
    

      
   

       

    

   
    

  

   

  

T
A
P
 

NN 

  

& “artikel termoeat dalam lampiran ke 2 

ENG TG 
| 

—Volksraad sekarang soedah boeba- | 
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menoeroet besluit keradjaan, diangkat 
| mendjadi Lid dari Raad van Indie 

Ae 

  

lacteur di Midden java 
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SEAT T KANTOOR: ne 
'” Senen107, Batavia Centrum — 

00 Telefoon redactie 1440 WI. 
Roemah (Saeroen) 1617 Wi, 

| VOLKSRAAD BOEBARAN 

Dalam ,Pemandangan Pers” depan) 

|Radio-V.O,R.O. tadi malam, kita djoega )..... 
pemandangan | 

tentang Volksraad jang boebaran ini,| 
berdasar atas pidato penoetoep dari| 

S 

mengoeraikan sedikit 
  

2 

Voorzitternja, toean Mr. H Spit, 

jang, sebagaimana dik ini,      
   

Pena at A3 

     

    ' (Edeleer), sebagai gantinja Mr. A. H. 

M. n, jang akan meletakkan djaba- 

penoetoep boelan Maart j.a.d. 
.menjempoernakan apa jang 

      

kita kemareh malam soedah toetoerkan, 

| maka dibawah inilah kita moeatkan 

pemandangan kita itoe, dan boleh 

dipandang sebagai sambeengan dari 

  

  

ran, dan Voorzitter, Mr. Spit, soedah 
toetoep persidangan ini dengan sato€ 

jang begitoe kagoem 

— kan badan pemerentahan 
ini. Volksraad 

jang toea akan diganti dengan jang) 

baroe. Dalam 4 tahoen lamanja. V.R. 

ini be oel, maka waktoe jang| 

nja mereka orangj 

  

R laloe Litoe, kata Mr. Spit, ada satoe| mendjadi soember 'pikiran, pertimba- | 

. waktoe kesengsaraan, kemelaratan dan ngan, pemandangan “dan . pertanj 
itan Itijd van kommer, zorg.en 

orang jang paling melarat dan miskin | 

antara pendoedoek, waktoe mana djoe | 

ga dari semoea orang disini minta) 

kesabaran dan kewarasan pikiran. 

Beberapa atoeran jang tidak menjenang | 

kan publiek seoemoemnja soedah.mesti 

dipertimbangkan dan diterima baik. | 

Baik dalam oeroesan polifiek, maoe | 

poen dalam oeroesan economie, maka 

V.R. itoe soedah sering bertentangan 

pikiran dengan .pemerentah, dan dari 

' sebab itoe sering sekali. timboel per-) 

' selisihan, dalam perselisihan mana V.R: 

— itoe selaloe mendapat kekalahan. Mes- 

| kipoen begitoe, soenggoeh tidak ada| 

alasan oentoek menghapoeskan V.R, 

ini, demikianlah pertimbangannja tocan 

Voorzitter itoe, karena djikalau tidak 

'ada V.R. maka tempat membitjarakan 

soal2 kepentingan oemoem pindah dari 

roeangan ini ke dalam .soerat kabar 

dan kedalam roeangan persidangan2 

oemoem, dimana. pemerentah sendiri 

tidak bisa mengoetarakan pertimbangan 

nja serta mengoemoemkan keterangan2 

nja jang sedjelasnja. agan 

—Mr, Spit mengakoei, bahwa ada hal 

jang tidak sempoerna. ,E7 hapert iets“, 

katanja. Dan itoe ,iets“ adalah, bahwa 
V.R, itoe ada ,halislachtig", tidak 

mempoenjai sifat jang tentoe : parle- 

ment boekan dan perkoempoelan biasa 

poen boekan! Bahwa perhoeboengan 

antafa V.R. dan pemerentah dalam 

waktoe belakangan tidak sebagaimana 

mesti, itoe disebabkan oleh salah m 

ngertinja doea fihak ini. Volksraad me-/ 

mang boekan badan oppositie meloeloe, 

jang tjoema bisa mengritiek dan merin- 

tangi pemerentahan, sebaliknja peme- 

rentah itoe boekan satoe badan jang 

.cofite gue cofite“ maoe paksa sadja| 

djalankan apa jang ia maoekan. Se- 

kali-kali tidak ada persaingan mereboet 

kekoeasaan, meskipoen soal siapa jang 

bersalah Iperhosboengan itoe, tidak 

baik), disini tidak bisa diroendingkan,“ 

—. Demikian dengan singkat isinja 

pidato Mr, Spit itoe, dalam pidato 

mana ia djoega dengan singkat menja- 

takan terima kasihnja kepada Pers, 

jang ,dalam waktoe jang genting ini 

lebih dari doeloe2, katanja, mendjadi | 

'cier2 djoeroe terbang jang mati men 
Idapat ketjelakaan di Messina, Forbes 

| menerangkan didalam salah satoe pem 

pidato jang tentoe menarik perhatian | 

kesakitan k bagi V 
cIlendel, boekan sadja oentoek orang-| critiek, dari mana atjapkali bisa dita- 
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. Itoe drama di atas oedara. 

Peang Adalain sebab? 
| Londen, 22 Feb. (Aneta-Reuter). 
Sekarang dikabarkan bahwa itoe offi- 

dan Beatty, tidak bertoenangan dengan 
nona2 Jane Waren dan Elizabeth Court 
du Bois. 

——O— 

Nederland dan Sovjet-Rusland. 
Moesoehpolitiek, 

sahabat dagang. 

Amsterdam,22 Feb.(Aneta)Toean 
Goedkoop dari Naderlandsche Scheeps 
bouw Maatschappij, jang baroesan 
sadja poelang kembali dari Moskou, 

bitjaraan Pers bahwa . Sovjet-Rusland 
itoe boleh dipandang sebagai -satoe 
daerah jang loeas dan oentoek waktoe 
jang lama sekali oentoek mendjadi 
pasarnja hasil fabriek2 pembikinan 
kapal di Nederland, 
  

soember pengetahoean tentang segala 

apa jang hidoep, berdjoeang dan be- 

kerdja .dalam masarakat Indonesia, 

      
olksraad, soember djoega da 

rik keoentoengan”, 

— Oleh perkataan2 tentang Pers itoe, 

maka saja ini, sebagai journalist, me- 

rasa dikilik hati. Didengarnja soeng- 
goeh menjenangkan dan memoeaskan, 
akan tetapi terlaloe sering pers Timoer 

itoe mesti merasa dirinja tidak begitoe 

diperhatikan soearanja. Masarakat In- 

donesia tidak bisa diketahoei seloek- 

beloeknja, tidak bisa diketahoei hidoep 

nja, senang dan sakitnja, djikalau pe 

ngetahoean itoe hanja digalinja dari 

soember Pers Poetih sadja. Apa jang 

hidoep dalam doenia Timoer, dalam 

itoe masa dari poeloehan millioen 

djiwa, tjoema bisa diketahoei dengan 

seterangnja dalam pers Indonesia dan 

'Timoer asing, pers mana selama 
Indonesia beloem mempoenjai ba- 

dan wakil rakjat jang sempoerna ke- 

penting sebagai tempat peroendingan 

soal2 jang mengenai nasib dan deradjat 

Idji timboel setel: 

I--satoe party Badji | 

koeasaannja dan sifatnja, masih lebih | 

elama ? 

Oetjapanpemoeka aga 
malsiam « 

Di medja kita terletak madjallah ,,As 
Sjoero“ jalah madjahah boelanan dari 
Perg. Persjarikatan "Oelama di Indone- 
sia, diterbitkan di Madjalengka, no 2 
tahoen ke VI. 3 

  

Kita memboeka itoe madjallah de- 
ngan perasa'an menghormat, ma'loem 
orgaan dari kaoem "oelama dari pe 
moeka2 agama Islam ' : 

Tetapi dengan terkedjoet, boeloe 
poenggoeng berdiri, dan perasaan dji- 

ih mata kita sampai 
pada toelisan di katja 148. 

Itoe toelisan meroendingkan tentang 

perbeda'an hari permoelaan Poeasa 
dan hari lebaran jang laloe. Tentang 
arah toelisannja ak peroe kita bitja- 
rakan, so'al jang terkenal dan pernah 
dibitjarakan djoega di ini soerat kabar. 

Hanja adanja kalimat2 di sitoe soeng 
goeh memaloekan pada tiap2 orang 
Moeslimin jang sopan. Kepala itoe 
toelisan ,,Oelama2 kebiri“ (sic!).dan 
selandjoetnja kita dapatkan inikalimat2: 

»Soenggoeh oemoer Poeasa Ram 
dhan itoe haroes genap 30 hari dan 
hanja Roe'jat tanggal Sjawal dalam 

Ramdhan sadja jang berkoeasa me- 
ngoerangkannja, akan tetapi sekarang 
Oelama oelama Moedjtahidin Djawa 
Barat ternjata ada lebih berkoeasa 
ketjoeali kepintaran-kepintaran me- 

reka soedah bisa membangoenkan 
an oentoek mem-| 

dhan 28 hari...” 

    

beri oemoer Ram 

Boekankah wadjibnja tiap-tiap orang | 

Moeslimin apa lagi Oelama, oentoek 

goenakan perkata'an jang baik, dan 

menoentoen jang njasar (djikalau di 

sini ada hal njasar) pada djalan jang 

benar. Haroeskah goenakan makian 

»badjingan” pada sesama Moeslimin, | 

sekalipoen pada sesama oemat ?. .. 

Tetapi ada lagi ini kalimat sescedah 

minta soepaja diadakan openbaar 

vergadering dan Oelama-oelama Moedj. 
tahidin jang tidak takloek atas poetoe- 

sannja didjadikan ,boekan lelaki dan 

boekan perempoean”“ ditoelis begini : 

.Nafsoenja si kebiri itoe hanja 

tinggal satoe, maoe makan sadja 

maoe gemoek sendiri sadja, tiada 

perdoeli Moeslimin dikatjau, dite- 

landjangi boelat2 dan di tonton2-kan 

tetapi si kebiri-kebiri bersikap teroes 

“tidak mempoenjai maloe, sebab.ke- 

, maloeannja soedah tidak berbidji.“ 

Ma'af pembatja djikalau kita poe- 

ngoet kelimat jang kita batja dari ma- 

djallah Oelama-oelama terseboet. . . .   
rakjat dan pendoedoek seoemoemnja 

dari matjam V.R, sekarang ini. Meski- 
poen diadakan atoeran2 kangkangan 

pers lebih keras dari pada doeloe, ma- 

Ika pers Timoer itoe ada mendjadi 

soember critiek, dari mana dengan 

'sesoenggoehnja pemerentah dan ba- 

'dan2 pemerentah bisa menarik keoen- 

toengan jang tidak ada hingganja",— 

| .Kita hendak menjamboeng sedikit 

pemandangan itoe disini. Kita orang, 

'pegawai Pers, bisa tahoe bagaimana 

V.R.itoe bekerdja, bagaimana beratnja 

dan djoega bagaimana sakit hatinja, 

djikalau kedjoedjoeran dan kesoeng- 

'goehan bekerdja oentoek kepentingan 

oemoem itoe tidak selamanja bisa 

mempoenjai kepertjajaan penoeh pada 

badan sematjam Volksraad ini—dengan 

'alasan jang sangat berlainan dengan 

kita bisa menaroeh kehargaan atas ke- 

djasaannja dan kekerasan “hatinja se 

antero V.R. jang baroe boebaran ini, 

agar soepaja oentoek rakjat dan pen- 

doedoek seoemoemnja bisa didapat 

perbaikan nasib dalam ini waktoe jang 

genting.   KN. 

Ipekerdjaan jang soedah didjalankan | 

jalasannja minister Colijn—akan tetapi- 

'A'oezoe Billahi Minzalik ! 

Sebagai pengemoedi koran kita te- 

rima banjak sekali roepa2 madjallah, 

soeara dari orang jang tidak beraga- 

ma poen beloem begitoe rendah dari 

apa jang nampak dalam itoe »As 

Sjoero". 
Oelama2 Moeslimin haroes bisa pe 

gang deradjat, djoega dalam goenakan 

perkata'annja, djangan orgaannja kalah 

sopan dari orgaannja katjoeng-katjoeng 

di djalanan. . 

. S. 
0— 

| Italie betoel2 maoe perang. 

Persediaanjangloeas 

dan lengkap. 5 

Rome, 22 Feb. (Aneta Transocean) 

Atoeran2 persediaan oentoek pergera 

kan militair di Ethiopie berlakoe teroes. 

Dikabarkan bahwa Generaal Gra- 

ziani, seorang officier jang mempoenjai 

banjak pengalaman dari tanah2 djadja 

han, di angkat sebagai Gouverneur 
dari daerah Somali, tanah djadjahan 
Italie di Afrika-Timoer, dan sekalian 

itoe ia djoega mendjadi pemimpin dari 

semoea pergerakan2 militair. 
Kapal pengangkoet barang ,,Volca- 

nia“ tadi pagi telah berangkat dari 

Napels dengan moeatan meriam2, au 

to2, tank2, bala tentara oentoek mela 

koekan persedian (Genie) dan perkakas 

perkakas perawatan orang sakit. Kapal 

Yini akan berhenti di Messina terlebih   
na 

doeloe oentoek ambil moeatan bagian 
pertama dari bala tentara dari Paler- 
mo. Balatentara ini ada di bawah pim 
pinan Generaal Pavonicie. 

Pembesar2 mili'a'r mengoemoemkan 
bahwa pada tanggal 25 Februari, ada 
1400 soldadoe lai jang akan dimoeat 
kan di kapal, pada waktoe mana Ra- 
dja moeda dari Italia akan toeroet ber 
hadlir djoega, 

Rakjat diberi perintah soepsja se- 
moea menghadlin waktoe itoe kapal- 
akan berangkatnja, P 

Kapal pengangkoet passagiers ,,Con 
te Biancamano“ tlah sampai di Na- 
pels oentoek memoeatkan bala-tentara. 

Kapal Argentina“ dan ,,Gange" 
telah meliwat: Suez. 

Perang- dan Dagang. 
-Dipasarsoerat2 perdagangan (beurs) 

semoea soerat2 beharga dari Pemerin 

tah toeroen harganja dengan heibat 

sekali. 
2 O— 

Edeleer baroe: 
Sebagai gantinja Prof, Mr, A-H.M.). 

van Kan jang soedah mesti berhenti, 

telah diangkat dengan . Koninklijke 

Besluit dari tanggal 20 Februari se- 
bagai anggauta dari Raad van Indie, 

moelai dengan tanggal 24 Maart, Mr. 
HJ. Spit, sekarang Voorzitter dari 
Volksraad. ' 

Me ai 

“Pemilihan Volksraad baroe. 

Oentoek kedoeakalinja. 

“Pada tanggal 26 Februari akan di' 
adakan pemilihan anggauta Volksraad 

baroe oentoek pendoedoek anak negeri, 

di daerah2 Minangkabau dan Sumatra 

Oetara, oleh karena pemilihan jang 

doeloe tidak membawa hasil. 

' Di daerah Minangkabau akan diada 
kan pemilihan diantara Jahja Datoek 

Kajo dan Mohamad Roesad. Didapat 

—' ISumatra-Oetara, diantara Abdulrasjid 

dan Alimoesa. : 
SEA 

Gambarnja pergaoelan hidoep 
'ditanah partikoelir. 

Bagaimana sakitnjape: 

nanggoengan Orang per 
gerakan. 5 

Pembantoe kita K. .mengabarkan 

bahwa seorang Indonesier nama Ri- 

doean tinggal di kampoeng Tjandoran 

district Kebajoran, padahari rebo jang 

laloe telah didatangi “oleh beberapa 

hamba dari toean tanah, jang tidak 

memberi tahoe (keterangan) terlebih 
doeloe, teroes koelie2 hamba toean 

tanah menoeroenkan genteng-genteng 

toemah Ridoean dari 'atas ketanah, 
Djoega barang-barang jang ada di 

dalam roemahnja jang kiranja berharga 

teroes dibeslag, dengan genteng di 

ambil paksa dari atap: roemah pada 

waktoe itoe djoega dilelangkan pada 

orang banjak dengan 'harga f 363, 
sedang jang tidak. lakoe dilelang, 

teroes diangkoet. 

Apakah sebabnja ter- 
djadi demikian? 

Ridoean mempoenjai sangkoetan sewa 

tanah tahoen 1934 banjaknja f 3,60, 

djoemblah mana soedah diangsoer 

f 1,25 djadi masih ketinggalan 239, 

Oleh karena pentjahariannja Ridoean 
'hanja berdagang ketjil-ketjilan, ialah 
sekedar oentoek mentjari ketjoekoepan 
boeat permakan anak dan isteri, maka 

kekoerangan sewa tanah tadi ia minta 

tempo doeloe boeat sementara hari. 

Tetapi oleh jang dipertoean Tanah 

tidak dapat diidzinkan. 
Sebab anggauta 
Partindo?” 

. Kita tidak bisa membajangkan ba- 

gaimana kesakitan dan kesoesahiannja 
Ridoean dan isteri ketika diadakan 

pendjoealan harta bendanja demikian 
roepa dengan paksa, sedang hoetang- 
nja hanja berdjoemblah f 2,35. G 

Lain dari tindakan terseboet, beloem 

poeas, sesoedah hamba2 jang diper- 
tocan Tanah tadi mendjalankan keke- 
djamannja, lantas mereka memaki2 
poela pada Ridoean disertai perkataan : 
»Boleh mintak toeloeng sama Banteng   

   Diterbitkan oleh: 
Drukkeri .PEMANDANGAN 

Dir. R.H 0, DJOENAEDI 

Yantoor: Senen 107 Bat,-Cenrwviu 

HARGA LANGGANAN, 

ladonesia sarov kwarteal Ff. «56 

Locar Indonesia , at 5.59. 

  

Boleh dibajar 

brenti 

boelanan, tetapi 

haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

Ta” 
  

    

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 

dari 1859 

kongsi assuransie djiwa 

NILL MI) 
  

Mintak pertolongan 
Mr. Moh. Yamin. 

Ini hari kita mendapat kabar bahwa.: 
Ridoean telah menjerahkan perkaranja” 
terseboet kepada Mr. Moh. Yamin. 

—9— 

Kesengsaraan dan kemelaratan ra '- 
jat bilangan Kroja. 

Dikasih beras dengan 
pertjoemah. : 

Menjamboeng kabar tentang keseng 

saraan jang hebat diderita oleh anak 
negeri teroetama dibilangan Kroja, ini 

. Ihari Aneta dari Semarang mengabarkan 
Ibahwa menoeroet keterangan Resident 
Banjoemas, soedah ada 570 ton beras 
Gouvernement jang dibagikan dengan- 
pertjoema kepada ra'jat teroetama di 
bilangan district Kroja, Tjilatjap, dan 
sebagaian ketjil.poela di Sidaredja. 

—G— 

Hoofdredacteur Sipatahoenan. 
Soedah moelaimendja 
lankan hoekoemannja. 

Seperti orang masih ingat, t. Bakri 
Soeraatmadja hoofdredacteur dagblad 
Sipatahoenan di Bandoeng soedah di 
kenakan hoekoeman 3 boelan pendjara 
oleh Raad van Justitie di Betawi se- 
bab persdelict, dan hoekoeman itoe 
ditetapkan oleh Hooggerechtshotf. 

Kemaren hari Djoemahat 22. Febr,, 
toean Bakri soedah dibawa kependja- 
ra di Soekamiskin oentoek mendjalani 
hoekoemannja 3 boelan terseboet, 

—0— 

na alam dibilangan 
: Banjoewangi. 
Aneta dari Soerabaja mengabar- 

kan bahwa" dibilangan Banjoewangi 
ada timboel bentjana alam jang hebat 
djoega,"jaitoe hoedjan lebat jang me- 
njebabkan soengai Karangtambak dja- 
di naik bandjir, 

Tanaman kopi diberbagai-bagai on- 

derneming, mendjadi roesak, sedang 

djalanan ondernemingen Glenmore dja- 
di tertoetoep. 

Ini keadaan akan memakan waktoe 

beberapa hari lamanja. 
sn Damai 

A. Keshishian dihoekoem 
7 tahoen. 

Ini hari Raad van Justitie keloearkan 
poetoesannja terhadap pesakitan A. 

Keshishian seorang Armenier djoealan 

daging di Pasar Senen, siapa pada 

: Bentja 

Ibeberapa boelan jang laloe soedah 
mentjoba memboenoeh kassier Tjung 

Kim Bie dari Handelsbank di Tange- 

rangscheweg. : 

Baroe ini harilah terdakwa dapat 

dengar bahwa ia mesti mendekam 7 

tahoen- didalam pendjara, sedangkan 

permintaan O. M. ada 10 tahoen. 
—y— Y — 

Naik pangkat Officier van 
Gezondheid le Klas. 

Pada Militaire Kenees 
kundige Dienst. 

