
Ini hari Landgerecht periksa perka- 

ranja seorang Tionghoa toekang me 

ngisap tjandoe jang ditoedoeh hari 

Minggoe jbl. soedah mentjoeri peka- 
kas2 atau -kepoenjaannja tocan W. jang 
disimpan dimoeka toko V.V.L  Nord- 
wijk 8. 1 

Pentjoerian ini dilakoekannja pada 
siang hari jaitoe djam 4 sore dan dapat 

diketahoei oleh Kaidi siapa dengan lan 

tas sadja kedjar ini orang, Eh 

5. Di Krekot djoestroe pintoe kreta-api 

'sedang ditoetoep maka itoe pentjoeri 
jalah bernama Gouw Kie Ke dapat di 

tangkap batang lehernja dan barang2 

jang ditjoeri masih tjoekoep. . 

Dimoeka pengadilan ia moengkir ke 
ras, akan tetapi tochachirnja ia didja- 

toehkan hoekoeman 2 boelan pendjara 

Hoofdbestuur Partindo baroe. 

Dari Betawi ke Soerabaja, 
Menoeroet pemilihan Hoofdbestuur 

baroe dari Partai Indonesia atau Par- 
tinde, jang diadakan dengan djalan re- 
ferendum (dengan soerat), maka Pe- 
ngoeroes Besar itoe sekarang terdiri 

dari toean Sidik Djojosoekarto sebagai 
Voorzitter, togan Slamet sebagai 

Secretaris dan toean Soediro sebagai 

Penningmeester. 
Semoea mereka berdiam di Soera- 

baja. dan begitoe kedoedoekan Partai 
sekarang mesti dipindahkan dari Be- 
tawi ke Soerabaja, 

im 0 — 

Bedak Virgin. 

Beberapa hari jang laloe kita terima 

beberapa doos bedak Virgin dari firma 
Chun “Lim jang terkenal di Betawi. 

Djikalau ini pengiriman dimaksoed- 
kan sebagai reclame, sebetvelnja tidak 

perlue lagi dibikin reclame terhadap 
bedak terseboet. Diseantero tempat 
pada seloeroeh bangsa soedah terkenal 
ken tikannja. 
Ini bedak kabarnja sekarang soedah 

moelai masoek dikraton Soerakarta, 
dimana poeteri-poeteri Sri Soesoehoe- 
nan sama memakainja. 

Bedak Virgin jalah satoe-satoenja 
matjam bedak jang dapat paling banjak 
poedjian dari dokter2 dan achli-achli 
kerjantikan koelit. 

—0 

: Maoe mengemis atau mentjoeri ? 

Beberapa hari jang laloe seorang 
Indonesier jang beroemoer tijoekoep 
bernama Amat berasal dari. Paal Me- 
rah dan tidak poenia pekerdjaan, te- 
lah masoek diseboeah gedoeng di Pa- 
rasatan Gambir no. 5 jaitoe pada djam 
9.40 siang. 

Tingkah takoenja ini orang ada me- 
nimboelkan ketjoerigaan pada dirinja 
seorang rechercheur jang djoestroe se 
dang liwat disitoe. Dengan tidak ajal 
lagi laloe ini orang ditangkap dan di 
sitoe ia mengakoe bahwa ia hendak 
mengemis (minta2). Anehnja tidak ada 
seorang poendjoea jang nampak dise 
rambi depan. 

Kemaren perkara ini diperiksa oleh 
'Landgerecht siapa lantaran keterangan 
keterangan tjoekocp mendjatochkan 
hoekoeman 14 hari pendjara. 

Oentoeng masih bsia tertangkap 
Se isi roemah pergi 
ke Tjap Go Meh. 

Ketika kemaren malam di Tanah 
Abang diadakan Tjap- Go-Meh, maka 
diroemahnja seorang perempoean Irdo 
nesier di Kp. Bali Tanah-Abang soe 
dah kedatangan 2 pentjoeri jang men 
dapat ketika baik sekali oentoek men- 
djalankan rolnja. 

. Roepanja dari djam 8 mereka soe 
dah intip doeloe apa itoe roemah soe 
dah kosong benar2, dan setelah jang 
tinggal diroemah jaitoe perempoean2. 
Maian dan Mesir pergi ke tempat kera 
maian tadi laloe dengan selekas2njaitoe 
pendjahat Nali dan Kantangan berasal 
masing2 dari Kebajoeran menggeratak 
dan kesampaian menggondol barang2 
sedjoembiah f 80,—. 

Barang perhiasan roepanja mereka 
tidak bisa dapatkan, boleh djadi oleh 
karena itoe doea perempoean sedang   memakainja 

      
   Ban 

1 Djoestroe itoe doea pendjahat ke- 
oear dari gang dan masing2 membawa 
boengkoesan laloe ditegor oleh seorang 
mantri politie dan rechercheur pada 
djam 11. Atas tegoran ini mereka terke- 
djoet dan hendak melarikan diri dengan 
tinggalkan itoe boengkoesan. Akan 

mata sadja mereka dapat ditangkap 
batang lehernja masing2. 

Laloe mantri politie mendesak dari 
mana asalnja itoe barang2 dan mereka 
toendjoekkan dapat mentjoeri di itoe 

Iroemah. Sedatangnja itoe pegawai dan 
peridjahat di roemah tadi maka si njo 
nja roemah beloem djoega poelang. 

Pada djaoeh malam baroelah politie 
|dapat mendjalankan pemeriksaan, dan 
kenjataan bahwa itoe doea pendjahat 
telah mengambil djalan dengan mem- 
bongkar pintoe belakang hingga roesak 
sama sekali. 

—0 — 

Dipindahkan ke Tjibeber. 

. Mantri- politie Ra. 
Tirtasoejatna. 

politie bagian Crimineele Recherche 
jaitoe Rd. Tirtasoejatna moelai hari 
Minggoe j.a.d, tidak akan nampak lagi 
di Betawi oleh karena ia dipindahkan 
ke Tr jibeber regentscitap Buitenzorg, 

Sebagai gantinja toean terseboet 
telah diangkat seorang dari Malingping 
jaitoe Rd, Saoed Tirtasendjaja. 

— 9 — 

Mentjoeri barang Gemeente. 

Masing2 dihoekoem 
14 hari pendjara. 

Landgerecht Betawi kemaren dibawah 
pimpinannja,Mr. Swaab telah periksa 
persakitan2 Satomedjo dan Jamin jang 
masing2 ditoedoeh pada tangga, 17 Fe 
bruari ibl. mentjoeri 2 zak cement ke 
poenjaannja Gemeente dari Lembang- 
weg Boenderan. 

ltoe doea pesakitan sebenarnja tidak 
mengetahoei bahwa barang2 itoe ada 
kepoenjaannja Gemeente dan dipindah 
kan dari tempat jang terseboet diatas 
ke Lembangweg Belakang, 

Akan tetapi ditengah djalan mereka 
ketemoe dengan 2 orang Gemeente jg. 
kemaren didjadikan saksi jaitoe Amat 

door bikin betoel djalanan. 
Lantaran terang kesalahan doea o- 

rang itoe, maka hakim djatoehkanhoe 
koeman masing2 14 hari pendjara. 

South of the rio grande. 
Alhambra Sawah Besar tadi malam 

mempertoendjoekkan film -terseboet 
diatas, dengan dapat koendjoengan 
jang menjenangkan. £ 

Ini film memang memoeaskan dan 
berfaedah ditonton, sebab mentjerite- 
rakan seorang politie jang bersoempah. 
akan meneboes djiwa adiknja jang 
mati terboenoeh oleh segerombolan 
pendjahat jang sangat besar dan leng- 
kap bersendjata. 

Adiknja mentjinta pada seorang 
nona dengan menjerahkan seoetas tjin- 
tjin jang mahal harganja. 

Akan tetapi itoe nona adalah tangan 
kanan 'pendjahat terseboet, sampai 
temannja jang sedjati djatoeh poela 
hatinja oleh nona jang pintar dansa 
itoe. 

. Dimasa pesta, disitoelah politie jang 
bersoempah tadi dapat melihat tjintjin 
pemberian adiknja pada itoe nona, 
sedang itoe tjintjin asalnja kepoenjaan 
iboenja jang soedah diberi pada adik- 
nja semasa ia hidoep. 

Temannja hampir mendjadi moesoeh, 

tjelaka itoe, sampai dirinja tertawan 
poela oleh pendjahat2 terseboet. 
 Sewaktoe ia maoe ditembak mati, 

disitoeiah politie itoe tadi memper 
|goenakan segenap tenaga membela 
djiwanja, dan membinasakan sekawan 
pendjahat jang boeas itoe. 
Achirnja segenap pendjahat dapat 

dikalahkan, dan tjintjin adiknja dapat 
poela kembali, dan diserahkannja pada 
Seorang nona boeah hatinja. 

Djoega terlebih doeloe dipoetar film 
extra jang sangat menarik hati, seolahi- 
olah mengadjak penonton tertawa, 

Yg — 

Mempoenjai  penjakit atsu bosan 
hidoep ? 

Semalam kira2 djam setengah 7 
arang2 jang sedang mentjoetji pakaian 
dan ada djoega jang mandi dikali Gang 
Chasse sama berteriak: “Tolong ada 
majit ada majit!“ Beberapa pengandar 
speda setelah mendengar itoe teriakan 
toeroen oentoek melihat. apa benar2 
terdjadi. 

Di tengah-tengah itoe kali terbawa 
oleh aliran air nampak majitnja seorang 
toea kira2 beroemoer 60 tahoen, 

Ketika si korban diangkat naik nja 
talah oleh pendoedoek Gang Chassee 
itoe bahwa itoe korban jalah seorang 
toea jang tinggal disitoe,   

lam air ia tiba2 mendjadi kakoe (stijf 

tetapi kehendak mereka itoe tidak bisa 
kesampaian sebab dalam sekedjap| 

djadi 

|dan tidak lama kemoedian diangkoet 

— Kita mendapat kabar bahwa mantri: 

tah lantaran apa soedah ditoebroek 

dan Idi masing2 bekerdja sebagai man | 

disebabkan pengaroeh perempoean 

     

moelai mandi dan sedari kemaren ia 
tidak nampak lagi. 

Boleh djadi ia terpeleset atau dida 

sam Opa 

Apa masih ngantoek ? 
Tjap-Go-Meh poenja 
garagara.  - | 

Semalam kira2 djam 4 di Bendoe- 1 
ngan S,S. seorang Indonesierjg.men- , 

baanschouwer. “disitoe: soedah 
mendapat ketjelakaan. - : : 

Sebagaimana biasa pada .itoe waktoe 
trein soedah ramai. berdjalan sana sini 
dan ini orang peen jang bernama 
Soera melakoekan kewadjibannja. 

Entah lantaran “apa tiba2 terdengar 
soeara teriakan dan orang sama mem 
boeroe. Disitoe njatalah bahwa 4 dja 
rinja dari Soera ini soedah dilintas 
wagon jang djoestroe sedang liwat 
di itoe tempat. 

Dengan lantas djoega ia diverband 

     
     

   

ke C.B.Z. Apa jang mendjadi sebab 
ia tidak maoe terangkan, akan tetapi 
boleh djadi Kodak disebaban Tjap- 
Go-Meh. Na 

Ka 

Ketjelakaan hebat. 

Koeda mati menoebroek 
auto lain. Si koesir men- $ 
dapat loekasberat. 

Semalam kira2 djam setengah 9 di 
Matramanweg seboeah sado Mc. 25 
jang sedang enak2 djalan disitoe, en- 

dari belakang, oleh seboeah vracht- 
auto B. 10074, kendaraan mana di 
siuur oleh seorang Tionghoa barnama 
Thio Kim Tjie, 5 

Toebroekan ini ada begitoe hebat | 
hingga koesir dari itoe sado terpental 
dan mendapat loeka2 berat dibagian 
kepala dan tangannja. Politie jang di 
beri tahoekan laloe kirim ini orang ke 
C.B.Z. £ 

Roepanja itoe vrachtauto didjalan- 
kan dengan keras, sebab poen koeda- 
nja telah maboer dan teroes melarikan 
dirinja menoedjoe ke Kerkstraat. Daja 
oepaja publiek oentoek menahan ini 
binatang jang me€ndjadi kalap, tidik , 
berhasil, dioedjoeng djalan tadi itoe 
koeda toebroek sendiri : utonja Dr. 
Bertels jang sedang berhenti, 

Toebroekan ini tjoekeep bagi itoe 
koeda oentoek peelang kenegeri jang 
»kekal” sebab disitoe djoega ternjata 
ia tidak bernapas lagi. 

Itoe sopir vrachtauto telah diadjar 

8 
1 

-Ikenal dengan verbal, dan tidak lama 
lagi djoega akan mendengar bagaima 
na besar kesalahannja itoe. 

—0— 

Oeroesan si ramboet pandjang. 
Golok makan kepala. 

Semalam pendoedoek2 Kampoeng 
Sawah Djembatan Lima sama terke 
djoet sebab kedengaran soeara orang 
berteriak mintak tolong. Beberapa di 
antara mereka menoedjoe ketempat 
itoe dan disitoe mereka dapatkan se- 
orang Tionghoa jang. sedang mandi 
darah, sebab kepala dan tangannja 
menoendjoekkan beberapa Ioeka bekas 
batjokan dengan golok. : 

Atas pertolongannja beberapa orang 
kampoeng maka ia diangkoet: dari itoe 
tempat dan tidak lama kemoedian po 
litie datang kesitoe oentoek memberi 
pertotongan jang lebih loeas lagi, . 

Dalam pemeriksaan oentoek semen- 
tara waktoe njata bahwa 'ia telah di 
serang oleh seorang bangsa Indonesia 
jang tidak dikenal dan jang mendjadi 
kan sebab tidak lain hanja oeroesan 
perempoean belaka. Kabtaga In 

Barargkali si penjerang sampai se- 
karang beloem tertangkap intip lebih 
doeloe oentoek kasih bekerdja ia poe 
nja sendjata. 5 A : 

AN
 

    

mw : ” | mi 
Tentang itoe penjerangan di G:Ikan 

Penjerangnja ditanp-. 
kapdi Kebajaoran : 

Beberapa hari kita telah kabar- 
kan bahwa diroemahnja seorang Ti. 
onghoa di Gang Ikan Djembatan Li- 
ma ada datang seorang Tionghoa 
bernama The Lan Tjong siapa soedah 
melakoekan. penjerangan dengan 
pisau belati pada dirinja tocan toe 
mah dan seorang lain lagi je. tinggal 
disitoe djoega, Setelah melakoekan 
ini perboeatan laloe ia melarikan diri 
nja entah kemana hingga politie hi- 
boek mentjarinja. f 

Atas pengoendjoekannja spion laloe 

PADJAK OEPAH 
Soepaja djangan mendapat keroegia 
diperingatkan betoel - betoel djang 
mengangkat segel oepah, jang sow 
ditempelkan pada daftar. oepah. 

Memakai segel 
boleh dihoekoem, 

- 

   

  

   

    
   
    

   

    

itoe sekali “lagi   Memang tiap2 sore kira2 djam 5 ia sz. 

Hoofd Inspectie Weltevreden. : 
MR 
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itoe de 
-banjaknja pegawai atau 
menoeroenkan gadjih 1. 
melihat keadaan peng. 
rang, lebih baik de 
noeroenkan gadjih, | 
tambah penganggoeran. 

.. Sebagaimana dika 
“halaman dari soerat k 
'post Onderwiis djoega 
kan lagi dengan 5pCt 

- kata B. N. penghemat: 
.. ditjari dengan menambah isinja 

atau dengan mengoerangi ' banjaknja 
sekolah 

    
    
   

  

     

   
      

      
   

   

k Mulo, akan tetapi dengan 
menghapoeskan sekolah2 ketjil, jang 
moerid-moeridnja boleh disoeroeh pergi 

0. kelain sekolah, jang pantas bagi me- 

Menoeroet pendapatan kita, seorang 
" “deek dalam oeroesan Onderwijs, deng         

  |. dihapoeskannja sekolah? ketjil dan 
soeroeh moerid2nja pergi ke sekolah 

  

00. Nain, djoega berarti pengheimatan 
000 personeel dan menambah penganggoe 
| ran setidaknja menambah barisan orang 

00... Sekolah-sekolah ketjil jang katanja 
| hendak dihapoeskan, boleh djadi itoe 
“sekolah-sekolah Belanda, dimana moe 

2 rid-moeridnja paling banjak boekan 
- bangsa Belanda, seperti di Rangkas 

“ “betoeng, di Serang .dan lain2 tempat 
ketjil, dan  moerid-moerid bangsa 

1 Indonesia disoeroeh pergi ke H.I.S. 
| dan bangsa Tionghoa ke H.C.S. 

— Dalam kabar itoe tidak diterangkan, 
... bahwa penghematan itoe djoega akan 

.. s ditjari dengan djalan- meneroeskan 
.indianiseering” dari H.I.S.S. satoe per 

  

     

    

0... seridiri, sebagaimana 'kita soedah lihat 
.. dalam -satoe soerat kiriman dari satoe 

| .perkoempoel 
    
     
   

     

     

    

    
    

   

  

    

   
   

      

    

   
     

  

   
   

    

    

     

     

  

        
      

   
   

   
kannja ,indianisee | 

der) 

—. pina, dimana seorang kapitalist Filip 
00... pino tidak setoedjoe negerinja merdeka 
000 dan terlepas dari Amerika Serikat, | 

— 0 karena takoet keadaan economie negeri 
.- mendjadi kaloet (atau kantongnja 

| “Dengan madjoekan ,indianiseering” | 
|tentoe koerang bangsa kita dilepas 
lantaran overcompleet, dan dimana 

dokter2 bangsa kita dari Stovia tidak 
|. kalah pintarnja dengan dokter bangsa la) 

.. in, kenapakah goeroe2 bangsa kita dari 
“H.K.S. atau Ind, HA. opleiding mesti 
kalah dengan goeroe2 bangsa lain? 

