
   

  

P
a
 

PE 
aa
 

sad
 

Nu
 

an 
ka 

La
ni

 
Pa 

P 
ada 

Ta
na

 

ui B5. 

    
    

   

  

& f 
( | 
Ne Si 
F7 
je 
He 

3 , 

T
N
 

7 
fe 

fi 

K 
:     
   
    

    

| ngan bangsa Bara 2 md kita hen | Diadi dipersidangan jang. akan datang 
, Tt z 

  

Disesteur - Hoofdredacteur 
» | SABROBN. 

Lu Hoofdredacteuren : 

PD. KOESOBMANINGRAT, 
Mic. SASTRA DJATMIKA. 

Midden Java 

3 

| GOUVERNER C'ESTPREVOIR.| 

“Berkali-kali kita oelangkan itoe: 
erkata jang  maksoednja, 

| itoe mentjegah, | 

.mentjegah sesoeatoe 

| bahla jang bisa mengantjam penghi-j 

.doepan raat”... PN 
| Kita ingat kembali pada perkataan j 

| tentang perasaan takoet dari pendoe- | sentoek Djawa Tengah, kita toetoerkan 

perkataan asing, 
bahwa memerintah 

4 Ci 

      

  

' Sekitar pilihan auggauta 
$ 2 olksraad. 

Masih banjak kans 
oentoektoeanR.A.A. 
Koesoemo Oetojo. 

Pada pemilihan anggauta Volksraad 

doek dalam beberapa district di Pria-|bahwa boleh djadi akan dilakoekan 
ngan Tengah, seperti di Lembang dan pelan kembali oleh leden R, R. 

— 'Tjonggeang, berhioeboeng dengan soen- | andjarnegara sebab voerzitter R. R. 

| tikan pest dengan obatnja Dr. Otten. 
Menoeroet keterangan dari D.V.G. 

via B.B., maka boleh djadi kedjadianj 

timboelnja itoe kegontjangan dalam | 

| kalangan pendoedoek, disebabkan oleh | 

| #jaranja mendjalankan soentikan. itoe. 

Boekan oeroem, artinja boekan dari 

| satoe roemah tangga semoea anggau- 

ta, dari bapa sampai anak ketjil, akan 

|. tetapi dari satoe toemah tangga hanja 

dipilih oempamanja 2—3 orang sadja, | 

sedang jang lain tidak. Atoeran itoe| 

katanja, oentoek membandingkan beker 

djanja vaccin itoe. Dan dengan atoeran 

ini. boleh djadi dari -satoe roemah| 

tangga, jang oleh orang banjak diki- 

| ranja disoentik semoea, ada -orang 

| mati pest, jang djoestroe tidak disoen- 

| dik. Ini atoeran kita anggap ada ketjiwa| 

sekali, keliwit ,onverantwoordelijk”, 

Boleh djadi jang dimaksoed melainkarry- 

| kepentingan Pengetahoear dan Ilmoe sm 

| Kedokteran, choesoesnja Penjakit Pest 

| dan 'itoe Anti-pest-vaccin, akan tetapi 

| apakah tidak dipikir lebih doeloe 

| bahwa atoeran itoe bisa menimboel- | 

jalah Regent Bandjarnegara telah 
kesalahan madjoekan doea soearanja, 

  

  

  
  

R.A, A, Koesoemo Oetojo. 

di R. R. dan Provinciale Raad Midden 
Java, dimana Boepati ini mendjadi lid. 

Ini hal boleh dianggap tidak sah, 

kan salah sangka dari bangsa Indonesia | dan bisa dilakoekan pemilihan kembali. 

jang sifat dan tabeatnja berlainan de-|Hak oentoek minta dilakoekan pemi- 

Selain dari pada 

lihan kembali itoe ada pada Volksraad. 

Volksraad akan memoetoeskan oentoek 

dak menanja lebih djaoeh, apakah Se sah atau tidaknja pilihan pada Pa- 

| beloemnja  didjalankan 'itoe atoeran Ingeran Gondosoebroto. 

|. menjoentik pest dengan tjara sebagian) 

|. sebagian oentoek perbandingan, tidak ! 

/ dibitjarakan lebih doeloe olefi priajildan kepala district jang lain. Jang 

- BB. bersama-sama pegawai DVG. 

'#'Sesoeatoe atoeran baroe, sesoeatO€ | rjapai boeat kasih mengerti lebih doeloe 

| atoeran jang mesti meresap dalam hatija72s dan maksoednja atoeran baroe 

Sanoebari rakjat oemoem, jang penting |itoe, sedang kepala district jang lain |la 

  

satoe soedah memboeang tempo dan 

oentoek kesehatannja, dan keselamatan | si ema main perentah haloes sadja, dan 
nja perloe terlebih doeloe dibitjarakan | djikalau jang  haloes tidak berhasil, 
dengan merekaitoe sampai mereka ito6,| dengan perentah keras, - 
dari jang pintar sampai jang bodoh, Perentah haloes apalagi perentah 

mengerti semoea. Mengerti djalannja, fkeras, dalam djaman ini soekar sekali 

mengerti poela maksoednja, djoega ke- | berhasil lain dari pada jang diinginkan. 
pentingannja sendiri. Dan siapakah inilah mesti dimakloem. 
jang lebih berhak dan pantas oentoek Rakjat soedah terlaloe banjak di 

membitjarakan itoe bersama rakiat, latoer, direglementeer dalam peng- 
jang ada dibawah perentahnja, tidak 

lain dari pada kaoem B.B. Indonesia, dal higoepan sehari-hari dalam desa di- 
ri atas sampai kebawah, dari Boepati 

|. sampai Loerah. Mereka ini mesti berani 
dan soeka hati memboeang tjapai dan 

| tempo, mesti bisa ,ngadalang” dari 

| pagi sampai malam djikalau mesti. 
“Memang biasanja, manoesia itoe 

lebih soeka memboeroe kesenangan 
dari pada ketjapaian, dan priajie itoe 
manoesia belaka. Akan tetapi sebagai 
pegawai Bestuur, 

rakjat djelata. 
Beberapa kali di Priangan telah 
djadian berdjalannja atoeran2 baroe, 

g hasilnja berbeda2 dalam beberapa 
rah, Didalam satoe district atoeran 

' berdjalan dengan beres, sedang 
4 

mm district jang berwatasan atoeran| sampai tjoekoep. 
: menimboelkan keriboetan dan ke- 
tjangan. Ini tidak lain, dari sebabfiagi dan. djangan 

a perbedaan tindakan (|tjara me- 
lantaran hiboek   h) dari kepala district jang satoe K.N 

' Rebo 16 Januari 1935 

hidoepannja, mereka itoe dalam peng- 

bandjiri -atoeran-atoeran dari dienst|P 

negeri, dan kebanjakan dari atoeran 

itoe meraka tidak mengerti. Bandjir bahwa soedah ditjoba seringkali oen- 
atoeran itoe haroes dibendoeng, tapi|toek menjeloendoepi vergader-verbod, 

djikalau memang ada atoeran jang |demikianlah Aneta 

sangat penting, seperti soentikan men- Medan. 

tjegah pest ini, bendoengan itoe boleh 

dibongkar sedikit, tapi lebih doeloe |hesiag, diantara mana satoe brochure 

dipereksa soepaja djangan meroegikan |jang diterima dengan post dari Hol- 
E maka wadjiblah | kepentingan oemoem, 
|. mereka itoe mengorbankan tenaga lahir 

dan batin oentoek  kepentingannja 

B.B. haroes mentjegah terdjadinja 

MW ERAmeNeeeraa umr nespamngenNaNnI 

Dari sekarang kita bisa kabarkan 
bahwa nanti akan dimadjoekan dalam 
Volksraad oleh Nationale Fractie oen- 
toek diadakan lagi pemilihan oleh leden 
R.R. di Bandjarnegara. 

Tentoe sadja jang akan dipilih hanja 
itoe satoe diantara doea, Pengeran 
Gondosoebroto atau R,A.A. Koesoemo 
Oetojo. Betoel leden merdeka boeat 
pilih lain candidaat jang telah ditetap 
kan, tetapi sebab .ini 'artinja.sogara 
terboeang, tentoe tidak akan berboeat 
begitoe. Hanja satoe diantara doea 
djago terseboet! 

'soeara itoe hanja 3, maka kans oentoek 
toean Koesoemo Oetojo masih besar 
sekali! 

Setahoe kita dalam R. R.: Bandjar- 
negara banjak doedoek goeroe-goeroe, 
poen orang particulier, sehingga B. B. 
tidak bersoeara terlaloe koeat. 

Pangeran Gondosoebroto djago dari 

imo Oetojo dari Boedi Oetomo, Meni- 
lik  soearanja di Volksraad njaring 
djoega, lid tertoea dan pernah mewa- 

“ Ikili voorzitter, kans oentoek terpilih, 
artinja menjoesoel itoe tiga soeara 
dari saingannja, ada besar sekali ! 

Sementara itoe leden R.R. Bandjar 
negara djadi penting artinja masing2 
boeat kedoea  toean terseboet “diatas. 

|Mereka sekarang djadi poenja penga- 
“.Iroeh, besar atas dorong ke atau seret 

dari Volksraad. Ini djadi pentingnja 
Itoean2 leden  R.R: Bandjarnegara di 
sebabkan... : 
ternja ! OS ERA 
t1Dimana dengan dipilihnja R. A.A. 

kesalahan dari voorzit- 

| Tjakraningraat P. P. B. B, dengan Pa- 
ngeran Gondosoebroto djadi poenja 
5 wakil (toean2 Wiranatakoesoemah, 
Soetardjo, Danoesoegondo, Tjakra- 
ningrat dan Gondosoebroto), maka 
tidak apa djikalau dikoerangi satoe 
oentoek kasih tempat pada toean 
Koesoemo Oetojo. Dari sebab, kita 
doega banjak leden R. R. Bandjarne- 
gara pada herstemming itoe akan 
kasih soearanja pada toean Koesoemo 
Oetojo. 

Dari- pemilihan di Djawa Timoer 
nampak bahwa candidaat dari ra'jat 
jang berarti tidak bisa kepilih, jalah 
Mr, Dr, Soebroto dari PBI, 

Berhoeboeng dengan itoe, disebelah 
angkatan seorang PRL, kita ingin Mr. 
Soebroto tadi bisa doedoek di Pedjam 
bon. Kepandaiannja tjoekoep, Gedepu 
teerde Prov. Raad Oost Java jang ter- 
toea dan pernah mewakili Gouverneur. 

en ada ihe.right man oentoek 
dikirim ke Volksraad. 

Kita besar harapan pemerintah akan 
perhatikan ini soal djoega .....! 

, S 
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Penggerebekan Partindo di Medan. 

Penjiaran brochure 
palsoe. 
Disoeroeh beractie 
lilegaan 

Gewestelijke Recherche melakoekan 
enggeledahan di roemah2nja beberapa 

pemimpin2 Partindo di Medan, ber- 
hoeboeng dengan beberapa keterangan 

kabarkan dari 

Hasilnja dari ini penggeledahan, ja 
lah bahwa banjak soerat2 jang di- 

land di dalam emplop2 di atasnja ma 
Sekarang baiklah, priaji BB, itoe Jna terfjetak reclame dari salah satoe 

dimobitiseer 'dari. bawah. sampai keladi" oentoek tjoetji kepala. 
atas oentoek menerangkan maksoednja 

dan djalannja itoe atoeran, dan dji- 

kalau didjalankan lagi seentikan, Soe- | begitoe), Lembaran loearnja dari ini 
paja dengan djalan oemoem, semoea| brochure memperlihatkan salah satee 
orang, besar ketjil, toea moeda. Kalau|gambar dari bijbel dan namanja dari 

'beloem tjoekoep obatnja, toenggoe satoe perkoempoelan oentoek mendjoe 

(artinja Ng sebar" seperti banjak 
soerat2 kitab Christen jang bertitel 

al, dan membanioe menjiarkan boekoe 
soetji bijbel itoe, Sedang isinja dari 
ini brochure sangat bersifat Koeminis, 
kata Aneta,. dan memoeatkan peladja- 

ingat pada" kaoem penghasoet sadja. Iran centoek melakoekan satoe illegale 
actie (actie jang tidak sah).   

Djikalau orang ingat bahwa bedanja |. 

P,P,B.B. sedangkan R.A.A. Koesoe-f 

Satoe brochure pakaititel , de Zaaier" 

' Diterbitkan oleh: 
Drakkerij ,PEMANDANGAN' 

Dir. R. H.'0, DJOENAEDI 
Kantoori Senen 107 Bat,-Centrum 

HARGA LANGGANAN: 

Indonesia satoe kwartaal”, t 4.50 

Locar Indonesia. « . . «5,50 

“ Boleh  dibajar 'boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
sn admjoistratie, 

Administrateur S. M. SOEBRATA, 

Y 

as Na Na aNNA NN. 