Dengan besluit tanggal 20 Febr. 
1935, soedah dinaikkan . pangkatnja 
mendjadi Officier van Gezondheid le. 
klasse, moelai direken. tanggal 27 
Februari “35, tocan Dr, Ph. Bloemen 
di Palembang, dan toean D. Brouwer 
jang sedang dalam verlof di Negeri 
Belanda, moelai direeken kenaikannja 
padatanggal 28 Febr. "35.   : Partindo", 

“ 

  

—() aw 

  

     



   

          

Nu yag si 

| Penarik perhatian at UR 'Pentingam National      
    

   

|. Orang tahoes dalam itoe ve: 
| anti-peperangan, ada diadakan ketjo: 

digoenakan oentoek membela kep 
| ingan nationaal. Dan lantaran ketjo 

lian itoe maka Egypte, Turkije d. 
Persie tidak maoe toe Dan Iar 
ran adanja ketjoealia 

| dengan berani mat 
perbceatannja, — wa 
daerah Manchurye & 

      

      

   

        

      

  

   

  

   

  

    

  

      

     
    

    

   
        

     

  

    

   
     

       

   
   
   

  

    
    

   
   

   
   

     

     

   
   

      

          

   

     

  

   
   

     
     

      
    

      

     
   
    

  

   

  

    

     
    

     

    

   

   

     
   
   

  

   
    

    
    

dioega, Itali sekarang, dik n 
3 besar dan loeas terhadap negeri Ethio 

pie itoe, jang teritoeng lemah, tidak 
mempoenjai sendjata djaman sekarang, 
jang bisa membasmi riboean djiwa 
manoesia, besar  ketjil, toea-moeda, 
laki perempoean, militair dan civiel: 
mesin terbang eta 
Semoea nasehat dari Frankrijk dan 

Engeland, dari pemerintahnja dan 
persnja doea negeri didengar. Itale 
maoe djoega' kerdjakan ia poenja 
tangan besi, karena. ..., 

»Keizer Halai Selasi, jang me- 
mang soeka mengambil sikap manis, 
tidak bisa kerdjakan pengaroehnja 
pada 'kepala2 kaoem jang terke- 
moeka, jang selaloe akan menen 
tang dibikinnja permoefakatan de 

o ngan Italit. Maka dari sebab itoe 
“lah pers di Italit, jang roepanja 
hendak. -pengaroehi pertimbangan 
publiek, meramalkan akan bisa ter- 
djadinia hal2 jang sangat roewet di 
Ethiopie. Menoeroet soerat2 kabar 

aliaan, maka beberapa kepala2 
mm di Ethiopie  itoe bersedia 

' menjerang daerah2 djadjahan 
Ie pan mereka itoe bisa 

- mendapat kemenangan sebeloemnja 

bala bantoean dari Italid datang 

    

disitoe””. He 

Itoe dia, kepentingan nationaal tam 

pil ke moeka daerah djadjahan Italie 
maoe diserang oleh beberapa kepala 
kaoem kebangsaan Ethioop, maka dari 

.. sebab itoelah Italie moesti dengan boe 
roe2 dan tidak perdoelikan segala na- 
sehat loear negeri, mengirim bala ban: 
toean ke Afrika Timoer. Na 

Disitoe soedah Mussolini poenja sa 
habat sekaoem dan sepikiran, jaitoe 

ribnja, Maarschalk Balbo sekarang da 
tang di Rome dan lain sahabat karib, 

. kawan waktoe pergi ke Rome doeloe 
00 dengan maksoed merampas kekoeasa 
San negeri, Generaal Graziani, diang- 
0.0 kat mendjadi Gouverneur dari Afrika 

. Timoer,sekalian commandant seantero 
| balatentara Italiaan disitoe, sedang lain 

.- kawan, Generaal Pavonci, diangkat 
mendjadi commandant batatentara ban 
TEA 0 naa Wala Aan 

. Bagi kita, seantero gerakan militair 
oentoek memperloeaskan daerah dja- 
djahan dan pengaroeh di Afrika Timoer 
'itoe, soedah dipikirkan, dipertimbang- 
kan dan direntjanakan lebih doeloe. 
Tadinja hanja menoenggoe lepasnja 
tangan berhoeboeng dengan koerang 
baiknja perhoeboengan dengan Frank-/ 

.rijk, dan setelah Frankrijk itoe, jang 
— gemarkan perdamaian di Europa, mem-. 

00. berikan beberapa concessie, kebetoelan 
| sekali ada kaoem2 kebangsaan Ethioop, 

...meskipoen kaoem2 jang tidak mem- 
poenjai tempat tinggal jangtetap (no- 
.maden), jang berani main perang 

|. dengan tentara pendjaga watas djadja- 
| han Italie itoe. Soenggoeh,,kebetoelan"" 

  

3 Y 

   

dan sekarang ..kepentingan nationaal” 
| bekerdja, bekerdja dengan menggoe- 

nakan meriam, mesin terbang, tanks, 
d.s.b. Pa an naa Na 

. Boekan (perang, tjoema ',plaatselijk 
Incident” dadikn ta Ku aa 
Europa boleh tinggal senang! | 
“Ar ion IL Ma an aa Arm Etniop (Sa TOR REKUN 

     

   
   

  

   
   
   

   
   

   

  

   

   

   

   
     

  

  

    

    
     

  

   

  

fef dengan P.O. P.N.I, meskipoe 
ia soedah menanda tangani loyaliteit- 

.verklaring, Kb EN ea 
| Lebih landjoet pembantoe kita me- 

sbarkan bahwa t. Moh, Tojib ketika 
itahan dalam pendjara, maka isterinja 

  

   

- Generaal Del Bono, lain sahabat ka-| 

Idjalanan, 

sedang hamil dan satoe minggoe jang 
1 terbelakang soedah melahirkan anak- 

Inja. Djadi sekarang djoemblah anak- 
Inja ada 3,. selain dari itoe ada lagi 

Itiga orang familienja jang toeroet me- 
    

  

ada Mph. Tojib. 
ntoe berhoeboeng dengan      

    
di Bet wi dan hendak 

|tanah toempah darahnja di Blitar, 

dengan tjara lotery pakai lijst jang 
di edarkanspada teman2 bekas seker- 

.Idja dengan dia. 
Tetapi maksoed ini djoega tidak 

sIkesampaian, sebab lijst itae di beslag 
is loleh Chef dari E.S.S, dan diserahkan 

pada politie. Lain dari itoe beberapa 
bekas teman sekerdja t. Moh, Tojib 
Soedah ditanja oleh itoe Chef, apa 
sebab mereka berani memberi soko- 
ngan, meskipoen setjara membeli ba- 
rangnja pada Moh. Tojib. 

Begitoe nasibnja orang pergerakan. 
orang maoe membeli barang-barang- 

nja djoega kena verbod ....! 
—0— 

'Sebeloem adjal berpantang mati. 
Kreta api eendaagsche kemaren sore 

jang datang di station Weltevreden 
djam 6.15 ketika sampai di Ardjowi- 
nangoen, telah berenti dengan terpaksa 
ialah disebabkan ada seorang lelaki 
nama Rojin jang roepanja hendak 
memboenoeh diri melintang didjalanan 
kreta api. 

Beroentoeng machinist mengetahoei 
adanja ini orang dan dengan segera 
memberentikan kretanja. 

Itoe orang nama Rojin lantas ditang- 
kap dan diserahkan pada politie dan 
teroes dikenakan verbaal. Lantaran 
itoe maka kreta eendagsche kemaren 
djadi laat 5 menit. 

pt: O— 

Actie dari ,, Kerapatan Kampong 
didalam Gemeente Betawi”. 

Soedah madjoekan rekest 
Kita mendapat kabar bahwa ,,Kerapa 

.Itan Kampoeng didalam Gemeente Be- 
tawi” jang diketoeai oleh toean Djohan 
telah mengirim 2 helai rekest pada si 
dang Gemeenteraad, dalam mana dite 
rangkan keberatan: dan kesoekaran rajat 
dimasa sekarang ini berhoeboeng de- 
ngan Sstraatbelasting dan verpondings 
belasting, sebagaimana djoega soedah 
dioemoemkan dalam openbare vergade 
ring pada tanggal 3 Febr. jbl di Gg. 
Kenari. Ne Ta 

: Aa 

' Bawa lari pistool dan oeang 
|... madjikannja. 

| Tertangkap di Tg. Priok. 
Beberapa hari jang laloe politie 

Pasar Baroe terima pengadoean dari 
toean Th. J. van Minos siapa tinggal 
di Sawah Besar bahwa boedjangnja 
bernama Simin berasal dari Djawa 
telah melarikan dirinja entah kemana. 
Berbareng dengan itoe oeangnja jang 
iataroeh dilemaribersama-sama pistool 
Buldog caliber 9 mm. telah lenjap| 
NN ORNae oi TA GR 
 Politie lantas mentjari Simin ini 
'kian kemari, akan tetapi sampai sebe- 
'gitoe djaoeh tidak berhasil. 

. Begitoelah. achirnja seorang dari 
dienst Douane dapat tangkap Simin 
ini di Tg.-Priok ketika si pentjoeri 
hendak keloear dari hanggar. Lantaran 
tingkah lakoenja jang menjoerigakan 
Taloe ia ditangkap dan padanja masih 
diketemoekan itoe pistool. 

Ini hari perkaranja akan diperiksa 
oleh Landgrecht dan bagaimana ke- 
Isoedahannja kita akan kabarkan besok. 

Perloe djoega diterangkan disini 
bahwa didalam pemeriksaan politie ia 
mengakoe bahwa pistool itoe ia tidak 
perloe boeat apa-apa, hanja sadja 
boeat membikin gagah ia poenja diri, 

Kemaren Landgerecht djatoehkan 
hoekoeman doea boelan pendjara. 

: —0— 

Comite pendirian P.P.K.K. 
IRerkoempoelan Per- 

“baikan Keadaan Kam- 
Pen ln Ha au 

Pada hari Djoemahat malam Saptoe 
“Hg. 23 ini boelan diroemahnja toean 
.|Dachlan di Pisanganlama, Mr. Cornelis 

telah diadakan pertemoean  oentoek 
membangoenkan satoe comite terse 

Iboet diatas jang terdiri dari toean2:| 
1. Dahlan. 
2. Mangkoerat dan. 2 

3.. Soejono sebagai pengoeroes 

harian... 

perkoempoelan P.P.K.K. 
jang berazas memperbaiki keadaan 

di kampong Kebon Sere dan Pis. lama 

teroetama dengan djalan memperbaiki 
1, mengadakan penerangan. 

"mengadakan saloeran2 air d.s.b.nja. 
Comite berpengharapan bahwa di- 

Idalam oesahanja jang memang bagai 

pendoedoek kampong dirasakan pen- 
tingnja akan mendapat sokongan dan 
toendjangan jang sepenoeh2nja,   

     

  

    
   

    

      

    

       

| tanggoengannja itoe, sedang) 
AA relt Han dari pekerdjaan| 

ojib tidak dapat lama tinggal | 
poelang ke| 

| Oleh seba itoe ia berdaja oepaja| 
hendak mendjoeal barang2 perkakasj 
Iroemahnja seperti medja korsi d.1.1 

Comite ini beroesaha oentoek me-| 
Ingadakan 

  ERA, 

Lord Sempill. 
Lord Sempill jang kemaren sore 

sampai di Tjililitan, tadi pagi poekoel 
6.20 telah berangkat lagi ke Singapore. 

Saudara contra saudara lantaran 
Pen aki oeang ? 

Mr.P H. Fromberg men- 
djadisaksi. 
Memboeboehi 
tangan diatas 
kosong! 

(Ini hari Landraad Betawi dibawah 
pimpinannja Mr. Koesoemaatmadja 
periksa perkaranja seorang Tionghoa 
bernarma Lauw Koei Liang toean tanah 
dari Pondok Tjina dan Tjirene terletak 
diresidentie Buitenzorg. 

. Terdakwa ada dibela oleh Mr. L.C. 
Kastelijn dari Bandoeng dan oleh karena 
toean ini datangnja. memakai kereta- 
api maka persidangan baroe dapat di 
boeka pada djam 9 siang. Djoemblah 
nja penonton teroetama dari fihak 
bangsa Tionghoa ada banjak sekali. 

Pebagai saksi2 menghadap toean2 
Lauw Soei Liong saudara se-iboe dan 
Se-bapa dari terdakwa, Lauw Tjiar 
Seng, Oen Soe Goean, Lauw Hoei Joe 
Na Sioe San dan Mr. P.H. Fromberg. 

Setelah» voorzitter  memboenjikan 
paloenja publiek dan pers di-izinkan 
imasoek dalam roeangan pengadilan. 
|Laloe terdakwa disoeroeh doedoek 
dibangkoe pesakitan pembelanja ada 
disebelahnja: : : 

Setelah hakim menanja tentang oe- 
moer, tempat tinggal pekerdjaannja Ia 
loe dibatjakan soerat dakwaan bahasa 
Belanda oleh karena terdakwa minta 
demikian. 1 

Saksi ditoedoeh soedah berdaja oe- 
|paja soepaja Lauw Koei Liong mena 
roeh tanda tangannja dibawah seboeah 
zegel jang kosong oentoek meloenas 
kan sebagian dari terdakwa poenja 

hoetang. » 
Djoemblahnja itoe perhoetangan ti- 

dak koerang dari f 175.000.— 
Atas soerat dakwaan itoe terdakwa 

mempoenjai keberatan althans tidak 
setoedjoe, 

tanda 
Zee) 

Sebeloemnja kita akan moelai de- 
ngan djalannja pemeriksaan maka ter- 
lebih doeloe kita akan sadjikan doe- 
doeknja perkara ini jang sebenarnja. 

Pada tahoen 1928 perkara ini soe 
dah diatoer oleh Mr. Fromberg akan 
tetapi roepanja tidak berhasil, Disitoe 
siapa njata Le Liang poenja hoe 
ang sama saudaranja sedjoemblah 

£ 175:000— Pada: satoe peri Ha Gatang 
pada Liong jaitoe saudaranja soepaja 
Jang terseboet belakangan ini taroeh 
sadja tanda tangannja diatas zegel 
jang kosong. . 

Liong permoela mentjoerigai ini hal 
akan tetapi oleh karena Liang ada 
saudaranja dan djoega mempoenjai 
perhoeboengan jang baik dengan tidak fikir pandjang lagi laloe taroeh sadja. 

Akan tetapi sesoedahnja itoe laloe 
Liang poelang dan diatas itoe tanda tangan ia menoeli beberapa perkataan 
jang menjatakan bahwa Liong itoe so2- 
dah terima ocang dari Lia 1g sedjoem- 
blah f160000— hingga hoetangnja 
jang sebegitoe banjaknja hanja tinggal f150,000—, plus rentennja djadi koe- 
rang lebih f 16,000 banjaknja, 

Soedah tentoe sadja Liong tidak ma 

akan bikin perkara. 
Disitoe Liong soedah minta pertolo 

ngannja Mr. Fromberg soepaja perka- 
ranja .itoe dibereskan sadja dengan 
perantaraan ini toean. 

Dalam pemeriksaan Mr. F. ini maka 
Liong Soedah menjangkal bahwa tanda 
tangan jang tertampak dizegel itoe ada 
iapoenja. Laloe'itoe zegel dikirim sama 
'dokter Duister di Bandoeng jalah se- 
orang eXport didalam itoe hal oentoek 
menjelidiki apa benar tanda tangan 
itoe kepoenjaannja Liong. Menoeroet 
pemeriksaan ini maka telah njata bah 

poenjaanja Liong. » 
Disitoe (ketika diperiksa oleh Mr. 

F. Liong menjangkal keras) akan tetapi 
'achirnja ketika perkara ini mendjadi 
satoe perkara crimineel (doeloe civiel) 
maka ia mengakoe teroes terang akan 

idiatas itoe tanda tangan boekan ia 
jang poenja, p 
— Itoe tanah Pondok 

jang poenja ? 
— Saja toean. 3 

tanah ? , 
— Diwaktoe saja poenja orang toea 

masih hidoep. BN 
— Kau tidak poenja pekerdjaan dari 

manakah kau dapat oeang ? : 
— Dari pendapatannja itoe tanah 

jang kira2 satoe tahoen tidak koerang 
'dari f 25,000—. 

— Siapa jang oeroes itoe ? 
'— Saja poenja saudara. Liong dan 
ia dapat 10 pct. dari saja. 

— Apa sesoedahnja toetoep boekoe 
kau periksa pendapatan itoe tanah dan 
bagaiman tjaranja kau mendapat oeang   dari Liong ? 

oe terima ini perkara dan katakan ia 

wa benar tanda tangan itoe-adalah kel 

tetapi menerangkan bahwa toelisan2: 

Tjina siapa : 

— Diwaktoe kapan kau dapat itoel   

' — Tiap-tiap penoetoep tahoen saja 
(mesti taroeh tanda tangan saja di da- 
lam grootboek dan saja tidak terima 
oeang dari Liong, hanja bon-bon sadja, 
oleh karena selama itoe saja masih 
mempoenjai perhoetangan. 

—/Apa sebabnja kau minta pertolo- 
ngannja Mr. Fromberg? . 

— Oleh karena saja maoe minta af- 
rekening dari kwijting saja jaitoe ber 
djoemblah f 160.000. i 
—Apa kau tidak pertjaja dengan 

saudara kau itoe ? 
Itoe boekan so'al kepertjajaan, zaken 

zijn zaken ! - 

Pembela : Apa ketika Liong mem 
boeboehi tanda-tangannja tidak ada 
Seorang jang "melihat, begitoe djoega 
tiap2 tahoen bila kau trima bond2? 

— Tidak ada 
Setelah hakim selesai '(madjoekan 

pertanjaan2 "lagi pada terdakwa laloe 
dipanggil saksi Mr. Fromberg. 

(pemeriksaan masih teroes) 

  

MMA MAN MENANTI SIA 
Nieuw en Wonder Systeem 

Sistem baroe jang mengherankan 

Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 

  

  

   
      

Terdiri Mei 1924 

Beladjaran memakai Garantie 
peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan pembajaran 
ada djoega f 2,50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja. 
Bandoeng Pangeran Soemedangwes 97. 

Batavia-Centrum Sawah Besar 21, 
Semarang Karang Toeri 73G. 

  

  

VARIA-PARK 
Ini malem GOELETAN 

Besar en djempolan 

  

  

    

  

Pardon contra Boemo 
Soekaboemi ' Tjimahi 

Bloembangsegara 1 Jong Remi 
Batavia Pasar Baroe 

Didi . Ha Ramin 
Bogor Batavia 

99 
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e 

Segala orang boleh toeroet menempoeh oedjian'fexamen| itoe, Retjoeali 
a, barang siapa mempoenjai soerat tammat beladjar pada sekolah rendah 

berbahasa Belanda. 
b. barang siapa, setengah tahoen sebeloem diadakan examen itoe, masih 

mendjadi moerid pada sekolah rendah berbahasa Belanda Goebernemen 
sekolah rendah berbahasa Belanda particulier. baik jang mendapat subsidie 
atau tidak danjang disamakan dengan sekolah Goebernemen. 

Orang jang maoe  toeroet examen itoe, jang tinggal dalam: 
a. Provincie Pasoendan, 
b. daerah Tapanoeli dan Soematera-Barat, 

“ 
Cc. 

djahan Ta'loeknja dan Billiton, 
Bengkoeloe, Djambi, Palembang, Lampoeng, Bangka dan Dja- 

d. daerah Atjeh dan Djadjahan Ta'loeknja, Soematera-Timoer, Riouw dan 
Djadjahan Ta'loeknja dan Borneo-Ba-rat, 

sebeloem 1 Mei 1935 haroes memasoekkan soerat 
dengan disertai ocang examen f 2,50 (doea zegel 

s€n) kepada: 

permohonan diatas 
roepiah lima poeloeh 

a. wd. Inspecteur Westersche Lager Onderwijs ressort k ed o-ea di Bat -C 

Kock: 
b. wd. Inspzcteur Westersch Lager, Onderwijs ressort kesatoe di Fort de 

e. plv. Inspecteur Inlandsch Onderwijs di Palembang: 
d. plv. Inspecteur: Inlandsch Onderwijs di Medan: 

dan ambtenaar 'itoe kelak jang akan "memberi tahoekan dimana dan tanggal 
berapa examen itoe akan diadakan. 

s 

ementen Failliss 
No. 997 
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DIPOETOESKAN dengan vonnis 16 Febr, '35 RCs. Mr. E. Wilmink: 
Ang Tiang Lam merk Tjin Lam Hin, Soekaboemi. 
Dengan vonnis 20 Febr '35 RCs. Mr. H.W, van Nieuwenhuizen : 

' Tan Kim Ho merk Tan Hok Eng, pedagang, Bogor. 

Dengan vonnis 21 Febr. '35 RCs. Mr. H.W. van Nieuwenhuizen : 
| Lie Seng Tji (Pie) merk Djoe Hin. pedagang, Batavia-C. 
Dengan vonnis 22 Febr. ?'35 RCs, Mr, H.W. yan Nieuwenhuizen : 

D,F. van Wijk. Betawi. 
Sech .Hoemoed bin Azam Balfas' pedagang ketjil, Batavia-C. 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
5 Mei “35 Said Mohamad bin Salim Alkaf, Palembang. 
5.» "35.A.C, Overgoor, Batavia-C., 

12 ., '35 R.C. Halkema, Bandoeng, 
12, 38 Warisan 'A.M, Erkelens, Bandoeng, 
12 , '35- Th. F. van Dijk, Batavia-C., . 
12 , '35 Ang Ling merk Ang Ong San, Soekaboemi, 
12 , '35 ALP.H. Last, Batavia-C., 
12 , '35 Tan Hien Kok merk Toko ,Giok Hien Hoo“, Batavia-C., 
12 |, Ang Tiang merk Tjin Lam Hin, Soekaboemi. ' 

dalam gedong R.v.I. Betawi, tg. : 

29 Mei 35 Said 
29 , '35 A.C. Overgoor tsb., 

5 Juni'35 R.C. Halkema tsb., 
» '35 Warisan 
» 35 J.Th.F. van Dijk tsb., 

'35 A.P, H, Last tsb., ” 

” 
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MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe meliftat,, dikatr- 

» '35.Ang Ling merk Ang Ong 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE pada hari Rebo pagi poekoel 9 

Mohamad bin Salim Alkaf tsb., 

“ 

R.M. Erkelens tsb:, 

San tsb., 

”35 Tan Hien Kok merk Toko ,,Giok Hien Hoo tsb., 4 

'”35 Ang Tiong Lam merk Tjin Lam Hin tsb.. Lan 

tor Griffie R.v.J. Selainnja di Weeskamer moelai 26 Febr. '35 selama : 
2 minggoe J. W. B. Leijting, Bat.-C. (jang pertama dan penghabisan 12 pCt|. 
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Inoeh, melainkan hanja harga padjak 
Isahadja. Dan kepada moerid2 P. R. 
jalah anggauta2 P.P.R. jang telah ber| 
|kewadjiban membajar oecang ijoeran 
tiap-tiap boelan, tak dapat kami wa- 
djibkan mereka membajar harga katjis 
dan terpaksa kami memberikan gratis 
toegang kepada mereka. Roen dengan 
sengadja tidak meminta derma jang 
|beroepa oeang atau consumptie kepa 
ida siapapoen djoega, sedangkan jang 
jakan disediakan oentoek tiap studie- | 

  

    

   
    
   
If, di- 
ndjara. 

   
ihoen pe 

jang pensioen    
   | Ari m kembali. 