K.N. 
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sectie 2 Pendjaringan mendapat kabar 
bahwa si penjerang berada di Keba- 
ogran sedang mengoempatkan dirinja. 

bersama2  rechercheurnja gerebek 
tempat tinggalnja The itoe dan benar 

| saja sepotong badjoe jang masih ber 
| loemoeran darah telah didapatkan 

| disitoe, Poen orangnja tidak bisa lo 
loskan dirinja lagi. 

00. Setelah selesai j 
“bajoeran maka The diangkoet ke 
Hoofdbureanu dan laloe ke sectie 2 

| Oleh karena sectie inilah jang mesti 
| oeroes itoe. perkara. : 
|... Sementara itoe doea orang Tiong- 
| hoa jang diserang soedah dapat di 

dengar keterangannja masing2 meski- 
“poen mereka masih saga di aa 
“Atas pertanjaan politie apa jang 

mendjadi Dekan TUC Hiongakoe bahwz 
terlebih doeloe itoe doea orang mela 

| koekan penjerangan padanja, lantas 
| mana Mababaa ia goenakan pisaunja 

oentoek membela diri. 1 
— Politie masih oesoet teroes ini hal, 
oleh karena keterangan glari saksi2 

    
   

   

  

     Pn OR bni 
Maoe ke sekolah djadi ke C.B 

! 'Penoebroekanjang 
ngeridi Pegangsaan 

Kemaren pagi kira2 djara 7 seba 
iimana biasa di Pegangsaan sanga 

ja anak2 moerid sekolah perg 

  

ar 

  

   
api itoe habis ditoetoep. . 

gitoeclah pada djam terseboet di) 
rang gadis bangsa Indonesier 
jaitoe Atsy Roehji dari Soe- 

  

   

  

   

  

longhoa itoe setelah beli barang? -pa- 

Inama Ali. 

Toleh Ali itoe. Ditangannja Ali masih 

“kara, jang roepanja tidak disetoedjoei| — 
oleh kalangan goeroe-goeroe Indonesia 

an kaoem goeroe| 

wa pada beberapa hari jang firma 

    

   
   

kita dilepas| 

Dengan lekas mantri-Politie Soeria| 

eriksaan di Ke-| 

sekali dari padaterda'wa.|      
    

    

    

    
    
   

pedanja menoebroek sped: 
h ngga ja initerpelanting. 

4 beroe sadja ja djatoeh dita- 
seborah auto jang tidak bisa di 

Rodi itoe. 

banjak darah. 

ikan pertolongan jang sepe- 
dan dalam keadaan pajah 

korban diangkoel kerocmah 

an | 

| Pentjoerian model barue. 
1 Menggoenakan.pisau 

"1 belati. : 
ren doeloe di Kali Besar tidak 

tuurrjalagi oentoek menjing- | 
ie. auto| 

as kepalanja hryga menge- | 

apa toean «tan pemueda2 laloe 

  

NEDERLAND 
Ambil hawa d ngin. :N 

Dipan DiZwitzerland. 
Den Haag, 20 Feb (Aneta), Ini 

hari poekoel satoe tengah hari Sri 
'Ratue dan Poeteri Juliana soedah be 
|rangkat naik kereta api ke Zwitzerland, 
dimana mereka akan ambil vacaintie 
di Unterwasser? - 

. Banjak sekali publiek jang memper 
'hatikan waktoe berangkatnja dengan   “lagi dari Asemka seorang Ti- 

rang pentjoeri bangsa Indonesier 

    
Pada djam 2 siang itoe orang' aa 

'kaian jang ditaroeh dibagage-nja soe- 
|dah diboentoeti oleh seorang jang ia 
|kenal ada seorang djahat. 
| Tiba2 di itoe tempat iapoenja ba-| 

dengan pisau belati itoe orang ber- 

| Lantaran talinja poetoes mika salah 

tanah, jang mana disebabkan si pe- 
noenggang speda mendjadi tahoe. 
' Dengan segera ia toeroen dan achir- 

nja mengetahosi apa jang diperboeat 

nampak pisau belati jang bisa digoe- 
nakan djoega oentoek menjerang si 
penoenggang sepeda tadi. - , 

. Akan tetapi oleh karena ada seorang 
agent politie laloe si penoenggang ini 
beri tahoekan padanja, siapa djoega 
kedjar ini pendjahat. 1 

Tidak lama kemoedian ia bisa ter- 

tangkap dan ini hari perkaranja dipe- 
riksa oleh Landgerecht Retawi. 

- Bagaimana kepoetoesannja ini hal, 
baik sama-sama kita menantikannja. 

basa 

Tentang pentjuerian 253 plaat 
| gramofoen. - 

pa soedah dibikin sbesah oleh 

3np|jang mempoenjai kawan2 jang tidak | 

rang2 jang di ikat dipoetveskan talinja |Ferste Kamer telah 

satoe diantara itoe pakaian djatoeh di| 

|berSoerak ramai. 
AN AAN SE A— 

Pembitjiaraan Belgie Nederland. 
Me Dilandjoetkan lagi 

“Den Haag, 20 Feb. (Aneta).- Ini 
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fara Belgie dan Nederland soedah 
dilandjoetkan, 

| —0— 
Oeroesan dalam negeri. 

Den Haag. 20 Febr. (Anetaji 
: meperima baik 

dengan tidak di stem lagi, begrooting 
dari Departement oentoek oeroesan 
dalam negeri. - 

ja tas. 

Perdjandjian perdagangan. 

“Ned'erkian- Zuid Afrika 
Kaapstad, 21 Feb. (Aneta Ha- 

vas) Perdjandji n perdagangan diania 
ra Nederland dan Afrika Selatan sne- 
dah ditanda-tangani. 

Doea2 negeri akan mengoetamakan 
sekali kepentingan masing2 didepannia 
negeri2 janglain (meest begunstigings- 
clausule|« 

EUROPA 
Apa jang Schuschnigg menantikan. 

Pariis, 20 Febr. (Aneta-Trans- 
ocean). Kaoem Marxisten (Socialisten 

“Idan Communisten) sedang memperse- 
diakan oentoek mengadakan demon 
Straties pada tanggal 21 Februari, 
pada hari mana Prernier Schuschnigg, 
Bondskanselier dari Oostenrijk, akan 
datang di Parijs, 

0— 

Lagi hoekoeman mati.   Seorang klerk Belanda 
sedang ditoentoet. 

gramofoon barang mana disimpan da 
lam goedangnja. Ketika diadakan pe: 
njelidikan lebih djaoeh ternjata poen 
sedjoemblah oeang telah lenjap entah 
k ma 3 # “ 

  

       ygka “keras bersangkoetan dengan 

itoe hal dan padanja dilakoekan pe 
ngoesoetan. la mengakoe teroes tej 
rang telah pakai oeang sedjoemblah 

boeat koeli. . 

' Anehnja sebagaimana djoega' kita 
telah kabarkan tidak ada tanda2 pen 

bongkaran di itoe goedang hanja di 
bagian belakang dari tembok terdapat 
tanda kaki sebagai orang bekas mej 
mandjat. Pe ag 

Sekarang ia masih sadja diperiksa 

oleh politie, sebab ditoedoeh djoega 

soedah mendjoeal itoe plaat2 gramo- 

phon pada seorang toekang tada. 

: ai 

| Motorfiets — auto — orang djalan. 

Duozitterloeka berat 
“Auto masoek dalamsoj 
lokan. 

Semalam lantaran terang boelan ba- | 
njak sekali orang dari Betawi dan 
Batavia-Centrum sama menoedjoe ke| 
Tg. Priok oentoek bersenang senang. | 
. Begitoelah moelai djam setengah 7 
boekan main ramainja kendaraan di| 
'djalan Priok itoe, hampir tidak ada 
poetoes poetoesnja. Sue 
“ Djam 7,20 seboeah motorfiets B, 

18670 dikandarkan oleh seorang Indo 
nesier Salam bin Djososemito dibetoe 

lan perapat Doboweg — Djeparaweg 
(Priok) toebroek seboeah auto B 4177 
jang dikandarkan oleh seorang Belan 
da Koes. 

| 'Toebroekan ini ada begitoe hebat 
ngga doea2nja di itoe motor fiets 

ipat loeka, jang doedoek dibela- 
berlipat ganda pajahnja! 

8 

joet dan tidak bisa kandarkan lagi 

  

ito 

"mendapat loeka2 dibagian kakinja, akan 
tetapi tidak begitoe hebat hingga tidak 
'perloe dirawat dalam roemah sakit. 
— Politie Tg. Priok datang disitoe dan 

f 18,— jaitoe ocang jang disediakan) 

ocean Koes roepanja djoega terke-| H 

daraannja hingga menoebroek seo- | PJ W 

ng jangsedang djalan disitoe. Setelah | 
€ roepanja si auto beloem poeasS| 

'dan teroes masoek kedalam solokan!| 

' kemari, Apa poela djika pintoe| Itoe orangnja jang sedang djalan| 

Mengchianat negeri 

Berlijn, 20 Febr. (Aneta-Reuter). 
Pembatja barangkali masih ingat bah | nikaharkan bahwa masih ada 2 lagi 

Nai Pa Aa 3 mata-mata, orang laki-laki jang akan 
Steinhardt en Co di Spinhuisgracht 50 dihoekoem mati, ketjoeali djika mereka 

Batavia soedah ketjoerian 253 plaat| skan diberi gratie oleh Hitler. 
Tidak selang berapa lama mereka 

toe diperiksa perkaranja oleh Badan 
Pengadilan jang biasa, berhoeboeng 
dengan perkara resia Marine. 

Sampai sekarang beloem bisa ter- 

|Achirnja seorang klek Belanda di nat "keterangan jang lebih djaoeh 
2 aa 

KTA HK 
Bala-tentara dan politie di 

Tiongkok. 

Didaerahjangsoedah 
diperloetjoetkan. 

Peiping, 21 Feb. (Aneta-Havas) 
Di kota Luan Hsien, salah satoe tem- 
pat di daerah jang soedah diperloe 
tjoetkan dari semoea persendjataan 
(gedemilitariseerde zone) soedah tim- 
boel perkelahian diantara bala-tentara 
jang ada diitoe tempat dan balad 
Politie jang tidak selang berapa lama 
baroe didirikan dari orang2 dari lain2 
daerah dari Tiongkok, 

Perkelahian ini ada 3 djam lamanja, 
didalam mana ada 3 orang jang mati 
dan banjak jang mendapat loeka. 

Keadaan peperangan soedah dioe- 
moemkan. 

Selamat djika koeat. 
Seperti di Singapore. 

Singapore, 21 Febr. fAneta-Reu 
ter) Gouverneur Sir Shenton Thomas 
(menerangkan dalam pidato dalam sa- 
lah satoe perdjamoean officieel bahwa 
dengan pembikinan satoe Vloot-basis 
di Singapore, orang2 di bagian tem- 
pat ini, akan mempoenjai kesempatan 
oentoek hidoep didalam perdamaian 
dan kemakmoeran. 
'Menoeroet pendapatan saja, kata 

Sir Shenton Thomas, Vloot-basis itoe 
mesti diselesaikan dengan sebaik baik 
nja (met maximaal effeciency), dan 
selamanja saja berkoeasa didalam per 
kara ini, demikian akan terdjadi. 

KK 
t 7, Sand 

Aa Tn 
de, 

ee, IE 

Disambar kreta api. 

Dari Krawang dikabarkan oleh pem- 
batja kita bahwa seorang lelaki Indone 

  

      hendak menoedjoe djoeroe- 

       ntuin, Akan tetapi entah lan-Ikan jg ramai tadi. 
laloe dibikin kaart tentang penoebroe- sier selagi ia berdjalan di baan kreta 

api di kilome ter 62 dalm empl.cement 
Y 

an, ng $ 
Mari pemobitjata mn perdagangan dian- | 

  

   

  

  

  

Penting boeat 
djoega penting 

loeas sekali. Goenanja tidak boeat kami 

gr Ia, Toelislah soerat pada 

Thee Expert 
Bureau 

Postbus No. 145, Telefoon   

Kami sekarang sedang bikin propaganda dan reclame boeat teh jang besar dan 

toecan. Toean tidak oesah toeroet tjap& dan tidak oesah toeroet keloear ongkos 

apa-apa boeat propaganda dan reclame itoe. Tetapi dengan sepenoeh-penoehnja 

tocan bisa toeroet memetik boeahnja. Oleh propaganda dan reclame. itoe, dimana- 

mana tempat makin lama makin banjak dan makin oemoem orang minoem teh. 

Thee Expert Bureau poenja auto reclame jang besar-besar berkeliling kemana- 

mana tempat dan soedah terkenal dimana-mana kampoeng. Betoel ini waktoe 

-- pendoedoek Hindia, jang 65.000.000 orang djoemlahnja, minoem teh beloem 

seberapa: tetapi oleh kami poenja propaganda dan reclame tentoe segera ber- 

tambah banjak: dalam sedikit t&mpoh tentoe bisa habis sampai 65.000.000 pond. 

Ini boeat toean adalah soeatoe djalan boeat mendapat oentoeng besar. Toean 

'' kasilah teh sama toekang-toekang waroeng ditoean poenja kampoeng. 

mereka mendjoeal teh (memboeka waroeng sahi). Toean tidak oesah mengeloear- 

kan ongkos apa-apa, ketjoeali boeat beli bebe- 

rapa bidji mangkok, gelas dan stopples. Boeat 

mendapat,teh jang baik, boekan teh jang soe- 

dah apak baoenja dan jang soedah roesak, 

seperti jang kebanjakan didjoeal orang dikam- . 

poeng-kampoeng, toean tanjalah kepada kami. 

Kamilah jang akan kasi tahoe sama toean 

bagaimana tjara jang baik boeat mendirikan 

'waroeng sahi dikampoeng-kampoeng, soepaja 

boeat toean mendjadi pokok pentjarian jang 
besar. Semoea keterangan, djoega tentang ba- 

gaimana membeli teh jang paling baik dengan 

harga jang speciaal moerahnja, toean bisa dapat 

kami, tetapi | : 

boeat toean! 

sendiri sadja, tetapi djoega boeat 

Adjaklah   

AFDEELING PROPAGANDA, KAMPOENG MOEKA, BATAVIA 
Bt. 1, toestel 20-21-33 

  

  

  

Krawang, tiba-tiba ia soedah disambar 
oleh kreta , De Vlugge Vier” No. 30, 
sehingga kepalanja petjah. 

Djiwanja sangat dikoeatirkan ta 
dapat ditoeloeng lagi. 

: Kla : 

Economishe Commisse. 
Djabatan Voorzitter dari itoe Com 

missie oentoek mempeladjari so'al2 
pereconomian oentoek sementara wak 
toe, diberikan kepada Mr- Hart, Direc 
teur dari Economische Zaken. 

Sesoedahnja datang kembali dari 
negeri Tiongkok, kenegeri mana ia 
maoe pergi dengan verlof pendek, 
Mr. Hart akan mempeladjari kedoe- 
doekannja itoe Commissie dan barang 
kali madjoekan soeatoe voorstel oen- 
toek merobah kedoedoekannja Com- 
missie itoe. : 

— 0O— 

Membakar dan melanggar kesopanan 

Aneta kawatkan dari medan, Raad 
van Justitie medan telah mendjatoeh- 
kan hoekoeman pendjara 7 beelan Ia 
manja, atas dirinja seorang bekas sol 
dadoe bernama G, Van Lier oleh ka- 
rena tertoedoeh mentjoba membakar 
roemah dan melanggar kesopanan. 

Permintaan Officier van Justitie ada 
| tahoen. 2 Ld 

Boleh pakai titel Raden, 
Kepada Mas Sastroatmodjo, pen- 

sioenan ondercollecteur di Koedoes 
(Djawa Tengah) diberikan hak boleh 
memakai titel raden“ dan menjeboet 
dirinja ,, Raden Sastroprodjo". 

Begitoe djoega diberikan hak pakai 
titel raden” kepada. Mas Mohamad 
Soendatijo Mangoen Harso, 1ydelijk 
wnd, schryver Reiswezen. 

—O-— 

Perserikatan tani. 
Disekitar Semarang ada terdapat 

perserikatan tani jang diberi nama 
»Persatoean Kaoem Tani Indonesia". 
Ini bond menoeroet Alg. Hbl, soedah 
mempoenjai 1200 anggauta dan ada 
mempoenjai tjabang2 di -Japara, Am:- 
barawa dan lain2 tempat lagi. Tetapi 
sesoedah datangnja - vergaderverbod 
maka 'activiteitnja ini perserikatan se- 
perti soedah linjap sama sekali. : 

Perserikatan ini lantas oleh soerat 
kabar terseboet ditjap sebagai satoe 

'. lorganisatie merah, dan ditoedoeh- 
kan bahwa pemoeka2 Partindo atau 
P.N.I. ada doedoek mendjadi biang 
keladinja. 

Soedah beberapa kali ini perseri- 
katan tani: hendak mengadakan ver- 
gadering2, tetapi sebab didalam ver- 
gaderingnja ada hadir orang2 Partin- 
do, maka Politie tidak mengizinkan, 

Agaknja meskipoen perkoempoelan 
kematiian biasa sadja, djika ada toe- 
roet orang Partindo atau P.N.I. kea- 
daan akan mendjadi sedikit aral melin 
ttang.   

  

Kebakaran di Bandjermasin. 
Aneta kawatkan dari Bandjermasin 

,Ibahwa 7 boeah pintoe di Soedimampir 
telah dibinasakan oleh kebakaran. 

Keroegian kepada itoe roemah2 ada 
f 3000.— besarnja. g 

Dari barang2 jang ada di dalam 
itoe roemah ada f 7,500.— banjaknja 
dari mana f 6000.— jang ditanggoeng 
oleh assurantie. 2 

—0— 

Pertjakapan dengan tengkoe2 
Merobahpolitiek 
Contracten. 

