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satoe artikel dalam sk, Straits Ti 
tertoelis oleh seorang militair 

| Penoelis ini menerangkan « 

. pandjang lebar, bahwa, djikalai can- 

... dainja ada perang Pacific, dan Engeland 
— mendjadi salah satoe fihak, maka 

0... moesoeh“ tidak akan mengganggoe- 

|“ “'ganggoe pangkalan pasoekan laoet ig 
-rkoeat, jaitos Singapore. Si , I 

tidak akan memboeang tempo, ongkos | 

“dan djiwa oentoek menjerang, apalagi 

merampas ini pangkalan besar, karena 
Iii 

  
   

  

  
  

“ “ 

Hongkong. 
  

2 ngan Inggeris di seloeroeh “Tiongkok | 

|. terbasmi, dan dengan perdagangan, 

| djoega pengaroehnja. ui, 
(4 Capt. Acworth itoe berkejakinan 

15 sekali, bahwa satoe perang Pacific itoe| 

| akan berdjalan di Laoet Tiongkok, dan | 

| sebelah Oetaranja. Daerah sebelah Se- 
latan tidak akan terganggoe, dan: me- 
reka orang jang kalangkab oet. atoer 

|. pendjagaan  disitoe, 

2. reka.itoe tidak akan terganggoe. | 

| Demikianlah boeah pikirannja Capt. | 

2 kowe Yos SA 

“. Meskipoen 'ia tidak seboet-seboet 
— keadaan tanah Indonesia kita ini, akan) 

| tetapi dari toelisannja itoe bisa diarti- 

21 kepada kita dan pemerentah kita, bah- 

- “wa Indonesia, disebelah Selatan Laoet 

pig Lebih2 dari Singapore, maka ko
ta 

“Djakarta ada aman dan sentausa, Se- 

3 andai kata akan terbit perang Pacific. 

| maka Satoe “pemberi fahocan soepaja 

5 djangan merasa koeatir, “soenggoeh 

- menjenahgkan: 
si peri 2 

Indonesia letaknja dalam daerah Pa- 

Dalam -laoetannja tidak ada tempat 

oentoek bertempoer, dan orang djangan | 

|. gampang pertjaja, bahwa satoe ,moe- 

soeh“ dengan selekas-lekasnja akan 

' merampas Balikpapan, Tarakan atau 

persediaan minjak tanah. 

' Kepoelauan Indonesia ada begitoe 

oepa, bahwa sesoeatoe tempat. jang 
dikatanja penting, tidak bisa diram- 

“pas, kalau tidak maoe menanggoeng 

risico, fidak bisa keloear lagi. 

Dan boeat sampai di Djakarta, boeat 
berkoeasa atas pelaboean Tan- 

       

  

   
   
   

    

   

erabaja), apakahjang si ,,moesoeh” 
esti liwati doeloe! : 

“Capt, Acworih kata. bahwa Singa- 
pore akan aman, dan sentausa. 

Kita kata, bahwa Djakarta, iboe kota 

Indonesia, akan lebih. aman dan se- 
nantausa. Tapi.... djangan berfihak 
pada siapa djoega. Dan Indonesia bisa 
berdiam nentraal serta bisa mendjaga 
keneutralannja itoe,... dan dengan 
ongkos serta perkakas, jang tidak se- 
berapa banjaknja. | 

“Dari sebab itoc, djanganlah kita: 
merasa koeatir, biarpoen oendang2 di 
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Oleh s.k. Het Nieuws ada Ona, 

ada terasa gempa boemi 6 seconden 

tidak ada goenanja. Lebih penting ta 

“-bentoek si ,moesoeh“ itoe, adalah 

Hongkong terrampas, maka perdaga- | 

kan djoega 'satoe pemberi tahocan| Oentoek mengetjoealikan itoe per- 

'Oentoek pemboekaan. tahoen 1935, |i 

.millioen: banjakn 
- Cific ini betoel bagoes dan baikl sekali. | : 

»Pladjoe, oentoek “dapatkan tjoekoep 

Priok atau Tandjoeng Perak| — - 

  

Losse nummer. 10 Cent 

SBS eta bisaa 
An AAA NA ai ia Pe hee   

Diterbitkan oleh: 
-Drekkerij ,,PEMANDANGAN- 

Dir. R. H. O. DJOENAEDI 
Kantoor: Senen 107 Bat-Centrum 

HARGA YANGGANAN 

Indonesia satoe kwartasi , f 4.50 

: 'Loear Indonesia, . , , , f 5.50 

Boleh dibajar “boelanan, tetapi 

brenti haroes, diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
- “administratie, 
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| Gempa boemi di Holland. ' 

“Roermond, 4 Jan. |Aneta). Tadi 
pagi poekoel setengah 5, di Roermond 

lamanja. | 
' Katja-katja djendela sampai ber- 

boenji, sedang orang jang tidoer 
terbangoen jang mana satoe kedjadian 

jang aneh sekali boeat dinegeri Belanda. 
kab 

imoesoeh“ | Gempa boemi ini djoega terasa di 

Venlo, Heel, Heythuizen, Weert dan 

Baarlo, dan disemoea desa-desa di 

Selatan Timoer Nederland:« 
—0— 

Moelai insjaf sedikit. 

Indonesia dapat 
bagian, : 

Den Haag, 4 Jan. (Aneta). Se- 

boeah rentjana wet soedah dilandjoet- 

kan ke Tweede Kamer, jang bermak 

soed  oentoek.. memberikan bagiannja 
kepada Indonsia dari pendapatan poe- 

ngoetan - belasting pada dividenden 

(keoenteengan) dan tantidmes. : 
Memorie van toelichting menerang- 

kan, bahwa sesoedahnja menerima 
baik itoe motie dari tocan Van Hels- 
dingen, perkara ini soedah dibitjarakan 

dengan  minister2 oentoek oeroesan 

tjoema bocang | ceang dan oentoek oeroesan tanah 

La Kana aa atm pembitjaraan itoe soedah | 
diambil pendapatan poetoesan bahwa 
betoel2 onbillijk (tidak adil) bah- 

wa Nederland memoengoet belasting 

dari peroesahaan bangsa Belanda jang 
beroesaha di Indonesia, sedang ocang 

jang dipoekoeli belasting itoe sebe- 

toelnja mesti djatoeh di Indonesia. 

oesahaan2 dari poengoetan belasting 

ini, tidak akan mentjapai maksoednja 

| Na Aa kala jang sekarang ada didalam fjita2, se- 

Tiongkok, tidak akan terganggoe. (jingga tidak ada lain djalan lagi dari 
pada soepaja itoe pendapatan poe- 

ngoetan belasting dibajarkan lagi ke 

Indonesia. 3 

Berapakah besarnja ini pembajaran 

bagian Indonesia, tidak bisa ditaksir. 

Akan tetapi djika wet ini soedah lama 

ada, bagiannja Indonesia didalam ta- 

hoen 1930, 1931. 1932, 1933 masing2 

ada 198,5 dan 106 dan 8,5 dan 9,5 

Beat 

Ho Ketjelakaan Uiver. 

|. Tidak disambar petir. 
“ Den Haag,4 Jan. (Aneta) Directeur 
Plesman menerangkan di dalam salah 
'satoe pembitjaraan oentoek Pers bah- 
wa pendapatan moela2 bahwa pesawat 
Uiver disambar petir, tidak bisa di- 
ipegang lagi. : 
- Pesawat Uiver terbang menoebroek 
tanah dengan ketjepatan dari 250 K.M. 
di-dalam satoe djam dan beloem men- 
dapat salah satoe keroesakan sama 

'semoea penoempangnja mesti mati de- 
ngan segera" oleh karena terpelanting 
sebegitoe heibatnja. 2 

| Keterangan dari Com- 
'- missie. 

Den Haag, bahwa Directeur Plesman 
menerangkan lagi di dalam pembitja- 
raam foentoek Pers, bahwa itoe Com- 
missie K.L,M. sendiri jang dikirimkan 
Ike Rutbah dengan pakai pesawat 
Leeuwerik oentoek menjelidiki sebab2- 

'soedah sampai poelang kembali, dan 
| memberi rapport kepada K.L.M. 
- Commissie itoe terdiri dari Sillevies, 
Geyssendorffer, Behage dam Moes, dan 

dengan teliti sekali, bahwa sangkaan 
dari waktoe doeloe itoe, bahwa pesa- 
wat Uiver disambar petir, mesti diting- 
galkan oleh karena tidak adaalasan'nja. 

Pemeriksaan dari itoe 'Commissie   
       

.itoe telah dirobek-rokek| 

    
berhasil pendapatan, bahwa sedang 

aktoe terbang, tidak ada salah satoe 
esakan dari salah satoe perkakasnja 

sekali, di dalam penoebroekan mana 

nja dari ini ketjelakaan Uiver, sekarang 

berpendapatan sesoedahnja menjelidiki/ Deutsche Front 

dan djoega bahwa pesawat itoe me- 
noebroek tanah dengan ketjepatan 
sepenoehnja. Roepanja barangkali oleh 
karena hawa-oedara ada begitoe ter- 
laloe djelek (boeroek). 

Portret2 dienst dari Royal Air Force 
Inggeris memperlihatkan dengan te- 
rang sekali, bahwa pesawat itoe terbang 
ke djoeroesan Timoer dari Barat, laloe 
kena dengan tanah dan membikin 
itanda fspoor| dari 100 meter pan- 
djangnja,: dan. kemoedian . berpoetar | 
terbalik. 

Boleh dikirim bahwa semoea pe- 

djoega oleh itoe toeberoekan dengan 
tanah dengan ketjepatan dari 250 
Kilometer di dalam satoe djam. 
“Semoea pendapatan2 dari waktoe 

dari penjambaran petir, sekarang roe- 
panja tidak ada alasan2nja, 

Keterangan dokter: 
Dokter dari Royal Air Force moela- 

moelanja berpendapatan bahwa mereka 
'mati karena disambar petir. Akan 
tetapi dokter di kota” Amman jang 
mempoenjai lebih banjak pengalaman 
di dalam perkara kematian oleh pe- 
njambaran petir, menerangkan dengan 
pasti  sesoedahnja 'ia “periksa itoe 
majit2nja, bahwa mereka tidak bisa 
djadi disambar petir. 

Segenapnja- mesin dan pekakas2 

ketjilnja sedang ada sepertie waktoe 
terbang. Plesman menerangkan banwa 
ia tidak bisa terangkan, karena apakah 
mesin -itoe terbang sebegitoe di ba- | 
AR Aa 2 on an emang Baayan ASN ANK, 
Apa jang soedah pasti bisa ditetap 

kan, jalah bahwa mesin itoe kena 
terbakar 'sesoedahnja menoebroek 
tanah, akan tetapi waktoe itoe penoem 
pang2nja soedah mati oleh karena 
terpenting. : 

Portret2 dari Royal Air Porce itoe, 
jang djoega dilihat oleh wakil Aneta, 
tidak boleh dioemoemkan. 

Riks-studie-dienst soe 
“dah poelangkembali. 
Toean Van der Maas, itoe pegawai 

dari Rijks-Studie-dienst voor de Lucht 
vaart soedah sampai kembali di Ams 
terdam, la menerangkan bahwa ia di 

mana-mana tempat mendapat pertolo- 

ngan dengan setjoekoepnja. Semoea 
orang dari tinggi sampai rendah ikoet 
bersedih hati dengan ini ketjelakaan, 
jang menjerang Nederland, Ta 

Van der Maas berdiam doea hari di 

dekatnja itoe sisa-sisanja dari pesawat 
Uiver. la menerangkan bahwa tempat 

“litoe ada satoe lapangan dipegoenoe- 
ngan jang loeas sekali (hoogvlakte), 
dimana ada banjak lobang2 jang besar2 

dan pegoenoengan2 jang tidak begitoe 

tinggi. 12 
Tempatnja dimana pesawat Uiver 

djatoeh, betoel roepanja sebagai lapa 
ngan terbang dimana mesin bisa toe 
roen kebawah. | : 
Sesoedahnja ia 2 hari lamanja meme- 
riksa sisa2nja itoe mesin, ia berangkat 
ke Bagdad, oentoek mempeladjari pen 
dapatan2nja dari pembesar2 Inggris 
dan Irak. 

Van der Maas djoega mengoendjoe 
ngi station dari Royal Air Force di 
Amman dimana ia mempoenjai pembi 
tjaraan jang lama sekali dengan orang 
jang mendapatkan itoe sisa2nja mesin 
oentoek pertama kali seorang officier 

“ Lebih djaoeh Aneta kawatkan dari Inggris bernama Stone. Nanti malam, 
Van der Maas akan mengadakan pem 
bitjaraan jang loeas sekali dengan Chef 
dari Rijks-studio-dienst voor de Lucht 
vaart.- 5 aa 

Moelainja didaerah Saar. 
Saarbruecken, 4 Jan. |Aneta). 

'Pada tanggal 6 Januari jang akan 
datang didaerah Saar akan diadakan 
demonstratie2 jang besar2 oleh kaoem 
Socialisten, kaoem Koeminis dan 

liang ' menjebelah 
kaoem Nazil, akan tetapi baiknja di 
dalam beberapa tempat dan didalam 
lain-lain waktoe, sehingga hanja ada 
sedikit pengharapan oantoek ada per- 
kelahian dan pertempoeran, 

Vorst Hubertus van Loewenstein, 
seorang jang anti kaoem .Nazi dan 
jang paling terkemoeka, dikasih perin-   

noempangnja mati dengan waktoeitoe | 

doeloe, jang memperlihatkan tanda2j 

  

tah oleh Regeering Commissie oentoek 
meninggalkan daerah  Saar didalam 

soeratnja tidak beres. 

Tanah Japan gojang lagi. 
Tokio, 5Jan, (Aneta) Kemaren 

pagi, kota Tokio dan distriot2 diseki 
tarnja soedah diserang lagi oleh gem 
pa boemi jang heibat. 

Semoea pendoedoek2 lari dari roe- 
mah keloear tetapi oentoenglah sampai 
sekarang beloem ada jang mendapat 
ketjelakaan. Poen tidak ada keroegian. 

Poesatnja dari gempa boemi ada di 
di Uraga-kanaal. 

—0— 

Penagihan padjak dan oeroesin 
Margadienst. 
Dibilangan daerah 
Lampoeng. 

Madjelis Pers P.S.LI. mengabarkan 
sebagai berikoet : 

Ditanah Lampoeng soenggoeh aneh 
tjaranja orang menagih oeang padjak, 
Kedjadian di Moelangmaja Kotaboemi 
malam hari antara djam 11-4, orang 
diketok-ketok dan digedor-gedor pintoe 
roemahnja oleh pegawai pemerintahan 
beserta beberapa orang veld-politie 
oentoek. ditagih ocang padjaknja. Bah 
kan telah terdjadi poela Pasirah seba- 
gai. kepalanja, adj. Djaksa, mantrie 
belasting, kepala kampoeng, dengan 
dihantar. poela oleh beberapa orang 
veld-politie pada tengah malam meng 
gedor-gedor pintoe. roemah anak boe 
ahnja oentoek diperiksa soerat padjak 
inja. Barang siapa jang ternjata beloem 
membajar, maka pada paginya teroes 

dikenakan hoekoeman 40 hari lamanja, 
dan biarpoen soedah tapi kalau ta 
dapat menoendjoekkan soerat pertan- 
danja pada waktoe itoe djoega, maka 
ia didenda f 5,—. 

Jang aneh poela siang dan malam 
orang mentjari orang jang masih per- 
sangkoetan dengan dan atau marga- 
dienst dan apabila orang ini telah ber- 
temoe, dengan segera diserahkan ke- 
pada Pasirah dan pasirah ini me- 
nahannja orang tadi didalam se- 

telah disediakan dengan namanja ,,roe- 
mah pikir, dan selama ditahan itoe 
orang disoeroehnja memasak nasi sen- 
diri, hanja disediakan beras dan alat 
memasaknja. 

Apabila soedah beberapa hari tak 
ada sanak keloearganja jang meneboes 
nja, maka orang tadi teroes dihadap- 
kan kemoeka H.P.B, dimana mereka 
masing2 mendapat hoekoeman badan 
sampai 40 hari lamanja. 

Poen orang-orang jang mempoenjai 
automobiel, apabila beloem loenas 
padjaknja, dan beloem membajar ocang 
denda jang dikenakan atasnja karena 
sesoeatoe pelanggaran, maka ditahan- 
njalah autonja tadi ditangsi pelpolisi, 

Idan 'baroe bisa diambil apabila soe- 
dah diloenasi hoetangnja. 

— 9 — 

Sembahjang Idil-Fitri. 

an Halte ..S5. 
Kramat Gang Tengah. 

Sebagaimana doeloean soedah di 
oemoemkan, besok hari Minggoe 6 
Januari oleh Moehammadijah Tjabang 
Betawi akan diadakan sembahjang 
Idil-Fitri bertempat ditanah lapang 
K, B,I. dibelakang Halte S. S, Kramat 
di Gang Tengah. 

Oentoek ini diperingatkan kepada 
sekalian kaoem Moeslimin pendoedoek 
kota Betawi, sebagai berikoet : 

1. Karena Comite tiada menjediakan 
tikar, maka diharap saudara2 membawa 
alas (tikar) sembahjang sendiri2. 

2, Soepaja sekalian saudara2 jang 
hadlir dapat mendengar Choetbah 
dengan djelas, maka Comite telah 
bersedia alat ,luid-spreker“  setjoe- 
koepnja. 

3, Comite memperma'loemkan, soe- 
paja kaoem iboe jang akan toeroet 
bersembahjang moesti memakai koe- 
Na na jang rapi, 

4. Pada djam 6 pagi dan permoe- 
ap sembahjang akan diboenjikan 
" om “   

tempo 48 djam oleh karena soerat- | 

boeah roemah kosong jang memang |, 

Ditanah lapang K.B.I, 

  

eMab Mo naa an adas an nenas boks 
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dan 
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1859 
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Lezing Prof. Voronoff, 
“Oentoek mendjadi 
moeda kembali? 

Lezing dari.. Professor Voronoff, 
akan diadakannja hari Senen tanggal 
:Lini boelan di dalam gedoeng Kunst 
kring, moelai poekoel 7 malam. 

Prof. Voronoff akan membitjarakan 
pekerdjaannja jang ia lakoekan sepan 
djangnja ia soedah hidoep (barang- 
kali tentang, obat mendjadi moeda) 
dan akan menerangkan dengan loeas 
serta, pembitjaraannja dengan mem- 

perlihatkan gambar2 film mati. 
Lezing ini hanja diadakannja ozn- 

toek. anggauta2 dari Alliance  Pran- 
caise dan oendangan2nja. Tapi akan 
disiarkan dengan radio oleh Batavia- 
'sche Radio Vereeniging. 

—GJ— 

Tetamoe jang soedah satoe kali 
dioendang, 

: Burgemester dari Albury, t. Waugh 
jang besok pagi ditoenggoe di Tandi. 
Priok, akan bitjara didepannja micro- 
foon Nirom, nanti pada tgl 6 Januari. 

sec) aa 

Orang Tionghoa di Indonesia, 
Arti, dan invloed-nja. 