21 Febr. (Aneta).   

           
      

    

      

   
         

        

            

        
           

      
   
    

  

      

                  

    

  

“bikin pesanan di Nederlan - 

   

         

    

   
        

        

  

       
      

. maoe bekerdja 
makan oeang | 

a20em Boisheviki mendjadi 
ganggoeran “dan eco- 

nomie Nederland. t 

Memang, biarpoen dalam oeroesan 
| politiek-kaoem merah. itoe mendjadi 

' moesoehi, akan tetapi dalam oeroesan 

—'economie, perdagangan, peroesahaan, 
| etc. mereka itoe boleh ditarik tangan 

| Kita tidak maoe tjela sedikit poen 
djoega. Sama sekali tidak, malahan ki| 

ta minta, soepaja pesanan-pesanan jg.| 
begitoe berharga” dari Sovjet Rusland,: 

. sedikit djoega dialirkan ke Indonesia. 

- Seperti itoe pesanan kinine, jang ba- 
gaimana Rusland tentoe akan perloe 

lagi oentoek kesehatan-rakjatnja. la- 
donesia bisa kasih kinine sebanjak-ba 

2 makna, dan rakjat disini bisa dapat 
el odetan” Ta : 

S Kalanja di Rusland kebanjakan mi- 
njak, akan tetapi kekoerangan thee, | 
koffie, rubber dan beras. Baiklah 

soeroeh dipesan dari Indonesia.Apakah 
| salahnja? Toekar-menoekar barang2 

“ hasil boemi dan peroesahaan: Ned. 
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sedikit. Masakah tidak bisa diatoer| 

demikian roepa, jang wakil-wakil 

peroesahaan Rus itoe dipilinnja dari 

“bangsa jang boekan Rus, boekan 

kaoem merah. desa NN 

| Kita orang disini, maoe beli ba- 

rang2- moer:h sepadan dengan peng 

roet ketjotjokan dengan an b 

ini. Kita orang Sidak maoe ambil per 
| doeli barang2 itoe. asal dari mai 

| moerah dan memoeaskan MN nan 
idoepan dan keperloean sehari hari. 

diarpoen barang2 dari boekan ka- 

sm merah, tapi kalau mahal, tidak 
ngan keboetoehan,kita orang 

  

     

    

  

  

  

Beam ah 

| “Betoel, biasanja djika itoe barang 

Ibis. Tapi di dalam tempo terbelaka- 

bisa menagih teroes harganja, meski- 
poen barangnja soedah diambil kem-| 

& | Ind: Fabrikaat djoega bisa ditolong menagih teroes. 

Isampai waktoe djika soedah ditarik | 

| hasilan jang toeroen banjak menoe-| 

t ke djaman baroe| 

7 al dari. mana, | 
“ oleh siapa, asal barang2nja| 

mahal, tidak | 45 itoe fihak jang tidak maoe mengisi 

Idoea oentoek masing-masing fihak. 

: 1 “Idapat bagian dari itoe roemah. 
| 3, Hoetangnja mesti dibajar dari 

- Verbond Afdeeling 
mpoenjai succes oentoek 

eran2 penyangkoetan 
kali dari maskapai2| 
rdamsch Lloyd” dan 

oentoek mengangkoet 
wai2 Indonesia jang soedah di 
en dinegeri Belanda. 

a | diberikan  voorschot 
ensioennja oleh Ministerie 
entoek poelang kembali 
aik kapal klas 3 dengan 

ear biasa. Dan selamanja 
oenjai hoetang voorschot 

n ai aSsurantie djiwa Nil.my 
memberi tificf loear biasa poe'a 

rereka poenja soerat assurantie. 
oeran ini akan berlakoe oentoek 
orang pensioenan jang datang 
opa sebeloemnja tanggal 1 Ja- 

935, dan lamanja berlakoe 
ggat 1 November 1935. 
pegawai2 pensioen . dari 

1 Pemeriritahan daerah2 seperti 
nte dan Provincie, boleh meng- 

ri atoeran ini. $ 

  

  

T. Moehamad Soeboeh, 
Bni. : 

Perhoeboengan diantara pendjoeal 
dan pembeli diatoer dengan selengkap 
nja di dalam soerat contract huurkoop 
itoe, sehingga ini mesti diketahoei ter 
lebih doeloe. : 

huurkoop soedah dikembalikan lagi 

fihak, oeroesan speda itoe soedah ha- 

ngan terdengar kabar bahwa si pen- 
djoeal, waktoe membikin soerat con 
tract, djoega pernah soeka menjoeroeh 
soepaja si pembeli teeken salah satoe 
accept oentoek sedjoemblahnja itoe 

- accept -ini, si . pendjoeal soerat 

bali. Sehingga djika di dalam ini. per 
kara si pembeli soedah berboeat de- 
mikian, betoel si pendjoeal menoeroet 

atoerannja mempoenjai hak oentoek 

Apa jang tentoe sadja ada satoe hal 
jang koerang baik biarpoen menoeroet 
atoeran, oleh karena mana lebih baik 

'itoe penagihan djangan dibajar, 

'ke moeka Pengadilan dan barangkali 
dimestikan membajar oleh. hakim. 

Tapi sebeloemnja itoe waktoe, dja- 

ngan maoe bajar, 

| Ab. No, 3105. Tg. Priok. 
“1. Anak A, dapat bagian dari roe- 

mah terseboet, en wel setengahnja. 
'Roemak itoe ditaksir harganja de- 

ngan djoemblah oeang, setengahnja 

djoemblah oeang itoe diberikan kepa 

itoe roemah. Atau, soepaja itoe roemah 

didjoeal dan pendapatannja dibagi 

2. Soedara doea terseboet tidak men 

p€ninggalannja. Djika hoetang itoe dari   
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Ke 

01 NEDERLAND 
D1 Fabriek kajoe terbakar. 

P malam Ta riek barang2 kajoe di Uit- 

cest, kepoenjaan soedara2 Smits, te- 

lah dibinasakan oleh api. 4 

    

      

  

5 Ur 1 —0— 
   

  

  smer 
— pemalsoea 

“dari Handelsve 
' Secretaris dari it 
dipanggi KENAKN 

“bahwa soerat2 aan 
yaik sekali, dan barangka 

sandang sebagai aslinja. 
seorang 

  

   

  

terdakwa2 di dalam pen: 

a, menerangkan bahwa ia 
4     

dari itoe warisan. Naa " 

Toean Abd. rozak kg. Tjit| 

t, 21 Febr, |Aneta|. Tadi | 

ooting Indonesia di Tweede | ks 
1 14 Re V Ah | pe 3 : st 

1g, 22 Feb. (Aneta). Bes | — 
ndonesia telah diterima baik 

   

     
       

   
    

    

in peralatan kit 

saksi jang lain, menerang- 
bahwa clich€nja dari itoe soerat2 

| jang asli, barangkali ditjoeri, 

missionnair Reen jang maoe 

Isi A. sendiri, anaknja jang mesti bajar. | 
'IDan djika hoetang itoe, ada hoetang| 
Ibersama-sama dengan isteri, anaknja |. 

oleh. membajar setengahnja sadja 

Sei. Liat (Banka). 

gaimana permintaan toean.. 

"Djakarta, 23 Febr. '35 
dengan persetoedjocannja doea doea|- SNN 

harga barang huurkoop, Dan dengan| 

Sajang ta'dapat dipenoehkan seba- 

fonds hanja seperlima dari pendapatan 

ralatan pendjoealan kartjis ternjata ti- 
dak madjoe soedah dapat diketahoei 
jang pendapatannja tidak akan menoe- 
toep pengloearan oeang. Tetapi dari 

maksoedkan sebagai peladjaran atau 
pengalaman bagi moerid2, maka tidak- 

dipikirkan. Keoentoengan jang tidak 
beroepa oeang djoega diharapkan. . 

maksa kami tiba2 mengeloearkan oeang 
lebih dari padataksiran, seperti wajang, 
karena moelanja akan mendapat ga- 
melan dengan toekang taboeh gratis 
dan sebagainja. : 

Padjak gemeete jang sebesar f 59.89 
tidak tjotjok dengan pendapatan, tidak 
sebab tekort, melainkan karena reduo- 

perhatian orang toea moerid ada sangat 
menggirangkan, | 

gai jang diharapkan sebab pauze hanja 

main atau membantoe tidak koerang 
dari 75 orang. 

Soeriggoehpoen mendapat roegi ke- 
Oeangan, tetapi sebab maksoed ichtiar 

kami djoega akan membantoe berdirinja 
studiefonds  Pergoeroean 
maka dari kas P.P.R. akan disediakan 
sekedarnja goena toedjoean itoe. 

. Sekianlah soepaja diketahoei adanja. 
Atas nama Pemoeda P.R. 

ISLAN, 

sebab pertoendjoekan itoe djoega di. 

semata-mata keroegian oeangitoe jang | 

Beberapa halangan poen soedah me aa 

tie. Dari :toe dapat diketahoei bahwa “3 

Pendjoealan consumptie tidak”seba- 5 

10 menit. Lagi dari moerid2 jang toeroet &9 

Nasional, I- 

   
Naat 

P.P.R. sendiri lebih baik tadinja dja- 
ngan dioemoemkan di soerat2 kabar 
dan soerat selebaran pendapatan oen- 
toek »Studiefonds Pergoeroean Natio 
naal dan beberapa studiefondsen la- 
mnja” sebab dari mana bisa didapat 

Kira2 sepoeloeh hari sebeloem pe | satu 

  

      

      

      
    
    
    
    
    

    
    
       

     
       

   
   

    

    

    

hoernja, lantaran diapoenja 

mintalah demonstratie,   
Noot redactie. | 
Djikalau itoe pertoendjoekan, sebagai 

lah2 oentoek djamoean pertemoean 
orang2 toea, goeroe2, dan anggota2         

    
  

mana ditoetoerkan diatas, djadi boekan | S8 

pertoendjoekan amal, melainkan seo- | 8 

kan ,pendapatan“ djikalau hanja soe| 
goehan pertemoean. Na 

Dan lagi disoerat selebaran serta 
dalam soerat kabar diseboetkan ,,orang: 
orang toea moerid dapat reductie 25 
pCt. tetapi keterangan diatas lain, me   

Pemberian Tahoe 
BI A tree is known by its fruit, Satoe poehoen teramsi- 

  

sadja tidak perloe, hanja boektikan, persaksikan, atau tjoba dan 

Leider kita sanggoep memenoehi terseboet diatas. Leider kita 

seorang jang geroutineerd dan dapat diploma dari: 

»The Internationale English School" 
5th April 1918 

Boekan omong kosong. Kalau tidak pertjaja, boleh persaksikan 
atau minta pertjobain atau ,,demonstratie". & 
Sebab itos, datanglah pada kitas kalau hendak beladjar typen ! 

Menoenggoe dengan hormat. 

TYPEWRITING-COURSE ,,THE SPEED" 

Ten fingers (Invisible System) 

GANG KLIENTJI BINNEN 49 (STR Gg. KLIENTJI) 
BATAVIA-CENTRUM. 

2 

reka dapat vrijtoegang, alias reductie 
LO peta cik! " 
Makanan dalam advertentie diseboet 

Ikan didjoeal, tetapi 75 moerid- moerid 

dapat consumptie gratis, tentoe sadja 

pantas tidak ada opbrengstnja. 

Enfin. satoe peladjaran dan penga- 

laman. Lain kali biarlah lebih terato€r. 

dan lebih koerang serba gratisnja... 

Ss. 

   

  

boeah. 

Begitoelah ,, Goeroe Ty- 

pistlel", termasjhoernja, 

lantaran geroutineerd — 
dan pintarnja memberi 

peladjaran mengetek da- 
lam tempo sependek2nja 
(dengan garantie), serta 
banjak pengalaman. 

Leider kita bisa menga- 

djar paling lekas 15 hari, 
paling lama 4 boelan, 

(menoeroet pembajaran). 

Garantie kita: .,Tang- 
goeng bisa sedikitnja 
mengetek 100 letters per 
menit (zonder lihat let- 
ters). Sebab itoe reclame 

66 

    
  

    

    
  

oendjoekan P.P.R. 

   

         

    

erl 

   

      

  

   

     
ng dengan pemandangan 
yen) tentang pertoendjoekan| 
cami setoedjoei dan hargai 1 

oelah kiranja kami me- 
angan seperti dibawah ini 

enghilangkan salah faham 
tentang beberapa hal jang mengenai| 

peralatan P.P.R. jang baroe laloe itoe, 
Pertama perloe diperingatkan bahwa 

ah | peralatan kita itoe adalah teroetama| k 

“ Ibersifat pertoendjoekan dari moerid2| — 
'P.R. dan tidak semata-mata bersifat | 
amal. Sebab itoe diadakan reductie 

oek orang toea moerid. Goeroe2 
kami jang tiap boelan memberi. soko- 
ngan kepada kami itoe, djoega tidak 

hiasan didalam s 

DE LA MAN:     kami  wadjibkan membajar harga pe- 

MERAMPAS INDIE DIDALAM 

ANG 

  
egala-galanja. . 

    
Pandjangnja ombak tertjapei 15-600 Meter. Fading-compensatie. Saringan soeara jang bisa 

di tjaboet. Lampoe" Gouden ,.Miniwatt”. Transformator boeat 12 roepa' netspanningen, 

TJEPAT 

PHILIP'S POENJA PERKAKAS PHOH! 
SEKALI 

Dan siapa kagoemkan ia? Satoe .,super heterodyne” dari ini kaliber beloem 

pernah terdjosal! Kendornja soeara tertjegah oleh satoe peratoeran jang 

speciaal oentoek fading-compensatie! Penggodaan soeara tida ada sama 

sekali tersebab oleh saringan soeara jang bisa di stel! Dari satoe soeara 

keras dan bersih, bisa di bikin menoceroet kerasnja muziek, hingga soearanja 

berbisik. Socatoe djadjahan besar tergenggam oleh satoe afstemknop jang 

saderhana sadja. Satoe toestel jang terbikin oentoek menerima pengiriman 

Phohi! Dengarkan ini toestel dan lihat ini toestel — ia adalah satoe per- 

     
" Djagalah toean poenja perkakas radio dengan Philips poenja Antenne keamanan, 

Ini premie bocat pendjaga toecan poenja radio berharga hanja F. 4,50 
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5 

brikoetnja 

Satoe film dari WARNER BROS dengan 

KAY FRANCIS — “LYLE TALBOT 2 

Oo" 

CLENDA FARRELL — THELMA 
TODD — UNA O'CONNOR 

  

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. 
. Forbstein. Regie van Lloyd Bacon 

5 Senen 

  

  

Ini malem dan malem berikoetnja 

Me NP NAN Metro sport film dan dramajang 

memoeasken. 

— Jang loear biasa sekali penonton bisa liat Ram o n 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 Batav'a. 

Jang Menata jaitoe bintangnja lajar poetih dan kekasih 
dari publiek. 

Ramon Novarro 
Pe ag “DAN 

MADGE EVANS 
dalem 

HUDDLE 
Kampioen Voetbal 

    

9 Ini malem dan malem: 

RIALTO D BIOSCOOP- 
Bat Ca 

y 

: 

  

  

       

  

Pes 
memsanaan 

8 | CENTRALE
 

Os COPE 

| Mr, Cornelis 
: 

  anna 
mowemane   

  

- Tar malem Ta malem berikoetnja 
Kita memperterkbatikin satoe gambar drama jang paling besar 

dan loear biasa jang tida ada bandingannja. 

# CLEOPATRA 
PERMAISOERI CLEOPATRA DARI EGYPTE 

35, DENGEN En 

MOLAN DELIR MOLBERI “ 
itoe nona jang tjantik, jang pande sekali memegang rol. Ia ada 

disoeka oleh sekalian penonton, dari ia poenja tingka-lakoe 

jang pantes, Ta 

k 

Dibantoe oleh : 

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

SAPTOE dan MINGGOE saban soreh djam 4.30 
Pertoendjoekan speciaal boeat ANAK2 dan ORANG-TOEA 

satoe film Duitsch jang djempol. 

& SKANDAL IN 
dengen 

Paul Horbiger — 

IT
 T
TT
PN
I 

a
n
a
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F. Ma Gaal Ken 3g ikall - 

" | Td Hi 3 

  

BUDAPEST" a
a
 
a
a
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E 
BA 

  

DRUKKERIJ aan 

JO ESA HA" 
(Datoek, Batoeah nan Poetih) 

MOLENVLIET OOST 66 BATAVIA-C. 

" oelai boeka 1 Maari (35 
Paksaan: seperti -MACHIN2 dan LETTER2 s semoea 
BAROE 
Menerima segala roepa TJITAK-TJITAKAN. 

“HARGA MENJENANGKAN 
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GLOBE THEATER 
| Ini malem dan daa brikoetnja 

JEAN HARLOW 
DALEM 

»BORN TO BE KISSED" 
Mengadjaibkan dan 

  

menantang, tetapi dirinja diiringi Tangan 
kebaktian sendiri, 

baik dari jang soedah-scedah Bh film 
»Born To Be Kissed" 

teroetama dari doenia film dan dcenia too- 
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" 

Jean Harlow lebih 

dibantoe "oleh jang 
neel, 

  

Akan diperteenaoe ka 

Het Meisje met den biak hoed. 

Product jang paling baroe. dari Nederlandsch film Industrie   

| Djam bitjara 

  
y 

  

Ini malem 

dan malem 

brikoetnja 
Sawah Besar —- Bat. C. 

Ditoenggoe-toenggoe, begitoe lama dinan- 
tikan, baroe sekarang moentjoel. 

DE JANTJES” 
(Perdjalananna Tigaos Matro) 

Dibikin dinegeri Belanda 
dengan bahasa Belanda 

“Anak? tida boleh nonton 

  

  

CINEMA PALACE 
INI MALEM. PENGABISAN 

Franciska Gaal 
satoe actrice jang tersohor en sanget di soeka 

DALEM 

PRUHJAHRS PARADE" 
Inilah satoe film jang menjenangkan ketawa sakit 

en loear biasa. 

Dalans Saksikan sendiri lebih baik 

Peroet 

Anak-anak bolehnonton. 

Besok malam JOHN BOLES in 

.! BELIEVEO IN You" 

HOLLYWOOD THEATER 
Pe BATANVIA 

Ini malem dan malem berikoetnja 

LOUIS IRENKER dan VILMA BANKY 

DALEM 

»THE REBEL“ 
Satoe film jang penoeh geteran hati. Riboean film soeda dikasi 
oendjoek, tapi tida ada satoe bisa bandingin ini schlager jang 

pasti bakal membawa kesenangan. 
Di negri Blanda ini film telah dipertoendjoeken dengen pake 
titel , De Vuren Roepen" dengen hasil jang sanget menjenangkan. : 

  

Senen 25 Februari aken dipertoendjoeken samboengannja 
itoe seriefilm : 

The Last of the Mohicans 
dengen lebih doeloe aken dipertoendjoeken sebagi extra, sate 

film jang kotjak dan banjak actie berkalimat : 

RACING YOUTH 
dengen 

Slim Summerville Frank Albertson “gn Louise Fazenda 

  

    

  

Pindah : 

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

“dari Koningsplein Noord no. 9 ke 
Menteng 13 Tefetoon WII. no. 625, 

7—8 pagi 
4— 6 sore 68 

  

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 moeka H.B.S. 

Telf. No. 23 Mc. 

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

Hari Saptoe dan hari besar toetoep, 

  

  

R. Soetrisno 
IND. ARIS. 

ALG, PRACTYK 

( 7—8 PAGI 

  

DJAM BITJARA 

  

5 — 7 SORE 
Oude Tamarindelaan 131 Telf. Ne. 
Wit. 1696 44 

  

  

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatlaan 14 — Telf, WL. 3738 
Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit  djalanan kentjing, dekakes 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak ketjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bitjarat hari bekeraya 7 — 9 dan 

5—7 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe. 

  

GROOTE GELDLOTERI) 
Loterij Violet Pectcysijs F 75.C00.— 

»  Idjoh : 

Moelai di djoeal“tanggal 4 Maart 
1935.— Harap di atoer pesanan le- 
bih siang soepaja djangan sampei ke- 
abisan. 

F 50.000 — 

1/1 lot F 1l.—, 

be mb Nb 

YA Fo 235 

Tambah Aangeteekend F. 0. 35, 
5 Rembours F 0.75. 

SCHOENMAGALZIJN NEW YORK Co. 

'Molenvliet Oost no. 61 — Batavia-C. 