« 

repuaaa amar Aa MANA MM Papa ama 

Losse nummer 10 Cent 
sei ba abi ea 

  

wissel dari # I.— atau f1.20 oleh   

Kinine menjegah penjakit griep dan Influenza 
PAKAI 1 TABLET TIAP HARI. 

Boleh didapat pada pendjoeal2 kita. 

Tjonto jang berisi 100 tablelten dari 0.2 gram BISULFAS CHININI 
atau HYDROCHLORAS CHININI (ZOUTZURE KININE) berikoet atoe- 
ran memakainja, akan dikirim sampai diroemah sesoedah diterima post- 

N. V.. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK.   
  

Pemeriksaan dari soerat2 itoe, masih 
teroes dilakotkan. Tapi tidak ada 
orang jang ditahan. 

sy 5 

Poelau2 djadjahan Japan. 

Tidak bisa dilenjapkan' 

Aneta-Transocean tanggal 14 Jan. 
mengabarkan dari Tokio bahwa Ad- 
miraal Suzugu soedah memberi pene- 
rangan dengan opisil, bahwa kepoe- 
lauan maandaat Japan ada mengambil 
kedoedoekan penting dan jang teroe- 
tama sekali didalam hal tjara pembe 
laan negeri Japan, 

Japan soedah tetap mengambil ke 
poetoesan oentoek memegang tegoeh 
ini kepoelauan meskipoen dengan 
bagaimana djoega daja dan tjaranja, 
sebab tetap berdirinja Japan ada ter- 
gantoeng dari ini kepoelauan. 

sa f Ta 

| Pernjataan seorang journalist 
Japan berhoeboeng dengan 

tahoen baroe, 

Tentang soa2jang me 
njangkoet Indonesia. 

Ini pagi kita terima madjallah ,, The 
Nanyo  Tsushin" - dari Japan, boelan 
Januari 1935 dalam mana toean Y, Mi- 
nami seorang journalist Japan jang 
tidak asing lagi namanja di Indonesia 
menoelis artikel tentang tahoen baroe 
dan soal2 jang menjangkoet tanah air 
kita ini sebagai berikoet : 

»Di Japantahoen baroe ini dianggap 
sebagai batas jang penting akan mem 
baharoei segalaha wa didalam peng 
hidoepan kita, 

Djika kita berpaling pada waktoe 
jang laloe, maski soedah diboeang te 
naga 25 tahoen didalam pergerakan 
pers, masih sadja kedapatan banjak hal 
jang salah mengarti antara Japan, de- 
ngan Indonesia. Sekarang sedang di 
boeka conferentie perdagangan di Be- 
tawi, akan tetapi menjesal sekali soedah 
terboekti kedoea belah fihak soedah 
fahamkan banjak sekali kekeliroean, 
hingga telah diboeang tempo 6 boelan 
lamanja, 

Setelah tersiar itoe conferentie 
maoe diboeka, dalam halaman perio- 
diek ini, sebagai djalan barter jang 
paling baik antara kedoea negeri, kita 
soedah mengoendjoekkan perloe diba- 
ngoenkan poela onderneming kapas ig 
sanga besar dibenoea Papoea dengan 
kapitaal Japan dan dengan djalan coo 
peratie sama gouvernement Belanda, 
sedangkan berpoeloeh riboe tenaga 
koeli boleh diangkoet dari Djawa soe- 

dengan mengoerangkan koeli pengang. 
goerar, berpoeloeh miliioen yen kapas 
boleh diexport ke Japan. Itoelah djalan 
positief, sedangkan sebagai djalan jang 
negatief Japan memang lebih baik 
membeli banjak goela dari. Djawa 
Djoega dalam periodiek ini ada be- 
berapa kali telah meroendingkan sa- 
lahnja pers Japan jang merendahkan 
fihak Belanda, dan perloenja autoriteit 
Japan haroes menaroeh sympathie dan 
perlakoekan lebih manis pada pen- 
doedeek Tionghoa di Japan. 

. Tetapi regeering Belanda poen ter- 
kadang soeka menjangka tidak keroean, 
oempamanja, Japan kekoerangan kajoe 
banjak dan pantasnja ia haroes mem- 
bantoe lebih banjak, 'soepaja onderne 
ming Belanda dalam peroesahaan begi- 
toe biasanja gagal sadja, dan djangan   main menjangka tidak keroean, ber- 

paja pri-keamanan djadi lebih baik | 

hoeboeng dengan pembelahan marine 
begini-begitoe. : 

Perhoeboengan antara Tiongkok dan 
Japan soedah banjak baikan, kata gou 
vernement Tiongkok, Pada 'tg, 4 Aug. 
(1934 generaal Chang Cheng telah 
menggeroetoe di Malang, bahwa Hoa 
kiauw tidak mengerti d'asanja gene- 
raal Chiang Kai $ & 
adanja beberapa penga 'g Tionghoa 
jang soekatoeroet-toer an perasaan 
dan jang mengikoeti . ', .boekan me. 
mimpin .. napsoenja orang banjak 
jang kesasar, (sesat), 

Mikado Japan soedah ma'loemkan : 
firman jang terang, dengan apa dikata, 
bahwa Manchukuo haroes dibantoe 
soepaja djadi satoe negeri 'jg merdika 
penoeh, Di Japan soedah tentoe tidak 
boleh ada satoe staatsman atau satoe 
generaal jang berani melanggar firman 
wakil Allah jang kodrat. Tjoema 
mereka ini maoce ditetapkan kemerdi- 
kaan ra'jat Japan boeat tinggal berniaga 
dan beroesaha, sama seperti kaoem 
peranakan di Indonesia, apalagi Japan 
telah mengorbankan disitoe djiwa 
soldadoe beberapa poeloe riboe dan 
ocang » doea ratoes milllion yen 
boeat menjapoe ganggoean Rusland. 
Japan soedah perang disitoe dengan 
betaroeh mati hidoepnja negeri, Semoea 
itoe perlahan2 dipahamkan oleh gou- 
vernement Tiongkok, 
Pendoedoek disitoe 78 p@t ada bangsa 
Han. Sedari djaman doeloekala disitoe 
ada bersarang banjak kaoem bandiet, 
Sekarang soedah tidak ada voluntairs 
politiek jang melawan dan pri-ke- 
amanan ada banjak baikan, Tjoema 
ketinggalan riboean bandiet jang men 
dapatkan alat sendjata dari fihak So- 
viet dan jang membegal pendoedoek 
disitoe. Jang dirampok dan diboenoeh 
78 pCt ada bangsa Han, se- 
bagian sedikit ada bangsa Boan, Rus, 
Korea, Japan, Amerika dan Inggris. 

Tetapi ada orang jang memoedji 
ia-orang sebagai patriots. Doeloe di 
Amoij dan Shanghai ada orang Tiong- 
hoa dari Indonesia dibawa Jari dan 
diminta oeang teboesan. Di laoetan 
dekat Madoera doeloe kedapatan ba- 
djak laoet jang menganiaja orang Me 
lajoe dan Tionghoa, tapi tidak dipoe 
dji patriots, Baroe ini seorang Tiong- 
hoa dari Betawi datang di Tokyo. 
Boeat meliwati Manchukuo, kita be 
berapa kali pergi ke legatie negeri 
itoe boeat minta vise, Saja tadinja 
kira Manchukuo ditjaplok dan di 
oeroes oleh Japan, tapi doegahan 
saja keliroe sekali kata ia. 
Kita mengharap orang djangan ke 

tarik sadja dari hasoetan dan propa 
ganda Europa. 
- Pada waktee jang belakangan ada 
bertambah banjak student Indonesia 
jang datang beladjar ke Japan. Mereka 
teroetama haroes beladjar kepandaian 
techniek. 

Di Japan ada gerakan Pani-Asia, tapi 
iloe boekan berarti mendesak orang 
Barat, hanja sadja maoe mengikat pen 
dapatan lebih keras antara sesama 
'bangsa Asia oedtoek madjoe bersama2. 
Djangan sekali diartikan kedatangan 
pertonlongan Japan ini-itoe dan kaoem 
pemimpin Indonesier teroetama haroes 
berdaja berdiri dengan tenga sendiri, 

Penoetoepnja dengan mengharap2 di 
hidoepkan persahabatan jang makin 
kekal antara Japan dan sekalian pen- 
doek Indonesia dengan menjingkirkan 
segala bibit jang mendjadi salah mie-   ngerti diantara satoe sama lain". 

hek. . .. menjesal 

  

     



  

“pada kita. Lebih2 dari dar 
— pengharapan, maka Duitschland itoe 

| beroleh kemenangan. S 
“poeloehprocent da 

“ banjaknja soearaada P 
. 'Tjoema 0.4 procen 

— bawah kekoeasaannja Volkenbot 

-. djoemblah soeara. 

. ngannja Duitschland 

. telah memilih Duitsehland tersoeroeng 

3 “aa Doeloe telah tersiar perkataannja 

L.. seorang 
“ia lebih 

“ Fillippino, jang 

“lebih-lebih dari bangsa. Filippino itoe, 

| bangsa lain, dari 

| hanja sebagai ,,minderheid”. Bangsa 

| Duitsch tidak akan menjerah kedosa 

| kali seperti dan 

- Saarland 

tangannja Berlija. Lebih banjak soal 

serta memoeaskan perasaan keadilan, 

. Europa: dam di seloeroeli doenia. 

.' Sekarang lain so'al akan morepot- 

| sebagaimana, dikabarkan .oleh , Aneta 

karena, katanja, poelau2 itge telah ter 

. masoek dalam garisan pembelaan ne 
. geri 

| kareua ualam Siau 

- tang atoerak, man 

| teroes. mandaat .atas. kepoelauan itoe 

    

  
“ 

Kabar pertama tent: 

embi lan 

        

   

   

  

sedang mereka orang jai 
Saarland: ini tetap 

  

Kemenangannja Duitschland ini bo 
leh dikata djoega « “tenomenaal. , Cai 

tidak satoe protest dari fihak lawan Sa 
jap mana djoega bisa membatalkan pe 

milihan ini. Kaoem garisan serikat, di 
bawahi pimpinan Max Braun, c.8: tidak | 

akan bisa berpengaroeh'soeatoe aPaj: 

lagi dan djikalau mereka: .itoe: soeng- 

goeh memperhatikan kepentingan rak- | 

jat daerah Saar, maka lebih baik me 
“reka itoe menjerahsadja, djangan me 

nimboelkan keriboetan atau kerewelan 

lebih lama dan djikalau dirasanja ti- 

dak akan betah dibawah. pemerentah 
Nazi, baiklah mereka iroe meninggal 

kan daerah Saar itoe, oempamanja ke 

Amerika atau ke Tsecho Slowakije, 
itoe negeri di Europa “Tengah, jang te 

goeh memegang azas socialisme dan 

parlementarisme dan djoega sampai 

kogat dalam oeroesan militair oentoek 

menangkis sesoeatoe : antjaman . dari 

logar negeri. tatto LO AOP 

Kita tidak pertjaja, bahwa kemena- 
begitoe pasti ada 

disebabka" “ “h antjaman dan pak- 

saan dafi »” « Deutsche Front atau 

lantaran tide “dil “serta melanggar 

sesoeatoe per.,andjian oentoek peng 
ta Ten Ea Bagi kita sendiri, ! 

pertjaja bahwa ra'jat Saarland itoe 

| Oleh -sentiment,- perasaan kebangsaan 

dan tjinta tanah air, adapoen politiek, 

oleh mereka itoe oemoemnja didjadi- 

kan perasaan ke duea. 1 

Nasionalist Fillipino bahwa 

'soeka hidoep seperti dalam 

neraka dari pada lebih lama dibawah 

pemerentahan 'Amerika,“ Betoel. kabar 

nja baroe2 ini ada seorang industrieel 
tidak soeka. negerinja 

terlepas dari Amerika Serikat, tapi, 

ach, itoe ada perasaan materialistisch 
dan egoistisch belaka. Maka kita rasa, 

bangsa Duitsch seoemoemnja, biarpoen 

ada ketjoealian jang menetapkan ke- 

' oemoeman, lebih patriottisch dan lebih | 

soeka leboer hantjoer dengan dan 

didalam negerinja sendiri, merdeka dari 

jari pada mesti mena'- 

loek kepada bangsa lain dan dipandang 

£ dengan satoe Silezie 

mereka itoe telah kenjang. 