Pada ini Wwaktoe ada berdiam di 
Soerabaja, Prof. Te Chen, goeroe- 
tinggi didalam ilmoe Sociologie (pe- 
ngetahoean pergaoelan hidoep) di 
Taing Hua-Universiteit di Peiping. 

la sedang ada didalam perdjalanan 
oentoek mempeladjari dan mengoem- 
peelkan pengetahoean oentoek 'satoe 
boekoe jang ia maoe toelis, jalah ten 
tang artinja dan indvloednja orang2 
Tionghoa. di kepoelaua 
(Aneta)... : - . 

en 9 — 

Penjakit dysenterie di Timoer 
Koepang 

Di '2 boeah district ditengah2nja 
poelau Timeer soedah ada berpoeloeh- 
poeloeh orangtelah mati oleh karena 
penjakit medjen (peroet) 

Dokter2 sedang ambil tindakan oen 
toek menjoentik 

en jom 

Pemeriksaan Gagak Solo" 
dan , Pemberani”, 
Akan dimoelai lagi, 

Pembantoe kita dari Cheribon me- 
ngabarkan : : 

Sebagaimana pembatja telah menge- 
tahoei, bahwa berhoeboeng dengan 
dalam Roeasa, maka pemeriksaan 
»Gagak Solo dan Pemberani” dimoen- 
doerkan sampai nanti habis hari raja 
Djawa (Lebaran). 

Lebih djaoeh kita dapat kabar lagi, 
bahwa itoe pemeriksaan akan dimoelai 
lagi kira2 dipertengahan boelan Januari 
1935 ini. 

Perloe diterangkan lagi disini, djika 
itoe perkara soedah tentoe akan me- 
makan tempo jang banjak, karena saksi 
jang perloe diperiksa tapi tidak koe- 
rang dari 150 orang, sedangpoen'jang 
telah diperiksa k.I. ada 160 orang ter 
hitoeng pendoedoek dalam ressort dis- 
trict Ploembon regentschap Cheribon. 

Lebih djelas kesoedahannja nanti   akan kita kabarkan lagi disini, 

Indonesia : 
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2. mimpin itoe tel: 
- dalam oeroesan 

  

  

     
'itoe niatan dari minister Laval-akan 
pergi ke Rome, o: memperbin- 
tjangkan soal2 jang merintangi per- | 
hoeboengan baik antara Frankrijk danj 

"Ha, | 
'Sekarang kaharnja minister Laval 

itoe telah sampai di Rome. Dan lebih 
doeloe dikabarkan, bahwa kedoea pe 

din itoe te ndapat keakoeran 

tenrijk dan sekarang dalam oeroesan 
perobahan verdi 8S... 

Jang paling peni h itoer per) 

kataan dalam telegram terseboet, bah 

-wa “meskipoen kita orang tidak boe) 

'at selama-lamanja menghormati poej 
toesannja verdrag itoe, akan tetapi S€ | 

kali kali tid an moefakat, djikalau 

batas2 jang sekarang dirobahnja de- 

ngan djalan pe 
Sebagaimana 

  

    

   

  

   

   

   
  

   

    

SEL 

kita telah toetoerkan | 

doeloe, verdrag di Versailles itoe telah 
merobah-robah batas negeri2 Centraal 

(Duitschland, Oostenrijk, Hongarije 
Bulgarije dan Turkije), berhoeboeng 

dengan didirikannja - negeri2 baroe, 

seperti Poler, Tsecho Slowakije, You- 

go Slavie, dan membesarkan negeri2 

| jang menang“, seperti 
Malie, Roemeni8. tp 

Maka dari sebab itoe,sekarang banjak 
sekali daerah2 jang mendjadi poesat 

perasaan tidak" senang dan soember 

pemberontakan melawan kekoeasaanj 

Jang sekarang banjak dibitjarakan, 

berhoeboeng dengan pemboenoehan 

“Radja di Marseille, adalah itoe daerah 

“ Hongaar, Banaat, jang sekarang ada 

| dibawah kekoeasaannja Jougo-Slavie. 

Sedari tahoen 1930, maka pergerakan 
| revitionnisme (menggoegat verdrag di 

|. Versailles itoe) timboel di Hongarye, 

D..dan maksoed pertama, adalah minta 

:- kembali Banaat itoe. 

» “Ini permintaan ditoendjang oleh IHalie, | 
dan ini djoega mendjadi salah satoe 

sebab dari permoesoehan antara Italie 
| dan Jougo Slavie. Tel 23 

'Dengan adanja itoe perdjandian, 
bahwa - baik Frankrijk, maoepoer 
Italie, tidak akan menghormati ver 

drag di Versailles boeat selama-lams 
nja, maka Hongarije ada poenja hara 
pan akan tertjapai maksoednja. Be- 

. gitoe djoega kaoem revisionnist itoe 
- tidak boleh angkat sendjata oentoek 
"merobah batas2 jang sekarang djadi 

- mesti sabar, ' eh 

Boleh djadi, sesoedahnja itoe ple- 

bisciet di Saarland, akan di adakan 
plebisciet lagi di lain2 daerah jang 
pendoedoeknja tidak senang hati. Di 
Banaat oempamania: . 

Semangkin hanjak di dapat perse- 
“ foedjocan dan kesabaran, semangkin 

“(dekat adanja .wakioe jang membawa 
ke boekan oentoek oemoem. 2g 

  

  

H. Samioen. 
“ Soedah difikirlebih 

doesioe. Maoe dimakan" 
ditengahdjalan. 

““Menjamboeng kabar tentang itoe 
pemboenoechan atas dirinja seorang 
goeroe. ngadji Hadji. Samioen di Ke- 
bon katjang Kp,. Bali Tanah Abang, 
maka kabar jang lebih landjoet adalah 
Sebagai berikoet: 2 

jing telah melakoekan penjerangan 
jal.n Abdoel Latif dibantoe oleh se- 
orang kawannja lagi jaitoe Amat Ka- 
tjong berasal dari Batavia-Stad. Me- 
maug jang terseboet doeloean terke- 
nal Mn g jang selaloe bikin 
riboet keadaan didalam kampoeng dan 
seringkali ia tjatji bekas goeroenja 
bila ia beladjar Igama pada goeroe 
jang lain. Dari sebab itoelah maka 

. “prestigenja dikampoeng terseboet me- 

  

" rosot dan sebaliknja Hadji Samioen 
' mendapat pengikoet pengikoet jang 

| banjak sekali. Tt 
Mn es Dengan hati 

0. Inilah ada salah satoe sebab kenapa 
| Abdoel Latif itoe mengambil sikap 
“jang menentang terhadap dirinja H.| 

— Samioer, Tadi kita seboetkan bahwa| 
lif itoe adalah seorang jang | 
dak menimboelkan keonaran 
nja itoe semoeanja poen ia 

  

    

     

... mempoenjai perangi mengetahoei sadja 
hal ichwal orang lain jang sebenarnja | 

. da mesti tidak toeroet tjampoer (tjoemi2) 
2... Pada beberapa hari sebeloemnja itoe k 

| drama terdjadi. memang . H. Samioswlpoen djoea jalah agar menghindarkan 

  

, felah, bernikah dengan seorang gadisi 
r 

lah 

Frankrijk, $. 

  

    

   
   
       

      

toeroenan bangsa Indonesier Djawa. 
Peminangan H. Samioen ini kepada 
ajahnja si gadis telah diterima baik, 

akan tetapi sebab kelalaian si ajah itoe, 
Imaka isterinja tidak dapat mengeta- 
Ihoeinja. Setelah pernikahan itoe selesai 
baroelah si isteri tadi diberi tahoekan 
'dan soedah tentoe sadja ia mendjadi 
Igoesar. 

“ ngahdjalan. K3 
Setelah mendengar kedjadian ini 

laloe Abdoel Latif anggap bahwa ini- 
ah ketika jang baik oentoek membalas m

m
 

sakit hatinja. Sebeloemnja kita oerai 
kan lebih djaoeh lagi terlebiti doeloe 
disini perloe diterangkan bahwa per- 
nikahan tadi dilangsoengkan diroemah- 
nja penghoeloe H. Sidik Gang Holle, 
dimana -ajahnja si gadis mendjadi 
walinja. 

Dengan tidak maloe lagi Abd “Latif 
pergi ke roemahnja  Hadji Samioen 
pada wakftoe hari Senen sore poera2 
memberi tahoekan balkwa jang terse- 
boet doeloean di panggil oleh Hadji 
Sidik oentoek berboeka peeasa. Sete- 

ia berboeat demikian laloe ia 
bersedia ditengah djalan menoenggoe 
liwatnja Hadji Samioen itoe keroemah 
nja Hadji Sidik. Agar soepaja tidak 
dikenali oleh kawan2nja dan teroetama: 
Hadji Samioen sendiri maka ia pakai 
koemis palsoe. 

Oentoeng Abd. Latif 
tidakada diroemah. 

Oleh karena kabar dari Abd. Latif 
itoe adalah isapan djempal belaka soe 
dah tentoe H. Samioen kembali keroe: 
mahnja zonder ada hasil apa2, alihans 

penghoeloe Sidik tidak oendang seo- 
rang poendjosa goena boeka pogasa, 

Setelah sampai diroemahnja iapoen 
berasa bahwa-Abd. Latif itoe hendak 
menjerang padanja dan begitoe ia per 
gi keroemahnja Abd, Latif tadi goena 
memberi nasekat-padanjasDjoestroe ia 

tidak ada diroemah boleh djadi sedang 

pergi ke Batavia-Stad memberi tahoe 
kan kehendaknja pada kawannja Amat 
Katjong. 

Tangan kiri toetoep 
mata, tangan kanan 
berdjalan. 153 

Begitoelah sebagaimana kita “telah 
kabarkan ' beberapa hari jang laloe H. 
Samioen itoe didatangi oleh 2 orang 
tadi. Setelah lama djoega bertjakap2 
laloe terbit perselisihan omong jang 
mana 'selandjoetnja mendjadi satoe 
perkelahian dengan tangan sadja. Oleh 
karena memang si toean roemah boe 
kan sadja terkenal sebagai goeroe nga- 
dji akan tetapi djoega goeroe silat, 
maka Abd. Latif itoe setelah mendesak 
terpelanting ditanah dan laloe” H. 
Samioen ambil krosi timpakan diba- 
dannja. : : 

- Lantaran kekalahan ini ia menangis, 
»Ampoen goeroe, ampoen goeroe!“ 

doea matanja. 
seraja tangan - kirinja menoetoep ke-i 

  

Dengan sedapat-dapatnja ia memberi 
pertolongan jalah tempo2 menoetoep 
loeka soeaminja itoe agar soepaja isi 

peroetnja tidak keloear. 
Lebih dari 1 djam lamanja H. Sa- 

|mioen menggeletak ditanah dengan 
tersia-sia sadja. Atas pemberian ta- 
hoenja Djoenaedi di C.B,Z. tadi maka 
politie datang di itoe tempat dan tidak 
lama kemoedian ia diangkoet ke roe- 

mah sakit dimana ia meninggal doenia 
lantaran keloearkan banjak darah. 

  

| Marhoem H. Samioen itoe mening- 
galkan 5 anak, siapa jang paling toea 
ada anak laki2 beroemoer 14 tahoen 
|dan ini tahoen'atas perongkosan orang 
tocanja akan dikirim ke Mekkah oentoek 
beladjar didalam hal Igama ......... 

Keadaannja Djoenaedi. 
Keadaan Djoenaedi diroemah sakit 

Isampai sebegitoe masih seperti hari 
pertama sadja oleh karena memang 
bahaja dibagian terseboet diatas ada 
mengoeatirkan bagi djiwanja. 

| Pemboenoehnja 
“moengkir. 

“ Menoeroet keterangan politie jang 
periksa perkaranja Abd. Latif dan 
Amat Katjong kedoea orang itoe sam- 
pai sekarang tidak maoe ngakos bah- 
wa mereka berdosa, Akan tetapi kita 
rasa bahwa toch nantinja mereka ka- 
lah sebab boekti2 ada lengkap sekali. 

Electrische Broodbakkery Ceres, 
" Koeweh baik'harga 
moerah. 

Kita telah saksikan Elcct, Brood- 
en. Banketbakkery ,,Ceres“. di Sluis 
brugstraat, dekat ,,Batavia, roemah ke 
satoe di 'Gang Zecha, bagaimana rapi 
nja bekerdja dan semoea serbabersih. 

Poen bahan2 jang dibikin semoea 
dari kwaliteit klas satoe, maka tidak 
heran itoe Broodbakkery mempoenjai 
lengganan banjak sekali di bangsa kita 
djoega. 

Berhoeboeng dengan Lebaran ini 
tentoe orang perloe koeweh, adat 
soedah memaksakan begitoe dan orang 
tidak akan menjesal djikalau pesan pada 
adres di atas. : 

Berhoeboeng dengan hari Lebaran 
ini pada tiap2 pembatja ini koran di 
kasih potongan 10 prosent. Soenggoeh 
satoe geste jang perloe dihargakan. 

Orang boleh pesan telefoon jalah 
6010 WI. Lebih djaoeh boleh periksa 
advertentienja ini hari. : 

Fida — 

pertoendjoekkan hari Selasa, 
Tjeritaringkasnja. 

Dalam itoe film ,, Paprika jang akan 
dipertoendjoekan nanti hari Selasa pagi 
tanggal 8 Januari di Kramat Theater, 

  

  

Di familie Schroder itoe ada boe- 

boedjang kira bahwa Ilona adalah 
anaknja jang dari tidak di ia-poenja 

tangan. 
Dr. Paul Schroder bahwa ini boedjang 
(tetiren) ke satoe restaurant, ia marah 

Belakangangan ini boedjang ketemoe- 
kan isterinja dan anaknja sekalian ter 
boekti bahwa Ilona boekan ia poenja 
anak. Ilona dikira penipoe dan lelakon 
mendjadi roewet sebab Ilona tidak 
mamoe dikawin oleh Dr. Paul Schro- 
der lantaran kedesak, boekan lantaran 
tjinta betoel. 

Penghabisannja ini doea merpati toch 
sesoedah alamkan lelakon jang loetjoe 
ketemoe djoega. — : 

Diantara njanjian jang banjak ter- 
dengar dalam itoe fiim, diantara lain 
Franzisca Gaal njanjikan lagoe seba- 
gai dibawah ini : 

Pada satoe ketika waktoel 

keras, dan desak soepaja ia kawin. 

  

  

    

Ich bin wie berauscht, 

'Heut ist mir so, 
Ich weiss selbst nicht wie. 

Ich heb so was im blut, 
'Ich heb so was im blut, 
Ich glaub es ist der Paprika, 
Und Paprika ist gut. 

Salinannja itoe pantoen begini: .Sa- " 
ja gembira seperti beloem pernah.: 
Saja girang: sekarang saja begitoe. 
Saja tidak tahoe apa sebabnja. 

Saja poenja begitoelah didaraW'saja 
(2 kali): saja rasa lantarannja kem- 
bang paprika. Dan - paprika itoe baik.“ 

Orang jang menonton tidak oesah 
oendjoek kwitantie atau tanda apa la- 
innja, asal nonton tentoe dari lihat pe- 
ngeemceman- di ini koran dan boeat 
seorang entreenja f0.30 (tiga poeloeh 
cent). 

djang seorang lelaki jang soedah 15|Ich bin wie vertauscht, TA 
tahoen lamanja berpisahan denganjich bin lustig wie nie, an 
isteri dan anaknja perempoean. Ini|Ich bin heut so froh, 3 

    

Film Franzisca Gaal jang akan di : 

Fraullin Franzisca Gaal pegang rol! 

  

    C2 

APOTHEEK ,BAN AN' 
Senen 83 — Telf. WI 31 “——  Batavia.Centrum. 

  

  

Terima 

Boleh 

dircemah 

Dokter 

ambil dan anterken : 
. | 

Recept-recept 

    

Franco 

  

  

  

BE VOLUTLE 
Harga dan Kwaliteit 

Schoonheidsbedak ELEGANT, bedak ketjantikan 
kaloewaran baroe. Prima Kwalitiet ditanggoeng 100 
pCt. berhasil, soeka di oedji den,en bedak jang ma- 
na djoega. : 

Haroemnja. paling balces, tidak lebih djelek dari 
bedak Europa, jang pake tida aken merasa bosen. 

£    
  

Schoonheidsbedak ELEGANT, teroetsma 
dipakenjafada sanget memoeaskan, tida ber 
minjak, tida njangket, tida bersorot biroe 

Menempelnja rata betoel di moeka, 

. Schoonheidbedak ELEGANT, bikin koe- 
lit djadi lebih haloes, tamba poeti, bagoes 
dan lemes, i'angken—en tjegah timboelnja   sebagai Ilona, seorang gadisnja toean-   “ Ama: Karjong setelah melihat de- 

mikian taloe lemperkan kawannya itoe 
pisau jang terhoenoes satue pendek 
dan “satos lagi 
pandjangnja 2 decimneter: | 

“ Seraja menangis itoe laloe tangannja 
Abd. Latif berdjalan aithans menggoe- 
Inakan itoe blankas dan laloe toesoek 
dadanja H. Samioen, dan setelah itoe 

Tp 

jang tidak didoega ini laloe ia meng- 

darah. (Pada Ketika itoe ia masih se- 

tertangkap. 

jang terseboet doeloean keioear ia 
lemparkan itoe pisau jang ketjil-diatas 
roemahnja H. Samioen agar kelaboei 
politie bahwa ia telah menikamnja de 
ngan itoes pisau. Benar pisau ini di 

selainnja itoe djoega blankas (seroepa 
bajonetj jang masih berloemoeran darah 
|diketemoekan padanja ketika ia ditang 

:disini ia loepa boeang ini sendjata..... 
Memang kalau orang berdosa, selaloe 
ada sebab sadja jang dapat memboek 
tikan kedosaannja. 5 

Ketjinta isteri jang 

tidak padatempatnja. 

'Poen kita telah kabarkan bahwa 3 
orang tetangga telah memberikan per- 

tolongan. jang. seperloenja, dimana 

Ujoenaedi mendapat loeka2 dibagian 

oerat nadinja jang dianggap berbahaja. 
Dengan segera djoega ia ini pergi ke 

C.B.Z. dan disitoclah baroe politie 

mendapat ketahoei drama jang ngeri 

itoe setelah bersilam dari 1 djam 

lamanja, : 
Periana H. Samioen masih sedar, 

akah tetapi ketika ia melihat isi pe- 
roetnja kelpear laloe dengan segera 

djatoeh. pingsan. Isteri jang masih 

menjoesoekan anaknja ketika sueaminja 

itoe roeboeh tidak berteriak sedikit 

'   
pisau .blankas jang | 

bagian peroetnja. Lantaran toesoekan| 

Isetak di “tanah dengan berloemceran 

dar dan "masih berkata :,Ach, kesian 
“Isi Latif, .. kesian!“ 

Itoe pemboenoehan atas dirinja | Melarikan diri achirnja 

Abdoel Latif dan Amat Katjong laloe 
melarikan dirinja masing2. dan seraja |, 

ketemoekan oleh politie akan tetapi| 

kap oleh seorang rechercheur, Roepanja 

|djang "lantas ' goenakan 

| 

  
Franzisca Gaal. 

tanah fabriek tembako di Budapest, 
datang dengan kapal-oedara tengok 
sobatnja Otti (njonja Dr, Max Schro- 
der) di Berlijn. 