Aneta kawatkan dari Mecir b:tw 
kemaren telah dimoelai dirgin me 
ngakan pembitjaraan jang penting d 
kantornja Gouverneur Sumatra-Timoe!r 
jang dihadliri oleh semoea Radja 2 
(Zelfbestuurders) dari daerah itoe, 
Assistenten- Resident, Tengkoe2 Besar 
etc. oentoek membitjarakan peroba- 
hannja Politieke Contracten, 

—O— 

B.B. Djawa Barat. 
Diangkat 

Ogeis 

Tjikalong Wetan (regenischap 
Bandoeng Rd. Adikoesoemah, 
sekarang kepala district dari Tjiawi 
Iregentschap Tasikmalaja, residentie 
Periangan) : 5 

Tjiawi Rd, Wirahadikoe- 
soemah, sekarang kepala district 
dari Tandjoengsarie (regentschap Soe- 
medang) : 

Oedjoengbroeng (regentsch. 
Bandoeng) Agoes Padmanega- 
ra, sekarang kepala district dari Tji- 
kalong Wetan (regentschap Bandoeng), 
Djampang Koeion (regeni- 

Soetadikoesoemah, sekarang 
kepala onderdistrict didalam residentie 
Batavia. 

Diangkat mendjadi kepala onderdis- 
trict di: 

Residentie Batavia Rd. Doel 
Karnaen SoeriaKartalega- 
wa, Pn fd. mantri-politie didalam 
residentie 
joed Boediprawiro, sekarang 
fd. manteri-politie didalam residentie 
Batavia. . 

Diangkat mendjadi manteri politie 
klas 1 didalam residentie Buitenzorg 

tri-pol itie klas 1 di residentie Batavia 

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

Telegram- adres: BAKRI 

Selamanja kita sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian segenap bangsa rapi dan   netiis. Djoega dari wol tropical. 154 
  

v 

sih P 

MAN ana an   

mendjadi kepala district 

schap Soekaboemil: Raden Kahpi 

uitenzorg, dan Soe- 

MasTi snabrata, sekarang man- - 

BN Haa IEEE ab US 

    

       
      
    

       
    

        

5 
E 
EN 
3 

1 
3 

5 

       



       
   

  

   
    
   

  

    
    

       
      

    

   
      

    
      

   
     

        
   

   
   

  

  

' Ini malem dan malem 
L0 brikoetnja 

Satoe fila dari WARNER BROS.dengan os 
KAY FRANCIS ta LYLE TALBOT na 
'CLENDA FARRELL : — THELMA S5 
'TODD — (UNA O'CONNOR Ae 

, 4 Menneroet tjerita jang ro- 

Ja “ L mantisch dari Virginia Kellogg. 
Mode pakaian jang indah2 dari Orry- 

NP Kelly. Muziek jang menarik hati dati Vita- 
|. phoon Orchestra dibawah pimpinan Leo F- 

» Forbstein. Regie van Lloyd Bacon 

  

HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN “BATAVIA 
  

Ini malem dan malem berikoetnja 

KEN MAYNA RD 

GUN JUSTICE: 
Satoe film jang seroe dan rame sekali damepisode ka 1 Tain ad 
dari itoe serie film jang terkenal : 

»PIRATE TREASURE, 

dengan itoe djago lompat RICHARD TALMADGE dalam hoofdrol, 

o 

kuil Anak- anak bolehnonton 
  

Moelai besok malem dasi malem berikoetnja 

LOUIS TRENKER dan VILMA BANKY 

Pk THE REBEL 

Satoe film jang penoe geteran hati-Paprangan Pembrontakan 

Tau dan serena ga 

- LAN aan ame. Rr wear OOM aapalamuaa mangan PENA PA Map ma PO eNEAE MAMA MNaSapaa mapan mean INN aNNemangennemang 

A D v E R T E N T 1 E NG Be aa 
ena MLM THKATER 

  

  

Boeat hari REBO 

“dan KEMIS 20-21 

. Februari 1935 

    

    
   

   
   
   
   
    

    

     
    
          

          

         

“Sawah Besar | 

el 

South ofthe Rio 

Grande 
atawa 

Sebelah selatan Rio 
Grande 

Dalem ) Hoofdi ol 

BUCK JONES 
(Si Gagak)   Anaksanak boleh nonton. 

  

  

“Toro COOPERATE "BOEDI ISTRI" 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

 Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
» midatk DO:-.2, keloearart C.B.I. Manondjaja jang soedah 
i terkenal dir imana-mana tempat. Rasar ja dan haroen nja 

- kita teroesah seboetkan lagi. 
. Harga boeat djoeal lagi. direken harga jang pantes. 

». Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 
. Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
.onkos kirim, Djoega kita “mendjoeal minjak 'klapa, 

| jang tida kalah sama minjak Tjiamis 

enggoe dengan hormat Njonja2 dani Toean2 
: poenja pesenan. 

“ Pengoeroes C. B. I. Manondjaja 

      
  

: Ini malem dan malem berikoetnja. 

| DIPERTOENDJOEKEN 2 aa 

  

  

  

  

  

  

Ini malem dan malem brikoetnja 

JEAN HARLOW 
DALEM 

»SBORN TO BE KISSED" 
Mengadjaibkan dan. menantang, tetapi dirinja diiringi dengan 

kebaktian sendiri, 

Jean Harlow lebih baik dari jang soedah-soedah dalam film 
»Born To Be Kissed" 

dibantoe oleh jang teroetama dari doenia film dan doenia too- 
neel, Lionel Barrymore dan: Franchot Tone, kekasih jang rO- 

mantischi dari lajar poetih. 

Orang kembali berdjoemi dan lebih mengindahkan permainan: 
nja jang indah jang ia aempana|oekkan dalam .,Born To Be 

s5 tssed 
     

Akan dipertoendjoekkan : Ta 

Het Meisje met den Blauwen hoed. 

Product jang paling baroe dari Nederlands film Industrie 3 

$ —g 
        

  

    

CINEMA PALACE 
Ini malam sampai hari Saptoe malam Minggoe 

FRANZISKA GAAL 
satoe actrice jang tersohor en sanget di soeka 

DALEM 

PARADE pada permogla'an  tahoen 
(FRUHJAHRS PARADE) 

  

. dengen Muziek dipimpin oleh : 

ROBERT STOLZ jang tersohor liatlah karamean jang besar di 
Weenen. 

Dateng saksiken sendiri, 

Ini film dapet banjak poedjian 

  

  

Pr merarerarnpemmaramamaarapalmmararawmurma Haa 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis Nu 
  

  

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 

CLAUDETIE COLBERT. 
' itoe nona jang tjantik, jang pande sekali memegang rol. Ia ada ' 

disoeka oleh sekalian penonton, dari ia poenja tingka-lakoe 

. jang pantes, 

| 

a
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a
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Dibantoe oleh: : 

WARREN WILLIAM — HENRY WILCOXON 

dan kira kira.2600 acteurs dan 'actrices jang djempol. 

MN Oi AA Ad Ka dana 

RIALTO BIOSCOOP 
5 Senen | . Bat- Cc. 

L 

    
  

    

Satoe film Metro Super Special de Luxe. 
R 

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 aan heibat. 

“Tanggoeng dari deel pertama hingga pengabisan sanget tameh. 
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Electrische - Drukkerij 

»PENGHAREPAN” 

Mentjitak dari pekerjaan ketjil 
sampai besar. Pertjitakan kita ada 
berarti kunst. 64 
  

Bertempat : 

Dr. FO.K. BORMANN 
Arts oentoek penjakit cemoem 

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. 11, 

Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7-9 pagi 5-7 sore 43 

LA 
  

Moelai bertem pat 

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

.' Koningsplein Noord no. 9 

'-Feletoon Will. no. 625 

Diam. bifjara .1—8 pagi : 
4-6 sore 68 

  

Ps 

Memboeka praktijk 

' Salemba Tt, mask H. B3 

Telf. No, 23 Mc. 

Dakar SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara» 6—7. -sore. 
Hari Saptog: dan Tn besar-toetoep, 
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R. Soetrisno 
IND. ARTS. 

ALG, PRACTYK” ” 

7-8 PAGI 
DJAM BITJARA» 

5 —7 SORE 

Oude -Tamarindelaan 131 Pelf,. No 
Wit. 1696 44 
  

  

  

Kleermaker ' 

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

  

Trima roepa2pekerdjaan boeattoean? 

dan roepa2 model menoeroel maoenji 
jang bikin djikaloe toean2. ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang :tersebosi, 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 39 
  

  

  

1 SOEDAH: TERBIT 

ikrinas pa 

dan Kapitalisme" 

D OkBa “3. 

MOHAMM AD: “HATTA 

tebalnja.. Xu 2. 9D moeka 

Jarmaah 16: K- 24: ..m, 

f KiraB 

bana “dala krisis. 
Il Dari hal Jen 'ertiani ,,krisis", 
HI. Tingkat: Singi at. zaman per- : 

. . €konomian.. 
IV. Soesoenan . perekonomian 

dat Krisis 
Va Keterangan 'kunjuktur dan 

CYKIUS, 1. 
IV Depressi sekarang. 
VII. Politik. kunjuktur. 
VHL Penoetoep., 2 

PENERBIT 3 LEMBAO TOEAH 
IL Gg. Kebon Djeroek 37 
“3 Batavia-Centrum.   banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 

f 0,10 “ongkos “kirim. 

REMBOURS TIDAK" DIKIRIM, 
Di Betawi boleh "dapat pada: 
Toean Soemanang, Kramat 174.   Administarie. Pem PLN NAn 
Kn Senen 107,   nu 

Oude Kerkhofweg 36 . — Bandoeng” 

  

  

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 3 
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lari 1985 ' Tahoen ke 3 

  

  

      
   

   
   

      

  
Dinegeri kita" dan dalam kalangan 

bangsa kita sendiri dizaman ini soedah: 
banjak orang jang bergelar Dr. dan 
lain2 itoe. Tetapi masih banjak benar 
orang “jang. beloem paham tentang da 

(deradjat) dan|2 atau 3 tahoen. Djika soedah loeloes 
| karena ber 

3 nama2 examen, graad (der ) 

000 Aitel (gelar) jang diperoleh karei 
| amatjam-matjam examen pada sekolah 

tinggi (universiteit atau hoogeschool) 

   

  

   
2» 

  

| Dr. Soeratmo 

" itoe. Dalam karangan jang berikoet ini 
maksoed kami hendak memberi kete- 
rangan sedikit tentang itoe, soepaja 
dapat terhindar beberapa kekeliroean 
jang soedah hampir2 djadi oemoem 

dinegeri kita: soeatoe hal jang tentoe 
isa menjalahkan pemandangan 

am karangan jang lain, bila disam- 
kan Toehan, nanti kami hendak 

oeraikan poela bermatjam-matjam se- 
kolah tinggi serta pertaliannja dengan 
berbagai-bagai sekolah menengah. 

Oemoemnja oentoek dapat masoek 
djadi moerid sekolah tinggi, candidaat 

— moerid haroes mempoenjai einddiplo- 
ma sekolah menengah (gymnasium,!y- 
ceum, H.B.S. V, atau A.M.S ). Adapoen 
sekolah tinggi ada bermatjam-matjam 
vaknja |ilmoenjal, misalnja: ilmoe ke- 
hakiman ilmoe kedokteran, ilmoe ba- 

hasa, ilmoe bertjoetjoek tanam dan 
lain2. Dalam tiap2 itoe, orang boleh 
mendapat graad (deradjat| ,,doctor“, 

singkatannja ,, Dr.”: demikian orang 
boleh bergraad doctor dalam ilmoe 

— kehakiman, jaitoe ,,doctor juris utrius 

|. gue", doctor dalam ilmoe kedokteran 
—.. sdoctor medicinae“, doctor dalam 
| ag Penka hewan , doctor me- 

      

    

         

   

     

   
   

  

jai 

  

  

  

2 jur, 5 Le - 

— sebagainja. 

   
      

    

   

        

   
   

     

dr. med., dr. med, vet | dan lain2 

Tetapi graad atau titel doctor“ atau 

ari hal titel Dr, 
n Dokter 

       

'itoe, mesti menempoeh oedjian can 
didaat doeloe. Oedjian candidaat itoe 
'biasanja dibagi doea, jang pertama 
dan jang kedoea. le candidaat sesoe- 
dah 1 tahoen, 2e candidaat sesoedah 

dalam kedoeanja candidaats-examen 
itoe, maka baroe boleh menempoeh 

aal-examen. Doctoraal-examen 
n dibagi atas 2 atau 3 bagian. 

— Djika. orang madjoe dalam candidaat 
amen maka student itoe bergelar 
nudidaat (cand.), misalnja ,,can- 

didaat in de rechten“. ,,candidaat i/d 
sneeskunde”, dil. Dan apabila soe- 
h madjoe dalam doctoraal examen 
penghabisan orang bergelar ,d oc- 
randus (drs) in de -rechten”, 
geneeskunde dil. vak. 1 

Doctorandus dalam 'iimoe kehikiman 

  

— Isedjak tahoen 1921 soedah bergelar 
»Meester in de rechten“, atau dipen 
dekkan djadi Mr.“ Tetapi ,,doctoren 

oIdus in de geneeskunde“ | ilmoe keta 
biban), drs. dalam vak pengobatan 
'hewan, landbouw dll.nja tidak terge 
lar apa apa dan beloem boleh men 

5 djalankan vaknja. 
Ih  Doctorandus 'ilmoe ketabiban, dja 
Idi. orang jang soedah madjoe dalam 
foedjian doctoraal geneeskunde, (begi 
Itoepoen dalam apotheker, veearts, land 
bouw dan sebagainja) mesti menem 
poeh oedjian lagi, jaitoe artsexamen, 
apothekers-examen — veearts-examen, 
dan ingenieurs-examen. Djika madjoe 
idalam eximen ini maka mereka ber- 
gelar arts,'veearts, dan ingenieur dan 
baroe “mereka boleh: mendjalankanj 
praktijk. 2 
“Djadi keterangan ini Mr. (in de 
rechten) itoe sama deradjatnja dengan 
arts, veearis dan ingenieur 
—. Sekarang hendak kita tilik lagi per 
gelar Doctor (Dr.) itoe. Akan menda- 

5 

socatoe proefschrift dan memperta- 
'hankan 6 stallingen doeloe. Isi proef 
schrift dan steilingen itoe jang berhoe 
boeng dengan vaknja, jaitoe mendapat 
pemeriksaan atau peladjaran jang soe 
dah didjalankannja. : 

Dengan mengarangkan proefschrijft 
Jatau mengemoekakan serta. memper- 
tahankan stellingen itce orang telah 
'menjatakan bahwa dia soedah sang- 
goep mengerdjakan dan memberi pe- 
(mandangan sendiri (zelfstandig) atas 
sesocatoenja didalam vaknja itoe. 
'Djadi ia boekan hanja soedah paham 

licinae veterinariae”” (singkatannja dr. dalam ilmoe jang dipeladjarinja sadja, 
tetapi soedah sanggoep poela mem- 
beri keterangan2 baroe dalam vaknja 
itoe. Stellingennja itoe haroes diper- 
soal-djawaban poeia dimoeka madje- 

NN area gan Mentan mamerarnan 

“Ika akan memakai 

| singkatnja dr.“ itoe ada berlainan 
sekali dengan panggilan ,,dokter”, jang) 

gil orang ,dokter”, jaitoe tabib ma- 
noesia atau tabib hewan,- sehingga 
kata dokter” itoe tidaklah lain dari 

pada pengganti kata ,,tabib” djoea. 
Djadi boekanlah menjatakan graad 
atau deradjat orang itoe dalam vaknja. 
Sebab jang dipanggilkan dokter itoe 
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vecarts dan Indische veearts. Sedang 
ang itoe boleh djadi poela bergraad 

doctor, karena soedah  memenoehi 
| sjarat-sjaratnja, seperti doctor dalam 

vak-vak lain djoega, 

| 'Oentoek mendjelaskan keterangan 
| kami jang perkataan ,,dokter” itoe    

sadja, kami peringatkan jang didalam 
doenia officieel tiada pernah diberikan 
diploma ,,dokter“ melainkan diploma : 

| arts — Ind, arts — veearts dan Ind. 

2 yepatik ra Sa bg aja 

Soepaja terang beteel, maka marilah 

kita oeraikan lebih doeloe, bagaimana 
'djalan jang mesti dilaloei maka bisa 

pat deradjat doctor dalam sesocatoe 
e itoe, dan bagaimana orang jang 

dah diberikan bergraad doctor itoe, 
ita ambil misal jang oemoem sadja 

berlain-lainan dari jang oemoem 

ti kita oeraikan dalam karangan 

— sebetoelnja tjoema perkataan panggilan | 

Jar biasa. Sa 
Mr. jang soedah memperoleh 

An itoe akan menoeliskan Mr. 