- Kita mengharap, semata-mata oen- 

foek -kepentingan oemoem, jang soal 

itoe Sampai pada achirnja 

dengan dipasrahkan kembali kedalam 

jang dipoetoeskan dengan djalan damai 

lebir “tegoeh bakainja perdamaian di 

.kan Volkenbond,. jaitoe so'al: kepoe- 

lauan mandaat di Pacific, jang digeng 
gam oleh Japan. Tahoen dengan de- 

finitief Japan akan keloear, dari Vol- 

kenbond, karena telah liwat 2-tahoeni 

setelah ia. menjatakan dengan officieel, 

"Dan dalam boelan ini djoega atau 

| #aat2ija di -boelan depan barangkali, |” 
: Volkenbond: akan membitjarakan So- 

'al mandaat dari Japan itoe. Akan te- 

tapi dari doeloe dan Sekarang djoega 

Iwaki, Japan tidak akan era 
kepoelauan mandaat di, Pacific,itoe,     

   

  

lagi. 

Lain 
japan boekan, angga 
ia tetap bisa ini 

   
   

     

    
   

  

ta Voikenbond, | 
1. mandatafis, 
olkenbond teri- 

at2 1106, tidak di 
Seboei2, bali idataris itoe, mesti 

anggawia. dari/ Bond. S 
maoe memberikan rapport saban ta-| 

hoen' kepada mandaten - cCommissie, 
selama 0e japan: boleh memegang 

  

  

   “sebaik-ba'knja, | 

akan tetapi jikalau oempamanja Japan 

tidak indve memberikan rappori lagi, 

apakah maoe “diperbocat oleh Volken- 

"Ini ada djalan 

  

Itoe korban toebroekan motor dan 

@iltoean Mohamad Djoepri jang koen- 
|djoengi di C. B. Z. poelangnja toetoer 
:Ikan Pada kita dengan soenggoeh2 
bahwa toean terseboet telah mininggal 

k.bisa dirobah 

socara kata, bahwa meskipoen| 

Selama. Japan| ” 

... Maka: dari.itoe, kita! rasi. soal iman- j 

tebih tidak | 

  

  

  

| tram kemaren. 

ON Resident dan Hoofd-| 
' Commissaris koen- 

djoengidi C.B.Z. Toe- 
an Mohamad Djoepri 
akan pandjang oe- 
moer. 

Kemaren salah seorang.sobat dari | 

ai Oo 
Sedikitpoen kita tidak ada tjoeriga 

tentang tidak betoelnja itoe pekabaranj 

jang disampaikan, apa lagi beloem | - 

pernah sekalipoen kita dibilangi hal 

jang tidak benar oleh itoe toean jang 
kabarkan pada kita. 

Sebetoelnja hanja kemaren Ass. We 
dana Moh, Djoepri dalam keadaan 

pajah. Dari: moeloetnja keloear darah 

lantaran loeka didalam dan ta' berda 

ja lagi. Tetapi meninggal ia tidak. | 
Actief sebagi biasa, dan karena per- 

hatian kita pada tocan Mohamad Djoe 
pri jang kita kenal, maka seterimanja 

kabar..dari soember jang sangat bo- 
leh dipertjaja kemaren itoe, kita lantas 
telefoon pada N.IIR. O.M. zender 
Timoer soepaja ini hal dengan radio 

Sebagimana orang tahoe ,Pemanda- 

ngan” dan zender V.O.R.O, bekerdja 
bersama sama. 

Sajang, tetapi soekoer, itoe kabar 

tidak benar, Toean Moh. Djoepri ke- 
maren dalam keadaan pajah tetapi 
tidak meninggal. 

ak 

“Ini pagi tocan Saeroen koendjoengi 

pada toean Moh. Djoepri dan lain2 

korban, tocan Soetojo dan Lemette. 
Toean Moh. Djoepri ternjata patah 

tangan kirinja, poen satoe iga di ki- 

ri. Moeka tidak apa2 dan tidak dalam 

verband. Darah dari moeloetnja tidak 

keloear lagi, hanja sadja djikalau na- 

pas berboenji tidak sebagai biasa. 

Kedoea tocan lainnja lebih pajah 

dari tocan Moh. Djoepri. Kepalanja 

cama “dalam: verband, dan toean Le- 

mette matanja sebelah kiri djoega loeka. 

Boeat toean Moh. Djoepri jang pa- 

ling enteng diantara itoe tiga korban. 

Boeat .ia tidak. dikoeatirkan lagi 

tentang. djiwanja sedangkan boeat jang 
doea lainnja itoe- bahaja beloem me- 

njingkir sama-sekali. Sa 
Toean Saeroen toetoerkan kesala- 

han kemaren pada toean Djoepri dan 

doea2nja toean ini pertjaja bahwa itoe 

ada satoe alamat tocan Moh. Djoepri 

pandjang oemoer, sebagaimana biasa 

nja djikalau orang masih hidoep di 
katakan - meninggal sering pandjang 

oemoer. di ena Pu 
$, : 1 & : 

Tadi pagi:Resident Batavia Hoofd- 
Commissaris van Politie dan kemaren 
Chef dari Crimineele Recherche sama 
koendjoengi itoe tiga ambtenaar po- 
jitie jang dapat tjelaka. ke 

Siang ini, sous-chef dari C.R, We- 

dana “Soetandoko, politie-ambtenaren 

lain2nja dari matjam2 afdeeling dan. 
sectie sama datang koendjoengi. 

nija dari prijaji politie barangkali di- 
mana soeaniinja tidak “bisa tengok 
karena berhalangan dienst. 3 

“Dimana hanja bergiliran 2 orang da 
pat masgek di zaal tengok tiap2 pa- 
"ient, maka dipintoe zaai D.I, ini siang 
djam' 12 sampai 1 boleh dibilang pe 
noeh dengan toean2 dari golongan 
poliie. Pn | 

| guphh 

1 “Almanak ,Petmandangan'' ter- 
1 djoeal habis. 

| Dalam: tempo “sedikit sadja, kita 

poenja almanak jang telah disediakan 
sebegitoe banjaknja sekarang soedah 

terdjoeal habis, hingga kita tidak bisa 

Ibeloeskan permintaan2 ' jang “masih 

membandjirkan kantoor kita. K0 
PO 3 

Awas mereka jang. poenja sepeda, 
so Djangan liwat. dari tg 

ck Maap agan 0 tnlliren 
»Berhoeboeng' dengan 'atoeran baroe 

dalam verordeuing' padjak sepeda dan 

'hnarganja sekarang sebagaimana telah |P' 

diketahoei meridjadi f2. — maka kia 

doeloe waktoe Japan melanggar statuut 

Volkenbond dan. verdrag Washingion 

dengan merampas Manchuiy£ dari KC 

posasaamnja Tiongkok... 
1 

daat Japan itoe tjoema menimboelkan 

angin . tofan: dalam  tempajan sadja, 

' “Poen nampak banjak djoega isteri2- | 

  

IN |peringatkan pada mereka jang mem- 
oentoek membatja poenjai sepeda, 

advertentie ini hari dilain bagian, 
Awas djangan sampai salah! 

'Kembali dari. Bovem Digoel. 
“Teroes dikirim 

      

Tiulk 

Politie Koningsplein : 
150 orang laki2 Indonesiers jang ber 
'asal dari Boven Di 

     

  

es 
oel. Mereka ini 

jalah termasoek dalam groep -Ver- 
zoenlijken dan begitoe oleh pemerin- 
tah djadinja diberikan izin soepaja bo 
leh datang kembali disini. 

Kapal jang mengangkoet mereka dari 

Tanah Merah itoe berlaboeh di Soera- 
baja dan dari kota ini mereka teroes 

dikirim dengan kereta api jang kemaren 
sore tiba di Gambir pada djam 5. 

0 1 
Itoe pembongkaran besar di gang 

: Soedimampir. 
'Pesakitan dihoekoem2 
tahoen pendjara “dan 
teroesteekenappel. 

Menjamboeng pemeriksaan atas 
dirinja Tjong Kai Fat kemaren oleh 
Landraad Meester- Cornelis maka lebih 
tandjoet adalah sebagai berikoet : 

Hakim laloe panggil saksi jang per 
aa jalah toean roemah Tan Kauw 

en, Aa 
Setelah ia disoempah laloe hakim 

madjoekan pertanjaan padanja. 
H: Apakah kau kenal pada pesa- 

kitan ?” “ 
S: ,Kenal toean“. : 
H: ,,Tjobalah terangkan bagaiman 

pentjoerian itoe terdjadi". : 

Satoe hari: sebeloemnja terdjadi 
itoe  pentjoerian 'pesakitan datang 
diroemah saja hendak bertamoe oleh 
karena ia ada kawan jang baik sekali. 

bahkan dari Shanghai. 
Pada esokan harinja ketika djam 10 

siang ketika saja setelah habis men- 
djait hendak masoek dalam kamar saja, 
laloe saja lihat bahwa dari lemari saja 
itoe soedah ditjoeri oeang contant dan 
barang perhiasan. Dan itoe lemari poen 
menoendjoekkan si pentjoeri imemboe 
kanja dengan paksa, 

H: Benarkah oeang contantmoe 
itoe ada 1530,50?” 
“S: Benar toean, dan jang f 500.-— 

itoe terpisah dari jang f 30,50, djoem- 
blah. mana disediakan oentoek mem 
beli obat bila ada jang diserang pe 
njakit 4 Ia : 
Tidak lama “kemoedian dipanggil 

saksi Lim Kim Nio istri dari pesakitan. 
la ini menerangkan bahwaia telah trima 
oeang  talenan “mas dan peniti akan 
tetapi ocang tidak sekali-kali, 

Itoe barang-barang poen dikasihnja 
didalam auto “antara . Sawah — Besar 
dengan Krawang. Ketika ia menanja 
pada soeaminja “dari mana asalnja 
barang2 'itoe ia tidak dapat djawaban 
jang sempoerna. 

H: ,Betoelkah kau soedah berikan 
isterimoe. itog barang ?“ 

Pes: ,Benar toean”. 
-Oleh karena tidak “ada lagi saksi 

jang perloe didengar keterangannja 

sesoedahnja itoe laloe iabatjakan soerat 
poetoesan atas dirinja- pesakitan, siapa 

mendapat hoekoeman 2 th. pendiara. 

Atas poetoesan isi pesakitan merasa 

tidak senang dan laloe teeken appel 

pada ketika itoe djoega. 
: isak 

Pagi-pagi soedah mentjopet 
(0 Hingga terpaksa di 

0 mblenggoe tangannja. 
Tadi pagi kira-kira djam 7 di station 

5.9. Weltevreden sangat ramainja oleh 

karena seorang toekang tjopet bangsa 

Indonesiers sedang dihantam oleh 

beberana orang disitoe. 

Doedoeknja perkara adalah sebagai 

berikoet : Ya na dun 
Jang telah ditjopet jalah ada seorang 

Tionghoa "siapa hendak pergi ke Che- 

Iribon dengan kereta api jang berang- 

Ikat pada djam 7.10. Ketika ia toeroen: 

dari taxi dan perentah koeli2 S.S. itoe 

mengangkoet koffer2njalaloe tangannja 

seorang toekang tjopet bekerdja, djoe 
stroe “ketika itoe orang Tiorighoa se- 

dang mengambil ocang oentoek mem 

bajar taxi tadi, ' absen MU 

““Perboeatan jang berani ini oentoeng 

dapat diketahoei oleh-itoe orang Tiong 

hoa “siapa laloe hantam kepalanja 

Melihat kedjadian ini poen koeli-koeli 

disitoe jang pagi2 imaoe tjoba djalan- 

kan tangannja soedah toeroet Itoe 

orang ' Tionghoa “hingga si toekang 

tjopet tidak sedikit mesti menerima 

ockoelan zouder bisa berbocat apa2. 

Setelah politis jang berdekatan di 

bsitoe “ melihat ini kedjadian dengan 

segera djoega ia dibeleapgoe dan teroes 

diangkoei ke Hoofdbureau Koniags- 

plsin. 
si bapa it 

Vergadering gemeenteraad Groot- 

5atavia. em 

Ja- Padastaapgal 21 

nwaii 1939. 
Januari ad: moelai 

djam 7 Gemeenteraad  (Groot Batavia     bond ? Toch djoega tidak apa2, seperti 1 

  

Ni MEMANG 

  

Tanggal 2! 

akan ' bersidang di 

h17 December.1934,3 
'mldan notulen dari vergadering 'loear 

Ibiasa pada tanggal jang terseboet be- 

Hoofdbureau van| : 
'soedah datang 

Dan pertalian ini boekan sadja disini, 

laloe hakim membikin raadkamer dan | 

Koningsplein Zuid 9 dimanavakan di 

wah ini. Lb 
Voorstel oentoek mengesahkan no- 

tulen dari vergadering pada tanggal 
Mai 1935 

lakangan. 
' Voorstel oentoek memberi izin ke- 

"pada Raad. dari Gereformeerde Kerk 
'oentoek mendirikan sebocah geredja 
di perceel2 Menteng. | 

Voorstel oentoek memberi keroegian 

pada toean2 K,A. Scheffer dan S.L. 