Nona toetoerkan bahwa ia tjinta pa 
da seorang nama Schroder, Ottitadi- 
nja marah tetapi lantas baik kembali 
sebab boekan soeaminja jang dimak 
soedkan, tetapi adik soeaminja,: seo- 
rang dokter Schroder, nama ketfjilnja 
Paul. Ini. ipar djoega tinggal satoe 
roemah di sitoe, tjoema sadja tidak 
maoe perdoeli pada perempoean. Si- 
ang malam fjocua pada wetenschap 
sadja.. “ 

Meskipoen begitoe Ilona tjari akal 
Jan menjaroe djadi boedjang disitoe, 
Sijangnja soeaminja Otti tidak dika- 
sih tahoe lebih doelee ini hal, sehing 
ga ia sampai maoe salah wissel dan 
dipermainkanoieh Ilona dengan dje- 
rara, 

Inf socami rojaal kasih oewang pa 
da boedjang jang tjantik, tetapi siboe 

itoe oeang 
oentoek Dr, Paul Schroder boeat Ia 
koekan ia “poenja wetenschappelijke   tetangga2nja mengetahoei ini kedjadian, onderzoekingen, 

  

(Ndjerawat, broentoesan, koelit kasar, roode 
hond, gatei-gatel dan bijingkringet. 

Goedgekeurd- oleh Laboratorium 
voor. Scheikundig onderzoek 
G1 Buitenzorg, Certificaat Ana!yse No. D. 476 

«  Schoonheidsbedak ELEGAN?,, paling 
'jotjok terpake boewat di Negri panas. 
(Irvgen) dan boewat kaoem istrijang ingin 
merawat koelit sctjara modern dan 
hygienisch. 

  

    

  

  

Ditanggceng tida berboekti oewang kembali, 

Dja.a kita poenja verklaring. Bisa dapet warna poetih, naturel dan creme, 

Harga 1 doos besar ovaal f 0.60 '/, doos f 0.60 

Bisa djo-ga dapet dalem pak. Gratis monster. 

ya Hoofdagent 

Firma LIAUW TJIN 
Batavia-Bandoeng-Semarang-Soerabaia 

LIAUW & ZOON 
Klentengstraat 11, Batavia " 

    
    
  

ea 

Faillissementen 
DIPOETOESKAN dengan arrest 3 Jan, '35 RCs. Mr. W, Andree Wilte 
Ladharam alias Ledaram, pedagang, berniaga pakai nama firma Kissoom. 
Tiiandjoer. f « 

dengan vonnis 4 Jan. '35 RCs. Mr. EA. Zorab: 
Lam Shi Tjam merk Foek Sing Tong, Bandoeng, 

“ M. van Ovedijk, Hoofdpakhuismeester K. P, M. Batavia-C,, 
Pek Boen Ek, pedagang, Cheribon. 

BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar 
tg. 25 Dec. '34 Liaram Vishindan, Bandoeng, 

Tiat, Betawi. 

  

      

   

   
    

    
   

  

    

pembagian pengh.: 

PIA 3 » N.V. Tan Kong 
28 ,  » Tj. Pietersma, Soekaboemi: 5 
28” » M.G. Pradeau, Bandoeng, 
28,» Tjia Joe Tiong dan Ong Boen Sin, Batoeradja. 
FADE » Tan Boen Tong m/ Kim Ho Goan, Palembang, 
2 » J, Vermeer, Betawi “ 
204 » .Tan Kang Lioe, Poerwakarta. 

1 Jan. 35 P, Tahilram, Rangkalpinang, 

Pa DP    Yauw Tan Tjioe dan Oci O Kan, Betawi, 

          
 



    

ran loekanja itoe soedah sem- (kan sedikit bagi i bangsa Tionghoa disini. ' s ngan Ud 
ten jt hari dipindahkan dalam| “Tetapi ini hari Secretaris dari per- 2 - Season Kano Dal 

anan di pendjara Struiswijk. |koempoelan ,, Chung Hwa Hui” terse-|S 8 || »v ARIA" . (KREKOT PARK) 
| | boet menerangkan bahwa Hoofdbestuur |: . 

Soerat kabar taka mengabar- (tidak mengetahoci apa-apa tentang BII 5 Januari-Malem Minggoe KRONTJONG CONCOURS 
bahwa perkoempoelan Tionghoa salah satoe pemberian pertolongan : (zang concours) 

Hui” akan menjokong | kepada Mr. Fromberg Jr. 5 6 Januari -Malem Senen DJALI-DJALI CONCOURS 
ir. Fromberg Jr. sebab i : :3 Mereboet Kampioenschap 1935en medaile mas perak 

romberg boe- dari FAROKA. Jang toeroet 7 zangeressen jang 
: terkenal: 

Miss JEM — Miss BRINTIK 
Miss ROEKIA — Miss MOEDJENA, 
Miss KARTINI — Miss IDA, 

Miss ROEPIA 

Muziek bepleiding LIEF JAVA 
Jury terdiri dari PERS 

Km NB ai BEN 
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Ini malem dan malem 

brikoetnja 

EASY TO LOVE 
GAMPANG MENTJINTA 

  

  Kaoem penganggocran jang besar di Arrerika telah dipeijahkan. 
20 millicen soeami, jang tidak mempcenjai rekerdjaan, pang 

gil kembali mendjaga kewadjiban rocmsh-:anggania 

Ocntoek mx mbikin ketjintaannia :ocami berkobar, dalam ketjin- 
taan jang paling hebat, kita menasehati peda tiap2 orang perem- 

pocan soepaja wengoendjoekan ini film pada socaminja, 

Fiim jang soenggoeh2” Berharga boeat 
diliat! Teroetama perempoean2. 

  

  

  

  5 & SEA : Hari Selasa 8 Januri 1955 moelai djam 9.30 pagi 

Sebetoelnja meresap sekali gelaran: barang ketiil 2 EFRANZISCA GAAL FILM 
Mat Pn ai & jang adjaib! 8 3 5, 

DA Oekoerannja ketjil, tetapi satoe keadjaiban prihal - Er A P R I K A 

Baik hoeat di sam- —. kwaliteltnja pengeloearan soeara. : 5 9 : 

boengdiatas sesoea- Timbang sendiri | 5 

— toe wisselstroomnet 
— jang baik-didalamnja 

  

Dengan -beberapa extra fi'im Seorang f0.30 

Philips 1726 dengan didslamala dipasangkan elaci 

trodynamischen luidspreker bisa di samboeng di 

terpasang  electro- atas sesoeatoe wisselstroomnet jang baik. Ini 

psen “ perkakas menggenggam semoea golflengten antara 

Spreker penjam- 15 dan 2000 M. an 2 na Nuh. tanah 

boeng boeat extra. ia hn en dan terpilih. la bisa djoega di goenakan ieran Wes perkara. A tarilang Kamar 
| #nidspreker dan sebagai. gramofoon- verstarker, Satoe extra luid: TOEAN M43OE MENGISI AANGIFTE-BILJETTEN ? 

TS geng panopnanan ». spreker bisa di samboeng . . . La Datanglah pada kita! 

Pendengar di Indis-melihat 'harganja jang Peran TOEAN MAOE PANDAI MENGETEK ! 
akan , mendapat kegoembirahan loear biasa sekali 2 an 
aa brinae 172A, teroetama prihal pengiriman 2 Beladjarlah sama goeroe jang ahli ? etc. 

di Indie. 

    

  
PENANAMAN BALE SABAR DU REAL SANG 

Kita sanggoep mengoeroes — dan mengerdjakan (dengan 

djoedjoer) serta memberi peladjaran dengan ,,garantie”. 

Kita soedah mempoenjai lebih dari 10 tahsen praktijk 
(pengalaman). 
Datang— dan tjobalah ! 

'Djagatah ( toean poenja perkakas radio dengan Philips poenja Hana keamanan, Adres. Menoenggoe dengan horma 

Ini premie boeat pendjaga tocan poenja radio berharga hanja F 4.50. Gg, Klientji Binnen 49.. 

Ba : SN aa (t/o Gg Bridjo) tevens 8. 
ARA 6 : : 

Typewriting—Ccurce ,,The Speed” 

—  Str. Gg. Klientji — Informatiekantoor. 

#Lotefij oewang Besar Pen 
—  Auteursrecht op deze advertentie voorbehouden — “3 

5 Loterij MERAH TT eterij POETIH 

“1 Hoofdprijs ad Na 100.000.— 1 Hoofdprijs “ad 50.000.— | age 

at ea 2 prijzen ad” £ 5.000.— 10.000,— Ba 1 

Sep 3000221 Me jl 00. « & 20.000. 
9 prijzen 3 “$ 1 1000. — 5-000. 20 13 Ka 9 13 :0 : 

250 » #00 A31 250000 0 If ,500 Ha 100: .,.::50.000.— TIDA LOEPAKEN 
AA paras mna 

    
    
  

  

  

nela Ne ANN Pt 2 
1268 pr prijzen- 5 Ep . 150. O O. yag $ | 563 prijzen | f 150.000. — $ PAN eagle) 

aa ON 

Kapan sajas papergian bocat bekei 
2 : 1 fi. Eau De Cologne Russe, kerna 

an 2 Loterij oeang, “masing2 besar F 300.000.— Terbagi dalan 150.000. lot2 af 10,— pakai enak haroemnja, seger rasanja badan, 
. semoea Sakit kepala dan mabok men- 
mummer aa 10: j3 sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lot2 per ampat 4 f 2.50. djadi ilang. Eau De Cologne Russe PA Anta indah botolnja, amat tjantik boeat di- 

pandang, amat seger bocat pake ne 
Het Centraal Comite voor Steun aan Werkloozen te Bataviacs. lem perdjalanan. 

PENARIKAN DI BB FAWI PADA 14 FEBRUARI jvud. T Eau De Colsgne Dowble terlebi 
indah lagi. Garantie 100 pCt boeat 

| Lot- lot bisa. didapat pada semoea kanfoor dari gualiteit. 

'NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ Eau De Cologne terseboet bisa dapet 
2 : beli dimana toko- toko. 

Pengiriman dari lot2 per post sesoedahnja terima postwissels sebesar f 2.50” boeat 1/4 lot ditambah 

f 0.50 porti boeat pengiriman dari 4 lot2 dari seperampat atau koerang. 

. Djikalau semoea lot2 itoe tidak terdjoeal habis prijsnja akan dikoerangkan mernoeroet pembagiannja. 
Obat-obat patent Europa, Anggoer-Anggoer, Djamoe, Minjak 

PENGIRIMAN REMBOURS TIDAK AKAN DILAKMEKAN Wangi, Bahan-bahan obat-obatan Europa, Saboen saboen, d.l.I, 
Obat-obat i iambil d: i i 

Ar pesenan ang: tidak Pena salah safoenja akan dikirim lot aa jalah jang hoofdprijs Lontar Baja mana ae bisa diambil dan dianter diroema 

Djikalau afzenders tidak bifeng apip maka Neta okwang segoedah Saterij terdjocal habis HARGA DITANGGOENG MOERA. 

| B0 MANA 2 | 
“ak an dikirimkan lot jang akan datang. Patent Medicijnenhandel sa U P L "TE E k 

Pasar Baroe ama Yaa Batavia-Centrum 

'Selamanja sedia: 

        
       



    
    

  

     
  

      

   
    

  

: -Bioscoop 
Ini malam 

  

     

    
    
     
   

  
    

      

     

    
    

  

   
   

  
doea sebagai biasa dan jang satoe poekoel Tiga pertoendjoekan, 

4 | : 12.20 malam         
  

     
HOLLYWOOD THEATER 
Dek Tah Ogan BATAVIA 

Ini malem dan malem berikoetnja 

Akan dipertoendjoekan 

  

  

,vThe Invisible 
Man" 

Menoesia jang bisa mengi- 
lang) 

» The Invisible Man” aken 
.mengheranken penonton ! 

»The Invisible Manf 
menakoeti jang. melihat ! 

sThe Invisible Man” 
membikin terkedjoet ! 

    aken 

  

aken 

      

   

  

   

a berdjalan! Ia bitjara! Ia 
mengamoek! Ia mentjinta! Ia 
“memboenoeh! . , , tapi orang 

: nja tida keliatan !       

  

     
Anak-anak dilarang liat ! 

         

    

  

   

Djangan ioepa boeat at samboengannja » THE LOST JUNGLE" 

: Episode "1 pada hari Tm, 1 mana 

  
    

    

: 
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(Dokter R. Mu. Salim 
Chirurg 

dan algemeene praktijk 
dam bitjara 5 — 6 n.m. 

Kramat 160 Tel. S2 hd. 

CINEMA PALACE 
Tinggal ini malem dan besok 

Satoe Nederlandsche Film jang 

memoekoel record. Doenia. 

- “ « 

BET 
Obat Malaise" 

Loetjoe ! 
Ini dia: Kotjak ! Menghiboer 

kan hati Loear biasa ! 

     
   
     

  

  

  

      
    
    

    
     

  

Moelai bertempat 

  

  

     

    
    

     

   
     

   
   
    

   

IIDr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder “Arts Dokter oentoek anak2) 1 

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wlit. no. 625 

Ini dia 

  

    

    

     

       

       

       
    

     
     

    

     

          
        

         

  
    

Siapa telah liat ,,De Jantjes“ Dilim bitjara ”7—8 pagi 
. tentoe moesti saksikan ,,Bleeke Bi - 4—46 sore 

Bet" Olekga! : 

| Moelai hari Senen “Dokter 
BELLA LUGOSI dalam 

»THE WHISPERING SHDOW£    Rd. Soetijono 
Kediem ! 

  

Serem ! Bikin berdiri boeloe ! 
Sayik ka t sampai 6 algemeene “practiik 3 

0 1 Ha bitjara 5 — 6 sore 2 
Ate Liat kita poenja prijsvraag jang dikabarkan dalam 

dan sesoedah damai kita porn PENA 
: | Wedanaweg No. 6 Mr: Telf. Mr.C. 541 
     

  

      

     

  

     

   

   

  

  

  

  

: 
Dokter “1 "CENTRALE BIOSCOPE ' ak 5 

Min. Cemliis AR. Soetrisno 
aa Bes 5 Ind. Arts. Afg. Practijk 

" Ini malem dan malem brikoetnja 5 ang ea : 
.Kita poenja Directie persembahkan satoe film BELANDA 2 We gong denah, Ia Feb No. 2 

  

  

  

MALLE GEVALLEN' 
    J.E. VAN DER KAADEN 

HUIADRTS   

Saptoe 5 Minggoe' 6 Januari 1935 sore diam 4.30 - Kramatlaan 14 — Teif. WL. 3738 5. 
hoeat ANAK2 dan ORANG TOFA kl Specialist oentoek : penjakit koelit, pe- 

IS njakit djalanan kentjings pekakas- 
pekakas bocat-obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak ketjantikan dan 
'boeat bikinilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit:dan habis tjilaka. 
Djam bifjara: hari bekerdja 7 — 9 dan 

5—7 

& | Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe. 

,THE FLAG -LEUTENANT" 
mann 

RIAL TO BIOSCOOP: 
Senen Bat. Cc. 

  

   
    

    

  

  

Mkwezen 1935 
Kepala kantor Tera (Ijkkantoor) 

Betawi memberi-tahoekan bahwa 

Hari mengoelang:- tera (herijk) oen- 
toek 1935 akan diadakan di KEBA- ' 
JOERAN dari 9 sampai 12, di PASAR 
MINGGOE pada 14 dan 15 dan di 
MEESTER-CORNELIS dalam bagisa 
kedoea dari boelan Januari j.a.d.: 

Tentang tempat dan tanggal hari 
mengoelang tera jang lain boleh di- 
minta keterangan kepada amtenar B.B, 
dan Kantor Tera. 

Ini malem dan malem .berikoetnja 
Film kesatoe: 

BUCE. JONES 
Dalem TFjerita : 

HIGH SPEED” 
Film kedoea : 

di 

  

     

Satoe film United Artists, kloearan Kantoor Oriental 

» Hantoe « Hantoe Oedara" 
(SKY DEvits) 

  

  

  

    

ALHAMBRA  BIOSCOPE 
Sawah Besar Batavia-Centrum 
5. 

3 

semantenganaa 

  

Boeat hari Djoemahat 4 dan Saptoe 5 

Januari 1935 
Mempertoendjoeken satoe film jang belon perna main dimana- 
mana. Baroe sekali dateng. Sekarang boeat Pertama Sekali main 
disini jang paling Djempol Betoel dan paling Rame dari Seada-—- 

nja film Cowboy 

SYNDICATE sn 

  

PRESEKT 

P3 PHL AT PTE 
A8 

R , 

m3 AN 

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

IMonster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 

Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 
Tpean' Tarmat (Coop. Gang Melati) 

Rawa Mangoen. 
| Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioer 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornefil 
Toean Partawinata—Gang Senfion 

Kp. Sawah. 1 

Ditjari agent-agent jang actief ke 
terangan bisa didapat pada 

Telf. 1810 We... 

    

       

   

     

  

    

    

    

 



   
   

  

   

   

    
   

    

      

   

      

  

        
Hen Nasibnj 

Perkara toegoe 

La 

nasional.— 

mnnam——, 

Oleh M. J, Redacteur kita S. Ti. &, 

Sebagai seorang bekas anggota B.O. 
dan sebagai seerang abdi pers nasio- 
nal, saja telah mengikoeti Kongres 
B.O. di Soerakarta. 

|. Perhatian tjoekoep. Hanja sekali 
—. ini Kongres B,O. boleh dibilang tidak 

“ berhatsil. Rapat oemoem pertama, hari 
Senen malam, dimana toean Mr. Wong- | 
sonagoro menerangkan prae-adviesnja 
tentang ,,hidoep sederhana”, tidak 

|. begitoe mendapat perhatian. Roepanja 
karena ingin berlakoe sederhana, oen-: 
toek rapat malam itoe, pihak jang 
berkewadjiban leepa memboeat soerat 

. sebaran. Oentoek rapat pada harinja 
malam Rebo, dimana diperdengarkan 
prae-advies tentang ,geestelijk herstel”, 
disebarkan soerat-siaran. Jang datang 
lipat doea kali. : 

Oentoek B.O. pantas dimadjoekan 
doea soal itoe, Sajang, pidato tocan 

: Mr. Wongsonagoro tidak memadai 
pengharapan. Ketjoeali terlaloe tinggi, 
“djoega pokok maksoednja tidak terang. 
- Secempama diterangkan dengan po- 
“poeler, tidak terlaloe wetenschappelijk, 
dengan tidak terlaloe banjak menjeboet 
angka, saja kira lebih dimengerti dan 
ada hatsilnja. Prae-advies demikian, 
lebih baik dan lebih pantas diperbin- 
tjangkan dikalangan academicie, dika- 
langan tertoetoep. aa 

Ra'jat djelata seoemoemnja, djika 
menoeroet keterangan prae-advieseur, 

“tidak dapat mengambil faedahnja. 

dari sederhana2nja. Prae-a demi- 
kian lebih pantas diperoentoekkanj 
bagai kaoem pertengahan ke atas. 
Mereka ini jang haroes beladjar hidoep 
sederhana. Kalau kaoem ini seoe- 
moemnja telah hidoep sederhana, 

“Ra'jat djelata dengan sendirinja akan 
meniroe. : : 

Conclusie: prae-advies tocan Mr. 
Wongsonagoro karena koerang popu- 
lair bolehnja menergngkan, hanja 
menimboelkan salah mengerti belaka 
dan poko' maksoednja tidak diketahoei 
dengan terang, ena ena 

Prae-advies toean Soetopo Wono- 
bojo, adalah tentang ,, memperbaiki 
kebatinan“. Memang soedah selaras. 
Prae-advies tentang hidoep sederhana 
ada bertali dengan so'al kebatinan. 

