
            

  

   
    

      

   

      

   
     
     

  

   
   

    

   

  

   

          

   

   

            

     

              

   

      

   

   
    

   
   

  

   
   

anaknja itoe 
ijoecalannja. D 

i memberi tego: 
ajahnja soepaja dj. 
Keno lagi. 

- 

ini hal laloe achirnja-Saari didjatoeh: 
kan 1 boelan.pendjara, — - 

pendjara. 

lamanja membawa lari auto madjikan- 

nja ke Cheribon dan Semarang. 

    

  

Bosch dan bernama Malasch. Ia soedah 

berikan autonja itoe uleh karena ia 

pertjaja pada pesakitan. Menoeroet 

perdjandjian si soepir itoe mesti stort 

— tiap2 hari f 2,50 banjaknja .. 

— Achirnia Landrechter djatoehkan 

“ hoekoeman 5 hari pendjara atas diri 

Aaja pesadtan, 

2 ay “ganti, Tuna didenda 

Minta gratie ditolak: 
Ini hari Landraad Meester periksa 

| perkaranja Sainan bin Djaoed tinggal 
di kampoeng Kwitang Gang Kembang 

wijsnja. 2 3 
Pada tanggal 26 Maart jbl. ia soe- 

dah di tangkap oleh politie Meester 
djoestroe ia hendak tjari penoempang 

didepan sectie 7. Didepan hakim ia 
menerangkan bahwa ia beloem poe- 
nja ocang oentoek menoekarnja, oleti 

' soesah, apa lagi boeat toekar rijbewijs. 

| Achiznja hakim djatoehkan hoekoc 

|. man denda f 5.— banjaknja, atau S5) 
| hari pendjara. Meskipoen ia minta 

— gratie hakim tidak loeloeskan. 
—0Io— 

Pembatjokan didalam tontonan. 

Pesakitan dihoekoem 
DAK yi Te UD 

Pada hari Rebo malam Kemis tg. 

— 30-Augustus seorang Indonesier Dja- 

“an namanja soedah dipoekoel dengan 
| golok oleh seorang bangsanja djoega 

jalah Naran ketika sedang menonton. 
Pesakitan ketika ditanja oleh hakim 

Landraad Meester menerangkan bah- 
wa ia benar soedah batjok Djoan hing 

| manja di CBZ. akan tetapi sebenarnja 

| boekan ia jang salah, Djoan terlebih 
.. doeloe soedah maki2 padanja, dihada 

| pan orang banjak, hingga ia men- 
—. djadi hilap. : 

latoe hari sebeloemnja terdjadi itoe 
sembatjokan ia soedah  bertjektjokan 

tan selaloe goda isterinja. 
Achirnja lantaran salahnja Naran Ana 

| diterima oleh pesakitan, siapa laloe 

|. teeken appel. : 
5 Tah 

Tanah oentoek bangsa Indo ? 

'menjelidiki apakah bangsa Indo boleh 

diberikan hak tanah jang baroe lagi, 

' Commissie mana ada dibawah pim- 
pinan Mr, Spit, Voorzitter dari 

- Volksraad, akan terdiri dari 3-bagian, 
2 bagian sekarang soedah selesai 

dan telah disiarkan. | 
Bagian jang paling achir akan di- 

terima oleh anggauta2 dari itoe Com 

missie, dengan moelainja minggoe 

depan... € PS 

: P3 ap Lu 

Bazaar oentoek R. P. M. dan Huis- 

houdschool Fort de Kock, 

Beschermvrouwe ada 

njonja Wali N Tang i. 

— Disini sekarang soedah didirikan 

seboeah comite dari kaoem perem- 

poean bangsa kita dibawah bescherm- 

schapnja : 

Baronesse van Wassenaer, comite 

| mana mempoenjai maksoed pada tgl, 

  

    

   
   

  

   

  

   

  

   
    
    

  

“bazaar jang mana pendapatannja akan 

diserahkan pada Roemah Piatoe Mces- 

limin dan 10 

 Jpubliek selain | | 
at |oekiran2 dari kajoe berasal dari tanah 

sier| Sumatra da 

etelah” hakim lama menimbang (ngi oleh familie Wali Negeri 

|. Bawa lari auto dihoekoem 5 hari) 

Gi kah hari oleh Landrechter Betawi dil. 
- periksa perkaranja seorang Belandaj. 

|. Indo Sebalt jang ditoedoeh 21 hari). 

ujak 

jang ditoedoeh beloem toekar rijbe-| 

karena boeat makan sehari-hari sadjaf 

ga ia ini mesti tinggal 8 boelan la| 

Ba Saksi Djoan menerangkan bahwa|. 

| dengan pesakitan oleh karena pesaki- | 

terang, hakim djatoehkan hoekoemanj 
2 tahoen pendjara, jang — mana tidak 

Raport dari itoe Commissie oentoek | 

9 sampai 10 Febr. akan 'mengadakan 

school di Fort de Kock jalah seboeah 

    

k selainnja pakaian anak2 djoega 

n lain-lainja lagi, 
i Sabtoe malamnja jalah 
9 akan diadakan belba- 
rtoendjoekan oleh per- 

t Minangkabau, 

   

. Disitoe akan 

  

n Tionghoa. 

joe Probonegoro eere-voor- 
Datoek Toemenggoeng voorzit    

    

ist 
er, 

han 8, Salim, Goenawan dll,-nja, 
Bazaar itog nanti akan dikoendjoe 

  

  

NEDERLAND 
Poeteri Juliana sakit. 

