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  k | 80 se h mel 

ki Kosta dirinja uh adja d 
Lg Marine, bala-tent: idan Politie 

semoea Haa oentoek me d et 

teraman didalam negeri, dengan oepa2 

| matjam atoeran maoepoen" didalam |. 
| perkara politiek atau (pereconomian. 

tidak selang berapa: Jama 

- toezicht-Ordonnantie dan kemaren soe 

| dah membatas, lagi itoe hak bersidang 

. dan berkoempoel. Sehingga sekarang 

- tidak ada satoe persidangan Misa 

jang tertoetoep (besloten) jang ' tida 

' bisa" dimasoeki oleh politie. 

| 'Djika ditanja apakah ada peric oenja | 

semoea ani can2. itoe, soerat kabar 

“De “Locomotiet dari Semarangjang mem 

- beri perdjawaban dngan perkataan 

|. bahwa meskipoen segala roepa toe- 

— kang gerobak, extremisteri dan" revo- 

: lutionnairen, Indonesia “selamanja ma-| 

sih ada satoe negeri jang paling: Pa, 

:teram di doenia... 2 

“ Seperti kita terlebih “doeloe sh3dah 

n
b
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se 
“didjalan-djalanan 

: “oleh karena #okongan Kaoem Pengang- 

—..goer ditoeroenkan dari F.15.— sampai 

 P,13,50 per minggoe. Sampai sekarang | 

Gemeenteraden (!) dari Amsterdam. 

(0 dan Rotterdam masih. menolak dengan 

. sekeras-sekerasnja penoeroenan gadjih 

NE pegawai2nja. dengan hanja 5pCt (indo 

/nesia- soedah dengan 25pCt. masih 

menantikan potongan teroes). “Djika 

  

Spanjol. dan Jain2 negeri, soenggoeh 

Indonesia | itoe ada satoe sjorga doenia 

oentoek. masing2 pemerentahan. | 

. Soerat nan, itoe mendapat perse |s 

    

soedah. “dipasangi - dengan benang2 | 

ng  semoez 1 menoedjoe ke Parket 

  

  
kepada G.P.OF, 

n2 Politie demikian 
matjam jang biasa ada di dalam satoe 
negeri jang diserang oleh salah satoe 

sterreur". | Disini pers poetih pernah 

— kata, ada, rampok terreur“ di Madi- 

.cen. akan tetapi 3 terreur itoe tidak mi 

boeikan peringata     

,atay P 
wa sehingga memang betoel| 
ateeran baroe itoe tidak ada perloenja, 

Baiklah: kita semoea mesti menerima 

| sadja, djika Pemerintah berpendapatan 
bahwa meskipoen demikian, itoe atoe- 

ran2 ada perloe sekali oentoek men- 
aga ketenteraman. Oleh karena 

nesia, meskipoen tenteram ada 
€ negeri jang loear biasa berla- 

5 sngan lain2 negeri. Teroe- 

ta iL.djaman ini,  katanja. 
NN tata keadaan  defnikian, 
'soedah mendjadi Politie-staat 

  

K lonien -eh 

|soedah  melontjat 

Bs bernama Mr. Cone, du, Bois. 

| membandingkan ketenteraman di sinij . 4 et 

“Gengan kedjadian2 di Holland, dimana | — 

| kobar. 

“dibandingkan: dengan Cuba, Oostenrijk, |. 

“ (masing2 Politie-staat. 

1 (Procureur-Generaal 

Idari 25 tahoen. . . 

toel: terdengarnja, menim 
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Na di Oedara 

WTjinta sedjati, tapi ke 
terlaloean sedikit. 

» “Aneta Reuter kawatkan dari London 
toe drama jang sangat kedjam telah 
rlakoe didalam seboeah mesin ter- 

bang dari maskapai penerbangan 
»Hillman“ jang sedang ada didalam 

    

     

    

    

    

  

    

aa perdjalanan dari Abridge di Engeland 
rsbreidel,|ke Parijs 3 

«Diensten- | 2 passagiers perempoean jang me- 
njewa seantero itoe mesin terbang, 

dari ' oedara ke 
bawah, waktoe mesin itoe ada diatas 
kota Upminster di Essex (Engeland| 

Majit2nja dari doea isteri itoe jang 

boleh dikata hantjoer sama sekali soe 
'dah terdapat didekat itoe tempat| 
'soedah berpeloekan tangan. 

Baroe waktoe mesin terbang itoe 
ada di atasnja laoetan ,,Het Kannal', 
djoeroe-terbangnja berpendapatan bah 
wa pintoenja itoe mesin soedah ter 
boeka.. Dengan segera ia. terbang kem 
bali ke Abridge.. 
Kemoedian soedahr ternjata bahwa 

doea isteri itoe, jalah poeterinja Con- 
sul-Generaal dari negeri Amerika doe 

loe di Betawi dan sekarang di Napels, 

   

  

Kn 2 eng REA EU TOK 

dimana pegawai2 Pemerintah mempoe- 
njai segala kekoeasaan jang biasa dan 

jang loear biasa dengan semoga risico 

nja, jang bisa membawa banjak kesoe- 

karannja. Sebab negeri kita ada satoe 

negeri panas, dimana roepa2 perasaan 

(sentimenten) dengan 'moedah sekali 

bisa timboel sampai terbakar berkobar- 
En dat gebeurt in de beste 

families, 

Dengan moedah sekali Politie jang 

mempoenjai segala kekoeasaan itoe, 

bisa melakoekan kewadjibannja dengan 

“Iberkelebih2an dengan tidak ada ala- 
sannja, seperti biasa terdjadi didalam 

Kita pertjaja 

Ibahwa ini tidak bisa terdjadi dengan 
sendiri, tapi de 

lagere “Goden, ziet U (pegawai jang 

rendahan) teroetama di oedik. Djika 
ita ingat “banjak Inspecteurs bekas 

militair, Mantri-Politie dari oemoer 19 

tahoen dan Assistent-Wedana Politie 
. kita mengharap 

. | sebaik2nja sadja. Tapi: kita menjeroeh 

'Ikepada jang koeasa, soepaja banjak dil, 
ng antara atoeran2 jang soedah. ada, di 

tambah lagi dengan sehelai soerat 

edaran-oentoek pegawai2 jang bersang- 

koetan jang dengan tegas sekali me- 

netapkan bahwa pegawai2 itoe mesti 
melakoekan dienstnja 100 pCt menoe 

gala perasaan jang maoe timboel di 

masing2 dirinja. Djoega oentoek keten- 

—Ivergaoet dengan ,si Kromo modern”, 

'Selainnja “dari ini, sekarang djadi 
. Iboleh dikata bahwa Indonesia soedah 
"lada satoe negeri tenteram ditambah 

dengan atoeran2 jang akan lebih me- 

man soekar ini. Sepenoehnja maksoed 

Pemerintah soedah bisa tertjapai 

'satoe rintangan lagi oentoek. meneroes- 

kan “pekerdjaannja memperbaiki ke 
jadaan crisis di Indonesia, teroetama 

mempoenjai banjak pengharapan jang 
baik oentoek keloear dengan segera 
dari djaman . contingenteering, toon- 

belasting dan Crisis-opcenten.      S.D. 

Ipoeloeh riboe roepiah: Eh 

-Ikos bocat Im n 

roet atoeran dengan memboeang se-| 

teraman oemoem. Dan sebisa2nja me 

a (ngangkat: 'pegawai2 iang terkenal bisa |. 

nenteramkan sampai sedjahtera, didja-| wa dibilangan Kroja padi ada ditanam 

sehingga tidak akan bisa ada salah| 

pereconomiannja. Sehingga kita semoea| 

Jang satoe bernama Elizabeth, ber 

bernama Jane Waren Court du Bois 
beroesia 20 tahoen. Doea2nja terkenal 
oleh karena ketjantikannja. 

2 poetjoek soerat soedah terdapat 
didalam mesin terbang itoe, Satoe oen 
toek papanja dan Pena oentoek 
mamanja. 

ti & babnja 
Aneta konkatikati dari Napels, menoe 

roet kata maka Jane Waren Court du 
Bois so@dah bertoenangan' dengan of- 
ficier. djoeroe penerbang Forbes, dan 
Elizabeth Court du Bois bertoenangan 
dengarrofficier djoeroe penerbang Beau 
tty. jang doea2nja didalam minggoe 
jang baroe laloe soedah mendapat ke 
tjelakaan oedara di Messina waktoe 
mereka sedang mengemoedikan itoe 
mesin-terbang oentoek Singapore (jg. 
kita telah wartakan Leah doeloe) 

—0— Pt: 

Kemelaratan dan Be aa kah 
dibilangan .Kroja. 

Hasil pertanian kembali 
tidak memberihasil. 

Perloe dipakai i 300.000 
boeatirrigatie, 

Beberapa hari jang laloe soedah 
dikabarkan oleh Aneta tentang keseng- 
saraan anak negeri dibilangan Kroja 
disebabkan pertaniannja gagal (tidak 
memberi hasil) sehingga Berpoeloeh: 

   

  

   

  

   

    

Regentschap 1 mesti n 

itoe daerah. 
Sekarang pembantoe D, Tt. dari Kroja 

mengabarkan lagi sebagai berikoet : 

Keadaan didistrict Kroja semangkin 
hari kelihatan bertambah heibat dan 
Binnenlandsch Bestuur masih teroeskan 
pembagian barang makanan dan oeang 
pada pendoedoek. Djoega sebagai 
pertolongan pada pendoedoek, sisa 
padi dari loemboeng2 desa jang harga 
pasar tiap pikoelnja f 2.50 sekarang 
dari sedikit ada didjoeal pada pern- 
doedoek dengan separoh harga. Pen- 
djoealan padi ini melainkan ada boeat 
orang2 jang tidak mampoe, jaitoe orang 
orang, jang seperti dikabarkan doe- 
loean, kepaksa mesti makan bonggol 
pisang dan daoen-daoenan. 

rang lagi memotong padi, Kalau ber 
moelanja kelihatan jang hasil padi 
akan djadi baik, adalah lamanja moe 
sim kering telah membikin keadaan 
tanah djadi berlainan. Kembali Kroja 
ada menghadapi kegagalan panenan 
besar jang mengoeatirkan, 

Seperti soedah dikabarkan doeloean 
gagalnja panenan telah moelai sedari 
berselang tiga .tahoen. itoe waktoe 
Ha panenan ada 50 pCt. atau 

bih. 
' Menoeroet keterangannja Landbouw 
voorlichtingsdienst (disiarkan pada 
berapa hari ini) di Kroja djoemblah 
nja rata2 productie dalam tahoen 1933 
ada 24 25 pk/bw dan dalam tahoen 
1934 melainkan 14.29 pk/bw, sedang 
rata-ratanja productie boeat antero resi 
dentie Banjoemas dalam tafioen 1933 
lada berdjoemblah 23.17 pk/bw dan 
19.51 pk/bw “dalam tahoen 1934 atau 
koerangan 970.000 pikoel dari t. 1933. 

Ini angka officicel jang mengoeatir- 
kan semoeanja adalah boeat Kroja dan 
lain? bilangan dari Banjoemas. 

Sangat perloe. 

Kira pada pertengahan tahoen laloe 
telah dioendjoek pandjang lebar bah 

ditanah2 jang melocloe bergantoeng 
sama toeroennja air hoedjan, Manakala 
'tidak ada hoedjan toerven tanah2 ini 
pada melekah. Satoe kegagalan baroe 
dari panenan dibilarngan Kroja jang 
padat sama pendoedoek bakal menga- 
sih boentoet2 jang hebat. 

Lantaran begini maka ada sangat 
perloenja lantas diboeka pekerdjaan 
irrigatie jang. sangat. diinginkan. 

Plan.. 
ongkos lebih dari satoe millioen, tetapi 
kalau sekarang dikeloearkan doeloe   
    f 200.000 bakal soedah bisa ketoe- 

oemoer 23 tahoen dan satoenja lagi 

  

Irrigatie-werken 

jang lengkap akan: menelan)   

  

PAKAI 1 TAB 

atau HYDROCHLORAS CHININI 
ran memakainja, 
wissel dari f I.— atau f 1.20 oleh   

Kane menjegah penjakit griep dan Influenza 

“Boleh didapat pada pendjoeal2 kita. 

Tjonto jang berisi 100 tabletten dari 0.2 gram BISULFAS CHININI 

akan dikirim sampai diroemah sesoedah diterima post- 

N. V.. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

LET TIAP HARI. 

(ZOUTZURE KININE) berikoet atoe- 

  
  

loengan air koerang lebih 6000 bouw 
sawah dibilangan Kroja. 

Kalau kedjadian ini dilakoekan, 
maka boeat negeri dan pendoedoeknja 
antara lain2 bisa didapat keoentoengan 
sebagai dibawah : 

1. Dikerdjakannja ini reliefwerk jg. 
Toeas dalam banjak tahoen bakal mem 
bikin ringannja sangat kekoerangan 
oecang antara ra'jat. 
pekerdjaan2 jang divoorstelkan, jang 
kebanjakan ada terdiri dari penggalian 
tanah ongkosnja ditaksir f 225.000 
akan - meroepakan satoe” pekerdjaan 
bersifat menjokong, sedang pekerdjaan 
itoe dengan perlahan bakal mengasih 
hasil hasil jang direct. 

2. Bakal bisa dibagikan air pada 
kira2 19.000 bouw tanah jang melain 
kan bergantoeng sama air hoedjan 

3. Air jang bisa didapat dalam se- 
gala tempo bakal " menjoekotpi ke 
inginannja pendoedoek, jaitoe poengoet 

“hasil padi doea kali tiap tahoen. 
mKoerangnja-resico,-sebagai-boen | 

toetnja pembagian air dan beroentoen. 
nja menanam padi, setiap tahoennja 
bakal tambahkan hasil padi. Sebagai 
boentoetnja ini, penghasilan pendoe 
doek bakal djadi lebih besar. hingga 
bisa djoega kedjadian bahwa potongan 
poengoetan landrente dalam ini tempo 
crisis, nanti djadi koerangan. 

Satoe2nja pentjegahan 
jang bisa dilakoekan 

Bisa dimengarti bahwa di ini tempo 
tidak gampang bisa ditarik keloear 
f 300.000 dari oeang negeri. Tetapi 
keadaan ada begitoe sangat dan pe- 
ngeloearan ongkos? bakal bisa dilawan 
dengan soenggoeh2, menilik pada boe 
roeknja keadaan economie dan riboean 
orang melarat, jang djoemblahnja se 
:makin hari semakin banjak. 

Di beberapa bilangan orang sekal Bari weerstandsfonds jang djoem 
btahnja f 30.000 ada dikeloearkan oe- 
ang goena menjokong orang2 jang di 
rasa perloe dapat bantoean. Kalau ke 
djadian begini teroes meneroes, dalam 
tempo berapa boelan sadja kas terse 
boet bakal melainkan kelihatan dasar 
nja sadja. Betoel sokongan itoe ada ber 
dasar pada kemanoesian, tetapi kekoe- 
rangan makanan tidak bisa ditindas 
dengan djalan pemberian toendjangan. 
Masih beloem dilakoekan apa2 goena 
menjegah Terbelangnya keadaan jang 
soekar itoe: 

Satoe satoe djalan goena menjegah 
kesoekaran adalah selekasnja  dilakoe 
kan Serajoe-werker, pada mana tja- 
bang2 dienst ada membantoe dan jang 
bakal mengasih kans boeat tiap orang 
boeat dapatkan pekerdjaan. 

Kapan keinginan -bboeat dapatkan 
daerah irrigatie nanti terboekti, ini 
nanti poen bakal mengasih bantoean 
boekan sedikit pada keresikan boeat 
bilangan2 di Kroja, jang” sekarang ini 
ada menghadapi serangan malaria. 

Beras oentoek jang 
kelaparan. 
400 ton di Banjoemas 

Aneta mendapat kawat dari Sema- 
rang, menoeroet soerat kabar Locomo- 
tief, Departement Economische Zaken. 
soedah memperkenankan permintaan 
nja Binenlandsch-Bestuur soepaja di 
beri 400 ton beras Goepernemen oen- 
toek daerah, jang diserang oleh bahaja 
kelaparan di Banjoemas. 

Disana beras itoe akan didjoeal de- 
ngan harga rendah sekali, oentoek me 
maksa Kaoem Tangkoelak2 beras soe 
paja mereka djoega mendjoeal berasnja 
dengan harga rendah. 

Kiriman pertama dari 40 ton soedah 
pergi ke Kroja. 
Aneta dari Betawi masih mendapat 

kabar bahwa ketjoeali beras jang 400 

Dengan begitoe | 

     

ton banjaknja itoe, djoega masih ada 
150 ton jang akan diberikan. Tidak 
selang berapa lama lagi, beras ini 
akan diangkoet dari Cheribon. EA 

Toekang2 gerobak jang 
memberontak. 

Teman-temannja ma- 
Sihmenaroeh dendam? 

Orang masih ingat itoe perlawanan 
toekang2 gerobak di Genoek (Sema- 
rang) baroe2 ini, dan kita poen soedah 
mocatkan verslag tentang conferentie 
dari B.B, Genoek bersama-sama toe- 
kang toekang gerobak. 
Roepanja kenjataan bahwa toekang2 

gerobak itoe masih menaroeh hati den- 
dam djoega, ini terboekti dari aritjaman 
antjaman jang diberikan pada adresnja 
itoe toekang speda Indonesier jang te 
lah menoeloeng djiwanja satoe ambte- 
naar gemeente sewaktoe ambtenaar ini 
hendak diboenoeh oleh toekang2 ge- 
robak-didalam itoe keroesoehan. 

Sekarang A Hbl, “mendapat kabar 
poela hal jang tidak menjenangkan dan 
menimboelkan ketjoerigaan. 

Toean M. jang tinggal dalam satoe 
roemah papan di Terbojo, kira2 100 
meter dari bandjir-kanaal, jaitoe di 
antara djalanan jang teroes ke Demak, 
pada sbeatoe hari soedah berbitjara 
dengan doea orang marechaussee jang 
sekarang melakoekan penilikan pada 
itoe toekang-toekang gerobak. 

Oleh sebab kedjadian demikian, 
maka didepan roemahnja M. terseboet 
kerapkali itoe toekang2 gerobak mem 
berhentikan gerobaknja boeat melepas- 
kan lelah atau kasih minoem koedanja. 
Ternjata bahwa itoe toekang2 gero- 
bak menaroeh tjoeriga pada itoe toean 
M. jang disangkanja ambtenaar gemeen 
te jang bisa melepaskan dirinja dari 
itoe perlawanan tempo hari. 
Malamnja dengan tidak di sangka2 

roemahnja M. dihoedjani orang dengan 
batoe, sehingga M.. berteriak-teriak 
meminta toeloeng pada Ass. Wedana, 
jang segera djoega melakoekan penje 
lidikan. Satoe diantara orang jang ter- 
sangka soedah ditangkap, Dari sini 
njatalah bahwa pendoedoek Genoek 
itoe masih menaroeh hati dendam, 
meskipoen soedah banjak jang ditang 
kapi. dan soedah poela dilakoekan 
conferentie dengan Bestuurtempo hari. 

Sana 

Penvetoepan Volksraad. 

Tapi djangan diha- 
peoeskan. 

Voorzitter Volksraad kemaren menoe 
toep persidangan dan tempo persida- 
ngan (zittingsperioce) dari itoe.college 
dengan memberi satoe pemandangan 
jang loeas sekali, dari doea2nja tempo. 

la memperingatkan bagaimana di 

dalam tempo 4 tahoen di belakang 
ini, banjak perkara2 jang menjedihkan 
pergaoelan hidoep, djoega Mipekordia 
kan oleh Volksraad, 

Lama ia. membitjarakan perhoeboe- 
ngan diantara Pemerintah dan Volks- 

djelek, dan jang bersangkoetan dengan 
salah “mengeri dari doea doea fihak. 
'Selandjoetnja Mr. Spit berseroe de 

ngan soenggoeh sekali, soepaja pen- 
diriannja Badan Perwakilan i ini, djangan 
dihapoeskan. Diantaranja banjak se- 
Lbab2, ia mengoendjoekan oleh karena 
dengan. penghaoesannja Volksraad, se 
imoea perdebatan2 akan dipindahkan 
ke kalangan pers dan roepa2 persi- 
dangan dengan: tidak .memberi kesem 
patan kepada Pemerintah oentoek me 
rgoemoemkan pertimbangan sendiri, 
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raad jang makin lama makin tambah - 
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     @ ' Ke arah garisan T 

. Canton . dan 

   
       Pers di Japan roepanja s: 

   

      

  

  

  

. .Pendjaga'an kesehatan". 

Serie-artikelen Dok- 
ter Moewardi. 