Tetapi, meskipoen toean Soetopo 
telah mentjoba sedapatnja oentoek 
mendjelaskan maksoednja, prae-advies 

  

  

       

|. ifoe soedah berachir demikian sadja. 
| “Tidak dapat dipetjahkan. Apa jang 
— ditoedjoe, tjara bagaimana kekeeatan |! 

|. bathin akan dikoempoelkan, dan ba- 
. gaimana sangkoetannja dengan polittek, 
tidak dapat dipetjahkan, sehingga: 
meroepakan pegangan jang tegoeh, 

Saja anggap, pertanjaan jang dima- 
Gjoekan ada keliroe, ja'ni: ,Kearah 
manakah pergerakan kita ditoedjoekan. 
Ke Staatkundig economische politiek 
atau ke-geestelijk herstel ?“ 

' Pertanjaan itoe dengan sendirinja 
“kasih pengertian, bahwa ,geestelijk 
herstel“ atau perbaikan kebathinan" 
itoe sebagai doel (toedjoean), sedang 
jang dimaksoedkan tentoenja sebagai 
dasarnja pergerakan. Toedjoean 
tetap: Indonesia Raja. 

| Kekeliroean jang keduea, jalah di 
pakainja kata ,,kebathinan”. Perkataan 
ini beekan sadja salah tempat, tetapi 
djoega menimboelkan salah pengertian, 
sebab kebathinan itoe banjak sekali 
matjam dan sifatnja. Pengertian 
oemoem tentang kebathinan, jalah itoe 
»ilmoe jang bertali dengan ., .... 
djaman kematian”. : 

- Toean Soetopo menghendaki seba- 
gai tjara Mahatma Gandhi. Kalau de- 
mikian halnja, keterangannja jang 
koerang tjotjok, Toean Soetopo ingin 

| kan keterangan jang originieel. Tetapi 
sifat dan oedjoednja Gandhi poenja 

| pergerakan, adalah tidak bisa dite- 
|. rangkan lain, dari pada adanja jang 
— njata. 

“ Saja poenja gonclusie : kalau toean 
detopo bolehnja menerangkan ber- 

“atas Andrew puenja ,Anto- 
raphie van Gandhi", ,Indie en de   

Lembaran 

  

Doea prae-advies jang tidak terang.— 
Pilihan pengoeroes besar baroe. . 

  

|sifat dan keadaannja B. O. dan soelit 

topenlucht. ataw boekan, 

-Idalam Volksraad. 

      

£ 

tluller poenja ,,Lenin en Gandhi“, de- 
ngan berdasar atas tiga kitab jang 
'berharga itoe, dan dilaraskan dengan 
keadaan disini, sebab Indonesia boe- 
kan India, sehingga tidak semoea bisa 
ditelad I(ditiroel, poen kemampoean 
'menolak agak soekar, pasti ia poenja 
prae-advies akan lebih berhatsil. 

Tentang Toegoe National, mengingat 

Sempitnja pergerakan kini, tindakan 
jang diambil soedah selaras. Sebagai 
mana telah diketahoei, menoeroet 
makloemat P. B. B. O., Toegoe Natio- 
nal jang beloem selesai itoe dilarang 
oentoek diselesaikan, Dalam persida- 
ngan o€moem pertama, Ketoga toean 
Koesoemo Oetojo memberitahoekan, 
bahwa djoega pemboekaan (onthulling) 
toegoe itoc dilarang, 1 

Rapat tertoetoep pada harinja Selasa 
pagi memoetoeskan, berkirim kawat 

njesal belcem adanja keterangan ten- 

terangan selekasnja. 
Meskipoen seoemoemnja bangsa kita 

tidak setoedjoe dengan larangan itoe, 
tetapi kita tidak. merasa heran, Jang 
perloe hanja keterangan, apa sebabnja 
dan alasan-alasannja pantangan (lara- 
ngan) itoe, 
“Kalau jang dilarang itoe oepafjara 

pemboekaannja (onthulling), baik jang 
openbaar. ataupoen. jang tertoetoep, 

ngingati keadaan waktoe ini, biar tidak 
oesah pakai onthulling (model Europa), 
Pernjataan demikian tidak perloe. 
Tjoekoep .diperingati dalam hati, dan 
bekerdja teroes dalam mengabdi pada 
Iboe Indonesia, menoeroet dan ber- 
dasar watak kita. Djangan kita meni- 
roe segala apa dari Barat, jang tidak 
jakan memberi wahjoe pada kita. Dan 
djangan poela kita berboeat selaras 
dengan kemampoean dan kekosatan 
kita. 

Kemoedian, tentang nasib Toegoe 
nasional ini boekan mendjadi kepen- 
tingan B.O., tetapi kepentingan| 
P.P.P.K.I. dan atau Ra'jat Indonesia 
seoemoemnja. Terserah ! : 

Pilihan Pengoeroes Besar baroe, 
kabarnja djadi pembitjaraan ramai, 
tetapi hatsilnja tidak sepadan dengang 
ramainja pembitjaraan. Boekan 'P.B. 
baroe jang ada, tetapi hanja peroebahan 
sedikit sekali. Ketjoeali Dr. Radjiman 
jang meletakkan  djabatannja dan 
diganti oleh Dr. Satiman, semoea masih 
anggota jang lama. Tjoema diadakan 
pertoekaran antara ketoea dan wakil 
ketoea, Sekarang jang mendjabat ke 
toea toean Woerjaningrat, Koesoemo 
'Oetojo djadi ketoea-moeda. 

Mengingat lainnja tetap dalam dja- 
|batan jang lama, pertoekaran tempat: 
itoe saja anggap ontactisch. Betoel, 
imenoeroet pertimbangan jang 'prac- 
tisch, sebab toean Koesoemo Oetojo 
tinggal di Djakarta, tidak dapat pe- 
gang pimpinan harian bersama pe- 
ingoeroes harian. Tetapi, ini toch ha- 
roes soedah sedjak doeloe moeia di- 
ketahoei, dan tidak baroe sekarang. 

Patoet dipoedji tocan Oetojo soeka 
terima djabatan itoe. Tetapi akan djadi 
lebih baik, kalau toean Oetojo diang- 
kat djadi cere-voorzitter (kalau B. O. 
masih mengadakan angkatan eere-voor 
zitter «dan. ..cere-leden,) atau sebagai 
voorzitter jang! mendjadi wakil B. O. 

Atau soesoenan P. B. dirombak sa 
ma sekali. Sifat kemoedaan tidak ada 
sama sekali. Pengaroeh toea atau go 

fusie dengan P. B, I. tidak oesah PF, B 
(mesti terdiri dari anggota jang lama, 
pendirian B.O. tjoekoep diserahkan 
pada toean Mr, Soepomo sebagai pe- 
'mimpin Fusie-commissie, seorang B.O. 
ist moeda jang boleh dipertjaja oentoek 
mempertahankan 
“Benar, dengan pertoekaran ketoea 

(dan ketoea moeda itoe akan ada pe 
ingaroehnja djoega. Tetapi pengaroeh   ijd tegen het Westen” dan Romain: 

tolland poenja salinan dari Fulop 

  

      “pada doenia loear dari semangat da 

Boeat Lebaran 1 Sawal 1353 
ha Soedah sedia koeweh ? 

kepada pemerintah, menjatakan me-|- 

tang hai Toegoe itoe dan minta ke-|, 

dengan me-|pegangan... Dan keboedajaan Djawa ti 

“#dileboer dengan PBI, kalau perloe 

'longan religie lebih besar. Tentang). 

  

  

  

Boeat kirim sebagi anteran pada Toean poenja sobat- 

sobat atau boeat pake sendiri 

pesanlah: Roepa-roepa Taart besar meelai dari F 2.— 

'Ruepa-roepa Koeweh Taartjes p. doz, »1.— 

“0529 tu Drooggebak (koeweh kering) per ons 

pada: Electr, Brood. & Bankketbakkerij ,C E R ES“ Gang 

Zecha 70 Sluisbrugstraat Telf. 6010 & 2256. 

Kwaliteit soedah terxenal baik serenta rasanja ditanggoeng enak 

Boecat ini kali berhoebce: g “dengan hari Aidilfitri pada toean- 

toean pembatja ,Femandangan“ kita kasi korting 10 prosent. 

Yoko koeweh ,CERES«“ bekerdja setjara modern dengan me- 

make masin-masin Electrisch serta overi dari Gas. 

N: B. Pesenan Koeweh bisa dibikin djoega pada Filiaal , Ceres“ 

Lurchrcom, Pintoe Ketjil 12 Telf, 444 Bat. 

Agent boeat trima pesenan: 

KARTA'YATMADJA (Toko Cooperatie Indonesia) Gang Lontar 

Sembilan No. 88. Batavia-C. 

  

  

Oempama oentoek dapat mengawas 
kan Fusie-commissie, boleh kiranja pa 
ling banjak tiga empat orang anggota 
lama dipilih lagi (dengan. djabatan 
jang sama atau jang seroepa). 

Apa toch sebabnja, bahwa kedoe 
doekan B, O. selaloe mesti di Djawa 
Tengah sadja ? B, O. soedah tidak lagi 
bersifat Djawa, meskipoen ini tidak 
oesah berarti, bahwa B. O. telah me 
lepaskan keboedajaan Djawa sebagi 

dak perloe dilepaskan, karena ini ada 
sebagian dari keboedajaan Indonesia. 

Apa kaoem terpeladjar di Djakarta 
jang sanggoep pegang pimpinan tidak 
dipertjaja. ketebalan semangatnja seba 
gi anggota B.O. ? Bagaimana bisa dike 
tahoei kalau beloem  ditjoba? Toch 
soedah sepantasnja mereka diberi ke 
sempatan 

Apa ada ketachajoelan, bahwa hi 
doep matinja B.O. tergantoeug dari 
kedoedoekannia di Vorstenlanden ? 

Tetapi, banjak sedikit, boekan ka 
oem BO jang menanggoeng djawab 
Inilah mendjadi rekeningnja kaoem 
terpeladjar seoemoemnja. 

Tidak djarang saja mendengar, orang 
tidak soeka masoek B.O., sebab kata 
nja lemah dan berdjalan pelan. Tetapi 
mereka jang mengeloeh demikian itoe, 
poen tidak mendjadi anggota P.N.I., 
Partindo atau P.S.II, Djoega djadi 
anggota P.B.I. tidak. 

Dengan lain perkataan mereka hanja 
bisa 'mengeloeh sadja, ini lemah, itoe 
berdjalan pelan, sini berdasar agama, 
sana terlaloe keras. 
“Di loear politiek, lapangan sociaal 
economisch, masih amat loeas, Koe- 

rang pimpinan kaoem terpeladjar. Mes 
kipoen tjontoh soedah banjak, baik 
jang dalam P.N.I., Partindo, PSII dan 
PBI, tetapi djoembiah kaoem terpela- 
djar jang bertekoek-loetoet . masih 
banjak. 

| Mr. Sastromoeljono, sekarang com- 
missaris hoofdbestuur di Semarang, 
hampir semoea tjabang setoedjoe oen 
toek diserahi pimpinan. Tetapi beliau 
terpaksa menolak, sebab di Semarang 
tiada lainnja jang boleh diharap doe- 
doek dalam pengoeroes harian. 
Soenggoeh menjedihkan, Semarang 

dengan iapgenja beratoes kaoem ter- 
peladjar, baik jang bertitel maoepoen 
jang titelloos. : 

Melihat keadaan sekarang, adajan 
mengoesoelkan soepaja selekasnja B 

zonder voorwaarden (djandji) sesoea- 
toe apa. Jang telah berpoetoes asa 

Djoemblah tjabang semakin soesoet, 
perhoeboengan jabang dengan PB 
longgar, orgaan toedjoeh boclan diga 
boeng djadi “satoe penerbitan dengan 
isi jang amat memaloekan. Teroes te 
rang saja bilang, orgaan BO tidak 
pantas isinja begitoe roepa. 

— Betoel, BO oelet: tidak hanja satoe 

pernah diramalkan mati. Teroes hi- 
doep. Tetapi sajang, hidoepnja tidak 
semakin. moeda, tetapi semakin toea 

'saikan tahoen ini, hasil2nja dari hi- 

malah ingin BO diboebarkan sadja. 

kali ini sadja terserang crisis. Malah: 

  

  

Menghitoeng kebanjakannja rakjat. 

Kantoor oentoek menghitoeng ba- 
njaknja djiwa (volkstelling| menjele- 

toengan jang paling belakang. 
Pengoemoeman jang paling dekat 

ada dimoeka “akan membitjarakan 
,Orang Tionghoa di Indonesia.” Se- 
scedahnja mana akan keloear bertoe- 
roet-toeroet, tentang rakjat Roemipoe- 
tera di Sumatera dan lain2 daerah di 
loear tanah Djawa. 

—0 

Sekolah H.I.S. dari J.LB. 

Menoeroet kabar jang dapat diper- 
ijaja, Maka sekolahan H.IS. dari per- 
serikatan pemoeda Jong Islamietan 
Bond tjabang Djakarta jang terletak 
di Defensielijn van den Bosch no. 13! 
sekarang ini telah dilepaskan atau di 
merdekakan dari lingkoengan organi- 
satie J.I.B. terseboet. . 

Adapoen sebab sebabnja akan pele 
pasan ini, maka sekali kali tidak kare 
na fraude atau kemoendoeran penda- 
petan oeang sekolah, akan tetapi 
ia karena JIB tjabang Batavia, apalagi 
voorzitternja ialah tocan Joesoef Wi- 
bosono, student dari R.H.S.. berpen- 
dapetan, bahwa dengan pelepasan itoe 
nanti J.l.B. tjabang Batavia akan lebih 
berkesempatan dan lebih mempoenjai 
waktoe oentoek mempropagandakan 
igama noesa dan bangsa Indonesia— 
jalah Isinm - teroetama sekali dikala- 
ngan pemoeda2 Indonesia jang terpe 
ladjar jang sekarang ini oemoemnja 

dari pada Islamnja itoe. 
Pengoeroes. dari “sekolahan tsb. 

masih tetap seperti doeloe. Nama apa 
nanti jang akan “di pakai oleh seko 
lahan tsb. itoe. sampai kiri beloem 
djoega ketahoean. 

0 — 

Kembali B,V.M. mendapat 
keroegian. 

2300 stel! plaat.koe- 
ningan lenjap. 

Beloem lama. B.V.M. mendapat ke 
roegian lantaran penggelapan jangtelah 
dilakoekan oleh pegawainja bangsa 
Belanda dan ini kali kembali 2300 stel 
plaat koeningan jang ditaroeh dalam 
werkplaatsnja di Kota Inten ditjoeri 
orang. La 

Pentjoerian ini baroe diketahoei se 
karang oleh karena djoestroe chef dari 
itoe afdeeling sedang lakoekan pe- 
meriksaan. Djoemblahnja keroegian 
dari sebab itoe penfjoerian ditaksir 
ada f570.— 

Dengan segera djoega politie diberi 
tahoekan siapa sekarang dengan giat be 
kerdja oentoek mentjari pendjahatnja.     lam B. O, tidak akan beroebah, jang berminjak, . ...   barang2 masih lengkap dan sekarang 

masih djoega terasing dan terdjaoehj   
Anehnja tanggal 30 December itoe 

entah dibawanja dengan tjara apa soe 
dah hilang sama sekali: 

t 

Tarief B.V.M. naik katanja oleh ka 
rena itoe peroesahaan mendapat keroe 
gian dan begitoe djoega halnja dengan 
penning sepeda. 

Apakah nantinja B.V.M. tidak akan 
madjoekan satoe voorstel lagi pada 
Gemeente oempamanja kalau 6 cent 
itoe tidak tjoekoep' naikkan kembali 
sampai toedjoeh cent setengah soepaja 
ketekorannja bisa ditoetoep ? 
Memang sering terdjadi diatas doe- 

nia ini, bahwa orang lain jang makan 
nangkanja kita boleh makan getahnja 
sadja. : £ 

—— 

Apakah lantaran in de kost? 
“Satoe perkelahian 

jang hebat. : 
Kemaren doeloe siang kira2 djam 12 

di roemahnja seorang Indonesier Ab- 
Gullah siapa tinggal di Moeara Doeboe- 
lan Tandjong-Priok soedah terdjadi 
perkelahian jang hebat antara si togan 
roemah dengan seorang Indonesier 
lain jalah Oesin siapa bajar makan 
padanja (fin de kost), 

Djoesiroe ketika mereka sedang ber 
goelat isterinja Abdullah dapat tahoe 
ini hal dan zonder fikir pandjang lagi 
laloe ia ambil pisau dan berikan toe- 
soekan pada moesoeh soeaminja di 
bagian kepala dan tangan. 

Lantaran toesoekanini Oesin men- 
djadi pajah dan atas bantoeannja orang 
orang jang berdekatan disiioeia dibe 
rikan pertolongan jang setjoexroepnja. 

Politie jang diberi tahoekan dengan 
segera djoega datang ke itoe tempat 
dan si korban laloe diangkoet keroe- 
mah sakit. Sementara itoe perempoean 
dan Abdullah ditahan di kantoor po- 
litie oentoek didengar . keterangannja 
masing2 

Menoeroet keterangan jang lebih 
djaoeh lagi jang mendjadikan lantaran 
jalah oeroesan in de kost. Apa ia ini 
berdjalan seorang ada lainnja kita me 
nanti sadja sama2. 

— do 

Ketjelakaan ngeri. 
Korban sesoeap nasi. 

Kemaren pagi kira2 djam 8 ditikoengan 
antara Kp. Moeka Batavia dengan Tan- 
'djong Priok telah terdjadi satoe ketje 
lakaan jangfngeri dimana 2 orang koeli 
bangsa Indonesia mendjadi korbannja. 