Den Haag, 29 Jan. (Aneta) Poe- 

teri Juliana djatoeh sakit, tapi tidak 

keras. Hanja tidak boleh keloear dari 
kamar oentoek beberapa hari lamanja 

pia 

Ontoerekeningsvatbaar. 

Den Haag, 29 Jan, (Aneta). Recht- 

'bank dari Den Haag bebaskan itoe 

dokter gigi bernama Sterk, jang mem 
'boenoeh teman sedjabatannja pada 

tanggal.3 November jbi. dari semoea 

'pendakwaan, dan kasih perintah soe- 

paja ia dimasoekkan ke roemah sakit 

orang gila. 318 
ma JG — 

AZIA 
Persaingan diatas oedara. 

“Tiongkokpoen ikvet. 

Shanghai, 30 Jan. (Aneta) Mas- 

kapai penerbangan nasionai dari ne- 

s1 Bazaar itoe akan diadakan di roe- 
angan gedoeng I.E,V. Vrijmetselaars- | 
we NN disitoe akan didjoeal pada | 

  

g memperlihat-| . 

oleh dapat beli pada njo- (Pesen selaloe pada: Bloemenhandel 

| West No. 1 telefoon Welt.. 1324 

Dijamin, secretaris Zainal penning | Tji ) 

meesteres, Sosilo Mochtar, Bahder, Djo | 

234 Wel. 

(Goesor 'WET LOONBELASTING 

    

    

  

  

     

  
.DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 
pembeli, hanja di,, Toko Slamet" 

Pasar Meester- Cornelis. 
  

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 

ndoeng telefoon 1390 

lan ditjari Sepeda f 150. 

bilang mahal, sekarang huurkoop 150- 
f40- f30- pada Meubels Rijwiel Han- 
del , Delijana“ Goentoerweg 12, Teli. 

    

   

  

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, - 

KEBAIKAN gosokanpiso Snymachine 
dengan Automaties Slijpmachine bisa 
bikin tadjem sekali tahan lama'an ong- 
kos lebih moerahan pada: TJHIE 
KWAT SAM Kramat baroeweg 1.- 

Batavia-Centrum Telefoon WI. 4595. 
  

KENAPA BINGOENG, dan bilang se- 
wa roemah terlaloe mahal ? ini wak- 
toe kans jang paling baik, kaloe maoe 
bikin roemah karena gedong Factory 

dapat semoea keperloean dengan har- 
ga sangat moerah. 

KEPERLOEAN barang2 oentoek per-   geri Tiongkok, jang mengadakan per 

hoeboengan oedara diantara Shanghai 

dan Canton, moedah minta izin kepa 

da England oentock memakai lapa- 

ngan-terbang dari kota Hongkong. 

Pembesar2 Inggeris menerangkan, 

bahwa izinnja itoe akan bergantocng 

pada izinnja pemerintah T jongkok ke. 

pada maskapai2 penerbangan Inggeris 

boeat menggoenakan lapang penerba- 

kan 7 

Instailatie Buretu “Merapi” 
MOEHAMAD SOEBOEH 

Batavia- C.   ngan Tionghoa. 

Iganja tidak mahal dari jang lain bisa 

lama sedang dibongkar, dan disitoe 

kawinan? Datanglah pada H. Hassan 

Ma'roep Kwitang Gg. Adjudant 81 A 

Batavia Centrum. Harga tanggoeng 

moerah Pekerdjaan tentoe menjenang- 

Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412 

Memasang dan reparatie: Electrisct:-, 

Gas-, en Watenleiding. Pagar kawat 

FACTORY, gedongnja jang lama di 

loe tocan2 lagi atau maoe bikin roemah 
dateng kesitoe, bisa dapat semoea ke- 
perlosan dengan harga moerah, batoe 
bata, kajoe2 dll. 2 
  

»MAOE DJOEAL oeler santja (sawah) 
besarnia sama dengen paha orang 
toewa, pandjangnja 7-8 meter, harga 
boleh berdame, keadaannja baik dan 
tida ada loeka Iseka. 
Adres: R, SIBAN Penengahan Tan- 
djoeng Karang". Lampong. 
  

