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Masih

Guotient pada stembiljet nummer 29,
ada lagi tangkapan
orang P.N,).
itoean Leunissen
(LE,V.) pada
stembiljet
nummer
35
dan
adhirnja t.
Pada kita kabarkan bahwa toean
(Indische Katholieke
Haroen Moein, verantwoordelijk Hoofd R. Kerstens
redacteur dari Madjaliah Daulat-Re- Partij) pada stembiljet nummer 59.
Disini telah njata bahwa t. Kerstens
jat forgaan P. N.I, jang terkenal doe

TENANG SEDIKIT !

marhoem Gou-

| Kita ingat pidatonja

verheur Djawa Barat, tocan Hartelust, |
'waktoe melantik Regent dari Serang, |

3 perang Tiongkok
— Japan.
Japan moelai lagi.

loenja dibawah

pimpinan Drs.

Moh.-

Hatta) jang terbit di Betawi, sekarang

n soeara sedikit dinjaringkan soe- |

tolong oleh mesin2 terbang pelempar
a kedengaran oleh semoea orang) bom, auto berlapis wadja (pantserr pen- auto's) dan banjak meriam2, soedah
ing hadlir, didalam dan diloea

itoe disoesoel oleh toegan Kruyne terlebih poela oleh toean Leunissen, dan

soedah ditangkap oleh politie pada
hari Sabtoe 19Januari jbl. kira2 djam

toean Roep jang soedah

in
ia

Menilik hasilnja dari itoe pemilihan
semalam
maka LE.V. mendapatkan

toean R.T, Abas Soerianataitmadja, | Aneta-Reuter kawatkan dari Peiping,. soidadoe Japan dan 1000 tagi 2 siang, jaitoe sewaktoe Haroen Moeg sekarang. Dalam pidato ini, de- soldadoe
dari negeri Machuokuo, di

berada dikota Bandoeng, dimana
berdiam waktoe beberapa boelan

terlaloe banjak atoeran-

dan

Tushihhow

Infantrie

mengganggoe penghidoepan-

Besar

orang desa. Maka sekarang perloelah desa itoe dibikin tenang kembali.”

di

di.

Dolonor-Selatan,

Japan menjerang Tembok

Tushihhow.

Kemoedian dikabarkan, bahwa per
kelahian2 ini berachir poekoel7 malam.
Makin lambat makin banjak balatentara Japan kelihatan di Kuyuan, dan

zregelen, adakan atoeran-atoeran
dan itoe, jang baroe dan jang lama

banjak

makin

Y didjaiankan, soedah menggang0e penghidoepannja paman Tani, se-

berlapis

auto

kelihatan di Tushihkow.

mana

'anak-bininja,

'perentah-perentah-

mesti

. dari

soepaja
mintak
bala-tentara Japan
satoe daerah di dekat batas Jehol

kepalanja, dan Charchar, dipersatoekan dengan

“lebih-lebih dari pada doeloe desa itoe
'mesti dibiarkan sedikit, asal djangan

oentoek me
mentjoba
Manchuokuo
ngoesir bala-tentara Tiongkok dari

itoe daerah jang. diperselisihkan.
—09—
Pemboeaoehan Born..

melanggar ketertiban dan kesentausa-

asal tidak melanggar ke-

pentingan sesama

pendoedoek,

maka

Bajanganjang
ii menghi lang...

hidoep setja-j .

paman Tani itoe perloe

iri, Apalagi dalam oeroesani
nd

Sekitarnja pemilihan anggauta?
Volksraad.
Oentoek
pendoedoek
Indonesia bangsa Belanda
(Onderdanen

Nederlanders)

I.E.V.

mendapat 8 krosi!
Semalam djam 7 di Volksraadstem-

kantoor soedah dilangsoengkan pemilihan

anggauta2

Volksraad

oentoek

he

Si

“ Pembela njonja Born, Mr. Van Meur

K. Enthoven,

semoea
ternjata

memboeka

dan merobek

fegen, ada jang voor djikalau persedia-

Born

mati, seringkali

ia melihat bekas

soeaminja didepannja.
barang makanan dalam desa keliha
in mengoeatirkan, ada djoega jang
in masa bodo sadja. Ada afdeeling
djoeal
padinja, jang baroe sadja di
jang atoer menanam padi itoe dengan
tandoer,
atau jang masih hidjau. Ini
atjam verordening, penetapan mana
terbawa
oleh
keadaan djaman sekarang
n ditjaboet kembali sebegitoe

kemoedia

lekas dalam daerah itoe diganti kepa ini,

|

'lanja.

'Djoega perkara tidak berbarengnja

dan sebeloemnja orang mentjela

orang2 jang berkelakoean demikian,
lebih doeloe diperiksalah keadaan roe
mah tangganja dan penghidoepannja,

an
.menjamboet sawah sering dibitjarak
(Paman
alam koempoelan2 Kaboepaten, dis-

dari

Gemeente dan Regentschapsraden ada
479.

s

Pemilihan oentoek bangsa Belanda

ini ada berlainan sekali dari pemilihan
bangsa Indonesia oleh karena disini
djoemblahnja soeara didjadikan satoe

dan mesti di ,,maszreyelt", tidak akan
melanggar adat kebiasaan pertaniannja,
2
orang
ja
socpa
nasehat,
oelangkan
djikalau tidak ada sebab-sebsb jang
,
sawah
desa itoe berbareng menjamboet
'nisehat dirasakannja oleh kepala2.desa semata-mata memaksa padanja.
djoega

Seperti

Sekarang

kian

satoe perintah ,haloes”

roepanja

hal

jang

demi

ini kedjadian lagi dalam Kaboe
Pandeglang,

“paten

Menoereet

verslag

RR, vergadering di Pandeglarg jang
“kita batja dalam Het. Nieuws, maka

| “salah seorang anggauta, kepala district
|

katanja,

memadjoekan satoe voorstel,

soepaja

menanam

dalam

padi

Kaboe

“paten Pandeglang itoe diatoer dalam
' wet, Alasannja jalah dalam'ia poenja
daerah (district) orang menanam padi

|.

itoe tidak tentoe

| jang -begitoe

sekali, ada djoega

beres

panen, begitoe

| teroes menggarap sawahaja lagi oen
oek ditanami padi kembali.

| Kita tahoe sendiri, memang dalam
waktoe

sekarang ini, paman tani itoe

seperti djoega bingoeng dah poetoes

asa.

Hasil boemi toeroen

harga, padi,

palawidjo, kelapa, bocah-boeahan
sama sekali tidak menjoekoepkan oenoek nafkah, djangan poela oentoek
membajar padjag boemi, lebih pajah

Djoemblahnja publiek poen ini kali
ada besaran dan diantaranja terdapat

beberapa

kaoem

perempeean,

Ini malam

milihan

CSR

boelanan,

haroes

diachir

tetapi

kwartaal,
pada

Kita

Oleh

karena

djoemblahnja

soeara

jang masoek itoe ada 479 maka kiesguotient mendjadi 4709: (15 dan 1)29 lebih sedikit atau diboelatkan men

Volksraad

boegat

Yo

niet-Neder-

toean2

Heng Kam

Kan

Hak

ada kans

ia ini kali tidak mempoenjai kans se
dikit poen djoea, selama kiesstelsel

jang sekarang ini tidak dirobah oleh
karena djoemblahnja bangsa Tionghoa

sa Arab!
Bangsa Arab
oemoemnja
boekan.
sadja di dalam Volksraad tidak mem
poenjai
kans
akan tetapi djoega di
'Gemeenteraad dengan sebab sebagai
di atas. ,
4
Bahwa
pemerentah
akan angkat
seorang
antara
mereka, ini soedah
tentoe,

LH.
cm

60

maka

toean

F.H.

De

Hoog
(LENV.) dapatkan itoe kiesguotient (30 soeara) dan toean ini di
sjahkan oentoek dipilih sebagai anggauta.

Sesoedahnja itoe voorzitter batjakan

jang

berfaedah.
Djoemblahnja mereka
jang
maoe
disoentik
semangkin bertambah.
Berhoeboeng dengan keadaan gen-

penjoentikan

stembiljet

Y —

Tjontohnja B. B,- Ambtenaren

lezing

pada

Priangan lantaran itoe

'pest,

.maka

kita

Doen

baik dalam hoofdartikel maoepoen dalam komentaar

B.B.

sendiri

bagaimana

memberi

baiknja bila

tjontoh

pada

pendoedoek2 jang masih bodo dan
fanatiek itog, bahwa penjoentikan itoe
tidak akan memptikan atam sebagainja.

Maka dari sebab itoelah, djikalau teroes dan pada stembiljet nummer 89
Menoeroet kabar Aneta beberapa hari
Pellekaan|
Holst
melihat sendiri betoel pertanian da- jtoean Van
dari
Bandoeng ternjata bahwa keadaan
dan
dapatkan itoe kiesguotient
lam daerah sendiri roepanja katjau, (V,C.)
ia ini poen disjahkan mendjadi ang- sekarang di tanah Priangan itoe soedah
mendjadi tentram dan djoemblahnja
paman2
tani menggarap
sawahnja gauta Volksraad itoe.
orang
orang jang maoe disoentik sedan/ menanam padinja semaoce2nja
Sebagai nummer 3 toean Mr. P. A.
karang
berlipat ganda banjaknja.
Blauw
(I.E.V.)
dapatkan
itoe
kiessadja, tidak menoeroet moesim, tidak
Satoe kawat Aneta
kemaren dari
Guotient
pada
stembiljet
nummer
131
mengingat adat kebiasaan, tidak berRantjasekek
mengabarkan
kahwa pedan selandjoetnja
toean N. Beets
moefakatan
docioe
dengan
sesama (IE. V.| pada stembiljet nummer 189, njoentikan disitoe jang dilakoekan pasekampoeng dan sedia, baiklah di- Ir. H,A. Vreeburg
(IN.C.J pada da waktoe pagi soedah memberi haperiksa doeloe dengan teliti sebab2nja stembiljet nummer 237, tocan Th. sil jang baik salah satoe sebab memkeadaan demikian adalah bahwa
kedjadian begitoe, oeroeskanlah ke yan Ardenne.(l.E.V.) pada stem- bikin
assistent resident dari Bandoeng dan
biljet
nummer
321,
toean
L.H.W
boetoehannja dan kesoesahannja pavan Sandick, bekas anggauta dari patih disitoe soedah memberi tjontoh
man2 tani itoe, djangan lekas2 maoe Raad van Indie (B. B,) pada stembil- pada mereka althans mereka
terlekasih perentah, apalagi perentah jang jet nummer 352, toean J. Verboom bih doeloe minta disoentik,
Jang pimpin itoe penjoentikan adadiperkoeatkan
oleh wet, soepaja me V.C.) pada stembiljet nummer 375,
lah
seorang dokter bangsa Belanda.
tocan
Dr.
Ir.
J.
Th.
White
(LE.V)
noeroet dan toendoek kepada ,nase
Tjontoh kedoea orang itoe memberi
pada
stembiljet
nummer
388.
toean
|hat” priajinja.
:
Dr. W.C.A. Doeve (I.E.V.) pada hasil jang baik sekali dan lagi patih
Orang desa boekan ,bodoh-kerbau”, stembiljet nummer 449: dan toean itoe mendapat kesempatan oentoek
mempoenjai pikiran dan pertimbangan, Mr. C.C. van Helsdingen (Chris- mengadakan pidato ja'ni jang berarti
mempoenjai djoega perasaan hati, pe telijke Staatskundige Partij| pada stem- Soeatoe penerangan bagi mereka jang
beloem disoentik atau jang takoet di
biljet nummer 471.
rasaan
berterima kasih atas nasehat
Sesoedahnja toean ini dapatkan itoe soentik.
jang sehat dan membawa berkah, tapi kiesguotient, Ialoe lezing pertama se
Pada djam 10 sadja soedah ada
1000 orang jang dapat
djoega perasaan bentji dan berani mati, lesai dan voorzitter moelai dengan lebih dari
soentikan pest itoe. Sedjoemblah besar
kalau mereka itoe dalam penghidoepan lezing kedoea.

pendoedoek2 desa jang berdekatan
dengan Rantja-ekek itoe berdoejoenafdeelingsbank. Hoetang bibit kepada atoeran2, jang bersifat perentah haloes itoe kiesguotient setelah lezing per doejoeri datang ke-itoe tempat oentoek
tetangganja sekampoengemasih boleh |dan kasar.
tama, jalah toean2 Kerestens, Roep, memohon soepaja diberikan itoe obat.
Biarpoen seorang Belanda, akan te Kruyne dan Leunissen.
Di ini tempat sendiri soedah nampak
ditoenda ke lain moesim, akan tetapi
'jang
permoelanja
Toean Kerstens pada waktoe itoe beberapa orang
enggakan padjag dan hoetang bank tapi.marhoem tocan Gouverneur Hartidak
maoe
disoentik
dan
soedah
mempoenjai
25,
t.
Roep
23,
ik gampang minta tempo.
| Melust itoe oendjoek diri sebagai seo- tocan Kruyne 22 dan toean Leunissen maoe toeroet sama jang lain. achirnja
ambtenaar, jang tahoe keadaan
Kita tahoe djoega sekarang banjak rang
Personeel dari radio-station jang
12 soeara.
paman-paman
tani.
ang “desa, lantaran boetoeh ocang
Dalam Tezing jang kedoea ini toean terkenal disini baik bangsa Indonesia
H. Kruyne (V.C,) dapatkan itoe kies maoepoen Belanda soedah sama daht mengambil voorschot menK.N,

lagi kalau mempoenjai hoetang pada sehari-hari

diganggoe

sadja dengan

Toean2

jang mendapatkan

soeara

jang banjak djadinja hampir dapatkan

Actie menentang tjara perkerdjaan
woeker.

dari Hoofdinspecteur S.S. telah

dikeloearkan
meskipoen

dengan

djalan

sambilan

atau zijdelings (artinja tidak terangterangan) bersangkoetan dan berboeat
hal-hal jang mempoenjai

“sifat woeker

(lintah darat). Barang siapa ketahoean

berbeeat demikian, akan diantjam dengan hoekoeman berat atau dilepaskan
dari pekerdjaannja lantaran ongeschikt

disebab

mempoenjai

mentaliteit jang

tidak diingini.
—D—

Boeat sanggauta bangsa Arab, poen!.

di tanah

Y—

satoe circulaire (soerat'
boeat edaran) jang melarang orang-orang S.S.

dilangsoengkan
pe-

hebat djoega, jalah Mr Ko Kwa Tiong
dari P.T,I,

ting

dan

—

bahwa

»

akan

penoeh oentoek dipilih kembali. Akan
tetapi
boeat toean Loa Sek Hie kita
masih ragoekan oleh karena toean ini
mempoenjai
concurrentie jang agak

djadi 30.
P
Djam 7.10 voorzitter moelai dengan
pertama

bertambah. Disitoe orang mes

ti sediakan 2 hari lagi soepaja penjoen
tikan selesai sama sekali.
Djadinja disini njata sekali bahwa
tjontoh B.B, itoe soedah mempoenjai

KPI

Onderdanen

rasa

dan

semakin

faedah jang boekan sedikit.

landers (Timoer Asing).
Hoey

tang dengan autobus dengan P, T.T.
ke itoe tempat diberikan soentikan.
Meskipoen pada hari itoe ada toeroen hoedjan jang t'dak sedikit, toch
nampak djoemblahnja semakin lama

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan

anggauta2

jang

mana pada pemilihan2 jang telah laloe
tidak nampak.
:

Tani jang biasa dikata bodoh nummer

#rict dan onderdistrict dan atjapkali di

sele

soerat2 jang datang, laloe ada berlipat ganda banjaknja, dan ada
bahwa djoemblahnja soeara satoe kemoestahilan poela bahwa se
seloeroeh
Indonesia
ini
dari orang kiezer Tionghoa memilih bang

singe mentjoba minta kepada hakim,
padi padi selamangsa me soepaja njonja Born dinjatakan tidak se
pada jang belakangan daerah
'mang soedah lama. mendjadi satoe hat pikirannja (ontosrekeningsvatbaar) sedangkan
Barat,
Djawa
seperti
daerah,
per
'vssoai”. Ada ambtenaar2 B.B. jang| oleh karena ia kata bahwa sesoedahnja Djawa Timoer dan. sebagainja.

— Menanam

mempoenjai

lezing pertama

sai tidak terpilih sama sekali.

Uitheemsche

Jehol, jang masoek daerah negeri bangsa Belanda dari seloeroeh IndoManchukuo. Bala-tentara Japan dan nesia, Setelah voorzitter, tocan Mr.

Dalam djaman jang soekar ini, maka

an oemoem,

diketahoei

ma PA

:

Keadaannja ada genting sekali. Per

toe-roet

poela
ini
toean, beloem
dengan djelas.

wadja

ia mendjadi poesing kepala, tempoeran ini disebabkan oleh karena

mana moesti mentjari nafkah oentoek

jang

23 soeara setelah

laloe. Besok paginja ha! Ming- 8 kotss MOM
goe jbl. toean terseboet diangkoet ke
|
dopo Kaboepaten, toean Gouverneur menjerang kota2 Keyuan di Charchar hoofdbureau di Batavia-C. Apa jang dan B.B. 1.
1 Timoer, Tungshatze di Kalgan-Barat mendjadikan sebab sehingga ditangkap
HR Oa
itoe kata:

ingga

dibajar

Kemis 24 Januari 1935

pia

| BIARLAH DESA MENDJADI| H

toeran

330

167 Wih

aa PLAN!

»Soedah

, £ 4.59

(aan

advertentie, ketrangan
:
administratie.

hg Ka
1440 WL WI.
n redactie.

n

Bat,-Centrom

satoc kwartaal

Indonesia

Boleh

"4

mah (Saeroen)

107
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Soentikan pest di Rantjaekek.
Soentikan oemoem terhadap penjakit

pest di Rantjaekek berlakoe dengan
tenteram
sekali, demikian Aneta dari
Bandoeng mengabarkan.
ba?

Sea

on

Zelfbestuurder

Blang

Me,

Dengan
'officieel
dikabarkan “dari
Buitenzorg bahwa Zelfsbestuurder dari
Blang Me dan Tandjong Seumantoh,

Tengkoe Moeda

Latif telah meninggal

doenia.

—9
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Bandjir di Atjeh.
Hoedjan

dan

Petir.
Tentang itoe bandjir diantara Sigli
dan
Samalangan,
jang kita soedah
maka oleh Goukabarkan kemaren,
verneur
dari Atjeh kawatkan
lebih
djaoeh bahwa berrdoengan dari wadoek
Aloee Dreng telah petjah, oleh karena
mana saloe orang dan beberapa ekor
satoe

ehewan

lain

disambar 'gledek,

teroes

mati

tenggelam

dari
:

mati.

3 orang

mana

1

Djalan-raja dari Medan ke Koetaradja mendapat keroesakan jang besar
sekali dibeberapa tempat,
Dengan segera soedah diambil atoeran2 oentoek menghapoeskan rintangan
djalanar.

Perhocboengan

dari

Kotaradja

ke

Medan barangkali akan diperlambatkan lagi sampai tanggal 29 Januari,
oleh karena mendapat rintangan di
dalam
pekerdjaan membikin" betoel
kembali.
pe

Lagi

(Y metan

kebakaran

besar.