  
  

“Imaka 'pisau'itoe djoega goenanja oen- 
toek mengantjam. : 

Seorang Tionghoa bernama Thio 
'Tjoe. In soedah mendjadi korban ini 
perboeatan siapa sedang membawa 
Ibarang2 kain poetih kepoenjaannja 
major der Chineezen di Kali Besar. 

Begitoelah atas pertanjaan hakim ia 

  

Goeletan besar 

  

  

  

»
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| Malam Minggoe — 

en djempolan 
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Yi 
:. 1 
memotong tali jang dipakai oentoek : 1 
mengikat barang2 dibagage speda. : mna Br dk 

| Bila perboeatan ia ini diketahoei V A R l A P A R K 4 

  

pepbntikan Manan Ea TE dagitn Tenang diroemah kenalan mengakoe teroes terang kesalahannja "an 
lung Hui, haxim dari pengadilan ikita seorang dokter. Kita ke belakang |dan menerangkan poela bahwa sebab2-| D., Pa 

' tinggi internationaal di Den Haag, jang (tempat terima tetamoe familie atau|nja ia berboeat demikian tidak lain Pardon contra Boemo 8 tonde 
Gan Be ae Europa ber- sobat kaan an dokter toean|lantaran soesah pentjarian. ui Soekaboemi Tjimahi: H3 
singgan Ajoe pat |roemah masih dikamar patignt. Achirnya kandgerecht djatoehkan : : » , 3 

Selama Dr. Wang itoe ada dil? Tidak lama antaranja.tocan roemah |hoekoem 1 boelan pendjara sedangkan Bloembangsegara 2 J ong Remi 6 ronde 2 
“Tiongkok, dengan “giat. s ali ia ber itoe kebelakang, temoei kita : 2g Ali minta gratie seketika itoe djoega. Batavia Pasar Baroe : 
daja - cepaja, soepaja d dapat poela | jae Orang minta certificaat, saja tidak |- « —0— R 2 

'persatocan dan perdamaian antara | kasih. Tg amin 
Nanking. Ia sebagai 

hakim tinggi bangsa Tionghoa mesti 

mendapat kejakinan. bahwa ia dalam | 
kehakiman internationaal itoe mendja | 
di wakilnja ia poenja bangsa seoemoem | 
nja dan boekan tjoema dari segolongan | 

sadja, djoestroe berkoeasa atas seba 
gian besar dari negerinja. Berkali2: 
ia pergi dari Nanking ke Canton dan | 
djoega ke- Hongkong, dimana itoe| 
djago toea, Hu Fian Min, masih ting 
gal dan tidak maoe pindah lagi ke 
Tiongkok, selama disana beloem ada 

pemerentah jang memenoehkan kewa 

djibannja. Pekerdjaannja itoe di Tiong 
kok tidak berhasil seanteronja, meski: 

on - doea-doea fihak, Canton' dan Ti 5 WPAP njeboetkan dalam 'soerat edarannja ngan itoe 1a mentjari seorang kawan|: ! 

Na itoe keinginan Sa Pe ta - »pendapatan bersih boeat R.P.M." te-Inja sebab matanja berpoetar kekanan|! Menoenggoe kedatangan Toean2 
“bersatoe kembali, .akan tetapi masih wachtkamernja ada doedoek isteri-bang tapi meskipoen pendapatan bruto 'adajdan kiri. Kesempatan ini soedah di : 20 sedan Njonja2. » 
ada beberapa soal, jang tidak “bisa|sa kita, seorang isteri jang terhormat djoega, jang diterimakan pada P.R.M. goenakan Oleh seorang Indonesier|l Segala diterima dengan hormat. 4 

dipoetoeskan dengan lantas. dan baik2—ini kita tahoe betoel—te-|Petoel2 ',bersih” alias nikil. Jang |bani jang terkenal #sebagai toekang|) — Eigenaar. 
Waktoe Dr..Wang itoe verlof di 

Tiongkok hampir habis, akan tetapi ia 
poenja maksoed beloem' djoega ter- 

| sampai. Malahan,” tengah-tengah ia 
| mengerdjakan perdamaian antara Se- 

: “fatan dan Barat itoe, oleh pemerentah 

di Nan king ia diminta soepaja goe- 
2 

    

Europa itoe diatoernja dengan singgah 

oentoek sementara waktoe di Japan. 

Dalam interview dengan pers Japan, 
maka Dr. Wang itoe menerangkan, 
bahwa orang soedah lebih-lebihkan 
kepentingannja ia poenja kedatangan 

di Japan. la kata, bahwa ia ini datang 

di Japan boekan sebagai wakilnja 

pemerentah Nanking,: hanja sebagai 
seorang particulier, dan sebagai Se-. 
orang particulier djoega ia akan bitjara 
dengan beberapa orang terkemoeka 

An seantero kekoeatannja oentoek | 
memperbaiki perhoeboengan dengan 

| Japan, dan begitoelah poelangnja ke 

    

— Ia sakit betoel ? tanja kita. 
— Ja, gonorrhoe (sakit kentjing). 

“— Wel, sebab djikalau saja kasih 
certificaat pada tiap2 pemoeda jang 
sakit kentjing, boleh djadi besok kan 
toor  Gouvernement hampir kosong. 
Kira2 80pCt pemoeda2 kena penjakit 
kentjing ...! : 

x 

Beberapa hari jang laloe kita antar- 
kananak kita jang dari Bandoeng da- 

semboeh sama sekali) ke seorang spe 
cialist penjakit koelit urinewegen en 
kosmetische dermatologie. 

tapi soeaminja koerang benar dan da- 
patkan penjakitshina jang mendjangkif 
pada isterinja. 

| Itoe perempoean dibehandel. 
ran penjakit kotor! PAR 

Selain itoe kita tahoe seoyang masih 
moeda, tadinja bertjahaja segar, oelet 
bekerdja, sekarang poetjat dan. lekas 
mendjadi lemas sehingga tidak banjak 
bisa goenakan tenaga dan pikirannja 

foentoek ketnadiocan hidoepnja. 
Ini kenalan sebetoelnja dalam sakit 

njakitnja- Penjakit sebab salah wissel ! 
Ternjata bahwa sebenarnja banjak 

sekali meradja-lela itoe penjakit kotor 
Idipergaoelan bangsa kita, poen pada 
Iperempoean baik2 sebab kedjangkitan 
dari soeaminja. : 
(bantaran sini maka kita telah perloe- 
kan. minta pada Dokter Moewardi, pem 
bantoe ketabiban ”Pemandangan” jang 

      

— Kenapa tidak dikasih certificaat?| 

pat p-njakit koelit (sekarang soedah 

lanta-| 

Itetapi sebab maloe ketahocan orang: 
lain, tidak maoe soerogh semboehkari pe 

Hasil pertoendjoekan amal P.P.R. 

Roeangan loeaspe- 
noeh, tetapi roegi! 

| Telah beberapa kali kita toelis ten- 
tang pertoendjoekan « amal dan seba- 
gainja sematjam itoe pada bangsa kita 
jang meskipoen koendjoengan sangat 
banjak orang pada perhitoengan achir- 
nja kedapatan .... roegi ! : 

Paling belakang 'kita toelis lagi doea 
boelan jang laloe .berhoeboeng per- 
tjakapan kita dengan njonja S. Z. Goe- 
nawan jang dapatkan pengalaman pait 
tentang ini, jalah karena banjak per- 
koempoelan voetbal dan lainnja me- 

mendjadikan sebab tidak lain karena 

gratis atau dengan reductie ! 
Baroe-baroe. ini. Pemoeda, Pergoe- 

rogan “Rajat- mengadakan  pertoen- 
djoekan. Apa jang dilihatkan baik, 
permainan2 terpoedji, jang koendjoe- 
ngi. di roeangan loeas itoe padet, te- 
tapi... achirnja perhitoengan R oegi! 

Jang: menjebabkan itoe keroegian 
tidak Iain.lagoe lama lagi. Ini pagi 
pada kita dikirimkan verantwoording 

bersih “ada f 221,175 (doea ratoes 
doeapoeloeh satoe roepiah toedjoebelas 
setengah cent). Tn 

Adapoen oecang pengeloearan ada 

roepiah. anam poeioeh ampat cent).| 

'Specificatie seperti di bawah ini: 
Transport ,Lief Java" #1O— 
Sewa gamelan, pakaian, oepah 
toekang gamelan. njanji dsb. f 40.— 

kebanjakan ongkos kebanjakan kaartjis | 

itoe pertoendjoekan jang pendapatan 

1 332,64 (tiga ratoes tigapoeloeh doeaj” 

Didi 

   
Perampasan di waktoe Tjap-Go-Meh. 

Menangis ditengah 
f djalan. 

Ketika diadakan Tjap-Gu-Meh di 
Tanah Abang maka di Kp. Bendoe 
ngan soedah terdjadi 

poean Djamina deagan pakaian rapih 
pergi ke tempat keramaian itoe,. Ba 
djoenja penoeh dengan dinar mas pera 
kan hingga membikin kaoem pendja 
hat mendjadi ,, senang“. 

Akan tetapi roepanja di Kp. Bendoe. 

tjopet jang litjin. 
Begitoelah ketika itoe perempoean 

tidak Jihat, ia soedah samber salah sa 
toeloeang dinarnja itoe dan laloe me 
larikan dirinja. 

Dimana berteriak minta toeloeng dan 
laloe-menangis. Tidak lama kemoedian 
.datang beberapa pegawai politie, siapa 
lantas sadja kedfar Dani itoe. 

Achirnja ia tertangkap djoega dan 
barang boektinja lengkap. 

Mr, Swaab ini periksa perkara ini 
dan kesoedahannja kita akan kabarkan 
besok, 

Dihoekoem 6 Mniggoe, 
“Lantaran mendjadi 

“Pada tanggal 20 Februari jang baroe 
Taloe politie soedah-melakoekan peng- 
gerebekan diroemahnja sorang Tiong- 
hoa bernama Lauw Tjeng -Soei di 

perampasan | 
'jang berani sekali,: Seorang perem- 

aeeuat ,Ijap Dji Kie. 

Kemajoran oleh karena soedah lama 

  

PEMBERIAN TAHOE 

Nanti pada tanggal 1 Maart 1935, 
| Toko Madjoe Pasar Baroe No. 148 

Batavia-C. akan memboeka- satoe 

FILIAAL di Pasar Meester Cor- 

nelis No, 2a, Persediaan tjoekoep 
dari 'antero Batik2 haloes dan 

Kasar keloearan Tanah Djawa dan 

Palekat Samarinda dan lain2 lagi 
Harga bersaingan. 

  TOKO MADIOE 
Apa jang van Coevorden menantikan. 

Djikadatang Indonesia. 
Politie-rechter dari Bandoeng men- 

djatoehkan hoekoeman 6 boelan pen- 
djara atas dirinja L.A. van Coevorden 
jang sekarang berada di loear negeri, 
oleh karena 1a mentjoeri sebidji lens 
pekakas portret (foto-lens). Denyan 
perintah, soepaja ia dengan . segera 
mesti ditahan, djika balik kembali ke 

    
indonesia. 

— 0 — 

Tidak diberi amppenan. 

Anak nakal dari 
Semarang. 

Bebarapa anggauta dari itoe Perge- 
rakan Kedjahatan dari anak2 Belanda 
jang nakai di Semarang telah melan- 
djoetkan permintaan. .gratie kepada 

dalam kalangan pemerentah di Tokyo, | “7 . : SS Pakaian. dil. k 1 toneelf 75 —Jdi endoeskan bahwa ini orang mem- Wali Negeri, permintaan mana soedah 
Mapan ' 5 tidak asing lagi pada seantero pendoej Fakain,dil, keperloean tone Na 7 5 ito 5 

seba Ba Pn el gbr Pn Djakarta La oentoek menoelis| Decors : “. f 25,—boeka pendjoedian Tjap Djie Kie. siak, 
“biasanja didapat AA, Kang Ka Pasar soal2 jang berhoeboengan dengan pe- Ongkos tjitak kartjis f 3.754 Betoel sadja ketika-politie datang aa 

Maa aa San NN Naa njakit djahat itoe, soepaja pembatja da|Soerat siaran dan advertentie f 31.— as NU NN La aa Poen Njonja Veekman  soedah-di 
Naa aa “pat penerangan oentoek kesehatannja. | Consumptie f 20.— |koeli djaga gedoeng sedang toelis| ak Na an Pa 
aa ertimbangannja sendiri, maksoed |Pat penerangan Ocnee”. Zaalversieri £ 3-— langka hidjau dan merah. Tentoe sagja|'“'3x perminiaan gratienja. Njonja ini 

Na Sana aan aa" “Anata Dengan virang kita bisa toetoerkan | Laaiversi€ring . angk 1 C ja 4 

| .itoe hanja bisa ditjapai, djikalau Japan | ia Dokter Moewardi tidak menolak | Padjak Gemeente . Mi sif SOs0jla diangkip: dan “begitoe. Ojorga Si PN aa ai ate 3 .merobah sikapnja terhadap Tiongkok. nermistatan kita itoe, moelai ini hari| Transport. dll: pengeloearan  f 25.— |toean roemah. Barang2 boekti ada toehkan hoekoeman Basi 2 setenpah 
: . Pertimbangan demikian itoe lebih|toelis bertoeroet-toeroet tentang , Pen- | Ongkos generale repetitie | £ 10,— Bea Aan La LN Sen tahoen pendjara dengan dilarang oen- 

00, doeloe soedah dioelangkan djoega-oleh |djaga'an kesehatan", teroetama tentang » pertoendjoekan lainnja f 15.— ae Hi 2 Aa nda Ti G1 saga toek melakoekan djabatannja oentoek 
25) - Generaal Chiang Kai Shek, tetapi dari 5 njakit jang betoel2 sebenarnja men- Sewa gedong f 15.— Din b aa Pena BAGI tahoen lamanja. la dihoekoem oleh 

. . fihak Japan orang berpendapatan,|djadi penjakit pergaoelanhi| ” ——————— —TT— 1 : karena soedah melanggar kesopanan, 
bahwa Japan tjoema soeka berseha-fd oep danroemahtangga bangsa kita. f 332,64 bapa    

  

    

  

We
ni
 

    
    

   

  

    

    

batan dengan Tiongkok, djikalau Ti- | Dokter Moewardi sendiri toelis inlei-| Djadi roeginja itoe pertoendjoekan 1 Tah, Goenceng Krekatati. 
ongkok dengan djoedjoer hati mero-|ding. jang orang boleh perhatikan. jang dikata dengan succes adalah — 3 AN AKP 1" 

bah sikapnia jang anti-Japan itoe.| Pembatja kita persilahkan batja lem-|f 111.46. Hampir seratoes sebelas - 2 AN : Tenang kembali. 
Djadi doea2 fihak mesti merobah si 
“kapnja dan doea2 tidak merasa salah 
sendiri. Generaal Doihara, itoe orang 
militair :jang soedah memainkan rol | 
jang adjaib dalam perkara perampasan 

setengah roepiah ! 
Oeang pengeloearan terlaloe banjak. 

Boeat keperloean tooneel sadja ada 
f 100.— (decors djoega keperloean 
tooneel, boekan ?), transport dan per- 

baran ke ll ini hari! Dari Serang Aneta mendapat kabar, 
ja na berhoeboeng dengan hal. bahwa Goe- 

noeng Krakatau soedah mendjadi te- 
nang . kembali, maka Waarnemer - 

aga 
an 

Ta 
bi 

En 

N “ 

  

Pada tanggal 28 Februari 1935. : 

  

  

'-oeh itoe, doenia Barat akan memper- | Angatkan lagi perkataan perkataan be- 

Nge 
Manchukuc 
hay kata, bahwa ,wpepanja seanter: 
rakjat Tionghoa ingin bersatoe dengan 

. Japan, akan tetapi mereka itoe mesti 
lebih doeloe dilenjapkan itoe semangat 
anti-Japan”, 

Kita tidak maoe rewelkan 

bagian jang baroe. 

'Dengan adanja persatoean demikian, 
. boekan sadja Tiongkok jang akan me 
- metik boeahnja, akan tetapi djoega 

Japan, doea2nja akan beroentoeng, 
baik economisch maoepoen politiek, 
dan militair poen tidak ketinggalan. 
Tjoema, sebagaimana 'kita soedah 

sering oelangkan, dengan bersatoenja 

. doea negeri Koening dari Timoer Dja 

  

. “Tjoema, 

dan pendirian keradjaan 
uo, dan sekarang ada di Shang 

lagi, soal 
kesalahan itoe, akan tetapi kita berke 
jakinan, bahwa djikalau sampai terdja 
di persataean dan perdamaian antara 
"Tiongkok dan Japan, dalam boekoe 
riwajat doenia perloe ditoelis satoe: 

Moelai djam.l1 koe 
rangseperampat. 

»| Kemaren dengan singkat kita telah 
kabarkan bahwa pada tanggal 28 
Februari 1935 djam.1! koerang se- 
perampat  Landgerecht Betawi akan 
periksa perkara klachtdelictnja toean 
H.C. Zentgrhaf berhoeboeng dengan 

pelijk Verschijnsel“  diman dengan 

terang toean D.F. van Wijk diserang, 

Setelah toean Z. itoe menoelis ma- 
ka pada keesokan harinja jang dise 

jang bermaksoed melawan artikel Z. 

tadi. , 

wenberg jang. bekerdja pada drukkerfj 
»John Kappee” soepaja berikan pada 
redactie ,,Jjava-Bode“. Pandjangnja ini 
toelisan tidak lebih dari 1 1/3 kolom. 

Akan tetapi 'ketika toean Couwen- 

kan oleh toean Z. sendiri bahwa ia 
tidak akan terima sedikit toelisan apa 

'toelisannja jang berkepala .Maatschap 

rang mengirimkan artikelnja jaitoe 

Artikel ini dikirim pada tocan Cou- 

'berg datang disitoe telah diberi tahoe 

toendjoekan lainnja f 40.— selain 
generale repetitie dengan ongkos lagi 
f 10.— v 

Tiap2 orang jang membeli kaartjis 
kira, bahwa ia setidaknja telah toeroet 
membantoe sokongan beberapa stu- 
diefonds sebagaimana jang disiarkan. 
tetapi tidak sangka malah menjoesah- 
ikan P, P. R. sebab itoe roegi haroes 
ditoetoep ! 

' Tiap-tiap pertoendjoekan amal jang 
tidak bisa ongkos ketjil, —menoeroet 

boekti jang soedah poeloehan kali— 
tentoe akan hanja roegi jang didapat- 
kan. Alangkah bedanja dengan pertoen- 
djoekan amal dari orang Europa atau 
Tionghoa jang biasanja ongkos tidak 
sampai 25 pCt, dari opbrengst. Boekan 
karena mereka kaoem kaja, kita mis- 
kin, tetapi karena“ peramalan pada 
bangsa kita: oleh beberapa fihak se- 
ring digoenakan boeat ngabontjeng. 
Lantas kebanjakan jang  masoek de- 
ngan gratis, atau reductie. Pada per- 
toendjoekan P.P.R, itoe setali tiga 

Bintang djatoeh ke bawah. 
Torang mendapattje- 
laka. : 

Aneta kawatkan dari Soerabaja, 

padi dan. pembikinan sigaret ',,Bin- 
tang” di Modjokerto, jang sedang di 
rawat, telah djatoeh ke tanah, 

7 orang dapat loeka jang heibat 
darimana satoe soedah teroes mening 
gal doenia. 

sm Y— 

Perkoendjoengan kapal silam. 

6 bidji dari Engeland. 
6 bidji kapal silam Inggeris dengan 

iboe kapalnja jang bernama ,, Medway" 
akan berdiam dari tanggal 18 sampai 
tanggal 23 Maart di laoetan Indonesia. 

Mereka akan mengoendjoengi pela- 
boehan Soerabaja. 

—9— 2 
Pembitjaraan Tengkoe2. 

Aneta kawatkan dari Medan, bahwa 
sepoetjoek soerat communigue dengan 
officieel mewartakan bahwa itoe pem 

songsong asapnja fabriek penggilingan. 