185 

Lelang Weeskamer 

  

  

Pada hari Senen 95 Pen uan. 

1935 pagi poekoel 9,30 Weeskamer 
akan mengadakan lelang dalam tempat 

pendjoealannja Molenvliet-Oost no. 7 

jaitoe dari barang-barang jang terse- 
boet dibawah ini : 

zits sportmodel, satoe Fiat toedjoeh zit 
touring dan satoe Chandier . toedjoeh 
zits touring, satoe Philips radiofmodel 

331 A, beberapa zitje, lemari katja dan 

areng, beberapa medja toelis, 

djahit, lontjeng dinding, katja dinding, 

keroesi, medja, lemari dasaran, medja 

tjoetji moeka, penggorengan besi, lilin, 

damar, gom damar, fjitakan batik d.l.I, 

Lain dari pada itoe sekoempoelan 
berlian jang bagoes, erlodji, tjinijin dll. 

Barang2 jang terseboet diatas ma. 

soek kepoenjaan boedel marhoem A. 
Coenraad, M. Trofi dan Phoa Tjiang 

SN. E. Bezouw dan Isterinja, A. P. H 

Orang boleh melihat pagi2 sebeloam. 
lelang. 

urat?   
  

Dokter SOETOPO 

“140. 

  

Tiga auto: jaitoe satoe Dodge twee- 

lemari makan, lemari ijs, satoe fornuis. 

mesin 

Tjeng jang pergi dan djoega masoek 
kepoenjaan faill. Tan Wat, S:A, Miog, 

Last, M. van Overdijk, Mr. P,H, From- 
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, 

t 
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| habisan kali, soedah” disoeroeh me- 
0. ngelocarkan pertimbangannja tentang 

  

| kepentingan oemoem, i.c, peroesoehan, 

| Ta azas dan hoekoem keadilan dalam 

   
    

  

Panen mama. 

oe 23 Pebruari 1935 Tahoen ke 34 
RA 3 2g . 

  

Beberapa rertjana ordonnz 
“““kerakjatan di Indonesia. 

Tetapi gadjih leden V 

  

& 

Dedi Djakarta tadi malam 

Dari kabar-kabar Indonesia dalam 
seminggoe jang laloe ini, bolehlah di 

| peringatkan bagaimana Volksraad se- 

karang, jang doedoek oentoek peng- 

. So'al-so'al jang amat penting oentoek 
pergaoelan oemoem disini. 

Selain dari itoe so'al-so'al econo-' 

misch, tentang restrictie karet, nasibnja 
| peroesahaan goela, perobahan Depar- 
'tement Economische Zaken d.s.b.. | 

a beberapa rentjana per- 

penambahan atoeran2 jang 
“mm hak kera'jatan pendoedoek 
di One ia, Ke $ 

— Demikianlah Pemerintah bertoeroet- 

| t0eroet telah memadjoekan rentjana2 
' ordonnantie perobahan dan pertamba- 
han atoeran-atoeran tentang. ,diensten 

. teezichtordonnantie”, tentang hak ber- 

sidang dan berkoempoel, ordonnantie2 
' mana ada bermaksoed oentoek meng- 

 »gampangkan pada Pemerentah dan 
. pembesar2 Pemerintah oentoek mene- 

.goehkan dan mendjaga ketertiban dan 
kesentausaan oemoem. eks totwaek 
'Itoe ,diensten toezicht-ordonanntie" 

'c,s. katanja mempoenjai azas « men- 
tjegah terdjadinja hal-hal jang tidak 

engan sepintas laloe, maka kita 
ng djoega boleh moefakat, dengan 

angingat perkataan ,G ouverner 

esi prevo ir”, jaitoe:, memerin- 
Li Hot menitagah, jani memerah 

adinja hal-hal jang meroegikan 

   
   

   

   

    

   

  

| pemberontakan dan sebagainja. Akan 
tetapi isi ordonnantie ini, sebagaimana 
“djoega dikata oleh toean Van Helsdi- 

ngen, ada berbeda dengan azas (con- 
sederans). Toean ini djoega berkata 

bahwa dari verordening .ini, maka 
. Pemerintah itoe terlaloe memperhati- 

kan kekoeasaan dalam satoe politie 
staat dan boekan dalam. satoe 

rechtsstaat. byap 

Terlaloe banjak kekoeasaan dari Jus- 

— titie ditarik kedalam tangannja badan2 
pemerintahan. Memang mentjegah ke 

djadian jang diingin itoe ada sebaiknja, 

pentjegahan itoe tidak menjimpang      

        

     
   

anggauta Volksraad bersangsi 

am oeroesan mendjalankannja atoe- 

12 dalam ordonnantie ini oleh pega- 

SENGIT 

man. 5 : 

' Kekoeasaan jang diberikan kepada 
Procureur General bisa merobah azas 
kepangkatannja sebagai Opebaar Mi- 

nisterie jang tertinggi dalam kalangan 

kehakiman, mendjadi kepala seantero 

| atau diloear kalangan kehaki- 
2. rendahan daripada Wali Negeri | 

  

    

    

   
penting dan mengenai hak 

ima baik oleh Volksraad.— 
olak boeat ditoeroenkan.—   

3 3 

Lezing D. Koesoema Ningrat depan microfoon V.O.R.O. 
Sabtoe 22/23 Februari. 

(demikian, dan tjoema kalau keadaan 
terlaloe loear biasa gentingnja rentjana 
ini bisa dimadjoekan dengan djalan 

jang tjepat.“ 
““Lebih2 dari dalam diensten-toe- 
zichtordonnantie itoe, ada lagi ordon- 
nantie- perobahan dan pertambahan 

Itentang hak berkoempoel dan bersi- 
dang. Fatsal jang paling penting dan 
paling banjak diperbintjangkan dalam 
'Volksraad adalah perkara kekoeasaan 
polisi oentoek menghadiri djoega per 
sidangan2 tertoetoep. Dari beberapa 
fihak, teroetama Mr. Fruin, pemerintah 
itoe dimintak keterangan jang djelas 
tentang perkara ini, karena katanja, 
dengan begitoe perkoempoelanz jang 
loyaal dipersamakan dengan perkoem 
poelan2 jang deloyaal. Maka dimintak 
soepaja atoeran itoe djangan didjalan 
Ikan bagi jang loyaal, serta ordonnan 
tie ini dirobah menoeroet permintaan 
Ane oa 

Wakil pemerintah memberikan kete 
rangan bahwa dilakoekannja atoeran2 
itoe oleh politie rendahan, tjoema bo 
leh atas perintahnja Procureur Gene- 
raal dan sesoeatoe pegawai politie 
jang menghadiri persidangan tertoe- 
toep itoe moesti memboeat rapport 
oentoek Procureur Generaal. 

Lebih djzoeh kata Mr. Enthoven itoe 
bahwa atoeran itoe tidak berlakoe ba 
gi semoea persidangan tertoetoep. Ini 

'tentoe kekoerangan pegawai.. Tjoema 
dilakoekan kalau ada alasan2 jang 
berdasar dan oentoekke- 
pentingan ketertiban dan 
kesentausaan oemoem. 

“Ketertiban . dan kesentausaan oe- 
moem itoelah jang dipentingkan, boe- 
kan sifat dan haloean perkoempoelan, 

'Djoega katanja perkoempoelan jang 
'alirannja terdapat dalam Volksraad dan 
tidak mempoenjai maksoed meroeboeh 
kan atau menganggoe kekoeasaan Se 
karang tentoe-sadja tidak akan dapat 
perlakoean demikian. Maka dari Bes- 
tuur dan perkoempoelan sendiri ada- 
lah beigantoeng, apakah atoeran itoe 
dilakoekan padanja atau tidak. 
Dari Voiksraad terdengar kembali 

soegara, bahwa keterangan koerang me 

moeaskan, karena djoega perkoempoe 
Ian jang - mempoenjai wakil dalam 
Volksraad, artinja cooperatief—dalam 

azasnja dan itoe niatan menganggoe 

kekoeasaan katanja, akan tetapi peme- 
rentah tidak pertjaja dan  menerang- 
kan poela, bahwa ordonnantie ini 

soenggoeh bermaksoed oentoe mentje 
gah kedjadian2 jang tidak di ingin, 
dan eentoek mengambil tindakan tin- 
dakan terhadap perboeatan2 jang ber 

maksoed membikin bodo politie, de- 
ngan mengatan persidangan tertoetoep, 

kepolisian. Toean Van Helsdingen ber tetapi sebenarnja persidangan oemoem, 

- kata : ,denattireering van het ambtvan 

Procureur Ganeraa”. 
“ Toean Thamrin dan De Dreu, djoega 

t. Feuilletau de Bryn tidak setoedjoe 

“dengan ordonnantie ini. Lain poela 

pendiriannja Mr. Fruin jang mengatakan 

dalam mana orang bisa menghasoet 
dengan tidak terdjaga oleh  politie. 

'Rentjana2 itoe semoea telah diterima 

baik oleh Volksraad, tetapi tidak be 
'gitoe rentjana oentoek menoeroenkan 
gadji lid dan gedelegeerde, jang dito 

bahwa ordonnantie ini berdasar atas lak dengan soeara, terbanjak. 
itoe perkataan jang terkenal ,Si vis 

2 
siapa|  Apak: 

— soeka damsi, haroes bersedia oentoek |kembali antara pemerentah der wars 
pacem para bellum”, “Apakah ini menerbitkan conflict 

raad ? Boleh djadi, sebab Minister 
Colijn soedah kasih perintah soepaja NA 

Menoeroet pertimbangan saja, inilboeat menoetoep lobang dari f 20 

ada keterlaloean, 'Biarpoen doeloe |millioen, diadakan penghematan da- 

dalam zaman pemberontakan Commv-|jam semoea post Ham onting dari 5 
' nist beloem ada itoe keperloean bagai/pCt, dan paling sedi 
pemerintah oentoek menjatakan Statlpost pegawai negeri, Ini 3pCt sebisa 
van ooriog atau S'taat vanjhisanja dengan menoeroenkan gadjih 

beleg. Ordonnantie ini moesti men- | pegawai dari pada dengan mengoe- 

tjegah, jang mana ada lebih baik dari rangkan banjaknja pegawai, ialah ber 

pada menjemboehkan (voorkomen ISlhoeboeng dengan banjaknja pengang- 

beter dan genezen). 
mentjegah 

Dan  oentoek | soeran. Djadi kalau gadjih pegawai 

kedjadian jang tidak di| Segeri 1 gadjih peg 
negeri jang lain mesti ditoeroenkan 

ingin, maka dengan djalan kehakiman | jagi dari jang sekarang, apakah tidak 

.. djoega, 
. soednja 

man. 

orang bisa sampaikan mak- | 5djl kalau gadji lid Volksraad dan Ge 

Li itoe, tidak perloe dengan dalegeerde djoega ditoeroenkan. 
— smempensendjatakan diri" atau de-f. &.” , 

ngan manambah kekoeasaan kepolisian 

atas keroegiannja kekoeasaan kehaki- 
Sedikit kegontjangan 
dalam doenia perda 
gangan. 

Saja setoedjoe dengan perkataannja: .Saja.hendak. membitjarakan sedikit 

ocean Thamrin bahwa: .Keadaan po- kegontjangan dalam doenia perdaga-   itiek di sini tidak memintak atoeran2Ingan hasil boemi, betoel diloear nege- 

it 3pCt dalam 
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Penjakit pest di tanah Djawa. 

wa-Barat. 

Pest, didalam tahoen 1934 di Indone 
sia ada 23,267 orang banjaknja jang 
kena penjakit ini, darimana ada 23,239 
orang jang soedah mati. 
Angka2 oentoek di Djawa-Barat sa 

dja memperlihatkan bahwa didaerah 
ini ada 20,597 jg diserang, darimana 
20,567 jang teroes meninggal doenia. 

Gadji goeroe des:. 
“ Nasibjang malang bagi 
goeroe2 di regentschap 
Poerwokerto. 

mengabarkan — 
: Gadjih goeroe desa menoeroet H 
BBL dari f15-—-f:30 govroe ke- 
pala, sedang pembantoe f W — 1 25. 
dengan kenaikan 2 taboen sekali 4 
f 1.50. Dengan atoeran R. R. Poerwo- 
kerto, maka gadjih  goeroe sekarang: 
mendjadi berikoet: skepalaf 15 —f25, 
pembantoe f10— f'20, dengan kenai-, 
kan 4 tahoen sekali A f 2.—” 'Soedah 
tentoe dengan atoeran ini banjak goe- 
rcee merasa roegi boekan sedikit, Oem- 

bekerdja 2 tahoen, dengan bergadji 
f10 dan f 1505 #f 11,50, sedang 
menoeroet atoeran, RR. sekarang ia 
masih tetap bergadjih #10 karena be 
loem 4 tahoen bekerdja. Melihat boekti 
ini goeroe A menanggoeng roegif 1,50 
kali 2 tahoen atau f 36. 

Kabarrja tidak semoea goeroe di 
Indonesia bernasib begitoe, dus hanja 
dibeberapa Regentschappen daerah 
Banjoemas sadja. 'Biarpoen begitoe 
H.B.B.L. di Madioen tinggal toetoep 
moeloet, 5 
Beginilah nasib kaoem boeroeh...! 

—90— 

Fabriek teboe alamat ak.n dibe- 
rentikan seteroesnja. 

Pembantoe kita dari Soempioeh 
mengabarkan. Sa : 

Menoeroet tanda2-nja tentang seka- 
rang beberapa railbaan djalanan fa- 

briek teboe-di- i e- 
rapa hari lamanja di mana2 tempat 
soedah banjak dibongkarnja. Dan kini 
poen ternjata poela atas beberapa roe 
mah gedoeng jang biasa didiami oleh 
toean2 dari personeel pabrik terseboet 
telah di tawar2-kan, ada jang f 600 
ada jang f 500, ada jang f 400 dan 

sebagainja. menoeroet kebaikannja 
masing2 roemah. Dan menoeroet be- 
rita jang terachir, harga ini poen soe 
dah poela diremboek diroemah toean 
S.O, dengan mereka jang akan mem- 
belinja. Bagaimana achirnja. hal ini 
menanti kepoetoesan lebih djaoeh dari 
jang tebih koeasa, 

— o0— 

Wakil Madoera ke volksraad:. 

Seperti orang makloem bahwa regent 
dari Bangkalan, toean R.A.A. Tjakra- 
ningrat jang soedah terpilih mendjadi 
anggauta Volksraad sebagai wakil Ma- 

Berhoeboeng dengan ini maka seka 
rang di Madoera ada doea aliran dan 
golongan jang masing2 hendak mema 
djoekan candidaatnja boeat wakil Ma- 
doera. Satoe golongan ingin memadjoe 
kan toean R. Sasradanoekoesoema, 
sedang lain fihak inginkan toean M. 
Tabrani boeat doedoek di Volksraad. 

Siapa diantara doea candidaat ini 
jang akan' mendapat kemenangan soe 
ara, ini akan terboekti dalam sedikit 
hari lagi. 

  

ri di Londen, tetapi kegonfjangan itoe 
mengenai Indonesia djoega, jaitoe da- 
lam pasar Lada. 

Speculatie lada di Londen soedah 
membikin djatoehnja beberapa kongsi 
dagang jang besar2 disana, sehingga 
lebih dari 20.000 ton lada tidak bisa 
dibajar. Bagian terbanjak ada lada 
asal dari Banka dan dari Lampoeng. 
Oentoeng sekali bahwa pasar Indone 
Sia tjoema mendjadi perantaraan sadja 
dan pasar Singapore sadja jg. toeroet 
bergontjang. Disini ada tertarik-tarik 
Kongsi Internatio, tetapi katanja kedoe 
doekannja bisa diperbaiki. Dari fihak 
Inggris ada diharap, pemerentah Indo 
nesia soeka bekerdja bersama-sama 
oenteek mengoerangkan pengeloearan 
nja hasil lada, akan tetapi bocat me- 

'ngadakan restrictie lada dengan adanja 

koerang lebih 10000 ecigenaar beban 

lada di Banka dan Lampoeng, atoeran 

itpe tidak gampang didjalankan. 
Apakah adanja speculatie hasil boe 

mi ini ada satoe tanda perboeatan 
dalam pasar-pasar doenia ? Kita harap 
sadja begitoe.   

Epidemie di Dja-j' 

Menoeroet rapport tentang penjakit | 

Dari Poerwokerto pembantoe kita | 

pama goeroe pembantoe A, sonia : 

doera soedah menolak itoe keangkatan. | 

  

  

TOKO JACATRA 
Pasar Senen 123 Batavia- Centrum 

Sekarang soedah ditoetoep pindah 

ke Palembang. 
a 

Kesempatan baik boest publiek 

“Sumatra Selatan. 

: Djoeal engross tetap di Pintoe 

Ketrjil No. 35: | 

Menoenggoe dengan hormat 

RACHMAN TAMIN 

32 

Tara 
Controleur Pasarwezen boezt | Partai Indonesia“ di Bogor mengabar 

regentschap Wonosobo. ikan poela seperti berikoet : 
ik £ j | , Pemilihan Pengoeroes Besar: baroe, 
Sekarang langganan kita dari Wo- jang dilakoekan diantara tjabang2 Par- 

n0Sobo mengabarkan : Itindo d 5 Lg 2 hn 3 R7 |tindo dengan djalan referendum, telah 
Pada tg. 28 ini boelan Coutroleur Yerhasil seperti berikoet : 

Pasoendan boeat regenitschap Wono- $ 5 Toean Sidik Djojosoekarto (sekarang 
sobo akan meletakkan djabatannja, Hi Ha “en 
Pa Sa Lk mendjadi ketoea Madjelis Daerah Dja 

Sampai sekarang jang rekest ada Naa Petani Pengoe- 

150 orang antaranja banjak jang dari Dn kenang pernah meme- 

Mulo A.M.S. dan H.B.S. Malah ada gang djabatan keiocatjabang Soerabaja) 

jang telah mempoenjai titel Ir. dipilih mendjadi Ketoea, tocan Slamet 

Betarijaah bocah mean candWaaka Pee petani Aabarg Soerabaja) 
LI 6 : 3 dipilih mendjadi Penoelis dan toean 

nja jang dianggap geschikt boeat itoe : : 

lowongan diserahkan pada ,,Commissie Soediro (sekarang medehoofdredacteur 

yan Verzoekschrifter." Pada tanggal 15 26 ngenyan Lengan Map mag 
ini s Kankan One telah pilih 6 djelis Daerah Djawa Barat dan Ketoea 
candidaat2.. Akan tetapi menoerOEti rahang Bandoeng) dipilih mendjadi 
Regent itoe pilihan masih koerang adil | Kengahari Pengoeroes' Besar 
dan .Regent minta. pada Commissie| Ketiga toean terseboet, jang” semoea 
soepaja mengadakan schrifting lagi. 'nja bertinggal di Soerabaja, akan me 
Dep 6 sangan Mang Perdapan — megang pimpinan harian dari Partai, 
OS MAN a an Pa tg “sehingga dengan pemilihan toean2 ter 

nja 3 candidaat. Sesoedahnja ini Ial0€ | sehset tempat kedoedoekan Partindo se 
candidaat tiga jang terpilih lagi Oleh karang pindah dari Djakarta ke Soera- 
Raad satoe orang oentoek lowongan £ : baja. 
terseboet. 

Soenggoeh ada soekar sekali pe- 

kerdjaannja Commissie. tadi, althans 

oentoek mengerdjakan seadil adilnja 

Oleh karena pemilihnja Commissie 

— 9 — 

Moderne Economie Schvol. 

Pembantoe kita dari Poerwokerto me 
. Ingabarkan : 

bertentangan dengan pendapatannja| Sekolahan terseboet di Aa 

Regent, maka persidangan Raad Ka-j oelai. October Panen anta 

boepaten, jang telah ditetapkan pada 

tanggal 28 Februari 1935, dioendoer- 

kan pada hari jang akan ditentoekan 

Publiek seoemoemnja mengharap 

soepaja persoonlijke belangen dising- 
kirkan. ' 

Na 

atas oesahanja bedryi ,,Rome“ (Poer- 
wokerto) Toedjoean sekolahan terse- 
boet boekan kebangsaan, tapi semata 
mata memberi pendidikan kearah ke- 
madjoean economie, soepaja anak2 
djangan mendjadi pandji klantoeng enz. 

Biarpoen toedjoeannja begitoe tinggi, 
tapi ra'jat tidak begitoe dojan, karena 
banjak orang jang berpendapatan ingin 
melihat boekti doeloe... : 

Penjakit inilah jang sangat disajang 
pan masih melengket diantara bangsa 

ita, 

Doeloe makan gaber, sekarang 
makan gelang. 

Tanah Indonesia jang loeas ini dan 
masih dapat diperoesahakan goena 
memoengoet hasilnja bagi penghi- 
doepan rakjat, djika orang fikir2kan 
soenggoeh sangat mena'djoebkan djika 
anak negerinja bisa terantjam oleh 
kesengsaraan koerang makanan. 
'Dibilangan Poerwokerto doeloenja 

pernah kita kabarkan bahwa rakjat di 
itoe bilangan demikian melarat hidoep- 
nja sehingga mereka kebanjakan tidak 
mampoe beli beras dan hanja memakan 
gaber sadja. 