Dengan opisil dikabarkan oleh Aneta
dari Bogor bahwa dd. Gouverneur
Sumatra's Oostkust kemaren tanggal
23 Januari ada mengirim kawat, mengabarkan bahwa aga tanggal 18 Ja
nuari jang laloe ada fimboel kebakaran
besar dikampoeng Mesdjid, aa
deeling
Laboeanratoe,
tetapi beroen
toeng tidak ada ketjelakaan manoesia.
Djoemblah
roemah jang habis dima
kan api ada 86 pintos, sampai sekali
an perabot roemah tangga,
barang2
perhiasan dan lain2nja boleh dibilang
sama sekali tidak ada jang ketoeloe
ngan,, habis moesnah mendjadi aboe.
Keroegian ditaksir ada 40 atau 50 ri

boe, sedang tidak ada barang soeatoe
jang dipertanggoengkan pada Assu
rantie,

8

Sebab2nja ini kebakaran, didoega
sebab koerang hati2 dengan api. La
in2 keperloean soedah didjalankan
oleh fihak Bestuur, antara lainnja
oentoek memberikan tempat pemondokan bagi korban2 dan oentoek per
sediaan2

makanan, dan

dengan

perto

longannja fihak partikoelir maka seka
liannja korban2 ini boeat sementara
tidak berapa mengoeatirkan,

“

Boeat beberapa

|panggil

menghadap

Justitie

hari ia soedah di kan pemeriksaan terhadap pesakitan

di Semarang.

pada

raad

van

Dan kemaren

ia soedah kembali dari ini tempat,
'akan tetapi ternjata ia tidak mendja-

lankan dienstnja lagi

ie

| Apa ia soedah

want
0... Tokyo dan daerah Kwan
Manchurye letaknja djaoeh s:
| lain, terhalang Olab Tae

ng

IMB: japakah

terima soerat lepasan

ia berhenti dengan maoenja

atau|/Senditi ini kita beloem dapat pastikan.
0—

f

Djadam, la tetap poengkir itoe dakwa

an, meskipoen ternjata boekti2 golok.
Lebih landjoet ketika pesakitan dimin

dan ternjata soedah

dan piama
poelitie,

ambil satee'petiji,

jang bisa di beslag oleh|
y
.

ke

Pesakitan

aatoe

Pertanjaan

ATI

ta keterangan ia terangkan bahwa go- bin Pengki.
Poengkir dakwaan
lok'dibeslag oleh politieboekannja di tadi, ia.mengakoe dapat beli dari se

roemahnja

Haroeskah
V.O.R.O, meminta toendjangan dari pendengar2nja?
dari

toe:

Loa Sek Hie.
Sebagaimana kita soedah

kabarkar

bahwa pada masa ini adalah masa

orang toekang loa di pasar Bekasi |ini adalah masa dimadjoekan belbajang tidak di kenali kerena ia perloe gai2 pertanjaan oleh anggota2 Volks-|
ke sa- memakainja, pitjimana selandjoetnja raad maka toean Loa Sek Hie menaketika ia didjoeal lagi pada pesakitan ke doea nja apa VORO, itoe seharoesnja diang

Borhan bahkan diroemah.

nja sendiri,
Pn
Keterangan Saksi
toeBorhan adalah,

F 0,0.5. gap sebagai soeatoetjabang dari Nirom
Perhoeboengan radio, telegraaf,
ka
“Kateranganpesakitan ke Bila itoe benar, apakah betoel sesoe
' Dikabarkan bahwa Pemerintah ba- djoega digoenakan golok jang dibeslag
Spoor djoega atjapkali ter!
dahnja ia terima subsidie dari Remi
doea, adalah sebagai berikoet:
rangkali tidak selang berapa lama lagi itoe. Setelah ia berteriak pentjoeri
di
air
milit
m
kaoe
rentah
(500 satoe boelan Redi djoegi
aa. semangatnja
g
la poengkir melakoekan pentjoerian
akan memberikan keterangan kepada melarikan dirinja.
1 doelo
. Kwantung itoe. Lih:
c e, pada| 'Volksraad
bahkan betoel menoeroet keterangan meminta toendjangan pada penden
tegtang soal2 goela jang se
tang
Septemb
malam tanggal
.
Keterangan saksi ke doea pesakitan pertama dapat beli padanja pendengarnja dan apakah pemerentah/
karang sangat penting.
.. 1931. Tentara
Jaj
Daimah isteri dari Borhan seharga f 0.05 dengan a contant. Se anggap sah bahwa si pemegang it”
R3
Nan
o bergerak ke Oeta
telah di adakan Raad kamer laloe consessie dengan djalan jang demikian .
adalahbegini:
kota Moekden. $ ikithari kemoedian | Perobahan Economische Zaken
Saksi sedang tidoer dengan soea- Landraad bersidang kembali, kemoe- tioba menaikkan djoemblahnja oean
seloeroeh daerah Mancchurye
djatoeh
Perobahan2 di Departement Econo- minja disebelah kanan. Tiba2 dilang- dian persakitan karena ternjata semata2 contributie jang disjahkan itoe? Apahurye djatoel
| dalam kekoeasaannja pemimpin mili- mische Zaken, seperti tidak selang be kahi oleh pesakitan dan karena ia ter melakoekan pentjoerian jang berani Ibila tidak, apakah pemerintah tida
tair di Kwantung itoe. Dan baroe be- rapa lama soedah diwartakan terlebih kedjoet laloe sogaminja bangoen dan di. djatoehkan, hoekoeman 1 tahoen beranggapan bahwa si pemegang”
'berapa minggoe sesoedah itoe, kabinet doeloe, soedah berlakoe.
sendiri soedah lalaikan dirinja goe
berkelahi dengan si pentjoeri, Setelah pendjara,
na menjiarkan sendiri lagoe2 Timoer?
di Tokyo membenarkan gerakannja | Tapi voorstei2 jang bermaksoed oen ia berteriak, Pentjalang datang goena
bt ga militairist Japan di Manchurye toek menerima personeel baroe, dan memberi pertolongan.
:
an sebagian mana jang mendapatkan per
ma
na
Perkelahian jang sengit.
PA
T ROB,
M:noem obat tidoer din pingsan
H. Berapa orang djoembfahnja pen
Doea
orang Indonesier nama Sining
setoedjoecannja
pemerintah,
tidak
didja
provincie
tjoeri itoe?
.
Kwantung mendjadi satoe
Apajangmendjadisebab:
dan Bentol berasal dari kampoeng
Japan jang lebih penting dari salah lankan oentoek sementara waktoe.
beloem diketahoei.
Saksi
2:
Ada
tiga
orang.
—0O—
|Larang Tjiledoek tadi malam telah
soeatoe prefectuur dipoelau Nippon
Seorang
Tionghoa nama Tjoe Hok
Kemoedian diperiksa sak berkelahi dengan sengit dimana ada
Tentang oeroesan toean tanah
sendiri, dan orang jang mendjadi pesi
Laij
oemoer
18 tahoen bekerdja sebagai
ke
3
Narim
Pentjalang.
digoenakan golok. Doea2nja mendapat!
disitoe, diang
Proempoeng.

oel

tidoer, tiba pesakitan toebroek

Soal goela dalam 'Volksraad.

pada-

Ra-oen

bin Mian

seharga

nja dengan doea orang kawannja, dan

r tahoen

—SO—

—0

mimpin balatentara Japan

kat sekalian mendjadi oetoesan Japan

Apakah

di,Manchukuo dan kekoeasaannja tidak
beda dengan kekoeasaannja jang men

hasilnja

soe-

la tidak melakoekan penangkapan
pada waktoe
itoe bahkan setelah ia
menerima rapport bahwa saksi pertama
telah .ketjoerian dan di toendjoekan

loeka hebat dibagian peroet. dan tadi
malam
djoega
mereka
oleh A.W.

dah didapat?
Tjiledoek dibawa ke C.B.Z,
Soedah beberapa kali doeloe kita
dil
peperangan
oeroesan
pernah kabarkan tentang kesoekaran nama dan oedjoednja orangterseboet.
djadi minister
Tokyo dan mempoenjai perhoeboengan kesoekarannja pendoedoek2 dari tanah
Laloe beberapa hamba politie jang
Rechtshoogeschool.
langsoeng dengan Mikado.
Proempoeng dari fihaknja toean Ta- diperiksa, tetapi masing menoendjuekTelah
loeloes dalam oedjian docmereka disoeroeh kan gbahwa
Banjak soedah berobah di Man- nah jalah bahwa
rapport dari saksi satoe toraal bagian kedoea toean
churye itoe, banjak atoeran disahkan

berlaloe

merosotnja pengaroeh kaoem mititairist di Kwantung dan di Japan sendiri.

Pengoesiran itoe sampai sebegitoe
djaoeh beloem berhasil semoea oleh
karena pada masa sekarang ini masih
sadja terdapat beberapa
orang jang
tidak mave berboeat begitoe.
Sekarang: oleh toean Otto Iskandar
di Nata soedah dimadjoekan pertanja

oleh kabinet di Tokyo, banjak djoega

membajar

Akan tetapi tidak berobah banjaknja
rinfangan dalam perhoeboenganantara

Tokyo dan Kwantung.

Baroe-baroe ini tersiar kabar-kabar
bertoeroet-toeroet tentang akan baik
kembali perhoeboengan antara Tiongkok dan Japan, tentang keakoeran

jang dapat

Huang

antara Gen.

an

dari sitoe meskipoen

pada

sewa

mereka

tanahnja masing2.

Pemerintah tentang hasilnja

pekerdjaan atau

Fu, boeah

penjelidikan

—00—

dibebaskan.

Seorang

Indonesier

Seno

di onderneming2.
—9—

Tarzan Fearless.

jang be-

.minister Koki Mirota bitjara dalam kerdjapada D.C. S.S. sekarang soedah
Moelai tadi malam dibioscoop Alpersidangan Rijksdag di Tokyo, da- ditahan oleh politie Meester- Cornelis hambra, Sawah besar soedah dipoetar
lamnja ia menerangkan djoega, bahwa

oleh karena ia pada 2 hari berselang
meslipoen dalam negeri Tiongkok soedah melanggar kesopanannja seokaoem merah rang gadis Indonesier poela jang masih
dan
kaloet
masih
akan tetapi beroemoer. 13 tahoen. Ini gadis ada
terbasmi,
beloem
masih
»Saja mengharap dengan segenap mendjadi saudaranja tocan Martoprawiro jang bekerdja sebagai Hermandad
di Kramat. .

hati, soepaja Tiongkok itoe akan
-» segera dapatkan keberesan kembali,
mengarti keadaan di Timoer Djaoeh

|

|.

Setelah si gadis diperkosa itoe laloe
moekanja kelihatan poetjat selaloe dan

boeat demikian oleh Seno.
Dan lebih landjoet.iapoen kata:
“ Dengan segera djoega Seno diadoe
kan
sama politie-dan sekarang sebapoenja
kita
dengan
"0. »Berhoeboeng
' kedoedoekan sebagai Tiongkok poe- gaimana kita seboetkan tadi ditahan
nja tetangga dan sebagai negeri sedangkan si kotkan dikirim ke C.B.Z.
jang. djaga keamanan di Asia Ti- oentoek diperiksa.
Ai
Sa
moer, adalah kita poenja politiek

obat tidoer.

Ketika

sa-

lah satoe boedjang hendak bangoenkan
padanja sebagai biasa oentoek beker
dja ternjata soedah tidak bisa berdaja
lagi, dan

disampingnja

masih

kedapa'

tan beberapa,obat, tidoer-lagi. Setelah
hal ini ketahoean oleh familienja ia
teroes

diangkoet

ke C.B.Z.

film jang besar, ramai dan memoeaskan, Tarzan de Onbevreesde.

Film

itoe pada waktoe belakangan

ini. sangat disoekai publiek, sehingga
tidak kaget djika tadi malam dannan

ti malam banjak jang memerloekan
nonton.
Jang pegang hoofdrol seorang jang
berbadan koeat dan mendjadi koeat

—)—

Ketimpa

nja

bagoes dan

gaimana

ia

mena'djoebkan,

berkelahi

Ba-

dengan radja

hcetan dan boeaja, kita dapat terang-

terangan

melihat.

Soenggoeh

menjesal djika tidak me-

nonton.
Sebeloem itoe film dipoetar, diperlihatkan doeloe film keadaan di New

lorrij hingga

NEDERLAND

patah ping-

gangnja.

Sedangmembongkarpadi
Kemaren siang kira2 djam 12 dengan keretaapi No. 159 telah diangkoet seorang Indonesier bernama Oe-

tan

bin Djisan berasal

dari Lemah-

Abang.
Ketika ia ditoeroenkan
api seboeah kribauto dari
dah menoenggoe padanja
angkoet teroes keroemah

Prof. Van der Kloes.
Delft, 23 Jan. Aneta Telah meninggal doenia di didalam oesia 89
tahoen, Professor Van de Kloes, se

Orang achli didalam

alat perkakas oen

toek. membikin roemah,
Ana
dari kretaC.H.Z. soe
Mintak pensioen.
oentoek di
Den Haag: 23 Jan. Aneta Dengan
sakit itoe.
Koninkiijk Besluit diberhentikan dari
ia terpaksa di djabatannja Generaal-Majoor Van de

Jang mendjadi sebab
rawat ialah ketika ia sedang
bongkar

padi dari

poenjannja toean

seboeah

tanah

dari

mem-

lorry

ke

Simpa-

ngan tiba-tiba itoe barang menimpa
dirinja djoestroe dibagian pinggangnja
hingga patah dan tidak berdaja lagi.

Kastoele, Hoofdofficier dari bala tenta

ra di Indonesia,
30 Maart j.a,d.

Alat2 pertolongan bahaja
jang

Dari

Militair

digen Dienst.
Sebagaimana kita telah kabarkan be

berapa hari jang laloe bahwa di Wa-

terlooplein akan diadakan pertoendjoe
kan alat2 pertolongan dalam bahaja da
ri model jang paling belakangan maka tadi pagi kita soedah datang
ke-

tanggal

pada wissel orderbriefjes.
Akan di sahkan oentoekIndonesia.
Den Haag, 23 Jan. (Aneta). Te-

dilandjoetkan ke Tweede Kamer,

sepoetjoek

Geneekun

pada

—G—

lah

baroe.

moelai

Wet

—9—

dan hargakan haloean aseli dari kita 'atas desakannja Si saudara itoe ia dan mendjadi kampioen berenang doe
demikianlah minismenerangkan bahwa ia soedah diber nia, Buster Crabe namanja, PermaianBaru

poenja negeri”,
: ter Hirota itoe.

telah minoem

makai X-foto.
Ada apa lagi ?

—0—

preventietf.

| tika. Dan beloem selang berapa hari,

Batavia tinggal di Gg.

Tiga No. 30 A. Pekodjan tadi malam

Tjilingtjing. Kemoedian karena ini per- djalankan pemeriksaan badan
goeroe2
kara koerang terang maka pesakitan dikota ini oleh
Dr. Goor dengan me

oleh 'se-

dalam

—

persatoenja itce ada berlainan sekali.
Hamba kembali menanja pada saksi
Goeroe2 diperiksa badan.
pertama dan kedoea oleh karena se-l.
Dekan
oa di
pendjang pemeriksaan ada perselisihan
berlainan sekali dengan apa jang wakSoedah berapa hari sampai sekatoe diperiksa di kanfoor ass, wedana
rang di C.B,Z, dari djam 5 sore di-

kepertjajaannja Gen. Chiang Kaishek,
di Peiping dengan -oetoesan Japan O€roesan itoe tanah, oleh karena seka persidangan tjampoeran diantara DiAryoshi dah pemimpin balatentara rang ini masih sadja diterima soerat2 recitur Economische Zaken dan toean
Japan di Kwantung. Djoega kabarnja jang menandakan koerang senangnja Luytjes dari satoe fihak danPermanente
Japan soeka bekerdja bersama-sama mereka itoe.
Rubber Commissie dari lain fihak.
dengan Tiongkok dan memberi toenPersidangan ini akan membitjarakan
Melanggar kesopanan gadis
djangan seperloenja oentoek ketingatoeran baroe dari pembikinan karet
dibawah oemoer.
Achirnjaditahan

9

M. Saubari.

commissie jang diangkat oleh Pembikinan karet di onderneming.
Pemerentah
oentoek bekerdja dalam
Didalam minggoe ini akan diadakan

| gian deradjatnja kebangsaan Timoer,
asal sadja Tiongkok djangan terlaloe
mengandel kepada Europa dan Ame-

—

klerk Escompto

—

rentjana

wet oentoek

ngesahkan atoeran wet di

me-,

negeri Be

landa tentang wissel dan orderbriefjes.
(soerat2 dagang seperti acceptend.L.L),
oentoek
Indonesia,
Suriname
dan
Curagao.

Idem

oentoek mengatoer

pertentangan

didalam

beberapa

wet

didalam

perkara itoe soerat2 dagang.
akan tjoba bantoe Tiongkok oentoek Doea pemimpin Nationalisten akan
Idem oentoek mengatoer Zegelrecht
itoe tempat terlebih doeloe singgah
York, Sangat menarik. '
r
ditoentoet.
dapatkan maksoed (keberesanj itoe”.
dari
itoe soerat2 dagang,
di
Militair
Hospitaal
sini.
Kemoedian dipoetar lagi tiga bocah
Ditoedoeh melanggar
Sekian sadja kita koetip dari teleDisitoe
kita
terima
dan
pers
lainnja
“art. 100. 153 bisdan 169. Cartonfilm jang loetjoe2! Anak2 ramai poen tjoekoep berkoempoel. Setelah Regeeringspersdienst di Nederlan d.
| gram Aneta Rengo tg. 22 boelan ini.
.
Beloem
selang berapa lama dengan bersoeit, masing2 merasa poecas roe- lorang2 jang sama dioendang djoega
Tidak banjak berirnedah.
Japan maoe soepaja Tiongkok itoej
penja.,
mendjadi beres kembali dalam negeri, pandjang lebar kita telah kabarkan
melihatkan moekanja masing2 dan oleh
Den Haag, 23 Jan. (Ar.eta)
—

9

studeni Soekarni dan toean Wigena 30. orang korban belasting kom25
peniaa,
Tapi hari ini kita moeatkan satoe te berhoeboeng dengan toedoehan bahwa
P.P.R.I.Citoe
adalah
seboeah
verkapte
Baik pasangbadan dalegram dari Peiping, ddo 24 ini, bahwa
1
h
ripadatjari oeang,
' »tentara Japan dan Manchukuo de- Pk
Sedjak
itoe
penggerebekan
mereka
Roepanja
sekarang ini ada soekar
ngan segala matjam alat sendjata darij,
ditahan dan
moelai
kemaren bagi orang kampoeng2 oentoek menoedara dan dari boemi menjerang be- teroes
mereka diperiksa lagi di Hoofdbureau
berapa kota Tionghoa di Charhar, dan perkaranja sekarang soedah ada 'tjari oecang, begitoelah kemaren djam
2 siang, 30 orang diantaranja satoe
dengan maksoed mengoesir tentara
didalam
tangannja
Djaksa.
perempoean berdoejoen2 pergi kekanTionghoa disitoe, sebab daerah jang
Mereka ini soedah ditoedoeh me- toor - Djaksa Mr. Gornelis dengan di
diperselisihkan itoe mesti toeroet malanggar artikel 100 dalam mana. dite- iringi oleh agent politie jg. tjoekoep
soek dalam daerah Manchukuo” (orang tapkan
hoekoeman jangd idja | oentoek | mendjalankan' hoekoemannja
batja telegram dibagian depan dari toehkan bahwa
itoe. berdjoemblah 6 tahoen jang. masing2 atas -poetoesan Langesoerat kabar ini hari,
lamanja paling tinggi pada siapa jang recht Bekasi haroes membajar denda
Bantoean

kan

dengan djalan memberes-

perselisihan oentoek

tjoba

keoentoe-

hapoeskan pemerintah jang sjah

so'al

oeroesan

belasting Kompenian.

ini atau dengan tjara jang tidak sjah Tetapi semoeanja tidak sanggoep oenngannja Machukuo dan keroegiannja merobahnja,
. |toek “mentjari oeang, dan begitoe
Tiongkok.....
13
Dalam
“artikel
153
bis
diterangkan
Soenggoeh djaoeh letaknja Tokyo bahwa siapa jang tjoba mengganggoe mereka “sama pasang badan. Ketika

dari Charhar itoe, tapi tidak berapa ketentraman atau menggoelingkan
diterima menjerang pemerintah Indonesia
lama lagi, dari Tokyo akan au

persetoedjoean,

atau

ini

poen akan didjatoehkan hoekoeman de

ngan sebegitoe

banjaknja, dan dalam

artikel 169 diterangkan bahwa dengan
hoekoeman

itoe djoega akan

diambil

lazas2

(I.

goena

Itoe hari

'poetoeskan

Inspecteur van Politie J.W. Jansen.

Apakah ia akan dilepas?
Pembatja soedah mengetahoei bahwa
didalam itoe pemboenoehannja
toean |
Born di Semarang djoegatoeani.
W.
Jansen Inspecteur yan Politie jang
di Bidara-Tjina|.
Sekarang
tinggal

djoega terfjampoer didalamnja,

soek dalam

—

Pemeriksaan

pentjcerian di Tji-

Ingtjing.

Keterangan

Mentjoeri

loekpoetjoeng

O—

Saksi

ber-

pesalainan,achirnja
"
n.
ska
eba
dib
n
kita

Kemaren telah kita kabarkan bahwa
Landraad Meester Cornelis melakoe
$

4

ngan Bekasi,

PR

karena tempo soedah tibalaloe berang
kat ketempat jang ditoedjoekan.

Disitoelah njata bahwa militair geneeskundige dienst jang diatoer de
ngan tjara jang baroe ini dalatr satoe
djam sadja soedah bisa berangkat de

ngan sesempoernanja goena memberi
kan

pertolongan

besar,

pada

epidemies,

bahaja2 jang

perletoesan2

goe-

noeng

berapi, kebandjiran2 dan seba

gainja

jalah

ngan

“dengan

goena

loopig

Verslag

Rapporteurs

dari

tentang

Co" nmissie,

van

Weroesan

Toear

ang" sauta dari

Eerste

negeri dari Eerste Katr er, mewartakan

bahwa

beberapa

Kamer itoe berpend apatan bahwa
seringkali ada ked' adian
disiarkannja
perkabaran2
da'i loear negeri jang
tidak mendapa? ' bantahan dari Pemerintah.
Seperti

itor

: pemandangan

jang aneh

memberi pertolo sekali dida) am madjallah ,Ligue Ma-

selekas

lekasnja

sesempoernanja.
Salah satoe pertoendjoekkan jang
menarik hati dan berfaedah adalah

mem'oikin pintoe-air jang baree didala, kanaal dekat Terneuren,

bahwa orang bisa melakoekan operatie |
Ini perkabaran tidak benar dan tidak
(pemotongan) jang hebat zonder ter mendapat bantahan sekali dari Pemegantoeng lagi dari keadaan2 di itrye rintah.
Anggauta2 ini menanja apakah ini
tempat, operatie mana djoega da pat
boekan pekerdjaannja Regeeringspersdilakoekannja dengan segera.
—0—
—#dienst, oentoek membantah perkabaran

Ketjelakaan
Kemaren

jang tidak

auto jang ngeri.

Si pengandar

—

harga f 0.05.

ditahan.

siang di Lenah-abang

Bekasi.

Ra-oen

bin menoedjoe

Mian berasal dari kampoeng Boelak
district Tamboen, Kedoea pesakitan

loekanja

si

ke

Betawi,

|

dan ritime Kgige“, jang membitjarakan
koeadi'ityan2 dari Nederland oentoek

de

benar

didalam pers loear

negeri. Seoemoemnja

dapatan,

bahwa

disediakan

mereka

semoea

oentoek

berpen-

oeang jang

Persdienst

itoe,

kat pasar soedah terdjadi ketjelakaan bisa dipergoenakan dengan hasil lebih:
Di hoekoem
satoe jang ngeri dimana seorang Indonesier baik, dan dari sebab itoe, itoe tjita2”
tahoen
pendjara.
jang sedang hendak belandja soedah oentoek ,,menjiarkan
melakoekan kedjahatan.j.
pengetahoean.
Landraad
Mr.
Cornelis
kemaren telah dihantam oleh seboeah auto jang di tentang Nederland
di
soedah
diloear negeri
djoega mereka
tidak meimpoenjai banjak hasil.
bahwa mereka mesti ma- memeriksa pesakitan nama Ali bin kandarkan oleh seorang Belanda.
Pengki, berasal dari Kampoeng TeItoe auto dari Tjikampek hendak
tahanan.

tindakan terhadap siapa jang masoek
dalam soeatoe perkoempoelan dengan
4

lonijeng menoendjoek
djam 2 lebih
sepezampat Auto Gevangenis datang
oenioek
mengangkoet orang2
tadi,
orang. orang mana berasal dari bila
59

Voor-

—

Sa BeAT

tentang itoe penggerebekan atas dirinja

Japan maoe bantoe Tiongkok dapatkan
keberesan itoe.