'Dr. dimoeka namanja. Sebenarnja Mr. 

lis goeroe besar (raad van professoren) 
dan hendaklah ia dapat mempertahan 

sebetoelnja menoeroet peratoeran Seko-|kan stellingennja itoe. 

olahan tinggi tiada diperkenankan dil 

— Singkat ,dr.”, karena jang biasa dipang-|nan, maka soedah 
“Oleh karena vak itoe berlain lain- 

tentoe gelar Dr. 
itoepoen berlain lainan djoega. Demi- 

rechten, Dr. in de geneeskunde, Dr. 

kunde. 

djian arts). Li 
        
   memakai gelar Dr dimoeka namanja 

dilakoekan den 

— Maka   
#      

kianlah orang boleh djadi Dr. in de 

i/d veeartsenijkunde, Dr. i/d landbouw- 

Siapa orang jang boleh menempoeh 
| ggikan ac oedjian doctor itoe, jang biasa dise- 

boleh djadi: arts — Indisch arts —|boet orang promveeren? Jaitoe 
Mr, in de rechten, arts, veearts, inge- 
nieur, Ind. art, doctorandus genees- 
kunde. (Doctorandus geneeskunde soe 
dah boleh promoveeren, tetapi beloem 
boleh mendjalankan pekerdjaan arts 
atau dokter, sebeloem ia loeloes oe- 

ist, atau Mr. itoe 
maka ia haroes 

dan angkatan mendjadi Dr. itoepoen 
gan oepatjara jang loe 

'itoe tidak perloe lagi, sebab dia se- 
|djak soedah promoveeren itoe soedah 
djadi “Doctor in de rechten“, jaitoe 
jang lebih tinggi dari “Meester in de 
rechten”. Lain halnja dengan orang jg 
doeloe (sebeloem 1921) jang soedah ber 

: : gelar Mr. karena promoveeren dalam 

dah masoek sekolah tinggi!'ilmoe kehakiman kem oe dianpro 
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orang itoe akan bergelar: “Mr. in de 
Irechten dan. Dr, in de Staatsweten- 

Ischappen” atau dipendekkan Mr. Dr. | 
jsitos seperti-Mr, Dr, Rutgers, dueloe 
Directeur Justitie" 

Seorang arts, jang Promoveeren ma 
dimoeka namanja 

(Or. sadja. Oleh karena Dr. itoe sadja 
beloem menjatakan dalam vak apa ia 
idjadi doctor itoe, maka dibilang na- 
manja diseboetkannja vak itoe. 

vecartss, 
Tadi diatas soedah beroelang-oelang 

baroe ingenieur Landbouw. Dengan 
ingenieur Bouwkunde dan Waterstaat, 
ingenieur Techniek jang lain2, tidak 
berbeda halnja dengan jang diterang- 
kan itoe. f AA 

Begitoe poela maka seorang inge- 

memakai Dr. Ir, dimoeka namanja, Dja- 
Idi Dr. Ir. itoe sama deradjatnja de-| 
ngan Dr.—arts, atau Dr.—veearts, Te 
tapi oleh karena vak ingenieur itoe 
'banjak poela matjam-matjamnja, maka 
dibelakang atau dibawah namanja di- 
toeliskannja dalam vak mana ia djadi 
ingenieur itoe, misalnja Dr. Ir. Vroom, 
L, (boeat Landbouw), K.L. (boeat ko- 
loniale lIandbouw), c.i. Jciviel-inge- 
nieur) dsb. La 

Adapoen gelar dan deradjat Dr, itoe 
tidak selamanja diperoleh dengan pro 
moveer€n. Orang jang berdjasa sangat 
dalam salah satoe vak “ilmoe pengeta 
hoean itoe, boleh diangkat oleh facul 

teit (jaitoe aan" sekolah ting- 
gi itoe) vaknja .itoe djadi artinja 
dokter sebagai tanda kehormatan” 
doctor, jaitoe Dr. Honoris Causa” 
namanja. Dan Dr. H.C. inilah jang 
sebetoelnja seringkali terlebih berhar- 

ga dari pada gelaran Dr. jang diper- 
oleh dengan promoveeren. Begitoelah 
maka Dr. med. h.k. (dalam 'ilmoe ke- 
tabiban) Dr. Jur. h.c. (dalam 'ilmoe 
kehakiman| dsb. Jang mendapat Dr. 
h.c. itoe tidak seberapa. Jang tahoe 
kami, jaitoe Dr. Levink doeloe direc- 
teur Dpt. Landbouw, Dr. MeyeriRan- 
neft Vice Voorzitter Raad van Indie, 
Dr, de Langen goeroe besar Sekolah 
Dokter Tinggi, Dr. Brug, bekas direc- 
teur “geneeskundig Jaboratorium, Dr. 

Leefmans, ahli oelat2 jang membina- 

sakan toemboeh-toemboehan di. Bogor, 
Dr. Jacobson, jaitoe doeloenja salah 
seorang firmant dari firma Jacobson 
v.d. Berg. Dr. Bssscha almarhoem 
doeloe hoofdadministrateur ,, Malabar”. 
Sekafiannja “ite€ “Karena djasa beliau 
dalam masing2 vak jang diselidiki dan 
jang telah dioeraikannja pendapatan- 
nja2 tentang penjelidikannja itoe. 

Dari keterangan jang diatas ini agak 
nja soedah njata pada pembatja bah- 
wa kita di Indonesia soedah banjak 

pat gelar ifoe haroes mengarangkan|jang tersesat memakaikan Dr. itoe di |iang sepatoetnja dapat kehormatan 
moeka nama orang. Tetapi salah itoe 
ogimoemnja boekan diperboeat oleh 
orang jang dimoeka namanja ditoe- 
liskan Dr. itoe, tidak, melain 
kan salahnja poeblik djoea. Misalnja 
kita ambif tjontoh dokter Soetomo jg. 
terkenal itoe, pemoeka P,B.I. Dimana2 
kita lihat orang menoeliskan Dr. Soe 
tomo. Beliau itoe arts, jang loetoes 
dalam oedjian arts-examen dari Uni- 
versiteit di Amsterdam, tetapi beliau 
tidak promoveeren , djadi beliau itoe 
tidak ada mengambil gelar Dr. itoe. 
Beliau sendiri tidak-pernah menoelis 
kan Dr. dimoeka namanja. Lain halnja 
misalnja dengan Dr. Andu, Dr. Soelei 

Iman, Dr, Antariksa, tiga2nja Ind. arts. 

Toean2 ini pergi kenegeri Belanda se 
bagai Ind. arts, dan beliau merasa 
tidak boetoeh akan diploma arts-exa- 
men Belanda, (sebab beliau partikoe- 
lir, djadi tidak seperloe pada orang 

jang bekerdja pada Goebernemen, jg. 
Imembedakan bajaran antara Ind. arts, 
dan arts), sebab itoe dia teroes pro- 

(Imoveeren, sehingga ia sekarang berde 
'radjat Dr. Ind. arts. k 

Begitoelah banjak tjontoh2 lagi jg. 

'seroepa ini, jang menjatakan kekeli- 

roean orang banjak. Tjobalah toean li 
hat sadja ledenlijst Radiovereeniging 
Solo, hampir semoea orang disitoe, 

jang tidak haknja, diberi gelar Dr. 
dimoeka namanja. : 

Kesalahan poeblik ini djika tinggal 
pada. poeblik jang tidak tahoe akan 

ben: 

    

   

  

“Tetapi Jantaran beroedjoed rec- 
lame dalam pentjarian, maka soedah 

mendjalar poela kepada intellectueel. 

Ini jang sangat kita sesali. Mereka 
tahoe, bahwa poeblik soedah tersesat, 
raka ditambahnja sesat poela lagi, 

lain tidak hanja, karena berhoeboeng 
dengan pentjarian. Sah 

Ada aris, dan Ind. artspcen jang 
menoeliskan dimoeka namanja diatas 

papan merk dimoeka roemahnja Dr, 

Ini misleidend sekali, dan bagi seo- 

rang intellectueel kita rasa onkiesch. 
Ada poela jang segan2 jang masih 

maloe2, lantas toelis Der, Jang matjam 

ini menoeroet perasaan kita misbruik 

makend kebodohan poeblik. Poeblik 

soedah tersesat tambah disesatkan 

poela lagi. Sebab hendak meniroe2 

  

  
“ 

moveeren lagi dalam ilmoe pe-| 
merintah (staatswetenschappen), maka | 

' Misal If» 
aja ,Dr. Asikin, arts“, ,Dr. Kaligis, | 

kita menjeboet ingenieur. Tetapi hanja | 

nieur jang soedah promoveeren akan| 

-beloeknja sadja, tidak djadi apa | 

Oo 
—
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Anak toe ialah ajah 

boenda poenja'. «didi 

mata, bocah djantoeng dam 

tali njawa'. Dizaman ini becat 

| : "GS tocan poenja anak itoe haraes di- 

NN Na CAGE kemaaP”” “Cdiak ang: diwakwe saki | IN » w ANK sediakang wang: diwaktoe sakitnja 

2 L KE S 3 N bocat: dokter dan obatnja: diwaktec 

NA AN 
Miki NG SAN N- AN sfhat bocat: pakaian dan permainsunja: 2 

BIN TR HAN 
Va UIN NN (» MDA - » diwaktoc besarnja oentoek: sekolah dan 

Kang | We ap | 
TI K1: 1" 3 IN TN Ss WI boekoe-boekoenja. Begitoelah Seteroesnja. Di. 

NU RA AE 
FU Ng zaman ini orang tidak lagi bisa main gampang 

if 
| 1) 

» N dan masa bodo seperti doeloe !- 

vi Sediakan wang moelai sekarang djoega bocat 

tocan poenja bidji mata, bocah djantoeng dan tali njawa 

ikoe. Simpanlah wang ditempat jang paling aman, jaitoe di 

POSTSPAARBANK 

  

  

orang jang berderadjat Dr., laloe di 
pakainja Der dimoeka namanja,. me- 
njatakan kepada jang tahoe bahwa 
dia tidak memakai gelar jang tidak 
haknja, tetapiia telah mengaboei mata 
Si bodoh. 

Pembatja tentoenja masih ingat pada 
namanja Toean Brug jang terseboet 
diatas. Kira2 seboelan sebeloemnja 
beliau berangkat ke Europa dengan 
pensioen, maka beliau menjoeroeh 
pada salah seorang analist. oentoek 
memboeboehi namanja beliau atas 
peti2 jang akan dibawanja. Tiada 
memikirkan lagi apa jang ia haroes 
toelis atas peti2 itoe, dengan gembira 
analisi terseboet memenoehi atas pe- 
rintshnja Toean Brug dan atas peti2 
itoe ditoeliskannja ,,Dr. S.L. Brug”, 

Pada Saft itoe, beliau Toean Brug 
beloem mendapat anoegerah ,,docter 
honoris causa” atas ilmoe kedokteran, 
dan sesoedahnja kedjadian jang demi- 
kian oleh Toean Brug diketahoeinja, 
beliau teroes memanggil analist tadi 
dan disoeroehnja mengapoeskan tanda 
»dr.” dari pada peti2, karena katanja 
beliau : saja tiada berhak memakai 
gelar ,doctor” atau ,,dr.” sebab saja 

seorang jang tiada ,,gepromoveerd”, 
Dengan oeraian ini, kami berharap 

pertimbangan Toean Brug ini atas 
pemakainja gelar atau titel ,,dr.” 
Moedah-moedahan karangan ini da- 

pat memboekakan mata poeblik, dan 
memberi. kehormatan kepada orang 

itoe dan djangan. kepada sembarang 
orang sadja, Terlangkah kembali, ter- 
sesat Soeroet, kata pepatah, 
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Hak bersidang dan berkoempoel, 
Teroes dibatasi, 

Waktoe Volksraad 'membitjarakan 
itoe hak bersidang dan berkoempoel, 
ada 3 amendementen jang dilandjoet 
kan, - 

Jang pertama minta soepaja Raad 
van Indie diminta persetoedjoeannja 
terlebih doeloe, ditolak dengan 22 
terhadap 17 soeara. 
Amendement Iskandar di Nata oen- 

toek membatasi kesempatannja masoek 
oentoek Politie didalam persidangan2 
jang tertoetoep, ditolak: dengan 31 
terhadap 7 soeara. 

Itoe amendement didalam mana di 

minta soepaja  poetoesan-poetoesan 
itoe dioemoemkan, djoega soedah di 

tolak, 
Segenapnja rentjana kemoedian di 

terima baik dengan 32 terhadap 8 
soeara. 

» Haag aa 

Jbr. Mr, Dr. Van Karnebeek. 

Kemaren pagi Jhr. Mr. Dr. Van Kar- 

nebeek telah berangkat dari Tg. Priok 
ke Padang dengan naik kapal K.P.M. 

Dari Padang ia akan melintasi poe- 
lau Andalas sampai di Medan, dari 

mana ia akan teroes berangkat ke Hol- 

land kembali dengan kapal ,, Dempo”. 
La 

Pergi verlof, 

Kemaren pagi telah berangkat de- 
ngan verlof pendek keloear negeri, 
Mr. Weyer, Voorzitter darf Onderne- 
mersbond dan anggauta Volksraad. 

Dengan kapal ini djoega berangkat 

besar jang sekalian. intellectueelen kita! 
dibelakang hari akan memperhatikan 

Conflict baroe. 

Memberhentikan 
penoeroenan gadiji 

Bagian kesatoe dari rentjana ordon- 
nantie tentang kedoedoekannja ang- 
gauta Volkraad (Volksraads-Positie- 
Regeling) jang bermaksoed oentoek 
menoeroenkan toelage anggauta2 Volks 
raad dari f 2100 sampai f 1800 seta- 
hoer, soedah ditolak dergan 39 
tehadap 10 soeara.. 

| Bagian jang kedoea dari itoe ren- 
tjana, jang bermaksoed oentoek me- 
ngoerangi toelage dari Gedelegeerden 
dari f 800 sampai f 700 seboelan, 
Ldjoega soedah ditolak dengan 26 ter- 
hadap 13 soeara. 

Kemoedian segenapnja rentjana soe- 
dah ditolak dengan 29 terhadap 12 
soeara, 

2 
Gadjah mengamoek sebab tempat- 

nja diganggoe. 
Pembantoe kita dari Djambi dengan 

vliegpost mengabarkan bahwa pada 
hari Sabtoe jang laloe di Moeara Tem 
besi diterima rapportan, jang sekawa 
nan gadjah soedah mengamoek meroe 
sakkan djembatan “dan mengganggoe 
anak negeri. 

Waktoe..Controleur. memeriksa hal 
ini, telah boeroe boeroe poetar mobil 
nja poelang takoet dibinasakan oleh 
itoe sekawan gadjah. Menoeroet kete- 
rangan itoe gadjah sedjoemblah tidak 
koerang dari 12 ekor, Toean Stoker 
werkbaas Serta di kawani seorang ser 
san -dari Militair telah dapat tembak 
2 ekor. Sekarang dengan kekoeatan 
Militair ditempat mana selaloe didata 
ngi oleh itoe sekawan gadjah, didjaga 
oleh Militair. 

Itoe -sekawanan gadjah maka sam- 
pai begitoe nekat, karena tempatnja 
bermain selama ini, sekarang akan 
diboeat djalan, 

—O— 

Lagi Candidaat Ambtenaren B. B. 
didatangkan dari Nederland, 

Dengan beschikking Minister van 
Kolonien, maka toean-toean : 

1. H. Rusconi 
2. S. Van Oosten dan 
3. W. Van der Meer 

diperintahkan oentoek pergi ke Indo- 
nesia, soepaja dibenoemd mendjadi 
aspirant-controleur padaBinnenlandsch 
Bestuur, 

— Gg — 

Mutatie Residenten. 
Dengan  opisil dikabarkan oleh 

Areta dari Bogor bahwa moelai tg. 31 
Mei 1935, atas permintaannja sendiri 
diberhentikan dengan hormat dari dja 
batannja sebab soedah lama meme 
gang djabatan Negeri, toean C,E. Bar 
re, Hoofdambtenaar diloear dienst bia 
sa (werkelijken dienst), paling belakang 
mendjadi Residentie Bondowoso. 

Diberi verlof oentoek pergi ke 
Europa 8 boelan lamanja, kepada toen 

J. Oberman, resident Westersafdee- 
ling van Borneo, jangmana dimoelai 
padatanggal 2 Juni j.a,d. 

—i — 

Hadji ditipoe oleh Hadji. 
Hadji A. 

koetika ia maoe berangkat ke Mekkah 
soedah didatangi oleh sobatnja nama 
Hadji K, Katanja itoe sobat kalau 
ia mave ke Mekkah itoe oewang 

diperdjalanan kasih sadja samaia dan 
ja nanti kasihkan satoe kwitantie, apa 
bila hadji A. soedah sampai di Mekkah 
ia bisa toekarkan itoe pada bank di 
sana. 

Lebih djaoeh obrolan jang menarik 
telah digoenakan oleh hadji K. Sigra 
djoega hadji A. pertjaja jang temen- 
nja maoe toeloeng selamatkan iapoe 
nja oeang.   toean Woutman, President dari Factorij 

oentoek 2 boelan lamanja.   Begitoelah padanja telah dikasihkan 
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jang kiranja tidak perloe digoenakan. 
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  itoe kedjadian. 
— Diantara keterar £ 1 
tanjakan poela oleh" Voo , af 
ia tahoe jang Tarmii mempan 
perhoeboengan pertjintaan dengan ! 
Komariahi pertanjaan mana didjawab : 
tidak tahoe, 2 : 

Tjoema ia menerangkan, jang ia 

  

  

      

  

    

           

     

  

Njil 

“3 Saksi 

nopha eltn Teman ke- 
da saksi, apa saksi mendengar djoega 

ng dalam pemboenoehan itoe ada 
ai | orang toeroet tjampoer ? 

k si mendjawab jang sesoeng- 
ada: terdengar itoe pembitja- 

jang katanja tidak moestahil 
Ta dalam itoe pemboenoehan ada 

jlain orang. toeroet tjampoer, tjoema 

  

saja tentang itoe tidak mempoenjai 
fikira napa-apa. . 

tentan g keteranganini. 
Nji Ajoe Siti Mae- 

imoenah, jaitoe istrinja saksi R. Soe   sering djoega lihat itoe TA ud mantridipoetra Man panpai 

& pala dan pemboenoehnja. 