Tetapi sekarang pembantoe kita 
dari Poerwokerto mengabarkan lagi 
bahwa harga gaber soedah mendjadi 
begitoe tinggi Sehingga rakjat tidak 
bisa membelinja lagi. Oentoeng Toehan 
masih kaja dan pemoerah, sekarang 
orang bisa mendapatkan sedjenis ma- 
kanan lagi. Pohon enau (aren) ditoem- 
boek isinja, dan dari sitoe keloear 
tepoengnja jang seroepa dengan te- 
poeng sagoe dan laloe diseboet orang 
»gelang“. Dengan oeang satoe doea 
sen sekarang orang bisa kenjang makan 

—LO— 

Sekolahan Taman Dasar, 

Siswa Poerwokerto, pada permoelaan 
Februari akan mangadakan Taman da 
sar Iseroepa sekolah ki 2 Goepermen|. 
Perhatian ra'jat begitoe roepa, sehingga 
dengan sedikit waktoe, Taman Dasar 
soedah kebandjiran anak2 moerid. Hal 
itoe tidak mengherankan, karena me- 
mang ra'jat soedah menoenggoe lama, 
oentoek menerima didikan kebangsaan 
jang moerah ongkosnja. Dengan wang 
paling tinggi 5 pitjis, orang soedah 
poeas menjekolahkan anaknja dipendi 
dikan jang selaras dengan kemaoean 
kebangsaan. 5 5 

Moedah moedahan, disamping Taman 
Dasar, haroes dioesahakan lagi Taman 
Tani. Taman Karti, dan djika bisa 
Taman Dewasa Raja (A.M.S.) sama 
sekali. 

gelang, kenjang boekan dalam arti Kg 

Ikata jang loeas, tetapi kenjang ter- 1 

paksa. Pada waktoe jang normaalj Pemandangan waktoe Tjap Go 
biasanja gelang ini hanja dikasihkan Meh di Cheribon. - 
oentoek makanan bebek ,....! Pembantoe kita dari Cheribon me- 

Soenggoeh orang Indonesia itoe bisa| ngabarkan : : 
hidoep seperti bebek, sebabterpaksa.| Pada hari malam Senen dan matam 

aa Selasa bertoeroet toeroet, di ini kota 
telah kebandjiran orang2 dari loear ko 

Pemilihan Pengoeroes Besar baroeta jang hendak menjaksikan arak2an 
dari Partindo. Tjap Go Meh dan keramaian atas 

Kemaren dikabar kota soedah dioe-| oesahanja bangsa Tionghoa. 
moemkan tentang perobahan Hoofd- Arak2an dan keramaian tsb. memang 

bestuur Partindo jang dipindalrkan dari | soenggoeh dapat perhatian loear biasa 
Djakarta ke Soerabaja. dari publiek dan segala bangsa. teroe 

| Lebih landjoet Pengoeroes Besa:'tama sekali bahwa itoe keramaian zon 
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Penerangan Islam di Medan Ra'jat.| 
| Oleh SAIFULsISL ita 

«Hati jang bersih (soetjil 
air dari segala perboeatan baik. | 
padanja mengalir amal jang oet 
0entoek keselamatan badan dan dj 
'Kesentosaan pergaoel 
dan bahagia raja, ar 
pai, djika tidak didasai 
hati jg. bersih dari de 
jang mendjadi penj 
Datar sekali. Hati 
joega sanggoep menimb 

sesoeatoe pa Ta dan 
ia terbebas dari pengaroeh djahat jang 

1 menggliroekan, “aa | 

| Benar. sekali sabda Rasoel jang| 
mengadjarkan, apabila hati telah bi- 
nasa (kotor) segenap anggota men- 

“bersih PF 

emboeh ditanah soeboer. 

  

bahannja antara zdman senang dan 
imoesim soesah, antara mendapat ke 

hormatan dengan beroleh penghinaan. | jang soeka berpelesiran malam mereka 
|Sebaliknja pergerakan jang boekanjakan sampai maksoednja oentoek me- 
mendjelma sebagai bocah kesoetjian| ngoembar hawa nafsoenja, lagi poela 
hati, perdjalanannja bergantoeng kelitoe keramaian dalam 2 malam se- 
(pada keadaan oedara diloearan, dima|hingga akan mengabiskan malam. 
Isa senang dan mendapat kehormatan 

allia melangkah dengan tjepat, tangkas 
Ja- |dan gembira, tetapi apabila datang za 

ada Iman soesah dan tak ada poedjian dari 
anat|kiri kanan, ia segera berdiam diri, 

8 katau moendoer kebelakang. 

  

   

  

Dalam doenia pergerakan politiek, 
g segala |kesoetjian hati itoe mendjadi djiwa 

.benar, |djoega. Boekankah perdjoangan poli- 
tiek itoe jang paling berat tanggoe- 
ngannja, sewaktoe-waktoe berhadapan 
dengan pemboeian, pemboeangan dan | 
sebagainja. Hati jang tidak ichlas tak| 
tahan menderitanja lebih lama: Keloe 

djadi roesak. Amal saleh, perboeatan|han dan sesalan hati hanja jang dil 
baik, menoeroet oekoeran agama dan 
ke 'manoesiaan, memberi gambaran 

bagi kesoetjian hati dan kemoeliaan 
roh seorang. Seteroesnja perboeatan 

| jang oetama itoe menambah moelia 
dan tingginja roh, membawa djiwa 
kepada tingkatan jang lebih sempoerna, | 

«Hati jang kotor mata air segalake- | 
djahatan. Perboeatan djahat dan kedji, 

| jang kita pertjermin sehari-hari dalam 
- keboelatan boemi jang besar.ini, se- 

moeanja ditimboelkan oleh hati jg. 

tiada memakai perhiasan kesoetjian. 
Timbangan dan pemandangan hati 

“jang kotor itoe, hampir selamanja 
tidak benar, karena timbangan hati 

dipengaroehi oleh berbagai jang ke 
|“liroe. AL Aa 
“dpi hari berbagai bala bentjana lahir 

— “didoenia, perboeatan kedji dan aniaja 
- timboel dimana-mana, membawa ba- 

|haja jang tidak ketjil bagi alam kema 
noesiaan. Semoeanja-atas perintah hati 

. jang telah diselimoeti hawa nafsoe jg. 
“kedjam dan boeas, Pemandangan mata 
hati jang terang telah tertoetoep sama 
“sekali: timbangan akal telah mendjadi 

|. binasa. Derdjat manoesia djatoeh ke 

tingkatan jang lebih rendah dari harga 
| hewan'jang tidak tahoe boedi. Dima- 
nakah lagi tersemboenji rasa kema- 

| noesiaan jang begitoemahal harganja? 
Dari hati jang bersih djoega terbit 

keichlasan dalam bergerak. Kita 
- ertikan ichlas dengan bekerdja 

“karena semata-mata mel: 

ngati kewadjiban, memenoehi 
tanggoengan hidoep- jang soedah di 
titahkan oleh Toehan jg maha koeasa 

. kepada hambaNja. 2 

Ichlas itoe djiwa dalam tiap2 oesa- 
saha. Pekerdjaan jang tidak berdasar 

keichlasan moedah roeboeh apabila 
ditimpa pertjobaan. Mereka jang tidak 

ichlas biasanja bekerdja hanja sehing 
ga djalan, mereka radjin ketika poe- 

| djian datang bertimboen, mereka ber- 

henti apabila tjertjaan datang. Itoelah 
toeboeh jang tidak mempoenjai djiwa 

koelit jang tidak ada isinja dan pada 

sisi Toehan tidak ada harganja.. Me- 

reka jang bekerdja dengan ichlas sama 

'sadja baginja moedah dan soekar, 
poedjian dan tjertjaan, penghormatan 

| dan penghinaan, mereka bekerdja te- 

roes melaloei berbagai bagai kesoeka- 

ran, karena mereka hanja ingat akan 
kewadjiban inilah jang mendorong me 

reka kepada: bekerdja dengan sepe- 

' 'moeh hati dan- sehabis tenaga. 

'—. Disamping meingati kewadjiban itoe 

hendaklah berdiri rasa ketjintaan 
“kepada sesama manoesia. Ketjintaan 
“memaksa manoesia bekerdja, menger- 

-djakan barang jang membawa keoen- 

  

PL toengan bagi: ketjintaannja.. Ketjintaan 

“ifoe menjebabkan soeka berkorban, 

'bekerdja menoeroet kehendak djiwanja 

“jang soetji. Tjinta kepada sesama hi- 
'doep memang telah mendjadi fitrah 
(thabi'at) dari tiap2 manoesia jang 

“ tjoekoep kemanoesiaannja. Hanjalah. 

sifat terlaloe mementingkan diri sen- 

diri (egoisme) jang meloepakan ma- 

“ noesia kepada mentjintai Saudaranja 

| sau lara seagama, sebangsa, setanah 

| air dan sesama manoesia. 

| “Sekali lagi kita oelangkan disini, 

“bahwa perboeatan jang timboel. kare-| 

“na kesoetjian hati, ia akan berdjalan| 

| tetap bosat selamanja, tidak ada pero 

- der memakan ongkosi, ketjoeali hanja 

ongkost kaki sadja. Dus ta' heran lagi 

In “kalau “orang2-loear kota sama perloe 

kan nonton, walaupoen mereka Itanja 

anak jang masih ketjil perloe djoega 
digendong dibawa nonton. 

Walaupoen sekararig ini zaman ma-. 
laise dn krisis, tetapi dalam itoe 
araksarakan sangat ramai nampaknaja, 

peroleh. Ditengah djalan mereka telah 
roeboeh, dan tidak ada: tenaga lagi 
boeat berdjalan teroes. Pergerakan jg. 
tiada bersendi di atas batoe ichlas, 
tiada lebih dari permainan, atau barang 
kosong semata-mata akibatnja tidak 
jakan mendatangkan bocah sebagai 
jang diharapkan. 

Sedjak dari awal karangan ini mem- 
beri kenjataan, bahwa kebersihan hati, 
kesoetjian djiwa itoe perloe oetoek ke- 
sentosaan pergaoelan, kema'moeran 
penghidoepan "bersama, bahkan dalam 
pergerakan jang bersifat politik. Oleh 
sebab itoe wadjiblah kita oesahakan 
dengan sesoenggoeh. hati. 

Pembatja jang terhormat! 
Dapatkah kesoetjian batin di 

tiapai dengan semata-mata ketjerdasan 
fikiran dan ketinggian watenschap ? 
Tentoe tidak! Boektinja dapat diper- 
saksikan oleh kedoea belah mata sen- 
diri berapa banjaknja mereka jang tjoe 
koep terpeladjar bekerdja diloear batas 
kemanoesiaan, mendjadi pendjahat be- 
sar, pentjoeri, penipoe dan sebagainja. 

' Oetoek meoesahakan kesoetjian ba- 
tin, tiadalah lain djalan dari pendidi- 
kan jang dapat membentoek kesoetjian 
djiwa, kesempoernaan rohani dan ke- 
batinan. Tjaranja ialah dengan teori 
dan praktik, ilmoe dan amal. 

Djalan teori ialah mempeladjari sifat2 
hati jang tertjela (sifat mazmoemah) 
dan sifat2 jang baik (sifat mahmoedah). 
Semoea itoe kita peladjari sampai dje 
las betoel, bagaimana keadaannja 
Isebab2 timboelnja, bahaja- 
nja dantjara mengobatinja, 
Kemoedian baroe didjalankan dalam 

praktek dengan melatih kebatinan (dji 
hadoen'nafs) sehingga segala sifat2 dja 
hat jang bersarang dalam hati lenjap 
sama sekali. Setiap nafsoe djahat da- 
tang menggoda, kita perangi dengan 
hebat, sehingga kekoeatannja mendja 
di lemah dan tidak berpengaroeh lagi 
dalam alam kebatinan kita. Kita oesa- 
ha dengan sehabis daja poela, soegpa 
ja sifat2 jang moelia selamanja men- 
djadi perhiasan hati, serta mempoenjai 
pengaroeh besar jang tak moedah di 
kalahkan oleh balatentara nafsoe. 

“Apabila kita bersoenggoeli-soeng- 
goeh mendjalankan pendidikan ini me 
noeroet teori dan praktek, insjaa'llah 
akan sampailah kita menoeroet djalan 
evolisi kepada kemoelian batin dan 
ketinggian djiwa itoe, tidak boleh tidak. 
Disepandjang djalan tentoe kita mene 
moei berbagai rintangan, tetapi de- 
jau sendjata kemaoean jang keras d 
'patlah dilaloei dengan baik. ' 

| Pergaoelan hidoep sekarang jang te 
lah moerat marit, diantara sebab2nja 
jang terbesar ialah roesaknja kebatinan 
dan batin jang telah roesak itoe men 
dapat pengaroeh besar boeat mendja- 
lankan rolnja didoenia ini. Apabila 
nafsoe rendah teroes meneroes berdja 
lan nistjaja doenia ini makin tjelaka, 
dan pendoedoek boemi akan . bertam- 
bah sengsara. 

Oleh sebab kita tetap berkata: ,,K e 
soetjian batinitoe perloe". 
Doenia hendaklah sama menoedjoe ke 
'sitoe, djika.manoesia hendaklah sento 
sa, Dalam agama tjsekoep semoea, dan 
barang siapa jang merasa berkepenti- 
ngan soedilah mempeladjari dengan 
sebaik-baiknja. : : 

arakan Tjap Gomeh sama toeroet meng 
hormati, seperti: H,C.T.N.H., C.M.F.T,, 
Morning dan lain-lain lagi. Adapoen 
pertoendjoekan seperti: Liong, bebe- 
tapa sendjata Tionghoa jang dipegang 
oleh beberapa orang dan masih ada 
banjak lagi. 
Samboetan dari pihak Tionghoa djoe 

ga menjemangkan, pengiring jang ber 

Perko»mpoelan bangsa Tionghoa dalam 'kendaraiin djoega tidak sedikit, begi- 

— ini kota banjak sama ambil perhatian, 
soeafoe tanda bahwa dalam itoe arak! 

    

    

  

    
    

(pakan anak2 P 045 
Koentji 

   
Nak 

toepoela bagi pihak bangsa kita jang) 

groebjoeg, disitoepoen sama toeroet 
djoega berkendaraan kian kemari, djadi 
'pengantarnja itoe keramaian. 

Teroetama sekali dalam itoe waktoe 
jang lebih girang dan senang, bagi pi- 
hak kaoem pemoeda poetra dan poetri 

— O— 

Lagi pemboeangan ke Boven Diguel. 
Dengan besluit Gouvernement dan 

bersetoedjoean dengan Raad van Indie, 
maka seorang Minangkabau nama 
Moehamad Noer Arif, jang selama ini 
tidak boleh keloear dari kota Padang, 
ialah oentoek mendjaga keamanan dan 
kesedjahteraan oemoem, sekarang di- 
asingkan ke Boven Digoel. 

—0O— 

Sneltrein Semarang — Soerabaja. 

 Pembantoe kita dari Semarang me- 
ngabarkan : : 

Menoeroet berita setengah officieel, 

bahwa moelai tanggal 1 Mei jang akan 

datang oleh N.I.S. akan diadakan pero- 
bahan sneltrein antara perdjalanannja 

kereta-api Semarang —Soerabaja. Pero 
bahan itoe seperti berikoet : 

a. Sneltrein Semarang — Soerabaja 

djalannja akan ditambah ketjepatannja. 

Sekarang paling banjak dalam sedjam 
kentfjangnja 45 K.M., sedang kelak akan 
mendjadi 60 K.M. (maximum snelheid 

per uur.) Ska G 
b. Berangkatnja dari Semarang lebih 

pagi dari pada jang sekarang berlakoe 

dienst pagi, Officieelnja djam berangkat 
beloem dipastikan. 

c. Orang adanja perobahan ini kalau 

mempoenjai kepentingan akan merasa 

senang, karena lebih tjepat datangnja 

dan di Soerabaja ia bisa tempo lamanja 

satoe djam. sn 

Dengan begini siapa jang ingin pe- 

pergian ke Soerabaja dalam sehari bisa 

poelang balik, Kalau keadaan doenia 

poetarnja tjepat dan berobah madjoe. 
—O— 

Doenia pergerakan P.N.S. 

Rapat tjabang Ke- 
miandjen. 

Hari Minggoe jbl..P:N.S. tjabang 
Kenirandjen (Soempioeh) telah menga- 

dakan rapat anggotanja, bertempat 

diroemahnja Mej. Tarsini. Rapat dimoe 

lai kira2 djam 10 pagi, dipimpin oleh 
ketoeanja. Diantara lain2 ketjoeali me- 
remboeg hal roemah tangga perkoem- 
poelan, djoega telah meroendingkan 

Verslag Congres dari Semarang, di 
oeraikan oleh oetoesan T, Soewito. 

Djoega diadakan pilihan bestuur 
baroe, terdjadi dari : 

1. T, Martoharsono—voorzitter. 
2, Mej. Sekem—Onder-voorzitter 

3. Mej. Tarsini—secretaresse. 
4, Mej. Moesringah—Penningm. 

5. T. Soewignja, toean Lamingoen 

dan toean — Commissarissen. 
Poekoel 3 siang verg, baroe 

dahkan. 

  

disoe- 

Rapatanggautatjab, 
Karanganjar, 

Hari Minggoe 17—2'35 jbl. tjabang 
'P.N.i. Karanganjar telah mengadakan 
rapatnja, bertempat ditosmah toean 

Sastrossedjana Verg. diboeka kira2 
djam 10 pagi Rapat ini dikoendjoengi 
djoega oleh HB. tocan Martosiswojo. 
Ketjoeali lain2, telah meroendingkan 
teroetama verslag Congres, dan pli- 
han  Bestuur baroe, Soesoenannja 
seperti berikoet: 

1, T,R, Moeksin—voorzitter 
2. T,V, Adiwardaja—Secr, 
3. tocan Sastrosoedjana—Penn. 
4, toean Dwidjosoemarto dan toean 

Hardjapranata— Commissarissen. 
Toecan CHB djoega memberi nasehat 

teroetama oentoek Bestuur, jang kesim 

poelannja. soepaja mereka selaloe actief 
memelihara perkoempoelannja. 

' Poekoel 2 siang verg, disoedahkan, 
ec (Ym 

Kemakmoeran Indonesia. 

Pembantoe kita dari Soempioeh 
mengabarkan bahwa berhoebong de- 
ngan zaman jang sangat soelit dan 
soekar sekarang ini, soedah sering di 
oemoemkan bagaimana kemelaratan 
jang menimpa orang2 desa. Begitoelah 
oempamanja didaerah Soempioeh da- 
lam onderdistrict, Tambok, Soempioeh 
dan Kemrandjen, oleh Bestuur soedah 
diadakan pembagian makanan (beras) 
bagi orang2 desa jang ternjata sangat 
kekoerangan makanan dan tidak mam 
poe oentoek mendapatkan penghasilan 
goena hidoep. Mereka jang akan me- 
minta beras ke Assistenan, dimoesti- 
kan membawak soerat keterangan dari 
ea desanja dalam seminggoe doea 
kalis". 

Inikah tanda kemakmoeran Indo-     oemoemnja hanja senang groebjag- 

"TT TAMBAH PENGATAHOEAN 
F'075. Boekoe fjonto pakaian Njonja 

njoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,60 F 1,— Semoea fjoekoep 
95 "1 boekoe Bahasa Inggris lekas dimengerti F 0      

nesia ? 

F 0,45 F 0,90 TOKO 
Pasar Senen 159 

  

Kesengsaraan rakjat desa mentjari 
oeang. 

Beloem apa-apa Ge- 
. meente kenakan kaar 

tjis bajaran, 

Pembantoe kita dari 
(Tapanoeli) mengabarkan : 

Telah bertahoen2 lamanja djoega 
pasar2 (pekan) di bahagian Tapanoeli, 
sebagai Gemeente di kotajang besar2 
mengenakan padjak pasar tiap2 hari 
pasar dengan mendjoeal kaartjis jang 
telah disediakan, pada pedagang dan 
orang jang maoe djoealan di pasar itoe.. 

Tidak dalam kota2 sadja dipoengoet 
padjak pasar terseboet, tetapi djoega 
di desa2 dan semoeanja pasar2 itoe 
dipagar dengan kawat berdoeri, tetapi 
ada beberapa pintoe boeat masoek. 

Di kota2 seperti Taroetoeng Balige 
dll, pasar dipegang oleh ,Stads- 
fonds” dan di desa2 kebanjakan 
pasar2 itoe dipegang oleh Kepala 
Negeri (Negeri hoofd) dari Negeri 
dimana pasar itoe berada. 

Akan tetapi pembatja djangan chilaf, 
»Gemeente Stadsfonds” terseboet tidak 
lah sebagai Gemeente kata jang besar2, 
mempoenjai Burgemeester, Wethouders 
dan Gemeente Raad, dimana lid2-nja 
Iwakil pendoedoek| bersidang mem 
bitjarakan hal2 jang berhoeboengan 
dengan Gemeente : tetapi Stadsfonds 
terseboet adalah dibawah pimpinan 
Beheerders dibantoe beberapa pegawai 
rendahan, 

Tjaranja memoengoet padjak terse- 
boet, di pintoe pasar berdiri pegawai, 
djika ada pedagang maoe masoek, 
mesti lebih dahoeloe bajar 
padjak, pasar seberapa jang di 
taksir oleh pegawai itoe. Djika tidak 
maoe bajar, maka pedagang itoe tidak 
diizinkan masoek 'alias tidak boleh 
masoek. 

Sering2 kedjadian hal2 jang amat 
mengetjiwakan atau menjedihkan atas 
dirinja orang desa (boekan pedagang) 
jang bawa hasil keboennja, oempama, 
sajoer2ran atau bcea2han, tidak di'zin 
kan masoek, sebab tidak poenja wang 
boeat bajar padjag terseboet. Betapa 
soesahnja wang di desa2, terlebih-lebih 
zaman malaise ini, tentoe pembatja 
jang arif telah makloem orang desa 
bawa hasil tanamannja boeat didjoeal, 
dan wang jang di harap2nja dari pem 
beli, akan dibelandjakans tetapi se- 
bab tidak poenja wang, tidak diiz'n- 
kan masoek. . , ..! 