3g

Oleh karena

korban itoe ada hebat

EUROPA

Moskou dan Leningradi.
djoega dan dalam ini hal masih mesti
Mengjadi
kota besa:
di dakwa mentjoeri di roemahnja se- diselidiki lebih doeloe siapa jang ber
Moskou,
21
Jan,
(Aneta-Reut
orang nama 'Tolo kampoeng Doea dosa laloe si toean tadi dan autonja
B.N.) !Menoeroet keterangan jang o1
ratoes Bekasi pada hari sen@n malam masih ditahan dikantoor pelitie Lemah ficieel, sesoedahnja tahoen
1931 pen
Selasa tanggal 9 October tahoen jang abang itoe,
dordoek
kota
Moskou
bertambah
d
com (You
laloe dengan djalan roesakkan bilik,
Ingan lebih dari pada 1 millioen orang

3

berhoeboeng dengan mana kita tikan pest di Garoet, berlakoe dengan
. Ikemaren soedah kabarkan bahwa tangsi tenteram sekali.
Idi Salzburg dan lain2 tempat di dekat
Soerabaja atau Gri:see,
-A-Socialen, 'batas soedah diperkoeatkan.
2 ganda,

Seloeroeh

e eloe
Abdona
ia dtdo
enrm

meng iri
1

boeloe badannja, m waNaktzioe di d
kabar, bahwa kaoe

“land adakan

sematjam hoekoem

20 orang Nazi soedah “ditangkap
Pada tanggal 2 Februari jang akan
» sedang mereka lagi berbaris. Jang lain datang Regentschappen dari Soerabaja
lagi ditangkap waktoe mereka menjiar dan Grissee akan mengadakan persi-

“Ikan soerat2
mana

propaganda,

dipintak

di dalam

soepaja djoega

dangan

bersama-sama

oentoek ambil

di poetoesan didalam perkara kota mana
|. Sterilisatie“ — dikebiri—pada orang2
Oostenrijk
diadakan
pemilihan
seperti
jang akan mendjadi iboe-kota dari
“Lelang di Betawi.
“ jang menoeroet timbangannja hakim di daerah 'Saar.
La
Regenischap Soerabaja jang baroe,
termasoek galongan jang ,abnormaal“
25
Jan.
1935:
Selainnja dari ini, soerat2 kabar di Soerabaja atau Grissee.
| »A-sociaal”, tidak selajak dengan: | .Oostenrijk
Lelang Commissie di Sluisweg Mrc,
mewartakan bahwa propa-

a dan berbahaja oentoek per gandist Habicht, jang sekarang ada di

an oemoem.

Hoekoeman demi-

Munchen, moelai lagi beractie sebagai

oleh John Pryce.

“aga

'itoe memang melanggar igama
Bandjir di Madoera
Nazi di Oostenrijk.
manapoen djoega dan sampai sekarang pemimpin Kaoem
Tentang itoe bandjir di Madoera
Betoel
satoe
daerah,
2)
hoekoeman itoe djarang sekali didja
jang kita soedah wartakan kemaren,
0
dtabimerdeka
lankannja, kebanjakan dari mereka itoe
Aneta kawatkan lagi dari Pamekasan
Waktoe
salah
satoe
pidato-terhadap
didjatoehkan hoekoem mati sadja.
bahwa
tingginja air di kota Sampang
anggauta2
dari
Vaderlandsch
Front,
Orang2 abnormalen dan a-socialen, Premier Sehuschnigg menerangkan bah
ada
2
meter.
Di toko-toko tingginja
| jang tidak di-inginkan dan berbahaja
oentoek pergaoelan oemoem, dimana- wa kemerdekaannja Oostenrijk, ada
dalam segala ploksok dari satoe soal jg menjangkoet seloeroeh

. mana,

doenia

doenia,

ini memang ada, disini banjak,

dari

kemerdekaan

mana

ter-

disana sedikit, dan tidak ada soeatoe gantoeng perdamaiannja didoenia.
»Semoea orangtahoebah
kebangsaan ada soetji dari mereka itoe.
wa
Oostenrijkitoe, adasaAkan tetapi tidak sembarang orang,
toenegeri
Duitsech, akantemalahan tidak sembarang hakim bisa

tapi Oostenrijk bisa mela
. itoe, dan seseboetan itoe djoega tidak koekan kewadjiban kesena
: perloe diterima benar, djikalau keloear ngannja, hanja djika berditi
menetapkan abnormaliteit dari seorang

sekali
sendiri
dan
dari seorang lain sadja, pendeknja tidak sama
oemoem dan tidak tjoekoep berdasar djika tetap djadi merdeka.
atas kebenaran.
. Mendjoeal kereta api TiongkokOrang jang tidak di-inginkan oentoek Pa
'timoer.
ah pergaoelan oemoem tidak mesti abnor“ Djadinja 170 millioen
maal, djikalau tingkah Jakoenja sebagai |
Yen,
seorang
normaal
meroegikan orangj
Tokio, 22 Jan. (Aneta Transocean).
banjak, orang itoe djoega diasingkan. Sesoedahnja 19 boelan, pembitjaraan

.

Ma

SEO LA

3

HE

50 centimeter.
Semoea perhoeboengan

mesti

26 Jan.

tang pendjoealan kereta api di Manchuokuo Oetara, mendapat hasil baik.

merendahkan kehormatan dan keting
gian deradjatnja bangsa Inggris seoe-

-

- Perdjandjian jang beloem ditetapkan

kata bahwu Sowjet Rusland mendjoeal
.moemnja. Demikianlah kita pernah kepada Manchuokuo 1720 kilometer
'membatja dalam Str. Times, bahwa rail djalan kereta api, 2567 kilometer
seorang Inggris jang memoekoel seo- kawat telefoon dan telegraaf, wagon2,
rangrtikoelie riksha dengan tjamboek tempat, pekerdjaan, tanah dan hoetan
sepe
djoega menjamboe

k binatang,
selain didjatoehkan hoekoeman pendja
ra,

djoega dioesir dari tanah

semoeanja

oentoek

170,000,000. Yen.

Satoe
per tiganja dari djoemblah
ini “mesti dibajarkan dengan oeang dan
sisanja dengan barang2 jang berharga

Malaya

itoe. Lain orang bangsa itoe jang ke. dapatkn berkelakoean jang membikin '170,000.000 Yen semoeanja.
maloe bangsanja, djoega dioesir, kare- | - Pembajarannja mesti diloenaskan di
na mereka itoe sangat merendahkan dalam tempo 1 tahoen, Sovjet-Rusderadjatnja bangsa Inggris dimata land maoe beras, kapal2 api, perkakas
bangsa Timoer dan bangsa jang dipe listrik, teh dan lain barang dagangan,
-rentah,

Kita

ngapore

tapi
tidak maoe menerima sendjata,
Pegawai2 bangsa Rus dari itoe kre
ta api mesti poelang kembali ke Sow
jet-Rusland didalam tempo 6 boelan.
Perdjandjian ini akan ditanda tanga

ingat pada kedjadian2 di Siitoe,

waktoe

nampak satoe

kabar dalam Java Bode, tentang ,,De
| abnormalen“, dalam mana ditoelis tentang seorang bangasanja,
“ fers,

jang soedah

»Schuim

van. Goud”“,

' baroe-baroe

nama J. Tref

mengarang

atas

boekoe,

Lelang Perceelen di B 1717
Lelang Perceelen di
oleh Mr, Vittersum.

boekoe

mana

Sampai sekarang beloem
bahwa ada
tjelakaan,

orang

Ditengah2 laoetan Pacific,

Generaal dan -atas pengoendjoekannja

|

kalangan2 goeroe2, dibeslag, dilarang

didjoeal pada publiek.

Washington,
Reuter

BN)

21 Jan, (Aneta-

boekoe itoe masih bisa didapat di Dja
wa Tengah

dan Djawa Timoer, tjoema

| di Djawa Barat soedah tidak didjoeal.
Reclame gratis!

Adres jang

Mendapat

Sympatiek,

bintang Tionghea.

roepa

Banjak orang jang beloem beli dan Trans-Pacific jang akan didirikan, pem
beloem batja boekoe itoe, ingin se- besar2 Amerika menerangkan bahwa
“ kali tahoe isinja, apalagi katanja isi- boekan kedjadian ini jang menjebabnja itoe melanggar kesopanan denganj kan keloearnja itoe Regeeringsbesluit
setjara kasar dan kedji sekali.
xi Di dalam tahoen 1898, poelau Wake
Soedahlah, J.B. kata, bahwa si pe- itoe dipintak eleh Aamerika dan di
soedah didoedoeki.
noelis itoe ada abnormaal, asociaal, dalam: tahoen 1899
aa
| tidak boleh bertjampoer gaoel lagi de-

tetap mendjadi

ini soerat

pendi-

kabar, didalam

bintang ,,Brilliant Jade of China” ke
pada toean Garon, bekas Gouverneur
dari Celebes.

rannja sadja, tidak hendak memihak2
atau memberi kesempatan akan berperang pena oeroesan agama diroeangan ini soerat kabar. Harap toean
makloem,

pertama sekali menerima tanda

jang

to

t$ Begrooting Gemeente Medan.
Kekoerangan 129.500.
1935

tahoen

oentoek

roepa-

Pe-

Boleh pesan

banjak of sediRemkit dengan
bours pada:

date",

M. Radjab

begrooting dari Gemeente

Rentjana
Medan

actief dan
dari

Roepa2
Saroeng. Roepa2
Kain Pandjang
Model jang ,,up

Caron, jalah seorang Belanda

toean

Mandailing

memper

lihatkan kekoerangan dari 129,500 roe

Batik-Handel

oeang simpanan, jang oleh

Pekalongan

piah, kekoerangan mana akan ditjotjo
kan dengan

karena
460,000.

tinggal

hanja

sekarang

ini

me-

Burgemeester dan Wethouders

landjoetkan voorstel oentoek merendah

ijoeran oentoek siokan2 de

oeang

kan

ngan 25 pCt, dan merendahkan opcen
ten pada

sampai

dari 25,000.

'pendapatan

Kenp.h

ambtenaren

dan

Tentang
kan bahwa

Belasting.

pernah kabar-

pemerintah

kandoeng nia-

menagih

personeel dan

oentoek

Baroe trima dari EUROPA :

maksoednja

pemerintah.

tan

12

10 pCt. apa jangimendjadikan

kekoerangan

Kaoem

penghasilan dari

padjak

Kantjing
Jas
dari
Parlemoer
perak 935/000 per stel (6 bidjil .

inkomstenbelasting 1935 dari pegawai2

djaoeh

soedah

dirobah,

beri-lakoekan

sigaret
sigaret

Sendok
:

thee

dari
dari

lapisperakp.st...,, 1.75
perak
dalem
etui,
moelai
dari
. F 9—
dari lapis perak, per dozijn dalem
etui F 6.75 per '/, dozijn etui F 3.50

tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen
pita item. Perkakas Anker.
:
,
sn
Horloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt,
F.15— F, 25— F, 30,—
Horlogetangan boeat Toean dari CHROMIUM moelai
f
dari,
“un? 8.50

hingga pena-

atas inkomstenbelasting

”

”

Sedia

Penahanan jang wadjib itoe sedapat
dapatnja akan dibagi atas 10 termijn
jang mana boeat pertama kalinja akan

FRMA

”

dari MAS 14 kr. 0:60,-

»”

roepa-roepa

model

jang paling baroe,

KOUW
TOKO

pada boelan Maart jalah

permoelaan boelan iftoe bagi ambtenaren biasa
dan
penghabisan boelan
Maart pada penghabisan itoe boelan,
ne
sebangsanja, dan terlebih poela
Pegawai2
negeri, siapa sekarang
jang
beloem madjoekan aangiftenja
tic ak pantas lagi tetap mendjadi leeSokongan oentoek kaocem tani.
| raar pada salah satoe sekolah middelkans besar bahwa mereka tidak pada
' Tokio, 24 Jan. (Aneta-Iwaki) Perbaar disini, Kalau betoel T, itoe' ab- tanjaan2 dari Partij Seiyukai dan waktoenja akan dikenakan belasting
normaal dan a-sociaal, berlakoelah pendjawabannja dari Pemerintah, me- agar soepaja gadjih mereka itoe dapat
seperti bangsa Inggris di Singapore. ngoendjoekan bahwa doea-doea fihak dipotong pada boelan Maart.
Asingkan dari pergaoelan oemoem di sanggoep oentoek mengakoerkan kePegawai
negeri
dan mereka jang
memakan pensioen goena persorieele
tanah dimana pendoedoeknja tertjam- maoeannja Satoe dengan lain.
|
belasting
(jang berpensioen
djoega
poer seperti Indonesia ini, Dengan

terboengkoes
3
j
FF. 2—

Horloge

sadja, kata A.I.D. (Disampingnja itoe
djangan diloepakan loonbelastingl.

didjalankan

Dompet
Dompet

Pasar Baroe

88.

—

&

LIE

MAS — INTEN
Telf.

WI.

1535.

-—

Batavia-C,

AZIA

Oleh karena ini, itoe bahaja pem. tidak pandjang2 tjerita, bangsanja bisa boebaran Parlement Japan jang soedah
mengambil poetoesan dalam itoe.
seringkali mendjandjikan pembitjaraan,
Maka

“LB.

kita sangat

menjesal, bahwa

perloekan djoega

menerangkan

soedah

lenjap.

Perkara jang teroetama mendjadikan
dengan singkat isinja itoe boekoe, isi| itoe perselisihan diantara Pemerintah

jang mendjemoekan djoega pembatja2

: boekan

Belanda, kalau batja

Kita tidak maoe

|

partij Seiyukai sesoedahnja per
Parlement jang paling be
lakang, jalah tentang sokongan jan

deradjat

kita disini direndahkan begitoe roepa,
“ apalagi deradjat bangsa kita sendiri,

Dengan

mendjawab

dan kota Leningrad dengan lebih daril”
| banjaknja ada 3.600.000. orang.

sc

kehendak

'Soentikan

pest di Garoet.

Kemaren
tanggal 23 Januari, ada
lebih dari 3000 orang jang datang di

karena kekoerangan obatnja, hanja ada

2528 orang jang dapat disoentik. Lagi

poela ada 89 orang jang

tidak bole

mendapat soentikan oleh

karena me-

reka

soedah

disoeroeh

dengan

terlaloe

poelang

36

toea.

kembali

anak-anak

baji

Mereka
bersama

dan

55
-

3 orang jang waktoe doeloe pernah

menghasoet
ra'jat soepaja
djangan
maoe disoentik, sekarang soedah toe-

M oelai dengan propa

A

dan

masing2.

perhatian.

Nazi di Oostenrijk.

moelainja Kaoem Naxi berpropa

gadjih atau pensioen

kekoeatan

Soentikan ini lamanja sampai poekoel 6 magrib, dan menarik banjak

Pendoedoek kota Moskou sekarang SA

lagi

akan

menahan

orang sakit.

2 millioen orang.

: Sesoedahnja selesai itoe pemilihan di|
daerah Saar, di Oostenrfk kelihatan

poenja

menoeroet

landkas

oentoek

h

pertanjaannja Garoet oentoek minta soentikan. Oleh

Seiyukai, Premier Okada berdjandji
oentoek
mengambil
atoeran2 jang
|. kasih - tahoe djoega an itoe kita 'perloe, djika atoeran sokongan jang
| sesalkan, kita seboet sedikit tidak se- | sekarang tidak mentjoekoepi.
. pantasnja. Sajang!
perdjandjian ini, kemaoean
Aa ON, Inja' Dengan
partf Seiyukai soedah dipenoehi.

gandalagi.
“
Weenen, 21 Jan. (Aneta-Havas B,N.)

di

'atoeran2

TA BALAH PAKE!
RAMBUET. sum

dan

— akan tetapi dengan , sedikit perkataan”

Kaoem

'inkomsten|

mereka

boekoe sidangan

bangsa loear biasa, jang part Seiyukai mintak
. mana djoega dalam doenia pergaoelan soepaja diberikan kepada Kaoem Tani,

|.

boeat

dapatkan

roet nasehatnja Bestwur,

Soentikan pest di Garoet
Correspondent Areta dari Garoet
menetapkan kabar, bahwa itoe soen-

Mereka sendiri jang sekarang

njoeroeh

disoentik
oentoek

kepada

dan

me-

ra'jat soepaja maoe

ada didepannja sekali

mendapat soentikan,

Baek. kwaliteit, haroem dan dingin di pakenja,
1 f, 50gr. f 0.30 loear Java f0,35 boeat orang dagang depaf rabat baek.

:

hal

agama hanja akan memoeatkan kaba-

barang batik
kalangan.

Aneta kawatkan dari Makasser, bah
wa
Pemerintah Tiongkok memberi

tidak di han jang wadjib atas personeele betempati oleh orang,
lasting itoe tidak akan didjalankan, Ini|
“Meskipoen itoe kepoelauan2 terletak tahoen tjara demikian hanja akan di
nja di tengah2 perdjalanan jang akan
dilaloei oleh itoe Dienst Penerbangan

soedah

ke-

Sebagaimana biasa, boekee2 jang
Dengan sepoetjoek Regeeringsbesluit
| mendapat perhatian dari Parket, seperti | jang dioemoemkan pada #tanggal 19 djalan menahan gadjih mereka dengan
| doeloe djoega itoe boekoe perkara | Januari jbl. President Roosevelt soedah wadjib tidak boleh tidak.
minggatnja seorang non dari salah sa menaroeh 4 boeah kepoelauan ditengah
Niatan oentoek menahan inkomsten
| toe Klooster disini, maka boekoe ini| laoetan Pacific, Wake, Kingman'Reef, dan personeele belasting dari gadjih2
. sekarang banjak diminta, banjak jang| Johnson dan mand, dibawah penilikan pegawai2 negeri itos sampai sebegitoe
tjari sana sini, barangkali beloem di| nja armada dari Amerika.
beslag. Dan menoeroet kabar tersiar,
Semoea kepoelauan2 ini

Ini

ada kabar

nja (diantara mana djoega termasoek
militair dan ambtenaren locaal) dengan

,

batan igama, tidak dapat kita moeatkan,

di

jang mendapat

Doeloe kita soedah

AMERIKA

Vendulocaal

1

berhentikan.
:
Peroesahaan kajoe djati dari Goepernemen mendapat banjak keroegian.

nif didalam boelan Februari.

perentahnja Proc.

1935:

Garoet:

Ekor dari pada itoe oeroesan perderiannja

Lelang
di roemahnja toean M.M.
Poley di Senen 20 oleh H»over.

“Bangsa Inggris ada poenjakan hoe-| diantara Rusland dan Manehukuo ten kehormatan. jang tinggi ini.
ee
koeman oentoek bangsanja jang dalam
tanah djadjahan atau diloear negerinja.

Te

Pembantoe

Souw Han Jam

:
Hoofd Agent
K.W,E, Kartaastmadja O, Tamarindetim No». 22), genten Tai Hoo Djoen

Pasar Senen No. 110, Toko De Echte
Djembatan Merah Bte. Toko S, B. A,
Kota. Radja
(Atjeh| Distribuan Sauw
Han Jam,

Dokter
R. M4, Salim

GLOBE TERATER

Chirurg
dan algermeene praktijk
djam bitjara 5-6 n.m,
Kramat 160 Tel. 6024 WI.

Ini malem dan malem brikoetnja '

T FLIGHT|
Dengan:

ana Barrymore,

BIS LENA 3 Duka
» PENGHAREPAN“
Oude

Helen Hayes, Clark Gable, Lionel:

Barrymore, Robert Montgomory,

Mentjitak

en Myrna Loy.

. Satoe film jang tida dapet di loepaken

Ka pina dan

Minggoe

NIRCAN

ae

nonton

HIS

MATE

1

Bocat
n

|

aa

Sawah

4

-

&

Besar”

—

OO Bg

—

hari

Januari

1935

TIDAK

pekerdjaan
ada

ketjil

berarti kunst.

hati.

menarik

jang

|

Bat-C.

JANG

Bandoeng

dan dengarlah Kay Francis dalam ini film terbantoe oleh

24

2

Senen

TAB '/FPARLESS

TARZAN

dari

Tea

Ricardo Cortez, dimana mereka kembali ber-sama2 bermain,
la ada seorang perempoean jang djahat di Mandalay, didaerah
jang mana hanja 9 larangan berharga.....
Disinilah ada satoe hikajat dari Seorang perempoean jang soedah mendjadi sampah (ver worpelinge) jang mentjoba mendapatkan kembali ia poenja kemoeliaan....,
Satoe film jang romantiek serta penoeh dengan pemandangan

REBO

KEMIS

n

d

“3

3

Lihat

Bat- C.

Gn

KENAL

TAKOET

KELor ARAN,

5

boleh

SO

sampai besar.
Pertjitakan kita

La

Doel

— Anak-anak

Kerkhofweg

8.508

Boeat

2

23

JAMES

MURRAY

REBO
dan

dan

KEMIS

EVALYN

Schlager jang penoe

KNAPP

24

Januari

dalem

1935

Columbia Super

Njonja tjari Ketjap jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"

bahaja dan keramean

Monster, djika diminta, dikasi pertjoema, mintalah
atoer

Kembang
AC1IE!

MENARIK

Satoe. drama

25—26—27 Jan. Djangan loepa boeat liat:

MA

1

Janet

“Ada 'satoe- film jang -soesah boeat di dapetken bandingannja
Yang
setimpal—penoeh
dengan
bahaja
macet—penoeh
mati-matian
an NA
Pan Opaa Dan eteh
manoesia liar—penoeh
dengan kebagoesan alam,

Buck

Kp. Sawah.