Tan masing2 sedjoemblah f 202.— 

dan f 187.— berhoeboeng dengan 

mendjalankan perdjandjian: memoela- 

nginja padjak djalanan itoe atas per- 

ceel2 jang terletak dioedjoeng Konings- 

-plein-Noord Binnen dan Koningsplein 

Noord, : 

Voorstel oentoek menoedjoekkan 

lapangan2 pasar boeat keramaian Pa- 

sar Malam dan Tjap-Gomeh. 

Voorstel. oentoek merobah ,Bata- 

'viaasch Schouwburgreglement 1921”. 

Voorstel oentoek menetapkan pem- 

bagian djalanan dan lapangan2 oe- 
moem jang ada dibawah tangannja 

Gemeente Batavia, djalan dan lapangan 

mana masoek dibagiannja sebeloem 
tanggal 1 Januari 1935. 

Voorstel oentoek merobah poengoe- 

tannja padjak djalan dan penetapan 

dari seboeah verordening padjak dja- 

lanan jang baroe lagi boeat seloeroeh 

kota Betawi. 
Voorstel berhoeboeng dengan motie 

nja Van Tijn jang telah dimadjoekan 

itoe jang bersangkoetan dengan kenai- 

kan padjak sepeda dan voorstei jang 

tergaboeng didalamnja oentoek mene- 

tapkan verordening padjak sepeda jang 

baroe lagi jang akan berlakoe boeai 

seloeroeh kota Betawi. 

Voorstel oentoek menetapkan ver- 

ordening berhoeboeng dengan pemeli- 

haraannja orang miskin. 
. —0 — 

De Merapi dreigt”. 

- Kemaren sore atas oendangan direc- 

tie Capitol kita dipersilahkan datang 

oentoek menjaksikan film terseboet di 

atas bikinan dari Film Java Pacific 

Corporation, tentang keadaan dan ke- 

djadian letoesan Goenoeng Merapi 

pada boelan Juni 1931, jang soedah 

membikin 1269 djiwa manoesia men- 

djadi korban. 
Di sekitarnja nampak terang sebe- 

loem kedjadian itoe letoesan semoea 

pendoedoek jang berdiam di koeliling- 

nja diberi tahoekan terlebih doeloe 

soepaja mentjari tempat perlindoengan 

ke seboeah tunnel di Babadan tetapi 

sebagian besar tak sempat disebabkan 

bingoeng,  sebeloem - mereka - dapat 

membelakan diri maka hawa gas dan 

batoe jang panas tsriring dengan lahar 

mereka lantas mati kena timpahan batoe. 

Dan djoerang-djoerang jang dalam 

djadi. tertoetoep, kawah goenoeng 

Merapi nampak seperti danau, Sawah2 

di sekitar kaki goenoengtertoetoep oleh 

lahar sehingga meroesak segala tanam 

tanaman . begitoe poela djiwa manoe- 

sia dan binatang-binatang. 

Kita jakin, bahwa bila sekitar pen 

doedoek itoe tempat melakoekan dan 

menoeroet perentah djoeroe penjelidi 

kan goenoeng jang berbahaja itoe, 

tentoe mereka dapat membela dirinja 

masing-masing. Soenggoeh kedjadian 

jang sangat menjedihkan hati. 
—9— 

|Pelantjongan Soesoehoenan Selo. 

Menginap di Bogor. 

Pada tanggal 28 Jan. Soesoehoenan 

dari: Solo akan bersantap tengah hari 

di istasa Bogor dengan Wali: Negeri. 

Poeterinja Soesoehoenan, jang ber- 

nama Ratoe Pembajoen, akan menginap 

oentoek beberapa malam di istana 
Bogor, sedang Soesoehoenan sendiri 

akan menginap di hotel, 
PBSI (SO 

Bangsa. Duitschland pasang 

bendera. 

| Waktoe mendengar kabar kesoeda- 
hannja. pemilihan dari -itoe daerah 

Siar, orang2 Duitschland jang ada di 

Betawi semoea pasang bendera. ' 
“Kemaren malam diadakan satoe 

koempoelan jang tidak officieel di 

gedoengnja perkoepoelan Orang-orang 

Duitsch ,Deutsche Verein“, jang djoe 

ga dihadliri oleh Cunsul-Generaal 
Or, Valette. “Gr ab 

Poen di beberapa kota jang besar 
di,seloeroeh negeri Indonesia, kesoe 

dahannja pemilihan daerah Saar ini, 

dirajakani oleh orang2 Duitsch. 
| 1 Dalan 

Mentjoeri speda dari toko, 

“Pentjoerinja beloem 
tertangkap. saji 

Kemaren sore rijwielhandel, ,, King 

Hin“ di Ousttoegang Meester-Cornelis 

soedah mengadoe sama politie bahwa 

salah satoe spedanja jang ditaroeh di 

depan tokonja soedah disamber alap2. 

Setelah politie-melakoekan didalam 

toko ' terseboet laloe mereka berdaja 

oepaja oentoek mentjari akan tetapi     
Gemeentehuze ' sampai kini beloem. berhasil, 

  

bitjarakan soal2 jang terseboet diba-: 

BATAN wA: 

Padjak speda besarnja f 2.— beeat 
satoe speda, jang haroes  dibajar 
sebeloem tanggal 1 Maart 1935, bisa 
dibajar (ketjoeali Sabtoe) saban 
hari dari djam 7.30 sampai 10 pagi 
dan dari djam 2 sampai 6 sore di 
Kantor Gemeente  Ontvanger (Kebon 
Sirih 22) dan dari djam 7.30 sampai 
12.siang di Kantor Kesehatan (Laan 

dan Glodok, Administrateur Markt- 
wezen di Senen dan dibekas Kantor 
Gemeente Meester-Cornelis (Pasar- 
straat 142). 

Spedanja haroes dibawa, 

ditempelkan oleh pegawai 
Gemeente. 2 $ 

  

Keachirannja ,,Zeven Provincien.” 
: 7 pemberontak diang- 

koet dari Ambarawake 
pendjara Glodok. 

Beloem selang beberapa lama kita 
telah kabarkan bahwa 24 orang pen- 
djara berhoeboeng dengan itoe pem- 
berontakan diatas kapal ,.Zeven Pro- 
vincien“ Soedah dipindah dari boei 

toek meloenaskan hoekoemannja ma- 
sing2.: 

Kemaren kira2 djam 7 di station 
Betawi soedah tiba 7 orang hoekoe- 
man dari Ambarawa djoega Iantaran 
pemberontakan tadi oentoek dimasoek 
kan dalam pendjara di Glodok. Apa 
mereka nantinja djoega akan dipindah 
Ikan, itoe kita tidak bisa pastikan dari 
sekarang. 23 

$ —0 — 

Pemilihan anggauta Volksraad. 
: Diperlambatkan. 

Oleh karena dari Gemeenteraad dan 
Minahasa-raad di Menado, beloem 
diterima kartoe2 pemilihannja, pene- 
netapannja pemilihan anggauta2 Volks- 
raad diperlambatkan, Barangkali sam 
pai tg. 22. Januari. 

  

  

EUROPA 
Pemilihan didaerah Saar. 

Didalam kanter pemi- 
lihan. Menghitoeng 
socara2. 

Saarbrucken, 14 Jan, (Aneta- 

Reuter) Perhitoengan soeara dimoelai 
poekoel. 5 liwat 10 menit, dan sekarang 

sedang hiboek mendjalankan itoe. . 
Kantor  perhitoengan itoe di loear 

dan didalam didjaga oleh: 'soldadoe 
bangsa Inggeris. Oentoek masoek keda 

lam gedoeng itoe, soekar sekali, Doea 

helai soerat izin dan pas-poort. mesti 

dioendjoek sesoedahnja mana digledah 

apakah membawa sendjata api. 
Seorang journalist dari Frankrijk jang 

tidak soeka digledah badannja dengan 

segera teroes dioesir. BERES 

Disatoe kamar jang loeas sekali ke 

lihatan 60 medja, dan di sekelilingnja 

“masing2 medja ada 6 orang doedoek 

| sedang menghitoeng soeara2 dan bus2 

nja ada 'disampingnja, Commissie pe 

milihan doedoek dipanggoeng jang di 

sorot dengan terang sekali oleh bebe 

rapa lampoe.  :: | 

“Tribune rapat didoedoeki oleh jour 

nalist2 dan beberapa orang2 oendang 

an diantara mana ada kelihatan Gene 

raal Briad dengan “stafnja. gi 

“President Commissie Pemilihan 

dato pendek didalam mana ia mengoen 

menghitoeng bagaimana soelitnj3 ini 

pekerdjaan, Kemoedian ia mengrang 
kan,” bahwa: ,,perhitoengan » ini. bisa 

dimpelai. 

dja, jang dengan segera soedah penucu 

terlihat bahwa disebelah toetripoeka 

nja - empiop2 .mendjadi lebih besa! 

roepanja jang. Pro-buitschland dan 

sebelahnja lagi ada toempoekan ketj 

barangkali dari mereka jang sogj 

daerah Saar teroes ada dibawah p 

likannja Volkenbond.' “ 
Otang2 dari daerah Saar,' roepan 

tidak :begitoe perdoelikan pemiliha 

ini. ' : $ j Sen Ai   
  

Didepannja kantor perhitoengan. 1 

, 

Stadsgem een te 

Canne 10), Marktmeester Tanah Abang 

sebabplaatpadjaknja akan " 

Glodok ke pendjara Tjipinang. Oen- 

  

memboeka pekerdjaan ini dengan pi 

djoekkan kepada orang orang jang. - 

. Lantas stembus dan dibilang dine ' 

dengan empiop2 hidjau, Lambat-ldoen 
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“ 

— akan menoeroet advies ini, 

| Jam- mana tidak ada keadilan, sekarang | 

   

    

| 6 pegawai Politie 

  

TE na Sisi 
—dtoek memberi advi 

— nm pest. 
| 2bih doe- 
“akjat, 
'inoelis hoofd- 
da tengah hari 

“dari Aneta jang 

    

   
   

  

toe perlawanan 
“cuur memperbin- 
- «an terhadap penja 

“ amimpin2 dari itoe 
“imbil poetoesan oen 
“kepada Rakjat de 

: 'smpoerna dan djoega 
“3 | x dipaksa oentoek di 

—.a fidak maoe disoentik, 
gkan dikenakan salah 
“atau apa djoega. 
bar itoe. Inilah jang 

“mer ng. kita Jnginkan, oentoek  ke- 
tingan negeri dan oemoem ! (K.N.). 

2 

Kas kebandjiran oeang ! 

Pendapatan dari bea 
rubber Bcemipoetera 

'Menoeroet kabar dalim J. B. maka 
Kari moelai boelan Juni sampai peng 

sea 'habisan boelan December ibl. diterima 
“bea keloear dari rubber Boemipoetera 

& Idilocar poelau djawa dan Madoera, 
“Idjoemblah f 11.733.000. : 4 4 | “Setelah dipotong koerang lebih 4 

nerima Na dari pan Pemi- 

lihan,. rapport mana moeatkan advies, 

a daerah itoe dengan segera 

— dikembalikan kepada Duitschland. 

“Tentoe sadja, Dewan N bond 
   

    

| Hitler gembira 

“Berlijn, 15 Jan, (Aneta “Didalam 

satoe pidato dimoeka radio, President 

Kanselier Wolf Hitler mengoetjapkan 

perkataan2 selamat . datang kepada 

“orang2 dari daerah 'Saar, dengan 
— kembalinja L i kepada: tanah air. 

Hitler. menerangkan . bahwa satoe 

- tempo TK 15 tahoen lamanja, dida- 

      

soedah sampai diachirnja. 
Kegembiraan hati dari kemba Iinja 

daerah ini kepada Duitschland, artinja| 

— jalah kegembiraan 'hati oentoek sege- 

Oeberortak| 
1. 15 Jan, (Aneta)| 

ari daerah Saar| 
internationaal) jang| 

£ doeloe telah | 

: Fopraea 

— (boekan politie 
- terdiri dari : 

  

melarikan diri. ari Duitschland, soe-| - 3 

| dah ditangkap “berhoeboeng dengan 

Pem mereka itoe oentoek berontak, 

Pena . pemberontakan ini, soe 

$ oleh pembesar2 dil 
ba ahwa ada 120 pol 

Titie: gent, S 'pengikoet dari pe 

impin Kaoem Socialist. Max Braun, 

N3 soedah mengada. akar Narang 
9 berontak. 