O
i
 

  

23 Diatas: 
. Tamim, kanan Nji Mas Marliah ' 
5 bawah kiri: 
   

  

2 diterangkan dalam ini Verslag. 
  

manah dengan Nji Komartah" sebagai 
madjikan dan boedjang. 
. Saksi- disoeroehnja membifjarakan 

Sa ia mbelai tahoe kedjadian 
'itoe malam pagi pagi, 

Kira2 setengah ampat pagi, saja di | 
bangoeni oleh bini saja, karena ia 
mendengar ada riboet disebelah roe- 

— mah. Saja bangoen dan dengan tjepat 
keloear, dan menoedjoe keroemah tem | 
pat pemboenoehan itoe serta pin:oe 
nja laloe diketok sambil memanggil | 
sboeka-boeka” tapi tidak orang jang | 
menjahoet. Dari sitoe saja pergi ke- 
djalan besar dimana ketemoe doea 
politie agenten dan. memberitahoekan 
ada kedjadian itoe. Oleh karena pintoe 
semoea masih terkoentii, setelah ada | 
politicagenten 'itoe, saja melihat dari 
djendela jang soedah boeka, dan dida- 
lam roemah itoe kelihatan perempoean | 
terlentang dibawah, sedang badan- 
nja. atau pakaiannja penoeh dengan | 
darah. Itoe waktoe Komariah kelihata 
masih hidoep, Lantas paginja saja 
dengar jang itoe Tarmidi soedah di 

   

3 pegang oleh politie. 
Voorz: Dimana adanja andjing itoe 

   
. waktoe ? 

Saksi: Pesan ada diloear, tapi: 
itoe waktoe tidak ada. 

  
Kepada saksi ini “djoega 'semoea 

-bara ng 
tidak mengenainja. 
itan ida -. satiboehod 

  

'boekti diperlihatkannja | 

F Nji-Mas Kemana Taferi ketiga dari Ki Agoes 
jang djoega mati terboenoeh di 

Nji Raden Mintarsih isteri pertama dari Ki Agoes 
Barlian), dan dikanan Tarmidi jang namanja djadi - 

ana ibir da epanja dimoeat dalam soerat:soerat kabar lan- 
| taran soedah melakoekan pemboenoehan hebat. Lebih landjoet 

F Lara En ara malam.pagi itoe? 
' Saksi: Saja dengar. teriakan memin 
ta toeloeng, dan laloe saja pergi ke 
belakang “dan disitoe saja membangoen 
kan Karsam, saja poenja boedjang. 

'Veorz: Apa jang terlihat diwaktoe 
itoe, dikamarnja T. armidi ? 

. Saksi: Ja, terlihat seperti ada orang 

badjoe koetoeng. 
Voorz: siapa kira-kira itoe ? 

' Saksi: Tidak tahoe. 
| Saksi Karsam dipanggil. 
“ Voorz: Kenal Tarmidi TA 
Maket pn 

Voorz : Siapa jang kasi bangoen kau? 
Saksi: Isterinja tocan Soemanteri, 
Voorz: Laloe kau kemana? 

| Saksi: Laloe saja pergi keloear, dan 

datang doea opas. 
Voorz: Apa itoe waktoe Orang itoe 

Itidak dikedjar ? 

“Saksi : Tidak, saja mendjaga dide- 
i pan roemah, 

kitan in ? 
Saksi : 

ra begitoe, 
Voorz: (kepada pes.) Pigimana ? 
Pes. Tidak tahoe. 

Tidak tahoe, tjoema kira2, 

TN Voor.: 

Pesakitan tidak ada keberatan 

jang pakaiannja tjelana pendek dan 

menerangkan jang ia SOE 

itoe waktoe "saja lihat orang lari kej 
belakang mamakai tjelana pendek dan 
badjoe koetoeng, tapi siapa itoe saja 

Itiada bisa tahoe. Lantas itoe Waktoe 

Voorz : Apa kira2nja boekan pesa 

Tidak ingat jang kau lari di 

(terlihat lari itoe tjoema satoe ? 
Saksi : Ja tjoema satoe. 

Pauze15 Menit. 
— Dipanggil saksi Mangkoera- 
W iro, politie agent. 

Voorz: Siapa j jang itoe waktoe minta 
toeloeng ? 

Saksi : Ini toean Soemantri. 
'Voorz: Laloe kau pergi kemana? 
Saksi: Saja laloe lari - kebelakang 

'itoe roemah, sebab saja sangka jang 
'itoe pendjahat lari kebelakang, karena 
didjalan, ada jang djaga. Laloe dari 
djendela saja masoek kedalam roemah 
dan disitoe disalah satoe kamar saja 
lihat ada satoe orang terlentang di 
bahaw. 

Setelah itoe saja Taloe pergi dengan 
delman memberitahoekan itoe kedja- 
dian kepada commandant sectie 1. 
“Saksi Hawali, djoega politie 

agent jang itoe waktoe ada meronda 
didjalan itoe diperiksanja. 

Ia menerangkan setelah diberitahoe- 
kan, jang mengetok pintoe moeka itoe 
roemah tapi tidak ada jang menjahoet, 
dan laloe pergi kedjendela serta dari 
sitoe ia melihat bahwa didalam roemah 
ada perampoean jang terlentang di- 
bawah, Dengan mengoenoes klewang 
saja mendjaga disitoe sampai com- 
mandant datang, 
Saksi Djasman toekang men- 

djoeal . benzine dimana benzinpomp 
didengar keterangannja. 

Voorz: Kapan mendengar kedjadian 
ter? 

Saksi: Saptoe pagi. 
Voor: Apa Tarmidi malm Saptoe 

datang pada kau? 
- Saksi: Ja. 
Voor : Bilang apa dia ? 
Saksi: Dia bilang, bahwa dia (Tar 

midi) ada sakit hati karena satoe 
iperempocan di Bandoeng, ia akan 
boenoeh, 

Voor: Laloe kau bilang apa ? 
Saksi: Saja bilang, djangan, lebih 

baik kita tjari sadja lain perempoean 
dan lantas kawin, kita toch orang 

moeda. Tapi Tarmidi itoe waktoe 
bilang jang dia soedah bentji sama 
itoe perempoean, 

Voor: Apa kelihatannja Tarmidi 
itoe waktoe marah? 

Saksi : Tidak, : 
Voor: (kepada pesakitan) Siapa 

jang dimaksoedkan perempoean jang 
soedah bikin sakit hatimoe itoe ? 

Pes: Perempoean: djalan (latjoer) 
nama Minah, Dan.dengan perempoecan 
ini saja soedah berdjandji ketika ke 
temoe di Oranje jang dia malam Saptoe 
akan datang sama saja. 

Voorz: Datang keroemah siapa ? 
Pes: Keroerjah dia sendiri. 
Voorz : Tidak marah sama Komariah? 
Pes: Tidak. 
Voorz: Itoe waktoe pergi ketempat 

benzin bawa koetjing ? 
Pes: Jana 
Voorz: Koetjing siapa itoe? 
Pes: Koetjingnja Komariah. 

Voorz: Boeat apa bawa koetjing ? 
Pes: Mainan (senang) sadja. 
Voorz: Laloe dari tempat benzin 

kemana ? 
Pes: Poelang keroemah. 
Voorz : Lantas pigimana ? 
Pes' Laloe saja ambil kontji dari 

kamar maoe makan. 
Voorz: Dari mana - - 
Pes: Dari kamar maka 
Voorz: Laloe sesoedahnja itoe ada 

kedjadian apa? 
Pes: Saja tidak ingat lagi. 

-dari 
'SaksiMa Enot boedjang 
: a diperiksa dan 
Nji Mintarsih djoeg an NN 

| bikin 
kepada pesakitan soepaja Memdik 
betoel tempat pendjemoeran pakaian 
jang itoe waktoe soedah roesak, dima 

bil itoe kontji? 

boeat membikin betoel itoe. 

Ditoendjoekkan kepada saksi apa tas 

hoe itoe linggis, djoega barang barang 

boekti lainnja, saksi bilang tidak ta- 

.hoe. £ 

Voorz : (kepada pesakitan) Dimana 

itoe linggis didapat 
Ae 123i sebel singkong dekat pa- 

'gar, sebelah kaler. 
Voorz: Soedah berapa lamanja se- 

beloem kedjadian ini? - 

Pes: Koerang lebih satoe boelan. 

— Laloe pemeriksaan berhenti dan di 

terangkan sampai besoknja (hari Rebo 

20 2-35) poekoel 8 diroemah tempat 

Pee opa di Kebonkelapa No, 14. 

  

dio ar pada. alah s 
Mekkah 2 TA 

Tapi ketika ia sena ai Mekkah | 
— dan perloe sama wang hadji A. tidak 
berhasil toekarkan itoe kwitantie” tegas 

oinja 'itoe kwitantie, tidak lakoe dan 
bank kasihkan keterangan jg ia tidak 

  

merasa ketitipan oeang dari f 1G dh 

ke Java. 
la datangi roemahnja hadji K. akan 

tetapi itoe coeang jang doeloe ia titip 
kan tidak maoe di kasih kembali 
'acbirnja hadji A. telah adoekan ini 
PE kepada jang Na Sg.P,   Kiotan sadja hadji A. mendjadij 

| melongo. Baiknja sadja sadja poenjaj. 
r-listeri bahwa banjak perhisan. dimana 

alaulia soedah bisa djoeal itoe barang2, 
Ke aiijaitoe goena ongkos poelang lagi: 

apa perloenja perempozan di 
Voiksraad ? 

Dari Bandoeng dikabarkan bahwa 
perhimpoenan oentoek menoentoet hak 
perempoean (Vereeniging voor Vrou- 
'wenrechten) ini hari mengadakan ver 
gadering bertempat di Theosofische 
Loge (Olcott-park), moelai djam 8 sore 
dimana Njonja Van Overveld-Biekart 
akan membitjarakan so'al: "Apa per- 
Lo enia perempoean di Volksraad ?” 

stm 9 sa   

     

.sitoe ? 
. Pes: tidak. 

. Noorz: (kepada saksi). Apa jang | 

na Tarmidi bilang tidak ada perkakas) 

memang ta” dapat disangkal lagi. 

Nan anna 

Doenia Kraton Soerakarta. 

Prof van Kan akan 
mertamoe ke Kraton. 

Besok malam minggoe tanggal 23 
depan ini, Z. V. H. Soesoehoenan akan 
menerima kedatangan toean prof. van 
Kan oentoek berpamitan berhoeboeng 
akan berangkatnja toean itoe kenegeri 
Belanda. Prof. van Kan, adalah sobat 
lama dari Z. V. H. Soesoehoenan dan 
jakan poelang ke tanah dingin boeat 
se-lama2-nja karena toean itoe telah 
dapat pensioen. Kedatangannja di 
Kraton Solo akan disamboet oleh Sri 
Baginda dengan setjara kehormatan 
sebagai afscheid receptie. Banjak tamoe 
tamoe Belanda lainnja, di antaranja 
fihak B. B. ambtenaren di Solo akan 
dapat oendangan oentoek perdjamoean 
terseboet. Datangnja tamoe itoe besok 
malam Minggoe djam 9. Selama re- 
ceptie akan dipertoendjoekkan tarian 
Wireng dan Bedojo. 

Kedatangan prof. Kan di Solo. se 
lainnja berpamitan pada Z, V. H, Soe 
soehoenan, akan djoega berpamitan 
pada Z H. Prins Mangkoenegoro. 

Hadiahpada Sri Sultan 
di Djocja. 

Sebagi adat kehormatan oentoek 
bangsa kita, maka sepoelangnja Z.V,H, 
Soesoehoenan dari Betawi dan Lam- 
poeng Z.V.H. Soesoehoenan telah mem 
beri hadiah atau dalam bahasa Djawa 
»Oleh oleh“ kepada Z H. Sri Sultan 
di Djocja, Hadiah itoe terdiri doea 
bocah daging gadjah besar dari Lam 
poeng. pot pot tempat tannman biki- 
nan Zuid Sumatra dan satoe stel rook- 
stel dari perak keloearan Van Kempen 
Begeer di Betawi. Hadiah2 terseboet 
hari Senen tanggal 18 ini di dibawa ke 
Djocja oentoek diterimakan pada Sri 
Sultan. Adapoen jang dioetoes menga 
dap Sri Sultan, K. P, Hangabei dan 
R.M.H. Josodipoero. Oetoesan mana 
oleh Sri Sultan di Djocja diterima de 
ngan kebesaran dalam astana. 

Narpowandowo. 

Semendjak perhimpoenan dari fami 
lie Kraton ,,Narpowandowo“ menga- 
dakan pilihan Voorzitter dan sementa 
ra Bestuur baroe, soedat kedjadian 
membikin vergadering Bestuur jang per 
tama kali dipimpin oleh Voorzitter ba 
roe K, P.H, Soerjohamidjojo. Dalam 
vergadering jang pertama itoe, soema 
ngat perhimpoenan bertambah baree. 
Afideeling Studiefonds telah dibangoen 
kan poela. Voorzitter dari afd. Studie- 
fonds K. R.T. Joedonegoro poen ma- 
lam itoe dimintak berhadlir. 

Voorstel2 ketika vergadering besar 
dari sementara anggota, telah dibitja- 
rakan dalam itoe persidangan. Lebih 
djaoeh voorstel dari K. P, Hangabei 
tentang hal Wakil Vorstenlanden dalam 
Volksraad poen dibitjarakan. 

Kemoedian membitjarakan tentang 
djalannja contributie jang dilakoekan 
oleh penningmeester jang lama R. M. 
Ng. Atmomidjojo soedah menjerahkan 
pekerdjaannja pada penningmeester 
baroe RM. Ng. Atmosapoetro, berhoe 
boeng djalannja contributis koerang 
baik, maka telah dibangoenkan satoe 
badan commissie terdiri dari K. P. P. 
Soerjodipoero dan RM, Ng. Wiroatmo 
djo soepaja menjelidiki keadaan ocang 
kas dan bikin studie bagaimana ten- 
tang bebaikannja. Punt-punt lainnja 
poen mendjadi boeah pikiran. 

Kita poedjikan pada Narpowando- 
wo” dalam pimpinan Bestuur baroe 
jang soepaja bekerdja lebih actief 
oentoek  mendjoendjoeng  deradjat 
kebangsaan dari kalangan bangsawan 

| Kraton (D.I). 

—G— 

Soesoetan overgangsbezoldiging. 

Menetapi djandjiadalah 
perboeatan jang moelia 

“adil dan soetji. 
Dari Wonosobo salah seorang pem 

batja kita mintak dimoeatkan toelisan 
sebagai berikoet : 

Menoeroet berita dalam ini s.k, no. 
248, ada dioeraikan pertanjaan T. De 
Hoog kepada Regeering tentang halnja 
overgangsbezoldiging. Atas djawaban 
Regeering. pada th 1936 ini tidak akan 
dilakoekan soesoetan overgangsbezol- 
diging itoe akan moelai dilakoekan, 
hingga lambat laoen hilang sama sekali. 

Sebagaimana jang kita dengar bah- 
wa keoeangan negeri memang menje- 
dihkan, soedah tentoe Pemerintah ter- 
paksa mendjalankan pengoerangan ga- 
djihnja semoea Landsdienaren, hal ini 

Dari itoe Pemerintah laloe memben- 
toek commissie jang mengatoer gadji, 
agar Soepaja dapat ketjotjokan semoea 
nia. Hal mana pekerdjaan commissie 
itoe berboeah dengan adanja H.B.B,L. 
jang lahir pada tahoen 1934. 

Dalam H.B.B.L, banjak golongan 
kita jang terdesak begitoe roepa, hing 
ga kekoesoetan gadji' itoe ada jang 
sampai 60pCt. dari B.B.L, Hal mana 
pada waktoe itoe banjak sarekat se- 
kerdja jang berkeloeh kesah. Diantara 
nja jang merasa terdesak sekali jalah   golongan Onderwijs, 

Sebagaimana T.v. Buuren menerang- 
kan dalam V.R, koerang lebih seperti 
dibawah ini maksoednja : 

»BBetoel: @diantaranja ada 
golongan jang dapat soe- 
soetan hingga 60pCt. oem- 
pamanja goeroe bantoe Ibi 
asa) Tetapi mereka itoe ti 
dak akan terima soesoetan 
lebih 25 pCt, sebab akan 
diberikan overgangsbezol- 
digings. 

Keterangan T.v. Buuren pada, wak- 
toe itoe jalah sebagai wakil Pemerin- 
tah, dan pada waktoe itoe ta” diterang 
kan oentoek berapa tahoen overgangs 
bezoldiging itoe diberikannja. 

Sepandjang pengartian kita o b. itoe 
akan diberikannja boeat selama2nja. 
Djadi kita jang terkena soesoetan lebih 
dari 25 pCt-nja B.B.L. merasa poeas, 
karena masih menerima 75 pCt-nja 
B.B.L. biarpoen oentoek Landsdiena- 
ren jang berdienst moocda selama2nja 
ta” dapat mentjapai 75 pCt-nja maxi- 
mum gadji B.B.L 

Tetapi sekiranja nanti Regeering men 
djalankan soesoetan o.b. itoe dengan 
procentage boeat semoeanja, dengan 
tidak mengingat keterangan T.v. Buu- 
ren tadi, soenggoeh akan menjedihkan 
betoe!-betoel. 

Djika jang disoesoet itoe overgangs 
bezoldiging pada gadji2 H.B.B.L, 
jang soedah mentjapai 75 pCt.nja B.B. 
L. kita'akan merasa poeas dengan ke 
terangan T.v. Buuren jang sebagai wa 
kil Pemerintah itoe. Pemerintahpoen 
tetap sebagaimana keterangannja. 

Dari sebab hal ini mengenai beberapa 
golongan, baiklah kita serahkan sadja 
kepada vakbonden jang berkepen- 
tingan. agar soepaja diichtiarkan sepa 
toetnja. 

pa £ 

Kesengsaraan ra'jat sampai 
dipoentjaknja. 

Beloem selang berapa hari dalam 
ini soerat kabar pernah dikabarkan 
tentang azab sengsara dira'jat dibila 
ngan Kroja, 

Pembantoe Ad, dari Tjilatjap menga 
barkan djoega bagaimana kesengsaraan 
dan kemelaratannja ra'jat didaerah 
Tjilatip, sebagai berikoet : 

Snenggoehpoen hoedjan telah toe 
roen sedjak berapa boelan lamanja dan 
kaoem tani poe » soedah mengnamkan 
padinja semendjak 3 — 4 boelan jang 
laloe, tetapi toch kemelaratan dan ke 
laparan ra'jat adalah pada masa ini 

sangatlah mendalamnja. Orang istime 
wa orang2 desa banjak sekali jang 
sama meninggalkan roemah tangge 
dan anak isterinja, hingga beberapa 
hari, ja, bahkan berboelan2 lamanja, 
karena mentjahari nafagah dan maka 
nan dilain negeri. 