$

Ear

aU

PE Ea

Bun

T

Nae

| CENTRALE BIOSCOPE 8Bj
BE

Cornelis
Boeat

hari

RICHARD

REBO

DIX

—

235 dan

KEMIS

MADGE EVANS —
CONWAY TEARLE
Dalem

24
—

Januari
ISABEL

1955
JEWELL

fjerita

a

11
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3
3
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aa Teh Brata

ROGER PRYOR.

dan

25 Januari

HOLLYWOOD
dengen

STAN

LAUREL

1935

PARTY

(Si Tjengeng)
dan OLIVER

HARDY

(Si Gendoet)

Sasa yna Sneseere metobmabamesain
Ta
Aan

PAINT

BATAVIA

Ini malem
Akan

RICHARD

Sha

Siapakah
jang
bisa
menerangkan.
Bahwa ia tjinta kepada

N
S8

si Ance....??

ak

ANGEL
Esther Ralston, Victor Moore:

Ruth. Donnelly, Paul Kaye.A 3
Stanley BergermanPProdustion.
Walker.
directed by Stuart
Presented by Carl Laemmie.

. A UNIVERSAL PICTURE.

hati)

II

Sedikit

hari

Blanda.
.
nadi

MALLE

PAN
Ag ea arab

DAN
6SI

ta

akan | datang.” 1
Jang ak:

Claudeite Colbert
Lin
,CLEOPATRA"

TALMADGE,

STAN

pengabisan

specisal

programma

HARDY

dan ,,SI TJENGENG")

dalem

Loetjoe |
Kotjak !
Djinaka !
Anak-anak boleh nonton.
besok malem, 25 Januari aken dipertoendjoeken.

STINGAREE
(Bandiet jang Boediman)
Lebih dueloe akan dipertoendjoekan
heibat pernah dibikin:

CARNERA
Ajoh!

—

satos

BAER

YA
Maa ba

,, Boedi

Rasanja

boleh

'saksiken

se adiri tjoba

.lah

Toean -tocan dan Njonja - njonja,
Atubil
boeat,
satoe kali pertjobaan
tentoe akan menjenangken selama-lama-

nja,

Djoega

mendjosal

belingbing.

dodo

arben

dan

M. RAMIN

pilihan

MADNESS”
dan OLIVER

Ini ketjap keloearan cooperatie

Istri“ Manomdjaja, jang soedah terkenal di mana-mana tempat.

poer.

itoe djago lompat jang terkenal dalem:

LAUREL

GENDOET"

dubbel

e
E

Djoega “djoecal Minjak “Tjiaris “jang
“oelen ditanggoeng 100 pCt, tida ter tiara

“PACK UP YOUR TROUBLES”
Moelai

GEVALLEN

dipertoendjoeken

SPEED

lagi Film

:

THEATER

J ORA 'N:

8

3

anus

3

HOLLYWOOD

lam

WP

E
Beam

hari Djcemahat

ENI

' Moelai

"

(Ketiintahan dida-

Bi
E
E
Ea

BE

Satoe Metro Goldwyn Mayer productie jang tida bisa diloepaken.
Satoe film jang berharga boeat di Hat dan bikin penonton ter
haroe meliat Madge Evans djalanken yoinja, dengen Richard
Dix sebagi dia poenja leading-man.

TE

Ma

DAY OF RECKONING '

SIN SAN

—

dalem PADDY

kepelan besi.

Tanah Tinggi Gang
Roemah No, S5A

Bantam
303

BataviasCentrum

Djoega bisa beli pada:
Moechtar Kebon Katjang

No. 38 Tanah

barg.

Gg: 2

Bat-C,

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

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij
binnen no. 5Gg Chass€ Bat -.C.
Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kembang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi.
Bolehlah Tocan dan Njonja ambil per-

Bener

ANGEL

Baxter

CODE

ba

| HEATHER

BRIKOETNJA

Warner

PN

PALACE

"INI MALFM

dan

.

bi

YUL

IF SA

Gaynor

Jones dalem FIGHTING

uLa

ANAK-ANAK BOLEH NONTON

poentjak

tjobaan.

boksfilm

jang paling

FI GT

Anak-anak boleh nonton
Adjak! semoea familie dan liat ini film.

Djoega mendjocal dodol
tape, pala dan arben,
Wasalam
dan

Belingbing,

kita jafg menoenggoe Toean
Njonja poenja pesenan.

Adres :
Moh. NASIR
G. Abdoelradjak roemah No. 6
Batavia Centrum,

1

Tana

jang aken bawa sekalian penonton dalem
kepoeasan dan kesenangan.

Doso Setijo
— Tanah Tinggi.

Toean Tarmat (Coop. Gang Melati)
Rawa Mangoen.
Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen
| Petodjo.
Buffet Krakatau—Meester Cornelis.
Toean Partawinata—Gang Sentiong

- Re Sae

T AE NSIA

SEROE!

ja

PERAEA
5 T

“PRuNCIPAL ADVENTURE SERIAL

Waroeng

PERKLAIAN

&

Ha

Habis boelan

Bisa didapat di:

WJedara

HATI!

sekarang.

pesenan,

bitjarakan itoe, adalah perkara pemilihan

bestuur inilah jarg bisa meng-|

Ihidoepkan

atau

| Ikita itoe.

mematikan

Sa ad Tuna

Ya

coperatie|

d

Seperti soedah diterangkan tadi itoe, |
maka soepaja cooperatie itoe bisa ber

djalan

baik, perloe sekali

(ERKENAL

adanja pem

DJOEAL PALING MOERAH

Ibantoe dan perhatian jang soenggoeh |
| #soenggoeh dan keras fihak ledennja.
'|Tetapi karena keadaan demikian, tidak

“berarti,

bahwa pekardjaannja bestuur

. |dang perhatiannja mengoerangkan pa-

dal
8 tah
aocn
m|
Margono

| tocan

4

pi aatrtar

ep

fihaknja

haroes sama2

PANTJI-PANTJI
dan lain-lain

ENGROSS

baik, tidak tjakap, haroes dikeloearkan
Cooperatie boekanjang nja djoega tidak bisa lama, tapi teroes dari, djabatannja, Melainkan selectielah
(mati karena hidoepnja tadi adalah ke pendjagaan pertama terhadap djatohnja
akan (wonder-obat).

boekanlah . sekali- koerangan darah.
“Disini saja

mengemoekakan

1g orang8. begitoe
bisa beli di apo- doea. matjam alasan (factor) jang da

ar

,

akan

t.dengan obat mana
hanja dif lam practijk senantiasa terlihat. Sering
satau dipoelaskan
(smeeren, 'sekali jang dipakai boeat alasan motief) oenioek mengadakan soeatoe per
“si penjakit me
n d'kemoekakan dalam ophimpoena
toe
tidak begitoe,
coopera
,
Kie
AN
ge
Ne
ta eren
seperti : ,,dide
bisa berdiri baik, djika leden
cendjoekkan

dan

memb

keting

sebab itoe kita djoega djangan

1

de toewgding van haar galan”” Selain dari itoe, djoega berdi

tenan

Tentoe

.

Tetapi toch keperloean atau eisch
ini banjak jang membiarkannja. Ber
oelang2

kita lihat, bahwa

stuusleden

jang

dipegang

be-

banjak

rinja

ud karung

, “dan selaloe haroes

kita toch haroes mengoeian kita.” Sebab atau
pereconomn
roes
desakan jang soenggoeh2 dalam hal

heker- 'pamanja:

1 soenggoeh-soenggoeh oen
emegang dan memelihara
pe-

n 'itoe. Dan masing2 lid haroes demikian, terang tidak ada, althans
a demikian, sebab memang orang tidak merasa dan mengerti bc
-cooperatie

'itoe,

nar |bewust| dalam hal itoe. Keadaan

masing2 lidnja itoe. haroes mem dan

“perhimpoenan

dan

koendjoengi
tidak menjesal
3

Kn

lama oleh

Hs.Verg. DJOHAN-DJOHOR
BATAVIA-CENTRUM

itoe, tetapi

kedjadian

sematjam

itoe

sering

keoentoengan dirinja
ratie, oentoek
sendiri, akal mana soedah tentoe tidak

bisa diperkenankannja. Dansoenggoeh
sekalipsen orang tidak pertjaja bahwa

“Sang

memberi

anggauta, orang orang jang tidak ber
harga itoe, dalam vergadering tahoenan
masih dipilih djoega sebagai bestuur,

dalam

djalan, tentang pekerdjaannja
cooperatie

itoe,

haroes

berasal dari Djokja, familie dekat dari
Sri Sultan Djokja sekarang, dan poetra
dari
Goesti
Soerjaningalogo,
jang

tahoe

keadaan seoemoemnja dan tahoe pekerdjaannja satoe persatoe bagian dari

doeloenja di interneer di Menado dan
sekarang soedah meninggal doenia.
Poetra dari R, M. Abdoel Radjak ini

Apakah sebabnja demikian ? Sebab
per- terboekti dalam oprichtingsvergadering nja tidak lain hanja karena bodohnja cOoperatie itoe, dan mesti tahoe poela
annja. Sabagai lid dari sesoeatoe dalam vergadering mana sering diper dan tidak begitoe .ambil-poesingnja apa jang soedah dikerdjakanatau jang
cooperatie mana haroes (onverschilligheid)- dari orang2 itoe, mesti dikerdjakan, dan tahoe poela
ratie boekanlah seorang penoem timbangkan
autobus jang sambil tidoer laloe: diadakan : credietcooperatie, verbruiks sehingga mereka dengan gampang sa- jang loepa tidak dikerdjakan. Soepaja
sampai ditempat jang ditoedjoe 'Cooperatie, productiecooperatie atau dja tertarik, kena pengaroeh orang jg. kita bisa bekerdja memenoehi keper?
idak begitoe, tetapi kita haroes 'CoOoperatie lainnja
bitjara jang berarti agitatie, jang litjin loean itoe, semoea keadaan itoe harees
oenjai pengertian
dari itoe auto,
|
.
kata,: djika kita mengharap
“Pendek
lidahnja dan pandai bitjaranja didepan ditjatat dalam register dengan angka2
“
ertinja disini
cooperatie,
janng |soepaja cooperatie kita itoe berdjalan publiek itoe. Kadang2 djoega orang jang terang, angka2 mana mesti diatoer
a kita haroes memberi pertolongar Ibaik, tidak lain melainkan -kejakinan diam tidak berani membantah perka- dan bisa dibatja menoeroet peratoedalam kekoerangannja kefjakapan | iaonja “itoe, “Sebab takoet karena rannja, Ini adalah soeatoe kunst, jang|
bab
itoe, propagandisten oentoek kita
kita mengerdjakan sesoecatoe hal da- pangkatnja (positie) atau karena men- tidak saban orang tahoe dan mengerti
haroes terasa

ktikan

pemandangannja

tie,

djika

DETAILS

Importeurs:

perhimpoenannja. sekalipoen selainnja
mereka tidak mempoenjai banjak pe
pimpinannja

&

djoega mereka berboeat sesoeatoe hal
itoes perhimpoenan karena dida| dengan memakai djalan fakall coope
oem-

haroes mengerti betoel' ertinja Isarkan pada perlambang (leuzej

Jocar-biasanja

itoe.

Datang

ngatahoean tentang oeroesan coOpera
Ikat desa kita soedah ada cooperatie, tie dan tidak begitoe memperhatikan

1

de 2

cooperatie

dan

sekarang

hendaklah

Keterangan2 penting dari Jansen,
No-ie dibeli oleh toean Born de
ngan harga f1200. kata Jansen,

8d Singkatkanlah

tentoe kita haroes disingkirkan.

maksoed

Boeat diri saja sendiri, sekalipoen
Kesalahan jang lain jang sering ter saja dapat banjak pengalaman jang
pertjaja
|djadi, ialah bahwa cooperatie jang ba tidak menjenangkan, tetap

silnjaitoe

cooperatie.

roe diberdirikan itoe lantas

bisanja berdiri serta

dianggap

seperti soedah bia mempenoehi oeroe
san economie dan sociaal lainnja, hal
mana memang sesoenggoehnja dalam
hal2 jang perhoeboengan,
cooperatie
bisa

memberi

djalan, dan bisa mengoe

jang pandai sekali, toch roes pekerdjaan. Akan tetapi .djika ki
k akan pertjaja, bahwa ke- ta dengan cooperatie iang baroe ber
diri itoe baroe memoelai bekerdja, se

n keoentoeng
gan jangakan

h cooperat ie itoe, zonder dang tentang oeroesan cooperatie, kita
beladjar,
h, zonder b ekerdja, lantas sesoenggoeh masih haroes pekerdjaan
|
djanganlah kita membikin

dja djatoeh, dimana pang-

schoot| foean. , . dan djangan

kita tambah
jang soedah

moelianja

coo-

agar torsan

masoek

masih
jang

bagi
orang jang bekerdja betoel boeat satoe
perhimpoenan cooperatie, tetapi melalaikan atau membiarkan oeroesan
boekoenja,
dioempamakan
seorang
jang dengan radjin mentjoba satoe
tong di isi dengan air, tetapi karena
| itoe orang matanja diboengkam fditoetoep| ia tidak mengetahoei jang itoe
tong penoeh dengan lobang, sehingga
tong itoe tidak penoeh-penoeh.

lebih soekar
dari pada
ada. Kita haroes tetap me

an mempoenjai tjontoh2 jang menoen
djoekkan sebaliknja, Saja ingat pada

2

berdjalan baik, tidak

menjoe

Apa tempo njonja dapat

dengar bahwa toean Born diboenoeh
njonja. tidak lantas mendoega itoe
perboeatan njonja Noi?
2 ksi: Tidak.
r. Abeli: Ingat soempahpal

Njonja toch

dari doekoen

tahoe tentang toe minpak
dan

Ter

phosphol dari satoe

Sp '
!
aksi:
Ja, itoe boeat meratioenkan dan boekan boeat boenoeh bana
Mr, Abell: O, djadi Njonja tidak
mengerti

jang

boenoehan

peratjoenan dan pem.

itoe

sama.

Boeat

doea2nja

perboeatan orang bisa dapat hoekoe
man

gantoeng....

Voorz.: Djadi tentang itoe pemboenoehan njonja tidak tahoe siapa

pemboenoehnja ?
Saksi:

Tidak,

pakaian hidjau.

FA

Voorz,:

dan memegang
tjapai, soedah seharoesnjalah kita ber hoe mengelocarkan
fikirannja
sendiri
terhadap
kepada
PN
kita sekar:1mg memperhatikan senang hati.
|bestuurnja, dan tahoe poela kedjadian

Nanti djika pekerdjaan cooperatie ki
al jang brxroe saja bitjarakan
ta
jang permoelaan dan sederhana itoe kedjadian jang bestuursledennja
jaka kita tafsoe, bahwa satoe se'petjat dari djabatannja.

kemaren).

Voorz.: Tapi menoeroet pembilangan Annie, siapa jang djadi pem
1 #'boenoehnja ?
Saksi: Toedjoeh orang
j

sadja

soedah

Veorz.:

peratie dipoelau2 kita ini, sebab saja
soedah banjak melihat bocah dan hasil
jang baik dalam doenia cooperatie ini,
sekalipoen keadaan demikian masih
djarang.
Sebab itoe, djanganlah memoelai
Tetapi tetap jang bisa mendjatoehmengadakan coboperatie, sebeloemnja
kan dan memboebarkan
cooperatie
'itoe
djika orang tidak bisa menilik mendapat ketentoean bahwa oeroesan
(boekhouding) - dipegang
jang mendjadi bestuur dan djika per boekoenja
oleh
jang
bisa
dan djoedjoer.
loe tidak bisa mengeloearkan bestuur,
ME
Oentoenglah kita dalam hal demiki

tjaja kepada spneker jg mengmaksoed kita jang satoe itoe, tjontoh tjontoh ini di Soerabaja keti
ani tocan dengan beberapa per megang
dan djika maksoed kita itoe bisa ter ka vergadering disana soenggoeh2 ta
ian,

(samboengan

teroeroes benar, adalah sebagai kapal
lamanja, orang kaget jang dia

di

dipin-

Pemeriksaan perkara pembeenoe
hannja t. Born,

bestuur. Sering terdjadi jang ketakoe
jang berlajar zonder kompas. Setelah
tan sematjam itoe bertjampoer dengan.
berlajar beberapa boelan atau tahoen
perhambaan
atau kehormatan jang

dilebih-lebihkan (te vergedreven hofImasing2 haroes bersedia oentoek men felijkheid), hal mana jang bisa meioe- beloem sampai pada tempat
:
nja|djadi korban.”
kai hati atau tidak sopan jang soedah ditoedjoenja. Atau bisa djoega

Mulo

akan

nja ini diadjar mengerti djoega tentang
bahasanja sendiri.

lam oeroesan economie,
djadi familienja dari itoe djago, se- sendiri, tetapi -bocat pengertian itoe
benar2 oleh mereka jang berkeperloe hingga dengan begitoe orang laloe haroes mendapat peladjaran.
toean tidak: an itoe. Begitoe poela haroes men- menjetem poela oentoek mengangkat | Cooperatie jang tidak mempoenjai
hal-hal jang djadi keinginan merexa semcea cen orang2 jang demikian itoe mendjadi administralie jang” baik dan tidak |

ini hanja bisa tertjapai dengan mem'persatoekan tenaga dan akal, sedang

sekolah

dahkannja ke Magelang soepaja anak-

tocan mempoenjai

menggambarkan
ndah tetapi jang boekan2, dan ioek menghilangkan kekoerang-tjaka
pan tadi itoe. Dan keinginan semoea
1 perdjandjian2 jang bc

sedang

Djakarta, dan kemoedian

n pertanggoengan (verantwoor

id),

a

ALMUNIUM

mer

niteni dan memperingati ialah bestuur
haroes mendjaga kebaikannja leden,
sedang leden atau anggauta jang tidak,
baik itoe, haroes zonder kesian lagi
dikeloearkan: dari fihak leden seharoesnja meniteni dan mengamat amati
poela keadaannja bestuur, dan zonder
pilih siapa, bestuur2 leden jang tidak

Oleh : Red acieur kita M s. -di Bandoeng.
ia

Mena

PORCELETN
“'GLAS2 MINOEM

memperingatkan keperloean sendiri.

c operatie. , Taliwargi".
lustrum perkoempoelan

1 ap

Roepa” barang,

dan soeka bekerdja karenatidak

Kedoea

Nan
Djojohadikoesoemo dalam

MENDATANGKAN : SENDIRI |

dari perdjalanannja

Keperloeannja cooperatie itoe me-|
Imaksa dari kedoea fihakannja soepaja
dipenoehi, jaitoe: leden jang baik,
soeka bekerdja. dan bestuur jang tegoeh

?

Sebab

laloe mendjadi koerang penting, se- |

“Ida pendapatannja
« #cooperatie itoe.

a

Saksi:

Voorz.:

Na

Soldadoe?

la tidak bilang,
Apa

njonja kenal sama

barang? boekti ini ?

di

Saks

i:

Tidak, tjoema

itoe servet

saja lihat diroemahnja njonja Born.
Pendek
kata 'disini
di Indonesiai
oeroesan
kan kegaga'jannja cooperatie itoe, gahkan, baroe kalau perloe
O.M.: Atas kemaoeannja siapa be
Diberentikan
dengan
hormat
dari
djoega
pertimbangan
fevenwicht)
dian
h selandjor 4nja kita haroes: dja- 'pekerdjaan kita itoe dengan hati2 di tara bestuuir dan leden memang ada. dienst Negeri, Radja Mohamad bin lakangan. njonja telah bertjerai dari
mem
terlaloe memegang perdjandjian2, Toeaskan. Akan tetapi haroes kita
njonja poenja laki?
Per Dan moedah-moedahan sadja keper- Hadji. Oesman, bekas Kepala District
jangan terlailoe menoewgyoe2 peng- peringatkan doca pertimbangan:
Saksi:
Atas 'moefakatnja kita
Serasan
residentie
Riouw
dan
Daerah
loean ini akan dengan lekas mendjadi
arapan, se'hab selaloe kedjadiannja tama saban2 pekerdjaan atau oeroesan kederloean seoemoemnja dalam. kala- Ta'loeknja, dengan ketentoean bahwa berdoea, :
|
jata kememesalan, dan' menghilang baroe M3hanja bisa didjalankan, kalau ngan cooperatie ini.
O.M. : Njonja poenja anak semoea
keberentiannja
ini
moelai
berlakoe
jang dengan adera oeroeSan itoe keinginannja dan keboe
: ia Da?
ada berapa ?
padatanggal 6 Juni 1933.
semoga,
ialah
|
pethimpoe- toehannjaja betoei2 dari
5. Teroetama djanganlah
— 9 —
hidoepnja
Saksi: Lima.
boebarkan
ani ca
ponloglihatnbatanj
al Wa
an
seperti tadi dibitjarakan dalam fatsal merendahkanertinja (goeO.M.: Njonja poenja anak jang
R.M.
Abdoel
Radjak
familie
dekat
kedoea. Dan kedoea ada oeroesan atau nafja)
“oeroesan
“boekoe
paling toea oemoernja berapa tahoen?
dari
Soeltan
Djokja.
2. Djanganlah mendirikan hal jang mendjadi keberatan, djika di Iboekhouding| jang baik,
Saksi: 15 tahoen.
peratie, djika tidak ada|persatoekan dalami satoe organisatie,
. Sekarang boleh kemDjanganlah pertjaja, bahwa coopeO,M.: Apa
njonja tidak maloe,
toe.sebab jg. soenggoeh2 cempamanja credieicooperatie dan ver
bali bertempat
dita- njonja jang soedah poenja anak oeratie
toecan
bisa
berdjalan
dengan
baik,
k-mejenangkan perasa- bruikscooperatie. Dalam hal ini saja djika dari semoea bagian-bagiannja
nah Djawa.
moer 15 tahoen lantas hidoep bersaCm oem.
tidak akan membitjarakan jarg lebih itoe tidak ditjatat dengan teliti.
. Pembantoe O.I. mengabarkan bahwa ma-sama dengan jan, itoe anak jang
saja mempertimbang
Rertjajalah bahwa cooperatie itoe R. M, Abdoel Radjak baroe-baroe ini oemoernja baroe 17 tahoen,
oe haroces ada alasan atau de- pandjang, tjoema
atau tidaknja Kiu
baik
sadja oentoek
Apa njonja tidak mengerti jang per
habis menghadap Wali Negeri dengan
sekalipoen
jang koeat, kalau. kita mengha- dakan
ita)
nyai tjita-tjita
Dor boleh mempoenjai
Os
”
combinatie, haroes lebih doeloe
memadjoekan
permintaan
soepaja
ia
boeata
tidak baik sekali terhadap
da boeahnja coopseratie jg baik.
sebagai boleh pindah bertempat lagi ditanah njonja n poenja
ja zakelijk,
Selaman
moelia itoe,
ki dan diperhatikan benar2. Le|jang
anak-anak ?
peroesahaan
(bedrijf)
jang
atau desakan jg bisa ada ber diselidi
bih baik djika perloe, mengadakan la- mempoenjai dasar (grondslag) jang Djawa. Oleh Regeering, permintaannja
Saksi tinggal diam.
ini hanja bisa timboel, djika 'gi cooperatie jang terpisah.
Mr. Abbel: O, boeat njonja itoe
baik bank, toko, dan werkplaats (te- ini dikaboelkan, dan pada R, M. Abda sesoeato:e oeroesan jang
biasa
sadja....
doel
Radjak
ditoendjoekkan
tempat
pat
bekerdja).
Angan-arigan
dan
prac4,
Hendaklah
memilihtoe
-orang boetiseh- dan perloe,
kediamannja
jang
baroe,
ialah
di
Voor
z: Apa sebabnja njonjatidak
tijknja
haroes
terpisah,
ialah
sebagai
bestuurleden
mana boeat: masing2 orangjan
poenja
lantas rapport pada politie, tempo ta
sangat api dan kajoenja jang terbakar. Sebab Magelang,
h baik, djika diatoer deldengan hati2 dan
dan penting
(cri- itoe djika maoe soepaja cooperatie|: Dalam ini tahoen djoega R. M. Ab- hoe, bahwa persakitan ada itoe niatan
ja bersaya a2. Tetapisering|k eras
itoe menjebarkan semangatnja atau doel Radjak akan pindah dari Menado boeat bikin mati toean Born. Toean
ik coopera itie jang didirikan |tisch).
panasnja
dan sinarnja, peroesahaan ke Magelang, Ia ini soedah beroesia toch ada begitoe baik padamoe dan
Barangkali
sebab
atau
punt
jang
pa
gk:
tadi|
desakan
a alasan | atau
a denga a begitoe' berdirilling panting diantara jang soedah saja itoe haroes dipelihara baik2. Oentoek 40 tahoen, terlahir di Menado daninjonja poenja anak,
pentirag sekali jang menje-