(jang mesti mendjaga) dari Pasaoerani 
soedah dipanggil kembali. - 

Rapport sehari hari dipekerdjakan 
oleh pengoeroes dari pasanggrahan 
di itoe tempat 

Akan tetapi djoega pendjaga 2 pan- 

djangan sampai melalaikan 
  

an
a 

    

  

NEDERLAND 
Sri Ratoe dan Poeteri di Zwitserland 
Den Haag, 21 Feb. (Aneta). Sr 

Ratoe dan Poeteri Juliana tadi pagi 
telah sampai diBazel dan poekoel 11 
tengah hari di Unterwasser, dimana 
menginap di Hotel Sternen. 

tai dan menara2 diberi perintah soe- - 
paja 'mereka teroes memperhatikan ' 

“kas Keizer dari Duitschland, Wilhelm | soen djoea dari toean van W. Me an peba b . .Ibitjaraan jang diadakan oleh B.B. dan Sma Yg 
II, jang dalam permoelaan abad ini P Dari belah maka toean W. ini me ba Merta tak im bisa mendjadi | Radja2 (Zelfbestaurders) di kantornjal ' 'Memboenoeh, mentjoeri dan 2 

Soedah oendjoek 4 Ma os ngadoe sama politie dan toean Z. di- Ine wakai Rea maa Kama sa Gouverneur, oetoek merobah  soerat2 membakar. ai G3 wu oa adu Daan. NP 2 : ntoe t an amal, |» , 
jang en saga F4 bolkiabangan toedoeh melanggar artikel 19 lid 3 Pertoendjoekan. Seat itoc: djikalay ge. contract diantara Goepernemen dan| Haarlem, 21 Feb. |Anetal. Se- 8 

kita, antjaman itoe melainkan bisa di 
— rasakan oleh mereka orang, jang tidak 

'Timoer dan Barat, asal sadja doea? nia seorang Indonesier bernama | tjotjok. sebab Gemeentebelasting 20 pCt dari persetoedjoean.  Menjamboet Premier Schuschnigg. Lana 

. Pihak itoe mentjegah timboelnja “salah BAN Ea Macan Merana Dari Banten | Peaanengn, Kendloyalan Maruli Dan wl. Poetoesan ini berarti besar sekali “ S0Oborangjang 
Te ti dan mentiari per cear $ Naa an i consumptie djikalau cal mana twni ki 6 d ng Dg 

fp mengerti dan mentjari persatoean. siapa soedah melakoekan pentjoerian | pendapatannja? Atau makanan oentoek dibagi oentoek riwajatnja Sumatra-Timoer. ditangkap. 
EN Oentoek kepentingan oemoem! 

soetji hatinja dan dengan adanja satoe 
garisan Timoer,.ke arah mana kaoem 
politiek di Japan dan Tiongkok itoe! 
sekarang menoedjoenja, tidak perloe| 
terbit satoe gerakan persaingan antara 

K.N, 

van reglement Drukwerken Stbl (1856 

— 9 — 1 

Pentjoerian model baroe. 
Dihoekoem 1 boelan 

“pendjara, 
Kemaren dengan singkat 

kan bahwa Landgerecht akan periksa 
kita kabar 

dengan djalan model . baroe jaitoe   kiranja tidak bisa dengan ongkos jang 
ringan lebih: baik djangan adakan. 
“Siapa 'sekarang jang pikoel roeginja. 

2 Ps 1 6 Tg 2 

Dalam verantwoording: diatas masih perlo? 
diterangkan kenapa padjak Gemeente f 59.89 
sedang pendapatan hanja f 221.175, Ini tidak   menggoenakan pisau belati oentoek | 
kan' dengan gratis ? 

—. D— 

|Radja2 itoe, telah berlakoe dengan me 
'njenangkan. 

Beberapa keberatan terhadap pem- 
batasan kemerdekaan dari doeloe, soe 
dah bisa diperdamaikan, 

Baiknja keberatan ini tidak banjak, 
sehingga rentjana jang dirobah itoe 
soedah diterima dengan sepenoehnja 

(Kita ingin sekali mengetahoei “mijl- 
paal" ini.) f   |orang leerling toekang tjoekoer telah 

didjatoehkan hoekoeman pendjara 20 
tahoen lamanja karena ia telah metn- 
|boenoeh, mentjoeri 
roemah. 

Ken Tenar 

EUROPA-   Parijs, 21 Peb.  (Aneta-Reuter). 
Satoe djam  sebeloemnja Premier 

dan membakar " ii 

  

ja
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dari Bade $ 
al sebagai seorang pem 

ang tidak ada band 
ja dalam doenia Pers di Ind 

ini. Orang pernah kata — tentoe 
dengan melebih-lebihkan seperti he 
dak menegaskan kabaran — bahi 
ogan Z. itoe bisa batja satoe 

   

  

  

toelis dari seorang pembesa - 
“Arti     

   
   

    

   
   

   
    

    

      

   

  

   

  

   

   

       

  

       

    
   
       

    
—. da mendapat kesoesahan Ia 

. hak pembesar pemerentah. 
“Demikian ia bitjarakan tentang 

|. perkara tanah Tjipinang Proengpoeng, 

'toean Iskandar Dinata. Katanja seka- 
| rang soedah ada commissie oentoek 

.. menjelidiki keadaan ditanah Tjipinang 
Proengpoeng itoe, dan toean Iskandar | kan pemogokan, oleh karena mereka 
“minta soepaja commissie itoe disoeroeh 

| doek tanah particulier itoe soedah    

| dari Pemerintah. La OA 
»3 “Maka toean Z. .itoe oendjoek, de- 

ngan adanja ,Handelingen dari V, R.”| 
“3 itoe, bahwa wakil Pemerintah soedah 

bitjara dengan bersangkalan sendiri 

.. pertama wakil pemerentah itoe kata, 

.. bahwa. commissie .mempoenjai koeadji 

ngan .antara 

        

koeasaan oentoek menjelidiki dan 5 

| itoe kata, bahwa HI 
sekali boekan satoe 

. menjelidiki apa 

oentoek memberi-a 

   

  

dah 'pembitjaraan wakil pemerentah itoe! 

  

pernah dipanggil oentoek berkotmpoel 
dan djoega, dalam waktoe anam boelan 

| sedari commissi€ ini diangkat, sampai 

si Ma apalagi Pata da mei 'pendoedoek2 bangsa Korea jg. di sana. 

lidiki keadaan Tjipinang itoe! 

pa Dan sebagai penoetoep toe!isannja | 

$ 

| pemerentah maoe begitoe.” 

Pa mela 
3 Tg y K ay. » £ 2 3 Na LE 

noenggoe sadja sampai commissi 

toe ada semp3 st |    
   

  

   
   

  

    
   
    

      

    

   
           

  

   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   

  

| keadilan jang sempoerna2nja. 

(an dari doeloe: 

  

idoengan strafwet 

? semestinja, maka bagi kita sen ng 
Hidak bisa kasihkan banjak|rm 

kepada pendoedoek anakjj | 

an mendapat kepoeasan|j 
van advies! ssie ... 

: Ka 

tidak. menoero 

| perintah Polit 

kada orang jang bisa masoe 

    
   

—resia jang tersimpan dalam lat me-| 
a,| Dikabarkan bahwa demikian matjam 

h djoega soedah diterima kepada 

itoe | di Cuba, tetap beloem sedjahtera. 

tentang apa dalam Volksraad soedah 
dimadjoekan beberapa pertanjaan oleh 

"53 bekerdja dengan Jekas karena pendoe- | 

| terlaloe lama menoenggoe keadilan 

- ban menjelidiki keadaan di tanah itoe, isikapnja Chiang Kai Shek oentoek 

Pn poela tentang perhoeboe Per i Japan... £ 

|tecan tanah dan pendoe- 

D0 on kedoea kalinja wakil pemerentah). 
200 toe kata, bahwa commissie itoe bisa) 

».. menjelidiki kebenarannja pengadoean2 

- 2 baroe, karena -oentoek bekerdja begi 
. toe, commissie tidak mempoenjai Si ang bersifat anti-Japan. 

'ketiga « kalinja, wakil pemerentah 
@ commissiesama| 
-6fMmissie-oentoek 

-apa (geen onderzoek| Pie 
inkan sato6 commissie | Perkelahian diantara bala-tentara vrij 
dvies....... williger. 

| Orang lihat bagaimana bedanja sifat|loear biasa di Luan Hsien dan Tong 

4 Gommissie 'itoe” djadinja sepandjang | 

tegas, bahwa commissie itoe beloem 

pernah bekerdja, malahan salah seo- 
'Maka toean Z. kata lagi,, dengan ks 50 orang banjaknja, sedang Po- 

— rang anggauta commissie itoe beloem 

toean Z. itoe kata, bahwa ,,sesoeng 'soedah diberhentikan, « 

goehnja onverantwoordelijk oentoek | penawaran oentoek memperdamaikan 
— menjoeroeh pendoedoek anak nege- dari pembesar2 di Luan Hsien, di 

ri! itoe menoenggoe begitoe lama) terima baik. 
mendapatnja Keadilan, meskipoenj ni 

'Apakah benar pendoedoek anak ne| OWP 

ri jang diperlakoekan koerang baik| fax 

toean tanah itoe, disoeroeh me-| 

ntoek. bekerdja? Ataukah tidak perj ““ 

D0 loe pendoedoek itoe diberikan keadi- 
(0000 lan, meskipoen pemerintah Sendiri ma-) 

. 

oe, soepaja pendoedoek itoe diberikan| 

jalam nyaa pekonaknan seorang Patih | elang dit hnja toean J.C Flos 
Pen djalankan dienst boleh dimaj “Lelang diroemahnja tocan J.C. Flo' 

. Pmaki ole toe tocan tanah dihada Hata Na Kinsbergens 4 oleh 
pan orang banjak dengan tidak depatl Colek john Pryce. 

rkaraaja Patih Mr. Corne- Lara 

jang soedah mengadoe kepa 

Tag beloem djoega dioe- 

|Oostenrijk akan sam | 
00. orang jang ditang | Ma 

tion Gare de VEst, #8” 

oem diwartakan 

ation st, roepanja se-| 

ti satoe benteng, Kara dengan 

ara Gardes Mobiles jang ber 

'senapan dan pakai topi besi, 

mengelilingi itoe Station sam- 

  

     

0... Tentang perdamaian di 
F SBMLOpa. 2 

s, 21 Febr. |Aneta). oetoe- | 
. nej Sowjet Rusland di Parijs | 

h menerimakan sepoetjoek nota 
Minister oeroesan locar negeri | 

Rierre Laval, didalam mana| 
nja pendapatannja Sowjet-Rus 

Mae ran 

  

  

Perdamaian ini hanja bisa terdapat 
engan mengadakan tanggoengan2 

anan sentoek semoea dan msing2 
eri di Europa, demikianlah boenji- 

nja pendapatan Sowjet-Rusland. 
     

ohn Simon di London. 

2000 AMERIKA 
Keadaan di Cuba. 
Kebakaran, bom dan 

les pemogokan. , 
| Havana, 21 Feb, (Aneta) Keadaan 

  

'Kaoem Koeminis telah membakar 
100 boeah wagon kreta-api di Jorella- 
'nos, sedang seboeah djembatan kreta- 
api soedah dibinasakan dengan bom. 
. Goeroe2 dan moerid2 dari sekolahan 
oemoem dan student2 telah mengada 

'berpendapatan bahwa mereka sangat 
disia2kan oeroesannja oleh Pemerintah. 

— 0 — 3 

5 AZIA 
Sikap Chiang Kai Shek 

oentoek Japan. 
Boleh dipertjaja, 

Koki Hirota menerangkan di Parle- 
(ment Japan, bahwa ia mempoenjai ke 
'pertjaan dengan sepenoehnja didalam 

k —0— , 4 

Pergerakan anti Japan di Tiongkok. 

Deberhentikan. 

Nanking, 22 Febr. (Aneta-Iwaki) 

Pemerintah Tiongkok melarang soerat2 

kabar Tionghoa oentoek mengoemoem- 

kan warta2 atau memoeatkan artikel2 

—O— 

Bala-tentara dan Politie di 
Tiongkok. 

2 Teroesberkelahi. 
Peiping, 22 Febr. Aneta-Havas 

willigers dan Politie "Tionghoa jang 

Shan, kita telah warfakan terlebih doe 
loe, kemaren teroes berlakoe, : 

- Vrijwilligers Tionghoa kekalahan 

litie loear biasa mendapat kekalahan 
dari 80 orang. 1 

Japan telah mengirimkan satoe of- 
ficier dan 20 soldadoe ke itoe daerah 

jang soedah diperloetjoetkan dari per 
sendjataan,. oentoek memperlindoengi 

Kemaren malam di- 
, berhentikan. s 
Kemaren malam semoea perkelahian 

sesoedahnja 

  

e 

  

D0 DI BETAWI. 
- 23 Februari 1935. 

oleh Mr. Carpentier Alting. 

Rudeberg di. Bjocj 

PR PER, Tae 2 

d tentang perdamaian di Europa.| 

Tokio, 22 Febr. (Aneta) Minister| 

| erna2 00.1 Lelang Perceelen df Vendulocaal Ae 

Kita maoe oelangkan lagi pertanja-joleh Mr. Lie Oen Tjeng. 
Na Lelang Perceelen “di Vendulocaal | 

  

     
  

1 prijs 

Sok 

- 

10 prijzen ,, f1 BO ada 

313 prijzen sen 

000.— - 
500. — 
100 

   

      

   
     

    

        

      

        

£ 75.000.— 1 Hoofdprijs ad 
4 an “ priis ad 

ai 3 indon KOP iRan in 
2. Ye DOD 2 Mo ea 
Sa 25000 -— On at ai akn 

4 150.000.— 782 prijzen 

f 5.000.— 

s 1-000, — 
Dt 

100: “1 H
n
 

2
 

—. Loterij oewang Besar 
Te “Loterij VIOLET ) : 

1 Hoofdprijs ad 
ad 

Loterij “HIDJAU 
f 50.000.— 

In 0000.-— 

» 10.000. — 

2. 10.000.— 

AT O00. 
  

£ 150.000. — 

2 Loterij | oeang besar, masing2 besar (3500000 — Terbagi dalam 50.000.. & £ 10,— pakai 

nummer dari 10001 sampai 40.000, dan terbagi lagi dalam lot2 per ampat & f 2.50. 

NEDERLAND CH-INDISCHE Es! )MPTO MAAT5CHAPPY, 

Pengiriman lot2 -per post sesoedahnja terima postwissels sebesar f2.50 boeat, 1/4 lot ditambah f 0.50 

. porti boeat pengiriman dari 4 lot2 dari seperampat atau koerang. 

Djikalau semdea lot? itoe tidak terdjoeal habis prijsnja akan dikoerangkan menoeroet pembagiannja 

PENGIRIMAN REMBOURS TIDAK AKAN DILAKOEKAN. 

Pada pesanan jang tidak diseboet salah satoenja akan dikirim lot VIOLET jalah jang hoofdprijs 

f 715-000. — 2 

Boeat kegoenaannja': 

Hidjaaz te Batavia Centrum cs. 

Lot-lot. bisa dapat pada semoea kantoor dari 

“akan dikirimkan lot jang akan datang. 

Moelai didjoeal pada tanggal 4 Maart j.a.d. 

Het steun tot Fulpverleening aan noodlijdende Nederlandsch-iIndische Pelgrims in den 

Penarikan di Betawi pada tanggal 15April j-a.d. terketjoeali ada perobahan dari Directeur van Justitie 

— “Djikalau alzenders tidak bilang apa-apa maka c pengiriman oewang sesoedah loterij tetdjoeal habis 
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ep Pp ARENA 
“'LEKAS PESEN! 

PERSEDIAAN AMPIR HABIS 

Moe 
' Mode Tahon 1935 kwaliteit No, I betoel di tang- 

goeng lebih haloes dan lebih tebel dari TUS- 

SOR biasa lebar 140 c.m. per el tjoema 

  Hs: Vrg. DJOHAN-DJOHOR — BATAVIA-C. 

  
  

  
  

    

  

    kis 
    

     

  

  

GRIJS LINNEN 

DJOEGA mede tahon 1935 

kwaliteit paling atas di tanggoeng 

tida bisa tjioet. 

|. ENTENG — LEMES — TIDA BISA LOE 

lebar 70 cm. per el tjoema 60. cent 

' Boeat boektikerrdari Kwaliteitnja, terlebih doelc e minta kita poenja tjonto 

dari ini barang jang mana nanti kita aken kirim dengen G'R'A TIS 

  

P1 Da mi DN ir PN ita 

. 

& P3 "1 $ 
: 

& 

na 
".. ce 

: 

#8 3 

ig pi 

HARGA aa 
F3 - 

Soedah banjak toeroen » 
£ 

kwaliteit . ...... 6 

i ' tetap- seperti biasa bh 

"3 sg 

SCHOENEN SEKARANG 
Met RUBBERZOOL i 

Oekoeran: 36-37-38-39-40/43 2 

: 1 F 1.55 
ITEM 

Be 

Gi 

mn 

-r 
» 

us 

| ae” 
Perhatikan »S 

PESENAN, dikirim sesoedah kami te- Ta 
rima, "s dari djoemlah pesenan. s9 ” 

| 1 5 $ 2 
Pa 2 

DEPARTEMENT-KRAMERIJEN 22-2:1935 
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KAY PRANCIS — LYLE TALBOT 
A FARRELL — THELMA 

TOpDi — UNA O'CONNOR 

  

Satoe film dasi WARNER BROS daan 1 

Ha 
ag 

NY Ini malem dan malem 2 brikoetnja 

. Menoeroet tjerita jang ro- 

mantisch dari Virginia Kellogg. 

Mode pakaian jang indah2 dari Orry- 

Kelly. Muziek jang menarik hati dari Vita- 

 phoon Orchestra dibawah pimpinan Leo F.' 

Pen Regie van Lloyd Bacon 

  

    

   5 Senen 
  

Bat:C 
  

Ini malem dan malem Meitetnja 

RIALTO D BIOSCOOP 

Mempertoendjoeken Metro sport film dan drama Jang 

| | memoeasken. Keata Snkuana Das 
S5 

| Tae locar bian 'sekali penonton bisa liat Ramon Novarro 
berklai dengen sengit sekali. 

Tjerita studenten jang menggoembiraken menjenangken me- 
moeasken bagi semoea penonton dan drama jang loear biasa 
bikin kita ketarik sampe di oerat dan Pertandingan Voetbal 

Amerika jang jang enthousiast bagi pendoedoek Batavia. 

“Jang pegang “rol pang bintangnja lajar ne dan kekasih : 
dari publiek. 

Ramon Novarro 
DAN 

    

     
     

   

   
    

“MADGE EVANS 

UD DLE 
Kampioen Voetbal 

&     

    

   

  

     
    

    

  

| CENTRALEI BIOSCOPE bara 
Cornelis Ta 

AP #ikalem dan malem berikocfnja 
Kita mempersembahken satoe gambar drama jang paling besar 

dan loear biasa jang tida ada bandingamnja. 

CLEOPATRA 
 PERMAISOERI CLEOPATRA DARI EGYPTE 

DENGEN | 

Shah 'CLAUDETIE COLBERT 
itoe nona jang tjantik, jang pande sekali memegang rol. la ada 
disoeka oleh sekalian penonton, dari ia poenja ingka-lakoe 

: jang Parte, 

  

2 Dibantoe oleh : 

WARREN WILLIAM — HENRY WILCOXON. 
. dan kira kira 2600: acteurs dan actrices jang Siapa) 

SAPTOE dan -MINGGOE saban soreh djam 4,30 
Pertoendjoekan speciaal boeat ANAK2 dan ORANG- TOBA 

satoe film Duitsch jang djempol. 

»SKANDAL 

| Franziska: Gaal —. 

  

. dengen 

Paul Horbiger -— 

  

— Djika -Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 
kehidoepan, kasenangan dari -diri sendiri, jang soedah 
laloe dan sekarang afawa jang aken dateng, datenglah sama 

3 

    

        

Handlijnkundige 
Astroloog Horos- 
. k trekken 

ap "$$ 
en MOHAMMED ALI 

  

        PIA Matramanweg No. 39 Tea 536 “Web '-@ornetis 
Tebak 0. Tarief boeat: 
Na Handiiinkundige 13 .l— Horoscoop 2 tahoen f Oa 

pagchayea ai (Al.—     s3 50 5 Do     

  

. L 

  

  

IN BUDAPEST" 
Szoke Szikall : 

IM memaa 

  

    

  

  

  

Ini malem dan Hala brikostnja 

JEAN HARLOW 
DALM 

SBORN TO BE KISSED" 
Mengadjaibkan dan menantang, tetapi dirinja bt dengan 

kebaktian sendiri, : 
Jean Harlow lebih baik dari jang soedah-soedah Jasa film... 

“Born To Be Kissed" 

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

mantisch dari lajar poetih. - 

Orang kembali berdjoempa dan lebih mengindahkan permainan- 
nja jang indah jang ia pertoendjoekkan dalam .,Born To Be 

Kissed“ 
  

Akan dipertoendjoekkan : « 

Het Meisje met den Blauwen hoed. 

» Product jang paling baroe dari Nederlands film Industrie 

, 2 my 

THEATER 

    
y 

  

HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN” BATAVIA 

Ini malem dan malem berikoetnja 

LOUIS TRENKER 

,THE 

dan 

DALEM 

REBEL 

VILMA BANKY 

Satoe film jang penoeh geteran hati Peperangan, Pemberontakan 

Perklahian dan Pertjintaan. 

Reclame lebih djaoeh pendeknja tidak perloe lagi, sebab ini 

film soedah tersohor, mendapat poedjian dimana-mana tempat. 

Sekarang orang boleh saksikan ini film di Hollywood theater- 
Soenggoeh menjesal djika toecan liwatkan ini film. 