Seboeah vrachtauto sedang mengang 
koet koolzuur dan dari kampoeng ter 
seboet hendak menoedjoe ke tempat 
jang terseboet diatas. Kebetoelan diti 
koengan itoe roepanja si soepir tidak pi 
kir bahwa diatas kendaraannja ada doe 
doek 2 koeli tadi, Dengan tjepatnja ia 
djalankan itoe kendaraan jang mana 
menjebabkan itoe 2 orang terpental 
dari. kendaraan terseboet, hingga doea 
doeanja mendapat loeka hebat dan 
pingsan oentoek beberapa lamanja. 
“Oentoeng djoega koolzuur jang dja 

toeh tidak menimpa mereka poenja 
toeboeh. Atas pertolongannja politie 
itoe doea korban dengan segera diang- 
koet ke CBZ,    



    

Sedikit pemandangan. 

    

aan Bapa Mntan 

minta mM sa Kanaan 

Tentang riwajat pergerakan anak negeri di Maroko. 

  

|. Di sini kami rasa ada perloe djoega 
“6entoek diketahoei oleh sidang pem- 
batja tentang itoe riwajat pergerakan 
anak negeri di Maroko, jang mana| 
dengan serba sedikit kami akan oe- 
raikan sebagai terseboet. 
Pada tahoeh 1904 , M4 ialah itoe tahoen 

jang tertjatat bagi Maroko dan Mesir) 
poenja peringatan, karena pada waktoe | 

     

itoe Frans dan Inggeris telah sama2, 
mengadakan perdjandjian jang ber- 
hoeboeng dengan soal doea negeri itoe, 
menoeroet kesimpoelannja Inggeris| 

. berhak penoeh boeat memboeat sesoe: 
kanja di Mesir, dan begitoepoen djoega 
Frans boleh berboeat semaoenja di 
Maroko, dengan tidak satoe dari an- 
tara mereka boeat merintangi pada 
jang lain. 33 OI 

Ini perdjandjian ada satoe titik hitam 

dalam riwajat melocaskan pemerintahan 

- emprator poenja djadjahan, karena 
njata dalam itoe perdjandjian, bahwa 
kedoea keradjaan itoe tidak ambil 
perdoeli dengan pendoedoek jang di 
djadjahi oleh mereka, dan djoega 
mereka tidak mengindahkan pada ke- 
radjaan2 jang lain. Snga 

Pemberontakan itoe jang timboel di 

sana dengan begitoe tjepat, boekan 
karena mereka jang berdoea pandang 
rendah pada bangsa Maroko dan Mesir 

sadja, tetapi jang sebetoelnja mereka 

berdoea poenja pandangan ada rendah 

terhadap keradjaan2 jang lain, dan 
oleh sebab itoelah menggerakan boeat 

menimboelkan kerewelan antara radja? 
dan dalam timboelnja itoe peperangan 

jang heibat. i die 

Pada tahoen 1905 Wilhelm telah 

koendjoengi Maroko dan toeroen di 

kota Tandjah, di sitoe di oetarakan 

“ada Gowverneur itoe daerah bahwa 

| djika Frans berdamping dengan Ma- 

roko, "Maka German djoega akan ber 

| damping dengan Frans. Hasilnja dari 

| toe perkoendjoengan, ialah Itelah di 

adakan satoe Conferentie antara Ger- 

— man dan Frans, berhoeboeng. dengan 

itoe soal, tetapi dalam pasal itoe Ger- 

| man tidak dapat keoentoengan apa2 
. meskipoen Spanje soedah beroentoeng 
dapat satoe daerah jang loeas di sebe- 

lah Oetara, jaitoe daerah jang didiami 

“oleh kaoem Riff kabeilan (bangsa 

— Abdul Karim jang termashoer) roepanja 

soleh karena tidak merasa poeas, maka 

tahoen 1911 German kirim seboeah 
kapal perang ke Agadir mengandjoer- 

kaoem Maroko soepaja memberontak 

'boeat melawan Frans, hampir sadja 

terdjadi peperangan besar dalam itoe 

tahoen kalau Frans tidak keboeroe me 

ngadakan perdamaian dengan German, 

mendinginkan kembali hatinja. dengan 
'menjerahkan Kemeran. 

| Kalau Frans hitoeng apa jang soe- 

"dah didapat, dan banjaknja keroegian ' 

. jang ia telah alamkan dari Maroko se 

dari adanja itoe perdjandjian pada ta- 

hoen 1904 dan apa jang ia soedah me- 

nanggoeng dari ratoesan riboe djiwa 

tiwas, serta bermillioen  millioen jang 

loeka dalam peperangan ditambah poe 

la apa jang ia “soedah dikeloearkan 

dari begitoe banjak perongxosan boeat 
padamkan itoe pemberontakan di Ma- 
'roko, soedah tentoe ia- lihat bahwa ia 

alamkan banjak keroegian, boekannja 

dapatkan keoentoengan sekalipoen se- 
dikit djoega' 

beberapa tempo berselang ada menga 
'barkan bahwa tatkala radja Maroko 

masoek ke kota Fez ia disamboet oleh 
publiek dengan keadaan moerka dan 
menghadapi segala djengekan, jaitoe 

disebabkan ra'jat Maroko anggap bah 
wa ia toeroet apa kemaoeannja peme 

rintah Frans, dan sebab itoe demons- 
tratie telah terdjadi dalam iboe kota 
Maroko jang lama, jalah sesoekah. li- 
wat sementara 30 tahoen dari per 

djandjian jang Frans anggap soedah 
beroentoeng bisa mendapatkan satoe 
daerah di Maroko. 

Dan soedah tidak sangsi lagi bahwa 
sekarang ini di Maroko ada terdapat 
satoe aliran pergerakan anak negeri 
jang tidak dapat dipadamkan atau di 
ta'loekan, maka dari itoe boleh diper- 

tjaja bahwa ini negerijang telah dapat 
warisan dari Andalusia tidak akan 

dipengaroehi oleh keradjaan jang 
soedah berkoeasa atas Tunis (Al-Gier), 
dan lagi soedah tentoe ia akan ber- 

gerak diwaktoe jang paling dekat 

boeat minta kemerdekaan, dan boleh 

djadi djoega ia poenja kemerdekaan 

itoe bisa mendjadi sebagai satoe bibit 
oentoek kemerdekaannja lain-lain ne- 
geri Arab jang ada dibawah kekoea- 
saan pemerintahan jang berdasar 
Emprator. 

Tambah poela bisa terdapat banjak 
sebab jang mendjadikan Maroko ada 
lebih sanggoep boeat djaga ia poenja 

kemerdekaan dari pada negeri2 Arab 
disebelah Oetara. Kerena pertama ia 
soedah dapat tahoe sedikit selak se- 

loeknja tentang kemadjoean baroe, ke 

doea ia poenja daerah sebelah Oetara 

terdiri dari pegoenoengan jang sampai 
sekarang beloem bisa ta'loek habis, ke 

tjoeali sebagian sedikit sadja, sementa 

ra sedari 30tahoen jang laloe ia soedah 
moelai mengintjerkan matanja kepada 
pendapatan dan fikiran jang modern. 

Mereka poenja anak2 soedah banjak 
dikirim -ke sekolah2 dan Universiteiten 
di seloeroeh benoea Europa. Begitoe 
lah dari itoe kedjadian jang beloem 
berapa lama diadakan oleh ia orang 
di kota Fez ada mengoendjoek bahwa 
pergerakan dan semangat anak negeri 
di Maroko itoe betcel2 tidak poeles 
atau tidoer njenjak, ada kalanja kelak 
akan timboel dengan meroepakan ac- 
tiviteit jang penoeh semangat dan 
ketegoehan iman oentoek mentjapai: 
#jitestjitanja jang moelia itoe. Sekianlah 
Ikeadaannja pergerakan anak negeri 
di Maroko jang banjak menoempah- 
kan darah kaoem Riff Kabeilin. 
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#3 | penghasilan selama tahoen 1934, lebih 
OA NE 59 riboe dari inkomstenbelasting, jai- 

  

  

Memotong leher bapanja sendiri. 
. Pembantoe kita dari Krawang me- 

. ngabarkan : AN ON 
—. Pada malam Djoemahat kemaren 

(3 Januari) kira djam 8 seorang Indo- 
nesier nama Soehada tinggal beroemah 
di Toenggakdjadi Tengah, district Kra- 
wang, soedah menggoenakan goloknja 
oentoek memotong leher ajahnja sen- | 
diri nama Arnisah, kena dimana leher 
dan pinggangnja, sehingga ini ajah 
“jang tjelaka mati seketika itoe djoega. 

Jang mendjadi sebab sampai terdjadi 
ini drama, adalah sebagai berikoet : 

Kemaren sorenja Soehada jang mem 
poenjairanak dan isteri soedah mendjadi 
gelap mata dan fikirannja, ialah ber- | 
hoeboeng dengan hari soedah dekat 
lebaran Poeasa, ia soedah memintak | 
oeang kepada ajahnja oentoek membeli 
“pakaian anaknja. Ia poenja bapak Ar- 
nisah, roepanja djoega sedang kesal 
hati dan pitjik ocang, sehingga tjoema 
memberikan oeang 25 sen kepada 
anakrja tadi: On : 

' Kesoedahannja dengan diborgol Soe- 
|hada dibawak oleh politie, demikian 
djoega majit ajah jang diboenoehnja. | 

. Soedah tentoe poela ini kedjadian 
sangat. menggemparkan anak negeri 
disekitar itoe tempat, sebab kekedja- 
man seorang anak sampai memboenoeh 
ajahnja sendiri sebab hanja oeroesan 
oeang 25 sen, Ps 

 Pendapiitan gemeente Soerabaja, | 
'Dari Soerabaja dikabarkan bahwa 

Gemeente disana soedah mendapat 

    

koeboeran, 

toe lebihnja dari pada djoemblah jang 
#5 |ditaksirkan, sedang jang masih boleh 

ditagih ada 38 riboe roepiah. 
53 | Oren 

| Bola api di atas koeboeran. 
Di Medan dalam ini waktoe sedang 

gempar menfjeritaka tentang koeboe- 
ran jang memantjarkan sinar. 

keeboeran Indonesier di hoek. Mabar 
weg-Soengei Rengas-straat, di Medan, 
Disitoe telah dikoeboer satoe perem- 
poean Indonesia, nama Soektingatoen, 
pada 17 Februari 1932. : 

Itoe sinar kelihatan dari djembatan 
Soengei Rengas dan boleh djadi se- 
bab sinarnja api lentera jang djatoeh 
atas djoebin tegel koeboeran meski- 
poen itoe soesah di mengartikan. Ka- 
lau orang dekatkan itoe koeboeran, 
imaka itoe sinar linjap. Paling njata 
itoe sinar kelihatan, kalau getap boelan. 

»Sum. Post” mendjadi dan marah 
laloe tengok sendiri itoe pekoeboeran. 

Itoe soerat-kabar telah tjerita seperti 
dibawah ini: 

“Kita berada disitoe pada djam tiga. 
Waktoenja setan2 bergelandangan djadi 
soedah liwat. Tapi apa jang kita men 
saksikan di itoe koeboeran membikin 
kita mendjadi terperandjat dan tidak | 
habis mengerti. : 

Dengan sangat njata dari djembatan 
Saentesweg ada kelihatan satoe bola| 
api diatas itoe koeboeran. Meskipoen 
orang melihat dari djoeroesan mana 
djoega, itoe bola api selaloe kelihatan. 
Dalam pekarangan koeboeran itoe sen- 
diri, orang melihat tegas itoe koeboeran 
mengeloearkan sinar, 

djalanan, hingga boleh djadi sinarnja 
djatoeh diatas tegel glazuur dari itoe 

Di seberangnja soengai ada lentera   
    

Ibikin orang terprandjat. Kerna kita ada 

Melihat telegram2 jang sampai pada, 

Ibikin pidato so'al pendidikan pemoe- 

Itoe koeboeran ada sala-satoe dari : 

crisis ini djadi berada pada Tapoenja 

mengoetamakan pesta pesta'an. 

"mo 

  

" Tapi itoe kedjadian sedikitnja mem | 

berdiri doea tindak dari itoe koeboe- | 

ran dan melihat dengan njata satoe 
bola api! diatas koeboeran dibetoelan 
tengah2nja. Kenapa disamping sam- 
pingnja sinar lentera tidak berkatja di 
tegelsnja koeboerang sedang disamping 
itoe poen ada tegels demikian ? Itoelah 
poela jang membikin orang ocebanan 

boeat memikirkan ini hal. Djikalau 
orang datang dekat sampai doea tin- 
dak, nistjaja itoe bola api lenjap dan 

'koeboeran mendjadi gelap gelita se- 
perti biasa, : ( 

Kita ada berdiam di itoe tempat) 
beberapa lamanja boeat mentjoba terka 

itoe so'al heran. Kalau orang maoe 

tahoe, apa itoe sinar masih ada. | 
Itoe soerat kabar bisa mengarti, jang 

pendoedoek sitoe tidak soeka djalan 

disitoe di waktoe malam, lantaran be- 

rasa seram menampak itoe pemanda- 
ngan 

DP —— 

Openbare Vergadering Indonesia 
Moeda. 

Didalam congres ta- 
hoenan jang ke V di 
Soerakarta. 

(Samboengan kemaren dan penoetoep) 

Wakil pemerintah me- 
ngetok pembitjaraan. 

Sampai pada perkataan2 inilah toean 

Soekatmo, wakil pemerintah, laloe 

menegur kepada voorzitter soepaja 

diterangkan jang sebenarnja dan siapa 

jang dimaksoedkan oleh spr. tadi. 

Tetapi voorzitter mendjawab, bahwa 

jang demikian ini tidak bisa, karena 

badan jang mengoeroes sampai tidak 

bisa berhadlir, dan spr. itoe hanja 
disoeroeh mewakili sadja. 

Wakil pemerintah laloe minta, kalau 

demikian djanganlah hendaknja hal 
itoe dibitjarakan teroes. 

Sesoedahnja pembitjara meneroeskan 

pembitjaraan lagi, maka voorzitter, laloe 

memberikan sedikit commentaar peri- 

hal pembitjaraannja tentang Sompi, 

dalam mana diterangkan bahwa ini 

waktoe ,,Sompi” soedah bisa -membe- 

rikan bantocannja kepada pemoeda- 

pemoeda jang sedang beladjar dalam: 

Mulo, A,M.S. dan Hooge School. 

Poetoesan sikap I.M, 

jang diambil boeat 

bersikap dalam pe- 
riode jang sekarang 
jak ag 

Secretaris II, tocan Soekarni, laloe 

dipersilahkan membatjakan poetoesan 

jang mengenakan sikapnja I.M. di ini 

waktoe, jang boenjinja menerangkan 

bahwa: Kerapatan Besar jang ke V 

dari Indonesia Moeda, jang diadakan 

di Soerakarta, telah memoetoeskan 

sikapnja bahwa 'ini waktoe 1.M. be- 

loem. dapat mempersatoekan dirinja 

dengan lain2 pergaboengan perkoem- 

poelan-perkoempoelan pemoeda Indo- 

nesia, tetapi I.M. selaloe bersedia 

boeat bekerdja bersama sama dengan 

mereka ini. 

Toecan Soetomo Hadise- 

poetro dari Poerworedjo laloe mem- 

da sampai pada dewasanja. Pidato 
ini diterangkan setjara hoog weten- 
schappelijk jang lamanja lebih dari 

satoe setengah djam. (Sajang itekst 
jang soedah ditype oleh inleider itoe 
kedahoeloean dipinta oleh toean Soe- 
tedjo dari B.O. hingga wakil pers jang 
semoeanja itee waktoe tidak sambil 
verslagnja mendjadi kapiran!— Vg.). 

$ £ 

Indonesia Moeda 
'sedjati. 

Wakil ketoea, toean Gomoeljo Wrek- 
Soatmodjo, laloe tampil diatas podium 
boeat menerangkan pada jang sebenar- 
nja terletak dalam pengartian ,,Indone- 
sia Moeda jang sedjati“. Spr. menja- 
takan perloe membikin keterangan 
sepatah doea patah ini adalah berhoe- 
boeng dengan keadaan didalam 1. M. 
jang karena kena pengaroehnja moesim 

»doode punt“. 
Spr. menjatakan bahwa ini waktoe 

ramailah didjatoehkan toedoehan2 oleh 
orang-orang loearan, bahwa : 

1). IM. ada mendjadi anaknja lain2 
perkoempoelan. 

2). KM. hanja perkoempoelan jang 

3). LM. adalah gerakan politiek dari 

pemoeda-pemoeda. 
Terhadap dakwaan jang kesatoe 

oleh spr. diterangkan, bahwa jang 

mendakwa demikian itne melainkan 

perboeatan jang bersifat ,hantam-kro- 
sadja. Mereka itoe pasti tidak 

bisa kasih oendjoek boekti-boektinja 

jang njata. 5 

Boeat mendjawab dakwaan jang 

nomor doea, spr. menjatakan bahwa 

orang tjoekoep dengan segera masoek 

mendjadi anggauta I,M. sadja karena 

nanti dengan sendirinja akan bisa 

mengetahoei bahwa apa jang didak- 
wakan itoe sebetoelnja bohong belaka. 

Dakwaan No, III, jalah bahwa I.M. 

ada perkoempoelan politiek, baiklah 

  

    

nja azas dan toedjoean I.M. jang di 
makloemkan dalam anggaran dasar 
roemah tangga. 

Kalau orang soedah bisa menjelidiki 
dan mengarti apa maksoednja, maka 
pastilah bahwa orang tidak bisa men- 
dakwa kalau IM. berpolitiek. 

Spr. menerangkan artinja faha m 
kerakjatan dalam I.M. jaitoe 
mengenal dan mengakoci masing2 go 
longan bangsa Indonesia, dan menge- 
Inal bahwa pemoeda2 Indonesia itoe 
hanja satoe sadja, Artinja pemoeda In 
donesia dalam IM. boekan sadja anak 
anaknja pak Kromo tetapi djoega anak 
nja kaoem bangsawan dan prijaji's. 
Faham kebangsaan dalam 

IM. diterangkan tidak mengandoeng 
tendenz politiek. Kebangsaan ini bisa 
divertaald oleh IM. dengan bahasa Be 
landa ,,Nasionalisme” jang artinja men 
tjinta tanah air dan bangsa. Apakah 
ini berpolitiek? tanja spr. kepada rapat. 

Kebangsaan Indonesia dalam I. M. 
adalah berarti bahwa IM. mengenal 
persatocan pemoeda-pemoeda Indone- 
sia dengan mengakoei, berbangsa dan 
dan berbahasa satoe, jalah bangsa dan 
bahasa Indonesia. 