Si isteri dan anaknja oleh karena 
tak mendapat makanan lantaran tidak 
mendapat kiriman dari socaminja, maka 
berdjalan djoega meninggalkan roemah 
tangganja kelain tempat atau kekota 
oentoek mentjari2 makanan dimana 
dapat ditemoenja. 

Bagi mereka jang pemaloe tidak 
maoe meminta-minta, tapi lantaran 
peroet sangat kosongnja, terpaksalah 
mereka sama melanggar langgar atoe- 
ran agama maoepoen atoeran atau 
larangan pemerintah. Mitsalnja : sama 
mentjoeri, merampok, menipoe dan 
sebagainja, 

Hal ini dengan moedah dapat di- 
boektikan dengan adanja pelanggaran 

kajoe dimana hoetan2 jang tertoctoep, 
jang sebahagiannja oleh orang2 kota 
seperti orang2 dari kp. Donan adanja. 

IMereka kaoem pelanggar telah sama 
mendapat hoekoeman hingga 4-5 boelan 
lamanja, sedang anak isterinja jang 
tidak toeroet terhoekoem oemoemnja 
sama tinggal terlantar diroemahnja 
masing-masing. 
Memang mereka ditinggalkan oleh 

soeaminja diroemah oentoek mendjaga 
roemah tangga sambil menoenggoe 
kedatangan nafakah dari soeaminja, 
tetapi si soeami lantas terhoekoem 
adanja. 

Alangkah kesengsaraan dan kemela- 
ratan serta kelaparan mereka: hal ini 

soeka menjatakan keadaan mereka. 
Soenggoeh amat hebatnja, tetapi alham 
doe lillaahi, bahwa pemerintah di Tj:- 

lai soeka mengoeloerkan sedikit perto 
longannja dengan memberi beras ke- 
pada mereka (jang terlantar diroemah 

“Inja itoe). 
Tetapi bagi jang tidak mendapat 

pertolongan itoelah jang sangat me- 

tentoe makanannja. 
Diantara mereka adalah jang sama 

memakan bocah tantjang dari 

Hal mana roepa2nja Sidak sedikit te- 
lah menimboelkan beberapa penjakit   pen (yen 

tentang memboeka tanah dan mentjoeri . 

tentoelah tidak terchilaf lagi bagi jang " 

latjap sekarang roepanja soedah moe- 

njedihkan, karena hidoep dengan tidak 

hoetan . 
jang pahit rasanja, Onggok aren dan: 
lain2nja jang tidak biasa dimakan orang. 

istimewa pada masa ini Waktoe meri- 
djangkitnja penjakit malaria jang ber- 
bahaja sebagai jang terseboet Oa 
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toe sadja boekan Ir, 
$ nm beristeril. 

djadi njo| 

  

1 Ulfah) kawin dengan |: Yo ang,      
   
   
     

    

    

    

    

  
den Ajoe Regent atau Nji Mas 

etoelis 2 Detarajh djoega salah, 

rbonegoro atau Nji Mas 
boekan pangkat soeatninja. | 

Doel temannja diroemah| 
:boet 2 Sana 

“bo ekan 
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| Noe perampokan hebat. | 
“30 orang soedah ter- 

| tangkap. 

Selasa jang laloe soedah dika- 
Aneta dari A0 er ohh. 

p ka 

8 terbasmi,. 

    

    

   

A 

Ti san sada s0e- 
g jang meninggal 

tapi entot sedjak boelan 
keadaan ada berkoerang 

, dan moedah2an penjakit 
NX 

kiai ajabatannja, 

i: sendi iri diberen- 

seperti berikoet: 
AE 

Tiga dagbtad : san goeloeng 

g #Mtnoeroet Hah 
ah tahoen 1935 jang akan datang 
a tiga soerat kabar harian Tionghoa 

Melajoe di Djawa Timoer dan Djawa 
Tengah akan menggoeloeng. tikar, ar 

(tinja tidak akan diterbitkan lagi. 
'Soerat2 kabar2 jang mana “beloem 

dikabarkan dengan terang. - 
Sedang Djawa Tengah mengabarkan | 

a | 
iem Pa Liem dan 
Kat Jaa ai sad apk 

&: S3 Malang, toean E Th. 

pada perte- 

Dari soember “jang sangat boleh di 
“Ipertjaja. satoe soerat kabar Tionghoa 

1 e- | Melajoe besar di Djawa Tengah se- 
     

    

   
   

  

   
   

    

      

   
     

      

   

        

   

  

    

   

    

    

  

    

  

   

  

   

  

ada orang jang idsalnja. dari 
in besar soeaminja lantas mesti 

: 'neneng”. Kampret sib | 
: Boi Mas ai san 

  

nj: berichtiar 
t2 dan perse- 
oek mentjegah 

loear negeri 
atlah dihin- 

    

i Dioemutiak “nga Reba 
engan hari kelahirann     

ika di Betawi akan 

e- |dang alamkan crisis heibat sebelah 
zan dalani, maski di loear kelihatan men- |. 

t|tereng, sebab tiap boelan mesti pikoel|bandingan2 jang lebih baik antara 
antara 7 sampai 8 riboe 

nh aandeelhouders dari ko- 
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hington, maka Consulaat | 

  
  

.|dapat 

“ soedahnja perang 

   

  

  

roeh,   
23 

. Nobetpriis oentoek Damai. 

“Boeat tahoen 1933 dan 
1934 diberikan kepada aja- Henderson. 

Jia memperkoeatkan kemacean 

didalam kaboel tjelaka itoe. Sir Nor- 
maal Angell adalah seorang jg paling !j 

perdamaian inl mendapat Nobelprijs, 
jang tak diberi ditahoen 1933, 

Irar, jang dari doeloe selaloe bekerdja 
“» Joentoek damai kepada Normaal Angeli 

dan Henderson adalah socatoe penga 
“Ikoean terhadap pekerdjaan jg moelia | 
S|oentoek perdamaian. 

Sir Normaal  Angal 
-Idjadi oetoesan dari Labourparty 
“party social-demokrat Inggeris) dida 

lam Parlement, telapi waktoe keka 
lahan besar dari partai itoe didalam 
pemilihan oentoek Parlement jang 

.Ipaling acbir, maka Normaal Angeli. 
tidak dipilih lagi. (Makloem pada pem 
batja, bahwa kekalahan besar ini, jang 
teroetama disebabkan oleh penzrikan 

Idiri Mac Donald dari partai itoe oen- 
Itoek mendjadi premier dari pemerintah 
Jiang diseboet nasional, sekarang te'ah 

bagi partai social-demokrat, seperti 
jang telah d:boektikan oleh beberapa 
tussentijdse verkiezingen, dan pemili- 
han haminta dan provinciel. 

Arthur Henderson ialah seorang so- 
cial-demokrat jang amat ferkenal. Pe- 
kerdjaannja sebagai secretaris- penning 
meester dari partai secial-demokrat 
Inggeris, baroe2 ia haroes melepaskan, 
karena pekerdjaannja sebagai voorzit 
ter dari Komperensi Perloetjoetan Sen. 
djata menoentoet segala tenaga bekar 
djanja. Henderson hendak mempergoe' 
nakan sisah hidoepnja oentoek mere- 
boet perdamaian, Memang soekar kami 
membajangkan seorang jang sebegitoe 
tjakap oentoek mendjadi voorzitier dari 

.|Komperensi Perloetjoetan Sendjata. 

. Djikalau betoel kepertjajaan bisa 
menjorong goenoeng, maka itoe bisa 
dibilang dari Henderson. Didalam 
Komperesi Perloetjoetan Sendjata, tak 
berhenti ia mengembangkan kemaoean 
oentoek mendapat hatsil, tak berhenti 

itoe 
didalam mereka jang “telah hilang | 
pengharap:n, kerap kali dengan meng 
herankan hampir segenap doenia. 

Dan biarpoen pada ketika ini, Hen 
dersou sendiri terpaksa mengakoe, 

bahwa sekarang tak dapat diharapkan 
socatoe perdjandjian oemoem oentoek 

tjakap dan berani didalam hal Itoe./ : 
|Orang tak perloe heran, jang pahlawan | 

Bagi kaoem boeroeh social-demok- | 

pernah menii 

berpoetar mendjadi keoentoengan besar | 

Kantor Oeroesan Pengadilan 
IRechtszakenkantoor| 
Mr. MOHAMMAD YAMIN " 

SAWAH BESAR 56, Tel.Wel, 3799,  BATAVIA-CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan - 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak” » 
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomies: djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sor&. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore.   47     
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mengoerangkan persendjataan, toch 
Hendersen tidak doedoek moeroeng 

datipoen sekarang hanja membetoe!kan 
kesalahan2 jang disebabkan'oleh be- 
berapa pihak jang bersargkoet. Mak-| 
soednja jang Soetji, ia tidak melepas 
kan biarpoen semenit sadja. 

Sementara ia menoenggoekan per- 

negeri2 besar di Eropah dan antara 
inegeri2 keliling Laoetari Tedoeh, maka 

abarnja soerigkan odoljia memporsteikan pemeriksaan pem- 
djaoeh hingga dalam|boeatan dan perdagangan sendjata 

o tiga boelan lagi koran itoe ba- perang dan munitie, 
oeloeng tikar. 

persamaan ba- 
ngoennja dan pengoemoeman segala 
begroting milit8r, mendirikan soeatoe 

internasional jang tetap, 
jang haroes mengawasi segala perdjan 

1 .Idjian perloetjoetan sendjata jang akan 
II kdiadakan, 

Tidak sedikit orang, jang dengan 
1 soesah hati telah hilang harap. jang 

tak mengharapan apa2 jagi dari pe- 
kerdjaan oentoek perloetjoetan sendjata 
dan melihat dengan perasaan fatalisme 
pada perlombaan persendjataan jang 
poela telah dimoelaikan, sekarang men 
dapat pengharapan baroe oleh tjonteh | 

(2 pengandjoer kaoem| sentoek berdjoang bersama-sama de- 
' boeroeh Inggris. 

   

ditentoekan 

  

      

   

  

   
          

     
   

mpol 
| demokrat inggeris, jang mendjadi voor- | 

zitter dari Komperensi Perloetjoetan 
Sendjata. Nsbelprijs boeat tahoen "33, 
jang. “pada - tahoen itoe tidak soedah| 

“Idiberi sekarang didapat oleh Sir Nor- 

: 23 “Telah makloem pada pembatja, bah- 
wa Nobelprijs boeat 1 lah didapat | 

.Iman Angell, penoelis dari kitab damai 
|jang amat terkenal, jaitoe: 
Illusion.” Boekoe ini ditoelisnja di- 
tahoen 1910, maka begitoe besar ke- 
masjhoeran boekoe itoe, hingga dengan 
lekas ia disalin kedalam. 25 bahasa, 

| Didalam boekoe itoe ia menerangkan) 
| edah Ipendiriannja, bahwa didalam soeatoe 

,Ipeperangan pada zaman sekarang tak 
yen: lagi pihak mana 

Jiang kalah dan mana jang menang. 
| Dc sea pihak akan mendapat ke- 

' besar, dus sebe- 
sanja kalah. Pendirian ini, 

G at oleh Norman 

»The great: 

g Besar Hae 
. Pemandangan orang terhadap hal ini 
lah dikeroelikan oleh kaboet perasa- 

san2' traditie' jang salah (traditionele 
4 'ooreordeJen), jang djoega telah me 
|ngeloearkan pikiran oentoek damai dari 
banjak kaoem politiek jang berpenga- 

Hanja amat sedikit orang jang mem 
. Ipoenjai ketadjaman. pikiran dan kebera 

. nian tjoekoep, bocat membawaterang 

an social- : 

perang jang mengantjam doenia ini, 

Mereka jang menoenggoei ketika ini, 
oentoek menghormati social-demokrat | 
(Henderson ini dengan Nobelprijs oen- 
|toek damai telah memboeat soeatoe pe 
kerdjaan jang amat besar art nja terha 
'dap pada tjita2 manoesia oentoek per 
damaian, Nobelprijs itoe, adalah djoe 
ga soeatoe kenjataan dari terima-kasih | 
berjoeta-joeta orang disegenap doenia, 
karena tatkala hampir semoea orang 
telah po toes pengharapannja. 

Kena aa poela api Pena 

     ab baroe didalau po. 
politiek internationaal. Henderson ialah 

roeh 'api jang sajang hanja sedikit, 
jang dengan hati toesloes hendak mem 
pergoenakan Volkenbond sebagai pem 
boeka djalan jang menoedjoe kezaman 
tbaroe didalam riwajst doeria. 

pengharapan, selama Henderson masih 
sedia bekerdja oentoek perdamaian, 
haroeslah kami djoega sedia menjo- 
kong pekerdjaantia jang pada zaman 
inai boleh diseboe: socatoe pekerdija- 
an jang paling penting. 

Demikian persdienst S.D A.P, dari 
Amsterdam menoelis.. oenitoek.. .Peman 
SAOK e   

“ 

sadja, tapi tetap bekerdja teroes, ken | 2 

ngan Henderson hoeat mengekang naga | 

maka 
Henderson tinggal tegap dan dapat| 

satoe-satoe kaoem politiek berpenga-|2 | 

Selama Henderson beloem poetoes 

  

Satoe keoentoengan dan Pn 

satoe kelonggaran lagi bocat PUBLIEK 

Tidak pandang berapa banjaknja 

 belandja 

Belandja DJAHIT VR!) 
Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
Batavia-C. 

dan bersedia poela|N.B: Harga satoe sen tida kasi naik. Publiek djadi hakim harga. 

  

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

-i- TABIB S.S. MEMANG ALI —j- 
Matramanweg No. 39 ngga djalan tram — . telefon 536 Meester- Cornelis 

$$ Saja bisa mengobati- segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toga, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampogan jang keloear kotoran boelanan 

| tida tjotjok atau kelocar kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang. diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 

: Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang. asing 

”f0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Rocmah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
“ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia Pan .ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram K2, 

Diloear “kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal         penjakit dan adres tjoekoep terang. : 

| . ni “ Tar : 3 
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: Baron trima dari EUROPA : HOTEL PAUZE | 

1 ikan Bedak Drg Sila saban hari, njonja2 dan toean2 Pn —.N. H, NAIMIN 1 

ara a boeat dapet kasaksian, bisa djadi kaget, sebab paras Kantjin as dari Parlemoer terbo engkoes Moekanja Station Bandoeng 33 it p jing 
| moeka djadi manis, koelit moeka djadi haloes, dan tjahjanja|f | perak 935/000 per stel (6 bidjil .  . . . .F. 2.— Soeatoe HOTEL jang terkenal bengali? 

.. biasa bagoes. 
et 

djadi beroba ae , 3 bag | Dompet sigaret dari lapis perak p.st. ..,, 1.75 poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Tjobalah njon dan nona boektiken sekarang djoega ! Dompet sigaret dari perak dalem etui, an Pemandangan Ioeas, rawatannja ba- 

2 , dark. : : . : an 2 Ae 1. goes dan bersih, djongos-djengos : 

Na Nan aga PASAR: MALEM dan Bb Int “ Sendok, h ee dari lapis perak, per dozijn dalem radjin dan tjepat Ng nelnta Bao Tk 

Ka Tera aan 2 k 2 kn gan publiek. 3 etui F 6,75 per '/, dozijn etui F 3.50 | Yltentoe menjenangkan “aan kita tida : 
MN Natan Tn Tadak, Virgin bisa dapat Horloge tangan boeat Njonja dari CHROMIUM .dengen aken poedji Hotel sendiri harap di | 

Pee La minjak wangi pi harobin atawa 1 st. saboen wangi pita item. Perkakas Anker. —...... F 15.- saksikan sadja. pa 
: 'Doos2" kosong Bedak Virgin kita bisa trima dan toekar persen. Horloge tangan boeat Menu tan aa - krt. Aa Nan HOTEL di Centrumnja : 

a be an 'doos ketj . $ . — — — erg: 

an ba' ad e. af | . ep dia Kabut en "3 Horlogetangan boeat Toean dari CHROMIUM Meta : Len TA paling rendah dan 5 
joba sa a njonja an. dari: .. m- noer: et z men. Tn 

se tanja keterangan pada si 5 : dari MAS 14 2 F 60.- | NB. Sedia Kamar boeat tinggal la- | 
mi atau boelanan, abonnement dapat 

 Filiaal cCHUN LIM & Co. . Sedia roepa-roepa model jang paling baroe harga dengan menjegangken. 

Glodok No. 58A. |” — atavia Aa e saine e : IL FiRMA KOUW & LIE (|| #enoesitan dangan tomat mmm mama Aa : e Eigenaar 

Pasar Baroe 88. —  Telf. WI. 1535. ' —  Batavia-C. 