Perhoeboen gan Frankeiik- 
“Duitsehl id, 

Mendja: itenang, kataj 

remi er Flandin. 
park, 15 Jan. (Aneta-Reuter). 

ea dengan kesoedahannja 

dari itoe pemilihan didaerah Saar,| 

| Premier Flandin dari negeri Frankrijk 

. menerar ihwa ia sekarang jakin 

sekali bahwa »semoea soal2 jang 

  

   
   

  

    

      

    

   

meroewetkan“ diantara Frankriik dan 

. Duitschland, sekarang dengan moedahj | 
bawah : 

“sekali bisa diterangkan di 

Yunap. Volkenbond, 
ai 

gkan bahwa pembitjaraan 

  

oelai dengan segera. 
Soal jang paling soelit. dai 

Sos al.jang paling soelit,jalah bahwa| 

aranetan mereka jang maoe soepaja | 

Saar itoe tetap di bawah pe-| 

perintahan Volkenbond, sekarangakan| 

“melarikan diri dari daerah itoe oleh| 

ikarena aa dibalas sakit hati oleh: & 

'kata Premier) Flandin,| : 

d Lois Sa 

“daerah 

Kaoem Nazi. 
“Sebetoeinja, 

oentoek memparindas 
"mengeloearkan soeai 
Terhadap sakit 
'itoe. Akan tetapi ia 

    

   

    

   
    
   

  

    

  
.(minderheden) , 

INiatan jang Tn tao & 
#perlocaskan 'kota: Amsterdam, memper| 
'sediakari satoe'kota oentoek 1 millioen 

.'banjaknja pendoedoek. Kota ini, akan 

terdiri dari roepa2 matjam tjara pendi | 

. 1d nja 

. pendirian sociaal, 

Premier Fiandin mene- 
perda-| 

..grgan dengan Duitschland akan di- 

pertjaja dan na 

bahwa Duitschland akan ambil segala| 

. roepa ? toeran oentoek memperlihatkan) 

: sa memperlindoengi 

tak da Golongan golongan 1 ketjil 

1 :Ketjantikan Timoer di a 

: . (net), ja 

illioen roepiah oentoek kepentingan 
pendoedoek, maka sekarang masih 

ada oeang f 7847,490, ocang mana 
pada penghabisan boelan Januari ini 
pasti akan bertambah sampai lebih da 
ri 10 millioen roepiah ! 
“Lebih doeloe telah dikabarkan, bahwa 

dari ocang itoe akan dibikin beberapa 
“seperti oentoek 

daerah Borneo Afdeeling Timoer Selatan 
akan dikerdjakan djembatan, djalan, 
soeloeran air, etc. etc dengan ongkos 
f 700.000, oentoek memperbaiki djalan 
nja air irrigatie, memperbaiki . pesa- 
wahan, djalan-djalan, d.I.I.. oentoek 
kepentingannja pendoedoek daerah itoe 

Demikianlah kabar itoe. Bagaimana 
kah baiknja, djikalau daerah2 diloear 
penat Djawa dan: Madoera, sekali ini 

  

   | oentoek memperbaiki 

kembali tanah2 'particulier, perbaikan: 
irrigatie, pemindahan ra'jat dari satoe | 
ke lain daerah, dll. Kita rasa tidak be- 
'gitoe keliroe, bahwa didjaman doeloe | 
banjak sekali pendapatan dari Djawa| 
dan Madoera dipergoenakan didaerah | 
loear (K, Na 

Ta “ 

gala lakoe lagi. 
Didalam Regentschap Ramekasan 

sadja, pendjoealan garam di dalam 
tahoen '34 melebihi tahoen 1933 de- 
ngan 37, 600 roepiah.. 

HD — 

Goenoeng Krakatau. 

Aneta kawatkan dari Serang, kema 
ren Goenoeng Krakatau moelai beker 
dja dengan lebih keras lagi. 

Madoera, Kk kea | poei 
daan sociaal disini, seperti membelil. : 

Gempanotmi. di Lt - 
Kemaren sore tanggal 15 Jan. poe- 

di Benkoeloe terasa gempa boemi jg. 

er O— 

'Pembitjaraan perlajaran di. Kobe. 

Pada tanggal 25 Januari akan dimoe 

lai pembitjaraan perlajaran di Kobe, 

didalam mana toean Straatemier dari 

oleh ,Nippon Nanyo Kaisha", ,, Osaka   

'koel 2,18: dan poekoel 9,43 malam, | 

'heibat tapi sebentar-sadja, demikianlah | 

|Aneta kawatkan dari Benkoelen. 

K.P.M. dan Jhr. @uarles van Ufford, 

-Jakan mewakili fihak Belanda. | 

Fihak Japan barangkali akan diwakili (8   Shosen Kaish “ dan ,,Ishihara SangyolM 

Kaiun Kaisha”. ui 

       
    

  

     

   

Landa jai Kemis tanggal 18 Ja- RN 
nuari 1935. 41 

Diminta dengan hormat kepada - 

sekalian familie dan kenalan, 

soepaja diberi madf dan doa- 

nja, agar soepaja selamat kepada 

jang ditoedjoeinja. 1 

Wassalam, 

Rd. AJOE SOEKARSIH. 

Rd. HASAN SALEH. 

Moskeeweg 29,  Bandoeng. 4 

  

  

  

  

  

DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 

pembeli, hanja di ,,Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 
  

'Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 

Pesen selaloe pada: Bloemenhandel 

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 

West No. 1 telefoon Welt. 1324 

Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390 

DITJARI dan ditjari Sepeda f 150. 
bilang mahal, sekarang huurkoop 150- 

40- 130- pada Meubels Rijwiel Han- 

del , Delijana“ Goentoerweg 12, Teli. 

  

234 Well. 
A5 

MAOE DJOEAL satoe mesin toelis 
iweede handsch merk WOODSTOCK 

Ditanggoeng baik harga boleh ber- 
Gamal. 

Adres Gang VIII Tanah Tinggi,   roemah No. 8. 
“ Batavia-Centrum. 

Thee Patoeahwattee rasanja tetap har- 

ganja tidak mahal dari jang lain bisa 

didapat di Waroeng Doso Setijo Tanah 

Tinggi Toean Tarmat (Goop Melati) 

G. Rawa Mangoen M. Boeang Oud 

Gondangdia Gang Entjlek Il. Ditjari 

agent2 jang actief keterangan pada 

telf. no, 1810 W, 

',MAOE DJOEAL oeler santja (sawah) 

besarnja sama dengen pala orang 

toewa, pandjangnja 7-8 meter, harga 

boleh berdame, keadaannja baik dan 

tida ada loeka loeka. 

Adres: R, SIBAN Penengahan Tan- 

djoeng Karang“. Lampong. 

FACTORY, gedongnja jang lama di 

Kali Besar Oost, sedang dibongkar, ka- 

loe toean2 lagi atau maoe bikin roemah 

dateng kesitoe, bisa dapat semoea ke- 

perloean dengan harga moerah, batoe   bata, kajoe2 d.Ll.   

KEPERLOEAN barang2 oentoek per- : 
kawinan? Datanglah pada H. Hassan 
Ma'roep Kwitang Gg. Adjudant 81 A 
Batavia Centrum. Harga tanggoeng 
Hingn Pekerdjaan tentoe menjenang- 
an 

Installatie Bureau “Merapi" 

MOEHAMAD SOEBOEN 
Gang Samping Dalam 28» Tel. 5412 
Batavia - C. 
Memasang dan tepnratier Blectriscli-, 
Gas-.een Waterleiding. Pagar kawat. 
dan besi. Menjewakan prabotan boat 
bikin pesta. 

BOEKOE WET LOONBELASTING 
Salinan dari Mr. Lie Tjiong Tie, ada 
jang paling lengkap dan tegas! 
1 boekoe f1:25, laen onkost, pesan pada: 
Mr. Lie Tjiong Tie, Batavia, dan 
Bouw-Aannemer: Lauw Tiang Boh, 
Meester Cornelis, 

PEMOEDA Indonesier boeat Ja 
pada seboeah ledikanten fabriek soedah 
didapat. 

  

Sawah Besar 

  

  

spelers 

“speelsters Timoer, dari tjeri- 

ta Timoer, Njanjian Timoer 

dengan tetaboehan Timoer 

atas 

. Tjara Timoer, 

'F Iajar poetih. 

Beloem pernah itoe film di- 

| maenkan di soeloeroeh Indo- 

nesia ini, 

     :riannja kota. (p 
ibouwkundige structuur). 

  

akai. variedeerend 
stede | & mh 

  

“alm MN DA 

    

berikoetnja 

Film Timoer locar biasa 

—-E-YA 
(Riwajat dari 1001 malam) 

  

  

ALHAMBRA: BIOSCOPE 
Batavia-Centrum 

        

'Meskipoen ' ongkos 

sekali Alhambra Bio! 

speciaal datangkan" cent 
kesenangan penonton2 

  

u 
n 

Bawa sea far 

2 Bing datang . 
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GLOBE THE, 

Ini malem dan malem bri 

DARK HAZ 
: KAMPIOEN) 

Satoe film Warner 

Hoofrol Eduard G, Robu 

Satoe film ang betoel2 diempc 

  

  

Ta 2 5 Junk pi sen 1 

| 'Ini malem dan malem 
| Tae 

  

     EDEt “Atas berminta" an orang bantal 
| 'dimaenkan poela (Reprise) Film 

jang tergahor, 

FLYi NGT DOWN TO RIO 
13 Ta dengen 

DOLORES DEL RIO “ 
. dalem tile rol, terbantoe oleh 

Ginger Raga — Gene Raymond — Fred Astaire . 

Dan 200 nona-nona jang fjantik. Dansa2 jang mentereng dan 

pemandangan-pemandangan jang indah! Dengan muziek jang no- 

mor wahid! Sedeg didengar dan enak diliat! Djange: n loepa boeat 

Be Sanken ini film ! 

    

  

  

       

  

    

    
    

    

  CINEMA PALACE 
INI MALEM DAN BESOK 

BELA LUGOSI 

THE WHISPERING SHADOW 
Siapakah jang mendjadi WHISPERING SHADOW ??? 

Apakah diseboer WHISPERING SHADOW ??P 

Serie jang penghabisan ini lebih kedjam. — Bagoes — Rame — 

HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN BATAVIA 

  

Serie penghabisan IN 
Ini malem dan malem berikeetnja 

| aken dipertoendjoeken 

SLIM SUMMERVILLE ZASU PITTS dan Henry Armetta 

| dalem, Universal poenja film: 

HER FIRST MATE 
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Menjenangkan — Berdiri boeloeh badan dari Ie gedeel:e 

saksikan sendiri djangan sampai menjesal 

ANAK2 TIDA BOLEH NONTON 

BESOK MALEM: 

Satoe film jang nanti membikin penonton tertawa berkakakan 

lantaran liat zctienja Slim Summerville ,,si Djangkoeng” jang 

sanget loetjoe dan Kg Hak, 
ANAK-ANAK BOLEH NONTON. 

          

      
        
      
     

  

» MI As SKERADE" 

dengen WILLY FORST — PAULA WESSELY 

doea bintang Djerman jang akan menjenangkan Publiek, 

“ Muziek loear biasa, LOETJOF, BAGOES en satoe fjerita jang 

: ta gampang di loepakan. 

Moelai hari. Dioemahat 18 Januari aken dimaenken satoe film 

mysterie jang loear biasa dari Metro Goldwyn» Mayer. 

"TEE THIN MAN 
| dengen WILLIAM POWELL dalem titelrol, 

       

      

    
  

        

  

RIALTO BIOSCOOP | 
| Bat-C. Senen a an 

Boeat hari SELASA 15 daa REBO 16 Januari 1935 2 

..Poea djempolan Western jang terpilih 

Film kesatoe 

HIDDEN GOL 
dengen TOM MIX 

Terbantoe oleh JUDITH BARRIE, RAYMOND HATTON din 
EDDIE GRIBBON. 