Artinja I.M. menoedjoe Indonesia 

Raja, adalah bahwa I.M. menoedjoe 
kebesarannja tanah Indonesia, karena 

Raja artinja Besar, I.M. menghendaki 
soepaja Indonesia bisa Raja dalam se- 
gala galanja. Artinja Indonesia haroes 
serba tinggi, baik dalam: keboedaja'an, 

Ikesoesasteraan, wetenschap dan tech- 
niek, 

Kalau orang mengartikan semoeanja 
tadi berpolitiek, maka dengan sendiri 

nja LM. poen berpolitiek, sebaliknja 
kalaw tidak I.M. poen tidak berpolitiek. 

Oentoek menolak, bahwa I.M. disang- 
ka politiek, spr. membatjakan boenjinja 
fasal 4 dari A.D. dan A.R.T. jang ber 
boenji: I.M. tak mendjalankan politiek 
dan LM. melarang anggautanja tjam- 
poer atau berpolitiek. 
-Terseboet dalam fatsal 45 dari A.R. 

T. dibatjakan, bahwa P.B. I.M. berhak 
oentoek mengeloearkan anggantanja 
jang kentara atau disangka tjampoer 
dalam politiek. 

Alasan alasan jang menjebabkan 
I,M, melarang anggautanja berpolitiek 
laloe diterangkan oleh spr. : 

Voorzitterberbitjara. 
Sekian antaranja pidato t. Gomoeljo 

jang perloe kita tjatat, sesoedah mana 

voorzitter- laloe berkata dan berseroe 
soepaja orang2 toea pemoeda2 kita 

sekarang ini bisa tambah mengerti de- 
ngan djelas, bahwa I.M. boekannja 

perkoempoelan pemoeda jang mengoe- 

tamakan politiek. Dengan begitoe ma 

ka hendaknjalah orang2 toea kesananja 

laloe membantoe poetera2nja dan 

mengidzinkan mereka ini masoek men- 
djadi lid I,M. 

Penjerahan pada pim- 
. pinan baroe. 
Voorzitter laloe mengoemoemkan 

kepada rapat, bahwa dalam periode 
barce ini I.M. mengambil poetoesan 
memindahkan pimpinan Hoofdbestuur 

IM. kepada tangannjat. Soekarni, 
secretaris II dari P.B.I.M. lama. 

Voorzitter terangkan, bahwa walau 

poen toean Soekarni baroe 3 boelan 

sadja berada dalam pedoman Besar, 

tetapi soedahlah ia itoe boleh diper- 

tjaja bahwa akan tjakap bekerdja dan 

mampoe boeat tanggoeng djawab atas 
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APAKAH TOEAN soeda 
beli bocat Taon Baroe jang 
aken dateng parfums jang 
terkenal: Rosa  Centifolia, 
Jasmin, Melati Radja en 

Lilafior 

P
A
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Ga
n 

Ula
r 

KA 
e
r
a
a
g
 

  

Parfums jang terseboet “diatas 
adalah dari J. F. Schwarzlose 
Sohne, Berlin, bisa didapet pada 
“toko-toko jang terkenal. 

Importeurs : 

LUSMANN & ZIMMERMANN 

Semarang - Batavia - Bandoeng 1 
Soerabaia. 2   

  
  

  
  

  

segala apa jang menimpa kepada 
Indonesia Moeda seloeroehnja. 

Sesoedah diadakan peneroesan se- 
dikit kata2 oleh voorzitter lama dan 
diberi welingan kepada voorzitter ba- 
roe, maka voorzitter baroe ini laloe 
berpidato sedikit dans djam 1245 
vergadering ditoetoep dengan selamat. 

Perloe kita terangkan, bahwa ini 
kerapatan dihadliri oleh koerang lebih 
400 orang, sebagian besar kaoem 
moeda, 

Wakil Inlandsche Zaken adalah toean 
Soewirjo. (O.L) 
  

an Aa 

  

  

(Diloear tanggoengan Redactie) 

Madielis Pers Partindo 
Palembang. 

Terima kkasih atas toean poenja 
perhatian. 

Toean toean poenja bantahan Januari 
1935 dalam ini soerat: kabar, jalah 
berhoeboeng dengan perkabaran dalam 
Sin Po II December, tentangperkara- . 
nja dan keberentian tocan Abdulhamid, 
dan toedoeh kita pembohong, terima 3 
kasih, 

Kita minta dengan hormat, ini bisa 
dikasih bewijs dan boekti. 

Sedikit kehormatan kita kasih tocan2 
tahoe bahwa pembitjaraan kita itoe 
ada disaksikan dan didengar oleh 

  

    orang menjelidiki keadaan dan boenji 

Perloskan datang, 

djanganlah keting- 
galan 

Tjoema sampai Les 
Ibaran toko di Senen 

lantas berhenti 

Kesempatan 1 

besar menda- 

pat barang 

 



    
   
   

5 paja Dep RAN organisatie bisa didjaga, , 
Seba 

. Ikan saling tjakar dalam kalangan par Ikasihlah bewijs dan boekti atas toean2 
1 1 sendiri. | poenja toedoehan. 

MB | Sedikit saja maoe bilang, kenapakah| Saja kasih mengerti dengan hormat, 
“person jang tersangkoet tinggal dibela toelisan toean-toean paling belakang 

kang lajar, sedang mereka jang ter- bilang kita bohong doesta asal bisa 

Djikalau toean-tocan dari madjelis 
. maaf toean, mereka soeng-|Pers Partindo ada poenja kehormatan 

sebaran jang tida k tiotiok.| Sangkoet? menoelis dalam koran, ada sala tem- 
  

ac o dengan Pembela 
tidak sekalian diroendingkan| 

apa djatoehnja Lebaran ini tahoen, | 
o boektinja sekarang, lagi2 tidak 

tj ok satoe sama lain.... 
| Keadaan begini soedah beberapa p£ 
tahoen begitoe, Kampret pernah djam| 
7 sore masih ada di Bogor, pikiran 
tidak maoe poelang doeloe, sebab Le-| 
baran katanja besoknja. Poen alasannja | 
ada di Bogor sebetoelnja hal jang bisa 

. menjebabkan tidak perdoeli Lebaran... 
Tetapi hati tidak enak, -telefoon Ker 

. roemah apa tidak ada Ikabar apa-apa, 
ma” Kampret djawab tidak ada apa -apas 
tetapi mesti poelang. Kalau tidak, awas.!| 

Dimana - Mussolini jang takloekan 
seloeroeh: ra Gat Italie takoet djoega 

- pada isterinja, kampisen bokser Jack 
Dempsey pernah semboenji dibelakang 

— lemari sebab dioedak-oedak oleh isteri 
.nja bawa pentoeng (Estella Taylor), |. 
.dan leeuw kalah cleh leeuwin, makal 

: Kampret djoega poelang, dalam hati 

    
   

    

     

       

     

  

    
    

     

  

    

  

     

    

       

       

    

          

      
    

        

        

        

        
      

    

        

    

          

      

      

          

      
     

   

| pagi. Tetapi, aeh-aeh, sampai di Tji- 
 binong kedengaran socara bedoek, 

. Minggoe dapat bandenpech sampai di 
roemah soedah sepi seperti malam 
biasa. : 

Sekali lagi soedah beli banjak met- 
tjon, djikalau ada orang tanja tentoe 

sadja djawab ,,bocat anak-anak”, Te- 
tapi ada bapajang mertjon boeat anak- 

- anaknja itoe disimpan sendiri, dipa- 
sang oleh anaknja marah djikalau tidak 

mertjon boeat bapanja ., 
Nou, pernah Kampret poelang-poe- 

lang dari terbang sehari penoeh, tjaps 
terlalee. Djam setengah delapan soe- 
dah tidoer poeles,  Djikalau Kam- 
pret tidoer tidak ada. orang berani 

Pagi-pagi bangoen dapat kabar bahwa 
malam Lebaran soedah laloe, bedoek 

. kemaren sore djam setengah 9 soedah 
berboenji . Ea 

—. Si mertjons djadi perfjoema, pasang 
liwat semalam, sendirian tidak bareng 
dengan tetangga! 

.. jok sekali dengan apa jang ditoetoer 
kan oleh kangmas Goenawan dan 
Boeng Masserie kemaran. 

Sampai Boeng Masserie bilang : ,,. 
kita djvega ame berharap soepaja 

. poetoesannja hari Lebaran diserahkan 
| pada Pemerentah”. 

L.. Ini memang praktiesch, tetapi asal 
| Lebaran adalah soal jang menjangkoet 
| agama, dan pemerentah ada di loear 
| garis, Tetapi boeat Kampret asese 

Gjoega begitoe, soepaja koran djadi 
tambah advertentie. ,, Dengan ini dibe- 
ritahoekan bahwa pemerentah seedah 
ambil ketetapan hari Lebaran di haril 

. Senen tanggal 7 Januari 1935”. 
" Lantas seperti di Johore sembahjang 
djoega pemerentah toeroet tjampoer. 
Pendoedoek Moeslimin jang pada hari 

| dan kalau soedah ketiga kalinja man? 
| keer dioesir dari Johore. Tetapi Betawi 

boekan Johore . , .! 
| “Kalau poecasa diatoer djoega oleh 

. pemerentah, oempama siapa jang tidak 
berpocasa dimasoekan boei, sekedjap 

Tjipinang soedah penoeh djangan- 

sendiri toeroet meringkoek...! 
Ada kalanja fihak Moeslimin bilade , 

,Hei pemerentah, djangan toeroet 
. fjampoer!“ dan ada kalanja lagi minta 

. ditjampoeri, seperti ma Kalong sering 
|. djorok- djoroki soeaminja, tetapi kalau 
Pa serak tanja dimana bang Ka- 

4 long '. st 

  

toean Oen” “tang Liong dan  satoe 

   
“fain. 
— Sedikit lagi tocan2, di itoe waktoe 

| an politie, hingga ia bisa bitjara mer 
dika dengan kita dan dengan itoe be- 

“ soedah (makloem siapa. 
Perkara sakit hati antara toecan Ab 

. sangkoet dalam .pembitjaraan, maaf 

wab dan pegang resico, kerna kita 
   

   terhadap berapa personen dari ia 
'poenja party-genoten, 

   boekan sadja toecan Abdulha- 
mid, tocan Admodjo, soedah masoek-| 

  

   

| sajang sebab Lebaran toch baroe besok| 

tanda itoe malam Lebaran. Di Pasar| 

nam
 4 

toeroet saksikan. Djadi sebetoelnja| 

bangoenkan. Mertjon disimpan di latji | 
“bahaw dari medja-toelis boeat Lebaran. | 

Soesahnja orarg dagang enz, tjo- £ 

Djoem'at tidak ke mesigit, dapat boete 

mata “sadja boeai Struyswijk dani 

djangan si Tjodot, Kalong dan Mu 

KAMPRET. | 

Sak Partindo . dan berapa orang | 

| toean Abdulhamid vrij dari pendjaga- : 

| stuur Partindo, jang barangkali toean| 

dulhamid dengan personen jang ter-| $ 

| toean2 itoe kita tidak menanggoeng | | 

lis apa jang kelocar dari pembitja- 
n toean Abdulhamid sendiri, plus| : 
ikit ia poenja ad Aa evoel, | 

an ada benar sekali tocan tocan| 

rat permintaan berenti, barang | ni 

Apa 

diri 2 

madjelis pers bara ada djadi |patnja, kita boekan anak kemaren doe 

'ada debat agama scherm oentoek mereka semboenjikan|loe dalam journalistiek, dan kita me- 
ngerti kwadjiban kita sebagi pemban 

Keterangan persontlik dari satoe|tipe dan kehormatan Sin Po sebagai 
bestuur Partindo jang kita soedah t0€j makelaar het nieuws, maka kita djaga 
lis dalam Sin Po, Sabtoe 22 Decem- (kabar bohong tidak terdapat dalam 
ber, sebagian lagi kita masih pegang|Sin Po poenja koloman. 
kita djadi mengerti bahwa tidak se-j  Toean2 saja minta dengan hormat, 
'moea kaoen Rartindo setoedjoe dengan pahamkan lagi sekali jang mengenai 
'apa jang diboeat oleh madjelis Pers/persoonlijk dan organisatie, soepaja 
Partindo, oentoek kepentingan satoe |djangan nama dan salah satoe afdee- 
Peng jang kepingin djadi dictator da | ling dari organisatie djadi tertjemar ka 
am party. rena perboeatan jang dogol. ' 
' Sebeloemnja bantahan dimoeat da-! Sebagai penoetoep kita tanggoeng 

lam soerat2 kabar, lebih doeloe kita ,perkabaran itoe 100 procent benar, 
telah dapat tahoe, kerna berapa Partin| dan tjoba toean boektikan kita pve- 
disten dan malahan seorang bestuur nja kedoesiaan dengan bewijs. 
Isoedah koendjoengi kita, dan bilang| Soepaja djangan djadi boeah terta- 
mereka tidak tjampoer dalam itoe per| waan lain organisatie, tjarilah sendjata 
boeatan: dan bersedia kalau ditanja|jang tjoekoep boeat membantah. 
Toleh .pengoeroes besar mereka akan| Sampai ketemoe lagi. 
Nag djawaban jang sebenarnja ! PEMBANTOE SINPO - PALEMBANG   
  

  

#- - 
  

    
| Ialah satoe assurantie tanggoeng djiwakepoenja'an bangsa awak 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 

'Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

"BOEMI- POETERA" 
DJOKJAKARTA 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus     
  

  

    

    
      
           

| 
“ L 

“bahasa Melajoe rendah jang gampang sekali dimengarti dan isinja ' 

kehabisan, pada: 

  

  

1 | : l : ! An 

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

  

    
    

: Handlijnkundige 
#4 Astroloog Horos- 
AF coop trekken 

“Ss. 
MOHAMMED ALI 

      
  

  

Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-Gornelis 
£ Tarief boeat: 

Handlijakundige f 1.— Horoscoop 2 tahoenf 5.— 
Astroloogie 3 05o 3 Han ia     
  

      
        
            
        

BOEKOE WET LOONBELASTING, jang berlakoe pada 1 
Januari 1935 ada penting sekali dipoenjakan oleh sesoeatoe orang, 

kerna boekan sadja mengenaken pada orang2 dagang dan peroe- 

sahan, tetapi poen pada sesocatoe roemah tangga jang mempoenjai 

boedjang2 perloe mengetahoei soepaja tida melanggar wet. 
Laen seperti apa jang soeda diterbilken oleh laen orang jang 

njata tida begitoe terang dan lengkap, ini boekoe ada disalin dalem 

danger lengkap dari rentjana weinja dan keterangan2 memorie. 

toe Sin Po dan kita sampai tahoe pres | 

  

  Oleh: Mr: LIE TJIONG TE 

35 Sebab diljitak fjoema sedikit, harep lekas pesan djangan sampe 

Mr. Lie Tjiong Tie, — Batavia, dan 

Bouw-Aannemer: LAUW TIANG BOH, — Mr. Can. 

1 bgekop if 125, laen Yaa 

  

   

  

  
. BROCHES (peniti) ih F 1,50—F 2.— 

| SCURIJFGARNITUUR Ipena, potlood dan piso boeat boeka 

| FIRMA KHOUW & LIE 

Pn 

DJOEAL 
sebegitoe lama persediahan ada : 

WEKKERS merk Ingersall. Perkakas baik. Pake dan zonder 
radium p, stuk F 1.— 

'VULPENHOUDERS dengen pena MAS p. stuk F 2.50 
VULPOTLOOD per stuk F 1.50 
HANGERS (mainan rante) dari Perak dan Lapis Mas. 

Roepa-roepa model F 0.50—F 1.— 

GLANG dari Moetiara fimitatie) dengen slotje perak, roepa 
roepa model p, stuk F 1.50 

soerat) dari perak dalem etui per stel F 2,— 

.. TOKO MAS — INTEN 
Pasar Baroe 88. Latina WI, uiab, Siah Batavia-C,   
    belakangan toean Aboehoesin, soe 1 Haa ! keenea mismmeman 

     

       

        

    
        
    
        
        

      

  
       

   
   

  

    

  

       

  

   
   
    

    

      

       
   

   
    

                

   

        

   

Adres jang actief dan 
sympatiek, dari roepa- 

Kr roepa barang batik Pe- 
kalongan.     

   

    
    

    

   
   
   

  

   
   Boleh pesan 

. banjak of sedi- 

kit dengan  Rem- 
bours pada: 

Roepa2 - 

Saroeng. Roepa2 
Kain Pandjang 

Model jang ,,up 

to date", 

    

    

   
   

      

   

    

   

     

    

    

     
   

      

   
   
    

M. Radjab 
Mandailing 

   
   

    

   

Batik-Handel 

Pekalongan   

Djangan kasi liwat ketika jang baik 

Lekaslah. saksikan! dan Koendjoengi ! 

KITA POENJA 

OBRAL BESAR TOEROEN HARGA 

HARGA BERIMBANG DENGAN MENGINGAT 

KEADAAN MALAISE 

SPECIAAL BOEWAT KEPERLOEAN LEBARAN 

Boeat toean-toean, 

Kemedja, Dasi, Kaos kaki, Manchet Knoop, Badjoe kaos, dan 
pinggang dlis: 

  

   

    

   

          

    
     

   

      

   

    
   

    

    

  

   
   
    

       

     

         

        

        

    
        

     

  

       

  

    

  

      

    

     

  

Boeat anak-anak. 

Pakaian anak laki-laki, anak perempoean, Kaos kaki, Sepatoe 
koelit, Sepatoe karet, Topi dlls : 

Bagi sekalian pembeli dan langganan, kita hadiahkan, apabila 
membeli barangsbarang dari harga f 0,50. lebib, kita kasi persen 
barang-barang jang menjenangkan. 

Diharap sekalian Toean -toean dan ) Njonfa « njonja 

Sebeloemnja koendjoengi di lain Toko, silahkanlah dan saksikan di 3 

kita poenja Toko.— Persediaan barang baroe harga moerah. Ba) 

TOKO OISHI & Co. 
Senen No. 79-81 Telf. No. 1623 Wi. . —  BATAVIA-CENTRUM 

pai A5 IL u55i 

BADJOE-ANAK? 
Oentoek perempoean 

: dan laki-laki 

Poeloehan matjam kembang 

DAN KWALITEIT, 
8 | | | | DENGAN. POTPNGAN 

PALING BAROE 

( 
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soedah klaar, 

  

& 
SELAMA MASIH “ HM ZONDER DJAIT LAGI BELI 

G1 REDIA BADJOE KLAAR,  BANJAK 
CALENDER MEMBERI KE-ENTENGAN 

: BOEAT KAOEM IBOE, 

  

BISA DAPAT : : 

GRATIS HARGA 

Kasi oem» F1.09 
DATANG DAN SAKSIKAN 

BELANDJA 'ATAWA TIDAK 
PERKARA BELAKANGAN 

TETAPI 

Perhatikan lebih 
menganti ejea doeloe 

IMPORTEURS : 

| ae £ DIOHAN:DJOHOR | 
 



     

  

     

  

    

   
   
   
    

      

  

Sma KIRIMLAH 
ALFA SPORTS |. wang sekarang: 

  

    

Ai BAROE 3 BATAVIA-.C. TELF: 262 WL. 1 lot F 11,35 
SN Ya lot Tt Oh 

PEMBAJARAN MENJITJIL TENNISRACKET "Ya lot Na 

2,50 ee Menhan bentan Nanti toean terima f 100.000 atau 
'BATJA DAN TIATETLAH Me . Irs0000 siapa tahos 

3 PEMBAJARAN MENJITJIL BESNAREN Rembours tida dikirim ' boeat hari 

Berhoeboeng dengan LEBARAN SJAWAL j.a.d. Kita poenja besar. 

| Stock: roepa-roepa kaen batik jang kasar sampai jang f 1.— dan f 2.— saban boelan f 4.50 membeli 1 stel Ppt ai . 

mahal dan roepa-roepa kaen Tenoen Bandoeng asli, akan 1 | Ina boleh pilih koelit bagoes dan 
KOEAT CONTANT 10”. KORTING oecat moelai i 

dibikin obral jang paling moerah. TA | sya dari no, 37 sampe 40. 

ja ki ja , 6 
25 PCt.. KORTING dari harga biasa Tanja kita Pn Naa Lane .M A R C I A 

Paling moerah di ini Kota. | Gang Djain no. 39 

Berlakoe moelai da tanggal 1 tim 20 December 1954 meme | Manager G. Siagian. 
  