SAN. 

  

  

  

  

CINEMA PALACE 
  

INI MALEM DAN BESOK MALEM 

FRANZISKA GAAL 
satoe actrice jang. tersohor en sanget di soeka 

PARADE pada 
DALEM 

permog'a'an takOgn 
(FRUHJAHRS PARADF) 1 

dengen Muziek dipimpin oleh: 

ROBERT STOLZ jang tersohor liatlah karangan jang besar di 
Weenen. 

Dateng saksiken sendiri, 

“Ini film dapet banjak. poedjian 
  

Hari Htincos malem Senen. 

Yon BOLES in “1 Believed in ved in You” J 

    

  

    
    
   

   

   Lg 

  
      

    
  

  

Sawah Besar     

  

   

  

    

   
   

Ini malem 

dan malem 
4 

brikoetnja 

Ditoenggoe-toenggoe, begitoe lama dinan- 
tikan, baroe sekarang moent oel. 

,DE JANTJES” 
(Perdjalanannja Tiga Marsan 

Dibikin dinegeri Belanda 5 
dengan bahasa Belanda 

Anak? tida boleh nonton 

H 

Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI.” 

'7.30—8.30 v.m. 
5—7Tnm. 4 

' Spreekuur van: 

  

  

Moelai bertempat 

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

Koningsplein Noord no, 9 

Teletoon Wii. no. 625 

Djam bitjara 7—8 pagi 
4—6 sore 68 

  

  

Bertempat : 

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

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. 11, 
Sebelah Halte Gondangdia. 
Djam bitjara-7 - 9 pagi 5-7 sore 43 

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 moeka H.B.S. 

Telf. No, 23 Mc. : 

1 Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

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

  

  

  

  

  

Boeat tocan poenja  keoentoengan, 
bila toean potong ramb»et pada: 

Coiffeur Preanger 
Kramatplein 2 M. “Bt. € 

sebab Pn Tg ) 

' Moerah, Sc hi 

Netjes, Bersih. 
  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat- dekat Hotel, 

. CENTRUM"— Palembarig. 

Sedia. dan djoeal KOnaD Lah 
perkakas perhiasan roemah Ala 
seperti : 

Lemari.- Zittje-Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - - Bultzak, 
dr 

Pendjoealan sings 
dan ,Huurkoop”, 

Djoega terima segala besamah 1 rOe- 
pa2 barang menoeroet keinginan: 

Y78 

 Contant : 

,AGOENG" 
TRANSPORT — —ONDERNEMING: 

Oude Tamarindelaan 212 Bt. Cc, 
- Tel, No. 1220 Wi. 

  

  

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

Politoeren: Ptarii" 
boedels en houtwerken. 

..Pasang: Leiding gas, Aci elctr, 
dan laen-laen." 

- verhuis- 

Hormat pengoeroes 
mencenggoe pesanan.     Raden SOEMARTO.     

H0 

PANANTANAANN ANN! 

R. Soetrisno 
“IND. ARIS. 

ALG, PRACTYK 

Ka (it 3 PAGI 
TN erna 1 “ 

: : 5— 7SORE 

Ovas Tamarindelaan.. 131: Telif. No. 
Wit. 1696 : 44 

Mean : ' n 
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PO get 0 ni Pengarah 
akn Pembatja jang terhormat ! 

2. Dengan karangan ini 

    

  

   
     

   kalau djaoeh dari ister', akan tetapi 

      

     “kita, Saja tahoe japa,,bela2, 
japa was2 jang mengintip kepada 

"lelaki diloear roemah, malahan 

oedah tahoe apa bahajarja pe- 

    

   perempoean (ma'af kare 
0 |    

    

  

     
     

  

  
ng hati 
matjam 

noem 
dari semoe 

    

  

     
   

  

    

    

  

   

   

  

   

        

   
   

   

  

   

      

        

   

akan tetapi oleh karena saja 
abarn | pentingnja 

  

   
  

  

   

    

inggalkan se- 
oleh karena 

JEN sendiri jang mintak 
moeat dalam soerat kabar- 

  

   

  

      

  

   
    

  

ng menjebabkan wasangka, 
Karena jang akan saja te- 

| kit2 jang soekar di 
oemoem, soedah 

bitjarakan diantara golongan 

   
     
     

     
   

   

  

   

    

    

    
   

   

  

bapak tidak maoe mengomongkan 
ra ini dengan si anak, si iboe 

njakan tidak menjangka adanja 
cit ini di pergaoelan manoesia. 

tetapi pentingnja tidak koerang | 
genainja kesenangan kehidoepan 
«sedikit? 

“ Kebanjakan dan djoega kebetoelan 
|. orang biasanja menanja atau membi- 
|. 4jarakan hal ini dengan dokternja sen- 

“diri, karena ia tahoe dokter memegang 
, Ha rahsia penjakitnja itoe terhadap 
“kepada siapapoen djoega, diwadjibkan 
oleh soempahnja, diwaktoe menerima 
.djabatannja (beroeps-eed). 

Debetoelan, oleh karena. hanja dok- 

       

   

   

- dan apa roepa2 matjam menampaknja 
— (variaties) kepada manoesia, jang oleh 

orang lain tentoe tidak dimengertinja. 
Sedangkan tahoe akan sesegalanja ini 

“ boeat kesehatannja sisakit penting 
sekali. 3 

mbatja” sekarang sangat. telah 
tahoe apa penjakit2 jang saja 

maksoedkan, keboeroe2 maoe melihat 
dibawah apa jang diseboetkan, 

Akan tetapi saja minta dengan hor 
j | membatja habis pen 

sebeloem. 'membatja 

     

       

          

   
   
   
     
   ng (ziekte der geslachtswegen), 

ing ada roepa2 diseboetnja penjakit 
otor, penjakit perempoean (betoelnja : 
senjakit perempoean jang tidak toe- 

es penghidoepannja,) kentjing nanah, 
4 kemaloean atau jang di golong: 
dalam satoe nama, penjakit 
. Pembatja, saja maoe memberi 

aian tentang hal ini jalah de- 
ksoed oentoek menambah 
oe terhadap kepada penjakit 
ini jang sangat pentingnja 

entji     
    

  

    

     

    

    
   

   

| Idi fjatat (dengan baik2 atau dikoem- 

  

| Ingasih karangan-karangan ini 

'hidoep. 

. pertamoean hk 'lebih2 kalau ada 
terkoempoel lelaki dan perempoear, | 

—. ter tahoe apa hal-halnja penjakit itoel 

||gaan. 

“Ibahaja penjakit2 itoe boeat 

dibawah tentang penjakit| 
ang akan saja oeraikan| 
t2 dari bagian djalan| 

rkit2 itoe barangkali kita dapat ke 
nbahan kekoeatan oentoek menahan 
fsoe dan djikalau kita telah kena 

penjakit terseboet oleh karena seben 
tar kechilafan hati, jang semoea orang 
dapat terkena, kita tahoe seteroesnja, 
japa jang haroes kita djalankan oen- 
toek menahan teroes masoeknja pe- 
njakit itoe kedalam badan kita danj 

alapa jang haroes kita ichtiarkan oen- 
. .|toek mendjaga sehingga isteri jang 

tidak berdesa tidak ketoelasan penjakit 
kita. g : $ 

Begitoe seringkali saja merasakan 

| Ikesajangan terhadap beberapa orang 
' Iperempoean jang sakit dan tidak dapat 

“ Imeichtiarkan pendjagaan. Malahan dji 
“kalau si perempoean itoe oleh karena 
| Ipenjakitnja ta mampoe lagi beranak. 

"Sajang boeat keloearga, sajang boeat 
'Isoeami, sajang boeat isteri itoe sendiri. 

Pembatja jth.t Harap karangan2 ini| 

poelkan dan disimpan, sehingga eng- 
kau dapat beroelang2 membatjanja, 
Isoepaja tidak loepa dan djikalau eng 
Ikau .akan memberi nasehat kepada 
lanak jang telah dewasa moedah me 

kepada 

kau oentoek menerangkannnja hal-hal 
ini, sedangkan anak tidak boeta ten 
tang penjakit ini masoek di pergaoelan 

Demikian engkau dapat menahan 
beberapa ketjilakaan atau bahaja boeat 

anak lelaki dan tidak meroesak peng 
hidoepan bakal menantoe. 

Di atas saja seboetkan ,.dilarang me 

ngoetip tidak boleh dipoengoet, de 

ngan maksoednja, djikalau ada soerat 

'kabar lain akan memoeat karangan2) 

ini djoega haroes meminta idzin lebih 

doeloe kepada saja sendiri. karena 

saja tidak maoe sembarang soerat ka 

bar memoeat ini (seperti sampai se 

karang banjak terdjadi dengan kara- 

ngan2 saja) lebih2 soerat kabar pe 

moeda. f : 

Zonder idzin dari saja akan dilakoe 

kan - kepada siapa jang moengoet se 

gala atoeran jang mengenai hal ini 

dengan perantaraan hakim. 2 

Harap oeraian2 saja dibawah 'ini 

'hanja mendapat perhatian jang sepan 

tas dan -sepatoetnja, sesoeai dengan 

maksoed saja. 

Tersiarnja hampir segala manoesia 

boeat sekarang ini dapat di tahan atau 

dikoerangkan dengan beberapa atoeran 

kesehatan oemoem, hygienische com 

missies, gezondheidsdiensten d.I.I., ha 

nja tentang penjakit rahasia ini, jang 

tersiarnja diseloeroeh doenia, lebih2 

di kota dari di desa, pemerentah dari 

segala negeri soekar berboeat apa2. 

(Di Italie orang jang menoelarkan pe 
njakit ini di hoekoem.... jaitoe kalau 

terdapat dengan njata, di Duitschland 
dan beberapa lain negeri di larang 

|kawin. Habis.kawin tidak ada pendja 

| Menahannj 
oleh masing2 0 
— Djikalau tida 
Soe, haraplah ynas 

rang sendiri. 

ih menahan djoega 
badannja 

sendiri dan keloearga. .”- 
“ “Sekian pendahoeloean ini, sekarang 

kita moelaikan penerangan ! 

Pin Matjam penjakit, 

| Jang digolong penjakit penjakit dari 

Bana Haag  perdjalanan kentjingnja 

lah beberapa matjam penjakit dari koe 

lit atau koelit dahak Ihuid en Slijm- 
vliezen) dari bagian2 terseboet itoe 

jang boeat bagian jang terbesar sekali 
terdapatnja oleh karena perhoeboengan 

jang ramah antara lelaki dan perem 

poean jang salah satoe mengandoeng 
penjakit terseboet. Pe 

Menoelarnja penjakit2 ini tidak de 
ngan perantarern hawa, tidak peran   

    

a jalah haroes dilakoekan| 

k koeat menahan nafj 

njamoek akan tetapi dari seo- 
rang kelain orang. Lain peran 

lelaki jang sakit ini membilang ia ti- 
dak tahoe berboeat apa2 dengan se- 

Jorang perempoean ia tentoe bohong. 
Perhoeboengan biasa diantara orang 
seperti biasa sehari-hari tidak memba 

Iwa bahaja menoelarkan penjakit ini, 
ketjoeali djikalau sangat kekal perhoe 
boengan itoe seperti orang sakit de- 
ngan mantri-verleger atau dokter, akan 

: Hetapi ini djoega sangat djarang sekali, 
. Ikarena seorang mantri-verpleger jang | 
:Isampai ketoelaran penjakit itoe dari' 
seorang sakit menjatakan koerang ber 
sihnja, lagipoen penoelaran demikian 
ini ada terdapat di tangan atau kaki 
tidak di bagian2 badan jang soedah 
diseboetkan diatas. FR 

Penjakit2 ini 'berotpa beberapa ma- 
|tjam, jalah: jang terlebih dikenali 1, 
sakit kentjing Inanatij (gonorrhoe) 2. 
Sakit radja singa (syphilis) 3. restong 
koenfji atau Toeka kemaloean (ulcus 
molle) sedangkan adalah lagi kira kira 
toedjoeh matjam lain penjakit dari dja- 
lanan kentjing itoe jang tergolong da- 
lam penjakit rahasia ini, seperti pe- 
njakit koelit moeka (balanitis|, ulcus 

p 

'acutum vulvae, condylomata asumina- 
ta d.l.s. 

Nampaknja kepad4 orang masing2 
penjakit ini djoega bermatjam2, sedang 
kan bahaja masing2 .boecat kesehatan 
orang djoega berlainan. Nama penjakit 
rahasia boeat matjame penjakit ini ada 
patoetnja, karena lama orang soedah 
dapat mengandoeng penjakit2 ini de- 
ngan tidak oesah diketahoei oleh orang 
lain, dikira sehat sadja. Akan tetapi 
djikalau soedah masoek kedalam ba- 
dan penjakit itoe ta“ dapat disemboe- 
njikan lagi. 

Sakit kentjing (nanah) 
(Gonorrhoe). 

Penjakit ini nampaknja dan bahaja 
nja berbeda boeat lelaki dari pada pe 
rempoean. Pertama jang akan saja oe- 
raikan jang boeat lelaki. 

Jang menjebabkan penjakit ini jalah 
sematjam koetoe jang dinamakan go- 
nococus van Neisser, terdapat jang 
terang ditahoen 1879. 

Pertama jang mendjadikan sakit oleh 
koetoe-koetoe ini jalah koelit dahak 
dari bagian moeka dari djalan kentjing 
orang. 
Kedoea jang banjak djoega terlihat 

jalah mata orang terhinggap oleh pe- 
njakit ini dari kotornja se 

an 

         
gangnja diwaktoe kentjing dengan ti- 
dak mentjoetji tangan sehabisnja. 

Boeat memoedahkan keterangan ma 
ka: lebih baik saja seboetkan djalan 
kentjing itoe dengan nama kedoktoran 
jalah: Urethra. Jang dimaksoed- 
kan dengan perkataan urethra jaitoe 
lobang 'djalan kentjing jang pandjang 
nja kira2 18-20 cm. moelainja didalam 
dari kantong kentjing jang ada dida- 
lam peroet bagian bawah sampai lo- 
bang diloear. Jang menjelapoeti lobang 
djalan kentjing atau urethra itoe jalah 
tidak koelit biasa, akan tetapi ,koelit 
dahak (slijmvlies). Koelit dahak itoe 
tidak bisa dapat menahan datangnja 
bibit penjakit (koetoe) seperti koelit 
biasa, lebih-lebih djikalau penat. 

Nama sakit kentjing boeat penjakit 
ini ada pada tempatnja oleh karena 
jang sakit boekan koelit loear akan 
tetapi koelit djalan kentjing atau uret- 
hra itoe. Diloear tidak kelihatan apa2. 

Djikalau seorang soedah kedatangan 
bibit penjakit ini tidak ia teroes men 
djadi sakit. Waktoe persediaan |incu 
batie-tijd) dari penjakit ini biasa 3-5 
hari jang lebih banjak 3 hari, djarang 
sekali timboelnja penjakit ini sebe- 
loemnja ada 3 hari laloe dari waktoe 
kemasoekkan bibit penjakit ini, tidak 
begitoe banjak djoega datangrja se- 
habis 3 hari laloe. 

  

taraan air, “tidak koetoe, tidak 

taraan tidak ada. Djikalau ada seorang 

orang jang| Tentang penjakit it poeloeh- 
an meme-fpoeloeh matjam obat didjoealnja dil - 

      

  

  

Pertama-tama jaitoe kira2 3 hari se 
habis: ketoelaran sisakit merasa gatal 
didalam urethra bagian jang depan, 
djikalau dilihat dilobang urethra jang 
loear kelihatan merah toea(tidak me- 
rah moeda seperti biasa), tempat bagi 
an toe dipegang ada rasa sedikit pa 
nas, panasnja mana didalam djoega di 
rasakan, sedangkan djikalau kentjing 
merasa betoel gatal dan panas. 

Akan tetapi, ini permoelaan tidak 
terdapat bagi semoea orang, ada djoe 
ga jang tidak merasakan permoelaan 
penjakit ini. ' 

Sehari atau doea hari lagi sisakit 
merasa dan lihat pagi2 lobang kentjing 
nja jang loear basah oleh karena na- 
nah, kebanjakan lobang itoe lengket 
|djoega oleh karena nanah kering. Di 
waktoe ketjing ia lihat, bahwa kentjing 
nja tidak bersih koening seperti biasa 
akan tetapi keroeh poetih (troebel-wit) 
oleh karena nanah. Sekarang jang di 
rasakan tidak hanja gatal atau panas 
akan tetapi betoel-betoel sedikit diba- 
gian jang terkena gonorrhoe itoe. 

Didalam tiga minggoe (kalau tidak 
lekas2 diobat) penjakit ini nampaknja 
Sekeras2nja. 

Sehabis tiga minggoeoentoeng2ngan: 
a, Renjakit menujadi semboeh. 
b. penjakit tetap ada chronisch teta 

pi tidak begitoe keras |hanja sangat 
bahaja boeat menoelar). 2 
bagi badan itoe jang terlebih keras, 
sampai mendjadikan tuwas  sisakit. 

Dengan tidak diobati djarang sekali 
penjakit ini sesoedah tiga minggoe 
mendjadi semboeh kembali. Barangkali 
djoega tidak kelihatan lagi dari loear, 
gatal, atau sakit koerangkan tetapi ke 
banjakan djoega oleh karena masoek 
kedalam badan, mendjadi sakit jang 
Saja golong c diatas. 

Sebeloem saja meneroeskan oeraian 
baik saja terangkan lebih doeloe, bah- 
wa lobang djalan kentjing atau urethra 

jaitoe bagian wmoeka dan - bagian 
belakang jang ada batasnja diantaranja 
jaitoe ditengahnja lobang djalan ken- 
tjing itoe ada sedikit sempit, sehingga 
bibit penjakit dari bagian moeka tidak 
teroes gampang dapat naik keatas 
kebagian belakang dari urethra itoe, 

Maka pertama-tama jang sakit oleh 
karena gonorrhoe itoe jalah urethra 
bagian moeka (urethra anterior). 

Djikalau penjakit ini, diwaktoe masih 
dibagian depan lekas-lekas ditolong, 
si sakit dapat semboeh dari penjakit 
ini sama sekali, 

Tentang penjakit ini. berpoeloeh-|. 

   

  

TI 

Oentoeng - oentoengan! Apa jang 
Semboeh dari memakai obat2 itoe, 
banjak jangemengalami bahwa obat? 
itoe tidak tolong kepadanja, sedangkan 
oleh karena menoenggoenja dari per- 
tjobaan makan obat itoe ia memberi 
kesempatan kepada penjakit oentoek 
naik keatas di bagian belakang dari 
urethra, djikalau. si sakit koerang oen- 
toeng. 

Djikalau penjakit ini soedah bebe- 
rapa hari beloem mendapat rawatan 
lekas ia naik keatas ke bagian urethra 
jang belakang (urethra posterior), 

Sesoedah  gonorrhoe ini masoek 
sampai di tempat bagian belakang ini 
dari lobang kentjing di sitoe moelainja 
bahaja boeat jang sakit. 

Pertama sakitnja sesoedahnja itoe 
soesah ditolong dari loear dengan 
tjoetji atau lain, oleh karena rintangan 
di batasnja djalan kentjing bagian 
moeka dan belakang. Dapatlah mema- 
soekkan obat tjoetji hanja kalau dila- 
keekan oleh orang jang biasa dengan 
ini, seperti mantri verpleger jang 
soedah mendapat opleding atau pe- 
ngalaman tentang hal ini atau dokter. 

Sesoedah penjakit ini sampai ke 
bagian belakang dari urethra telah 
terboeka pintoenja bagian oentoek 
teroes masoek ke dalam badan. 
Pertama dari tempat itoe moedah 

Sekali penjakit teroes masoek di kan- 
tong kentjing (urine-blaas) di dalam 
peroet bagian bawah, dan sesoedah 
kantong kentjing ini sakit (jang djoega 
nampaknja dengan bernanah dan sakit 
di waktoe kentjing| dapat . penjakit 
meneroeskan perdjalanannja sampai 
menghinggapi boeah pinggang atau 
gindjal (nier), karena diantara boeah 
pinggang ini dengan kantong kentjing 
ada perhoeboengan dengan djalan 
kentjing djoega jang bagian dalam. 
Kedoea. Di bagian urethra posie- 

rior (belakang) adalah seboea-kelendjar 
itoe dapat dibagi dalam doea bagian fjang perloe oentoek mengatoer keluear- 

nja air. mani. jang berhoeboengan 
dengan bidji doea dari orang lelaki 
jang terletak di kantong bawah, Dji- 
kalau 'urethra posterior itoe sakit 
gonorrhoe, kebanjakan djoega penjakit 
ini masoek di kelendjar terseboet. 
Kelendjar mendjadi sakit, bernanah, 
mendjadi sedikit besar. 