Lebih djaoeh, pasar itoe tidak sepa- 
|dan dengan harga dagangan, sehingga 
boleh dikatakan kebanjakan masoek 
KI RA ale pasak 
Kartjis2 jang disediakan, jalah harga: 

f 0,01 f0,025 f0,05f 0,10, f 025 dan 
selandjoetnja. 

Dus, paling sedikit padjak pasar 
f 001, dari orang jang dagangannja 
sedikit djoega. 

Pen. sering lihat di pasar Taroe- 
toeng dan di lain-lain tempat, seorang 
pedagang atau orang desa bawa da- 
gangan teboe d.I.I. seharga paling ma 

hal f 0,40, zegge, empat poeloeh cent, 

kikenakan padjak pasar f 0,08 of 

f 0,10 — 
Hal diatas beloem seberapa, djika 

ditilik jang djoeal sajoeran. Seorang 
iboe bawa sajoeran dari desa dalam, 
,tandok“, atau ,,handang2an”, (Ba- 
taksch) boleh diartikan seroepa bakoel 
ketjil, seharga f 0,05, djoega dikenakan 
padjak terseboet f 0,01 alias: satoe 

cent ! 
Sebagai telah di terangkan diatas 

padjak pasar dipoengoet di pintoe, 
tidak seperti di Pasar Senen, Pasar 
Pagi, d.I.I. pasar Gemeente Batavia, 
padjak pasar (di Batavia diseboet 
,tempelan“) itoe ditaksir setelah pe- 
dagang doedoek ditempatnja berdjoe- 
alan. 

Taroetoeng 

adalah lebih menjenangkan, sebab 
dagangan telah dibongkar, sedang 
penaksiran jang dibiasakan di pasar2 
Tapanoeli, teroetama di Bataklanden, 
samalah artinja dengan. 
,Orang belikoetjing dalam 

karoeng!“ | 
mami O 5 

Penanggoengan rakjat didesa. 

Moesti kerdja paksa 

denganpertjoemah 
dan diantjamlagide- 
nganhoekoeman. 

Pembantoe kita dari Martapoera 
(Borneo) mengabarkan : 

T Berhoeboeng dengan pembikinan 
djembatan baroe dan menggali soe- 
loeran air dibahagian straat kamp. 
Bawahan jang beberapa boelan beloem 
djoega siap. Maka moelai tg. 10-2 '35 
dibeberapa kampoeng sekeliling djem - 

batari itoe, terhitoeng moelai Kamp 

Sei Alat sampai dikamp. Mataraman, 
kira2 ada 8 kampoeng (Keloerahan) 
banjaknja.   Dus, penaksiran seperti di Betavia itoe 

Semoeanja pendoedoek kampoeng2 
itoe telah dapat perentah dari District ' 

disoeroeh menggali soeloeran air ter-. 
seboet, zonder oepah (gadjih) lamanja 
kira2 doea hari seseorang, serta dida- 
lam satoe hharinja diberi borongan 
poela, dus kalau tidak klaar borongan - 
nja tidak boleh poelang keroemah 
masing2. | : 

lian loerah2 #dari kampoeng2 mana, 
sebahagiannja telah membawa ra'jatnja 
kepekerdjaan itoe, jang djaraknja sam 
pai 2 K.M. dari roemah tangga ma- 
Sing masing. 

Sebahagaian dari pendoedoek kam- 

atas “perintah 'itoe, jalah mengingat 
keperloean isi peroet anak isterinja, 
sebab pekergjaan itoe tiada mendapat 
hasil, hanja mendapat keroegian dan 
ketjapaian belaka. 

Tapi apa latjoer ke engganan itoe?, 
malah beberapa loerah dapat dampra- 
tan kofie pait dari District-Hoofd jg. 
memerintahnja, serta diantjam poela 
-barang siapa jang tiada menoeroet 
perintah itoe, bakal dapat hoekoeman 
3 hari pendjara di Martapoera. 

Antjaman mana memangnja ditakoeti 
oleh pendoedoek disitoe, maka terpak 
salah sekalinnaja baik 'jang bekerdja 
tani, dll, semoeanja meninggalkan pe- 
kerdjaannja sendiri, perloe memenoehi. 
kemaoean District Hoofd jang begitoe 
keras. 

—O— 2 

Madjallah P. N. I, ,Kedaulatan 
Ra'jat”, . 

Akan diterbitkan lagi 
Orang kiranja beloem loepa tentang 

penangkapannja wakil dari P.O P.N.I. 
di Djakarta dalam boelan September 
1934. Dengan ditangkapnja Toean 
T.A, Moerad c.s. (P.O.), menjebabkan 
Partai-orgaan PLN. I. Kedaulatan 
Pa'jat" poen tertoenda terbitnja, Wakil 
P,O. P.N.I, jang baroe segera disoesoen 
Pengan berkedoedoekan di Semarang, 
dbagai ketoea Toean Soeharjo, Sec- 
setaris-penningmeester T. Soemaheroe. 
oentoek 'melandjoetkan pekerdjaan 
P.O. P.NI. jang lampau, maka P. O. 
jang sekarang telah kandoeng niatan 
oentoek menerbitkan madjallah-offi- 
cieel dengari tidak menokkar boeloe. 
Kedaulatan Ra'jat kabarnja, hendaknja 
selekasnja akan diterbitkan, bilamana 
telah tioekoep mempoenjai alat-alatnja, 
diantara jang terpenting oeang. 
Tentangan hal ini, soedah tentoe ter- 
letak diatas kesanggoepannja tjabang2 
P.N.I. oemoemnja dan anggauta2ni 
seloeroehnja. TAA Tn 

2 

—O— 

Oentoek mewakili djabatanInspec- : 
teur Financien. 

Dengan besluit tertanggal 21 Fe- 
bruari 1935, diwadjibkan oentoek me- 
wakili pekerdjaan Inspecteur van Fi- 
nancien : 

1. E, L. Van Acker, thans ambtenaar 

van Financien, 
2. Mr. J.O A.L. Van Dam, sekarang 

adjunct-inspecteur van Financien. 
  

A 

  

  

Penanggoengan oemmat Islam d 
Bataklanden sebab adat Batak. 

Oelamalslam beractie 
mengirimkan rekest 
pada voorzitter 
wan Ra'jat, 

Pembantoe kita A. Goeltom dari Ta- 
roetoeng mengabarkan: 

diami oleh jang berigama Nasrani (Kris 

banjak djoega jang berigama Islam, - 

poeng ada jang memeloek agama Is- 

zin| jang memeloek agama Islam, 
Berhoeboeng dengan beberapa hal2 

jang kedjadian atas Oemmat Islam jang 
diam di Bataklanden, makatergeraklah 
hati pen. oentoek membentangkan hal 
itoe dihalaman Pemandangan" ini, 

tahoeinjaj teroetama pembatja jang 
memeloek agama Isiam, bagaimana 
nasib Oemmat Islam ditengah2nja 
jang memeloek agama Nasrani — pers   tentangan agama. dengan adat (?) dan 
selandjoetnja, “ha 

ELIMA 
Batavia-Cent 

Hoofd di Martapoera, soepaja setiap 
|orang, toea, moeda, asal bisa bekerdja, 
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Atas perentah terseboet, maka seka- 1 

poeng terseboet, ada djoega jg enggan e 

a
a
 

pe
m 

aa
 
m
l
 KA

 

ter beschikking dari Hoofdinspecteur 

Dea" 

Meskipoen Bataklanden termasjhoer di Tt 

ten|, tetapi diantaranja pendoedoeknja ' 

Hampir dalam tiap2 Negeri, djika be- 
'Hoem boleh dikata dalam tiap2 kam- 

lam. Menoeroet keterangan jang pen. 

peroleh,di Bataklanden ada koerang 
lebih 4000 (ampat riboe) tjatjah Ige- 

agar soepaja membatja dapat menges 
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am mengharamkan babi, 
ntoeh mesti disamah, dimes- 

memotongkan babi itoe oentoek 

   

  

    
   

  

   

           
      
    

   

     
   

pa roemitnja perintah itoe. 
lanja Oemmat Islam me- 

mereka dibebaskan dari 
t itoe. 

a boekan tidak hendak men- 
radja2, tetapi djamoean itoe 

babi, meski hewan jang 
bih mahal harganja, asal 

   

iijeriterakan orang kepada kita, 
wa mendirikan roemah dengan 

1 2 itoe, tidak dimesti- 

   

   

  

     
    

            

      

      

           

        

    
    

       

     

     

            

       

       
    

    

     

    

    

   

  

    

    

| ran ketakoeta 
—. nja, soedah 

— Pemerentah tahoe-ini hal dan hoe- 
koem itoe orang jang soedah soeroeh 
akan soep-tjoro 

   
   

   

            

          

  

| serta soesah oe 

    

    'boeat boeng Koesoemaningrat boekan| 
satoe 
lang             

  

     

      

kirim oleh2 beberapa doeren. Kampret, 

pikir 

   
|. Kampret anggap boekan satoe hoekoe- 

—. man, didapoer lantas njoejok dengan 

| anak-anak.... 
—. Dihoekoem makan gorengan silaroe 

— laron) ada orang jang girang, sebab 

'ada jang dojan apa lagi digoreng pakai 

— telor, Makan tawon djoega boleh, ada 

jang soeka asal tawon baji2 direboes. 
Ada teman Kampret doeloe soeka ma 

      
      

      
     

            
    

       
    
     

  

ada lagi jang dojan ikan badjing ... 
| Boeat bang Doel soedah ada hoe- 

eman berat sekali djikalau ia disoe | 

h makan petjel jang bakjoe toekang 

ijogalnja sembari adoni petjelnja poe 
2-soesoernja jang beratnja 100 gram. 

    

    

  

      

   

   

             
    

    

   

'toe tidak diidzinkan sebab oempama 

epedanja ketahoean beloem 
snning oleh Gemeente mesti 

isoeroeh makan sat€ koetjing, boleh 

   

       

      

     
    

   

    

   

  

| betoel, tidak lama koetjing2 diseloeroeh 

— Betawi habis disate. PR 
Kampret maoe antjam correctors 

| djikalau ini koran masih banjak salah 

— sadja maoe soeroeh makan saudara 

Anwar dan Achmad kare tjitjak, tetapi 

takoet nantinja ada salah toelis sendiri 

dan oleh hoofdredactie Kampret dapat 

' hoekoeman makan 'semoer lintah. 

PENA mete ha eta : 

            

   
   

    

| KAMPRET. 

   
   

   

          

   
   

   

(000 Sebenarnja pen. boekanlah seorang 

| achli dalam hal agama Islam dan Nas 

rani, poen adat Batak, tetapi seberapa 
' “boleh pen. tjoba mengoeraikannja. 

— Beberapa boelan jang laloe dalam 

| soerat2 kabar ada tersiar hal2 jang 
aneh, ea dengan sjarat-sjarat 

| agama Islam, hingga dalam beberapa 

soerat2 kabar terdapat critiek. 
.. 'Dalam ,Medan Islam” jang terbit 

di Medan, No : 14—15 tahoen ke 2, 

December 1934-Januari 1935 ada ter- 
5 dapat toelisan : 

. Bertentangan agama: 

—'Oemmat Islam chandoeri memotong 
babi... Api an : Re 

| Karena terpaksa menoeroet kepa- 

'la kepala adat, , 
| Adat di Bataklanden jang memper- 

adjamkan. pertentangan agama, 

ada tahoe jang laloe Oemmat Islam 
arparean, Porsea, Bataklanden, 

rendirikan satoe roemah sekolah 
drasah). Roepanja di Parpa 

rean ada soeatoe adat, djika orang 
hendak mendirikan roemah, orang itoe 
" motong seekor babi oen- 

1 Radja radja disitoe. 

   
    
    

  

    
   
   
    
      

   
   

       
    

  

    

  

“Oemmat Islam itoe hendak mendiri- 

kan roemah sekolah itoe. Mereka di 
m ek or babi, djika 

endirikan roemah 
     

   

    

  

poleh djoega hewan jang 
.Orang merasa ta djoeb apa 

da Oemmat Islam jang 
rikan roemah sekolah 

ndjamoe radja2, meski orang jang | 
9 Itidak berigama Islam sekalipoen akan 

$ | merasa beta 

,djambar ni Radja“ (Bataksch) bagian 
Radja, oempama: Kepala atau toelang 
hewan jang dipotong (tetapi tidak se 
moeanja toelang2 itoe diberikan pada 
'Radja tjoema jang telah ditentoekan 
Adat), mesti disampaikan pada Radja, 
sebab Radja itoelah Kepala Adat. | 

Soenggoehpoen begitoe pen. berpen 
dapatan bahwa hoekoeman jang didja 

toehkan “atas dirinja R. Soleman itoe 

adalah terlaloe berat. Memang sepa- 

toetnjalah dia dihoekoem mendjamoe 

Radja2, 

hewan jang lebih moerah harganja : 

sebab hoekoeman itoe boekanlah hoe 
koeman memotong lemboe, tetapi hoe 

koeman setjara Adat alias hoekoeman 
Adat. Dus, hoekoeman itoe boleh 
djoega dilakoekan dengan memotong 
hewan jang lebih moerah harganja, 

tetapi boleh djoega Radja2| 
litoe didjamoenja dengan memotong 

atau tidak memperhatikan hal itoe, 
ertinja, Pendita Duitsch dan Radja 
Pandoea Andereas terseboet beloem di 

hoekoem, sebab soedah tentoe me- 

langgar boenji Wet, althans menoeroet 
pikiran pen. 

Berhoeboeng dengan kedjadian2 ter 
seboet, maka dimintanja-agar- soepaja 
Pemerintah memperlindoengi Oemmat 
Islam Bataklanden, sebagaimnna telah 

ditentoekan oleh Pemerintah sendiri 

dalam Stadsblad 1927/0 E. No. 37. 
Sebagaimana eea terangkan diatas 

maka soedah tentoe tindakan2 atau 
djika boleh diseboet tidasan atau Oem 
mat Islam di Bataklanden itoe, sepa- 

toetnjalah jang berwadjib memperha- 
tikannja, agar soepaja djangan timboel 

jang tidak diingini, djika tidak, bila 

timboel jang tidak diinginkan, tentoe 
kesalahan itoe adalah di pihak Peme- 

perasaan jang sakit, dengan hati jang 

dengan 1 tahoen |dak adat itoe, menjadjikan babi kepada Meta 14 Un p radja-radja ... LI 

3 manoesia'an, dan hoekoem | kejam bernama R. Soleman dari kam- 
itoe bisa menjimpang dari keadilan Yong Djandji Maria. Parparean, me- 

Sa nja masinNgs. — (nikahkan anaknja setjara agama Islam. 
.. Hoekoeman makan jang paling berat|y, t " : di antara boeboeahan boeat: Kampret | Ka ong se-ekor lemboe oentoek 

— djikalau disoeroeh makan doeren, tetapi | panjak. . 

hoekoeman, sebab waktoe pO€- |dipersalahkan langgar adat, sebab ti- 
Ce Kane ingat Kampret, al dak membagikan kepala lemboe, dari 

| AA PENA Ya toelang lemboe' itoe oentoek Radja2 

ikir dalam» hati lebih baik djangan | disana, dan dipersalahkan tidak men- 
irim apa2 djikalau doeren, tetapi Ma | djamoe (menjoelangi, sebenarnia ,me 

roelangi” Bataksch, pen.) mereka (Ra- 
dja2 pen.) menoeroet  setjara adat, 

'kan oeler di poehoen (gendon) dan| 

' Oentoeng tiara menghoekoem begi- | (djoega bilangan Porsea), tidak pernah 

| djadi djikalau dilakoekan controle jang | mengoeraikan bagaimana 

Imikian, soenggoehlah hal itoe amat 

Imengoeroesnja.— 

ikenakan kepadal dengan “seekor lemboe atau kerbau di 

tl|koemnja menoeroet Adat, karena ba 

am |rang siapa jang berpesta atau menga 

mat Islam itoe, soepaja 
oekar dengan hewan lain, 

ga berhasil. Achirnja dengan 

$ karena perloenja mendirikan 
oemah sekolah itoe, ditoeroet kehen- 

Beloem berselang lama ini, seorang 

itoe, dan mendjamoe orang 

| Perboeatan R. Soleman itoe, toean 

Oleh karena dipersalahkan melanggar 
adat terseboet, maka kleine Rapat di 
Porsea telah menghoekoem R, Soleman 
menoeroet sepandjang adat: 

a. Memotong se8kor lemboe jang 
berharga f 15,— oentoek dimasak dan 

djamoean Radja2. 
b. Membajar ongkos perkara besar 

nja f 4,50.— SA 
Kalau hoekoeman jang diatas ini 

tidak ditoeroet, maka diganti dengan 
hoekoeman 15. hari pendjara.— 

Jang lebih mena'djoebkan lagi, ada 
lah didaerah Patane dan Permaksiran 

mendakwakan hal lemboe atau kerban 

asal sadja jang berhoeboengan dengan | 
agama Islam.— sera 
“Lebih djaoeh pen. artikel terseboet 

tadjamnja 
pertentangan Agama di Bataklanden, 
dimana sangat berpengaroeh Agama 
Nasrani jang baroe moentjoel mem- 
banteras Agama Parbegoe (Bataksch) 
artinja Heiden. Poen pertentangan 
Agama dengan Adat, diboektikannja| 
pertentangan Nasrani sama Nasarani 
berhoeboeng dengan soal polygami 
tempo hari (hal polygami terseboet 
telah dioemoemkan dalam s.k. ini pada 
'tahoen j.l.), dan sebagai penoetoep 
pen. terseboet berseroe, agar soepaja 
Pemerintah tjampoer tangan dalam 

hal itoe. 
. Hal itoe pen. tel:h selidiki. Memang 

dimestikan memotong setkor babi 
oentoek mendjamoe Radja2, tetapi 
tidak dipaksa mesti mereka 
sendiri menjembelih dan 
memasaknja, artinja, mengoe- 
roes makanan itoe boleh- 
lah orang lain. Walaupoen de- 

mengetjiwakan dan menje- 
dihkan, karena meskipoen begitoe | 
Isamalah aartinja, jang mereka 
sendiri memotongnja dan 

- Dus, tindakan Radja2 jang menoe- 
'roet of sendjata Adat(?)itoe,adalah 

semata-mata men ghina Aga 
ima lsiam, sebab menoeroet Adat 

djoega tidak dimoestikan me 
'motong-babi, karena boekan 
njababijangdipotongitoe 
boleh dikata memenoehiA- 

Idilakoekan setjara Adat, 

'itoelah jang sebenarnja dikehendaki 

Adat. Oentoek memenoehi sjarat2 per- 

djamoean, tentoe perloe makanan, teta 

pi Adat tidak memaksa mesti babi, te 

tapi boleh djoega lemboe atau kerbau. 

Malahan perdjamoean jang disoegoehi 

namakan orang perdjamoean besar ..! 

'koem setjara Adat, sebab dipersalah- | 

(kan melanggar Adat, Kleine Rapattidak 
bisa dipersalahkan, sebab menghoe- 

dakan perdjamoean mesti Radja2 dioen 

djoega, 

wan 

dat,tetapiperdjamoean jg.| 

  

Tentang hainja R. Solemari dihoe- : 5     
   

   

dang. Radja2 berhadlir atau tidak, | 

era Sapa 

SOEDAk 

205x225x125 cM. ,, 1.20 

Daan 

Ss: JALA 
'oekoeran 205x225x160 cM. F 146 

In memotong babi. — (sebab Adat do na otik, Adat do na 
aja oepaja telah dioesa-|godang” artinja,, biarpoen sedikit 

(ketiji), biarpoen banjak (besar) Adat 
asalkan dilakoekan setjara 

Adat. Pendeknja, boekanlah fasal he 
itoe jang dioetamakan, tetapi 

mesti menoeroet Adat, dan R, Soleman 
boleh dihoekoem dengan memotong 

hewan jang lebih 'moerah harganja. 

Tech, dia boeat publiek dihoekoem 

in mesti ,,manoelangi“ Radja2 dengan 

hewan jang lebih moerah Narganja, 

sebab melanggar Adat. satoe hoekoe 

man jang berat djoega, althans oentoek 

pendoedoek disana. 

Oleh karena itoe, maka toean Sjech 

Mohammad Saleh Samosir (Goeltom), 

Oelama Isiam, diam di Sitonggi-tonggi, 

Pahae, Taroetoeng, bertindak kirim 

rekest tertanggal 29 Januari 35 pada 

Voorzitter Dewan Rajat di Djakarta 

minta agar soepaja Pemerintah mem- 

'perlindoengi Oemmat Islam Batak- 

landen, Dengan pandj ng lebar dioe- 

raikaanja jang terseboet diatas, dan 

lebih djaoeh diterangkannja, penang- 

goengan Oemmat Islam pendoedoek 

Batoemanoempak, Pangariboean, Ta- 

roetoeng. pada beberap tahoen j. I. 

berdiri satoe Mesdjid, dan Djoem'atan 

dibawah pimpinan Halipah Moesah. 

Dengan tidak setahoe apa sebabnja, 

maka Medjid terseboet dibongkar Pen- 

dita Duitsch dengan dibantoe Radja 

Pandoea Andereas. 