,

. jang

2

Diberentikan

dengan

hormat.

| Saksi: saja takoet,

Voo er Kau

Saksi: Takoet,banoleh
karena saja
toean oeang dari

djoega

Ipanggit ?

lari terlahir

lantas

“Saksi. Ja, saja berteriak namanja
toean Born sampai 6 4 7 kali, akan

li dapat

—njonja Noi.

tetapi saja

toean Born.

tidak dapat djawaban

didesa

Kranding,

pentjarian

tani dan tinggal didesa Kranding,
5.. Njonja Phien Born atau No-ie,
oemoer 34 tahoen, terlahir di Pekalongan, tidak ada poenja pekerdjaan,

dari

Voorz: Belakangan toean djoega toean jg poenja kedoedoekan begitoe
menoempang diroemahnja toecan Born, lantas bilang djoesta!
Saksi: Ja, lantaran saja tidak di
boekan ?
kasih kesempatan bosat pikir2.
Saksi. Ja.
Voerz. Kapan itoe?
Saksi. Juni 1932.

tinggal di Semarang doeloe isteri kaVoorz. Apa sebeloemnja toean me
Voorz. Tempo kam tidak dapat win dari marhoem tocan L.L.G.F. Born
Voorsitter sembari kasih oendjoek|
noempang
di roemahnja toean Born,
djawaban
dari
tocan
Born,
apa
kau
ng
ber
di
Djatingaleh.
an
ja
it
ak
tocan
soedah
ada perhoeboengan dese-|djoega lantas masoek kedalamnja ka|. satoe soerat pada pers
Pesakitan2 No. 1 sampai No. 4 se
marnja
toean
Born
?
ngan
njonja
Born
?
bagaimana
orang
tahoe
ditoedoeh
soe
oemoer hidoep”, begitoe sampai dilo"
,
Saksi. Tidak, saja takoet.
Saksi. Tidak.
dah boenoeh toecan Born pada malam
'lis 3 kali dan kemoedi:
'Voorz.
Disini
pesakitan
njonja
Voorz. Takoet sama apa?
Saptoe, tanggal 21 masoek 22 SepCa
F3
”
enz.
Saksi. Takoet sama itoe pentjoeri, tember 1934 dengan tjara tjekek orang Born bilang bahwa sebeloemnja toean
Pers: Soerat dari toean Jansen
1gat padanja, dari sebab katanja mereka telah ma poenja leher sementara pesakitan No, menoempang disitoe, toean soedah
sendiri, soepaja saja bi
kesitoe.
: 5 ditoedoeh soedah atoer ini semoea pernah ketemoe sama njonja Born.
V o0rz: Boekan soerat goena2? soekVoorz.
soempah.
Apa
kemoedian
kau
lantas
Pers: Boekan, toean Jansen sendi lepaskan njonja Born dari ikatannja ? hingga toean Born sampai mati diboe Ingat toean poenja
ketemoe papernah
Saja
Saksi:
noeh,
perboeatan2
djahat
mana
ada
ri jang kasih itoe perkataan jang ter
danja. Ia toetoerkan pada saja tentang
Saksi.
Tidak,
oleh
karena
njonja
terantjam
dengan
hvekoeman
jang
di
- toelis pada saja.
tidak maoe dan soeroeh saja tentoekan dalam artikel 338 dan arti- iapoenja kesoekaran dalam roemah
Kemoedian lantas diadakan pauze Born
panggil
politie.
kel 340 bersama artikel 55 dari ,, Wet tangga, lantaran mana ia ada bilang
Y
boeat sementara wakt orzitter
kasih Voorz. Apa kau djoega lantas boek van Strafrecht, jalah masing2: jang toean Born telah larang padanja

Voorz: O,... begitoe.

. Sehabisnja .pai

sa

oendjoek satoe soerat pada saksi soerat | panggil

Saksi.

ikenali
dikenali sebagai
sebaga! ,soe)

mana oleh saksi

politie ?

rat dari iapoenja bekas laki Jansen. | preman.
Voorz.
Kemoedian

voorzitter jlantas persi

lahkan tolk

hoekoem pendjara paling lama 15 tahoen, hoekoem gantoeng atau hoe-

Ja, politie jang berpakaian
Apa

itoe

politie

koem pendjara seoemoer hidoep atau

djoega

djoega hoekoem

lantas lakoekan pemeriksaan ?

soepaja
salin keterangan

20 tahoen.

Saksi. Ja, mereka djoega lantasi
masoek
kedalam kamarnja toean Born
Atas pertanjaan voorzitter apa PErSa
dan
angkat
jang toetoepkan
kitan njonja Noi ada, keberatan terha moekanja toeanseroet
Born.
'
dap keterangannja saksi, persakitan bi Saksi. Dan njonja Born
?
:
lang
bahwa ada keterangannja jang
Saksi:
Ja
djoega
toeroet
masoek.
tidak Waloet: "item
Mn
Vo0rz: Apa jang tidak betoel ? Tempo njonja Born lihat jang ia poe
Pers: Tentang itoe hal phosphor. nja laki telah mati ia lantas teriak
menangis
Vo0rz: Bagaimana?
Voorz: Apa njonja Born djoega
Pers.:Saja sama sekali tidak soe
roeh pada Yan boeat minta Phosphor. berteriak jang ia poenja barang perVoorz. Tapi betoel njonja telah hiasan soedah hilang semoea di itoe
Sh
minta tolong pada saksi soepaja tjari waktoe ?
Saksi: Ja, sesoedahnja ia periksa
kan doekoen boeat njonja?
Pers. Ja, tapi tidak boeat bikin sa ia poenja lemari dan disitoe kedapatan

tocan Born dan anaknja tidak tjotjok,

maka

saja soeroeh tjarikan doekoen,

O.M. (pada

soepaja mereka djadi accoord lagi

,

lah, koerang lebih sebagaimana ditoe
doeh, di mana

ternjata pesakitan Kiso

dan Kardi telah pegangi kakinja toean

Akan disamboeng
d3
1»

gaimana kelihatannja toean Born, apa
ia ada satoe orang jang bengis?
Saksi: Ja. :

toean tahoe ?

Bagaimana

tangarmja toean Born sambil tindihi
ini toean selagi tidoer njenjak.

Sampai sebegitoe djaoehnja perkara
sebetoelnja bisa dibilang soedah terang,
hingga sebetoelnja orang tidak perloe
mendengar lagi, tapi dalam ini perkara

Satoe kali saja lihat jang
Saksi:
ia telah larang satoe orang jang datang

potong roempoet dibelakang roemah-

boenoeh ada menjelip hal2 jg. loear bia-

sa, seperti tentang persobatan rapat antara njonja Born alias No-ie dengan1
inspecteur van politie, tentang perhoe-

njonja Born sembari ka

nja

kiri kekanan)

baris ke 41 dari bawah

(moelai

kalimat ,,Voorz.: Boeat

sekali

baik

ada

dan

dikolom kedoea. Mendjadi

hidoepan dubbel. Keras....dan lemah.
Voorz.: Bagaimana toean anggap
tentang perhoeboengannja toean Born
dengan isterinja ?

Kelihatannja baik.

ini bagian

lahan harap dima'loemi dan

termoeat dan menjamboengkan dengan
verslag

jang

kita moeatkan

,

pem

ini hari.

none

Jaarvergadering ,, Perhimpoenan
Meloeaskan

Pemandangan”

R.M, P. Bandoeng

Pada malam Selasa tg./1-'35, P,M.P,

soedah

mengadakan

bertempat diroemahnja
him G. Paledang.

rapat

tahoenan

t, Moh. Ibra-

Jang hadir ada 16 orang diantaranja
tamoe 3 isteri,
rapat dipegang oleh't.
Pimpinan

Secretaris (Moh. Ibrahim), karena Voor

toean djoega pernah

ziter (t. Djajaprawira| berhalangan oleh

H.O. Tjingtjin It. Satjadibrata) be
noemd Onderwijzer disitoe djorga, ra

kira2

Voorz.: Dengan siapa?
!
Dengan satoe posthuisSaksi:
commandant di Pekalongan ?
Voorz.: Siapa namanja itoe posthuiscommandant.

kenal njonja Born alias No-ie atau
njonja Jansen,
atan
djoega
saksi2
jang penting dalam ini perkara seperti
nona Annie Jansen.

ada bilang bahwa namanja itoe posthuiscommandant ada Kasman,

Diantaranja -perloe diterangkan kegirangannja karena P.M.P. sekarang

boengan

resia dari bekas

bininja

ini

Voorz.:

Apa

:

dima'af-

kan,
1
Selandjoetnja pembatja dapat djoega
menoeroeti verslag
pemeriksaan ini
perkara dengan baik dengan djalan
mentjoret apa jang soedah doea kali

le-

:
mah hatinja?
Saksi: Ja, toean Born poenja peng-

Saksii

dikolom 4

verslag sampai doea kali dimoeat
berendeng kemaren djoega. Ini kesa-

bahwa Born

bilang

bisa

politie

dari

Ja dengan saja poenja tiga anak"),
moestinja dianggap TIDAK
ADA,
sebab soedah dimoeat disitoe djoega ae
dikolom satoe- dan beberapa
baris

Voorz,: Bagaimana toean di depan

tempo-tempo

Aa

i imat ,Saksi:
“) ai sampa
itoe a botol
apa kelim
|dan
(samp
dikal

soepaja djangan makan daging.
'Voorz: Sedjaoeh toean tahoe, ba-

Voorz:

a

Membenarkankesaiahan.
Verslag perkara pemboenoehantoean
Born ini, jang kemaren dimoeat di
lembaran ketiga kolom ' ketiga (dari

Born. Tadi tjekek lehernja toean Born, nja, Dari hal itoe telah terdjadi persambil
tekap moeloetnja,
sesoedah tjektjokan, hingga itoe toekang ambil
toetoep moekanja itoe toean toea de- roempoet hampir serang padanja de
ngan handdoek, dan Tarbin pegangi ngan ,arit”,

bahwa ia poenja pakaian dan perhiasan telah ditjoeri orang.

Saja minta toeloeng oleh karena

pendjara paling lama

Semoea pesakitan mengakoe bersa-

nja saksi njonja Jansen.

kit.

2

an

sih oendjoek satoe boekoe): Apa njoVoorz: Djadi njonja tidak berasa nja kenal ini boekoe dan toelisan2 di ambtenaar politie, tentang rol dari anak dengar jang njonja Born telah pernah karena kematian ajafinja.
kewalonnja toean Born (|Sarip alias tipoe tocan Born dengan perhoeboeDalam pemboekaan diterangkan tisoeroeh - soepaja itoe doekoen bikin dalam itoe boekoe?
Jan
Born), tentang orang maoe pake ngan resia dengan lain orang?
dak
hadlirnja voorzitter, dan rapat toe
sakit pada toean Born?
Pes: Ja, itoe boekoe dari -toean satoe mantri di C.B.Z. boeat sediakan
Saksi: Ja.
roet bersedih hati, Berhoeboeng ada
Pers Tidak en
: Jansen,

OM, Apa betoel toean Jansen telah | orang-orang jang kenal
toean. Saja tidak soe kasih itoe boekoe padamoe ?

njonja Jansen.
roeh begitoe pada perkara
itoe botol

Persian:
Voorz: Dan
OM. Boeat apa?
Pers: Boeat dibatja.
minjak, dan omongannja doekoen, apa
OM. Haroes dibatja berapa kali se
bila minjaknja itoe botol habis, tocan
2.
dikitnja ?
Born nanti sakit dan mati tidak
bilang Pes: Sedikitnja satoe kali satoe
Pers: Tidak doekoen

begitoe. Ia bilang
lam

habis,

botol

apabila minjak da boelan.
Jan moesti ambil

OM.

Apa

:
ingat

njonja masih

isinja lagi diroemahnja itoe doekoen. tang isinja itoe 'boekoe ?
Pers: Tidak begitoe ingat.
Saksi injonja Jansen: Tidak, Tidak

.

njonja

(pada

Voorz.:

pagi
kita

publiek

jang nonton ini

ada loear biasa di antara siapa
lihat toean Gobee adviseur v.

Inflandsche Zaken melebihkan dari apa

liang

kita pernah

nampak: beberapa

ratoes orang: pada satoe djam sebeOM. lantas ingat beberapa kelimat loemnja pemeriksaan dimoelai pada
jang ditoelis didalam itoe boekoe an- mendesak masoek dalam roeangan pe

pda

.

begitoe..

ten-

Ramainja

atawa

Jansen):

tara

Njonnja diam! Nanti boleh omong.

mana

ada:

“ ,Kaloe saja dapat

Kemoedian lantas dipanggil meng-

telegram, toean

ngadilan

saan

boeat

jang

saksikan

ini pemerik-

ramai sekali sekian ratoes

Born mati, saja lekas akan minta soe orang masoek dan sekian ratoes lagi
hadap saksi Soewardjo, bapa dari per | Ipaja di afkeur, soepaja bisa dekat mencenggoe diloear roepanja asal sasakitan njonja Phien Born.
sama Phien.“
dja bisa lihat romannja pesakitan2
,voorzitter, apa
Atas Pe
Kaloe kau batja ini harap Allah te- tapi tidak bisa lantaran saban kali de
saksi lebih soeka tidak didengar ke- lah ambil djiwanja:
p
ngan tjepat persakitan2, dibawa ma-terangannja, oleh kerna ia mendjadi
,Moesoeh sama asoe Born sampai ta soek atau keloear gedong Raad, ter“ orang toeanja pesakitan hingga me- mati dan keloe perloe dengan advo- oetama njonja Born jang saban2 tjoe
hoeroet wet boleh tidak kasih ketera- caat"',
ma bisa diambil fotonja dengan seke
.Djangan ambil doekoen, sebab tjoe lebatan sadja.
ngan, saksi menerangkan, bahwa ia

Saksi. Saja tidak tahoe. |
Voorz. Di depannja politie toean
Saja tidak bilang begitoe.

Phien Born

atas per-

nja akan kirim telegram, apabila toean
tanja'annja voorzitter menerangkan le Born mati ?

bih soeka

tidak oesah didengar kete-

rangannja

sebagai

Doea-doearja

saksi.

rannja nona Annie Jansen jang didengar

Ta
Apa nona soedah sering-

kali menginap diroemahnja toean Born.
Saksi. Ja, kerna toean Born ada
baik sekali pada saja.
:s
Voorz,: Kapan nona datang menginap diroemahnja toecan Born paling
belakang sekali P
An
Saksi: seboelan sebeloemnja,toean
Born diboenoeh.
Hi
'
Voorz.:
Waktoe toean Born di-

Voorz. pada njonja Born: Apa
betoel .njonja telah simpan itoe hoe
koe dalam

boenoeh, kau masih bermalam disitoe
bockan ?

Pa

laa

hakim2

soedah mengambil

tempatnja, kira2 djam setengah sembi
OM. Apanjonja soedah tidak soeka lan dan pembela - pembela persakitan
Mr: Besar (boeat belakan4 persakitan
lagi pada Jansen?
“Pers. Tidak, karena ia maksoed Indonesier terseboet) dan Mr. A.J. Meur
(kan jalah tjoema'saja poenja,harta sadja. singe (boeat belakan njonja Phien Born
alias Noi) soedah doedoek, persakitan2
OM. Harta ,.. ?
Sh
dibawa masoek..,
0
TP esai
(Keadaan brisik sekali pada ini saat
. OM. Tapi didalam boekoe disini ia
tidak ada bilang tentang itoe harta. didalam roeangan dan semoeamata li
Iatjoema bilang'tentang tjinta padamoe. atin njonja Born, sampai orang-orang
“ Voorzitter pada OM. Itoe boekoe jang terdiri dibelakan djingke boeat
5
bisa kenalin marhoem toecan Born poe
telah didapatkan dimana?
n
pesakita
a
nja istri jang soedah tega boenoeh soe
koffernj
dalam
O.M, Di
aminja dengan sewa lain orang poenja
'waktoe dilakoekan pemeriksaan.

disoeroeh poelang.Sesoedahnja itoe, lantas datang giliVoorz.:

Tempo

kain batik Belanda.

| Pes: Tidak.

oleh voorzitter lantas

keterangannja.

dengan

Pes

3

koffer?

,

:

Saja tidak simpan. Saja ti

tenaga.)

Keadaan mendjadi diam tatkala Mr.
Krol, president bilang diam“. Sigra
psen dimoelain
dengan pertanja'an2

. jang biasa pada persakitan2 tentang
di
ada
apa mereka tetap atau tidak pada kete
bisa
boekoe
itoe
Bagaimana
itoe
rangan jang masing-masing soedah be
doeloe
sebab
saja,
koffer
dalam
dak tahoe

Saksi:Ja.
Grey
Bai
Voorz: Di itoe malam pemboenoe
han bagaimana keadaannja'tocan Born?

koffer saja.

1

boekoe saja titipken pada Soewarno.
Saksi: Masih baik sekali. Malahanf |. Oleh karena waktoenja soedah laat,
disini pemeriksa'an
itoe malam ia sengadja akan batja maka
sampai
sampai malam kerna, besoknja ada lantas dioendoerkan sampai hari Senen djam setengah 9 pagi.
iapoenja hari kelahiran,
Voorzy: Kau Bisitoe tidoernja diPemeriksaan hari
MANA?
sea sarana
njang laloe.
Sene
“ Saksi. di paviljoen. |
:
Senen jang laloe,
hari
Pada pagi
V 0.0 rz, Kautahoe apa tentang apa
Semarang telah
di
Justitie
van
jang telah terdjadi di itoe malam ?
|Raad

rikan. Semoeanja bilang tetap".
O.M.: (pada pers, Noie): Apa .pesakitan telah lakoekan pemboenoehan

itoe berhoeboeng dengan ia poenja per
tjintaan” pada Jansen ?
Pers: Tidak.
Kemoedian lantas dipanggil mengha
dap Saksi J. W. Jansen pekerdjaan inspectekr dari politie 2e klasse sekarang

tinggal di Tjelilitan-Besar, Batavia.
Voorz.
Apa tecan kenal sama

melandjoetkan pemeriksaanatas dirinja:
1. Kiso alias Karso, oemoer kira2 orang orang jang dihadapkan disini
tempo saja bangoen saja lihat njonja
.
Born soedah terikat.
3
50 tahoen 'terlahir didesa Kranding, sebagai persakitan?
V.00rz. Menoeroet njonja Born poe pekerdjaan toekang djoeal kajoe dan! Saksi. Tidak, ketjoeali njonja Born.
nja omongan, siapa jang telah ikat: Kranding, onderdistrict Pakalongan:| Voorz. Kapan toean kenal sama
2. Kardi, oemoer kira2 40 tahoeh, toean Born?
padanja?
PAAGL anon Air
Saksi. boelan Januari 1932,
Saksi. Menoeroet katanja, njonja terlahir didesa Karangdjompo, pekerSaksi:

Saja tidak tahoe apa-apa

Voorz. Sesoedahnja
kena) sama
roemah
Karang- toeari Born bagaimana toean poenja per
district hoeboengan dengan toean poenja istri ?
Saksi, Tidak baik,
Voorz. Apa sebabnja ?
terlahir
Saksi. Ja,
pertjektjokan
dalam
“Saksi, Tidak lantaran njonja Born didesa Kranding, pentjarian tani dan
roemah
tangga,
hingga
belakangan
saja
| lantas, soeroeh saja soepaja panggil tinggal didesa Kranding:

Born ja telah diikat oleh toedjoeh orang | djaan toekang bikin. prabotan
| jang berpakaian hidjau.
......... tangga dan tinggal didesa
onderdistrict Tirto,,
' Noorz. Tempo kau lihat njonja djompo,
Born. diikat, apa kau djoega lekas dan regentschap Pekalongan,
tjoba lepaskan. padanja dari ikatannja,
'3. Tasdi, oemoer 34 tahoen,
4

-

Born,

“

Tarbin, oemoer kira2 35 tahoen, sampai djatoeh sakit,

4

:

1.