Karena kelendjar ini terletaknja di 
depannja lobang boeang air besar, 
maka sakitnja kelendjar ini djoega 
terasa djikalau Sisakit boeang air besar, 

  

medan pasar oemoem, disegala roemah 
obat dan banjak djoega dikampoeng 
orang tahoe beberapa obat boeat me- 
lawan gonorrhoe itoe. Semoea obat 
itoe oentoek diminoem atau dimakan, 
Boeat orang loear jang dikenali banjak 

      

    

     

           
   

  

ia Ta 
$ 
PEN aan TANGAN 

P , CN 1 | 
ia 

Ll | 5 

ii 
TB 

      
na 

  

Teja 

        
Pep 

Ie eh kk 
  J-lah daoen koemis koetjing atau 

remoek djoeng 'Folia Orthosiphonis|, 
pegagan atau kaki koeda (Folia hy- 
drocothyles) atau djoega treba djapan 
(Rhinacanthus communis), sedangkan 
dari obat-obat roemah obat jang biasa 
dibeli orang sendiri banjak terdapatnja 
santal monal, santal midy, urotropin, 
helmitol dan banjak lagi lain2 matjam 
obat, djoega obat-obat “dari waroeng2 
obat Tjina tidak koerang banjaknja 
matjam2 jang dikatakannja jang satoe 
lebih mandjoer dari jang lain, 

Akan tetapi seperti biasa, djikalau 
ada berpoeloeh-poeloeh matjam obat 
boeat soeatoe matjam penjakit keba- 
njakan menjatakan, bahwa tidak ada 
satoe dari banjak obat itoe jang man- 
djoer betoel, 

Djasa dari obat-obat itoe kebanjakan 
jalah oentoek membersihkan air ken- 
tjing. Akan tetapi oleh karena sakitnja 
ada dibagian depan darf8Wang djalan 
kentjing, maka obat-obat itoe hanja 
'djoega sedikit djasanja boeat penjakit 

Seorang nenek djatoeh dari 
poehoen. 

Dari Palimanan (Cheribon) pemb. 
kita mengabarkan : 

Seorang perempoean Indonesier oe- 
moer lebih koerang 50 tahoen nama 
Kaprawi, desa Palimanan Cheribon, 
soedah djatoeh dari peehoen mindjo 
sampai melepaskan nafasnja jang peng 
habisan. Dibawahnja itoe poehoen ada 
tanam-tanaman ebi kajoe. Sedang 
ketahoeannja ini ketjelakaan ialah se- 
soedah doea djam, jaitoe diketemoekan 
oleh seorang jang kebetoelan hendak 
menjapoe di itoe kebon. 

Lagi soeatoe kedjadian jang me- 
noendjoekkan bagaimana nasibnja 
orang hendak mentjari rezeki itoe, 
sehingga perempoean toea poen tidak 
segan boeat naik pohon menindjo, 
jang Na berachir membawa maoet- 
Maen     ini djikalau tidak ditolong dengan 

lain-lain ichtiar. men (| pem 
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Padahari Rebo jbl, pemeriksaan di 
teroeskan di Kebon klapa, diroemahj 
No. 14, jaitoe dalam roemah mana 

- terdjadinja itoe pemboenoe 
|. Persidangan tetap terdj: 
kemaren, jaitoe dengan 
Bosman. F Pa 

Orang didjalan dani « 

    

    

    
   

  

ihalaman roe- 
mah, dipinggir dan e ga 
dari djaoehnja berdjedjal-djedjal me- 
nonton. ML 

Kira poekoel 8 persidangan dimoelai, 5 
Persakitan Tarmidi doedoek dimoeka| 

per dangan an ua Kena nga ni 
Voorz: Setelah kau ambil itoe,kontjij 

dari kamar makan, laloe bagaimana ?| 

Pes: Tidak ingat lagi. bah 
Voorz: Apa sebab kau datang (di- 

tangkap di kantor politie? 
“Pes: Tidak tahoe, Li 
Voorz, (kepada saksi Soemantri) 

Pintoe belakang itoe menoetoep ? 
Saksi : Ja menoetoep. 

Voorz. Bagaimana tahoe jang itoe 
pintoe menoetoep ? 33 1 

Saksi. Pagi pagi setengah anam. 
Saksi Karsam. 
Voorz: Kau tahoe pintoe b 

itoe menoetoep atau boeka? 
“Saksi: Itoe malam kelihatan menoe- 

boep ata pe ta 

'o0rz : Dimana andjing itoe waktoe 

tidoernja? : G3 
Saksi Soemantri : Dibawah koeroeng 

boeroeng, pada tempat itoe djoega 

(keterangan ini jaitoe setelah itoe tem- 

pat diperiksa oleh semoeanja). 
'Voorz : (kepada pesakitan) Tidak ada 

“keberatan KAT 
0. Saksi: Tidak. 
0. Saksi Kemas Achmad me- 

| ngadap. (disoempah). 
' “Voorz. Itoe waktoe malam Saptoe- 

pagi dikasi?bangoen Sama Kosim jang'di 
roemah di Kebonklapa-ada ketjelakaan? 
Saksi Ja, laloe saja bangoen dan 

pergi menoedjoe ke itoe roemah. Maoe 

masoek kedalam lantas dihalangi oleh 

opas japg mendjaga disitoe. 
Voorz: Soedah itee? 
Saksi: Laloe saja naik auto pergi 

ke Garoet boeat kasih tahoe kepada 
KM. Thamym. sa 

NVoorz: Dari siapa tahoe jang 'K,M- 

Thamym pergi ke Garaet? - 
'Saksi: Malam Saptoe itoe kita ber- 

'omong2 dengan Thamym dan Oetja 
dan itoe waktoe Thamym bilang jang 

| ia maoe pergi ke Garoet nonton adoe 

. Voorz: Tahoe barangkali achli waris 
ada pertjektjokan? Si 

aa aan netra ame pemnammmmammuj e - ana ane APENNPNaNeN. 

ka 
Bandoeng. 

34 Pemeriksaan hari kedoea, “bertempat diroemah | 
adian itoe drama. 

13 Oaksi: 

-lakang : 

    

Ta 
ka 

mana Tarmidi tinggal ? 
Saksi, Disini djoega. 

F 

Saksi. Tidak. 

itoe waktoe soedah boenting ? 

dengar djoega. 

satoe sama lain, baik atau tidak ? 

ada baik semoeanja. 

diantaranja itoe ? 

kan oleh Asep Berlian ? 

sadja. 
Voorz, Tentang Nji 

mana, dengar apa? 
Saksi, Tidak dengar apa apa. 

dan K.M. Thamym pigimana ? 
Saksi. Baik. 

melihat bininja mati ? 

djatoeh pingsan. ' 

|gaimana Tarmidi ada keberatan? 

“ Pes.. Tidak ada. . 

apa apa, 

di tinggal disini ? 

“Saksi: Soedah 

iya Komariah?- : 

Saksi : Saja kira tidak. 

atau tidak, 
Voorz: 
Saksi: Tidak ada.   “Saksi: Tidak mendengar. 

'Voorz: Djadi semoeanja accoord ? 
, Saksi Ja Se. ERA ea 

Voorz: Itoe waktoe waktoe boedej 
masih dalam perkara? — “ 

Saksi : Ja, ada dalam hoogerberoep 
dan beloem dapat poetoesannja appel. 

   

t 

ae 

'Voorz: Toean. Kemas tahoe jang| 
Komariah maoe kawin dengan Oetja? 
| Saksi: Tahoe dan saja ng men 

. djadi tusschenpersoon. : : 
Voorz: Siapa jang minta kawin ? 

... Saksi: Oetja dan itoe. waktoe Oetja 
tidak peenjabini:. 
Veorz: Malam Djoemahat bitjara 

dengan siapadiroemah Thamym? . 
Saksi : Dengan Thamym dan Oetja. 

    
  

Voorz: Apa Tarmidi itoewaktoe lihat? j 
— Saksi: Tidak tahoe.. 

.. Noorz : Lantas pigimana ? 31 
| Saksi: Laloe saja dengan Thamym 
pergi keroemah Komariah boeat mem | 

— bitjarakan perkara perkawnan itoe, | 
serta oleh Komariah permintaan ini | kKaw : 

Mana HN Na Pakan Dutoel.." : 
pan beladjar kenal sama BREAST En 

NVoorz, Kapan akan menikahnja ? 
Saksi. Itoe waktoe beloem bisa di 

tentoekan, tjoema Oetja disoeroehnja 
perpi doeloe minta kepada bapanja 

— Komariah di Tjiroempoet. 

| Noorz. Apa waktoe Asep Berlian 

masih hidoep, Tarmidi tinggal disini ? 
Saksi. Jas, Hana 3 It “3 tr 

s 

    

    
       

  

Salah seorang 

1 bersera | salah satoe 
ambtenaar post disini telah verbaal 

-seorang perempoean Indoneier bernama 

Resniti beroemah di Poerwokerto 

(   koelon, dari hal memakai franco jang. : 

telah terpakai. (en 
“ Kedjadian terseboet ada bersang- 

| koetan dengan mereka poenja peng- 

bidoepam Mor Ur ai 

— Resniti berasal dari Poerwokerto, 

keberatan Tarmidi ? 

2 

kaan apa apa. 
.  Noorz: Apa $ 

Ingar ada kedjadian ini ? 

| “Saksi: Ja. 
'. Voorz' Sesoedah Tarmidi ditangkap, 

| kepada lain orang ? |apa ada sangkaan 
.. Saksi: Tidak ada. 

lain2 tentang itoe kedjadian ? 

drama bisa terdjadi. ' 
Voorz. : (kepada 

Pes.: Tidak. 

itoe waktoe ? 
Saksi: Saptoe pagi. 

kawin dengan Komariah ? 

| Noorz: Kapan 
(Komariah ? 

Saksi: Moela2 

selesai itoe pembitjaraan laloe Saj 

ta Nji Komariah oe toek dikawin. 

Voorz: Apa maoe   
'soedah meninggal doenia, 

niti 

diploma 
diri 

pengharapan: 
agar soepaja 

Dari 

mendapat 

f 4.50 tiap2 boelan. 

tahoen lamanja lantas pindah di fa-   soeatoe desa dari daerah Kediri, di 

tempat mana iboenja sekarang masih 
. 

  

M
N
 

briek ziekenhuis di Modjokerto lamanja 

  

' Noorz. Sesoedahnja meninggal, di 

“| Noorz. Siapa jang maoe kawin lebih 
seperi i | doeloe diantara Komariah dan Oetja 

Kedoea fihakannja djoega 
'maoe, tjoema permoelaan dari Oetja. 

. NVoorz, Tidak dibitjarakan lain per 
kara itoe waktoe ? 

Voorz. Tahoe toean jang Komariah 

Saksi. Tidak tahoe dan tidak men 

Voorz Bagaimana keadaannja dian 
tara ampat bini Asep Berlian itoe 

Saksi. Sepandjang pengetahoean saja 

Voorz. Siapa diantara ampat bini 

| Asep Berlian jang berpengaroeh besar 

Saksi. Mintarsih, isteri jg. pertama. 
Voorz, Bagaimana kelakoeannja itoe | 

perempoean 2 sesoedahnja ditinggal- 

Saksi. Menoeroet saja poenja pengata 
hoean tidak ada apa-apa, dan rapih 

: Komarih pigi 

Voorz. Keadaan diantara Nji Maliah 

Voorz, Bagaimana Thamym ketika 

Saksi. Ketika dia dikasih tahoe jang 
bininja mati oleh H. Hasan, maka ja 

Voorz: (kepada pesakitan) En ba- 

Voorz: (kepada saksi) Bagaiman 

keadaan Tarmidi dengan familie disini? 

Saksi: Seperti satoe boedjang de- 

ngan madjikan sadja : tidak ada tanda 

Voorz: Soedah berapa lama Tarmi 

koerang lebih 4 th. 

Verdediger: Apa dia ada familie sa 

(ditanjakan kepada pesakitan familie 

dan didjawab djoega tidak). 

Tidak ada lagi keterangan ? 

Voorz: Apa toean Kemas ada sang 

kaan apa apa tentang kedjadian ini? 

| Saksi: Samasekali tidak ada sang 

kaget waktoe mende 

Voorz : Apa poenja djoega fikiran 

|. Saksi: Soeka djoega saja fikirkan 

tentang drama itoe, tetapi sah tidak 

bisa dapat ketetapan “bagaimana itoe 

pesakitan) Ada 

« Saksi Moh.MoesaaliasOe 
tja dipanggil dan laloe disoempah. 

'F NVoorz: Kapan tahoec ada kedjadian 

Voorz: Apa betoel itoe waktoe maoe 

saja datang di Ma 

Kiah boeat djoeal beli- tanah, dimana 

saja mendjadi makelaar. Dan soedah | 
aan laloe saja min 

kawin . Komariah 

“Biarpoen penghidoepannja djanda 
'terseboet soekar sekali, akan tetapi 

dari bisa mengatoernja sehingga R e s- 

bisa mengatoerkan peladjaran 

tai Standaardschool Kediri - dengan 

kelocar menggondol diploma. Dengan 

itoe Resniti menjeboerkan 

didalam  Maatschappij dengan 
pekerdjaan 

bisa menjokong iboenja. 

kentjangnja kemaoean telah 

dapat pekerdjaan sebagai leerling- 

verpleegster di Zendingziekenhuis d 

Solo dengan belandja oeang djadjan | 84 
i akan 

“Sesoedahnja bekerdja di Solo Sa ata 

loeang ? 
Saksi : Mengingat saja sda boedjang, 

sedang Nji Komariah ada djanda, ma 
ka saja mempoenjai niat kawin. 

Voorz: Apa sebeloemnja itoe me- 
mang soedah ada pertjiritaan ? 

Saksi: Tidak ada, 
Voorz: Kenapa ininta kawin ? 
Saksi: Sebab saja merasa seorang Ia 

ki moesti poenja bini. 
'Voorz: Lantas minta pertoeloengan 

kepada Kemas dan Thamym ? 
Saksi: Ja. Dan saja bitjara itoe ma- 

lam Djoemayat. 
Voorz: Dapat kabarjang Tarmidi itoe 

waktoe bergendaan dengan Komariah ? 
Saksi: Sesoedah ada kedjadian begi 

ni baroe saja mendapat kabar, Sebe- 
loemnja tidak tahoe. 

Voorz: Soedah ketemoe Adang dan 
bilang apa dia ? 

Saksi: Ja, dan Adang pernah bilang 
kepada saja, bahwa Tarmidi soedah 
mengeloearkan perkataan sskalau sa 
jabeloem memboenoeh a- 
nam orangini,. saja beloem 
poecas hati." 

Voorz: (kepada pesakitan) En ba- 
'gaimana Tarmidi, betoel ? 

Pes: Tidak (dengan soeara jang 
hampir tidak terdengar). 
|” Noorz: Dapat kabar atau dengar 
jang Komariah itoe waktoe boenting ? 

Saksi: Tidak. 
Voorz : (kepada pes.) Pigimana Tar 

midi keberatan atas keterangan ini ? 
Pes: Keberatan. 
Voorz: Tidak menerima (roemasal 

bitjara begitoe kepada Adang ? 
Pes: (diam). 

1 Verdediger: Apa dapat kabar jang 
Tarmidi bergendaan dengan Komariah? 

Saksi: Sama Tarmidi tidak, tapi 
dapat kabar bergendaan dengan satoe 
kommies. 

Verdediger: Apa soedah bitjara sa 
ma Komariah sendiri ? 

Saksi: Tidak,-. 
Verdediger : Beloem pernah datang 

diroemah Komariah ? 
. Saksi: Beloem. 

SaksiNji Arwialias Inah di 
panggil, (biasa tjoetji pakaian Ko- 
mariah) 

Voorz: (pakaian barang boekti di 
perlihatkannja) Tahoe ini pakaian ? 

Saksi: Tidak. 
Voorz : Tahoe sebeloem ada pem- 

boenoehan, Komariah soeka sakit boe- 
lanan seperti biasa? 
Tn Ja tahoe. 
00rz : Kapan tahoe jang pakaiannja 

itoe ada darah? NN 
Saksi: Kalau saja disoereeh tjoetji 

pakaiannja itoe, Eneng (Komariah) soe 
ka bilang kepada saja, jang katanja 
darahnja soedah dia sendiri tjoetji. 

Voorz: Dokter bilang jang itoe Ko- 
mariah itoe waktoe soedah boenting. 
apa kau tahoe ? : 

Saksi: Tidak. Dan tidak bilang jang 
ia boenting. 

Voorz: Apa kau tahoe jang Komariah 
bergendaan dengan Tarmidi ? 

Saksi: Tidak. 

Voorz: Dan 
pigimana ? 

Saksi: Tahos soeka datang kesitoe. 

Voorz: Tahoe jang Soemartabrata 
maoe kawin sama Komariah ? 

Saksi: Tidak. 
Voorz: (kepada pes.) ada keberatan 

Tarmidi ? 
Pes: Tidak. 
Vardediger : Bagaimana kelakoean 

Komariah, bangor ? , 

Saksi: Tidak, baik sadja. 

Verdediger: Apa Komariah soeka 

masoekkan laki ? dk 

Saksi: Tidak, Jang datang tjoema 

Tarmidi dan Soemartabrata sadja. 

Saksi K.M. Thamym, ialah 

soeami Nji Ajoe Maliah jang mendjadi 

|korban pemboenoehan terseboet sam- 

pai mati, dipanggil, dan diberitahoe- 

kannja oleh Voorzitter, jang atas per- 

mintaan Verdediger dan Djaksa, sue- 

paja Thamym disoempah di mimbar 

mesigit. | | 

Dan 'itoe waktoe djoega laloe diba 

wanja ke mesigit boeat disoempah, 

Iserta pesakitan Tarmidi toeroet djoega 

menghadliri soempah itoe, 

, 

sama Soemartabrata 

tinggal sendirian, dari sebab socami| 10 boelan lantas pindah lagi ke Poer- 

wokerto ziekenhuis. , 

| Di kliniek Poerwokerto Resniti telah 
berkenalan dengan Prajitno, schrijver 

Chemicalienhandel Gorkom—itoe wak- 

toe Prajitno. di ziekenhuis sebagai 

patient-sehingga - perkenalan begitoe 

rapat. Kemoedian Prajitno berdjandji 

lakan 'mendjadikan Resniti ia poenja 

isteri djika ia keloear dari pekerdjaan. 

Maka dari itoe sesoedahnja Arajitno 

'keloear &ari ziekenhuis, begitoe djcega 

R- sniti keloear dari pekerdjaannja de: 

ngan pengharapan—sebagai 'poeteri 

menoentoet pengh doepan di 

mpingnja sogatoe socami, kedjadian 

mana semoea manoesia akan men- 

  
Akan tetapi apakah kedjadiannja- 

vrije liefde (hidoep bersama sma Ve 

- 

    

Titoe karena tjinta atau karena ia ada 

    

Persidangan berhenti sebentar. me- 
noenggoe datangnja saksi Thamym 
dan pes. Tarmidi, sedang kira soedah 
seprapat djam kedoeanja datang kem 
bali. dan pemeriksaan dimoelai lagi. 

Voorz.: Waktoe ada kedjadian itoe 
Thamym ada di Garoet, lagi apa ? 

Saksi : Maoe nonton. adoe koeda. 
Voorz: Ada pembitjaraan tentang 

derkawinan Oetja dan Komariah ? 
Saksi: Ja Kue" ne 
Voorz : Hari Djoemahat sore Oetja 

soedah datang diroemah ? 

Saksi: Ja boeat berdamai itoe per- 
Ikawinan, dan dikasih tahoe jang dia ha 

roes pergi ke Soekaboemi 
nja Komariah, 

Voorz : Dikasih tahoe djoega bini, 

jang toean akan pergi ke. Garoet ? 

Saksi : Ja. 
Voorz: Poekoel berapa toean be- 

rangkat dari sini ? 

Saksi: Kira2 poekoel 9 lebih. Dan 

itoe waktoe bini ada, sedang dia ti- 

dak bilang maoe tidoer disini (diroe- 

mah tempat pemboenoehan). 

Waktoe berangkat ke Garoet itoe 

diterangkan oleh saksi Thamym jang 

ia di Tjitjadas mampir doeloe diroe- 

mah bininja jang moeda. s 

Diterangkan djoega olehaja, jang ke 

tika dia. dikasih tahoe oleh H. Hasan 

disini jang bininja mati, ia djatoeh 

pingsan, dan sesoedahnja itoe, setelah 

ingat lagi laloe pergi kemari, tapi.bini 

soedah tidak ada, soedah dibawa ke- 

roemah sakit. 

Voorz: Bagaimana keadaan antara 

Maliah (bini) dan toean? 

Saksi: Baik tidak ada apa apa. 
Voorz : Soedah berapa lama kawin ? 