Hi KLEERMAKER 

Speciaal boeat tahoen 1935 . : 
SOECGRI 

Tenoenan Donggala dari harga f2,75 f3,50 sampai f 4,00 & 
Samarinda ,, f3 13.00 27 Ma in f0 s 2 

: jpawei 5 Lin Len “Ta Chemische—Wasscherij 

Babat A15 23 “LT LI3 | e Ba | 
Garet ” L) AL5O 185. 0 f250 “DE ZON TN 
Manjalala 5. TO 1795 3 12,20 Keboadjatiweg 49 — Bandoeng , 

Semoea kairinja besar kwaliteitnja bagoes : t 
Kita bisa membikin pikean 

Kain pandjang Banjoemas dari harga f1,50 f200 sampai f2 50 Toean seroemah tangga, dari 
& Solo haloes ,, 2 f1,25 F50- 3 2,23 ketjil sampe besar. Kaen 
5 Djokdja e 3 Ket Pong 5 f 2,50 (stof) disediaken. - AA 

ap 00 Tiamis 5 1 ATT AS 307 3 f 2,75 Maakloon ongkos bik:n)d - 3 
Tasik an AM IOS 1A0. Tu Ea itoeng moerah. g 
Pekalongan ,, Not 1,35 toa f 2,50 Harga pakean, baik pakean 3 

3 : toea atau ana k, bersaingan. 2 
Ga : na 5 | Semoea sedia roepa-roepa kembang Toe ka ng p otong dan 3 

ea etia RE aa Ma , Ae djait boleh dipertjaja. 1 
Gambar opa kah 1n1 ? Adres jang terkenal Selamanja menoeroe f "Systeem | 

PR : 2 modern", s . : 
Pa Te SOE & ur Prijscourant : Batikhandel 
| Masing? djari (vingers) mempoenjai letters. 2 ) 51 Oeroesan Chemische Wassckerij. 1 
Aa - Toko .MOEDA Bisa bikin baroe barang jang 

. MINTALAH KETERANGAN PADA KITA : soedah toba. . $ 

: Pasar Senen No. 159 Batavia-Centrum 155 j 

5 | - 
  Adres: : Menoenggoe dengan hormat. 

      
  

  Gang Klientji binnen No. 49. Typwriting Course 

(5 Te sTHE SPEED" 

Tiro Gang Ta 2 — 10-finger ,,Invisible- System" 
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Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

  

en Concurrent 
Toean-Toean tentoe pada mengetahoei, bagai- Selainnja dari penjakit bengek, djowga ini 

Siapa said tida kenal : mana sengsaranja orang jang diterdjangpenjakit Asmin amat besar peroeloengannja oentoek : 
: - bengek itoe. sakit bengkak pada koelit dalem tempat cjalan 

Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
“Ih jan I | oeng' s : 1 tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- -batoek sesek, ditengah malem keloear ker nget, gi 

soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 
lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 

SCHOENE cN kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai ' membikin lelah. 
: memoeasken 

a nja Pa tetapi dengan pakai kami ja f Kena yan an an en SOBAT POEDJIAN OBAN 
Be NN — Bagoes steija sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada : ASMIN 

pantes harganja 
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berasa ketinggalan apa apa. 

. Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 
jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- -£ 

- minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan PA Kah Lengan sena Hpan 
koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega Pe Ba TAN bapa 3 Yon P2 
tiada mendjadikan apa-apa. 

Ini “obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja Plan) Aan Pangan ae 

  

  

penjakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe pe- | 0 on) had 1 OLak ban 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada Celah Ag IK. IA Dakerta TAN Sg | 

kesoesahan. “Toe si, Lela para Pa 5 

| Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- papa sea, Pe ana Sea yA maa 1 
. nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik | 

sadja, demikian poela boeat hilangken batoek Gara, 2 8 
“ bisa dengan gampang, pendeknja dipakainja 
mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet- 
kita poenja kemaoean. 

HARGA per feteh 0... E 1,75 

Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada, bali teroes 
pesen dikami poenja Toko. 

Djika kirim wang F 1.85 pada kami, dikirim franco sampai dircenah 1 totol ASMIN. 
Boeat djoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, toleh berdami lebih dahoeloe. PRIJ8- 

COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.   
Memoedjikan dengan hormat. 

Ta 1 keperloean boleh dateng banjak di kita NM t | : : 
poenja toko. K. ITO & 5 Co. 

: ai Molenvliet West No. 203 Batavia. 

onenlebriek , INJAN FOENG | memosa : Telf, No, 293 Bat, 

Senen 5... “Telf. 3313 WI. Batavia-Centrum 
: : 11 
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tidak akan terantjam bahaja pepera- 

lah goenanja kita toetoerkan disini 
bagaimana fikirannja seorang kaoem 

| kita di Europa, benoea mana seringka 
li mendjadi dapoer dari api pepera- 

yan jang hebat. Ke : 

  

ida toelis pada kita sebagai di ba 

'Hawa di Nederland sekarang ada| 
begitoe roepa, sehingga kami ta" bi 
menggambarkan soeatoe Kertsmis jang 

lapang2 

air bekoe jang gilang goemilang di 
iwah tjahaja merah dari matahari 
ktoe sore. Ada kaboet tergantoeng 
as segala djalan, kaboet menjeli | 

loeti segala roemah, kaboet jang di 
1 dan gelap jang memoeroengkan 

i. Kaboet adalah didalam hati beri 
boe riboe orang kemoeroengan hati: 
menjerboe mereka, apabila mereka 

poen tidak kelihatan datar2|tersemboenji lagi kepada lain2 kala- 
ngan diloear kaoem social-democrat. 
Banjak perkoempoelan kaoem isteri 
jang neutral telah memboektikan bah 
wa mereka mengerti hal itoe. 

Djoega dikalangan perhimpoenan2 
kacoem isteri neutral lontjeng alarm, 
tong-tong telah diboenjikan. Pada 
tanggal 9 Januari 1935 diadakan di 
dalam concerigebouw di Amsterdam, 

| amat bergoena makin hari makin roe 
| boeh, badan2 jang amat perloe bagi 

| kaoem moeda, bagi peradaban. Kege 
    

  

   

   
            

   
   

     

    

  

      
     
    
   
   
   
   
   

    

   
   
     

      

   
   
     

   

   
   
    
   

   

   
    

   
   

    

   
      

    

  

. mereka jang haroes disokong sebab 
jitempoeh penganggoeran, didalam 

mah2 tangga didalam haroes dide 
a kemiskinan jang amat pahit. 
Dan mpingnja, adalah djoega pe 

an di manoesiaan -oleh- 

- Maka perasaan takoet itoe memper 

'koeatkan lagi penjakit perang (oorlogs 
'psyhose), jaitoe menerima sebagai 

i apat ditolak lagi akan 

  

   ela| sesar jang pada zaman ini 

— Social-demokrasi memandang seba- 
gai kewadjibannja jang amat penting, 

oelah sebabnja maka orgaan kaoem 
teri social-demokrat ,De Proleta- 
he Vrouw”, menggambar lontjeng 

mis sebagai lontjeng alarm, se- 
tong2 jang berseroe kepada 

eim isteri: ,Sedarlah dan bersedia 
1” Tong2 jang memanggil mereka 
toek berdjoang. Berdjoang meme 

kapitalisme dan oentoek melin 
Bi BaRaaih | “an 

ng siapa jang tjinta angan-angan 
damaian, patoet berdjoang bersa- 

ja-sama. Tong2 memanggil ketera- 

ngan oentoek berdjoang melawan 
pitalisme dan perang. Bahwa doea 

oekaan2 rahsia tentang indoestri 
jata partikoelir, jang dioemoem- 

den Doolaard, seorang penoelis 

kataan2 jang tadjam dan pedas 
1 desa2 indoestri sendjata didalam 

ja: ,Hoge hoeden en pant- 

rsendjataan perang 

: 1oea I a jang bersangkoetan 
engan in perang jang begitoe 
sar itoe, jang inempoenja keboetoe 

1 besar padi g. Terlebih “lagi 
h ang memang 

ambah lagi -de-     pat 

Boekan sadja boemi dan laoet, 

t memberi kesempatan boecat 
ighamboerkan kematian dan ke- 

aan diantara orang2. : 
-laba kaoem fabrikant ini, da 

nan trust (persatoean peroesa 

(rahsia lagi pada oemoem, bah 

kepada moesoeh negerinja 

| Meskipoen Indonesia ini katanja f 

ngan biar bagaimana poendjoea, ada djata partikoelir itoe, zonder menjebab 

'#Begitoelah seorang dari negeri Be-| 

|maoe atau tidak berani. 
    

  

bagoes. Sekarang tidaklah terpandang | 
aj saldjoe jang poetih berkilau|sekarang, sehingga woedjoednja tak 

— Japan adalah didalam roemah tangga |dikoepas dan diaibkan. 

erangi perasaan-perasaan demi- | 
n, melawan pengaroeh2 sjaitan ini. 

: telah njata dengan terang oleh | 

oleh soeatoe commissie opisil dil 
Amerika Serekat. Di Nederland tocan) & 

jang terkenal, telah menjiarkan dengan | 

tentoe, teristimewa 

  

      

     

  

   

  

   

  

    
    
   

    

   
   

  

n sendj ita2 jang 'dipakai dari oe-|reka “seandainja bisa hidoed teroes, 

i djoega keloeasan oedara dan|djadi seorang jang berbadan koeat 

amat dipertinggikan lagi oleh pem|kan tempo2 tidak bisa sampai 2 pond. 

-peroesahaan sendjata perang). |ketjilnja sampai bisa dimasoekkan ke 

ikant-fabrikant lever sendjata- | Serta kebanjakan mereka teroes me- 

ipa sebabnja maka pemerintah- 

rintah tidak larang akan indoestri 
djata partikoelir itoe ? Karena me- 

telah biarkan tjelaka ini bertoem 
boeh begitoec djaoeh, sehingga mereka 
tak dapat melarang lagi indoestri sen 

kan pengoerangan besar didalam per 
'sendjataan mereka. Sebab pemboeatan 
'sendjata oleh staat sendiri jang akan 
'mendjadi . akibat dari larangan ini, 
akan memaksa staat itoe mengeloear 
kan ongkos2 jang terlaloe besar. Me 
ngoerangkan persendjatan merekatidak 

  

  

apitalisme dan perang, doe a-doea 
nja tak dapat ditjeraikan. Kebenaran 
ini makin lama makin lebih ternjata. 
Kenjataan soedah djadi begitoe terang 

perhimponan kaoem isteri, dimana 
iperhoeboengan antara indoestri sen 
djata dan lapar-iaba kapitalisme, akan 

Soedah terang jang kaoem iboetak | 
hendak menerima begitoe sadja akan 
antjaman2 fjelaka perang itoe, Perang! 
boekannja tjelaka alam (natuurramp). 

Perang itoelah soeatoe tjelaka jang di 
sebabkan oleh manoesia sendiri, se 

bab mereka tidak takoet mengotori ke 

  

saan geweldpleging, jang tak patoet di 
biarkan sadja, « 

Sebab itoe tong2 kami memanggil 
orang oentoek berdjoang tetapi tidak 

oentoek melakoekan perkosaan. Seba- 
liknja tong2 kami memanggil orang 
berdjoang melawan politik perkosaan. 
Memanggil orang oentoek memberi se 

genap dirinja kepada perdjoangan So- 
cialiS, jaitoe oentoek Perdjoangan me 
noentoet damai. 5 

. 

Soenggoeh menoeroet pendapatan 
kita, mentjegah peperangan itoe boe- 

kanlah ada ditangannja minister2 jang 

pandai, achli2 jg tjakap, pendek kata 

boekannja kaoem laki2 ! 

'Semestinja kaoem kita di Europa 
berseroe soepaja peperangan itoe jg 

terkoetoek dihapoeskan sama sekali 

dengan djalan memprotest tiap2 kaoem 
perempoean jang mempoenjai soeami 

melarang soeaminja pergi ke medan 
peperangan dan seorang iboe mela- 
rang anaknja pergi ketempat itoe. 

Rawat baji jang terlahir sebeloem 
bi temponja. 

'Systeem perawatan 
jang dipakai di Ame 

Yerika Sartkat. 
Adalah diketahoei oleh tiap2 orang, 

bahwa baji2 jang dilahirkan beloem 
pada temponja, djadinja sebeloem 9 
boelan lamanja dikandoeng oleh iboe 
inja jang mereka biasanja sampai hi- 
doep teroes didoenia ini dan kalau me 

  

  

  

'toch mereka nantinja tidak akan men 

serta berfikiran jang normaal. 
Itoe berat badan pada baji2 jang di 

Tahirkan tidak pada waktoenja, seka- 
rang djarang sekali bisa normaal, bah 

| Dalam ini hal itoe baji badannja begitoe 

dalam doos tempat simpan Lisong ! 

ninggal doenia- Tetapi dalam tempo 

madjoean jang pesat serta berarti se 
kali dalam oeroesan perawatan baji2. 

Bila ada jang mengatakan bahwa 
baji2 jang dilahirkan tidak pada wak 
toenja, boekannja machloek jg hidoep, 
ia telah oetjapkan soeatoe perkataan 

“Jiang keliroe sakali, begitoe djoega hal 
nja dengan oeang jang soedah toea. 
Tetapi memang betoel kalau kansnja 
boeat hidoep teroes ada ketjil sekali, 
berhoeboeng dengan itoe djoega, boeat 
kegoenaannja dari kemanoesiaan orang 
senantiasa berichtiar boecat dapatkan 
djalan oentoek dapat membikin itoe 
baji2 jang abnormaal hidoep teroes di 
doenia ini dalam keadaan jang sehat 
dan normaal. Satoe djalan jang bisa 
mentjegah kematian2 lebih sering anta 
ra baji2 jang baroe dilahirkan ! 

Sekarang wetenschap modern telah 
bisa dapatkan satoe tjara pengr.watan 
jang dianggap ada memoeaskan sekali, 
dengan tjara mana djoega maka baji2 
dari anam, toedjoeh, delapan boelan 
tertoeloeng boeat hidoepteroes dengan 
semoestinja. : . 

Pada perlahirannja tiap2 baji jang 
normaal beratnja ada 6 pond. Angka2 
officieel mengoendjoekan jang baji2 de- 
ngan tjoema poenja berat badan dari 5 
pond boeat 15 pCt, moesti tiwas djiwa- 
nja, serta mereka jang beratnja tjoema 
4 pond, dalam ini golongan 25 pCt. 
atawa seperampat jang tiwas djiwanja, 
sedang dari itoe golongan mana itoe 
'baji2 tjoema 2 pond beratnja separo 
atau 50 pCt. 
teroes, 

Sekarang boeat bisa bikin itoe baji 
jang terlahir tidak pada temponja, il 
moe pengetahoean dari praktijk2 telah 
tetapkan, jang pada itoe baji2 moesti 
diberikan temperatuur jang angat, se- 
bagai soewal jang paling penting se 
soedahnja orang haroes djaga semoea 
mereka tidak sampai terhinggap koetoe 
koetoe penjakit, dan ketiga orang mesti 
berikan makanan dengan hati2 sekali 
pada itoe baji2 dan mereka poenja 
tenggorokan napas mesti didjaga pada 
tiap2 djam, soepaja djalannja napas 
bisa tetap dan penoeh. 

Oleh sebab penetapan2 ini, maka 
ilmoe pengetahoean telah tjiptakan sa- 
toe pekakas, jang sebetoelnja ada satoe 
kamar jang dibikin antero dari katja, 
kedalam mana tidak bisa masoek ha- 
wa apa2, dengan lain perkataan itoe 

moesti tidak hidoep 

kamar katja ada ditoetoep dengan se- 
tjara hermetisch sekali. 

Didalam kamar katja terseboet ada : 
ko-|terdapat doea-- toestel-distrik-perantai! 

tetapkan panasnja temperatuur di dalam 
kamar itoe, serta kedalamnja tjoema 
boleh masoek seorang dokter dan doea | stjers erin. Als de helft van de laats 

verpleegster sadja. 

Selainnja itoe toestel2 listrik, didalam 
kamar sitoe ada terdapat satoe atau 
doea tempat tidoer baji, didalam mana 
ada terletak itoe baji jang dilahirkan 
tidak pada temponja. jang badannja 
antero diboengkoes dengan kain poetih 
dari atas kebawah. Pada bagian ke 
palanja ada terdapat satoe cylinder jg 
terisi dengan koolzuur, dengan begini 
maka dengan gampang itoe hawa jang 
perloe boeat si baji bisa dimasoekan 
kedalam hidoengnja atau kedalam ia 
poenja moeloet, pekerdjaan mana di 
lakoekan dengan pakai trachter atau 
tjorong. 

Begitoelah djoega halnja dengan ia 
poenja makanan. jg meloeloe terdiri 
dari soesoe jang sterieel, soesoe mana 
dimasoekan dengan djalan pakai tjo- 
rong kedalam peroetnja sang baji. 

“IDengan djalan begini maka soesah 
sekali penjakit bisa timboel pada ba- 
dannja. 

“ Dalam keadaan begini itoe baji 
teroes tinggal didalam itoe kamar ka- 

Itja, dan nanti kalau bahaja pertama 
soedah lenjap, maka itoe baji dipin- 
dahkan kedalam kamar jang hawanja 

Ilebih sama dengan hawa oedara di 
- Hloear roemah, disini itoe baji moesti 
Itinggal teroes, sampai ia poenja berat 
mendjadi 6 pond. 

Dalam ini pekerdjaan adalah itoe 
djoeroe2 rawat pegang rol jang paling 
penting. Dalam hal ini maka boeat 
sekian kalinja ternjata jang satoe pe- 
kerdjaan jang methodisch serta weten- 
schappeliik dari djoeroe2 rawat, ada 
berarti lebih penting dari maksoednja 
seorang iboe jang menjinta, tetapi tidak 
mengerti tentang hal pengrawatan baji. 

Ini systeem baroe di Amerika Sa- 
rikat sekarang ini soedah banjak di 
pakai orang, begitoepoen pada bebe- 
rapa tempat2 jang besar dan ramai di 
Europa, Kalau memang ini peratoeran 
pengrawatan baji2 jang terlahir tidak 
sampai oemoer ada memoeaskan be- 
toel2 serta djoega ongkos2nja beeatini 
pengerawatan bisa diketjilkan seketjil- 
tjilnja, maka kita doega jang nanti di 
Indonesia orang akan moelai goenaka 
itoe pekakas dengan pelahan sebagai 
djalan pertama boeat halangin kema- 
tian jang bisa tertjegah lebih djaoeh   jang belakangan ini ternjata bahwa   ega diwaktoe perang masih 

8       doenia pengetahoean telah dapatkan ke 
mendjalarnja. 

pera mama 
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De woestijn-koopman 
Mohammad en Beltan woonden in 

warm land, hier ver vandaan, aan dan 
rand van de woestijn en zij waren al- 
tijd erg verlangend naar het tijdstip, 
waarop zij op hen kameelen zouden 
rijden naar de kleine oase, veertig ki- 
lometer verder, en die het eigendom 
van hun vader was. 