Flim kedoea : Dengen peroeh kegirangan kita soegoehken ke- 

' soekaannja penonton satoe progrem ma jang terpilih djempelan, 

BUCK JONES 
DALEM TIERITA 

ADOE NASIB (HELLO TROUBIE) 

Buck Jones itoe radja ME Ke da lagi, s sekarang 

dalem film jang pang aa Can nemceasken dr j.ng ker 

| nama , Adoe... ,Nasib“, 

BOEKOE WET LOONBELASTING, jang berlakoe pada 1 

Januari 1935 ada penting sekali dipoenjakan oleh sesoeatoe orang, 

kerna boekan sadja mengenaken pada orarg2 degeng dan percer 

sahan, tetapi poen pada sesoeatoe roemah tangga jang mempoenjai 

boedjang2 perloe mengetahoei soepaja tida melanggar wet. 

5 Laen seperti apa jang soeda di'erbilken oleh laen orang jang 

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

| bahasa Melajoe rendah jang gampang sekali dimengarti dan isinja 

an lengkap dari rentjana wefnja dan keterangan2 memorie. 

Oleh: Mr: LIE TJIONG TIE 

Sebab aitjitak fjoema sedikit, harep lekas pesan djangan sampe 

3€kehabisan, pada: 

  

  

(Mas jang 
terpendam) 

    

Mr. Lie Tjiong Tie, — Batavia, dan 

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

#1 boekoe 1 1.25, laen onkost. 

  

  

La NN Maa no 

. CENTRALE Bi IOSCOPE 
Mr, Cornelis 
  

Pn
eS
ns
 s
on
o 

' Boat hari REBO 16 dan KEMIS 17 Januari 1935 

Metro Goldwyn Mayer Picture mempersembahken 

@UEEN CHRISTINA” 
(RATOE CHRISTINA) 

  

  

Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S.S. kota Cheribon. 

Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station 

zonder kloear ongkos setengah cent boeat dokar, Sedang tarief amat moe- 

rah sekali. 

  

   
7 RA GRETA GARBO 
Boa dan JOHN GILBERT : 

' Hoclar hari Djoemahat 18 Januari 1935 

Ke Kita mempersembaliken pada sekalian penonton datoe film besar 

dari Meli Goldwyn Mayer, jang belon perna dipertoendjoeken 

.jaitoe : 

,SADIE Mc KEE 
dengen Oa CRAWFORD 

  

  
1 kamar 1 orang 1 malam f1,25 boeat 2 orang f 2.— 
Ia Se Una 1 MN rn 

pagi dapet Rotti, T hee, atau Koffie Soesoe, latar boeat nginep Auto dan 

tjoetji Auto selamanja vrij, 

boeat Abonnen's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh. berdami, asal 
bawa bewijs abonnement itoe, 

    

    

  

1
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Menoenggoe dengan hormat 
EIGENAAR 

MOH. HASSAN 

  

   

  
  

  

  

  

   

       
       

  

    
    
    
    
    

     
     

      

      
       

    

  

  

      

PE TJAP TIAP BANTENG 

  
Ini ketjap kelocaran cooperatie , Boedi 
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 
lah Toean-toean dan Njonja -njonja, . 

Ambil boeat satoe kali. pertjobaan 
3 akan menjenangken selama-lama- 

aja, 
Djoega mendjoeal dbs arbem dan 

belingbing. 
Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 

“oelen ditanggoeng 100 pCt, tida tertjana 
poer, 

(M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantan 

o, Roemah S5A 303 
BataviasCentrum 

Djoega bisa beli pada: 

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang.  Bat-C, 

Abd: Hamid Gg: Kampoen 
Djawa koelon No, 27 Pant 

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 
binnen no, 5Gg Chasse Bat -.C. 

Met ana ketjap Tjiamis tjap Kem- 
bang, Rasanja tidak di i lagi. 
bea Toean dan Njonja a mbil per. 

Djoega mwendjoeal dodol Beliagbi 
tape, pala . dan arben, : “. 

Wasalem kita jang mencenggoe Toean 
daa Njonja poenja pesenan, 

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

Batavia: Centrum, 

Batavia |     

      

aa 

Na



       
   

  

Afganistan . dan lain2 keradjaan Islam | 
dibilangan Timoer ? 

  

  

   
         

    

    

    

   

   
      

  

Ini perpoetoesan dan lepasnja per- 

ikatan — pertalian serta menjarahnja 

'satoe tali kepada tali jang'lain soedah 

|ajadi biasa diantara kaoem Moesiimin, 

seringga djadi bosah moeloet orang 

jang boenjinja begini : 
.Sesoenggor hnja, tidak ada pertalian 

diantara satoe kaoem dengan kaoem 

jang lain — atau diantara satoe negeri 

dengan negeri jang lain, ketjoeali per 

hoeboengan jang terlaloe tipis — jang 
  

   
    
    
    

    

   
   

         

         
    

   

    

  
   
    

    
    
    
   
    
    

   
   
   

   

  

    

     
     
    

  

   

      
   

  

   

  

      ga semangat jang berhoeboeng dengan 

'nafsoe, semoeanja itoe menimboelkan 

kehendak bekerdja. Dan menoeroet | 

    

Ia kemaoean menoeroet takdir dari| 

'bekas itoe sepadan (sesoeai) 
“kehendak itoe. NE 

| Adapoen manoesia itoe terpandang | 

| kiran 
gb 

  

|.ngan bekas jang sedalam-dalamnja, . 
  

    

   
    
   

  

    

    

   

Sa 

an, dan dari pikiran itoe lahirlah 

     
       

        

   
    

    

    

    

     

    

    

   

    

    

   

    

   

   

   
   
   

        

   

    

   

    

  

   

    

   

   

nja kedjadian.   

. poetoes-poetoesnja. 

    

    

    

|. Iawannja. 

0... Bahwa sanja terhadap kepada per- 

| saudaraan dan alat2 jang mendjadi 

| perantaraan dalam perhoeboengan 
| karabat (familie) “ada mempoenjai 

gambar pada akal, tetapi tidak 

berbekas dalam persangkoetan 

  

penting oentoek keperlocan hidoep jg, 

membangkitkan dan memaksa orang) 

jang 
sama2 mendapat kemanfa'atan, tiadalah 

' mereka maoe bekerdja bersama-sama, 
meskipoen akan menolak bahaja dan 

ketjelakaan. Dan sesoedahnja berlaloe 

8. 

' djar siangnja didalam mereka bekerdja 

bersama-sama oentoek bela-membela 

(dan tolong-menolong satoe pada lain, 

   
   

        

    
     

   
   

  

   

  

   

  

   

      

   

  

   

  

— daraan (famili) itoe mendoedoeki hati 

| nasing2. Tetapi tjoema sekadar oen- 

»ek memalingkan toedjoeannja dalam 

| empergoenakan tenaganja selama ada 

'aga-naisoe dan hati soeka mem- 

ntoe kerabat (famili) itoe—dan se- 

Ia masih ada “perasaan sakit hati 

Dau famili itoe ditimpa sesoeatoe 

Set isan. atau ketjelakaan, perasaan 

Da berdjalan sedjalan dengan sema 

semangat jang terbit dari 

LA tabiat diri, seperti perasaan 

| pantjaindra: lapar, dahaga, poeas, ke- 

| njang, dM,... sehingga oeroesannja : 

mendjadikan samar bagi banjak ahli 

pemandangan. Mereka anggap, bahwa 

| perasaan itoe boekan lagi tabia't atau 

(| atas jang dibikin-bikin sampai mele- 

—-- kat dalam hati, melainkan satoe ta- 

iat dari dasar kedjadian sadja. Ma- 

ka kalau perhoeboengan toeroenan 

dan famili 'itoe-disia-siakan pertalian- 

nja sesoedah tetap dan sesoedah di- 

| ketahoei adanja, maka dalam satoe 

aa BE 'hidoep itoe ti- 

| dak menarik kepada apa2 jang me- 

  

mereka (famili inij mendapat orang 

| Jain fjadg boekan familinjal oentoek: 

' bekerdja bersama-sama dalam kepen- 

# tingan hidoep. Atau. .. kepentingan: 

hidoepnja memaksa dia mengadakan 

rtalian-dengan orang lain, sex 

hingga lenjaplah bekas2 pertalian de 

'ngan familinja, melainkan tinggal, 

| 'gambarnja ada daiam piki- 

| ran jang berdjalan sedjadjar dengan: 

|. apa2 jang dapat diafal dalam riwajat2, 

| hikajat2, penoetoerari2, dan sebagai- 
Tea an 

— ngoeatkanjpertalian famili itoe. Atau...! 

    

    

   
     

    

i d en El th bangsa2 lain itoe hanja dengan djalar 

OLEH POELOEBT — POELOET. jang kebetoelan sadja, jaitoe kalau 

Me aa 
satoe golongan bertemoe dengan satoe 

am golongan jang lain waktoe moesim 

es 1 hadji di Mekah”. 

| Bahwa sanja, pikiran2 jang berhoejini, maka pertalian famili jang -benar2 

boeng dengan akal — kepertjajaan2 | boleh dinamai pertalian, tetap me 

jang Ba ag dengan agama —dan, nimboe 2 
. sekalian.p hoean. perasaan, djoe|jang menga sek: pengetahoean. Pp , dj kang bergaoelan hidoep “na 

sama. 

Disinilah perikatan pikiran wadjib ber 

poetoesan hoekoem, ia melahirkan se |sama dengan apa2 jg. memaksa oentoek 

mengoeroes: kepentingan hidoep atau 

4 mahakoeasa. Akan tetapi peker- kekoeajan jang menarik kepada sesoea- 

- djaan2 jang ditetapkan dan dikoeatkan toe pe 

oleh tabiat nafsoejang soedah melekat | perasaan ada tertjetak diatasnja, laioe 

| pada perasaan itoe, maka pada dasar |tenaga jang beroelang-oelang membe- 

tabiat dan perangai ini tergantoenglah|kaskan atas pikiran, sehingga terdjadi 

tenaga jang berbekas, jang mana satoe sikap bagi roh atau mendjadi 

dengan | gambar dari gambar-gambarnja. 

' selakoe manoesia jang mempoenjai pi | mengerti benar2 terhadap pokok2 

dan kepertjajaan, melainkan apa pertalian jang diterang 

berbalik kepada tjermin akalnja| dan sesoedah memandang lebih djaoeh | 

'kasih pemandangan matanja, djoe | dengan mata hikmat dan kepandaian,| moesna sama sekali,. 

jang ditampakkan oleh perasaan2 ternjatalah nanti, apa-apa jang 

& memberi bekas kepadanja de- | djadikan sebab dan mendjadi biang 

Ikeladinjadalam kelambatan, 

Adapoen tiap2 penjaksian melahir- dan jang mendjadikan berat ka- 

| kan pikiran. Tiap2 pikiran mempoe- kinja oentoek membela sau- 

poenjai tenaga jang berbekas dalam dara2nja sesama 

satoe penarikan, dan tiap-tiap penari | min, pada hal mereka satoe golongan 

“kan terbit satoe pekerdjaan — laloe|manoesia Jang paling tetap dalam 

kerdjaan itoe berbalik melahirkan kepertjajaannja. 

-kata —.djoega menjebabkan ada |soedah memperhatikan dan mengerti 

# Ibenar-benar keterangan itoe, maka: 

Begitoelah teroes meneroes tidak|pembatja akan mengerti djoega, bahwa 

| Isesoenggoehnja ,,tidak-ada satoe tali 

rbosatarn menimboelkan perasaan |jang dapat 

tara pekerdjaan dan pikiran selama Moeslimin, selainnja dari keper- 

da roh dalam toeboeh, sedang tiap2/tjajaanpa'da agamanjaja 

ndingan mendjadi sendi oentoek|soetji dari sangkoet-sam 

koetan jang lain, seperti dari 

segala ocervesan dan. pekerdjaan. Ka- ato | ng 5 

lau kepertjajaan ini tidak ada, maka|ada bandingnja, Kemoedian persatoean 

perkenai anantara sesama chilafat'itoe goegoer, laloe terbagi atas 

Islam poem poetoes, dansatoe 

atau pertalian jang boleh kelihatan. jang 1 mendjalan 
talau' sekiranja tidak eoljaan dan mendjaga djalannja per- 

Kalau: sekiranja tidak ada perkara2 Toendjoek jang baik :kep aka “orang 

Sa Pan aa ma mna. 2 Mat Abasiah, di Bigdad. 
mestinja mendjalankan kepertja- 1. daan di Mesir dan 

UI. id Oemaocewijah, ditepi tanah 

banya SEN ONOAN g KenerNaAN 

rkerabat aa nam Itidak ada perhoeboengan mere itoe 
berkerabat (berfamili) soepaja| Moe dengan lain, dan tidaksada “ki- 

rim berkirim perchabaran antara satoe 

oelama dengan oelama jang lain. 

ahli agama bangsa Hedjaz, apalagi de 

ngan ahli agama bangsa Indonesia jg 

1 
baroelah pertalian (perikatan) persau- ica barpsa Indonesia kelelap dalam ke 

| banjak tempo—jang malamnja menge- Lana tenggelam pemandangannja dan 

loepaan tentang hal ichwal ahli agama 

bangsa Hindoestan, 
ahli agama bangsa Tjerkasi atan Roes. 