Saksi : Koerang lebih 14 tahoen- 

Voorz: Tahoe bini dan moefakat 

jang Thamym ada bini lain ? 
Saksi : Ja tahoe dan moefakat. 

Voorz: Apa itoe bodel sordahdibagi? 

Saksi : Beloem, » 
Voorz: Apa Thamym djadi voogd? 

Saksi : Ja. sa 

Voorz: Djadi siapa jang oeroes ini 

bodel ? 
Saksi : Saja. 

Voorz: Bagaimana keadaan 4 pe- 

rempoean Asep Berlian itoe ? 

Saksi : Baik tidak ada apa-apa. 

ke bapa 

apa apa? 
Paksi Saja poenja koeasa, Wijatma. 

Voorz: Siapa jang pegang harta 

(oeang)? 
: 

Saksi: Jang pegang barang2 saja, 

tapi oeang tidak ada ? 

Voorz: Apa ini dioeroes oleh Tha- 

mym dengan moefakat semoea bini 

Asep ? 
Saksi : Ja. an 
Voorz: Siapa jang berpengaroeh 

diantara 4 perempoean itoe ? 

Saksi: Tidak ada jang lebih penga- 

roehnja, dan kalau ada apa-apa, 

satoe satoe datang kepada saja. 

Voorz: Siapa achli waris Maliah ? 

Saksi: Ampat anak dan saja sendiri. 

Dan achli waris Komariah ada bapa 

nja dan saudaranja. : Gu 

Voorz : Tahoe achli waris Nji Min- 

tarsih ? " 

Saksi: Anak tidak ada, tapi saudara 

banjak. 
Hg 

Voorz: Tahoe waktoe kawin bini 

Asep perawan atau djanda ? 

Saksi, Mintarsih perawan, 

Komariah saja dengar djanda, 

Sartikah perawan. 5 f 

Voorz , Apa ito€ Oetja maoe kawin 

dengan Komariah karena tjinta atau 

karena kekajaan ? 

Saksi: Tidak tahoe, 

kawin sadja. 5 se 

Voorz : Sesoedah Asep mati bagai 

mana keadaan itoe perempoean ? 

i: Baik. Tn 

ey Dapat kabar jang kelakoean 

Komariah ada tidak baik ? 

Saksi: Tidak dengar. 

Voorz: Apa tahoe jang Adibrata 

pegawai belastingkantor soedah me 

ngirim soerat melamar kepada Nji 

intarsih ? 
il Ja mendengar koerang lebih 

satoe boelan sebeloemnyja. 

sedang 
dan 

tjoema dia minta   (Akan disamboeng). 

ngan tidak disahkan oleh jang wadjib 

dan beroemah di roemahnja salah sa 

toe pendoedoek Poerwokerto bernama 

Arsadikrama. Seringkali Resniti mena 

njakan tentang hal perkawinan terse 

boet-—- Sebab mereka berigama Protes- 

tant — begitce djoega tetangga dan 

kawan-kawannja pada bertanja, tetapi 

masih sadja tidak bisa kedjadian 

kawin dengan baik2. 

ting 1 boelan lamanja. 
Dari sebab kedjadian begitoe roepa 

jang tidak di-inginkan oleh Prajitno, 
maka Prajitno lantas ambil hoetang ke 

pada toekang lepas oeang boeat me 

ngembalikan Resniti ke Kediri, 
Selamanja Resniti tinggal di Kediri,   Prajitno hidoep dengan istri lain dan 

Voorz : Siapa jang ocroes kalau ada 

Socatoe tempo Resniti toetoerkan| 

kepada Prajitno djika ia soedah boen:   

   
   

  

   

  

semoea soerat jang diterima dari Ke- 
diri tidak dibalas. 

Sesoedahnja boenting 6 boelan ia 
lantas ambil poetoesan akan 'poelang 

ke Poerwokerto dan dikreta api kebe- 

toelan bersama dengan soeatoe kenalan " 

bangsa Tionghoa jang mentjeritakan 
hehidoepannja Prajitno selama ia di Ke 
diri. Maka dari itoe ia voorstel boeat 
tinggal di iapoenja roemah bersama- 
sama dengan njonjah (September 1932- 
1933). Boelan Mei Tionghoa terseboet 

pindah ke Solo, maka dari itoe ia ting: 
gal sama njonjah sehingga melahirkan, 
'anak. perempoean. 

Doea hari sesoedahnja melahirkan, ' 

lantas di transport ke ziekenhuis. 

Sebab njonjah terseboet pindah ke 

Semarang, maka Resniti sesoedahnja 

keloear dari ziekenhuis menoempang 

lagi kepada Arsadikrama sehingga ke 

djadian hal terseboet. 
Petang dari sebab roepa2 kedjadian 

didalam penghidoepan dengan tidak 

dapat sokongan dari siapapoen djoega, 

ia ingin memberi kabar kepada iboenja, 

akan tetapi tidak mempoenjai ocang 

boeat beli franco dan... telah terdjadi 

dengan memakai franco jang soedah 

terpakai, dari 12'!, dan 2'/, cent. 

Maka dari itoe mereka telah diver- 

baal dan akan dihadapkan dimoeka 

hakim. 
Bagai sociale vereeniging P.P,P.RA, 

(Perkoempoelan Pembasmi Pendjoea- 

lan Perempoean dan Anak”) teroetama 

tj:bang Roerwokerto dan djoega K,B. 

nja di Solo adalah pekerdjaannja oen 

toek memperhatikan dan menolong 

nasib ini pr. Resniti. 
2 

Mapaota Gemeenteraad Bandoeng. 
alam pemilihan anggauta Gemeen- 

teraad Bandoeng jang :dilakoekan ke- 
maren, soedah terpilih candidaat R.K. 
K.V. jaitoe Mr, Burgers. 

  

  

  

VOETBAL. 

NI 

Minggoe 24 Februari 1935. 

Tjahja Kwitang — Andalas. 

Pertandingan akan dilangsoengkan 
di Lapangan Laan Trivelli. 

ma pannan 

P.P.V. LM. 

Competirie hari Saptoe tanggal 23 
Februari 1935. e P 

v.v. Malabar contra 2 sn v.v, J.Kra 

Loear competitie hari Min te. . 
24 Februari 1935. CEOp Ag. 
Comb. elftal Weltevreden con- 

tra v.v. Good Year. 
— 9g — 

Psr, 

Saptoe 23 Februari 1935. 
nu eOnGai On Op Sk O.S. 

Minggoe 24 Februari 1935, 
'““. OP. — Jong Bantem. 

Pertandingan hari pertama antara 
Vogido contra Sios adalah goena me- 
reboet ,,Tjahja Kwitang Beker” dan 
tidak boleh diasingkan lagi, tentoe kita 
akan menjaksikan pertandingan jan 
hebat tapi sportief, sebab diantara ke 
doea elftal terseboet diatas ini waktoe, 
telah berlomba-lomba ingin mendjadi 
tjabang atas. 

Hari Minggoenja antara O.P. dengan 
Jong Banten, bagi O.P. tentoe'publiek 
tidak asing lagi pada Minggoe jang 
laloe dapat roeboehkan bentengnja v.v. 
De Atlas, sebaliknja difihak J. Bantem 
jalah satoe perkoempoelan jang terdiri. 
dari poetera2 Banten di Djakarta, jang 
soedah terkenal permainannja dilapang 
hidjau. Siapa jang bakal oenggoel dalam 
itoe pertandingan2 soesah membadenja, 
baiklah saksikan sendiri. Semoea per- 
tandingan2 akan dilangsoengkan di 
Lapangan ,P.S.LT,T,” Tanah Tinggi 
Batavia-Centrum, 

con (| sman 

V. B. O. 

Saptoe, 23 Februari 1935. 

Klas II A. 
V.V.M. 2 — BV.C. 2 
JANN, 2 — Oliveo 2» 

Klas Il B. 
S,.V.B.B. 2 — Hercules 2 

Klas III A. 
S.V.JLA. 3 — U.M.S. 4 (Oliveo v.) 

Klas IV C, 
U.M.S. 6. — Vios 5 

Mingg oe, 24 Februari 1935. 

Klas I. : 
Oliveo — Hercules 

Klas Il B. | 
LAN, 1 — Vios 2 
V.V.M, 1 — U.M.S, 3 (Oliveo v.) 

Klas IV A. 

T.N.H. 5 — Ch. Hsioh 1 
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| tjat dari kapal-oedara bergandengan 

  

   

      

  

  

£ Fe “ Tjinta 'sedjati 
1 en caaan asam 

Menoeroet kawat Aneta Reuter in' 

hari doea anak-perempoeannja bekas 

Consul Generaal . Betawi, sekarang 
idem di Napels soedah sengadja lon- 

tangan, dengan memboenoeh diri. 
Mereka mati berdoea, majitnja boleh 

dibilang hantjoer. 

Jang mendjadikan sebab jalah toe- 

nangannja doea nona tiantik itoe, telah 

dapat ketjilaka'an di Messina waktoe 

maoe. bawa kapal oedara dari Itali€ 

ke Singapore. 

« pembela'an jang sangat berani. 

Pn Kanada perloe diperingatkan 

di ini podjok sebab pada ini djaman 

dimana tjinta - sedjati soedah sangat 

djarang, tindakan doea nona manis itoe 

soenggoeh mengherankan. 

Begitoelah djikalau perempoean telah 

Diste Dan tjinta jang . sedjati. Tiap2 

erboeatan boenoeh -diri ada tersesat, 

| tetapi sebagaimana djoega itoe doea 

nona Elizabeth dan Jane oendjoek 

poenja ketabahan hati dan keberanian 

locar. biasa, dari sebab tjinta ! 

| Tentang boenoehnja diri djangan di 

tjontoh, Naa pembelaan pada ketjin 

taannja sampai tidak hargakan djiwa 

nja sendiri, itoe tabeat agoeng. 

finta sedjadi “di bibir sadja disini- 

jo Betenak Boeng. Sastrasoedirdja 

(abangnja boeng Mr.) pernah bilang 

pada Kampret katanja sekarang tidak 

ada tjinta- sedjati. Perempoean maoe 

djadi isteri klerk sebab kebetoelan ti- 

dak ada commies jang meminang, dan 

maoe djadi isteri commies sebab tidak 

ada lamaran dari djoeragan wedana. 

Perempoean jang katanja maoe bela 

pada soeami, meskipoen ke liang Se- 

moet maoe ikost, baroe soeaminja 

gedetacheerd di tempat ketjil soedah 

segan boeat ikoet oeroes makannja. 

ni masih baik djikalau ditimbang 

ata jang baroe sadja soeaminja 

dibezuinig, lantas minta dipoelangkan 

pada orang toeanja, sebab katanja 

tidak biasa roedin. Djangan jang bela 

djiwa, bela gelang sadja maoe diga- 

daikan sebab datang dwangschrift, 

moekanja soedah merengoet. . .- 

Tjinta sedjati pada bangsa | kita 

djoega' ada, tetapi paling banjak tjinta 

kantong, ada boelet-boeletabang saje, 

tidak ada isi-kantong Tjap Gomeh 

digandeng orang lain... . : 

Ada jang berani boenoeh diri sebab 

membela ketjintaannja, tetapi ada djoe- 

ga jang poera-poera maoe boenoeh 

diri soepaja dibelikan kain tiga-negeri... 

- Ada jang dari sebab toenangannja 

djadi boenoeh diri, dan ada djoega 

jang dari sebab bertoenangan djadi 

boenoeh baji , ... 
Soenggoeh berani gadis sekarang, 

lontjat dari kapal-oedara, sedangkan 
boeat Tjodot lontjat ke Tjiliwoeng 

sadja tidak berani, paling asik lontjat 

di Tjimelati tetapi sesoedahnja timboel 

lagi, ke restaurant, 

Tik) KAMPRET: 
  

P.P.T,S. centra L.K,0.— 0-1. 

Pada hari Rebo j. |, ditanah lapang 

Kesepoehan ( Cheribon) telah dilang- 
soengkan pertandingan antara kedoea 

elital terseboet dengan perhatian pu- 

bliek jang banjak, dan dipimpin oleh 
referee.tocan Hadi. : 

Setelah referee tioep fluitnja tanda 

permainan dimoelai, disitoe barisan 

moeka P.P.T.S. mendesak dibenteng- 
nja L.K.O., tapi tidak antara lama-bola 
bisa lari ketengah dengan kakinja 
Koerdi. Bola diterima oleh Besoes la- 

loe dikasihkan lagi sama Basir, jang 
tidak toenggoe lama lagi ia poenja tem 
bakan dilepaskan, tetapi sajang bola 
naik keoedara. Bola lantas lari kete- 
ngah lagi dengan diterima oleh Moes- 
tafa laloe dikasihkan lagi sama Mas- 
toeri, teroeslah disitoe trio P. P. T.S, 
'laloe bikin samenspel jg rapih sehingga 

. dimoeka benteng L.K.O., tetap Iboer 
—es 'teroe bikin rintangan jg. achirnja 
“bola lantas lari lagi ketengah.. 

“ Berganti sekarang barisan moeka 
'L.K.O. ig. dapat pimpinan dari Besoes 
teroes bikin samenspel dengan netjis 
dan actief, tetapi Setro jang djadi 

“Gjadi reactie jg: maha heibat. Pihak 
L.K.O. roepanja sangat penasaran 
Ikalau beloem 'bisa goelingkan benteng 
nja P,P.T.S., sebaliknja pihak P.P.T.S. 

, Pada waktoe trio L.K.O. bikin 
samenspel,. sehingga . terdjadi scrim- 
mage dimoeka doel P.P,T.S., maka 
bola kena direboet oleh Tawa laloe 
dikasihkan lagi sama Basir, jang tidak 
toenggoe lama lagi teroes ia poenja 
pelor dilepaskan, sehingga Djaka lantas 
djatoeh toebroek angin, stand djadi 
berobah O—1 boeat L.K.O. 

Bola lantas dipasang ketengah lagi, 
teroes dimainkan oleh Mastoeri dengan 
diterima oleh Sobari laloe dikasihkan 
lagi sama Lilik, dengan tidak toenggoe 
lama lagi ia poenja voorzetan jang 
netjis dilepaskan ketengah, diterima 
oleh Saptari teroes'ia poenja tembakan 
dilepaskan, tetapi Horman dengan 
gantjang bisa tangkap itoe koelit 
boendar, sehingga bola lantas lari 
ketengah lagi. Bola disitoe kena dire- 
boet oleh Moestafa laloe dikasihkan 

voorzetan .dikirim keteng:h, tetapi 
sangat sajang bahwa voorhoede 
P,P.T.S, samenspelnja ada, tapi 
tembakan dan jang goalgetter ni- 
hil, maka ta” heran lagi bahwa semoea 
serangan2 dari barisan moeka PPTS. 
selaloe sia2 belaka, bola hanja kandas 
dikakinja Asmira cs. Begitoelah .per- 

“Imainan sehingga referee tioep fluitnja, 
tanda permainan diberi pauze stand 
masih tetap. 

Ronde kedoea, setelah toeroen mi- 
noem disitoe pihak PPTS. sangat ingin 
bikin tegentpunt, sebaliknja pihak 
L.K.O. akan menambah standnja. Maka 
disitoelah kedoea pihak sama bekerdja 
Tebih actief, dan sangat sama mem- 
pertahankan bentengnja masing2 Trio 
LKO. memang sampai tjoekoep baik- 
nja, sehingga kalau bikin samenspel 
bikin berbahaja bagi bentengnja PPTS. 

Tapi Djaka memang djoega kena di 
pertjaja, dan sangat actief oentoek me- 
ngerdjakan ia poenja kewadjiban, se- 
hingga montang manting dan sering 

toebroek pelor jang dilepaskan oleh 
moesoeh, menolak djangan sampai ben 
tengnja kena kemasoekan koelit boen- 
dar lagi.— 

Pada waktoe voorhoede PPTS. bi- 
kin serangan dimoeka gs»al LKO. tiba2 
bola kena direboet oleh Asmira jang 
mana itoe bola lantas djadi corner. 
Jang tembak itoe corner Marsono, Sa- 
ngat netjis ia poenja voorzetan djatoeh 
dimoeka dimoeka doel LKO, tapi Iboer 
bikin rintangan kembali jang achirnja 
djadi corner lagi. Bertoeroet-toeroet 
sampai tiga kali corner benteng LKO. 
dikepoeng oleh moesoeh, tetapi oen- 
toenglah benteng LKO:-tidak sampai 
kena didjebloskan oleh barisan PPTS 
-Berganti sekarang barisan L.K.O. 

bikin serangan dimoeka doel P.P.T.S., 
tetapi S€tro djoega teroes bikin rinta- 
ngan. Disitoelah sementara tempo ben 
teng PPTS kena terkoeroeng oleh moe 
soeh, tetapi Djaka selaloe kerdja ke- 
ras oentoek menolaknja itoe bahaja 
jang datang. : 

Pada waktoe Moestafa dapat tang- 
kap bola, teroes dikirimkan lagi sama 
Sobari disitoelah lantas di overkan Ia 
gi sama Lilih, maka disitoelah lantas 
terdjadi penggerebekan jang maha hei 
bat, bola dilepaskan ketengah oleh Li 
lik dengan kena direboet oleh Saptari 
jang dalam itoe waktoe dapat temapat 
jang aman, hanja soenggoeh sajang ia 
Ipoenja tembakan naik keoedara, bola 
antas djadi out. 
Sekarang permainan kelihatan sedi- 

kit. sengit, bola lari kian kemari. Se- 
bentar dipihaknja PPTS dan sebentar 
lagi berada dipihaknja LK O. Makin 
lama tempo makin habis, sehingga 
referee tioep fluitnja tanda permainan 
habis stand masih tetap 1—0 boeat 
kemenangannja LKO. 

0 

Korfbal. 

P, K.|1, D. 

S.v. J. B, — Setia 0—0 
Dengan pimpinan toean Soewarno, 

di Mosveld Koningsplein-pada watoe 
jang ditentoekan, kedoea perkoempoe- 

lan jang terseboet diatas soedah me- 
ngadoe nasib masing-masing. 

Sedjak permainan dimoelai, fihak 
Setia dengan sesoenggoeh hati mem 
pertahankan bentengnja, dan beberapa 
kali mengadakan serangan jang bisa 
membahajakan S,v,J.B. : 

Akan tetapi oleh S,v.J.B. segalanja 
itoe dapat dihelakan — dengan moedah 
sadja. 

Nona Soendari (Setial betoel berba 
dan ketjil, akan tetapi permairiannja 

ringkas—tjepat : litjin sekali bila me 
ngadakan serangan. . 

| 'Betoel difihak Setia nona2nja ham 
pir2 orangnja “banjak ketjilan: tetapi 
soenggoeh ketji! permainannja litjin dan 
tangkas, sampai fihak S.v. J. 5. jang 

Tiang-nja P.P.T,S. djoega selaloe| orangnja semoea ged€2 tak dapat men 
tjetak goal. 

Sampai diwaktoe pauze stand terang 
melintang katja mata alias 0—0, 

Sehabis pauze 5.v,J.B. permainannja   
'selaloe bikin perdjagaan netjis, hanja 
sedikit sajang back P.P.T,S. tidak be, 
'gitoe ada samenspel, karena sering se' ngan, 
kali bola djadj reboetan dengan kawan 
sendiri, Set aeN Na 

koerang memoeaskan, itoe boreh djadi 
dianggapnja Setia ada lawan jang ri- 

Djika setia itoe ringan dalam panda 

lagi sama Marsono, teroes ia poenja|k 

oleh2. sampai beberapa kerandjang 
oentoek dibawa poelang. 

Sampai berhenti S,v.J.B. jang orang 
nja gede2 sama2 Setia poelang beria 
ngan hampa. “ 

TENNIS. 

Kho Sien Kie akan berangkat ke 
Amerika, 

Seperti doeloean pernah kita kabar 
kan bahwa Kho Sien Kie telah dipilih 
mendjadi wakil tennis Tiongkok boe 
at pertandingan2 Davis-Cup, dan ia 
akan,main bersama sama Guy Cheng 
didalam American-zone. 
Sekarang didapat kabar bahwa Kho 

Sien Kie sendiri soedah menerima ka 
wat opisil dari perserikatan sport na 
tionaal di Tiongkok, dimana ia dimin 
"' Sekpaja lantas bersedia akan berang 

at. 
Pertandingan di Amerika akan dia- 

dakar pada tanggal 3 Mei, oleh se- 
bab itoe maka Kho Sien Kie diminta 
berangkat ke Shanghai pada tanggal 
27 j.a.d. soepaja dari Shanghai ia bisa. 
berangkat ke Amerika tanggal 20 Maart 
  

  

  

»'ndonesische Sport Ve- 
reeniging“ co. Soebjakto, 

Soenggoeh sajang, pengiriman toean 
ada lambat, hingga tidak bisa di 
moeat, sPengiriman toean kita akan   moeat, djika masih actueel. 