“ Een keer per jaar -deden zij dezen 
tocht om mee te helpen met het oog- 
sten van dadels. Dat was heel plezie 
rig, want niet alleen woonden zij 
al dien tijd in tenten, maar ook an- 
dere familieleden kwamen daar, neven 
en ooms, die altijd in de woestijn ver- 
toefden. Op die heerlijke plaats mid- 
den in de woestijn onder de wuiven- 
de dadelpalmen, konden zij zich over- 
geven aan hun geliefde speeltjes als 
de ouderen onder de palmen bezig 
waren met het inpakken van de da- 
dels. Deze vruchten zijn zoo beroemd, 
dat zij over de geheele wereld verzon- 
den worden. 

“ »Laat ons een grooten kring vor- 
men”, zei Beltan op zekeren avond, 
toen het frisch begon te worden. 
»Zullen we 'm in het zand maken of 
zullen wij de kamelen halen ?“ 
»Eris te veel wind voor zand”, 

schreeuwde Ali, zijn hand in de lucht 
stekend om te weten te komen, van 
welken kant de wind kwamt, want er 
stond werkelijk een fricsh briesje. 
Mohammad lachte, maar Ali was de 

oudste van de groep en daarom deden 
zij ten slotte wat hij zei. Bovendien 
wist hij meer van de woestijn af dan 
e€n van hen allen. 

»Haal de kameelen dan”, zei Beltan,” 
»elk moet er cenpakken”. 

Spoedig hadden ze er elk 6en ge-| 
bracht, die zij dwongen te knielen. 
Niet tegenstaande veel grommen, het 
geen de gewoonte is van een kameel, 
waren zij goede speelmakkers en had 
den evenveel pret als de jongens, 

Toen de kring gemaakt was, rief Ali 
.lederen klaar? Nu dan, zes binnen 
en zes buiten de kring!” -$ 

De jongens die binnen waren, 
kregen even tijd een soort fort te ma 
iken en toen kon het spet beginnen. 
De bedoeling was dat de verdedigers 
eruit moesten zien te komen de aan- 

ten tegelijk het midden bereikt had, wa- 
ren zij Winnaars, of als drie van zes 
uit het fort kans zagen een kameel op 
te tuigen en er van door te gaan, dan 
hadden zij gewonnen, De kameelen 
speelden even echt mee als hun kleine 
baasjes. i 

Plotsteling zag Beltan kans er met 
een witten kameel van door te gaan, 

terwijl de anderen'in het fort de aan- 
vallers met “zandballen bekogelden. 

De aanvallers trachtten te verhinde-. 

ren, dat Beltan er met Zeb zoo heette 
de witte kameel, van door ging, doch 
zij kregen geen kans. 

Het spel ging verder tot cenvan de 
partijen 3 keer had gewonnen en de 
zon ging dalen. 

Ondertusschen verzamelden Malfien 
Ketser de kleine meisjes onder de 
boomen direct bij de bron. Het was 
een zeer belangrijke dag voor hen, het 
dadelfeest, waarop zij al hun speelgoed 
en poppen meebrachten. Sommige 
meisjes hadden prachtige poppen in 
Funis zelf gekocht, die misschien zelf 
uit Iiali8g waraan gekomen. Anderen bhe- 
zaten alleen maar houten poppen, die 
door hun vaders zeif gesneden waren 
en in zijden doeken gekleed waren. Zij 
hadden ook houten kameelen en een 
beest, van geviochten stroo gemaakt, 
waaruit men jeder denkbaar dier, dat 
op vier pooten rondwandelt, zou kun 
nen bestemmen, maar Malfi verzekerde, 
dat het een paard was, Terwijl het 
feest in vollen gang was, klonk op- 
|eens door de'heidere lJucht het geluid 
van ecen hoorn. : 

De kinderen vlogen schreeuwend 
overeind en joelden : ,de Suikerman, 
de Suikerman!” Sate 

De man, wien dit gold, was een 
oude Arabier meteen eenvoudig uiter- 
lijk en een langen witten baard. Hij 

was z00 pas in de oase aangekomen 

met zijn kameelen” maar reeds werd 

hij door een druk gebarende troep 

mannen, vrouwen en kinderen om- 

zwermd, want niet alleen de kinderen 
zien hem graag, voor wie hij altijd 
snoepgoed meebrengt, maar ook de 
volwassenen zien verlagend naar zijn 
komst uit, omdat hij nieuws brengt 
van de bewoonde wereld. Eens in de 
twee weken komt hij van het 40 mijl 
daarvan verwijderd liggende Tunis, de 
woestijn door naar de oase. 

Men riep maar door elkaar. Hier 
riep er een: ,,H6 Ibrahim, heb je mijn   

zadel meegebracht ?“ Daar klonk de 
vraag : ,,Hoe staan de dadels aan den 
rand van de woestija ? Is de oogst 
goed ?” Daartusschendoor kon men 
de kinderen hooren: ,,Heb je wat: 
lekkers meegebracht uit de Bazaar ?“ 

Aan al dat lawaai was hij al zoo 
gewend, dat hij kalm zijn pakken liet 
afladen en zich niet van de wijs liet 
brengen door hun opgewondenheid. 
Lachend zei hij alleen: Als ik zoo- 
veel tongen hadals er zandkorrels zijn 
in de woestijn, zou ik jullie allemaal 
antwoord kunnen geven. Maar 't is al 
laat, beste kinderen, de Suikerman 
verkoopt voor morgen geen zoetigheid 
meer. Ik moet nu wat teeten hebben, 
z00 dadelijk krijgen jullie de nieuw- 
tjes te hooren“. 

Z00 moesten ze dus wel tot den 
volgenden dag hun snoeplust bedwing- 
en, maar wat er toe uit Ibrahim's 
pakken te voorschijn kwam, dat was 
dan ook de moeite waard, En toch, 
't heerlijkst van al vonden ze nog de 
suikeren beesten, die hij zelf fabriceer- 
de, in alle mogelijk vormen kon hij 
die blazen met behulp van zijn pijp. 

Kameelen en paarden, tenten en 
menschen, wat niet al! Den geheelen 
dag vormde hij het middelpunt van 
alle belangstelling, maar toen het 
koeler werd en de savond daalde, 
belaadde hij zijn kameelen met versche 
dadels en toog voor de zooveelste 
maal op.weg naar de stad, alleen 
met zijn kameelen door de -wiijde 
woesiiin, : 

2g 

De oude kakkerlak en de dui- 
zendpoot 

(Slot). 
Rindeliik gingen ze eens uit. Hij 

snakte naar avontuur. 
De kakkerlak was ook al klaar. Hij 

keek wat zenuwachtig 't was eigenlijk 
gevaarliik om zoo'n groote reis te on- 
dernemen, 

Samen kropen ze over de gelibberige 
vloer onder de douch -. De duizendpoot 
blikte eerbiedig naar de zon. Ze kropen 
over een stekelige vlakte, 3 

»Ze noemen deze viakte de borstel" 
zei de kakkerlak wijs. Op de dikke 
mat stonden de badschoentjes Ivan de 
juffrouw, die de eigenares was van de 
badkamer ent' huis. 
“Ren vuurroode spons lah op ,den 

grond. 2 
De twee vrienden sprongen erop. 

»Brr, wat is f hier nat". De kakkerlak 
rilde. Hij zag overal water op de vuur- 
roode vlakte: Ze sirompelden verder 
enliepen over eengrindpaadje, tot... 
ze eindeliik kwamen bij een groote, 
groene viakte met bloemen en planten 
en een heerlijk, frisch. Fontein. 

Wat is t hier mooi, wat koel en 
prettig “De kakkerlak keek verheugd 
om z'ch heen. Ze liepen langzaam, 

Het was plotseling warm geworden 
en ze zagen 'tzwarte zand glinsteren 
door de zon. 

De woestiin was de zandbak van't 
zoontje van de juffrouw. 

»IS 'tnog ver?“ klaagde de kakkerlak. 
»Ja, nog een heel eind.“ Hij-sjouw- 

de de tasch van de kakkerlak. 
»Ik heb zoo'n dorsten honger, was 

ik maar niet meegegaan,“ De kakker- 
lak stond stil. 

»Kom, kom, ben je nou al moe." 
De duizendpoot ondersteunde de kak 
kerlak en eindelijk, eindelijk, kwamen 
zij bij de dokter aan. 

De dokter was een groote, groene 
kikvorsch. Z'n rijk was de vischvijver. 
Daar was hij koning. Hij zat op een 
groot rond blad en keek slaperig em 
zich heen. ,Goeden morgen, dokter 

Kehuwahl,“ groette de duizendpoot 
vroolijk. ,Goeden avond." zei de dok- 
ter verstrooid, De duizendpoot, die 
dacht, dat de dokter geestig wou zijn, 
schaterde vroolijk. Dokter Kehuwah! 
fronste Zn wenkbrauwen. ,Heb ik wat 
geks gezegd ?” 

»Welnec, dokter, maar m'n vriend 
is in cen gekke Ini.“ zei de kakkerlak 
haastig. 

,L 60” 
nu ziek ?“ 

»Ik“ zei de kakkerlak, ,,ik lijd aan 
rheumatiek.” an 
Hmm, gaan 'jullie maar even zit- 

ten, dan zal ik even een drankje halen. 
Ze gingen zitten. De duizendpoot 

op een blad van een bloem, 
De kakkerlak zat aan de vioer en 

hij zuchtte zwaar en diep. 
Gelukkig, dat ze behouden en wel 

aangekomen waren | 

- ITA INIM, 

zsi de dokter en wie is er   
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gemetend en kwamen bij de woeestijn,' 

  

     

   

  

        

     



  

  

  

  

  

| Mevr. A. CEriiania Joustra| 

| Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 
Oogarts 

Spreekuur van: : 7.30 — 8.30 v.m. 
.5—7Tam. 4 
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'Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN. dan lain2, jang 
“warnanja, tjoraknja, maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

  

Duarga — pasti — MOERAH — — MENJENANGKAN, 

| Pertjajakah? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan BLU 25 ab dari sekarang. 

Pesanan locar Java haroes kirim wang lebih doeloe 's nja dari 
| harga.— 
Ba TE $ 21 - 2 Tg   

TOEKANG GIGI 9 
  

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesanj seande orang poe- 
nja gigi tjopot (Jmpong) atawa dimakan koe- | 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting, Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tidamerasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

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

  

  

      

      

    

  

a
n
 

C
A
 

ar
a 

  

  
54 

Roepa-roepa Maizan dan batoe 

toenggoel dibikin sama 

KANTOR BUNING 
CHERIBON Es TJANGKOL 28 

y 

  

Maandblad Bergambar 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

djadi lapangan advertentie djoega 

  

Oplaag 6000 Exemplaren 
Dikirim pertjoemah kepada leden P. DP. 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 atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werkenjangterkemoedi |» 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

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

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

46 
dari persatoean Priaji | 

Administratie. 

  

  

  

..DJIKA KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK LEKAS PAKE, 
JAITOE ! 

KWALITEITNJA BAT 
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23       
PN Mr 

JANG PALING 
TERKENAL    

Mer 
Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema harganja F0,30, Pem- 
belian boeat diloear tempat paling sedikit 1 dozyn djika di 
sertaken oewang terlebi doeloe, onkost kirim V RY. 

Hoofd- Agent voor Z. & O, van Borneo. 

AUW KIE HOEN, Tarakan. 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

"GA LENICA,. 
Tanah Abang 34, 

OLE 
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50 " 
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Batavia-C.     
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Lan PA' t OEA TERSESAT. kakanda ke Garoet'', 
2 Ba Oieh 3 ea 

Ho ENGKA-WIDJAJA -— lan. 

« 2 

  

Nala 0 Pa 2g ke Garoet. 

. Speciaal oentoek ,, Pemandangan”. 

—— Nadruk verboden. ia soedah sampai ke Garoet. 

    

  
  

  

. PENOEHNJA, .- 

ljawab isterinja. ,, Te-freka itoe. 
an seidzin kakainda", $ Dachlan diterima dengan segala 

23 kakanda ta” mengi- |kesenangan ! 
dzinkan", djawab Dachlan ,,Djikaf Sesoedah makan malam, laloe Dach- 

— adinda bermaksoed hendak meneroes-f!lan metjeriterakan maksoednja maka 
"kan peladjaran Aminah, djalankanlah“ fia datang, x | 

0. Asterinja boekan main senang hati-| Agan Aminah doedoeknja mad'oe 
nja. Seketika itoe djoega, laloe iafsedikit dan koepingnja dipasang be- 
'menoelis seerat boeat orang toeanja,|toel-betoel, Hatinja berdebar-debar, 
menerangkan bahwa Aminah lebih|lsebab ia sangat mengharapkan bela- 

  

      
      

     

  

   

  

  
3, 

1    

baik kawinnja dipertanggoekkan sadja 
dahoeloe, sampai tamat peladjarannja. 

| Ingatan kakanda", kata Dachlan,| 
»Soepaja lebih oetama, baik adinda 

“1 Adinda ta' sempat“ djawab iste- 
rinja. ,Djika betoel kakanda bermak- 
soed memadjoekan Aminah, pergilah 

»Begitoe djoega baik", kata Dach-! 

Keesokan harinja pergilah Dachlan 

Moebilnja amat tiepat larinja, se- 
hingga didalam beberapa djam sadja 

 —.. Kebetoelan toean Patih dan: anak: 
PN Ke — #isterinja ada  diserambi moeka, lagi 

ANN ea An Ben Pe Pan (berdamai hal pesta... .. 
—.. MENGISI PIPAH SEPENOEH- | Melihat. moebil masoek kepekara- 

ngannja dan kemoedian toeroen Dach- 
lan, boekan boeatan girang hati me- 

diar landjoet. Akan bersoeami, ia 
mendjadi ragoe-ragoe, dan merasa 
Be Pa ketakoetan. 

Didalam hatinja ia sangat berterima 
kasih akan kabaikannja Dachlan dan 
kakaknja itoe, dan pikirannja soedah 
imelajang didalam. Sekolah Hakim 
Tinggi sadja. Ha 

. Gedoeng R. H. S. jang indah dise- 
belah barat tanah lapang Gambir 
itoe soedah terkenang-kenang sedjak 
dahoeloe, sekarang soedah ada dike- 
lopak mata rasanja. 

..Ajahanda sangat berterima kasih", 
kata toean Patih pensioen kepada 
Dachlan, ,,ananda bermaksoed hendak 
melandjoetkan peladjarannja Aminah. 
Tetapi sekali ini ajahanda sangat 
menjesal, ta” dapat menjetoedjoei 
permaksoedan ananda itoe, sebab me- 
noeroet timbangan ajahanda koerang 
baiknja mempertanggoehkan jang soe- 
dah ditetapkan. Djadi. perkawinan 
Aminah itoe ta” dapat ajahanda per- 
tanggoehkan", 

Ketika Aminah mendengar pedja- 
waban ajahnja itoe, lemahlah badan- 
nja dan air moekanja mendjadi poe- 
tjat. Apa-apa jang dikenang- kenang- 
kannja tadi itoe, lenjaplah . , . ..   

Gedoeng R, H. S, jang koekoeh 
itogpoen hantjoer, seolah-olah men- 
tega kena panas . ...... . rasanja! 

Dachlanpoen begitoe poela. Ia ta' 
berani berkata apa-apa lagi. la sangat 
takoet dan maloe oleh mertoeanja 
itoe 

Keloehnja sadja jang kedengaran. 

Seketika itoe, soenjilah Seiisi roe- 
mah  itoe. Semoeanja berdiam diri, 
seolah-olah patoeng digedoeng me- 
seum sadja nampaknja ..... 

Tidak berapa lamanja isterinja toean 
Patih pensioen, jang doedoeknja se- 
laloe ' menoendoek, mengangkatkan 
kepalanja sambil berkata poetoes-poe- 
toes dan perlahan-lahan sekali: ,Pa- 
das 2 ingatatk aa adinda | 
febih 0 baik kita 
dengar... .pikirannja . ..... Ami- 
mal usa 

«Apa perloenja ?!“ tanja toean Pa- 
tih pensioen, soearanja agak keras 
dan air moekanja masam. , Doeloe 
djoega, waktoe Raden Dokter datang 
meminang, pikiran Aminah jang kita 
dengar!“ 

Isterinja mendengar djawaban toean 
Patih pensioen itoe terkedjoet dan 
ketakoetan, seperti tikoes mendengar   sSoeara singa sadja . , .., ,   

Bermoela Agan. Aminah setelah 
iboenja berkata tadi itoe, hendak me- 
njamboeng, maoe meneroeskan pe- 
ladjarannja, tetapi ketika ajahnja men-” 
djawab begitoe, ia ta? berani lagi.... 

Dachlan memberanikan diri oen- 
toek berkata kedoea kalinja, soeara-. 
njapoen serak, katanja: ,,Hal ini se- 
betoelnja hanja kehendak Fatimah 
sadja, oleh karena sajang sangat akan 
adiknja. Sebermoela ia sendiri jang 
akan datang kemari, tetapi oleh ka- 
rena banjak ,pekerdjain, terpaksa 
ananda jang datang, Katanja, soedi 
apalah kiranja Ajah mengidzinkan 
Aminah beladjar landjoet", 

Isteri toean Patih pensioen menge- 
loeh sambil berkata : ,Sekali ini per- 

“ Imintaan Fatimah jang besar artinja 
“hitoe dibiarkan laloe sadja. Sajang 

benar!" 
sDiika ada jang membajar, ananda 

maoe beladjar teroes dari pada ... ,« 
kata Agan Aminah sambil minoem: 
air soesoe jang ada didepannja. 

Toean Patih pensioen seperti jang 
kebingoengan, laloe mengisi pipahnja 
sepenoeh-penoehnja . , . , 
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Keesokan jharinja Agan Aminah ag 
soedah ada di Betawi, 

Akan disamboeng, 

   