Verslag

tahsenan.

soedah beroemoer 5 tahoen djalan,
hidoep dengan selamat dan nampak
kemadjoeannja. Didalam tahoen 1934
mengadakan perdjalanan 5 kali, jaitoe
Saksi. Ja.
pergi ke bron Tjitaroem sambil meVoorz. Harga berapa?
ngelilingi kentrak2 di Bandoeng, meSaksi. f 1200—
Voorz, Apa toean Born tahoe ten lihat Sangiang Tikoro, pergi ke Sore
tang toean poenja perhoeboengan de ang menangkap ikan, ks Cheribon (g,
Djati) dan ke Boroboedoer teroes me
ngan njonja Born ?
:
ngelilingi
Djawa Tengah.
Tidak.
Saksi.

Saksi.

njonja
Born?

Voorz. Apa betoel jang
Born telah dibeli oleh toean

Voorz, Di depannja officier, toean
bilang, bahwa toean ada sangka toean
Born djoega tahoe tentang toean poenja
perhoeboengan dengan njonja Born.

Saksi: Saja tidak begitoe ingat
lagi tentang apa jang saja telah bilangkan pada officier. Tapi dari pendapatan saja sekarang, ia tentoe tahoe.

Voorz.:

itoe

di

Toean

tjinta

waktoe

pada

betoel

memang
— lebih soeka poelang sadja, kalau tidak ma satoe jang koeasa jaitoe Toean.
Seperti dalam pemeriksa'an pada be Born ?
perloe di dengar keterangannja.
soedah
berapa hari dimoeka djoega ini hari
OM. Djadi njonja tadinja
Saksi: Ja.
| Begitoe djoega saksi Jan Born, anak Iberdjandji pada tocan Jensen jang njo njonja Born pakai kebajarenda poetih
Tapi
dari persakitan

pat toeroet bergirang, kemoedian djam
8 vergadering diboeka.
Jang dibitjarakan:

njonja

Banjaknja lid ada tambah mendjadi

2I, diantaranja

ada 2 isteri. Mengingat

Soesahnja mengatoer organisatie P.M.P.
setudienja tidak begitoe mengharap
sampai beratoes-ratoes lidnja. Keada-

an

wang simpanan

dari masing2 lid

ada tipis, karena teroetama baroe me
ngadakan berpergian ke Djawa-Tengah, tapi kekajaan P.M,P. menjenang

kan djoega sebab tambahnja dari sisa
ke Boroboedoer jang asal begrooting
f 180, tjoema habis f 150, djadi ada

belakangan toean
Voorz.:
poenja hoetoean
lantas poetoeskan
1
?
Noie
boengan dengan
saja maoe
Ja, lantaran
Saksi:

sisa f 30, jang masoek

Voorz.: Apa betoel toean soedah
pernah pergi ke Pekalongan keroemahnja familie dari njonja Born? |
Saksi: Ja, boeat mengoeroes pindjamannja satoe orang pada njonja
Born.

memboeat perdjalanan ke Merak, sebab

oendoerkan diri dari hal itoe.

Tjoba toeioerkan tempo
Voorz.:
toean berangkat ke Europa itoe?

Saksi: Tempo saja naik dikapal
dengan segera saja lantas ingat pada
saja poenja anak2 jg. saia tinggalkan.
Voorz.: Dan tidak ingat lagi pada
Noi?
Saksi: Sama sekali tidak.
Voorz.: Tempo toean ada di Europa,

toean

djoega

telah

kirim soerat

pada njonja Born boekan ?
Saksi: Ja, oleh karena disana saja tidak ada teman.
sama
Apa toean kenal
Saksi.
Soewarno ?
:
Saksi: Ja.

“IN. Voorstel

ke

kas.
MerakBan-

ber

Oleh bestuur dimadjoekan voorstel
dan
diterangkan
sekedarnja
kalau

mengingat tempat

itoelah jang beloem

sama sekali dikoendjoengi P.M.P.“

Gema

masihPers:hidoep
Tidak.

Kepoetoesannja oleh rapat diterima,
ditetapkan akan berangkat pada gerebeg Hadji dalam perdjalanan 3 hari,

pertama

nap

16-17

tg,

jaitoe

di

DATA

mai gga jang daoennja

hal ,Poehoen

|phospor (ratjoen) enz. enz. Begitoelah
kita tidak mendjadi heran jang djoem
blahnja penonton ada begitoe banjak
sekali, teroetama njai2 Belanda dan

OM. Dan toelisan2 didalam
itoe
boekoe ?
Pers: Ada toelisannja toean Jansen.

pembitjaraan dengan itoe doekoen

dan 18 Maart. Hari

Web

Voorz: Dan tentang
kau poenja
dari

tg. 16 berangkat sore mengi-

Betawi, hari kedoea Betawi:

Tanggerang-Serang, merak menginap
di Laboean, hari ketiga poelang me-

makai djalan Djasinga-Bogor, Soekaboemi teroes ke Bandoeng. Begrooting

|

kira2 seorangnja f 6.

Ill. Pilihan Bestuur,
' Sekeloemnja diadakan pilihan,

ba-

njak leden jang ingin soepaja bestuur

lama tetap sadja, tapi oleh karena t.
Djajaprawira menoeroet pesannja tidak:
sanggoep dipilih lagi, laloe mengadakan pilihan jan kepoetoesannja:
Voorzitte: t. Moh.
Ibrahim dari
D.v.o.

Voorz,: Siapa itoe Soewarno R3
Saksi: Itoe ada orang jang teriSecretaris-Penningmeester: t. Panmakan saja poenja soerat-soerat pada
5
ai
hoer dari D,v.o.
njonja Noie,
Iste Commissaris: t. Wiratmadja
Voorz: Apa tocan kirim banjak
banjak soerat?
Saksi: Tentang
tidak tahoe.

Voorz:

Hg
banjaknja
2
1

:
saja

Didepannja officier toean

ada bilang bahwa hampir tiap2 ming-

goe toean telah kirim soerat pada Noie.
Paling laatnja satoe boelan satoe kali,

Kenapa toean bilang begitoe ?

dari

2de

D.v.p,

id

:.t. Danoemihar
dja dari D.v.o.'

3de

id

IV. Roepa-roepa
1. T.K,

Juffr,

Atikah

- Schoolhoofd V.d.s.

Natawidjaja,

pertanjaan
minta soep:

kalau berpergian memakai autobus
tempat
doedoek penoempang itoe diterlaloe
dengan
titie telah serang saja
atoer dengan -seadil-adilnja, agar te:
Nan
banjak pertanjaan2.
Vo orz: Kapan toean moelai djoes- pat jang dimoeka jang memang bail
oentoek kesehatan bisa digilir bergantita kasih keterargan pada officier ?
ganti
dengan jang dibelakang.
di
diperiksa
saja
Saksi: Tempo
Saksi:

Batavia
Voorzi

Lantaran

Apa

Officier yan Jus-

tidak

toean
«

maloe,

Kn

Poetoesan: bangkoe jang t
kemoeka dengan soepir ada 2 tempa

:

ST

an distem tetap seperti pendapa
|

bestuur itoe.

3. T. Moehtar minta soepaja:

itoe pasal, ada baiknja boeat kita
| toetoerkan sedikit disini tentang ia
poenja riwajat penghidoepannja itoe

Emir, dan apa sebabnja ia soedah pi
lanan kepada ledennja diberinja gratis | lih kota Damascus boeat ia poenja|

|. 2. Potret jang didapat dari perdjata'oesah dibeli.

tempat tinggal, sedang ia soedah di
tetapkan mesti berdiam di Frankrijk. |

:

| b. Dalam tiap2 vergadering mengada |
Ikan lezing, seperti terseboet dalam Sta Dan tatkala Emir Abdulgadir terpak|

'akan mengambil

dari begroo

itoe peperangan jang berdjalan dalam | $

Na b, Akan diichtiarkan, tapi jgj 17 tahoen lamanja, telah ditetapkan |£
zing 'itoe tidak ditentoekan bestuur| jang ia akan dikirim bersama-sama | $
pengikoetnja dan seisi roemah tang-|&
ja, lidpoen diizinkan.

5
TN

ae

dan

a

aa

Tu la

Poetoesan: a. Dikaboelkan tapi oe-|

sa menjerahkan dirinja kepada Gene-|B
real Lamou Sier, jaitoe sesoedahnja | «

' pembitjaraan
Aa oekosl 10, karena
ditoetoep dengan

ini koran.

1

0 | Agent potitie djadi perampok,

. ma ndangan“, soerat kabar

Satoe kabar dari Sanga-Sanga, Boreojang dimoeat dalam , Pew. Borneo"

N

lada menerangkan, bagaimana

doea

lagent politie oemoem, jang berwadjib

al, | mendjaga kesantausaan di Sanga-Sanga

IN pada malam Kemis (9 djalan 10 Jan)
» Pemandangan", tinggal soeb
2. Isoedah mendjadi perampok, jang ke:
| djamPadasekali.
lam
ban'A
ier
kegai
Indones
goeh,
soeng
orang
|. Eilok
malam
itoe
Entah bagaimana djadinja nanti,
dan isteri

Eilok soenggoeh,

ajalam. (jang bekerdja djadi djongos
Malaisee an mendalam
Malais
nja djadi baboe pada familie Europa,

Entah bagaimana kabarnja lain hari

Iberdjalan poelang dari habis menonton

t roemahnja, ditempat
Membatja soerat chabar berarti pe- opera dan dideka
jang gelap mendadak soedah diserang

oean,
Ketat chabaag ranBadari seantengetah
2 Moeat
ro negeri,
poenja

Melainkan Pemandangan”

kenal.
“Dengan

2

minta

disitoe dirampas ia'poenja satoe rante

BPR

perempoean
Biarpoen itoe orang
tolong, tidak
minta
berteriak-teriak
ada orang jang dengar, lantaran soe-

ke-

terangan,

menoendjoekan

jang

ART

dah djaoeh malam.

djalan

Tionghoa

Doenia tjeritera, soearanja di ,Peman

—.

kita,

“ Adapoen
en
ig

boeat

: Matramanweg

No.

39

pinggir djalan tram

Saja bisa mengobati
dan
poen

jang

soedah

di pengadil

dimadjoekan

dengan ji

salah Generaal Lemou Sir mengangkat |8
bitjara
di hadapan madjelis perwa-| 8
kilan, dan
toeroet terangkan disitoe|8
tentang apa jang ia soedah perboeat,!8
sementara djoega kasih oendjoek se-

bab2 jang memaksa ia berboeat demi
kian e dan terima perdjandjian. Penghabisanja ia toetoep pembitjaraannja
dengan berkata sebagai berikoet. Te
tapi apa perloe di pertengkarkan dalam
ini so'al?
sedang Abduigadir,
hanja
ada satoe orang sadja, kalau
toean2 ada actoedjoe boeat terima
itoe perdjandjian jang telah diterima
accoord, atau toean2 boleh lepas pa-|..

lama,

baik

anak!anak

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

Roemah- Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
- ongkos asal sadja bajar onkost transport.
Ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—
Diloear kota

obat-obat bisa dikirim dengan rembours,
penjakit dan adres tjoekoep terang.

Pada tahoen 1852 tatkala Napoleon |

berapa

lama

Emir

Abdulgadir

sama

berangkat dengan Napoleon ketiga itoe
dan berdiam bersama-sama boeat se-

kean tempo, lafoeia minta idzin boeat
berangkat

ke itoe Paleis

soepaja moe-

dah baginja oentoek berangkat ke iboe
kota Turkey.
Permintaan mana soedah diloeloes”
kan oleh Napoleon dania kasih tahoe

blah oeang banjaknja
disetiap tahoen, jaitoe

100.000 franc
goena sebagai

Warta adm.

“Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S.S. kota Cheribon.
Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station
zonder kloear ongkos setengah cent boeat dokar, Sedang tarief amat moerah sekali.
1 kamar
”

1 orang

1 malam

f1,25

1

1

Tar

»

”

kapal

TN Re

JAR

3

Menoenggoe

2

de: gan

hormat

EIGENAAR

MOH

HASSAN

12-34 soedah sampai pada kita, tjoema

loemnja kiriman

PALING

Jan.-Febr.

Abonne

35. Harap

mendjadi

Boeat keperloean kita djika da3S pat dihinggapi penjakit kentjing
baroe dan lama selaloe makan.

tahoe.

No, 7225. Toean F. Manda-

ss cryptal”

gie, Bandjaran, Bandoeng.
koran

MOESTADJAB
DIATAS DOENIA

»Cryptal"

Toean jang tertanggal

5-1-35 kita terima. Djadi kiriman itoe
sekarang kita masoekan boeat boelan

perang

datang

di Indone-

keliroe dengan

masoekkan dalam bockee, poen
lender
,Pemandangan”
te!,h
kirim.

14-1-35,

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA
. DENGAN TJEPAT SEKALI
SEBAB DJAMAN MALAISE
HARGA CRYPTAL
DITOEROENKAN LAGI.

Kakita

|

. Abonne No. 8958. Toean Tjek
Oedjang, Batoeradja,
Oleh karena sampai sekarang kita
beloem terima storan dari agent di

|

itoe pendekar jang terkenal dari
Abdulgadir.

Batoeradja
sementara “waktoe,
sebeloem kita dapat storan, oeang potongan dari pendapatan loterij tetapi
seperti tertoelis distrook postwissel,

bila soedah terima akan dimasoekkan
di Syrie pembajaran Februari 35 oecang oenri diadakan oepatjara peringatan
atas kematiannja itoe pendekar almar- toek beli almanak beloem keterima,
tidak dikirim.
(hoem, jang terkenal di seloeroeh doe- mangkanja almanak

Beloem

Per flesch isi 100
”

Toko

..

2

Me

K. Ahad

dasdi25

soup

3.185

nan Tana

& Co.

No.9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weitevreden Java
|
Boleh: dapet di kita poenja agent
TOKO
M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C.
TOYGO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C,
' MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C.
.

SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra).
KANEKO, dialan tram No, 242 Mr. Corelis.
ABE, Handelstraat Buitenzorg.
|
SUZUKI

TOGASHI

berapa lama berselang telah

tidak meroegikan begrooting
“T, Somawidjaja dan Moehtar setoe- nia Islam, jaitoe j.m. Emir Abdulgadir 'Lebih baik toean tanjakan sadja pada
00. djoe dengan pendapatan bestuur. Ke- JAI-Gazaire. Maka berhoeboeng dengan agent,
£

f

»

pagi dapet Rotti, Thee, atau Koffie Soesoe,.latar boeat nginep uto dan
tjoetji Auto selamanja vrij,
boeat Abonnen's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh berdani, asal
bawa bewijs abonnement itoe,

Kiriman Toean oeangf 5.- telah
uh
kita
terima, masing2 bagian telah kite
kabarkan bahwa ini

| Algiers Al-Emir

.

f 2.—

2

Basmikan semuea baccil2 koetoe2

halangan jang sah tak perloe didenda.

1

2 orang

akar? dan daging2 jg. biang dari
penjakit
kentjing sampai habis
tidak berdjangkit lagi.

ngan membatjanja robahan H.R. jang
maksoednja diterangkan kalau jang ber

(

37.

"3

Ot
won nan
Voorzitter memberi keterangan de-

.

boeat

Sl

sdenda,To

.

asal

ada sang-|

— @entoek laki2 tapi tempat doedoeknja
sne“ jang sekarang masih ada didas
memaksa Sasa
|
Abonne No, 7480, Toean M. Sawal,
lam berdjalan dari Holland ke Indodengan
g
Juffr. Mimi berhoeboen
V0,
EN
Lahat,
1
Sabang,
di
sampai
. pekerdjaannja sebagai vroedvrouw bila 'hesia, dan beloem
Toecan
poenja -soerat tertanggal
abi
| pada waktoe berangkat, ada halangan
12-1-35 kita telah terima, keterangan
| jang penting, Soepaja tidak dikenakan
toean bisa dapat dari Warta tanggal

.

baroe atau
toea, seperti:

ketika mendjadi President Republiek,
disitoe itoe ia lihat dari pada kewadjibannja dan poela kewadjiban ra'jatnja
jang pertama, ialah boeat penoehkan
perdjandjiannja pada Emir Abdulgadir,
maka dari sebab itoe ia lantas koendjoengi
padanja di Paleis
Ambouz,
dan kasih tahoe padanja bahwa jang ||
ia soedah keloearkan perintah boeat
merdekakan dirinja, Kemoedian tidak

kan via Agent Bandueng.

torpedojagers ,,Piet Mein“ dan ,,Evert-

&.

orang

Kapal2 perang ,,Van Ghent” dan
»Kortenaer” doea-doeanja torpedojaAbonne No. 7387. Toean
Effendi
gers, telah berargkat dari Sabang ke p/a Politie Kantoor, Balikpapan.
Colombo oentoek teroes poeclang ke

baroe 'sia. Ini ada kesalahan

di
toe mendja
Dengan kedjadian begiPA
karena

atau

danja dan tangkap lagi dengan djalanj:

Moelai. sekarang

Poelang lagi.

doea

terkedjoetnja t. K. N

potong atau operatie

atau diloear badan, jang masi

'dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing

3

gang organisatie, bangkoe jang kedoea

536 Meester-Cornelis

kita kirim-

negeri Belanda.
Kemareri kita

| special boeat 2 lidbestuur jg. memeperempoean, sisanja

—O—

$

telefoon

njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau

Ig

KAMPRET.

- oentoek.

mesti dinamakan
SR

di perampok itoelah

,Si | peentjknja ...

—

segala penjakit Aga

bakar baek dalam

KH

Nasib tinggal

- Niat ichtiar, djangan toenggoe lama. mereka soedah djadi begitoe nekat,
Nasib hidoep djangan diboeat maloe, itoelah tidak diterangkan.
Kalau orang politie jang diwadjibkan
— Niat batja , Pemandangan”, advies
pertjoema. mendjaga kesentausaan sendiri mendjana an In
Maa

lebih baik djangan sadja ini kali. sat

Pena
Sa aa

chef dari politie oemoem

sama

wang

Is TABIB S.S. MOHAMMED ALI Ju

lebih djelas jang bersama briefkaart beloem.
: Adalah permintaan soecatoe kerdjaan, 'oesoet lagi keterangan2
Akal habis, ta” ada jang menanggoeng, dari itoe doea agent.
Abonne No. 8468, Toean WoekoPerkara achirnja soedah djadi terang
Akal habis? ? ?, Sabar !, batjalah , Padjadi
widjojo,
ass. wedono, Kedoenggalar,
jang
politie
agent
doea
itoe
tjar Pemandangan”. dan
penjerang kedjem dan perampok nanti |
Pendapatan loterij kita kirimkan sebe
nasib!, ichtiar perloe,
an. Kenapa

njasar ke sair ,,Si Ampat Mata", maka

Haa

pengoesoetan politie,
van politie bersama

pada

Napas sesak, oeioe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe-

itoe terpak |

| Nasi, penghidoepan kita, Indonesia, doea agent politie jalah No.8 nama
' Nasi, makanan baji sampai toewa,
Sarpan dan No. 20-nama Saiban.
. Nasi, terdapat diseloeroeh benoea,
boekti, madalion,
Barang-barang
|
“Nat: Dagb
D lad, makanan otak oentoek rante dan peti diketemoekan pada
. semoewa, mereka, hingga itoe doea agent politie
aa
djadi tidak bisa moengkir lagi dan
Garam laoet di Madoera terletak,
Abonne No. 8737, Toeen Hetharia,
teroes mengakoe kesalahannja.
n,
' Goenanja oentoek masak-masakajetak
Djatiroto,
S.S./O.L.
,
Mantri politie bersama kapala district
' Garam hidoep, disoerat chabartert
Kiriman Toean jang tertanggal 5— Goenamasjarakatjg. berdesak-desakan. | dari Sanga-Sanga soedah beremboek

Ampat Baris” dan djikalau Kampret| | :
moesti taroeh noot sairan, barangkali|

emas Sea PE

Seng Ban dan

Lim

poenja doega'an lain.
pengoesoetan dibikin
toelisan kalam. , Sesoedahnja
socdah ditangkap
djaoch,
'tjoekoep

Nah, begitoelah itoe pantoenan

3

terseboet

djaksa 1 jang selidiki itoe perkara ada)Santinja
dari ia poenja. harta| benda
yi sih siang hilang moesna.

batja chabar

|. Atjapkali terdengar, meminta toeloeng.

—

nama

ngadja
bikin bingoeng
tapi inspecteur

djoega
berpoetar
penghidoepannja,

“Akan mengetahoeinja,

Emir.

tiga hoeroef Latijn: L.5.B.
padanja bahwa pemerintah Fransch
Ini topi roepa-roepanja dengan se- telah tetapkan boeat kasih ia sedjoem
dikasih tinggal soepaja mem-

5 dangan”

—. Abis boelan, abis tahoen seteroesnja,
“Alam beredar, siang sampai malam,

0...

penjerang soedah lari dan
itoe djongos jang loeka

Itoe doca
kemoedian

Tn

Nistjaja akan kelihatan roepa boektinja, baroe dibawa ke roemah saki. LoekaNjata soedah ", Pemandangan” chabar loekanja
itoe orang ada berat tetapi
| nja tjoekoep, menoeroet pemeriksa'an dokter, tidak
Sa
:
Neratja oempama, soedah dioedjinja.
'berbahaja bagi djiwanja.
,
angan
kesen
Doenia Malaise, boekannja
Di tempat itoe perampokan si penDoenia ramai, bitjara hal dagangan, djahat ada tinggalkan satoe topi vilt
Doenia gontjang, orangnja kebingoe jang di dalamnja ada toelisan hoeroef
ngan,
:
ai
Pa
Hn

(..