Bahkan ahli agama dengan ehli aga- 

ma dalam satoe benoea (barangkali 

djoega dalam satoe poelau) poen, ti- 

ta dengan tali perhoeboengan jang te 

'poetoesnja perhoeboengan antara radja 

'Samanja radja dan soeltan samanja 

'soeltan dari kaoem Moeslimin. 

tidak terdapat kantor perwakilan ke- 

terbit. dari semangat, karena ada se- 

bagian dari bangsa2 dalam doenia ini 
seagama dengan dia”. 

»Bangsa2 jang seagama itoe keper- 

tjajaannja sama dengan kepertjajaan 
mereka, dan boleh djadi djoega dapat 
diketahoei kedoedoekan  pikirannja 

  

   
      Semangat matjam inilah jang djadi 

penarik kepada perasaan menjesal dan 

menahan mapas bila ta ingat bagaimana 

seorang Moeslimin merasai kehilangan 

haknja dan “djatoeh ketangan jang 

beekan Moesiimin, sedang saudara dari 

jang kehilangan haknja itoe tidak bisa 

bangkit. membantoe melepaskan milik 

itoe dari genggaman moesoehnja, se 

babnja:tidak lain, karena kelemahannja. 

.Doeloekata, agama Islam sebagai 

satoe badan jang besar dan koeat 

soesoenannja, dan sehat kedoedoekan 

nja. Akan tetapi, dengan tiba2 terde- 

ritalah ia dengan segala roepa ,pen- 

deritaan jang melemahkan pertalian 

antara anggota-anggotanja, laloe roe- 

boeh dan tjerai-berai,”hampir2 satoe2 

golongan berdiri sendiri2 djaoeh dari 

jang lain, sehingga sikap badan jang 

tadinja besar dan koeat'itoe hampir 

      
   

kepertjajaan 

dakan bekas da- 
    
       

   
    
   

     
    
   

     
   
    

    

    
   

      
    

      

      

  

   

      
     

         

    

    

   
    
   
    

  

   
   

    
   

  

     

  

kerdjaan, dimana anggauta 
      
        

   
    
    

  

Sesoedah  toean-toean  pembatja      

    

kan diatas ini     

  

Adapoen keroeboehan.dan kelema- 

han pertalian dalam Islam itoe moelai 

terdjadinja ta kala perpisahan deradjat 

ilmoe jang tinggi dari pangkat chalifah, 
jaitoe: tatkala chalifah2 bangsa Banoe' 

'labas merasa soedah poeas (soedah 

tjoekoep) dengan nama chalifah sadja, 

meskipoen tidak berilmoe tinggi dan 

tidak berpengetahoean loeas terhadap 

agama ta' djadi apa, serta ta, goena 

berpemandangan djaveh teritang pe- 

njoesocnan pokok dan tjabang-tjabang 

Hoekoear.agama sebagaimana chalifah 

jang doeloe: Karena itoe, maka moelai 

dari abad ketiga»dari Hidjrah, mazahab 

dan haloean  mendjadi banjak dan 

bermatjam-matjam. Begitoe djoega ke 

bhilafan diantara “oelama2 demikian 

bertjabangstjabang, sehingga sampai 

kepada, satoe batasjang beloem perrah 

men-     

    
       

     

   
   
    
   

Moesli- 

Dan kalau -togan-toean pembatja 

    

    

Kah” kaoem 

beberapa bagian, jaitoe : 

Spanjol jaitoe di Andalutie 

Dengan hal demikian, maka fjerai- 

berailah persaudaraan oemat Islam, 

sedang pangkat chalifah toeroen dera 

djatnja mendjadi pangkat radja. Kare 

itoe, 

Seperti seorang ahli agama bangsaj Ki hati oran g banjak. 

engah tentang berhoeboengan dengan 

ebih djaoeh, Begitoe djoega ahli aga| an dan pengaroeh dengan tidak sekal 

apalagi tentang perpoetoesan dan perselisi 

tjoetjoenja jang menjerang 

Moeslimin, serta meroesakkan kedoe 

dak ada perhoeboengan jang memper 
satoekan mereka itoe. « 

(Boektinja jang sangat njata jalah : 

tiap2 moelai pocasa atau. tiap2 moelai 
hari raja,hampir selaloe berbeda2), 

Ketjoewali perhoeboengan jang ter- 

djadi antara seorang Islam ra'jat djela 

lama2 mendjadi poetoes dan masing 

bawa hal keadaannja kedalam kal 

Koe seperti: perhoeboengan debat: | ngan atau "#ekelilinenja. 

erdebat atau berkaoem keloearga,ja- 

itoe satoe perhoeboengan jang memang 

soedah biasa. 

Dari itoenjata, bahwa tidak ada 

pergatoean jang mengikat kaoem 

Moeslimin selainnja dari pet 
hoebogngan,toer oenan, jg. 

memandang dirinja atau. kaoemnja se 

njasangat kocat, mendjadi. p 

menjeroe dia. 

sebabkan hal itoe, maka poenjai alam masing2. 
Bagaimana. tjara. berpalingnja dan 

poetoesnja. perhoeboengan antara Oe- 

lama samanja  oelama, begitoe djoega 
berbekas —jang biasa berse 

Islam. 

— Apakah tikak heran'kalau kita dengar 
bahwa doeloe di Magribi (Maroko 

radjaan Asmanih ? Sebaliknja, di Stam- 
boel tidak terdapat kantor perwakilan 

keradjaan Magribi ? 
“Tidak anehkah bahwa doeloe ke- 

  

ina itoe, maka hilanglah kebebatannja 

'Kemoedjan, maka penoentoet2 kera 

djaan dan kekoeasaan keloear dari ba 

tas mengedjar alat2 oentoek kekoeasa 

kali maoe memperhatikan kedoedoekan| 

chalifah. Tambahan lagi terdjadinja 

i Te jaan PEROBAHAN HARGA! 

hebat, jalah ketika timboel »Djengkis 

Chan” dan ,Timoerling” serta ANA MOERAH 
LO BAR BIASA 

sa 2 
os : 

doekan dan kemamoeran" negerinja, 

sehingga orang2 loepa dirinja. Karena 

itve. maka perhoeboengan jang rapaif: 

sesama Islam mendjadi tjerai-berai 

dan pertalian diantara radja2 dan Oe- 

pergi membawa diri sendiri2 — mem | 

Persatoean Islam jang doeloe 

tjah belah dan terpentjar men- 5 

Idjadi - satoe-satoe, golongan, sedang 

orang banjak bertjerai-berai djadi romjs 

bongan2 mengikoet siapa sadja jang | 

Diantaranja ada jang |4 

| mendirikan keradjaan ketjil2 dan adaj$ 

bagai djoega. mereka itoe ada mem- jang mendirikan satoe mazhab. Dilk 
lemahlah|$ 

tenaga kepertjajaan jang tadinja soedah 

roekepada persatoean oen 

toek merapatkan pertalian dan perhoe 

boengan satoe dengan lain: sesama|B 

Achirnja, maka perasaan2 jang dijk 

seroekan oleh penjeroe2 persatocan|i 

itoe tinggal dalam akal selakoe gam|m 

tbar jang berbajang2 dalam ingatan—|P 

ersimpan dalam goedang angan2,dan | 

idjaga. oleh tenaga2 pengingat. Kalau|B 

Perloe baroelah dikeloearkan apajang |M 

Adapoen bekasnja, tidak ketinggalan, 

melainkan apa2 jang menimboelkan 

pedih hati dan penjesalan jang menja 

kitkan. hati diwaktoe  ketjelakaan hi 

daep menimpa sebagian kaoem Moes 

limia (), 

(#) Mereka itoe berfamilie, karena) 

menoeroet boekoe. sedjarah, mereka| 

berasal dari satoe toeroenan. 

(#) Djoega perdebatan jang tidak 

habis-habisnja, dan boekannja mem 

persatoekan, tetapi sebaliknja mentje 
rai-beraikan.   
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MUKA 
AN MAAN 

     

  

     
   

     

      

  
   

      
      
    

  

Maandblad Bergambar da 

Bestuur Boemipoeter 

segala bangsa dan mbtenaar2 Europa. 

Harga abonnement 

Ingetlah, kalangan Regentschapsraad ata 

djadi lapangan advertentie djoega   
an 

    

    

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 

f 5:— setaon atawa 12 nomer, f 2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 

ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

wa Reg. Werken jang terkemoedi 

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

Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver- 

tentie atawa tarief, serta masoek lid P, P.B. B. foelis pada. 

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

3 “TIYPEST. (0) : 1 

  

TYPWRITING-COURSE ,, THE SPEED“ 

Ten—fingers (Invisible-System) ,,Blindschryven” 

Auteursrechten op deze advertentie voorbehouden 

ri persatoean Priaji 

a di Hindia Belanda 

boecat Hindia. 

Administratie:   
   

Typen is geen kunst, zegt 

men weleens, maar blind- 

typen“ dat is iets 

wat tegenwoordig vereischt 

wordt. -.... en dat is wel 

Onze cursus stelt U in 

staat U binnen zeer korten 

tyd te bekwamen in het 

typen volgens het 10-vi- 

ngerig ,, Blind-Systeem“ 

De lesgelden zijn zeer 
laag gesteld. 

Demonstraties worden op 

verzoek gaarne door ons 

gehouden. 

Gg. Klientji binnen 49 

(Vo Gg. Bridjo) 

Straat Gg. Klientji 

Batavia-Centrum     
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1934 

2 di Pasar Senen No, 135 

a 

sampai pada jang kasar. 

ela 
njonja-njonja soedah kenali. 

KARENA 

   

          
     

         
     

     

          
     
     

          
     

     
         

    

AMBIL OENTOENG TIPIS 

            

    

  

   

N.B.' 
Kaoem  saudagar berhoe- 
boenglah sama. Toko M.1. 
Ma'asoem, tentoe beroen- 

toeng. Pesenan diloear kota 

semoea dikirim dengan rem- 

    
     

    

    

  

   

   
   

  

   

   

      

   

    

    
      

bours.     1 ' ' Djadi, menoeroet keterangan3 diatas   
  

hoeboengan jang sah dengan keradjaan| "gertian2 itoe, radjaan Asmaniah tidak poenja per ada terkandoeng dalam hati dari pe 

  

2 | HABIS TAHOEN 

berobah djadi tahoen 

Toko BATIK M.I. MA ASOEM 

Kita mendjoeal batik banjak roepa, keloearan seloeroeh tanah Dijawa 

| serta saroeng tenoenan roepa-roepa model dan roepa2 keloearan. 

SYSTEEM KITA « 

Sebeloemnja toecan2 dan njonja2 belandja di toko lain koendjoe- 

ngilah' lebihf dahoeloe toko M,l. Ma'asoem di Pasar Senen No. 135, 

. toean2 dan njonja? tentoe memoedji, karena dapat barang baroe 

dan bagoes, serta harga paling moerah. 

1932 

— Batavia- Centrum 

Toeroet legi MEROBAH semoeanja harga barang dari haloes 

BOEKTI JANG NJATA 
Baroe  doea' boelan' toko kita berdiri banjak toean-toean dan 

APA? 

ASAL LAKOE BANJAK 

ag 

Kita menoenggoe kedata- 

ngan toean2 dan njonja2 

dengan segala hormat Toko 
M.I, Ma'asoem Senen 135. 

Batavia-C. — Solo — Peka- 
longan — Padang. 
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TERDIRI 1934 

“Sedia djoeal rebana (terba- 2 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- AA 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 

''Toean-toean jang bikin pesanan, 

yaa ega    

  

   

BAROE TERIMA 
Model dan kleur jang paling baroe 

        

     

    
     

       

      

    

              

dan koelit kambing. 