Kedoeanja sama2 memeloek agama 

Nasrani, Dengan segera hal itoe diberi 

tahoekan oleh Sjech Mohammad Saleh 

Samosir pada jang berwadjib. serta 

minta agar soepaja Oemmat Islam 

jang tinggal disana diperlindoengi ke- 

merdekaannja menoeroet Firman Allah, 

tetapi hingga kini Pemerintah beloem 

rintah sendiri....! i 

Sedikit tentang dirinja toean Sech 

Mohammad Saleh. 
Beliaulah djadi oelama agama Islam 

di Bataklanden, dan beliau mendapat 

diploma dari Goeroe agama Islam, 

Sech Abdoel Wahab, di Tandjoeng 

roe Tengkoe soeltan Langkat. Togan 

Sech MS. Samosir dapat besluit seba 

gai pegawai Djem'at, besluit Contro- 

leur van Silindoeng, No, 1524 tertang 

gal 11 Mei 1915, dan lagi dapat be- 

Sluit Resident van Tapanoeli, No. 2 

tertanggal 2 Mei 1919 sebagai Oelama 

Soerat kiriman 
(Loear tanggoengan redactie). 

Dikeloearkan dari Pasoendan. 

keloear pada hari Selasa tg. 19 Feb 

lagi.   
Dalam Pemandangan No. 260 jang 

1935 ada diberitakan, bahwa menoe 

roet chabar dari Bestuur Pasoendanf : 

tjabang Betawi, saja moelai dari tg. 5s 

Dec. '34soedah diberhentikan 

dan dikeloearkan dari kalangan 

Pasoendan, sedang bestuur Fasoendan 

Betawi tidak berhoeboengan soeatoe 

apa lagi dengan saja, begitoe djoega 

sekalian tindakan dan ihwal saja tidak 

mendjadi pertanggoengan mereka itoe 

Tentang perkataan Bestuur Pasoen 

dan tj. Betawi, bahwa mereka itoe tidak 

berhoeboengan soeatoe apa lagi dengan 

saja dan bahwa sekalian tindakan dan 

hal ihwal saja tidak mendjadi tang- 

goengan mereka itoe lagi, itoe van- 

zelfsprekend, boeat apa diterang 

kan lagi, sebab orang jang berakal 

'tentoe akan mengarti, bahwa kalau 
orang soedah berhenti mendjadi ang- 
gota dari secatoe perkoempoelan, ten 
toe bestuurnja tidak menanggoeng 
djawab apa2 lagi terhadap kepada 
Orang itoe. : 

Jang mengherankan kepada saja ini, 

Betawi sampai berani berdjoesta kepa 
da orang ramai, mengabarkari seolah2 
saja ini diberhentikan oleh me 
ireka toe. padahat jang sebenarnja 
saja sendiri minta ber- 
henti dengan toelisan kepada me- 
reka itoe, dan saja dapat djawaban 
(dari mereka itoe, bahwa permintaan, 
saja itoe dikaboelkan. — Apakah mere 
ka itoe tidak tahoe bedanja keluear 
ataspermintaan sendiri dan 
diberhentikan?!?!? . 

Disini saja tidak (beloem) maoe me 
|nerangkan sebabnja saja minta kelogar 
karena semata-mata mengingatkan ke- 
pentingan oemoem dan. choesoesnja 
perkoempoelan Pasoendan segenapnja. 

Jang amat mengherankan saja lagi, 
mengapa Bestuur Pasoendan tjabang 
Betawi tjoema mengoemoemkan keber- 

Poer3, Soematra Timoer, ialah Goe-|hentian saja ini sadja, padahal saja 
tahoe bahwa tidak sedikit (pengiraan 
saja tidak akan salah, kalau saja kata- 
kan beratoes) anggota jang soedah 
menarik diri dari perkoempoelan Pa- 
soendan itoe. 

'Saja disini haroes menjesalkan atas 
pesrbocatan mereka jang sematjam itoe, 

  
sebab saja jakin. tindakan sematjam 
itoe boekan tindakan ,,gentleman” dan 

Itidak akan membawa kemadjoean 
' perkoempoelannja. 

: Sajang !!! 
: . SOEMANTA POERA. 

  

  

  

  

Abonne no. 7341 t. S5. Kart. 
Djakarta: « 

Soerat kiriman ta' dapat dimoeatkan, 
sajang oeroesan begitoe hendak di 
beber-beber disoerat kabar. 

T. E. Nitimihardja Anjer: 
Ta' dapat dimoeatkan, kirimlah jang 

lain agak penting kiranja. 

Toean W, Rawakele halte 
Idjoe: 

Baiklah, ini hari moelai dikirim pada   
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MENERAPKANNYA UEA ORANG MA, 

HARGA 
| Soedah banjak toeroen 

kwaliteit . . . 

tetap seperti biasa 

  

SCHOENEN 

Met RUBBERZOOL 
Oekoeran: 36-37-38-39-40/43 
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adres toean. 

g Un gp 

' SEKARANG 

2 F155 ITEM 

  

  

Perhatikan 

PESENAN, dikirim sesoedah kami te- 
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rima, Va dari djoemlah pesenan. 

taka 
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bagaimana Bestuur Pasoendan tjabang - 

      

   

  

   

       
     

    

       
     
     

  

      
      
         

    

   

  

    

     



    

  

   
   

  

   

  

   
      

    
   
   
    

      

   

  

    

  

    
   

    
     

  

    

  

   Tar. ET 314 — - Batavia-Centrum. 

Dokter “Terima sa 

Boleh ambil dan anterken! 

diroemah 

Franco 
  

  

  

-BOEMEPOBETERA" 
DJOKJAKARTA 

3 ——— 

lalah satoe Bd Hobi ia djiwa kepoenja'an bangsa awak 
| jang telah terkenal “oleh -oemoem, terboekti dari dimana mana 
terdapat verzekerde atau Agent dari Maaischappy kita ini. 

| ' Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

paparan Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 

  

  

SAJA SELAMANJA 
sena TIDA LOEPAKEN Ca DE ok E 

  

      

    
1: Kapan" saja papergian Wa at bekel 

. ye kapa Eau De Cologne Russe, kerna 
nak-haroemnja, seger rasanja badan, 

sSemioea sakit kepala dan mabok men-. 
.I- djadi. ilang. Eau-De Cologne Russe 

-indah botolnja, amat tjantik boeat 
dipandang. amat seger poani pake 
dalem perdjalanan. | 

““Eau De Cologne Double terlebi 
indah lagi. Garantie 100pCt boeat 

. Gualiteit. | 

Eau De Cologne Hidaoet bisa dapet JUPE: ni 
: dp PASSAR BAROE beli dimana toko-toko. Batavia |h 

  

Pa Selamanja sedia: 

Obat-obat patent Europa, Anggoer-Anggoer, Djamoe, Minjak 
Wangi, Bahan-bahan obat-obatan Europa, Saboen saboen, d,I.I. 

Obat-obat recept dokter bisa diambil dan dianter diroema 
zonder bajar ongkos lagi, 

HARGA DIT. 'ANGGOEN G. MOERAH . 

Patent Medicijnenhandel "J UP I . E R? 
Pasar Baroe ' Batavia-Centrum 

   

  

DARI 

Jang paling diempol: 
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   — Tikannja dokter, 

“ 
. Onderlinge: Levensverzakering Maatschappy 

    

  

  

  

    

      

Baroe trima dari EUROPA - 
  

Kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes 
perak 935/000 per stel (6 bidji) : 3 3 KA Mama 

Dompet sigaret dari lapis perakp.st...., 1.15. 
“Dompet sigaret dari perak dalem etui, moelai 

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

Horloge 
pita item. Perkakas Anker. — ..” .F15.- 

Horloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt. 
F. 15.— F, 25.— F. 30.— 

Horlogetangan boeat Toean dari CHROMIUM moelai 
dari, ..F 8.50 

dari MAS 14 krt. F 60.- » 1 . ” 

Sedia roepa-roepa model jang paling baroe 

FIRMA KOUW & LIE 
TOKO MAS — INTEN 

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

dar. , g FF 9— 

ta ngan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen '| 

HOTEL | PAUZE 
SV. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

. Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
Igoes dan bersih,  djongos-djongos 
'Iradjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 
'aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di Centrumnia 
KOTA Bandoeng: 

Tarief kamar 
Imenoeroet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjehangken. 

   

  

paling rendah dan 

   Memoedjikan dengan hormat, 

De Figenaar 
A. WACHIT 

    
69 

  

    

  

  

  

   
  

  

  
  

. KELOEARAN PALING BAROE 

FAROKA 

  

  

MPinder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji| 

.10 Cent. 
1 NY. arbid Malang, jaitoe Fabriek dengan |: 

«IM tiara kerdja jang paling modern dan jang 
| paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

10   

  

  

Speciaal bocar tahoen 1935 
: ? Tenoenan Donggala dari harga f2,75 f 3,50 sampai 4,00 
: 2 Samarinda ,, B1 Lt OOD Pa buas f3,50 

penamaan dip on EhB5 12501 “tan 
at Cheribon 1, 161,79 1225 P f2,75 
£ Garoet 8 s1 F330 1.85 & i2 50 
5 JesMabatakk LO  EEBORIS OSN HIS 

'Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes , 

Kain pandjang Banjoemas dari harga f1,50 f2.00 sampai f2,50 
2 . Solo haloes ,, Ta Tenan NO” 12,29: 
£ 2. Djokdja » ae 25 f 1.75 & f2,50 
z 2 Tjiamis - SANABO NI, SO, f275 
1 » Tasik : Kek Aa Ne Oenan f2,25 

Ba 3 Pekalongan ,, K, (ISI II, Rs f 2,50 

Semoea sedia roepa-roepa kembang 

Adres jang terkenal 

  KLEERMAKER 

SO EGRI 
& 

“Chemische—Wasscherij 

DE ZON' 
4 Kebondjatiweg 49 — Bandoeng 
  

& 

Kita bisa- membikin pakean 
Toean seroemah tangga, dari 
ketjil sampe besar. Kaen 
(stof) disediaken. 
Maakloon ongkos bikin) di- 
itoeng moerah. 5 
Harga pakean, baik pakean 
toea atau anak, bersaingan. 

Toekang potong dan $ 
djait boleh dipertjaja. 
Selamanja menoeroet ,systeem       

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 

PJ 

    

  

     

      

      
         

    

   

   
       

Prijscourant Batikhandel modern”. 

i P SC herij ratis “9 Oeroesan Chemische Wassc erij. 

" Toko .MOEDA Bisa bikin baroe barang .jang 

5 soedah toea. 
130 Pasar Senen No. 159 Batavia-Centrum 155 

pi 

  

  

  

  

  

  

  

ASMIN 

Toean-Toean tentoe pada mengetahoci, bagai- 

Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

Selainnja dari penjakit bengek, djorga ini 

  
    

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 
ikemandjoerannja 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 mendjadikan.apa-apa. 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja 
penjakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe pe- 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 
kesoesahan. 1 

Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 
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 ASN An Nan la ai 3 

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

Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek: 
sakit bengkak pada koelit dalem tempat djalan 
hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear ker.nget, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 
Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 
membikin lelah. 

SOERAT POEDJIAN OBAT 

ASMIN 

Tn eh 
Bg 
£ tar : an ten, 2 Sana Laka Pia bapak Hama 

Lani Saad ditmeng 

Pa ea yes SE Ea an DP 2 
abool.—. 

Pen, 

  

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

COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

  

  

Memoedjikan dengan hormat. 

Kroto 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

Telf. No, 293 Bat, 
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"Yen an ng pi ' 
: Saksi: Itoe waktoe. pooh i 

“ke Tjiamis. Ha 
Voorz: Apa betoel ada: mo 

via melamar Sartikah ? 
Saksi. Ja, dia sendiri bilang 

“saja, Dia ada seorang Padang g 
barnja soedah kawin. 

—.. Komariah bergendaan dengan 
"3 atau Soemartadibrata ? 2 5 

— Saksi: Tidak dengar. 
'Voorzs Apa dapat kabap - 

       
    

      

   
    

    

   

    

  

   
     

   
    

    

    

   
    
   

      

   

ting ? 
Saksi : Tidak. : 23 # 

'Voorz: Bagaimana persang 
  

  

Saksi: Tidaktahoe. 

kepada perempoean itoe? 
Saksi: Tidak tahoe 
Voorz: Siapa jhng dapat oentoei 

dari tiga perempoean jang mati itoe 
Saksi . 

warisnja. 

  

Komariah dengan familienja ? 
Saksi. Si ! 

     

    

daranj oeka data disini. 
Voor Ra : Lomemper tir 
Saksi : Di Pe an 

  

   
     

  

   
   
    
    

    

   

     

    
   

   

    

  

    

    

   
    

   
   

     

  

    
   

    

  

     
   
    
     
    

   
   
     

    
    

      

    

  

   

  

       

    

    

Saksi : : Ja kalau ada Taka 

dar 
Saksi : 

. seriboe atau doea riboe roepiah . : 

dan laloe itoe ongkos dibajar. 

djang sadja. 

midi tidak ada kebaan. 
Pes: Tidak ada. 

. commies FE T. dipanggil. 
». Yoora: 
. ketjil ? 

Tidak. 

—. Moear dari kamar . 

tong ? Ai 
: Soedah k,l, 4 tahoen 

i 0012 : 

i: Tidak. 

Ma itoe- drama. 

   

      

       

    

   

  

   
    

| Noorz: Bapa toean dapat kabarjang: 

—loemnja mena an ini, 5 Kana been 

Thamym maka ada kedjadian berim | 5 

'Voorz: Tidak ada orang jang b Leah 

   
Tidak lain dari pada achli 

Vercediger. Bagaimana .keadaannja 

. Ada baik: bapanja dan s: sau-|e 

gal dimana ? 

Voor: Setelah perkara boedel poe 
toes, apa Lomemper soedah kasih ta 
hoe berapa tahoen haroes bajar ong- 

Beloem, tjoema dia soeka 
“minta voorschot sadja, ada pindjam | 

Voorz: Kenapa tidak dibajar itoe| 
ongkost? 

Saksi : Ini bodel maoe dibagi doeloe 
jaitoe sesoedahnja belasting dibajar, | 

“Verdediger: Apa tidak dapat kesoe- 
.  sahan dari Lomemper karena itoe| Saksi: Tidak that 

: Si Pk dibajar ? 'Voorz: Siapa itoe waktoe dikilah 
& 2 “5 ada diroemah ? 1 

o1z: Apa Tidak ada pengadoean Saksi : Mintarsih, - Komariah dan 
dari Pap er? Entjah. 
Saksi: Tidak ada. Maliah 2 

5 Verdediger : : Bagaimana Tarmidi| ea Balvam. soedah 2 

dianggapnja oleh familie ? 'Voorz: Laloe kau Tidoer ? c 
| Saksi: Dia dianggap sebagai boe- 1 Saki SIA 

Voorz : (kepada pes) Pigimana " Ta ar- 

Saksi: Soemartabrata, adjunct 

. Apa kenal Komariah dari: 

| Saksi : J8, teman bermain ketika di 

Soeka Tag dengan Ko- | 

    

   
   

  

      

Waktoe Asep Berlian ma- 

oep, apa soeka datang di roe- 

& 

  

".
 

"aa delta diroemah. 

sifon Ketika. Asep Berlian kawin 
lengan Komariah, apa aan masih 
moeda ? 
. Saksi : Menliotlah: oemoer kl, 20'ta 

eratan Tarmidi ? 
| Pes: Tidak: 3 p 
- Voorz: Doeloe kau bilang (Tarmidi) 
Na Soemartabrata bergendaan dengan 
| Komariah ? 
“Pes: Ja sebab ia pernah datang ki 

ra2 sepoeloeh kali. 
| Voorz: Djadi sangkaanmoe bergen- 
(daan itoe, karena soeka datang sadja ? 

Apes Ja 
Voorz : Tarmidi bilang jang Soe- 

martabrata soeka main-main oa de 
ba Komariah . 
Tea : 
'Voorz: Betoel soeka seal Pp. . 
Saksi : Tidak sama sekali. (laloe bi 

tjara kepada pes 1 Kau Mangan bo- 
hong . 

Pem: 'Diam. 
Saksi Sapri alias Naa jai- 

toe adiknja Mintarsih, diperiksa dida 
Ham roemah, tetapi tidak . disoempah 

karena ogmoernja ditaksir baroe ada 

  
   

    

        

   

  

AS “ 

menghadliri pemeriks: 

di Bandoeng, jaitoe -dari Iv ar “ada: 
«| Sin Ian | Po, #1 em an angan 

Matahari 
Voorz :  Soedara dari Miatarsih 2 

  
'Voorz, Berapa oemoer. ". 

. Saksi: 15 tahoen, : 
Voorz, Tjoba terangkan itoe waktoe 

dimana kau tidoer dan bagaimana ke 
adaan disini ? 

Saksi: Menerangkan serta ditoen- 
djoekkannja tempat ia tidoer, dan lam 
poe-lampoe jang mati. dan jang njala 
diterangkannja poela. 

Voorz: Poekoel berapa malam kau 
datang diroemah ? - 
Saksi: Kira2 poekoel 10. 
Noorz: Poelang dari mana kau itoe 

Yeikbor? 
Saksi: Dari bioscoop. 

' Noorz: Apa waktoe kau datang Tar 
midi ada ? 

'rakan disitoe ? 
Saksi: Tidak kedengaran. 

kawinan Komariah dan Oetja ? 
Saksi : Tidak mendengar: 
Yoorz: Lantas ada, kedjadian apa. 

tjoba bitjarakan ! 
Saksi : 

r jang berteriak: toeloeng .. 
jne saja bangoen dan tanja: “Tjeu 

pada dia 

Imendjawab .. 

lagi.,. dan ingat lagi saja ada diro 
e | mah sakit. 

| Voorz : Djadi itoe waktoe lihat oran 
9 bagaimana ? 

midi, tjoema . tidak tegas (terang). 
. Noorz: 
nja Tarmidi dan Komariah ? 
“Saksi : Tidak tahoe, sebab saja tida 

satoe roemah dengan dia. 
Voorz : Tidak soeka Dian depan 

gi 3 tidak 
' Noor 

      

ngan Tarmidi ? 
Saksi: tidak. 

' “tan. apa sehing ga terdjadi begini ? 

midi dan familie disini? - 

Nata (kepada, pes) Tidak ada ke 

ki. 15 tahoen. Jang . Giperkenan kan Ea 

'alah pers peni 
sedang. 'selainnja Verslae yever “ari pers) 

“5 csi aa Gan ayam ton Pa PA AI 

: Noorz: Apa jang terdengar dibitia- 

Voorz: Apa dibitjarakan tentang per 

Waktoe tidosi saja mende- | 
LM 

saja . lihat sekilat 'ada orang... dan 
saja dipoekoel dimana poendak . 

1saja djatoeh pingsan ...tidak ingat 

Saksi: Ja besafnja kira2 seperti Tar: $ 

Tahoe bagaimana keadaan- 

$ 2: Apa Mintarsih tidak. soeka 

bilang jang Komariah bergendaan de 

   Saksi «ia 5 

  

   

  

Saksi: Tidak. | 
Voorz. PemAk safa ndk sangka 

Saksi. Tidak poenja sangkaan apa2, 
Voorz. Tidak ada jang bentji Span) 

da Komariah? 
. Saksi. Tidak tahoe. 

Voorz, (kepada Rp3) Tidak: ada ke 
beratan T armidi ? 

Pes. Tidak. 
Voorz. Apa kan "mayoek disini ? 

. Pes. Tidak ingat, 
Peperiksaan. Dokter atas. 'korban2 

itoe dibatjanja. - 
Voorz. (kepada voksi) Aa ingat 

|waktoe kau diroemah Sakit moentah ? 

Saksi tidak. 
Verdediger. Bagaimana keadaan Tar 

Saksi: Dia dianggap seperti boedjang 

sadja. : 

Voorz. ikepada pes| Tidak ada ke 

keberatan Tarmidi ? 
Pes, Tidak. 
Voorz. (kepada saksi) Tahoe keme 

dja siapa ini (badjoenja) kemudia di 
toendjoekkannja. 

Saksi. Tidak tahoe. 
Voorz. Boekan kau poenja ' ? 

Saksi. Boekan. 
Saksi NjiRadenMintarsih 

isteri Asep Berlian pertama, jang men 

djadi | korban tapi oentoeng tidak sam | 

pai mati, disoempah. Saksi iri didapa 

diperiksa dalam roemah. 

Voorz. Ada keberatari diperiksa: di 

depan orang banjak. 
Saksi. Tidak. 
Voorz, Kenal Tarmidi ? 
Saksi. Ja, dia bosdjang. 

Voorz. Apa sekarang soedah baik sa 

masekali ? , 

Saksi. Ja, tjoema kalau ketawa disini 

(kaak) ada sakit. 
- Voorz. Pikiran soedah seperti biasa? 

' Saksi. Ja baik. 
'Voorz, Soedab iherapa tahoen Tar- 

midi tinggal disini? 

Saksi, Soedah koerang lebih 6 tahoen, 

Dia maba tinggal di Komariah, te- 

roes pindah kepada saja. 
Voorz. Berapa lanjanja ia tinggal di 

“ 

      

   
    

“Saksi. " dak ada Satoe tahoen. 
E La pa Tarmii—di 

oedjang atau familie ? 
Saksi, Seperti boedjang sadja .. 

tidak njaloentang (tidak koerang adjar), 
Voorz. Tahoe jang Komariah mena- 

'roeh tjinta kepada farmidi Ts 

Saksi: Tidak tahoe 

ten ena kepada Ta 'soepaja 

.... (maksoednja bergendaan). 

Saksi: Tidak sama sekali, itoe ada 

pengakoean palsoe (moeka marah). 