0

teroes didjo

"bersama madaillion, 1 peniti dari mas
dan 2 bidji roepiah mas.

nesia, memoedji dan me'Antero LaIndo
yo
ni Pet
moendi,
| Niat,

:

ke satoe kali ketjil dan

rokin masoek

0. dan toean

Tn
“Alkisah bertachta. keradjaan , Peman“boleh

X

kepala
Inakan ia poenja
sedang isterinja ditjekek,

Saeroen
| Atas peroesahaannja tocan Djoen
aedi,
lamat Senen 107,

sendjata tadjam itoe djongos

dirinja

djalan berdamai. Oentoek

damai, jaitoe djika toean2
poetri. soedah dibatjok beberapa kali menge goep
berboeat begitoe.
dan badan,

| Membela bangsa, poetra dan
TN

mereka tidak

jang

orang

oleh 'doea

atas

badan ada lebih berharga dari

kering,

h disediakan seperti | Kedjadian' mana telah di tjelah ke|#
soeda
soedah
iras oteh pemerintah Fransch terhadap | 8
ri- |tiap2 rapat, (M.S.
Y
itoe Generaal jang soedah terima itoe|f
$
Iperdjandjian dan itoe penangkapan

ran dan pantoen, baik djikal
n dari S.A, dibawahini dit
jalah pantoen ,Si Ampat B

Kesehatan

MALAISE

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau

'sai-|kan jang

ebab soedah lama tidak a

TINGGAL

"2.

5

ganja menoedjoe ke Frankrijk, dan|
boeat berdiam didalam Paleis Ambouz|#
laloe
habis
:Isoedah
— Iselamat, jang sesoedah itoe teroes ma oentoek ampat tahoen.

MALAISE

OBAT

Groote

Tjiandjoer.

NAKAMURA,

Kanoman

Postweg

Kramat

MATAHARI

No.

12 Batavia-C.

Tangerang

39, Soekaboemi,

40 Bandoeng.

UMENO, Senen djalanan tram No.

SANYO
”

v/h NANYO,

Haa

1

183 Batavia-Centrum,

"
N
A
N
A
B
R
E
T
TESER

1 Roepa-roepa Maizan dan batoe

|. toenggoel dibikin sama

Terima

|

ambil

dan

:

Scerakarta,

»

WelKdele

de ger

4 nomor F 0.60
13

,,

21180

1

25

»

Administratie ,, PENERANGAN"

:
Ik

108

No.

PALEMBANG

aan
In

'pja Toko I.B. AV C. — Telf, 427
Tengkoeroekkade

voor

Vorstelijke
proef

de

Ging

Uw

U namens

betuigen

0.15

di alamatkan kepada:

Pesanan boeat djadi ABONNE

31 December

Z.V.H.den

MOEDAHAM

het

ex toekang

Batavia.

Uwe

sehrijven

ddo.27

Soesoshoenan
Firma

nogmasla

belaefden

betoonde

5 doozen

dazer

dank

attentis

Vergin

heb

om

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2
dan roepa2 model menoeroet maoenja

ik

ta

jang

zijne

bedak

bikin djikaloe

als

Uwe

steeds

bedak

van

seen

antwoord

van

reeds

20

November

geroead

sn

1933

deze

bavin-

kracht.

verder

succes

orang

makotanja

paling

Pendjagaan jang
toemboeh

bikin

gaarne

sSEXPRESSE"

toewenschend,

Reparatie-Atelier

akarnja

Haarolie

, GALE-

Dengen ringkes Z.V, H. Soesoehc enar

memang

bahoenja.

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.—

:

.

Chem, Handel
Rp

(Bangka).

Bt
2

on

Patent-Medic:

f 3.50 sampai

AA

3

betoel

perkakas

dan

roemah

kami,

Reparatie-Atelier,

f 7.50.

AD

Handel .

—

Batavia-C.

47

-.

BATAVIA - CENTRUM,

Pembatja

jang terhormat!

STCOMEN

SEPOEH:

1 Stel Cosiuum
Ta,
Gabardin

:
|

N
resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2
TERBIKIN OLEH SOJA FZ RIEK

ENG

HO

| Oude Tamarindelaan No, 177 Telf. 1798 Welt, Batavia-Centrum

ft 1.25
|1 Stel Gaberdin
»090.5011
, Palembit

f2.—
» 1,60

Ke
1,

suRskmbit
Troepikal

» 6.70
1 Djas hoedjan Gab.
» 06011
Kain Samarinda

,, 1.50
5 ULG

1 ,
Ig
1 ,
1»

Soetra danse
Half lenen
Piama soetra
Kamedja ,,

» 0401
» 03011
Ooh
» 0.201

»
»
»
»

1 Kabaja njonja

Ini ketjap soedat: tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng

-

membikin

barce

N.B. Specialist oentoek overspannen
dan besnaren van Rackets dari harga .

Pakean toecan-toean dan njonja-njonja, tjoetji dan stoomen selamanja kita mendjaga pekerdjaan dengan
setia, maoepoen
fjoetji atau ditjelep oleh kita tida sekali meroesakkan atau mendjadi loentoer, dari sebab kita berani mengeloearkan ongkos
pake obat jang paling mahal, dan perdapatan jang paling baroe,
terdiri dari taoen 1920— 1935.. Silahkan toean-toean dan njonjanjonja agar menjaksikan.
Djoega pakean aken diantar dan di
“ ambil dari satoe-satoenja langganan poenja tempat.

TJOA

bisa

»EXPRESSE“

.

PASEBANWEG

enaknja sampe

Djoega

Imembikin

GALENICA'

Tanah Abang 34,

No. 1

1. Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara
(gramophoon) 4. Mesin mendjait (naaimachine 5. Mesin toelis (schrijfmachine) 6. Lontjeng 7. Erlodji 8. Perkakas muziek 9. Lampoe-lampoe d LI.

Hormat

Pasar Baroe Bandoeng

Batik-Handel ,,Go Kang Ho“

Hoofd-Depot

TERKENAL

CHEMISCHE

Sawah Besar
'Batavia-C,

:,SEMEROE“
#

Borduur Modiste ,,Bie Seng"

|

MERK SOEDAY

:

'Tjoa Keng Seng. Belinjoe
Oey Tiang Tjaij, Slawie.

.

Kasi

voor Cooperatie
A bdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C.

Cheribon

meubel-meubel d.!,l.
Tjobalah, tentoe akan menjenangkan,
sedang harga selawanja kita reken
dengan pantas.
Menoenggoe kedatangan toean2, njonja2 dan nona2.

H3

Batavia-Stad.

Verkoop-Agent
Agenten

tempat.

diantero

Map.

GWAND»

voor West-Java

Tjeng, Molenvliet

Kian

sampe sekarang ada

Solo-Agent:
HAndel Mij. cKIAN

N,V.

1

Bisa dapat beli diantero tempat
'Ong

njataken, bahoea

di Solo

doeloe

BEDAK VIRGIN kita dari

—

dalah adres oentoek toean2, njonja2
dan nona2 akan membikin betoel barang2 seperti terseboet dibawah ini:

sanget termashoer.

|NICA“ jang baik kwaliteitnja dan haroem

Verkoop Agent

v/h Kraton-Bestuur

van S

boeat

sampoerna

dan koewatken

ramboet

minjak

Hoofd

Kedjaksan 155

perempoean

serta ilangken gatelnja ketombe,

ramboet,
tjoema

Het

Aa

ada

ramboet

dengan hormat

heb

Roogachtend,

Kabagoesannja

toecan2 ingin poto-

ngan jang bagoes enak dipake datanglah
di kleermaker jang terseboet.

MOEDAHAM

van

Inniddele

Oger Freres

Memoedjiken

dezerzijdseh

is nu nog

ditoko

Petodjo Binatoe No, 18 Gang ! Batavia-Centrem

bieden.

gualiteit

U

door

Hoogheld
te

Kleermaker

Heeren.

aangenaam

de

154.

Ba

1934,-

Aan
te

Referte

boelan

BAKRI

dan nefjis.

De Firua Chun Liu & Ca,

1

liga

Batavia-Centrum

Telegram-adres:

dril, en djoega kita poenja potongan telah.
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi

(TIDA PAKAI 'GOEROE)

|

dari ini soerat kabar,

kita ada sedia dari matjem?
kain djas seperti: Wul, Palmbeach, lenen,

Dengan s PENERANGAN“ kelocar seminggoe sekali toecan-toean
poetra dan poetri bisa berbahasa

..

pera-

Franco Selamanja

—— PENERANGAN #—

Magna

djoega

Soerat2 kepada dministratie

Sawah Besar 2—0

Inilah boektinja....

| Berlangganan: satoe boelan

vrij,

djika sakit.

ag

BUNING
TJANGKOL 28

| (BELADJAR BAHASA ARAB

watan

|
NG YWUNIAN
anterken KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

diroemah

2 GHERIBON

seboelan. Semoea

Dokter | IN

Receptsrecept

Boleh

- dokterIndonesier

. menerima moerid
sekolahan in de kost, oentoek F 25

— Batavia-Centrum.|—

Teli. WI 31

-——

Senen 83

Tani

Kabaja Soetra |
Salendang soetra
Topi
Stel tisor sipoeh

035
0.40
0.80
0.80

» 9.20

1 Kaen Samarinda

» 0.15!

:

1

”

|

1 Djas Oedjan
1 Stel tizor
1 Stel poetih

Topi

Gab,

-

0.40

DJOEGA
s

KLEERMAKER
E

Tp

1

A

., 075
» 0.30 | Pekerdjahan
ditanggoeng
rapih
» 0.14 | dan netjis dengan harga direken
moerah,

3

an aa enelan
an

NEON SPM
NONE MEP MPenEN eapanana
an etap maramenpaan as

Be

BUrapaaA

24 Januari 1935 tahoen ke 3

Maa
Maaaan
an meeaeaaMM

rempoean, baik dari bapa, maoepoen langkah jang besar pada waktoe sedari iboenja).
karang ini, oleh sebab itoe mesti akan

| Didalam ini adat adalah

kenjataan,

mendjadi boeah

toetoer dimana-mana

Mevr. A. Scheltema Joustra

Oogarts

tempat pertemoean baikpoen disoerat |

bahwa soedah mengarti kalau anak2
jang
masih ketjil itoe, masih perloe

soerat kabar, bagi jang moefakat tentoe

Kboetoeh) sekali menerima pemeliha- tidak koerang poedjiannja, sedang bagi Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 W!.
raan perempogan (vrouwelijke verzor- jang tidak moefakat, tentoe tidak koe
iging). Maka dari itoe, apabila adat rang, tjatjiannjas dari sebab hal inif Spreekuur van:
120
020 mu
tadi tidak dapat dilakoekan, 'socatoe barang baroe, tentoe sadja jangi

kabiasaan

LANTARAN KITA?
|

Zaman jang soekar ini, zaman soe-

kar oentoek mentjari soember peng-

“aleh: Sia AK Ar

toe

memboeroeh pada Bagaimana
tidak Se-

— dikit membawa korban dan bentjana
pada roemah tangga kita. Oeang jang

hampir

tidak

sama

dengan

manis

»K risis

dan

menanggoeng

'Fikiran beta ragoe dan tjanggoeng,
Malaise mengamoek kanan dan kiri.

haroeslah kita kaoem ibee membaginja dengan benar2 agar soepaja

nja si anak, ifoelah betoel

sangat ngeri,

di tengah2 djalan, sebeloemnja boelan

beta

ragoe

moedah

barangkali hanja satos doea tiga iboe
tiri jang djahat itoe, meskipoen jang
kebanjakan tidak akan seperti iboe
sendiri, akan tetapi boeat mendapatkan

:

|Fikiran

adjaib,

dan tjanggoeng,

kita soeka

dengan

tetapi kita hanja hendak

|

melihat ber-

hoeboeng dengan kemadjoean kaoem

Banjak pemimpin dihoekoem dibocang.

| kita di Indonesia lebih djaoeh lagi

bagaimana? Boeat ditjerai, (barangkali)
soedah beranak djoega, atau soedah
menaroeh tjinta, tidak ditjerai berbahaja

cyklus.

IV,

senang

Banjak kota diroboh gempa.
'(Fikiran
beta ragoe dan tjanggoeng,
' 25 tahoen jang laloe, terdengarlah soe-j Anak berani memboenoeh bapa,
ara meskipoen tidak keras jang me-

tinggi

dari saudara2

fjonto bahgsa

kita pada

Bagaimana

beta

tidakkan

Boeat masjarakat kita, maka mengam
bil 'gouvernante

bingoeng,

babkan diantaranja oleh kaoem kita Fikiran beta ragoe dan tjanggoeng,
.jang soedah merampas lapangan pe- Kiri-kanan terdengar hasoetan-fitnah.
kerdjaan kaoem laki2. Sebab dengan Bagaimana beta tidakkan bingoeng, | 4

gadji jang lebih moerah mereka maoe Fadjar seperti diwaktoe sendja.
menerima pekerdjaan, dimana kaoem Fikiran beta ragoe dan tjanggoeng,
— laki2 itoe “tidak akan menerimanja, (Jang terpeladjar hidoep zonder bekerdja

bahwa bila|
Lebih djaoek Tagi dikatakan

Bagaimana

beta tidakkan bingoeng,|

Europa tadi, memelihara

gouvernante (dengan bajaran).

bahwa crisis ini jalah dise- Laoetan dalam mendjadi tanah.

ngatakan

F5

dengan

djalan ke bioscoop dan lain2

keperloeannja

| rang

ini, tentoe

Ll"

Ne

sogatoe

5

|

F

Ih

rapa

laki2

sendiri, sedangkan seo

Bagaimana

egoistisch

:

mentjotjoki

tidakkan

dan selandjoetnja tidak bisa
dirinja boecat soeatoe per-

kawinan dengan segala kesoekarannja.

Yen

Djadinja

dengan

singkat kita ben-

jang

lihara anak-anak
dimana ia
Perloenja

pekerdjaannja

meme-

dari sesoeatoe pemili

bertempat tinggal djoega.
mengadakan
gouvernante

Een

avontuur

in ons gebouw.

Nee

maar, wat

er gisteren te doen

van

“Daar zei ineens jemand tegen me:

”Zus,

kom

eens

kijken“.

Het was even
tiid
te

om
eten,

even
dus

voor
uit

schafitijd, de

te rusten

ik dacht

en wat

natuurijk,

wat

tangkan disini bahwa soeara itoe ada itoe, jalah lantaran sang iboe. berha- jullie ook gedacht zouden hebben:
lah soeara oentoek mendesak kita dan langan, jang hingga tidak dapat me- »Daar wil zeker iemand me tractee-

|

agar

kita balik kembali me-

soepaja

ngoeroes roemah tangga sadja..
Balik kembali

kita ini kitaakan bet

lakoekan

'anak2nja:

memelihara ren."

kewadjibannja
atau

kebanjakan

kan sang iboe soedah tidak

disebab-

ada:

dja

arti meringankan crisis, crisis mana se di itoe gouvernante seolah-olah mendjadi gantinja sang iboe, baik dalam
bagaimana barangkali telah diketahoei memelihara anak2, maoepoen mengoe
akan membawa merosotnja deradjat roes roemah tangga, dan mendapat
bangsa dan selandjoetnja soeatoe pe- bajaran seperti orang bekerdja biasa
Er
(werknemer). Adanja itoe gouvernante
njakit bagi negeri.
— Bagi kita toedoehan jang mengata- jalah didalam masjarakat bangsa Eukan

bahwa

bila seorang dari kaoem

kita itoe mempoenjai gadjih, gadjihnja

Maar nee hoor! Heel iets anders
wou die man me laten zien. Hij nam
me meenaar een hoekje van de af-

deeling, waar de Chef Drukkerij zijn
rijk heeft. Daar stond op een tafei tus
schen allerlei stukken paperassen een.,
je raadt nooit wat er zat. Een muis

zat er. Een levende hoors heel klein
en donkergrijis met dunne pootjes,
: een lIange staart en kleine glinsterende
Ra
ropa:
Pekerdjaan gouvernante jang demi- oogjes. Hij zat hard te knabbelen aan

'een korst brood en een stuk kaas, die
kian itoe, di dalam masjarakat kita di
Ma
disia2kan boecat kesenangan diri 'lakoekan oleh sanak saudara perem- op de tafel van meneer Atang, de
|
nja itoelah tidak benar sama sekali, 'poean, dan tidak dianggap sebagai Chef Drukkerij, lagen, Je had moeten

:

Tidak koerang koem kita menoendjang orang bekerdja sebagai bajaran.

|

dan mendidik saudara atau familinja
jang boetoeh dengan toendjangan agar
soepaja mereka ini mempoenjai peng

harapan besar dikemoedian hari, bah-

Sela zien hoe handig ”t kleine muisje de kaas

ma masih sama2 tinggal di satoe tem
tidak berdjaoehan, maka
pat. jang

adat kita itoe

tetapi

moedah

didjalankan:

apabila tempatnja berdjaoehan,

F
f

“ agoeng2kan

melebih-lebihkan: | Soal mendesak kita soepaja kemba
ini keadaan jang ka li dalam roemah tangga dari kantoor2
kita hidoep sekarang. |dan ditempat kita ini mengangkat kakantoor2 dimana ada oem laki2 dengan gadjih jang lebih
kita keadaan itoe me malial dari kita, menoeroet pemanda-

atau

| ia jang tjiptakan

| loet dalam mana
Bahwa dalam
bekerdja kaoem
|

Jaki2!

nambah djoemblahnja kaoem pengang ngan kita dan kita jakin poela bahwa
goeran itoepoen djoega tidak benar. Crisis ini tidak akan mendjadi lebih

Mesin2 jang

ditjiptakan oleh kaoem

ringan, bahkan sebaliknja!

REMBOURS

TIDAK

Di

Betawi
boleh
Toean Soemanang,

DIKIRIM,
dapat pada:
Kramat 174.

Administarie Pemandangan
Senen 107,

We

1
MRI
5

|

HN

vertrokken

van

Tanah Abang

met den Sneltrein van 7 uur en kwamen
omstreeks
9 uur te Rangkasbitoeng

2

aan. Hier vonden we al spoedig een
taxi. die ons naar Malingping zou
brengen. Deze plaats ligt 82km, van

3

tusschen het

brood

opat.

“Nou,
daar zat hei beestte knabbelen te knagen en naar onste k oeke

het

brood,

maakte

er een groot

gat in, waar hij toen in kroopen daar
bleef hij om zich heen kijken. Misschien wou hij eens even de buurt
verkennen. In elk geval: het duurde
nog een heele poos voor hj. ....
floep! met een sprongetje een goed
heen komen zocht. Maar heelemaal

cook veel krommingen in liggen, zoodat
men
een pienteren chauffeur moet
hebben,

om

die

gekapt om

verzinnen.
Hij keek eerst schuw om zich heen
s0... hij trippelde een eindje naar
rechis, een eindje naar links. ,.... en
toen zag hij iets: een fiets! Dat was
een idee. Zoo vlug konden wij hem
haast niet nakijken als hij ....wip!

31, is de weg
veel bochten,

achterdie fietstegen de muurverdween.
Ja,

dat

maar

dat

was

nu

beest

weer

kon

goed

en wel,

daar toch

achter die fiets blijven zitten.

niet

»Hij moet
maar weer zijn oude
buurt uit“ zeiden wij. , Wij moeten

hem door de deur zien te krijgen“.
Er zat niets anders op, dan. dat de
een der weg openhield en de ander

was heelemaal niet bang

hem toe, om ze hem te laten zien. En
toen,... Nou misschien snappen jelui
het wel: toen hebben we het muisje
stil laten loopea.
Dat klinkt nu. wel heel eenvoudig,
he, maar dat was lang niet zoo eenvoudig, hoor ! Want toen we het brood
lieten vallen, maakte die drommelsche

Spoedig maakte de weg nu eens een
stijging dan weer cen daling, terwijl er

z00on gang? Dat gaat gewoonweg
niet. Daar moest hij eerst iets op

de muis dien kant op joeg. Nou veel
te jagen was er gelukkig niet, want
hoorj al stonden er nu drie, vier men de muis had nog niet gezien dat de
sehengezichten vlak bij hem, hij at weg veilig was, of hij was er al door

loeren, Hij

Onze reis ging eerst door de laagvlakie van Rangkas met hier en daar
sawahs en bamboebosschen. Maar al

weg

zonder ongeluk-

ken
af te leggen. Maar de meeste
chaulfeurs zijn echter wel op de hoogweg was hij niet, hoor! O nee, nog te.van de gevaren van die weg, zoodat
lang niet. Toen zat hij daar, die klei er imaar zeiden ongelukken voorkohe muis, midden in de kale leege men. Hier en daar zagen we een rub
groote gang naar de drukkerij. Hoe beronderreming of een bosch, waarmoet een muis zich nu verstoppen in van de bevolking gedeelten had om-

dimana sanak-saudara tidak dapat da
“tang atau tinggal lama bersama sama
rustig verder,
:
heen ook. Zoo”n slimmerd. En toen
' Benar dalam beberapa hal kita tidak 'kebanjakan si anak lantas di kirimkan
Ja, dat was nu wel heel mooi, dat wij achter hem aan liepen om te kij
n, atau
perempoea
neneknja
kepada
begitoe systematisch seperti ikaoem
sanak saudara jang sekira die muis daar zoo rustig op de tafal ken waar hij heen ging gaf dat al niets
zat, maar dat kon niet langer, meneer
“laki2, akan tetapi dalam hal lain dise kepada
meer,
koeat dan boleh di pertjara boeat me
babkan dari intuitie kita jang keras meliharanja (kebanjakan saudara pe- Atang, hoe groot hij ook is, heeft .Hij was al verdwenen achter een
een verschrikkelijke
angst voor die paar kasten,....weer achter meneer
bisalah kita ada ditingkatan jang lebih
kleine beesten. Hij zat dan ook Atang's schrijftafel natuurlijk tot zijn
tinggi dan djoestroe lantaran memniet stil, maar stond te gillen en te
ergernis.
poenjai fikiran jang tadjam, tidak bisa laki2 (perempoean tidak bisa lantaran schreeuwen, dat we het beestje moesten allergrootste
Misschien kom ik hem nog wel
disingkirkan, atau- onmisbaar!
bodo) mempoenjai factor jang lebih dooden. Maar ik liet hem kalm roepen eens weer tegen. Dan zal ik het jullie
Selandjoetnja intellegentie '(fikiran- | penting dari pada kaoem kita didalam en tot zijn groote ergernis kwam ik vertellen hoor!
met het brood.,., en het muisje naar
| njal kaoem laki2 djanganlah kita 'soal crisis ini.
LS.

kan terlebih dari kaoem

»

kirim.

ongkos

Rangkasbitoeng.

vertellen!

itoe jalah seorang pe-

tidak

f O,b3—-

door Zuid-Bantam. We wilden daar
een oom bezoeken, die te Malingping
woont.