N.B Goentinglah ini adverfentie. dan mintalah pesen sekarang djoega 

roepa-roepa barang terseboet, asal lebih dari F 25,— dapat vrij | sebaga patin Ka ka : TT Nan 

onkos dan potong 259, asal sampai F50.— tambah persent 1 Toean dan Njonja masih ingat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

stel Student vulpenhouder made in Duitschland jang Kebaikannja 

paling djempol! i PEN h Ae mane » 

Boecat kaoem Pedagang. inilah tempo jang paling baik. pm EN ERANGAN »Bedak Ta 

TOKO .O Es 3A HI N (BELADJAR BAHASA A RAB TIDA PAKAI GOEROE) 

Pr. Penanaweo 47 — BANDOENG: Dengan (PENERANGAN keloear sendngkok Saka tocan-toean 

mmnnnn an - - poetra dan poetri bisa berbahasa 

na NN ARAB 
APA BETOEL , MAOE BER- ) Berlangganan: satoe boelan 4 nomor F 0.60 

OFAN2 DAN : jin” “boelan 3” P3 al NBO 

Norak | Pen en an K ah maba Ai tid 
TJOEMA 

: apan soedah pake, ditanggoeng tida 

- jon Pesanan boeat“djadi ABONNE di alamatkan kepada: maoe pake Bedak lain, sebab: Kwa- 

. Uhiteits . 
ToKo MM. T. MAASOEM” dministratie ,, PENERANGAN SN aa Na esai Jah 

JANG BAROE BOEKA pa Toko. I BA, Cr Telh, 421 ngeloearkan Se alat Bedak No.             
  

    

Di PASAR SENEN No. 135 Tengkoeroekkade No. 108 1456“, Adem dipakenja, Vormnja oval 

N: PALEMBANG besar, Kebaikannja boleh saksikan sendiri 
' Bisa menghasilkan segala maksoed Toean2 dan Njonja2 itoe karena u Kiacsk as dasi 0 GAN 

BATIKHANDEL »M- 1. MAASOEM PES : Tida pake doos per Kg. f 1.50. Kalau 
“Tjoekoep menjediakan roepa-roepa batik haloes dan kasar serta An ae ee pang SERA pesan lebih dari 50 Ko DAPAT KOR- 

. saroeng saroeng tenoenan keloearan Samarinda asli, Tjerme, $ 7 TING 200y,, lain ongkos kirim. 

an enggein, Garoet Palikat tap ikoersi" dan Icin Jain Djangan kasi liwat koetika jang baik lantas koendjoengin : Monster Gratis 
semoea boeat keperloean Toean-toean dan Njonja-njonja. IT AGENT: Toko LIONG, Pasar Glodok, 

Batavia — Toko TON NJAN, Pasar BERHOEBOENG DENGAN HARI POEASA, kita pe- 
Glodok, Batavia ringatkan pada Toean-foean dan Njonja-njonja kalau maoe : 3 , . 

— berbelandja kain batik, fjarilah, Toko “M.I, MAASOEM“. | D0) B R A | - RB Ki SA R FABRIEK ,,MUGUET“ 

Satoe2nja toko, jang bisa menoeloeng pada Toean-toean dan Malakastraat Teli. 1456 Batavia 

    kita poenja 

  Njonja-njonja soepaja dapat berhimatf. 
  Melainken boewat sementara waktoe Gramophones & onderdeelen 

Boekoe2 boewat main & bladjar Muziek, Roepa2? Muziekin- AN € 
strumenten seperti Viool, Guitaar, Mandoline, Jazz etc. an 

SEBAB.... 
Kita poenja toko baroe, semoea barang baroe. 

Berani kita tanggoeng Boeat Teean2: 

Topi, Kemedja, Sepatoe, Pyamas Kaos kaki, Dasi2 d.LI. 
Kemahalan oe ang kembali, koerang penoedjoe Idlah toekar. 
N. B. Toean-toean saudagar, $- Kami menoenggoe kedatangan 
Kalau maoe beroentoeng ber-  Toean2 dan Njonja2 dengan 
hoeboenglah sama toko M.I segala hormat, 
Maasoem. Djoea! bamjak oen- Batikhandel M.I. Maasoem&Co. 
toeng: tipis. Pesanan diloear kota Pasar Senen No. 135. 
Tara dengan rembours. “Batavia Pekalongan Solo Padang 

Boeat Njonja2 : 

Sepatoe, Topi, Kaos kaki, Tasch d.I.I 

Boeat Anak2: 

Roepa2 pakean, sepatoe, kaos kaki, barang ditanggoeng kwaliteit 
paling baik dan harga MOERAH:         

  

TOKO TIO TEK HONG 
PASAR BAROE 93. —09— BATAVIA-CENTRUM   

     

    

---xny MI KELOEARAN PALING BAROE 
| . DARI 
  

  

FAROKA 
Tag paling djempol 

    

PALING MOESTADJAB 
DIATAS DOENIA 

  

  

Boear keperloean kita djika da- 
- pat dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan. 

  
Ini ketjap kelocaran cooperatie , Boedi: 
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter- 
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likannja dokter, 

      

|' 2R0wN RIBB0N 
(Zonder Coupon) 

Ni FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

#jara kerdja jang paling modern dan jang 

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

     
    10 

“Basmikan semuea baccil2 keetoe2 
akar2 dan daging2 ig. biang dari 

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

DITOEROENKAN LAGI. 

sCryptal” kenal di mana-mana tempat. 
Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 

lah Toecan -toean dan Njonja - njonja, 
Ambil boeat satoe kali pertjobaan 

tentoe akan menjenangken selama-lama- 
penjakit kentjing sampai habis nja, 
tidak berdjangkit lagi. Djoega mendjoeal dodo arbem dan 

belingbin &. | 
Djoega djocal Minjak Tjiamis jang 

toelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertiam 
poer. 

M., RAMIN 

Per flesch isi 100 . .. f3.25 Roemah No, S5A 303 
: MN eneng - 2 5 2 Ti s LO Batavia-Centrum, 

3 3 1 gn Tg 25 

"Toko K. An omi & Cu 
No.9 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden Java 

Boleh dape: di kita poenja agent 

TOKO M. OISHI 79-81, djalan irambaan Senen Batavia-C, 
Y TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. . 

MATAHARI, Tarah Abang, Batavia-C. 

UMENO, Senen dijalanan tram No. 183 Batavia-Centrum, 
SANYO Kramat No. 12 Batavia-C. 

» MATAHARI Tangerang   
Djoega bisa beli pada: 
Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang. Bat-C. 

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

Lamirin p/a Lamiran Vasscherij 
binnen no. 5Gg Chass€ Bat -.C. 

Mendfoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- 

Adres : Moh. NASIR 
G. Abdoelradjak roemah No. 6 

Batavia- Centrum, 

1 1 pak terisi 10 bidji S5. SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). P Pan Hk oesah diporali lagi. 

1 3 KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Corelis, Hat, ea "Oka INGODjA ni? PER 
1 t 5 ABE, Handelstraat Buitenzorg. Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
| : em .9 Tea SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi, tape, pala dan arben, 
| : F, xi TOGASHI Tjiandjoer, Wasalam kita jang. menoenggoe Tocan 

: 2 OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. dan Njonja peenja pesenan,     Tanah Tinggi Gang Bantam | 

    

  
  

  

  

    

   



  

   
  

    

   
   

   

     

   

    

   

  

srssna 

   

Doenia perger 
2     

  

ks    
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| 3 orangpemimpin 
O | PSIL di Digoelkan. 

— Sebagaimana lebih doeloe telah kita 
kan, maka beberapa pemimpin 

'- 

        

    

  

ban pergerakan. Mereka itoe diasing-j 

kan dari tanah kelahirannja, mening- | 

gaikan anak famiiie dan handai-tau- 

| Iannja, mendjalankan nasib jang di 

djatochkan atas diri mereka itoe. Me 

reka pergi ke Digoel, tempat 

pemboeangan jang soedah termasjhoer 

. namanja. ea Tan 

— Salah satoe kedjadian dalam riwajat 
| pergerakan indonesia, jang perloe di 

tjatat dalam tambo-tanah-air kita, ten- 

tang pergerakan oemoemnja maoepoen 

pergerakan Islamnja. $ 

| Saudara2 kita jang menderita nasib 

“ini ialah: (1) Hadji Oedin Rah- 
“many, asal dari Manindjau (Soematra 
Barati, (2) Datoek Bandaro, 

'idem, dan (3) Datoek Singo 

Mahardjo, asal dari Soengai-Ba- 
tang |S. Br.). 1 

Ketiga-tiga 
'pemimpin2 P 
idaerah itoe! S3 Te rn 

Kita kehilangan pemimpin, tetapi 

| kita jakin dengan sepenoeh-penoeh 

' kejakinan, bahwa Allah akan mengoeat 

kan, barisan Partij kita, dengan segala 

jalan jang dikehendaki dan diridloi- 

      

    

  

   
   

    

  

   

  

    - 

     

   

    
    

    

  

   

   

saudara itoe adalah 
Sil jang penting dalam     

  

   

    

    

  

    

  

1a. aa . : » 

Dalam adjaran Islam kita dapati, 

bahwa semoelia-moelia manoesia ia- 

lah orang-2 jang hidoep dan mati 

“pada Djalan-A 
   
   

      

   
   

'ikoet do'akan, 
   

  

     
   -moedaha : 

indoengi mereka| 
     

    

  oe, dan MO 
senantiasa memperiir 

“dan kita sekalian. Insja Allah. 
— La-haula wa-la guw-wata illa billah ! 

  

   
     

  

peringatan mar Boekoe : nar 
.S- Tjekroami — hoem H.O 

TA ROA : : 

Senang hati kita chabarkan, bahwa seka 

“rang LT.P.S.LI. sedang 'asjik mengoe 
| sahakan akan terbitnja satoe boekoe 

  

    
     

  

baroe, ,Peringatan marhoem 

'H.O.S. Tjokroaminoto". 

Kitab ini skarang Tn dikerdja 
kan oieh  Ketoca-Moeda P3 sdr: 

— Hadji Salim. 

      

   

    

   

     “hari lagi, djika telah selesai 
imkan kepada segenap tja-   

  

   

  

  

      

ara pa ingin menerimanja, di- 

harap soepaja soeka memberi bamtoe 

an seichlasnja oentoek mentjetaknja 

“toe 

— Njatakan) 
jang dipintanja ! ea 

"Tidak hanja boeat orang partif, me 

- lainkan hak orang locarpoen sama da 
| lem oeroesan ini! 

Toedjoeh orang di 
hoekoem, 

    

    
   

kanlah poela, berapa boekoe    

    

  

     
       

     
.    

   
kan: 3 YA £ 

“Rapat diLiwa jang dilangsoeng 
kan pada hari tanggal 28 Decem- 

ber 1934 menghoekoem 
'Bakri dan Hasboellah masing2 

45 hari dan Djahasip, Tah- 
mar, Matsirodj, Sahri danRa 

meli masingz seboelan atau 

  

   

   
   

    

seratoes dan 50roepiah 
50 An EN 

kp 
Kacoem isteridimoe- 

| kamedjahidjau, 
Beberapa kali sdr. Dg. Siti Risadjoe 

voorzitter PSII Paloppo (Celebes) te- 

h dihadapkan dimoex4 medja hidjau. 
epandjang berita jang terachir, ma 

    

     
   
   

        

ja hidjau itoe didjatoehkan hoe- 
eman oleh pengadilan (setjara adat). 

en doea boe'an. N 

  

     

  

    
    

   aran 

akan Partij 

Indonesia. 

kawan pengchianat pergerakan 
berpoesatkan di Tjilame, Wanaradja, 
'Garoet, dalam pertengahan beelan De- 
cember' 1934, telah meronda beberapa 
tempat orang-2 PSII, ja'ni di Antjol, 
Singodjar, Tjaringin, Lewad, Tjikoelon. 
isemoeanja masoek dalam bilangan PSI! 
Wanaradja, 
grahan. 

    

Sjarikat Islam 

dimoeka medja hidjau. —. Rakjat 
dan erfpacht. — Rintangan-rintangan pergerakan, 

Dari Madjelis Pers P, S. LI, 

'ngoeatkan Iman dan menjentausakan 
| Tauhid sdr' itoe, dan menambah poe 

at 
Doenia pergerakan oemoemnja. 

gerakan kita (PSII) mendjadi kor-j 

a kesedaran anggauta2 disana dan 

| Fihak “Tjap Djangkar" 
meronda. 

Segerombolan “Tjap Djangkar“ (se 
,) jang 

Onderafdeeling Pasang- 

Jang djalan keliling itoe ialah: Oe- 
mardin, Karmoedin. Djamaloeddin dan 
Toto. Mereka itoe. menanjakan ,,de- 
ngan Ia 
mah beberapa orang PSII. disana, te 
tapi tidak ada orang jang mendjawab 
nja. Kemoedian mereka itoe mengham 
boer-hamboerkan kata-kata jang amat 
kotor, tjoetji makian, seperti jang bia 

sanja dilahirkan. 

k dan sombongnja“ akan roe 

Memang “tidak ada air jang djer- 
nih mengalir dari telaga jang keroeh !“ 
Adapoen maksoed mereka itoe meron 

— “Ditangkap dan ditahan. 

Pada tangggal 15 December 1934, 
Oemar Sidik, Vice-voorzitter LOA PSII 

| Pasanggrahan, Tjb, Wanaradja(Garoet) 
telah dirawat oleh pihak politie dan 

hingga kini beloem tahoe doedoeknja 
perkara jang sesoenggoeh2nja. 

Penggeledahan 
atastiga orang. 

Pada tg. 16 December 1934, telah 
dilakoekan penggeledahan atas bebe- 

rapa anggauta PSSI tjb Wanaradja ja |djaoeh dalam kemoedioratan jang ta 
ni sdr2 Batroeitaman, Soekrija Oemar c 

Sidik. Jang dibawa oleh pihak pengge|padjak mesti ditjockoepkan dengan 
ladah hanja boekoe2 kepoenjaan sdr. 

Oemar Sidik sedjoemblah s2! boeah. 

Adapoen jang melakoekan pengge- 

ledahan itoe ialah : Mantrie-Politie, 2 
orang Pel Politie dan Loerah ds. Pa- Lakea, Toeinan, Boesak, dan Makoepo 

sanggrahan, Ond. Nangkapait, distr. (diperintahkan boeat datang di Leok 
Tjibatoe, Reg, Garoet. 

Penggetedahan itoe berlakoe antara 

djam M.30 sampai kt. 12.15. 

| Lagi penggeledahan. 

1934, dilakoekan poela penggeledahan 
« Keesokan harinja ig. 17 December 

Didakwa mengadakan 
perarakan. 

: Sdr. Anwar, lid PSII Batang, dan 
lid MOD Sjari'at wal-Ibadat, baroe2 
'ini keloear dari boei, setelah beberapa 
boelan mendjalani hoekoem, karena 

. Hitnah jang djatoeh atas dirinja. 
— Sebagaimana biasanja, seorang kawan 
jang kelogar dari pendjara iioe, didjem 
poet oleh kawan2 separtij. Tiba-tiba 
pendjempoetan mereka itoe , dianggap 

" Imengadakan perarakan tidak memakai 
idzin”, sehingga landgerecht Batang 
telah mendjatoehkan hoekoeman atas 
mereka itoe, antara 25 sen dan f 5.— 

Rajat dan erfpacht. 
Orang tentoe masih ingat perdjoe- 

angan jang dilakoekan oleh pihak 
RSII, berhoeboeng dengan erfpacht. 
Salah-satoe tanda kemenangan PSII 
dalam hal ini ja'ni satoe perdjoeangan 
dalam membela hak Ra'jat di Goenoeng 
Seminoeng, sehingga (setelah sesoedah 
hasil), goenoeng ini diberi nama 
»Goenoeng PSII", 
Sekarang roepanja  perdjoeangan 

jang sematjam itoe akan timboel lagi 
di Goenoeng Batoe Anggoe, jang dja- 
raknja kl. 2 k.m, dari Kotaboemi 
(Lampoeng). Ra'jat disana mengharap- 
kan pimpinan perdjoeangannja dari 
fihak PSI. 
Moedah-moedahan berhasil ! 

Ninik-Mamakdannikah 
Salim gl. Dt, Badoea akan bernikah 

dengan Fatimah anak Meran Batoe- 
hampar (Pajakoemboeh). Kedoea be- 
lah fihaknja telah setoedjoe, tetapi en 
tah apa sebabnja Ninik-Mamak tidak 
soeka kasih izin, sedang kadli tentoe 
sadja —dari sendirinja—ta' soeka ine 
nikahkannja. 

Beberapa lama Meran beroesaha, 
tetapi tidak djoega berhasil. 

Djalan lain jang terboeka ta'ada, pa- 
da hal nikah perloe, sebab mereka ta' 
soeka hidoep beroemah tangga, diloe 
ar nikah. 

'Akibatnja si wali dan si penganten 
laki2 ditempel verbaal, jang berkesoe 
dahan'dengan hoekoeman denda f 5.—, 
masing2. 

Disangka berkoempoel. 
Dengan tidak sengadja 5 orang 

anggota P.S,I.I. Padang Pandjang (S. 
W.K.), dengan tidak bersama-sama 
poela, soedah datang dirocmah seorang da kampoeng-kampoeng, tempat tinggal toekang tjoekoer, oentoek keperlocan 

orang-orang PSII. itoe wallahoe a'lam. | dirinja insting: Ppeonwilos mereka 
itoe berada ditempat terseboet, datang- 
lah mantrie politie oentoek memver- 
baainja. - “3 

Setelah diperiksa, maka didjatoeh- 
kan hoekoeman atas 3 orang dari pada 
mereka itoe masing2 10 hari pendjara 
dan jang doea orang lagi” masing2 
mendapat persen 5 hari, 

Bocah  berlakoenja  B. V. V.-kah 
(Beperkt vergader-verbodj ? 