ToraN PERLOE KOENDJOENGIN Prijs moelai £ 1,75 sampai £ 18.— diminta sekoerang-koerangnja me- "2 TA j 

PE at Aa Mu 1 Kg Na : ngasih oecang separoh Maa Setan fi 
AN ana : 2 : hoeloe dari harga pesanan. Jang Tap 

TOKO TIO TEK » N | " OD : P laennja dikirim dengan Rembours. jg 
an TIO TEK HONG 4 TT. J5 Djoega djoeal beli koelit parih 1    dalem roemah baroe (sebla roemah toea) soepaja bisa saksiken 

| dapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

  

Memoedjikan dengen hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.     
  Harganja moerah 

    

Khoe Teng Ha,y Gebroeders 
8 Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

  

10 TAHOEN | HANDEL IN: 
| GARANTIE 

  

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN. HEEREN 
MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 
'KUNSTUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

roko TIO TEK HONG 

#| Kita bisa bikin dan pasang roepa2 Nan 
# gigi dari perak, mas dan potcelein di- Na 
# Ikerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
#Ipakenja, sebab kita doeloe pembantoe : 

(Assistent) dokter gigi Europe sehingga kta 
4115 taon dan mempoenjai banjak soe- 

rat2 poedjian. Bueat orang tida mampot 

1   
  || 

  

  

A r 
boleh  berdame dapet harga sampe St 

| PASAR BAROE ma BATAVIA-CENTRUM 2. TELP 361 WI. menjenangken. Gigi2 Halsoe" jan La Ba 

enak dipakenja terbikin dari lain beng- Ae 

an Ra Soedah dapat banjak poedjian dan PATENT kel (toekang), saja sanggoep betoelin 

cg PATENT dari America No. 600293. PATENT dari Inggeris sampe senang dipakenja, ta 

ana No, 358322. PATENT dari France No, 732570. Djocal obat sakit gigi tanggoeng 10 aa 

: PILOT Inkt per flesch f 0,15 miruul bisa sembee per botol 5 Gr, . K3 
  f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 

mengilapken gigi per boto!20 Gr. f1.25. : 
Obat. mata orang foca oesia 50-70 Es 

taon mata tida awas pake ini bisa terang : 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 4 

Terima pekerdjaan sepoe Duifschland ”— . 
mas doekaf aftawa Dobble garantie  - 
1-5 taon. 

Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 vulpenhouder 

ongkos direken jang paling rendah. 
Boeat diloear kota boleh dikirim dengan rembours. 

Agent besar boeat Batavia 

TOKO OISHI 
SENEN 79— 81 BATAVIA-C. TELEFOON 1623 WI. 

ANGGOER MATJIN IJAP S.S.S. 
—.. Terbikin oleh Bulgarii Company of New York 

(Penoelaeng boeat orang lelaki dan prampoean) 

Anggoer tjap 

GOENA BOEAT O RANG 
PRAMPOEBAN 

    

  

    

Pama ENNNASES SA EN TASES AA URENEAN AS 

   

  

     

Menjotjoken dalem boelan, 
tanem bibit pranakan. Dateng 
boelan fida tjotjok. Masoek angin 

' waktoe bersalin. Kepoetian dan 

klocar dara mera boetek boetek. 

Dara bergoempel Dara kloear- 

nja memboros banjak. Pranakan 

dingin dan kosong. Soada lama 

tida berhamil. Dateng boelan 

peroet sakif, Kaki tangan sakit 

dan pegel. Boekoetoelang sakit 

Hongsip. Moeka poetjet warna 

idjo. Koelit moeka pias-koening 

kering, Koeping berboenji ram- 

boet rontok. 

GOENA BOEAT ORANG 

—. LELAKI 
Pinggang sakit, pinggang li- 

noe. Napas dan dara koerang 
koeat — Kesehatan soemanget 
tida fjoekoep. Banyak goenaken 

-| pikiran dan tenaga, Tangan kaki 
tida ada kekoeatarm, Manik ke- 

ring dan koerang. Moeka poetjet 
badan koeroes. Kekoeatan ati 

. Harga 
8 » A4 doz. Flesch besar f 

KANOMANNo,21A 

Bisa djoega dapat 

Astana anjar 6. Di atavia pada: T 

Taj Ho Tong, 
pada: Po An Tjoe, Di Tjimahi pa   . Ho Tong, . 

  
dan “dara koerang. Kepala poesing, Mata gelap. Malam banjak kloear 
keringet dingin: Mengeloearkan manik waktoe mengimpi. Kelakian tida 
koeat. Tida napsoe makan of minoem. Kaki tangan merasalemes dan pegel, 

“t Flesch besar f 2,25 

Hoofdagent boeat Ned, O,I. 

Roemah obat Ban Ka Tjoen 

Di Bandoeng pada: An Sioe Tjoen, Passarsir. 8, dan Tay Seng Tong, 

Seng & Ce, Di Garoet pada: Heng Ho Tong. Di Tasikmalaja pada 
Di Djoxjakarfa pada: 

Eng Seng Tong, dan di Cheribon pada: Tong Bie Yok Pong dan Eng 

Flesch kefjil f 1,25 

22,—  Fleseh kefjil f 12,— 

BANDOENG 

dimana Agent-agent, 

hay An Ho, Thay An Tong dan Ban 

Tek An Tong, Di Soekaboemi 
da: Po An Tong, Di Tjiandjoer pada: 

is 

  

         

     

terbikin di 

    

serta 

INGIN MENDAPET SEPATOE JANG BAIK? 

MOERAH HARGANJA ? 
Datanglah di Toko kita 

   

aset nya 

FILIAAL 

Schoenenmagazijn v/h JAHJA — Pasar Baroe 109 Batavia-C. 

Persediahan roepa-roepa epatoe. Sloffen dan Sandalen 

oentoek Toean-Toean, Njonja-Njonja dan Anak-anak 

kita poenja fabriek sendiri. 

Model-model jang paling baroe 

Harga lebih moerah 

H.H. VOETBALLERS TJOBALAH PAKE! 
SEPATOE VOETBAL FABRIKAAT KITA 

.94 BATAVIA-C.ia 
ee “FS 0o0mBHEEN JAnJA   Taman 

Fa 
AN 

    

   

Kwaliteit lebih baik             

  

.Berdiri di pinggir pagar." 
| Oleh 
SAEROEN 

Bagian ke VII 

MENJINGKIRKAN DIRI, 
39 

Baroe sadja melihat Ke sebelah 
'Koelon, kali Pasar Ikan, Soetijah dif 
djawil tangannja oleh njonja Koos- 
man, dilihatkan pada dosa pemoeda 
taki-isterl jang doedoek dikorsi di 
pasir di bawah poehoen. 

Soetijah lihat ke itoe djoeroesan, 
ia lihat bagaimana pemoeda tadi de- 
ngan tingkah lakoe sopan dan tjapak 
omong-omong dengan pemoeda pe- 
rempocan jang doedoek dengan ia, 
dan bagaimana itoe perempoean dja- 
wab dengan manggoet dan senjoem 
jang manis 

. Waktoe itoe pemoeda lelaki berdiri 

ajoenan Soetijah kelihatan kaget, maoe 
mendjerit jang ditahan. 

Njonja Koosman melihat ini djadi 
. #kaget djoega dan tanja : 

- Aja naon? Ada apa?" 
Soetijah hampir djatoeh pingsan, 

Oemar bingoeng tidak tahoe apa jang 
"tia akan berboeat, maoe tolak pegang 

Soetijah jang seolah-olah maoe dja- 
toeh maloe sebab banjak orang dan 
boekan haknja penoeh. 

»Ada apa? Ada apa?“ tanja Soe- 
tijah lagi. 

»Tjeutjeu tidak lihat ia?“ kata 
ISoetijah dengan oendjoek  itoe pe- 
moeda lelaki jang gagah. 

»Ja, tjeutjeu lihat Ada apa? Siapa?" 
»Soemardi !“ kata Soetijah. 
»SOEMARDI ?“ djawab  njonja 

Koosman. Ia Soemardi. ,,Hm, boekan 
orang jang sembarangan. Tjakap, 
roepa bagoes dan gentlemen”. 

Soetijah tegaskan sekali lagi dan 
keboeroe! ditanja oleh njonja Koos- 

man : : 
,Apa “tidak keliroe, barangkali 

lain ? Katanja Soemardi tidak pernah 
Ipakai djas boeka, tidak maoe openi 
pakaian. Tetapi itoe orang gagah 

'betoel, tjelananja flanel, badjoe ga- 
bardine aboe-aboe. Ah barangkali 

Dm aah 

i 
| 

»Saja kenal soeami saja sendiri“ 

djawab Soetijah, ,,la Soemardi dan! 
siapa itoe perempoean dengan ia ?“ 

Meskipoen tadinja bentji, tetapi 
melihat Soemardi dengan perempoean 
lain ini timboel djoega panas hatinja 
Soetijah. Dan iapoen tidak sangka 

bahwa Soemardi ada di Betawi dan 
sekarang berpakaian menoeroet mode 

jang paling belakang, potongan netjis 

sekali.   

Soetijah jang dekat pintoe maoe pergi 

»Tidak lantaran salah lihat ?" tanja 

njonja Koosman. 
»Tidak,”la Soemardi, tidak keliroe 

lagi“, kata Soetijah. : 
'& Oemar jang dengar semoea ini 
melongo tidak maoe toeroet tjampoer 
omong. Hanja ia melihat djoeroesan 
dimana Soemardi doedoek berdoea, 
Beda dengan waktoe ia ketemoe di 
Bandoeng. Pakaiannja modern, ram- 
boetnja tergoenting potongan boekan 
dari barbier di bawah pohon asam 
dan sepatoenja koening mengkilat 
masih baroe. Sedang orang tiga 
memandang ia, ia bajar pada djongos 
dan adjak temannja doedoek berang- 
kat. Manis sekali sikapnja pada ini 
perempoean dan sesoedah berdiri ia 
berdjalan rada di belakang sedikit.   boekan."   pandang anak-anak jang main ajoen- 

MEA AA NK AMAN KAT INPE UR ORI AT SNREA SARE BNN 

Baroe terima lagi Sepatoe Europa merk ,COSMOPOLITE" jang soeda terkenal 

Sedia roepa-roepa model dan harga 

? 

semiboenjikan diri tidak ada tempat 
semboenji dan maoe lantas lari ke 
Ilir kelihatan djelek sekali. Ia tetap 
berdiri di sitoe hanja melengoskan 
moekanja ke Koelon soepaja djangan 
dilihat oleh Soemardi. Waktoe soeara 
sepatoe Soemardi dekat, dedengaran 
djoega senjoemnja itoe perempoean 
jang sama ia. Seloeroeh badan Soe- 
tijah merasa dingin-panas dan ke- 
poetoesannja hanja apa boleh boeat. 
Tetapi ternjata ini perasa'an terlaloe 
berat, “sebab dari gemetarnja tasch 
jang ia pegangi djatoeh di tanah, 
Oemar tidak kasih oendjoek ia tattoet, 
malah sebaliknja ia berani tanggoeng 
risico apa jang ia lakoekan. Dari 
hampir di djalanan itoe ia tidak me- 
njisih waktoe Soemardi maoe melihat, 

Melihat Oemar di samping pintoe 
Soemardi tetap kalm. Ia boeka to- 
pinja dengan soeara gagah tanja pada 
Oemar : ,,Hallo menir Oemar, U hier? 
Al terug van Bandoeng ?“ 

Dengar ini soeara Soetijah seperti 
kena listriek, terkedjoet jang sangat 
hingga taschnja jang ia pegangi dja- 
toeh di tanah. Oemar maoe ambil ini 
tetapi Soemardi tangkas locar biasa 
ambil lebih doeloe dari Oemar, De- 
ngan socara jang kalm ia atjoengkan|   doeloean soedah kepalang, maoe itoe tasch pada Soetijah, 

  

  

2 3 
»Mevrouw ? Mevrouw poenja tasch 

djatoeh. 
Soetijah. terima itoe tasch dengan 

maoe mendjerit, tetapi ia tahan:dan 
moeloet seperti djadi boengkam. Ia 
terima dengan tidak bisa kata apa- 
apa. Sesoedah angkat topinja vilt 
Borsalino sedikit lagi, Soemardi te- 
roeskan perdjalanannja di samping 
itoe pemoeda perempoean jang nam- 
pak dengan ia. 

Keada'an . bertiga Oemar, Soetijah 
dan njonja Koosman sekarang djadi 
diam, terganggoe dengan moentjoelnja 
Soemardi. Dan tidak disangka-sangka 
bahwa ia ini 
ganti roepa. 

Soetijah tahankan diri, tetapi wak- 
toe melihat ke . djoeroesan Kidoel, 
lihat djalannja Soemardi dengan lang- 
kah jang tetap, tjelananja jang biasa- 
nja oedjoeng kakinja di atas kemiri- 
nja sekarang perecies berbatas de- 
ngan sepatoenja, malah “menoetoepi 
sedikit setjara model jang “paling 
baroe, 

Potongan badjoenja pas pada badan- 
nja dan topinja jang model paling 
belakang bikin kelihatan 10 tahoen 
lebih moeda dari biasanja. 

Akan disamboeng. 

  

sekarang seolah-olah : 

   