NK

#

was in het gebouw van ,Pemandangan”, dat meet ik jullie tech eens

Oleh S. Tondokoeseemo

ditjetak
tjoema

sianak

bingoeng,
pendjahif.

“Gouvernante.

rempoecan

oemoernja

Du Yi TT It

|:

beta ragoe dan tjanggoeng,
manis didalam pahit.

Gowvernante

dan

f0,10

lekas,
harga.

banjak,

banjaknja
anak, be-

Yu

—G—

semakin merdeka,

naritinja mendjadi

£ —.

beta

dengan gadjinja itoe bisa Oerat didjadikan benang

Ne
-aa
“masjarakat.
itoe
gadji
Kaoem kita jang memakan

:

Pesanlah

pandai

Juli-vacantie maakten wij een uitstapje

ny
:

banjak

sekarang.

Politik kunjuktur.
Penoetoep.

Litoe,

pemagar taman.
ragoe dan tjanggoeng,
Waktoe sekarang pengoedji iman.

- mempergoenakannja jang senantiasa Fikiran
akan
membawa kemakmoeran bagi 'Diloear

|

Boemi-

jg

soerat
jang
menjebcetkan
oemoer, kalau
mempoenjai

- orang dari kaoem kita ini menerima Batoe karang
gadjinja, -gadji itoe akan disia-siakan Fikiran beta

|

soeatoe

djanda,

:

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

bahasa
Djawa
oemoer anfaranja
Bagaimana beta tidakkan bingoeng,
25
dan
40
tahoen.
Siapa jang soeka
bagi
anak-anaknja
tiri.
Teboe
toemboeh
disela
onak,
| tentang nasib dan keoentoengan roe- Fikiran beta ragoe dan tjanggoeng,
Soenggoehlah ini Soeatoe soal jang diharap datang diroemah Pisangan
mah tangga kita dikemvedian hari.
djanggal benar, sepandjang pikiran baroe dekat sekolah 8,0. Mr. Cornelis,
Seorang iboe meninggalkan anak,
Sekarang dimana kaoem kita ini
saja maka hanja satoe djalan jang pada
waktoe
antara. djam 3 dan 6
Bagaimana beta tidakkan bingoeng, haroes .dilakoekan, jaitoe mengambil Sor€ atau hari Minggoe, atau dengan
soedah menaik dalam tingkatan jang

lebih

5 1

Poetra

dan

kunjuktur

:

Depressi

VH,
VHI.

memberantas adat kebiasaan terseboet
di atas, jang soedah tidak terpakai lagi

huishouding

KITAB:

V. Keterangan

pada djaman sekarang ini.
“jangskita sedang djedjaki ini terbenam, Pendoedoek ternama djatosh melarat.
Boeat permoelaan membrantas itoe
iboe
tirijang
tidak
djahat,
itoelah
tidak
Soal crisis ini boekanlah maksoed Bagaimana beta tidakkan bingoeng, moedah, ja kalau kebetoelan dapat adat, maka penoelis ingin menerima
:
Ikan patin bersisik seloeang.
kita oentoek diroendingkan disini, akan Fikiran
beta ragoe dan tijanggoeng, jang baik, kalau dapat jang djahat goena gowvernante (de vrouw voor de|

|.

24 cm.

L Indonesia dalam krisis.
At Dari hal pengertian ,,krisis.
1. Tingkat-tingkat zaman perekonomian.
Iv. Soesoenan
perekonomian
dan krisis.

dilepas,

masjarakat

16 X

ISI

Oentoek keperloean anak2 haroeslah |

Kita djoega haroes mengakoeci, bahwa

Bagaimana beta tidakkan bingoeng,
itoe tidaklah kiranja habis Pelandoek bisa memboeka djerat.

djoemblah

$

jang

HATTA

XII -I- 90 moeka

formaar

kita dapatkan dengan segala roepa Bagaimana beta tidakkan bingoeng (tidak) baik pemeliharaannja kepada"bapanja sendiri, maka pemeliharaannja
kesoekaran dan keletihan dibarengi 'Doerian berboenga sepandjang hari, anak tiri, maka mengewalonkan anak-' selaloe di bawah penilikannja sibapa
poela oleh keringat jang locar biasa, Fikiran beta ragoe dan tjanggoeng, anaknja bersandar pada keboetochan- djikalau itoe gouvernante tidak baik,
Banjak kedjadian

Kapitalisme"

tebalnja

dan pahitnja.

Adanja 'ini gouvernante sepandjang
pikiran saja oentoek keperloean itce, |

anak2

Ekonomi

OLEH
MOHAMMAD

karena hanja

ia sendirilah jang sakan

nm,

SOEDAH TERBIT

jatim. Barangkali djoega lantaran des lebih2 baik, dari pada anak2 dikirim
ngan ini alasan, maka kebanjakan kan kepada sanak saudara jang berlantas
mentjahari ibos lagi, Dimana djaoehan, lebih2 poela dari pada di
soedah "'mendjadi oemoem diseboet- tjaharikan iboe tiri, Sebab selainnja
kan, bahwa iboe tiri itoe koerang anak2 masih tinggal 'sama2 dengan

beta tidakkan bingoeng,
Emboen toeroen ditengah hari,:

salah satoe boeah kantoor,

wadjib..memoetoeskan,

jang berdjaoehan, pertama kali moesti
memakan
ongkos banjaks,
kedogakalinja moesti berpisahan lagi sama
'bapanja:
hidoepnja
soedah
ten-

| | Bagaimana poela....?

hidoepar, baik dengan djalan berniaga "103

“maogpoen djalan

5—7

lantaran salah soeatoe sebab jang tidak moefakat ada 99 pCt. hingga
penting oentoek anak-anaknja, maka siapa jang berani melakoekan, tidak
kebanjakan sedapat-dapat lantaran akan lepas dari tjatjiannja 99 pCi.
mentjahari iboe baroe.
bangsa kita itoe,
|
Akan tetapi, dimana soe dah mendjadi | :
Pada djaman sekarang, dimana sanak saudara soedah berijerai - berai adat istiadatnja tetangga (orang lain),
kemana-mana residentie atau poelau, bisanja tjoema melihat dari loeay, dan
maka adat kebiasaan kita itoe soedah hanja memoedji kalau jang dilihat itoe
tidak dapat dipakai lagi, baik ber- menoedjoei pikirannja, sebaliknja men
alasan pada keeconomian, maoepoen tjela, kalau jang dilihat sitoe tidak
beralasan pendidikan: marilah kita mendjadi soeka hatinja, maka pada
pikirkan: kalau anak2 itoe mesti di sesoeatoe so'al jang begitoe penting,
kirimkan kepada sanak-anak saudara hanja jang mendjalani sendiri jang

an Yr

Ben reis door Zuid-Bantam.
Degene die nog niet in Zuid-Bantam
dat

zijn geweest, zullen allicht zeggen,
deze sireek, vooral het Zuidelijk

gedeelte nog zeer onbeduidend is.
Want op de kaart treft men maar
muis niet de minste aanstalten om er heel weinig plaatsen aan, zoodat Zuidvan door te gaan, Hij smulde verder Bantam er al heel kaal uitziet. In del

hun ladangs aan te legen.
Bij de Tjitjoerahem, dat is bif paal
zoo steil en maakt zoodat de auto bijna niet

mee voortkon. De stijging gaat over
ongeveer 6 km. en beide kanten van

den weg zijn dichtbegrocid met bosschen en struiken, zoodat het er heel
somber is. Tijgers komen in deze bos
schen nog voor. Tjitjoerahem komt van
het werkwoord ,,rahem” dat opvreten

beteekent. Doordat er vroeger een man
die hier langs kwam, door een tijger
was

Opgevroten

streek zijn naam

(gerahem) heeft deze

aan te danken.

We waren ook wel en beetje bang
toen we dit gevaarlijke deel van den

weg

passeerden,

ook al zaten we in

auto. Gelukkig komt het tegenwoordig hoogst zelden voor dat een tijger
hier iemand aanvalt.
.Kwart voor eenen kwamen we op
Goenoeng, Kentjana aan. Deze plaats
is als het ware het middelpunt van andere kleine plaatsen. Hier woont even
als op Malingping een wedana, maar

als

men

de

drukte moet vergelijken

tusschen deze twee plaatsen, behoort
Goenoeng Kentjana tot de welvarend-

ste, Jammer dat er dien dag geenpas
serdag was, anders
de drukte zien.

konden

We

zelf

Daar we nog 62 km. voor den boeg
hadden, werd hier maar voor een paar
minuten
gestopt
om onze dorst te
lesschen. Want zoowel wij als de au
to smachiten naar een slok water,
Om een uur precies vertrokken we

weer. Nu begon de gevaarlijkste tocht.
Slot volgt,

SANTOSA.

.

aa

MAAN Na eLAp aa

SARA

ia

TERDIRI

SATOE

CENT

Sedia
djoeal
rebana (terbangan) dari matjam2 oekoeran, Bi-

||

kinan ditanggoeng rapi serta lekas
Toean-toean

esan Pengadilan

.
.

zakenkantoor|

ngasih

oecang

separoh

DOERIAT

Ojoega
dan

ujoeal

koelit

beli koelit parih

kambing,

Memoedjikan

dengan

Toko REBANA
Kampoeng

Masih

Faillissement Overschrijving: djoega oentoek

ditjari

m hal sosial dan ekonomie, djoega salin

Satoe-satoenji | kantor Indonesia. di Djakarta. Diboeka tiap hari
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak

PERLOE

' MODE

PASAR

ninta'an langganan

atawa perijonfoan

rx Pul ST (e)

Y
R
E
K
r
A
M
a
t
G
N
r
E
D
E
o
|EKe.roMEm, OM

/ staat

| noord: Passarstraat BANDOENG '
tidak

H dari itoe

oesah

dari achli2 pemakai
'rendah—.

soedah

heran,

ketoe-oedeng.
Re

2 Diploma,
besar

langganan

jang berpangkat tinggi

dan

PASTI

—

MOERAH:

—

atoer

tot
Tot
lot

U

binnen

zeer

..8

Manager

f 11,35
Te Ody
P ID

sekarang.

S3
3

2

Djain

Demonstraties

Oude

worden
door

TRANSPORT —ONDERNEMING

op

Tamarindelaan

Tel, No.

ons

rantie: Verpakking, Verhuizing,
te LAND en OVERZEE: afscheep
& Opslag.
Politoeren:
Piano,
verhuisboedels en houtwerken,

49

Pasang:
dan

voorbehouden

Leiding gas, aer elctr,

laen-laen,
Hormat pengoeroes
menoenggoe pesanan.

2

Raden

koelkan

kepalanja,

melihat

tanah di

depan kakainja zonder kelihatan sebab
pikirannja melajang.

tahoe

sadja

apa jang

SOEMARTO.

Djikalau masih ingat dan omongannja tidak kosong, tentoe Oemar akam, .
NN
sebab
hari
Saptoe, besok
datang,
Sesoedah
beli-beli kopi,
Minggoe,
goela-pasir,
koeweh
dalam
kaleng

Baroe ia ngalamoen
socara Nji
Hadji Djoelacha panggil ia. Ini orang dan

toca baik boedi

212 Bi.C.

1220 WI.

Sanggoep kerdjaken dengan ga-

Klientji binnen

advertentie.

Koosman tidak
dapat verlof, Sesoedah enden ting- Djoega di waktoe
'galkan tjeutjeu dalam kesepihan, tidak ada di roemah?
boeat diadjak berdamai. . Hati Soetijah berdebar-debar ingat
teman
ada
Kemaren djoeragan Oemar datang di ini semoea. Bagaimana doedoeknja
sini adjak kita berdoea (saja dan dalam restaurant? Apakah tidak lantas
dan tangannja ' pegang| .Ikang Koosman) makan di restaurant. mendekati

no. 39

»AGOENGS

. Straat Gg. Klientji
Batavia-Centrum

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

Gang

G, Siagian.

korten

(t/o Gg. Bridjo)

N.B..

Pesanan

satoe

sekarang

tyd te bekwamen in het
typen volgens het 10-vingerig ,, Blind-Systeem"
De
lesgelden zijn zeer
laag gesteld.

Gg.

pesanan

t

te

dalem

TOKO MARGIA"

TYPWRITING-COURSE , THE SPEED“
Ten—fingers (Invisible-System) ,,Blindschryven”

MENJENANGKAN.

—

“Pertjajakah? Djangan ragoe 2! Boektikanlah ! Dan
dari

is geen kunst, zegt

verzoek gaarne
gehouden.

K—POLENG—SLOFFEN, dan lain2, jang
gaja,berdagangnja,BATI
“-Djoe
OGualiteitnja menoeroet Zaman.—
. maoepoen
#jorak
) warnan

HARGA

sakit

Nanti toean terima f 100,000 atau.
f 50.000 siapa tahoe,
Rembours tida dikirim boeat hari

men weleens, maar blindAN typen
dat is iets
1 wat tegenwoordig vereischt
en dat is wel
Waras
teen kunst.
:
Onze cursus steit U in

mendjadi

ma

kaba-

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe warna
boleh
pilih
koelit bagoes dan
koeat moelai dari no, 37 sampe 40.

Typen

Oedeng jang mendapat

atawa

sabagi

besar.

No. 3071 w, J

avia-Centrum IR. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon

: - . Satoe-satoenja 'toekang Ketoe

WI.

361

TELF,

—

BATAVIA-CENTRUM

1
V2
4

»X

Administratie.

|

—

semboehken

wang

enz., enz.

Pemimpin, moeat adver-

alawa tarif, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada.

:

BAROE

ketawa

ilang

KIRIMLAH

roko TIO TEK HONG

atawa Reg. Werken jang terkemoedi

| djadi lapangan advertentie djoega.

bisa

MUZIEK-INSTRUMENTEN

Reparatie-atelier van Vuurwapens

rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.

bitjara

nistjaja

menit berhoeboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botolf I.— (satoe roepial.

HENGELBENOODIGDHEDEN. HEEREN
— ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE

KUNSTVUURWERK

Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men-

oleh

jang

JACHT- &

SPORT-,

oentoek reclame dan advertentie.

kalangan Regentschapsraad

saksiken

b'sa

tempo

makanan

goesannja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
roepatechniek jang penting, Kita menjakinin
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita
pertjaja
jang kita pocnja kapandean dalem
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang
asal, ditanggoeng dalem dogca poeloe taon kaloedibogat makan tida merasa sakitserta ting| gal koeat.
Obat sakit gisi bikinan Thio Tjie Kim

HANDEL IN:

t 'Menghadepi hasil besar dan menjen angken, tariefnja rendah dan berlang-

0 ingetlah,
»
:

dalem

mah

Harganja moerah

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer.

2

toe

roemah baroe (sebla roginah toea) soepaja
iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan

0
Harga abonnement
boeat Hindia.
f 5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taan atawa 6 nomer, pem-

| ganan

nja gigi tjopot (Jmpong) atawa dimakan koe-

KOENDJOENGIN

dalem

Oplaag 6000 £ xemplaren
Aa
h
Dikirim pertjoema kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langganan2
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
.

loeas

Kim

Pintoe Besar 6 Batavia

TOKO TIO TEK HONG

Maandb lad Berga mbar dari persatoean Priaji
—. Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda

dan

Tjie

tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan
penting bagi kabagoesanj seande orang poc-

|

A0) MS).

asam

bagoes

Thio

5

MOM
Ke
KD

GIGI

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada
perhoeboengan besar sama kawarasan badan,

TOEAN

Lapangan

| TOEKANG

Sigaren-Fabriek
GAROET

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa.

VK

(Terbangan)

19 Ilir PALEMBANG.

boeat di Indoenisia

» SINDANGHEULA”

o, belasting, informatie, administratie, hak

Selasa dari poekoel 1—5 sore.
hari oe
-mamp

hormat,

AGENT-AGENT:

nengoeroes perkara dimoeka pengadilan
tanah, advi

lebih da-

hoeloe dari harga pesanan, Jang
— Jaennja dikirim dengan Rembours.

BATAVIA-CENTRUM

wet, 3199,

jang bikin pesanan,

diminta sekoerang-koerangnja me-

DOERIAT
DOERIAT

:

IAMMAD YAMIN

1934

soesoe,

Soetijah

kembali

lagi

ke Toegoe.
'Tjeutjeu biasa sadja maoe djikalau pegang seperti pada ia tempo hari? ada di dalam hati Soetijah.
Nafsoe
boeat
makan sama sekali
oeboeang
sajang
sebab
ditrakteer,
Dan, Oemar sendiri soedah bifang
mBerdi ri di pinggir pagar”. wang
ada, meskipoen rada tjape.
»Djangan banjak ngalamoen, tidak tidak
di restaurant dimana di roemah bahwa ia poenja kelembekan jalah
Pikirannja ' mengharap
sore sadja,
- Isendiri soedah masak. Saja soedah pada ketjantikan perempoean. Ini hal baik“ katanja dengan sabar.

| Itahoe enden

SAEROEN
Bagian ke VII

poenja adres tetapi tidak njonja Koosman

ia'maoe bilang pada ia, dan ..
Ea1 Ipoen tidak tanjakan. Tjeutjeu pertjaja

pada

sendiri pernah bilan

Soetijah soeroeh

hati-hati. Ap:

Soetijah

tidak kasih djawaban,

se-

bab apa jang dikandoeng dalam hati-

nja ketahoean.
kah tidak dari pengalaman sendiri ?
enden di goenoeng djadi sehat, sebab
PENOENGGOEAN GAGAL,
Soetijah peras bibirnja, pegang itoe
Tetapi dalam hatinja ia masih me| memang hawanja baik. Makan dengan
soerat
dan
dari
kegemesan
dirobekmikir
di Betawi,. la maoe lepaskan
di
tidak terlaloe“Malap dan ikan asin sadja djikalau
i,
kal
"se
robek.
Di
pikirannja
kelihatan
njonja
Oemar
dari perhatiannja, tetapi tidak
k
ena
ja
wan
sHa
ngaso,
—
'lemboer rasanja enak. Selamat
AA
Koosman,
dengan
kain
lereng,
badjoe
bisa.
Malah
semangkin maoe lepasak,
ntj
Poe
di
bajang
i
tidoer
ert
an jang banjak,
sImak
dingin sep
biroe
kembang
poetih
selopnja
koelitkan,
semangkin
nampak
Oemar di
Kc
lekas segar dan ketesoepaja
' tjoema permisi pada Kang
Injak
kembang. Terdengar soeara ketawanja
46

mari,segar“atau kemberbaldoei.a, Di 1 sini!Imoe
at “ke
| boe
alam dengan
badan djadi
bisa

keendahan

lihat

Pak

PN

aa

rak YP

ES

Tieutjeu girang sekali terima soe-

rat dari enden. Keada'an di sini tetap
sadja, dan tentoe sadja pada satoe

waktoe

tjeutjeu
boeat

Tati

at

“Itoe soerat telah dibalas oleh njonja Koosman:
Me
Nok:

' Tjoema

Atjeuk noe sono

dan pohon-poho-

goenoeng-goenoeng

nan”.

kembali“.

soeka ke

ini

toegoe.

waktoe makloem|

tanggoeng boelan poen akangnja tidak

| P-s.

Djoeragan

Oemar

'njonja Koosman jang manis ,

ketawa

angen-angennja, Dari sebab ini djoega
maka ganti harinja ia pagi-pagi soe-

berhadapan dengan Oemar. Dan ini dah berpakaian. Ditanja kemana, kata
Oemar kelihatan giginja jang poetih akan ke Bogor, beli persedia'an oen-

datang, bersih, matanja jang nakal kedip pada toek

njonja . Koosman. Boleh djadi pada
toenggoe di loear, maka ini soerat
satoe ketika njonja Koosman berdja'soedah sadja doeloe sebegini".
lan di samping Oemar dengan onderIni angan-angankan Soetijah.
arm,
Itoe soerat dari njonja Koosman
Soetijah doedoek di belakang roe'bikin hati Soetijah mendjadi berontak
mah,
di akar poehoen jang besar
dan
'kembali. Djadi rjonja Koosman
dengan
melihat ajam jang mondardan
rant
restau
ke
(Oemar telah pergi
mandir
di
depannja. Lantas ia toeng?
o
Petodj
ke
datang
sering
Oemar

sehari-hari jang soedah

habis.
padanja,

pelette
ke

Nji

hampir

Hadji pasrahkan oewang
tetapi

Soetijah

postkantoor.

ditolak.

Dengan

op-

ke Bogor, perloenja

Itoe hari

kebetoelan

hari Saptoe, Soetijah kirimkan telegram Oemar isinia begini:
»Harap datang ditoenggoe”
Soetijah",

mengharapan kedatangan Oemar. Sementara itoe ia toetoerkan lebih doeloe bahwa boleh djadi sebentar sore

akan datang orang lelaki dari Betawi
jang perloe bitjara dengan ia. Nji
Hadji Djoelaeha tanja apa jang akan
datang itoe soeaminja.

»Boekan", djawab Soetijah dan toengkoelkan kepalanja.
Ini perempoean toeca mengarti siapa
jang
akan
datang,
ia sebetoelnja
koerang setoedjoe tetapi pertjaja pe-

noeh pada Soetijah.
»Tidak
ada ITalangan, asal sadja
haroes jang tahoe batas, dan tentoenja tidak
akan
menginap di sini,
boekan?“ kata itoe orang toea.

Akan

disamboeng.