Ra'jat dan padjak. 
Harga hasil boemi djatoeh, raat 

lingganja. Soenggoehpoen demikian, 

penoeh-penoeh. 

dibawah ini: 
Koerang lebih 1 

(Boeol, Celebe3), dimana mereka disoe 
roeh bekerdja ,memakan gadjihs. 

Tiap hari mereka haroes bekerdja, dan 
tiap hari itoe mereka dapat oepah 

f 0.25. Dari pada djoembiah ini, jang 

f 0.10 dipergoenakan boeat .memakan- 

nja, dan selainnja ocentoek. mengang- 

Apaakal? Batjatah seperti kedjadian 

00 orang dari kp. 

  

ada, Dan serenta diminta beras ter- 
NEGO g!  Masehkoenggaatam 

Salah seorang dari mereka jang 
kebetoeian ber-oeang laloe membelikan 
mereka iloe sagoe, Besoknja mereka 
disoeroeh kerdja mengangkat batoe, 

poela, : 5 
Oleh sebab itoe maka pada malam 

dan poelang keroemahnja masing2. 

sdr. C: M. Ti Joesoef ditoedoeh meng- 
hasoet mereka .itoe. 

Rajatdan militer. 

Karena dianggap melawan, tidak 
maoe membajar padjak dan bekerdja 
rodi, maka 22 orang dari Lakea (Boeol- 
Celebes) telah dihadapkan ke moeka 
Radja, jang pada waktoe sedang ada 
di Boesak, 17 k.m. dari Lakea. ” . 
“Dalam hal ini fihak militerpoen ta' 

ketinggatan ambil bagian, 
Setelah diperiksa, ada poela jang di 

masoek pendjara di Leok. 

Islam ditanah.Landschap. 

Oentoek keperloean dan kepentingan 
ra'jat kaoem Moeslimin ditanah Boeo! 
(Celebes), maka PSII tjb Boeol telah 
beroesaha berbagai-bagai perkara. Di 
antaranja ialah meminta idzin dari 
Radja disana, soepaja dibolehkan mem- 
boecat satoe badan jang mengoeroes 
zakat fitrah, nikah thalag roedjoek, dan 

memerangi boeta hoeroef. 
Dari pada permintaan2 itoe tadi 

satoepoen ta” ada jang dikaboelkannja. 
Begitoelah soekarnja kita mendjalan- 
kan Agama Allah ditanah Landschap ! 
Sementara itoe P.S.LI, tjb. Boeol tidak 
poetoes asa, oentoek mendjalankan 
Agama Allah, dengan djalan jang masih 
terboeka, bagi keselamatan -ra'jat ka- 
oem Moeslimin disana, 
Moedah-moedahan sekalian ichtiar 

itoe berhasil, dengan menimboelkan 
boeah jang lezat, insja Allah. 

Warta Redactie 
KEHAKIMAN 

IS. Ab.no, 8217. 
1. Soerat perdjandjian seperti ter- 

seboet di dalam soerat toean, soedah 
& 

  

  

tetapi makanan poen tidak disediakan 

hari mereka meninggalkan tempat tsb, | | 

Dikabarkan lebih landjoet, bahwa| 

soeroeh poelang, dan sebagian lainnja 

     

       
   
      
      

         
    

   
   
   
   
   

   
  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram adres: BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari mafjem? 
kain djas seperfis Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah . 
dapai poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 154 

  

koeat dan tjoekoep oentoek menoentoet 
ke moeka pengadilan. Banjak sekali 
pengharapan dan biasanja anggauta 
itoe mesti dikalahkan disoeroeh bajar 
(djika “tidak ada perkara lain jang 
merintangi). 

2. Lebih baik (dan haroes, djika 
itoe perkoempoelan tidak mempoenjai 
Rechtspersoon) pakailah nama salah 

saioe anggauta bestuur, dan bawa jang 
lain menanda-tangani sebagai saksi2. 

Seboetkan-di belakangnja nama ang-. 

gauta itoe, ia di dalam djabatan Voor- 
zitter atau Secretaris dari itoe per- 
koempoelan. 

3. Permintaan ' atau penerimaan 

ocang dengan kwitantie jang lebih dari 
F.10 roepiah, mesti pakai plakzegel. 

4, Tidak termasoek di dalam satoe 
larangan negeri. 

Ab.no, 8311. 
Hoofdschatter itoe bisa mendapat 

onderstand. 
Kirim rekest kepada Hoofd Pandhuis- 

dienst, dengan perantaraannja Chef 

jang dekat sekali atau inspecteur jang 

bersangkoetan, dengan . kemoekakan 

“segala hal kedoedoekan - perkaranja. 
Lebih baik itoe soerat diantarkan 

sendiri kepada Chef jang belakangan.   — G— 

  

| THE SUN & 
Senen 127 - Batavia-Centrum 

FOTOGRAAF SIANG 
DAN MALEM (50. 

      

Ka “Dari LA PSIi Ranau kita dikawat-, 

saudara itoe mesti menghadap lagi 

ena hoekoeman telah djatoeh ma: 

 maoe tidak maoe sdr. itoe mesti 

atas 4 orang lainnja, ja'nisdr?, Wasdi 

(candidaat lid PSSI), Mashap, Doejeh, 

Kamar dan Djoemarta (ketiga-tiganja 
soedah mendjadi lid RSII). 
-Adapoen maksoed penggeledahan 

itoe, hingga kini beloem dapat diterka. | 

Jang menggeledah ialah : Ass. Wedana 
Nangkapait, Toea-kampoeng dan Lebe. | 

Kemoedian daripada itoe, ke-empat 

orang terseboet dibawa ke ketjamatan | 
(assistenan), dan laloe diangkat dengan 
motor ke Kaboepaten Garoet. Sedatang 
mereka itoe disana, dimadjoekan be- 

berapa pertanjaan oleh pihak. Politie 

kepada mereka. Pihak pemeriksa ialah 

Ass. Wed. Nangkapait (Soskaweningl 
tsb., dengan dihadliri poela oleh Patih 

"Garasi". 

Oemar Sidik masih 
dalam tahanan... 

dimadjoekan beberapa per- 

'tanjaan kepada mereka jang dirawat 

itoe, maka mereka di-idzinkan pot: 

lang, selainnja seorang ja'ti sdr. Oe- 

mar Sidik, 
dalam tahanan. 

“Setelah 

Doegaan. 

' Sepandjang verslag jang kita terima 

dengan lengkap, roepanja penahanan 

sdr. Oemar Sidik itoe, dihocboengkan 

dengan pembitjaraan dalam salah satoe 
'koersoes (vergadering) Sjarikat Tani 

(PSIN) tentang kata-kata: , Verdeel en 

Heersch-Politiek“ dan , Het dom hou- 

|den van de massa" Ketentoean dalam 

hal ini beloem dapat diperoleh. 

£ 

soer membajar padjak. 

praktijknja ? 

jang hingga kini masih | - 

'Theorie bagoes, tetapi betapakah 

Orang-orang tadi, jang katanja akan 

dipekerdjakan -di Leok, tiba2 disoe- 

roehnja bekerdja di Lonoe,satoe tempat 

jang djaoehnja tidak koerang dari 60 

k,m, dari Lakea. Tentoe sadja semoea 

perdjalanan itoe haroes dilakoekan 
dengan djalan kaki. 
“Setiba ditempat itoe ra'jat sangat 

  
Di dalam kita 'poenja atelier, kita bersedia kapal-terbang, dengan di. 

bawah roepa-roepa tempat di kota Betawi ini. Gambar diatas oendjoek 

Pasar Ikan, tetapi masih banjak Jajar lagi. 

Bikinlah portret pada kita boeat pringetan ! 

Ditanggoeng rapi dan netjis Tarief sangat pantes   pajah dan letihnja, apa lagi makan ta'   
  

TJONG 

Kramat 16     
  

     
erita nasib itoe. Moedah-moeda- 

obaan ini mendjadi sjarat pes 
| Verslag lebih lengkap akan me- 

hnjoesoel. - 

| RIJWIELHANDEL EN MEUBELHANDEL 

Sawah Besar No. 13-15 Telf, WI, 390) : 
avia-Centrum. Teletoon WI 1633) P1 

  

& Co 

  

Berdjoeal : Kereta'angin Releigh, Hercules, d.L.I. merk. 

“Perkakas roemah -dari kajoe, Tempat tidoer, Djam? 
Gramofoon d.IJ. 

Ma BA maa an hah 

Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang 

gampang, # :             pes 

 



   
   

   

  

    ENTLE 1OESIN MALAISE: 
1 gan nasi dan garem, hampir 

oe ada apa2 jang dirasaken 

   

  

4 

    

  

sara sekali. Boeathin- WII 

   
   

ipang sekali (moedah| 
rloekan minoem ang-    

i Anggoer Boeat Tolak Penjakit2 $ 
Moeka poetjet, Makan koerang 
ng darah, Pinggang sakit, Kaki 

loetan, Kepala poesing, Mata gelap2 
srampoean dateng boelan (kotoran) 

   
   

   
   

        

  

  

& Co, Asemka 24 Batavia,   

  

oet berasa sakit. 
perloe minoem boeat bantoe 
jang dalem kandoengan, d.!.I, 

      

0. HOOFD-DEROT 
Roemah obat Tionghoa 

aa Tong An Tong Hian Kie : 
| Passerstraat 59 Meester-Cornelis Telf. 455 

  

bimbang tetapkan fikiran timbang menimbang kendati dilaoetan ma- 

   
'laise ber Merana Sa badan didalam kesehatan itoelah kemena- 

dalam pergoeletan redjeki dan oemoer tambah tingkatan. 

|. Mincem Anggoer djangan katelatan. 
Ne an 5 
sa 3 s sarana.     

|
 

| 

    

Belandja sedikit of banjak, 

LEBARAN AMPIR DEKAT 
| 'Boeat di soegoekan pada tetamoe, datang pereksa lebih doeloe ka 

| Toko ROKKOH, Kramat 10, Batavia-C. beli Milk Caramel daflain2 - 

biscuits. Harga keliwat rendah di tanggoeng menjenangkan. 

Beli boeat di keteng, datang pada Importeur nja Firma €C HIRAI 

dapat persenan jang bagoces boeat lebaran, 

Kleermaker 

MOEDAHAM 
lex toekang ditoko Oger Freres 

| Petodjo Risatoe No, 18 Gang | Ratavia-Centrur 

  

Moga 

5 £ 

Trima roepa2 pekerdjaan bocal toean2 
dan roepa2 model menoeroet maoenja 
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 
ngan jang bagoes enak dipake datanglah 
di kleermaker jang tersebost. 

Memoedjiken dengan horma 
MOEDAHAM 

  

  

SEN ERA EN 

  

  Khoe Teng Hay, Gebroeders 
  

West 

Isi 

Mintalah 

  

TJOEMA ADA SATOE! 

Java poenja sigaren fabriek 

Boeat menjoljoken ini boelan », POEWASA 

Jang ada kasi kloewar sroefoe-sroetoe, 

. Kwaliteit jang paling baik, 

terkenal, kepada Toewan ampoenja 

Masih ditjari boeat di Indoenisia 

Khoe. Tandmeester 
Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- SINDANGHEUL As kerdjaken sampe rapi ditanggoeny enak : Si MMO pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Asistent) dokter gigi Europa sehingga IB : - 115: taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang tida m 
boleh berdame dapet Wa Ha 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 19 minuul bisa semboe per bolo! 5 Gr f 1,25. Poeder gigi bikin koeat das mengilapken gigi per botol 20 Gr. £ R5, 

jang paling banjak en, 

Harga jang paling moerah, 

srcetoe ,DOERIAT“ jang 

Obat. mata Orang toea oesia 50-7 -10 langganan taon mata tida awas pake ini bisa terang AGENT-AGENT: Iper botol 5 Gr. f 250.— 
Terima pekerdjaan sepoe Duitschland     

      mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon, 

  
 Kwaliteit Concurrent 

, i ? Siapa jang tida kenal 

'Tjan Foeng's     

  

2 — Koeat enak di pakenja 

| —. Bagoes modelnja 
: pantes harganja 

   

  

  

     

        
      

     
      

| Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 
Hnia SN NAS 2 poenja toko. & 

| Schoenenfabriek TJ AN FOEN | G 

. Teli, 3313 WI. . — Batavia-Centrum   
Ar NM 
T 

IN 

IN 

  

Toean maoe djadi lebi Po- 

  

  

pulair ? 

Pakeilah kemedja merk Po- 

pulair, ialah 

ada kemedja Amerikan jang 

populair. Bisa 

dapet 2 kleur, poeti sama 

beige. jang Populair 

Dan djoega lain2 matjem,       datenglah liat di kita poenja tang 
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,P ef aga 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, : 
Bisa didapat di: - 

Waroeng Doso Setijo— 
Toean Tarmat (Coop 

Rawa Mangoen. 
Toean Djajanoerhenda— P 

Petodjo. 
Buffet Krakatau— Meest 
Toean Partawinata — 

Kp. Sawah. 

Ditjari agent-agent jang actief ke- terangan bisa didapat pad 
Telf. 1810 Wi Te 

Maa aan nmr angan 

MAA 

Toko. 

Moelai harga f 0.55 
Tanah Tinggi. 

. Gang Melati) 

oelo Pioen 

TOKO 

HWA MIE 
Bat.-C. 

er Cornelis, 
Gang Sentiong 

Pasar Senen 141,  — 
      

  

     
#vacature”, ada nampak di pintoe 
sebagaimana banjak kantoor ini wak 

Itoe poenja itoe merk. | 

Tidak antara lama oppas kembali 
keloear : ,, Boleh masoek sadja toean”. 

Di belakang medja 'toelis Oemar 
 Ilihat seorang lelaki tidak begitoe 
djelek, dengan ia-poenja djas toetoep 
dan rantai airlodji perak-bakar di 

  

Oleh Isakoenja atas sebelah kiri. ' 3 

EROEN -Beberapa soerat toempoekan ada 
HN 7 2 ..P € N . di medjanja dan waktoe lihat Oemar 

32 | Bagian ke VI. |masoek persilakan doedoek. 
- TETAMOE DARI BETAWI. |, Oemar dalam hatinja pikir bahwa 

Tang ea Haa jjang depan ia ini Soemardi, socami 

a di sini ada bekerdja tocan|gdari Soetijah, perempocan jang ia    

   

  

   

  

Tjoema berdoea dengan djoeroe- tian jang tentoe djangan sampai salah 

lis, Toean toenggoe sadja sebentar .Jadres: ,Oh ja, saja maoe ketemoe 
Oemar  berdjalan mondar-mandir| dengan toean Soemardi". 

dengan peg nja, saja sendiri. Kan ik wat voor 

  

     

  

  

  

g topinja di tangan 
kanan melihat-lihat banjak toelisanfU doen?". 
oendang-oendang itoe kantoor, ,Geen| Terima kasih. Saja Ocmar dari 

  
« 

e 2 'benar-benar tjinta. Hiri hati dan ke- 
Ka marahan ada dalam hatinja. “Tetapi 
Bi Lon 000... Ha akan sabar, sebab dalam kantoor 

dea ada orang maoe bitjaraldan tentoe di sebelah kamar lagi ada 
Tt S0 TAAN ng TN 

Malas Naa an Lol an" »Apakah saja bisa berboeat boeat 
“bp bekerdja dalam kantoorf0ean ?“ tanja Soemardi dengan sabar. 

tgl dengan chefnja atau di kamar sen- » Tidak, terima kasih", kata Oemarj 

AE TR eating UUT Ldan ia masih ingin dapatkan kepas- 

Betawi. Toecan pernah dengar saja 
poenja nama ?“ : 
' Soemardi sedikit kaget. Ia pandang 
Oemar, sampai potlood jang di ta- 
ngannja djatoh di medja. 

»Dari Betawi, . toean Oemar. 
Tidak, saja beloem pernah dengar. 
Ada oeroesan apa, sajang saja boleh 
dibilang sedang banjak kerdja, tetapi 
tidak apa »oleh sekarang bitjara ba- 
rangkali oeroesan penting“. 

»Memang benar penting”, kata 
Oemar. ' 

Soemardi panggil oppas, kasihkan 

erentah: ,Bawa ke kamar toean 
awalatta, taroh sadja di medjanja. 

Jang lainnja ini boeat toean 'Chef, 
kalau soedah diteeken bawa ke sini 
kembali. Sementara itoe djangan ma- 
soek doeloe. di ini kamar sebeloem 
Saja panggil. Saja ada oercesan sama 
ini toean“, kata Soemardi . dengan 
oendjoek ke djoeroesan Oemar., 

»Baik toean"., 1 
Sesoedah ia perentahkan pada 'op- 

pasnja toe,  Soemardi melihatkan 
Oemar dengan anteng“dan kalm : 

sAda oeroesan apa toean ?“ 
»Saja datang special dari Betawi 

boeat ketemoe sama toean, ada,sebab   toempoekan soerat pekerdja'annja dani 

  

. Soemardi taroh doea oedjoeng si- 
koetnja  dipinggiran medja kedoea 
tanggannja melipat satoe sama lain 
berdjaga di bawah dagoenja. 

»Toean disoeroeh boeat datang di 
sini pada saja? Jah, kalau toean dari 
Betawi tentoe itoe oeroesan, saja 
soedah rasa". 

»Saja tidak  disoeroeh" 
Oemar. : 

,O, dan toean maoe bitjara tentang 
saja poenja isteri. Dengan kwaliteit 
sebagai apa toean ketemoe dengan 
saja ini. Toean dari Raad Igama ? 

»Boeat 
maoe seboet apa. Saja dat i ketemoei Soeaminja sebrang bai pocan jang saja tjinta padanja. Saja kira Soeaminja itoe Seorang jang wa- ras pikirannja dan tidak akan kalang- kaboet tidak karoean jikalau men- dengarkan orang bitjara baik-baik..." 

»Apa jang kau katakan baik bai -baik. Satoe kekoerangan adjar jang keliwat batas. Dari ma 5 . na kau berani kete- 
moekan saja ?“ : 2. 

djawab 

'»Boekan", : 
“ Toekang oeroes perkara dan zaak- 
waarnemer begitoe....?" Akan disamhpeng' 

»Boekan. Saja datang kemari te- 
moei toean sebagai seorang jang tjin- 
ta kapadanja, sebagai orang jang akan 
openi djikalau memang soedah sah 
bertjerai dari togan”. 

Mendengar itoe Soemardi kelihatan 
marah keras. Matanja mentjereng, 
badannja gemetar dan dengan tangan 
kanannja pegang linial boelat ia berdiri 
dari tempat doedoeknja. 

»Boeaja, boeaja kau!“ kata Soemardi. 
Oemar tetap doedoek anteng. Se- 

bentar ia angkat poendak dan men 
djawab kemarahan Soemardi itoe de- 

» 

  oeroesan — togan poenja isteri",   ngan sogara tetap. 

saja tidak keberatan kau - 
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