  

    

ya 1 || pada dia: Lagi A apa “kai disitoe, dja- 

ts Noorz: Apa tahoe sebab a ada ke: Ta lihat-lihat sadja Itempo-tempol, 
—. Jaiadian begini? San 

ar disitoe ? 

kawin dengan Komariah. 

Ikeroemah itoe wakioe ? 

saja, sebab saja ada sakit. 

ILaloe ia ambil selimoet doeloe. 

| (ditoendjoekkan tempatnja) memasang 

janggap se: seneriaidk 2 Sea 

dan tk. 

     

    

         
     
     
      

         

  

    
At 

Tarmidi laloe pergi dari sitoe. 
-Voor. Pembitjaraan apa jang terde 

Saksi. Jaitoe perkara Oetja maoe 

Voorz. “Lantas siapa jang datang 

Saksi. Jaitoe Komariah, boeat teman 

Voorz. Soedah begitoe ? 
Saksi. Datang Sapri dan Entjah, 

| Voorz. Siapa itoe Entjah ? 
Saksi. Toekang toemboek padi, dia 

|poenja bibi ada kerdja sama saja dan: 
saja panggil dia soepaja menemani 
saja. 
Voorz. Lantas itoe Wwaktoe beromong 
omong Ingobrol) : 2 : 

Saksi. Ja. 
Voerz. Dan Sapri lantas tidoersadja ? 
Saksi, Ja. 
Voorz. Ada lagi jang datang ?' 
Saksi. Maliah panggil saja, dan ta 

nja : Ada siapa disana ? Saja djawab : 
'ada Komariah dan Ma Entjah" Maliah 
bilang: Ah, kalau begitoe saja maoe 
ngendong sadja (menginap) disitoe. 

'Itoe waktoe didepan roemahnja saja 
lihat mobil  (jaitoe nanti saja tahoe 
jang itoe mobil Thamym jang itoe 
waktoe maoe pergi ke Garoet.) 
'“Maliah datang sambil membawa 
selimoet dan dia bilang jang dia soe 
dah mengantoek. Laloe saja disini 

kasoer tipis. 
'Voorz, Sapri soedah tidoer ? 
Saksi. Tidak kelihatan, 
Voor. Tarmidi dimana itoe waktoe ? ? 

Saksi. Tidak: lihat lagi, sekarang |- 
baroe saja lihat. . 

Voor. Api pintoe soedah dikojint 

'itoe waktoe? . 

. Saksi. Ja, semoea dikontiji. 

. Noorz: Apa pintoe Jepan sesoedah 

Maliah masoek, dikontii djoega ? 3 

Saksi: 
pergi, dia soeka bawa konfji. Dan itoe 

malam semoeca pintoe :saja kontji, 

djoega pintoe dimana si Tarmidi biasa 

masoek: Maliah bilang soepaja lampoe 

dibikin mz ti sadja, sebab dia kata, jang 

dia tdak bisa tidoer kalau lampoe 

'Iterang, Ma'iah lantas sadja terlentang 

Saja bilang djangan 

lekas tidoe , " beromong-6MO1g doeloe, 
. Noorz: 
waktoe ? 

Saksi : Ja, dan Komariah bilang jang 

Oetja haroes pergi kebapanja Koma 

riah di Soekaboemi. 

Voorz: Apa perkawinan itoe soedah   
Dan baroe mendengar sesoedahnja ada 

kedjadian begini. 

Voerz: Tjoba fjeriterakan bagaimana 

kedjadian itoe malam Saptoe ? 

Saksi: Itoe malam kira2 poekoel 8 

Komariah datang disini. Saja soeroeh 

(panggil dia sebab saja sakit, dan mak 

sced boeat menemani saja, 

Tarmidi itoe waktoe datang diroe- 

mah dan doedoek ditangga (golodok) 

didepan, Dari sebelah roemah, Maliah 

panggil saja, dan dia bilang jang di 

roemahnja ada tamoe, jaitoe Kemas 

Achmad dan Oetja, Lantas saja meli- 

hat: kepada itoe tamoe dari loebang 

gardeng djendela. Pembitjaraan jang 

& terdengar oleh saja ialah perkara Oetja | 

maoe- kawin dengan Komariah. 

Voorz. Tarmidi doedoek dimana itoe 

waktoe ? : 

'. Saksi,” Ditangga didepan, dan saja 

berdiri menjandar dibenteng (tembok) 

dan : 

moendar-mandir djalan didepan roe- 

mah. Saja lihat lagi tamoe dari loebang 

gardeng 

Voorz: Tahoe jang Komariah itoe ditetapkan waktoenja kapan? 

waktoe boenting ? Saksi : Beloem. 

Saksi: Tidak tahoe, tidak terlihat. G Yoo: Mendengar atau melihat itoe 

isaja soeroeh Tarmidi pergi darij 

sitoe, Lantas si Tarmidi pergi dari sitoe, 

tadi itoe. Itoe waktoe terlihat 

waktoe Tarmidi datang keroemah? 

Saksi : Tidak lihat dan tidak men- 

dengar. 
Voorz :Apa tahoe linggis ini ? (sam- 

bil linggis diperlihatkannja). 

Saksi : Tidak. (Disini ketika Mintar 

sih lihat itoe linggis, kelihatan jang ia 

seperti takoet dan djidji). 

Voorz : Apa ketika Mintarsih dipee 

koel atati sesoedahnja, ingat ? 

Saksi : 

soedah ada di toemah sakit, 

nja sampai kedjadian begini ? 

Saksi : 
isaja tjoema heran sadja. 

Voorz: 

terhadap ini kedjadian ? 

' Saksi: Samasekali tidak. 

Voorz: 

Tarmidi:jang poenja dosa? 

“Saksi «Ja, orang ada bilang begitoe, 

midi berboeat begitoe ? 

Saksi: Tidak mengerti. 
Voorz:   Isi Tarmidi djoega toeroet melihatkan 

| tamoe kedalam, Laloe saja ARA ke- 

| (kanda istri) kenapa ? Saja ingat ke-| — aa : 

itoe sebab dia Mintarsih,| Wah Na 
'itoe waktoe sakit. Tapi tida ada jang 

.laloe saja pergi ke-| 
.dan itoewaktoel| ' 

g 

Ag 

mol   | Voorz.' Tahoe jang Komariah ito 

' waktoe boenting ?     e , 

Ja. Tapi kalau si Tarmidi 

3eromong- omong. apa itoe 

Saksi: Jaitoe membitjarakan peak £ 

'Iwinan Komariah dengan Oetja. 
'Voorz : Komariah soeka kawin dengan 

Ni Bb ah Oetia.? .. 

Tidak, saja ingat ketika saja 

Voorz : Apa tahoe barangkali sebab 

Tidak tahoe sama sekali, 

Sekarang, hari ini, apa Min- 

tarsih mempoenjai sangkaan apa- apa 

Mintarsih mengerti bahwa 

Voorz : Mengerti apa sebabnja Tar 

Besoedah kedjadian apa 

it Pa 
A 

Saksi: Ja orang bilang begitoe. 
Voorz: Barangkali ada orang jang 

bentji ? 
Saksi: tidak poenja moesoeh. 
Voozr: Tarmidi tidak ada kebera- 

tan tentang keteerangan ini ? 
Pes: Tidak. " 
Voorz: Tapi Mintarsih bilang jang 

bohong (palsoe) kau soedah menga- 
djak kepada Mintarsih, pigimana itoe ? 

Prs: Ja itoe memang bohong, .,.. 
Idari karena bingoeng sadja.' 

Voorz: 
mana ? 

' Pes: Itoe sebetoelnja. 
Voorz: Bagaimana kau bisa masoek 

ke pintoe belakang itoe ? 
Pes: Sebab sering tidak dikoentii. 

Dan itoe malam djoega tidak dikoentji. 
Voorz: Setelah ambil koentji pigi- 

mana Tarmidi ? 
Pes: Tidak ingat. 
Voorz: (kepada saksi| Apa Koma- 

riah djanda, "ketika kawin dengan 
Asep Berlian ? 

Saksi: Betoel djanda, mendengar 
jang Komariah itoe bekas isterinja 
wedana Soekaboemi. 

Voorz: Waktoe Asep Berlian masih 
hidoep, ada kelihatan jang Komariah 

Dan sama Komariah pigi- 

bangor ? 
Saksi : Tidak. 
Voorz: Bagaimana, tahoe keadaan 

Komariah dengan Soemartabrata ? 
Saksi: Tidak tahoe. 
Voorz: Apa Tarmidi tahoe jang 

Komariah maoe kawin dengan Oetia ? 
Saksi: Saja tidak tahoe. 
Voorz: Sesoedahnja bodel beres, 

tidak ada. pertjektjokan dengan Lo- 
memper? 

Saksi: Tidak ada. 
Voorz: Pigimana Tarmidi ada 

keberatan ? 6 
Pes: Tidak. 

“ Laloe didengar keterangan seorang 
Inggris jang tinggal dekat roemah di 
mana ada ,pemboenoehan itoe, nama 
Twibill, goeroe piano, 

Dia menerangkan jang itoe malam 
kira2 poekoel 2 dia terpaksa bangoen 
karena mendengar soeara jang kira2 
lebih dari satoe orang liwat diroemah 
nja dari Kidoel ke kaler, sedang soea 
ra orang2 itoeadalahsepertimarah, 
sedang djalannja itoe orang biasa sa 
dja tidak lari. 

Keterangan orang Inggeris ini dibe 
ritahoekannja kepada pesakitan. 

Voor: Apa tahoe hal ini Tarmidi ? 
-Pes : Tidak. 
Voorz: Dirtana kau itoe malam ? 
Pes: Saja baree datang dari bios- 

Komariah boeat. mengganti pakaian. 
'Voorz Memakai kemedja ini ? (di 

perlihatk:annja kemedja jang penoeh 
darah). 5 

Pes: Ja. 
Voorz : Kenapa ini berdarah ? 
Pes: -Tidak tahoe, 
Voorz Laloe pergi kemana ? 
Pes: Laloe saja pergi keloear, ke 

tempat saja. 

Voorz: Masoek kedalam kamar itoe 
dari mana? 

Pes: Dari pintoe belakang, sebab 
itoe pintoe tidak dikoentji, lantas de 
ngan koentji, saja boeka pintoe jang 
teroes kedalam. 

Voorz: Lantas sesoedah begitoe ba 

gaimana ? 
Pes : Lantas saja tidak ingat sadja. 

Voorz: Waktoe kau masoek keda- 

lam itoe, lampoe mana jang mati dan 

lampoe mana jang menjala, tjoba toen 

djoekkan, 

Pes: Laloe menoendjoekkan satoe2 

nja lampoe mana jang mati da mana 

jang menjala, dan benar poela. 

Voorz: Pigimana. Tazmidi bilang 

tidak ingat apa2. sedang sekarang bisa 

Tn jang mati dan mana jang me- 

njala ? 
'Pes: Sebab kebiasaannja sadja be- 

gitoe, 

Sampai sini. pemeriksaan ditoenda, 

dan dioendoerkan s: mpai nanti hari Se   
daan Dane Tarmidi ? 

auibanas en Meubelhandel 

| Tea TIONG & Co. en 
Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI. 300) Batavia- Centrum 
An 2 . “Felefoon WI. Pa 

Berpe Kereta, angin RELEIGH, HERCULES, dll. merk. k 

Perkakas roemah dari kajoe, TEMPAT 1IDOER, DJAM2GRAMOI FCON dll, 

Haa 3 boeat di Betawi dengan pembajaran jang gamping. 

mendengar jang Komariah ada bergen 
lasa tanggal 26 i.b. poekoel sepoeloeh. 

ah 

uv 

coop, lantas pergi keroemahrija Nji- 

  
membitjarakan dengan benar mana 

  
v 

      

  

KE 
aT

AL
N 

M 
ea
 

PN
 

K
n
 

Ne 
Do
nn
a 

sa
na
 a

a 
1 

              
   



     

  

    

  

  

  

      
        
       

  

    

   

        

  

1 

- Centraal dari Tg ha i 

    

serta Nano sangka .matjam2 

N. B. 

mM     

IANG TERKENAL Men 
1 3 .JANG ACTIEF 

    
pari HA N DEL 

Sanabatan seloeroeh tanah Djawa 
jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

. Joearan. 

Kuba bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2pCt. 

Ke San moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

0 Systeem oentoeng p ati ng tipis 

| . SENEN No, 

“JaNG MOERAH 

MAA SOEM” 

  

sarong tenoenan dari roepa ke-: 

2 HORMAT 

1 »MAASOEM' 
135 Batavia-Centrum. 

    
    

     

    
   
    

    
   
   
   
  

  

  

   
   

    
   

    

   

  

I Kwaliteit Concurrent 
a Siapa jang tida kenal 

Tjan peng s 
Koeat Sa d Pa 

Bagoes modelnja-- 
bintes . harganja 

    

  

   

   

   
   
    

   

   
    

     

  

      

      
     

  

    
    
   

    
    

       

      
      

    
   
   
    
   

        
    

        

    

     
     

  

| Senen 75 
     

. PA' 'TOEA TERSESAT 
Oleh, 

ENGKA- WIJAYA 
  

Speciaal oentoek .Pemandangar" 

" Nadruk verboden. 

13 
LARI 

la terkenang akan mala masih 
moeda. Hatinja begitoe poela seperti. 
Dr. Slamet: . 

Boek: ain sedihnja, hati pedih 
. seperti. diiris-ifis rasanja .. . . . 
“Dr. Slamet beloem berani menda- 

    

        

rasainnja koerang pantasnja bitiara: 
mendahoeloeci orang toea. Toean Pa- 
tihpoen diam sadja, sebab berat.ra- 

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 
psenja toko. 

Sehontatartak "TJ AN For N G: « 

Telf. 3313 WI. 

Isoedah, 

hoeloei bitjara, sebab menoeroet pe- | 
takoet begitoe, takoet begitoe . . . . . 

  

. Batavia-Centrum 
Sk 

tain-perkatain jang dikandoeng dida- 
lam hatinja itoe . .... 

Penglihatan dan perasainnja Dr. 
Slamet didalam roemah 
djaoeh seperti waktoe jang soedah- 

Toean Patihpoen biasanja djika| 

'Ibertjakap-tjakap ta” ada berhentinja 
Ipikiran terboeka dan penoeh peng-| 
harapan, tetapi pada sait itoe.... 
serta sempit rasanja. 

Lagi doea orang itoe doedoek ter- 
menoeng-menoeng, masoeklah seboe- 

“Jah moebil Sedan jang-stuurnja dipe- 
Igang oleh seorang perempoean. 

-,Fatimah! kata isterinja toean 
Patih pensioen sambil toeroen. 
“Mr. Fatimah lari menghampiri iboe- 

$ nja. Air moekanja kepoetjat-poetjatan, 
'katanja : ,,Mana Aminah, iboe ?“ sam- 
bil memberi tabek kepada Dr. Slamet. 

Iboenja sangat hgran, sambil me- 
noleh soeaminja. 
'Toean Patihpoen tertjengang amat 
sangat... 

Pikirannja soedah matjam-matjam, 

Dr. Slamet sangat djelengar ") ta' 
mengarti apa sebabnja maka ada ke-   

      
sanja hendak mengeloearkan perka- 

        

djadian demikian, Pada pikirannja, 

    

itoe sepi, |- 

djika doedoek didalam roe-| 
mah itoe gembira dan menarik hati | 

kedatangan Dr. Slamet amat senang, 

af” hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

) TABIB Dr. Hung relnadam 

1 | lama djoega jang terseboet di bawah. 

Bi 
Mon 

  

  

  (ANTO 
| Asli Tabib soedah datang 

     

$ Soedah datang, 

:VAN SHINDUSTAN 
  “ 

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 
di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan Dn di tempat 

Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 
— Batavia-Cenirum, ' 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

 Molenviiet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. - 
100 pe) 
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Oecang djangan dikirim doeloe 
. Kirim sadja pesanan, sekarang 

— Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM 
Bahasa Indonesia hoeroef Latijn 

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

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

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada : 

Uitgeverij ,,PANTI WIDIJA“ 
Masing bij Buitenzorg. 164     Bad dl on ob Ibnul 

  

  

  

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG |I 
& 

  

i Harganja moerah 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

IOKO TIO TEK HONG     
    

14 

# dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

Sa pesanja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

  

  

- PASAR PASAR BAROE | —. BATAVIA-CENTRUM . — TELF, 361 WI. 

Hampa maa "li 2 ana 2 -. 

Se F3 5 Na 

naa 2 
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» Nasehat kepada Bana" langganan dan boekan langganan kita. 

Rasar Na 121 en 123 Batavia-C.— aan 

Agan Aminah itoe ada sadja dida- 
MA en 

,Betoel, tetapi tadi pagi ta” adajperempoean, laloe masoek kepeka- 
#e... #6 djawab Mr. Fatimah. |rangan ito.” : 

Dr. Siemst sekarang baroe mengar-I ,Aminah!“ teriak kakaknja sambil 

Ia doedoeknja soedah bergelisah, 
pikirannja djoega soedah jang boekan-j 
boekan sadja 

Roepanja sangat ketakoet-takoetan, 
kalau-kalau 
bahaja 

Hari soedah poekoel lima petang ! 
“Kalau berangkatnja tadi pagi, ten- 

toean Patih pensioen. 
»Ja Allah, ja karim !“ 

rinja. , Bahaja apa lagi jang mengenai 
dirinja ?!” 

Sabar sadja doeloe“, kata soeami- 
nja. 
dah gelisah, 
barnja lagi. 

Apa sebabnja maka Aminah lari, 
Fatimah ?“ tanja iboenja. 

» Eritahlah, itoe sebabnja maka anan- 

verbaasd kijken. 

al 

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 ata 

MANTERON Ba- | pandjang keloearan | | POLOS haloes dan 
| mioejnas - FANSEILEN sedang dan saroeng 

Asit ASLI. poetih PN aa 

  

Semibea batik kelocaran apa sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 
jang Asli. 

Menoenggoe dengan hormat. 

TOKO .ISMAILDJALIL & Co. 

' Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA- C. Telf 4356 .WI, 

P.S,  Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita poenja Firma soe- 
'paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- . 

  

  

2 
DENOBANAA SAN SAN UNNES RN TG CSS TE HSNI 

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- 
rat2 poedjian. Boeat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari I&in beng- 
kel toekang, saja sanggoep betfoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
mnuut bisa semboe per. botol 5 Gr, 
f 125. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 80 Gr. f 1,25. 

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

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

  

PAMA aa 
na Maa 

SEX PRESSE" 
Reparatie. Atelier 

Kedjaksan 135 

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

Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara 
Pn 4. Mesin mendjait (naai- 
machine. 5. Mesin toelis (schrijfima- 
chine) 6. Lontjeng 7. Erlodji 8. Per- 
kakas muziek 9. Lampoe- lampoe dI.I 

Djoega bisa membikin betoel dan 
membikin baroe perkakas roemah 
meubel-meubel d.II. 
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 
      oentoengan jang menjenangkan. 

Tidak berapa lamanja, tiba-tiba 
berhentilah didepan roemahinja seboe- 

,Boekan di Betawi ?" tanja iboenja, ah delman “dan toeroenlah seorang 

lari menjongsong adiknja, laloe dipe- 
gangnja tangannja, bersama-sama ma- 
soek keroemah.  . 

Ajah dan boendanja. begitos poela 
Dr. Slamet ketika melihat Agan Ami- 
nah datang, riang kembali. 

Sesoedah hoedjan, matahari ber- 
Sinar. 

bahwa boeah matanja menghilang. 

kekasihnja kena mara 

sekarang. soedah datang," kata xi 

PA? TOEA MENGHIBOERKAN HATI 
Iboenja soedah tidak sabar lagi, 

segera sadja menanja anaknja: ,,Apa 
sebabnja poelang sendiri, Aminah ?" 

»Tidak tahan iboe. Di Betawi ha- 
wanja sangat panas." Djika ananda 
tinggal ditempat jang panas, takoet 
kalau-kalau nanti bersakit-sakitan", 
djawab Agan Aminah. 

Mr. Fatimah ta? mengerti akan pen- 
djawaban adiknja itoe, sebab selama 
ia di Betawi, beloem pernah menje- 
boet-njeboet panas, Apalagi waktoe 

keloeh iste- 

Pada hal ia sendiri djoega soe- 
ta dapat menahan sa- 

lekas datang sendiri 
wabnja. 

kemari", 

. 

MMA INA 

Kira poekoel delapan malam, se- 
soedah makan dan minoem, Dr, Sla- 
Met POsAng Kuna Aa 

Setelah Dr. Slamet poelang, Agan 
Aminah ditanja lagi oleh orang toea- 
nja, apa sebabnja maka tiba-tiba 
lari, tetapi Agan Aminah mendjawab- 
nja tetap sadja seperti bermoela, 

Oleh sebab  itoe, orang toeanja 
kelihatan koerang senang. Apa lagi 
Mr. Fatimah, sehingga terpaksalah ia 
memboeat pertanjain-pertanjaan setja- 
ra hakim terhadap pesakitannja, di- 
poetar balik, dibongkar sampai -akar 
djangkarnja. 

2 

Matjam-matjam pertanjain itoe, di- 

djawab oleh Agan Aminah itoe hania 
sekadarnja sadja, sehingga perkara 
tetap gelap, soesah jang dipegang- 
nja. Tetapi ada djoega terang-terang 
sedikit bahwa larinja itoel boekannja 
hal Betawi hawanja panas, melainkan 
ada soeatoe hal jang sangat penting. 

Penting bagi Agan Aminah berarti 
penting lagi sekalian keloearganja !     itoe moesim hoedjan ea aa 

    

Akan disamboeng, 

    

Lg 

5 

Cheriben” au, 

    

“