W artaadm. 
maan 
  

Abonne No. 8279. Toean I. Made 
Otar — Gianjar — Bali. 

Lebih djelas dibawah ini keterangan 
penerimaan ocang dari toean: 

14-7- 34 £ 150 Juli 34 
158 TO es Ana | 
18-95 YM 90 Sek 1 2 
31-10- S130 /Ocb Lg 
5-12 «445: Nawa 

dan L.C.P. jang akan diboeka. 9-2-35 
T 1.50 December 34. 

Abonne No. 1883 Toean Soelandar 
Tasikmalaja. Kiriman toean tg. 15-1-35 
f 0.50 masoek L.C.P, j.a. diboeka, 

Abonne No. 10871 Toean R. Wirio 
soekarto Chefloods—Gombong. Harga 
langganan toean lihat pagina depan 
kesatoe sebelah kanan. 

Abonne No, 10504 Toean Datoek 
Maharadja — Padang. Toean moelzi 
dikirim koran tg. 19-2-35. Kiriman T. 
f 1.50 mesoek abonnement Maart “35. 

Abonne No, 8833 Toean Jacoeb — 
Koetaradja fAtjeh). Adresband telah 
diperiksa, sekarang soedah terang. 
Moedah moedahan toean terima koran 
dengan baik. 

Abonne No. 8475 Toean Ramli — 
Muntok. Keterangan toean ada acc. 
masoek abonnement Nov,-Jan. 35. 

Abonne No. 1695 Toean Loekman, 
Pekalongan. Kiriman toean tg. 31-12- 
'34 f 5,30 telah masoek abonnement 
Oct,-Dec, '34 f 4.50, L.C.P. jang akan 
diboeka f 0.50 dan almanak telah lama 
dikirim, 

Abonne No, 2287 Toecan Akna Ka- 
dipaten, 

Oeang f 1.50 oentoek L,C.P. (no, 3, 
boelan Maart tefah masoek boekoe 

Abonne No. 10497 Toean Abdoel 
Manan Tg. Karang. 

Kiriman toean f 1.50 telah masoek 
abonnement Februari 35, terima ka- 
sih, Wang f 0.50 masoek L.C.P. boe- 
lan Maart '35 (no. 3) harap mendjadi 
periksa. 

Abonne No. 10591 
Fort vd. Capellen, 

Kiriman.toean f 1,50 masoek abon- 
nement Maart 35, terima kasih, 

Toean Djahan 

Abonne No, 7002. Toean H. Moh. 
Ihsan Djeddah. - 

Dari doeloe kita kirim koran me- 
noeroet keinginan toean, 6 exempl. di 
djadikan satoe (dibundell|, bila hilang 
satoe haroesnja hilang semoea. Kalen- 
der Pem, telah dikirim harap toean 
terima dengan baik. Menoeroet strook 
postwissel alm. Moh. Hatta, mana jang 
betoel. f 0.75 masoek L.C.P. No. 3 
boelan Maart ”35. 

Abonne No: 6266 Toecan Adiwasito 
Lengkong Kertosono: 

Pendapatan wang dari loterij masoek 
abonnement Juli—Oct. 34 f 6,— dja- 
di toean ada menoenggak dari Nov. 
sampai ini boelan. Menoeroet boekoe 
L.C.P. j.a. diboeka toean ikoet f 0.50 
Almanak telah lama dikirim, heran 
toean beloem djoega terima. 

Abonne No. 7298 Toean Djemono 
Bodjonegara Tjilegon, 

Toenggakan toean dari boelan Oct, 
34.sampai Februari 35 f 7.50 harap 
toean perhatikan. Bersama dengan ini     kita kirim blanco wissel. 

. JANG BAROE- 
TAN LAIN ng 

  

    Ingam S,v.J,B, kenapa tidak - membawa   
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Sedia tembako ntoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

| Rasanja enak, harganjapoei moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali. 

Hanja 6 cent satoe pak, 

Oentoek Paenjahgaa, (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per- 
mintaan boleh diadreskan LaNa | 

HOESSAIN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon. 
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Bam eng dasi EUROPA : 

Kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes 
perak 935/000 per stel (6 bidji| . .F. 2 — 

Dompet sigaret dari lapis perak psti 1.3 

Dompet sigaret dari perak dalem etui, moelai 
dari AR Ye 

Sendok thee dari lapis perak, per dozijn dalem 
etui F 6.75 per '/, dozijn etui F 3.50 

Horloge tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 
“pita item. Perkakas Anker. : . F 15.- 

Horloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt. 
: F. 15— F, 25— F, 30.— 
Horlogetangan boeat Toean dari CHROMIUM moelai 

dari, FR 8.50 

dari MAS 14 krt. F 60.- y 2 ” 

Sedia roepa-roepa model jang paling baroe 

FIRMA KOUW & LIE 
TOKO MAS — INTEN 

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

  

    Inilah boektinja. 
Soerakarta, 31 December 1934.- 

Aan 

“De Firma Chun Lim & Cs. 

2 te Batavia. 

Yerzde1e Heeren: : : 

Referte u sangensau scnri jven ddo.27 dezer heb £3 

i 02 ser Uu narens 2. V.H.den Soesoehoenan beleefden dank te 

| betuigen voor de door Uwe Firma betoonde attentie ow zijne 2 

Voratelijke Hoogheid nogmaals 5 doozen Vergin bedak als 

  

proef san te bieden. 5 

“In het, dezerat Jaseh antwoord yan 20 November 1933 heb 

! ik ae (@ualiteit van uv bedak reeds geroemd en deze bevin- 

" ding 18 nu nog ateeds van kracht. 5 

| U inmiddels een verder succes gaarne toewenschend. 

0 3 Hoogachtend, 

Het Hoora “7 Kraton-Bestuur         

  

Ea Dendi asal zv. H. Soesoehoenar di Solo njataken, bahoea 
—. memang BEDAK VIRGIN kita dari doeloe sampe sekarang ada 

sanget : termashoer. : 
- 

Tua dia 5 3 Solo- 3 Pe 
Gt Ta | NV. Handel Mij. «KIAN GWAN» 

“4 f An diantero tempat. 

  

  

— Kesempatan jang 

— baek bagi pembeli 

  

      Siapa beli Bedak. ,Muguet" 1 Singa 

besar “harga. SN AI F 0,60 | 

atau Bedak »No, 1456 1 doos besar : : 

harga .. 23 F 0,40 

  

DAPAT PERSEN 
.1 pajoeng Batik jang bagoes atau 1 flesch 
ge peng 25 g .Ecu ce Co!egne Horse. 

Djangan hilangkan tempo jang baik 

boeat njonja-njonja. 

Lekas datang di Stand ,M U GUET: 

- Pasar Marah No, 3 Kramat. 

   

    

   

  

' HOOFDAGENT: 

“5 N. V. Hendel Maatschappy SKIAN GW AN” 
Ri BATAVIA 

Import-Aldesin, Telefaon 1493 Baitaota     
  

  

4 

  

goes dan bersih, 

'tentoe menjenangkan dan kita tida 

saksikan. sadja. 

  

HOTEL PA UZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

   Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannjaba- 
djongos-djongos. 

radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 

   

aken poedji Hotel sendiri harap di 

Terletaknja HOTEL di Centtumnja 
KOTA Bandoeng: 

Tarief kamar 
menoeroet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tingggat tis 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken. 

    

paling rendah dan 

   

   

     

  

, Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

A. WACHIT# 

      

  

  

  

  

  

  

Mn 43 | KLEERMAKER : & mp3 ciaal boear tahoen 1935 : sn 
SO EGRI | 

» Tenoenan Donggala dari harga f2,75 f3,50 sampai 14,00 & | 
£ Samarinda ,, s1 1 P2O0 KAB una “Ta 0 £ Sa | 
». 1 Ejetmei DI Ng KRB ABRA Su TO Chemische—Wasscherij | 
$ Btbon se Ai NN Ae ta 5 " 2 f 
ti Bennet Gn an EA In -DE ZON 2 L 

s y» Madjalaja 3 5 f 1,50 f 1,75 53 f2,25 Kebondjatiweg 49 — Bandoeng # 

Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes 

Kain Pernen Banjoemas dari harga f 1,50 f 2,00 sampai f 2,50 

  

2 Solo haloes :,, ea PRO 12,29: 
. s0. Djokdja Ma Te 2 han 
: 2 Tjiamis LN PEN Oo U  T LE 

55 2 Tasik 2 T29 TIM 1223 
5 “aw” « Pekalongan sen ea hk La f2,50 

Semoea sedia roepa-roepa kembang 

Adres jang terkenal. 

Prijscourant Batikhandel 

gratis A Toko ,MOEDA 
Pasar Senen No. 159 Batavia-Centrum     

  

Kita bisa membikin pakean 

Toean seroemah tangga, dari 
ketjil sampe besar. Kaen | 
(stof) disediaken. : 2 

Maakloon ongkos bikin)d - . 2 
- itoeng moerah. h $ 
Harga pakean, baik pakean 
toea atau anak, bersaingan. | 

Toekang potong dan " 

djait boleh dipertjaja. . : 

Selamanja menoefoe t,systeem 

modern. 7 

Oeroesan Chemische Wassckerij. 

Bisa bikin” baroe barang .jang 

soedah toea. 

n
a
t
a
 

155       

  

      

   

    

   

            

     
    
  

  

  

  

AS MIN 
Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

Toean-Toean tentoe pada mengetahoei, bagai- 
mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit 
bengek itoe. 

Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 
soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- 
lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit 
kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai 
memoeasken 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 
kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 
sampoerna, kesoedahannja sama -sekali tida ada 
berasa ketinggalan apa-apa. 

Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 
jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- 
minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan 
koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega 
tiada ' mendi adikan apa-apa. 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja 

Selainnja dari 

  

Wasir dan boeat 
membikin lelah. 

SOERA 

aa 
“nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 

. sadja, demikian poela boeat hilangken batoek 
bisa dengan gampang: pendeknja  dipakainja 
mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet 
kita poenja kemaoean. 

HARGA per flesch 

pesen dikami poenja Toko. 

Djika kirim wang F 1.85 pada kami, dikirim franco sampai diro 
| Boeat djoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, oleh b 
- COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

t. 

Molenvlie     

Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek : 
sakit bengkak pada koelit dalem tempat djalan 
hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear keringet, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 

ASMIN 

gi  enbababrat Jenny bnr 

perijakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe  pe- Loka aga Lana” 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada AE Dnfares best bagan i 

kesoesahan. sa 

Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- an satuan menga ma 

Bana 

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

.Memoedjikan dengan hormat. 

K. ITO & Co. ' 
Telf, No, 293 Bat, 

    

penjakit bengek, djoega .'ini 

antero penjakit djantoeng jang 

T POEDJIAN OBAT 

Lebat, tea, "2 Fm LG , 

Mana 

Ha Meher. 
3 kenek £ AG Aa      

emah 1 botol ASMIN. 
erdami lebih dahoeloe. PRIJS- 

    
   

. 

    
   
    

    

t West No..203 Batavia.     
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».. Nasib kaoem nganggoer di Ne 
— land, ta" dapat diseboet enak. 

kaoem Indonesia, jang di i 
jang haroes hidoep dari padz 
sen sehari, tentoe soekar di 
bahwa roemah tangga jang dap 

| ngan kira2 f 10.— atau lebih ser 
| goe, toch masih menderita kekoerangan 

  

      

  

   
    
   

    
   

   
   

    

    

  

   

   
     

  

   
   
   
    
   

  

    

    

   
   

  

   

  

     

  

   

kaoem nganggoer di Nederlands mo-| 

kediaman djoega. 
—. Tidak heran, jang keadaanini telah 
mendjadi sebab bagi N.V.V, jaitoe per 
isatoean gerakan sekerdja modern di 
Nederland, boeat mendjalankan soeatoe 
aksi jang hebat oentoek memperbaiki 

- nasib kaoem nganggoer. 
“ Bahagian terbesar dari aksi itoe, 
itoelah soeatoe petitionnement, jang 
ditanda-tangani oleh 1556,747 .orang 

— akil-balig, jang dipersembahkan . oleh 

— N,V,V. kepada Pemerintah Nederland 
— tanggal 27 November 1934. Toentoetan 
toentoetan didalam petitionnement itoe, 

' berboenji seperti berikoet: 
. Mempertinggikan sokongan jang 

- | oemoemnja dianggap terlalo 

  

         
     

  
    

   

mewa oentoek k | 
. beroepah rendah dan beroema 

besar 2a Mean Me 3 nak 

“3, Memberi toeslag diatas sokongan 
sementara zaman winter. 

   h-tangga 

selimoet kepada kaoem nganggoer. 
5, Menjediakan lebih banjak men- 

tega moerah dan menjediakan kentang 

6. Pertolongan bagi kaoem moeda 
nganggoer dengan kerdja atau sokongan 

—.. Petitionnement. ini mendapat tempo 
satoe boelan boeat diteken olehra'jat 
Nederland, Beratoes-ratoes anggota N. 
'V.V. berdjalan siang dan malam, 
masoek keloear roemah2 oentoek me 

. mana tempat, dimana N,V,V, bertempat 
atau mempoenjai perhoeboengan, pe- 

| titionnement itoe dioendjoek kepada 
'kaoem akil-balig boeat diteken: Hatsil 
nja petitionnement itoe diteken di 745 
gemeente oleh 1,556,747 orang Neder 
lander akil-balig, artinja 35 pCt. dari 

5 ra'jat jang berhak teken didalam 745 
ren gemeente terseboet.. 

— Djoemlah tanda-tangan jang begitoe 
||. besar, beloem pernah terdapat oentoek 

petitionnement manapoen jang telah 

Da dilakoekan di Nederland. 
ki Tanggal 27 November 1934 maka 

Lo petitionnement' itoe dipersembahkan 
2 kepada Minister Slotemaker de Bruine 

oleh bestuur N.V.V. dan beberapa pe 
.. mimpin dari vakbonden. jang berga- 

. boeng kepada N.V.V,, Na 

... Minister Slotemaker de Bruine me 
. nerima petitionnement itoe dengan me 
noendjoek pada pembitjaraan Staat- 

Po. begrooting, jang tidak lama lagi akan 
| | dilakoekan, pada waktoe mana Twee 

, 
$ 

1 

  

.. de Kamer akan dapat kesempatan boe 
“at mengeloearkan pikirannja tentang 
. beleid pemerintah terhadap pada pe- 
. meliharaan kaoem nganggoer. 

“ 

!  Pembitjaraan ini telah dilakoekan. 
Doea) anggota Tweede Kamer jang 
amat mempengaroehi debat tentang 
pemeliharaan kaoem nganggoer. Prof. 
Aalberse, voorzitter fractie- Rooms- 
Katholieke Staatspartij, dan Kupers, 

anggota dari fractie S.D.A.P. 

Sebeloem debat itoe dilakoekan, 
berpoeloeh riboe orang bertanja diday 

- lam hatinja : Apakah akan diboeat oleh 
R.K Staatspartij ? f | 

—. Pertanjaan ini memang amat actueel 
ngat) karena tanggal 28 September 

a gerakan sekerdja Katholiek 
/.ERK Werkliedenverbond ) te 

jat dalam tahcen jang laloe ada timboel pembe 

    

         

  

   

-IRaad van Ministers, dengan mema- 
gi|djoekan dorongan kepada pemerentah 
la |soepaja sokongan boeat kaoem ngang 

| goer dinaikkan. poela sampai pada ting 

|toetan2 

    
   

    
    

gok kelaparan telah mendapat tempat) 

4, Memberi lebih banjak pakaian dan 

minta persetoedjocan dan tanda tangan | 
boeat petitionnement itoe. Dimana- | 

Imatjam sajoer disediakan boeat di- 

  

  

im disebabkan dikoerangi ocang sokongan 5 -Tidak mengherankan djika berhoeboeng - 

V.V, jaitoe persatOtan gerakan sekerdja 

Na Pan Lentoek memperbaiki ' 
oeran. Dibawah ini “sadiikan apa jan 

is oentoek kita Red. ita sadjil pajang 

kat depan 1 Juli 1934 Lebih djaoeh 
didalam adres gerakan sekerdja Ka- 

oliek itoe, terdapat djoega toentoetan2 
ang bisa diseboet sama dengan toen 

jang  dikemoekakan oleh 
V.V didalam petitionnementnja 

etoea R.K,W, djoega anggauta dari 
Eerste Kamer, tocan De Bruyn, djoega 
telah beberapa kali mentjela dengan 
keras akan pengoerangan sokongan 
bagi kaoem nganggoer, jang moelai di 
'djalankan diboelan Juli 1934, karena 
sebeloem penoeroenan itoe dilakoekan 
maka didalam roemah tangga kaoem 
nganggoer soedah terdapat kekoera 
ngan, Pendirian toean De Bruyn iri di 
setoedjoei oleh amat banjak rakjat 
Nederland. 

Sebab itoe, maka dengan hati berde 
bar orang bertanja : 

»Apakah jg akan terdjadi di Tweede 
Kane Pa Eun : 

Tetapi beloem lima poeloeh perkata 

an jang diperdengarkan oleh prof. Aal- 

berse, maka soedahlah terang bahwa 
fractie Rooms Katholiek sekali2 tidak 
'akan menjokong toentoetan2 jang di 

Katholiek R,K.W, dan tidak menjetoe 

djoei perkataan toean De Bruyn. Adres 

dari R.K.W. tidak dibela oleh toean 

Aalberse, diseboetpoen tidak. Penoe- 
roenan .sokongan bagi kaoem ngang- 
goer “dipandang sebagai perkara jang 

soedah beres. . 
Toean Kupers sebaliknja, membitja 

rakan dengan boekti2, kesoekaran dan 

tjelaka jg diderita oleh roemah tangga 
kaoem nganggoer, jang telah lama di 

timpa penganggoeran. Dengan boekti2 
ia menerangkan betapa perloe toentoe 
tan-toentoetan petitionnement dibenar 
kan. Soedah barang tentoe, t. Kupers 
tidak loepa memperingatkan kepada 
Tweede Kamer dan Pemerintah, bahwa 
petitionnement itoe diteken oleh be- 

gitoe banjak orang Nederlander jang 
akil-balig. 

' Boeat memberi kesempatan kepada 
Tweede Kamer oentoek menjatakan 
pendiriannja, maka toean Kuppers 
mengemoekakan doea motie, jang de- 
ngan ringkas berisi toentoetan2 peti- 
tionnement itee.. 1 : 

Doea-doea motie ini ditolak oleh 

nair, Christelijk Historisch dan Rooms- 

Katholiek, djoega mereka dari partij- 
partij itoe jang menjeboet dirinja de- 
'mokratisch dan memehak kaoem boe- 
roeh, semoeanja menjetem tegen ber-- 
sama-sama dengan kaoem liberal. 
— Apa ini berarti, bahwa soeara begitoe 

petitionnement terseboet, sekali-kali 
tidak membawa hatsil ? 54 
. Boekan. Biarpoen tidak banjak, toch 
ada djoega hatsilnja, Pada achirnja 
aksi boeat peitionnement, Minister van. 
Sociale Zaken ambil kepoetoesan, boeat 
Imemberi 2 joeta roepiah kepada Na- 
ticnaal Crisis-Comite sebagai soko- 
logan extra dizaman winter. Beberapa | 
'minggoe depannja, Minister telah me- 
ninggikan subsidie oentoek Crisis- 
Comite itoe dengan f 100 000. 
| Telah dan masih diadakan kaleng 
(bussenviees) jang disediakan oentoek 
'kaoem nganggoer, dari 35 mendjadi 
25 sen per Kilo, sedang beberapa 

djoeal dengan harga 3 sen per Kilo, 
Invaliditeitsrente dan ongevallen- 

rente, akan tidak dikoerangkan lagi 
anteronja dari pada sokongan pengang 
'goeran, tetapi hanja 2/3-nja, 

Tentang ocang simpanan spaargel- 
den, telah didjandji bahwa sampai 
'f 200.— akan tidak diganggoe terha- 

| Tweede Kamer. Kaoem antirevolution |(Vaikkan dengan 10 pCt. mendjadi 5 

Ibahwa akan disediakan lebih banjak 

'banjak orang jang dikoempoel oleh, 

kan biar 

Pan-Malayan Peoples Union. 

Di Manilla (Philippijnem) 
Toean Basunie Saropie, poetra dari 

bilangan Palembang jang doeloenja 
Student di Manilla dan pembantoe “Pe- 
mandangan”, menoelis dari Palembang 
sebagai berikoet: Han 

Tjita2 boeat mendirikan satoe badan 
boeat merapatkan perhoeboengan dian 

  

  

5 Ig Aa 
Toean Basunie Saropie. 

tara pendoedoek teristimewa Philippij 
Nen, Malaya, dan Indonesia, sebetoel 
nja boekanangan2 baroe di Philippij 
nen itog. Mr. Francisco Varona. salah 
satoe anggauta dari House of Repre 
sentative (Gedong Perwakilan) soedah 
kerap kali menjantoemkan boeah piki 
rannja disoerat kabar dari hal angan2 
ini. 

Kedatangan beberapa orang jang ter 
nama dari sana 'ke Indonesia, dan dari 
Indonesia ke Philippijaen, membikin 
ini tjita2- keloear lagi sehingga dibe- 
berapa boelan jang telah laloe satoe 
jang dinamakan Pan- Malayan Peoples 
Union lahir, dengan mempoenjai ang 
gauta dari Philippijnen, Indonesia, dan 
Malaya, teristemewa jang berada di 
Manilla, boeat memadjoekan diantara 
negeri Malaysia dari hal perhoeboe- 
ngan, persaudaraan, penghargaan, per- 
toekaran fikiran dalam soal jang pen 
ting jang mengenai Melaysia, dan lain2 
oeroesan jang oedjoednja boeat mem- 
bikin ,better“ Malaysia2 jang baik. 

Djikalau kita menjelidiki keadaan kita 
di Malaysia sekarang, dimana perhoe- 
boengan diantara pendoedoeknja boleh 

hilippijnen dan 

  

Peoples Union ini seharoesnja disam- 
boet dengan gembira oleh kita ber 
sama sama. 1 

Beberapa soerat kabar di Manilla 
soedah toeliskan kesoekaran jang Pan- 
Malayan Peoples Union akan alami. 
sebab berlainan bahasa, berlainan ke 
adaan disatoe satoe negeri, berdjaoe- 
han kedoedoekannja, dan lain2. Te- 

nja Pan Malayan Peopltes Union itoe 
melahirkan pengharapan bagi Malay- 
sia oemoemnja. : Moedah-moedahan 
kita akan mendapat pengalaman dan 
djalan ke-insafan dan kesedaran ber- 
sama. Karena badan jang mempoenjai 
pekerdjaan (werkplan) sematjam inilah 
jang akan melahirkan Malaysia ,,cons- 
ciousness“— perasaan : Malayan , will“ 

  

? 

nganggoeran. dan bilama oeang itoe di 
simpan oentoek kawin dsb, maka sim 
panan itoe bisa naik sampai f 500.— 
zonder dapat ganggoean. : 

- Toeslag boeat zaman kerstmis, di 

pCt. dari sokongan penganggoeran, 
“Lebih djaoeh telah didjandjikan. 

ogang oentoek pemberian kerdja kepa 
da kaoem moeda, dan beberapa ma- 
tjam roemah akan ditoeroenkan sewah 
nia, 
“hilah hasilnja petitionnement itoe. 

Betoel tidak banjak, tetapi ada djoega. 
Dan djangan diloepai, bahwa dengan 
petitionnement ini dan penolakannja 

dengan terang kepada kaoem boeroeh 
Katholiek dan Protestan, berapa besar 
harga oetoesan2 mereka didalam Twee 
de Kamer. Boekan sadja N.V.V, dan 
SDAP. telah mengemoekakan dengan 
terang, bahwa ongkos pemeliharaan 

kaoem nganggoer jang ditoentoet me- 
reka, dapat dibajar dengan padjak ig. 
lebih tinggi jang haroes diangkat dari 

mempoenjai berjoeta2 roepiah. Djoega 
gerakan sekerdja Katholiek telah me- 
ngemoekakan dengan opisil, didalam 
adresnja kepada Raad van Ministers, 
akan toentoetan jang adil itoe. Tetapi 
oetoesan2 mereka di Tweede Kamer 
tidak memperdoelikan adres itoe. 

Segala ini sekali2 tidak mengoerang 
sedikit. djoegapoen akan 

energie NVV. Aksinja diteroeskannja 
dengan hebat, karena ia jakin jang 

tapi soenggoehpsen demikian, terdiri 

a 

| Lag kemaoean berdiri seperti lain2 bang- 
sa, dan Malayan ,deeds“—terdirinja 

8 |Malayan kultuur, seni, handel, litera- 
yk ture, arts, etc, IA : 

— (| —. : 

Tanda kesoekaran akan sampai. 

“A,LD. mengabarkan bahwa dipantai 

sebelah oetara tanah Djawa teroeiama 
sekali disekitar Indramajoe, keadaan 

panas (kemarau) ditambah lagi dengan 
Ipenjakit batang padi jang meradjalela. | 

Apakah hal ini akan 'mendjadi per- 
tandaan bahwa bahaja kesoekaran di- 
antara anak negeri di itoe bilangan 
akan menganggoe ? Ini terserah dan 
tentoe sadja mendjadi tanggoengannja 

PN BEStUMI kara 
—O— 

Anggauta Volksraad boeat Sumatra 
! Selatan. 

Dengan tidak terpilihnja toean Moch 
tar dalam verkiezing Volksraad j.b1., 
terdengarnja andjoeran boeat meminta 
dibenoemd toean terseboet dibilangan 
Sumatra Selatan seniangkin mendesak. 

Lebih doeloe soedah kita kabarkan 
bahwa diantara pendoedoek kota Be- 
tawi jang berasal dari Sumatra Selatan, 
Soedah dibikin satoe rekest pada Wali 
Negeri boeat memintak soepaja toean 
Mochtar diangkat mendjadi lid Volks- 
raad, 

Di Lahat Moeara Enim dan lain2 

tempat soedah terdiri Comite jang me 

ngadakan rapat2 oemoem boeat men- 
dengarkan seroean pada pemerentah. 
memintakkan seorang anggauta be- 
hoeman boeat wakil Sumatra Selatan 
jaitoe- toean Mochtar, Dikata Palem- 
bang kabarnja djoega ada orang2 men 
djalankan rekest boeat ditanda-tanga- 
ni dan akan dikirimkan pada waline 
geri. 

Apakah aksi oentoek mereboet korsi 

ke Pedjambon ini akan berhasil, be- 

loem dapat dipastikan. 
—0O— 

Berita dari Tegal. 

Voorzitter Partindo 
dipoelangkan. 

Selang beberapa lama kita telah me- 
ngabarkan, bahwa toean. Aboengrawi 
sebagai ketoea Partindo Tegal, soedah 
menoendjoekkan nama partynja dalam 
rapat oemoem 10 tahoennja J.ILB ba- 
roe baroe ini, jang oleh wakil peme- 
rentah disoeroehnja meninggalkan ra- 
pat. Entah apa sebabnja toean Aboe 
jang baroe enak2 kerdja dikantoornja 
toean S, Sastrosoewarno, soedah di 

di bilang beloem ada sama sekali, | : i sepertinja” dlantari “Phi ag panggil oleh recherse dari P.I.D. soe 

'dan Indonesia, kelahiran Pan- Malayan 
paja mengadap .toean.ass-Wedono 
P.I.D. jang achirnja beliau dipoelang- 
kan ke tanah kelahirannja (Tjomal). 
Dengan tidak membantah toean Aboe 
dengan diantarkan oleh politie menoe 
djoe ke tanah lahirannja. 

Clabhuis B. O. 
Dengan dipimpin oleh toean Mr. 

Besar, maka B.O. tjabang Tegal tiap2 
hari Djoema'at malam Saptoe dan 
bertempat di roemah Loge Theosofie 
Kapatianstraat 47 Tegal diadakan per- 

an mana sengadja oentoek memberi 

tanaman padi menanggoeng bentjana 
disebabkan terlaloe lamanja moesim| 

temoean (clubhuis) oentoek anggauta 
maoepoen boekan anggauta, pertemoe 

pemandangan oemoem bagi pendoe- 
doek Tegal dan sekitarnja, 

Pest dan kematian. 
Di dalam regentschap Tegal moelai 

tanggal 10 sampai 20 Februari 1935 8 
(orang jang mati karena penjakit pest 
masih ada 26 orang, diantaranja jang 
paling banjak sendiri di district Adi- 
werna desa Tembokkloewoeng. 

Panen padi, dari sawah 
teroes. ke tangan lain. 
Orang. 6 

“Di waktoe sekarang ini di Pemalang, 
Petaroekan dan Wirodeso soedah moe- 
sim panen, dan di dalam pemandangan 
soenggoeh menggirangkan melihat ba- 
njaknja padi jang bertimboen-timboen 
di halaman bapak tani. Kegirangan 
hilang seketika itoe djoega, sesoedah 
penoelis mendapat keterangan dan 
datangnja beberapa pedati  oentoek 
memoeat padi di bawa ke Pemalang, 
o€ntoek di masak dibikin beras oleh 
ryst-pellerij di itoe tempat. jang oe- 
moemnja boekan kita poenja. Soeng 
goeh kasihan nasibnja bapak tani. 

Regentschapskantoor 
kebandjiran pensioe- 
nan. 

Berhoeboeng atoeran baroe, jang me 
nerangkan bahwa semoea orang pen 
siocenan baikpoen jang menerima on 
derstand, di haroeskan menghadap di 
kantoor kasoepaten dengan membawa 
fotonja masing2. 

Jang mana -moelai hari 20/2-35, 
saban djam 8 pagi berdoejoen-doejoen 
orang sama. datang. memenoehi per - 
mintaan negeri. 

Notaris baroe. 

Seperti telah tersiar di kota Tegal 
jang toean Notaris A.G. Soesman akan 
meninggalkan Tegal dengan verlof ke 
negeri Belanda, 

Adapoen jang akan mengganti jalah 
tosan Boogard Notaris dari Poerwo- 
kerto. 5 

Beras naik. 

Di waktoe sekarang ini harga beras 
boeat di Tegal ada naik, beras No, 1 
jang doeloe harganja hanja f 5 — 
sekarang mendjadi f 5.75, 

— GG — 

Bentjana hoedjan dan angin. 
Ada 60 roemah jang 
tertoembang. 

Pembantoe kita dari Sigeroeng (bi- 
langan Goenoeng Kidoel) mengabarkan 
bahwa dibagian Wonosari sebelah Oe 
tara ada-toeroen hoedjan jang lebat 
sekali bersama2 dengan petir jang 
loear biasa saboeng menjaboeng de 
ngan beserta angin jang riboet, Banjak 
roemah2 didesa bagian Nglipar djadi 
tertoembang.. Oentoenglah kedjadian 
itoe diwaktoe siang hari sehingga ti 
dak ada membawa ketjelakaan manoe 5 
sia, hanja beberapa orang sadja jang   mendapat loeka dan terpaksa dirawat 
keroemah sakit. 
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di Tweede Kamer, poela telah ternjata| 

'kaoem -kaja di Nederland jang masih |       mengirim soeatoe adres kepada 

    
'dap mereka jang dapat sokongan pe-! 

       
dibenarkan. 

“ 

segala toentoetannja lambat laoen akan 
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NG: AACTIEF 

Bow SENEN No.135 

BATIK HANDEL 

Centraai dari 'roepa2 batik kelocaran seloeroeh tanah Djawa 
. jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

. fogaran. 

A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

| Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

|. Systeem oentoeng palingtipis 

IL "MAASOEM: 
'SENEN No, 

'JANG MOERAH 

Sa 
—— Solo. cm Padang. 

sarong tengenan: dari roepa ke- 

HORMAT 

135 Batavia-Centrum.       

  

  

   
   
    

  

  

  

| Kwaliteit Concurrent 
. dar Siapa jang tida kenal ) 

Tjan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja 

' — Bagoes modelnja 

  

      
      

  

   
   

  

   
    

      
    
    

        
     

  

    

Senen 75 

Lamaali Ae boleh ito banjak di kita 
2 poenja toko. 

.Sehomnntaaek »TJAN FOEN (3 

| Telf, 3313 WI. 

pantes harganja 

' Batavia-Centrum 

ni 
m
l
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ai datang 

TABIB Dr. 
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Ngfe PAT ONTOTTORINOTOTE 

Asli Tabib soedah datang 

ABDULKARIEM 
VAN HINDUSTAN 

  

  

  

: Batavia-Centrum, 

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 
di. Kota Batavia- Centrum, baroe datang lagi dan tinggal “di tempat 
lama djoega jang terseboet di bawah. 
Dan sekalian tocan2, njonja2 dan soedara2 soedah Kar jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

'hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

“ Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 

Manna ai bab na 

  5 

aa 

| “Titipan (inbewaargeving — Wa- 

  

Oeang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM 
Bahasa Indonesia hoeroef Latiin 
Dikoempoelkan oleh : A.H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh be- 
berapa orang ahli Agama Islam. 
Djilid ke I. Isinja: Dari hal Wa- 
kaf — Pemberian schenking) — 

“siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan verdeeling van een na- 
latenschap). 

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

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamalkan 
kepada : 

Uitgeverij PANTI WIDIJA“ 
Masing bij Buitenzorg. 164   
  

  

  

  

  

dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

Harganja moerah 

HANDEL IN: 

| SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

' MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 
KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

Toko TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF 361 Wk 
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I Toran PERLOE KORMpJOENGI | : 

e TOKO TIO TEK HONG 

-   
  

  

  

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan ita: 

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

" sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

  

Kain batik pandjang Kain saroeng dan 
$ KAOENG  PITJIS 

MANTERON Ba-. pandjang keloearan POLOS haloes dan 

njoemas FANSEILEN mma tag Saroeng 
poetih Semarang 

ASLI. ASLI. asli. 

KAIN PANDJANG 

  

Menoenggoe dengan hormat.   IL   122 

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

TOKO ,ISMAILDJALIL" & Co 
Pasar Senen 121 en 123 Batavia C.—Pekalongan—Solo— Padang— 

Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 vw, 

P3. Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita poenja Firma soe- 
paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 
oentoengan jang menjenangkan.   

  

mas 

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 
Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
Assistent dokter gigi Europe sehingga 
15 taon dan mempoenjai 'banjak soe- 
raf2 poedjian. Boeat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel toekang, saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
mnruuf bisa semboe per “botol 5 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol20 Gr. f 1,25. 

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
doekat atawa Dobble garantie 

1-5 taon. 17 

  

    

EXP RESSE" 
Reparatie-Atelier 

Kedjaksan 135 Cheribon 

  

Adalah adres oentoek toean2, njonja2 
dan nona2 akan membikin betoel ba- 
net seperti terseboet dibawah ini: 

Speda 2.. Bedil 5. Mesin bitjara 
TA A 4. Mesin mendjait (naai- 
machine 5. Mesin toelis (schrijfma- 
chine) 6. Han aA 7. Erlodji 8. Per- 
kakas muziek 9. Lampoe-lampoe d.l.I 

Djoega bisa 
membikin 

membikin 

baroe 
betoel dan 

perkakas roemah 
meubel-meubel d.|,I. 

Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
sedang harga selamanja kita reken 
dengan pantas. 
Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 
nja2 dan nona2. 

Hormat kami, 

»EXPRESSE Reparatie-Atelier. 

N.B . Specialist oentoek overspanen 
dan besnaren van Rackets dari harga 
f 350 sampai f 7.50, 167 

    
  

    

  

    
    

        

   
      

   
    

    

   
    
   

   
   

  

   

   
   

    
   
   
    

    

  

   
   

        

   

“Oleh 

ENGKA-WIDJAJA 
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Speciaal oentoek » Pemandangan”. 

— Nadruk verboden. 

19 

  

Dachlan dan dek a berasa hidoep | 

itoe. 
.. Agam 'Aminahpoen begitoe poela. 

- Tiga pekan lagi Agan Aminah 
mesti dioedji. Djika menang, baroe 
ja dapat diterima beladjar di R, H. S. 
Djika tidak, tentoe poelang kembali 
ke Garoet. 
“Selama menoenggoe-noenggoe wak- 

senang sekali bertiga dan .adiknja : 

segala pengadjaran jang soedah- soe- 
dah. 

Agan Aminah seorang perempoean 
jang tadjam pikirannja. Segala penga- 
djaran jang soedah dipeladjarinja, 

(| masoek keotaknja . . . . 
Djika ia berbitjara Inggeris, soedah 

Iseperti orang London sadja. Begitoe 
“Ipoela djika berbitjara Belanda, mahir 
'Ibetoel. Tetapi ia lebih soeka-mempe- 
ladjari bahasa Djerman dan Perantjis, 
sebab didalam kitab bahasa Djerman 

— Pada tertoelis segala ilmoe pengetahoean 
dan didalam bahasa Perantjis tertoelis 
segala ilmoe kepoelitikan , .. 

Dari sehari kesehari, perasain Agan 
Aminah ta' begitoe lama, disebabkan 
oleh senangnja tinggal bersama-sama 
kakaknja itoe. 

Hari oedjian boeat masoek di R. H.S, 
tinggal sehari lagi! -— 

Besok Agan Aminah akan dioedji ! 
Hatinja soedah berdebar-debar sa- 
dja 

“Pada soeatoe malam, diroemah 
Dachlan banjak benar orang jang 
datang, sahabat dan kenalannja. 

' Semoea itoe sengadja dioendang, 
aantoek memestakan Agan Aminah 

UK nh        foenja oedjian, ia dapat mengoelangi! 
9 

sebab loeloes oedjiannja 

    

Lean Sa - 

Ramai sekali pesta itoe ! 
Setelah Dachlan berpidato sebentar, 

oentoek menerima kasihkan kepada 
sekalian jang hadlir dan menerangkan 
maksoednja pesta itoe. laloe isterinja. 
Mr, Fatimah, berserta adiknja tampil 
kemoeka oentoek memperkenalkan. 

Pekataan Dachlan itoe disamboet 
oleh beberapa ' orang wakil-wakil 
perhimpoenannja, masing-masing mem 
beri selamat kepada Agan Aminah, 
dan moedah-moedahan tertjapai sega- 
la permaksoedannja. 

Kemoedian diidarkan makanan dan 
minoeman jang lezat-lezat. 

Sampai djaoeh malam, baharoelah 
oendangan-oendangannja itoe poelang 
keroemahnja masing-masing 

Doea hari kemoedian Mr. Fatimah 
boekan main terkedjoetnja, sebab di- 
atas medja toelisnja ada soerat darii 
adiknja, jang begini boenjinja : 

Zus ! 
Tot mijn spijt, deel ik U be- 

leefd mede, dat heden morgen 
ga ik naar Garoet terug. 

Z00 niet ben ik gevaarlijk. 
U be hoeft mij niet te achter- 

halen, 

Tot ziens   (w. g) Aminah 

  

  

Maksoed 
hoekan, 

soerat itoe memberi. ta- 
bahwa jang itoe Agan Ami- 

nah poelang kembali ke Garoet. Dji- 
tidak. 

AAA ae Yah al 

Seketika lamanja 
nganga seolah-olah 

ka 
an 

Adiknja dipangggil : 
Aminah! Were are you?” “) 

tentoe mendjadi ketjelaka- 

Mr. Fatimah ter- 
mimpi  rasanja, 

.Min! Min! 

Tetapi ta?” ada jang menjahoet. 

Segera ditjarinja kekamarnja, sebab 
ia ta' pertjaja akan. boenji soerat 
itoe. kekamar mandi, ke. ikesisi 

ta” ada. 

Soerat “dari adiknja itoe dibatja 
beberapa kali. 

Ada apa Fat?“ tanja Dachlan. 

» Aminah 
sambil mengasihkan 

gaat weg," djawabnja 
soeratnja. 

Dachlan tertjengang-tjengang . 
»Apakah sebabnja 

nja. 

Kedoea orang itoe 
apakah sebabnja 
MOS Ye 

?“ tanjanja 

.1I don 't know"")” djawab isteri- 

sangat keheranan. 
maka adiknja lari 

#, Dimana kamoe ? 

tt) Saja ta" tahoe, 

  

Toean Patih pensioen dan isterinja, 
sedjak Agan Aminah pergi ke Betawi 
dibawa oleh Dachlan itoe, makin lama 
makin 'koerang senang perasainnja. 

Soedah bebgrapa kali ia hendak 
pergi keroemahnja Dr. Slamet, tetapi 
ta” djadi lagi ta” djadi lagi, sebab 
maloe  rasanja mempertanggoehkan 
perkawinan anaknja itoe. 

Siang dan malam ta" lain jang di- 
pikirkannja. hanja hal anaknja sadja. 

Pada soeatoe hari waktoe toean 
Patih doedoek-doedoek dan isterinja 
diserambi depannja, masoeklah se- 
boeah mobil kedalam pekarangannja 
dan tidak berapa lamanja toeroenlah 
Dr. Slamet jang berpakaian kebangsa- 
an dengan gagahnja. 

Moekanja sangat djernih, 
orang jang loeroes hati, 

Melihat Dr, Slamet datang, toeani 
ii Pati h segera mempersilahkan masoek, 

Toean Patih pensioen hatinja soedah 
A perdobarddata sadja, sebab anaknja 

ke Betawi Itoe Ri tan 
Bagaimana perasainnja Dr. Slamet 

tanda 

goehkan, 
ma'loem. 

tocan Patih pensioen telah   Akan disamboeng, 

RA 

nanti, djika perkawinannja dipertang- 
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