Thee Patocahwattee rasanja tetap har- 

didapat di Warocng Doso Setijo Tanah 
Tinggi Toean Tarmat (Goop Melati) 
G. Rawa Mangoen M, Boeang Oud 

Gondangdia Gang Entijlek 1. Ditjari 

ageni2 jang actief keterangan pada 

tef. no, 1810 W, 

DIMINTA dengan lekas. siapa: kepi- 
ngin trima matjam2 prijs courant 1935 
kirimlah 10 cent (postszegel) pada: 
Perhoeboengan Dagang. Gang Wa- 
roeng Tinggi € Bat-C. 
  

MAOE DI DJOEAL 1 salon gramofon, 
keada'an baik, harga tidak mahal. Sve- 
rat2 pada No. 303 ini soerat kabar. 
  

MAOE DJOEAL dengan lekas satoe 
Harmonium merk ,,Ramchander” kea- 
daan masih baik. Bitjara di 52 T.A, 
G. Karet. Aa 

s8 

TE HUUR Gang Mahpar 1 Af 17,50: 
Gang Kimpak 26 f 25. Compleet. Ele- 
ctriscsh, Wterleiding, Soemoer. Bitja- 
ra Sawah Besar 25 A Telf, 93 Batavia. 
  

HUIS TEHUUR Per 1 Maari 3kamers, 

Te bevragen aldaar huis No.15: 
  

DITJARI 2de hands radio toestel 
merk Philips atau Erces soerat2 harga 
di'alamatkan pada No, S. 301 p/a adres.   bikin pesta. 

dan besi. Menjewakan prabotan becat 

  

  

Kali Besar Oost, sedang dibongkar, ka-||: 

   

  

              
Djawadan Soenda. 

Hoeroef Arab dan Latijngi 
Pahrasah dikirim pertjoema 

kapan diminta. 

  

  
  

. bruime bijgebouw, moderne gemak, Pe-j- 
. 4todjo Sawah Noord G. 3 No 13 f 27,50. 

  

DJANGAN LOEPA Toean Saudagar2 
maoe djoeal Roemah2 moerah f 500, 
f800, 1800, f900, f 1000f 5500, atau 
lainja, Aa Contant atau cridict bitjara 
pada M. Adjerg Ombiak atau kepada 
S. Moechamad Hadhi gg. Abdullah II 
Unielaan Bat. Centrum. B3 
  

INGIN djadi Stenotypist-atau Reporter 
jang panda: ? Ambillah peladjaran 
stenografie dengan schriftelijk pada : 
Steno-lsstituut c.o. Postbus 7, Pa- 
lembang. Lesg. f. 2.50 seboelan. 
  

Cursus BOEKHOUDEN A en B 
ledere Woensdag 5.30— 9. Vrijmet- 
selaarsw. 7 A, Lesgeld min F 5.— 
Toetreding  “sieeds mogelijk.. Tel, 
Wit, 3866, | 2 
  

VERKOOPLOKAAL blakang Pand- 
huis G!odok. Sampe tjoekoep sedia 
barang? mas bermata briljant dan 
inten, barang2 perak dan, |. I. 

  

MAOE DJOEAL satoe mesin toelis, 

tweede handsch merk WOODSTOCK 
Ditanggoeng baik harga boleh ber- 

damai. 
Adres Gang VIII 

roemah No. 8. 
Tanah Tinggi, 

Sigeas Batavia-Centrum. 

pada seboeah k dikanten fabrick soedah 
didapat. 
  

DITJARI 2de hands tegels jang masih 
baik soerat2 diadreskan pada No. 302   Pemandangan. Adm. ini soerat kabar. 

  

Sawah Besar 

  

di TANAH BALKAN, 

lihat den dengar bermatjem-matjem 

“Injanji, dan dansa HINDUSTAN, dan njanjian 

dansa MASRI jang merdoe sekali, makanja 

dibilang ini Film ada locar biasa, 

Sumatrasche Huishoud- | pedang melawan beberapa banjak 

'soehnja, LAILA poenja kebranian menoeng- .       
   

| telah didirikan oleh njonja Datoek 

. Toemenggoeng. 

sekolah'jang pada tanggal 1 Augustus | ang koeda tida kalah dengan bintang2 

        

-ATAW 
TA NAKAL 

AnOpgTOIloR Ill 
Ada satoe Film HINDUSTAN MASRI jang 

Nlocar biasa ramenja dan bagoesnja, ID - 

KA-CHAND ialah fjerita dari 2 keradjaan 

antara KEYZER 

'STAMBUL dan RADJA GRIEK (JUNAN), 

'Selaennja membawa tjerita jang rame, bisa 

'belon ada satoe Film HINDUSTAN jang 

| jampoer lagoe dan dansa MASRI, baroelah 

Mevrouw de Jonge, geb.Iy-kA-CHAND jang nanti kasi pocas dan 

Isenang pada sekalian penonton, dan lagi 

pegimana kegagahannja LAILA jang ber- 

paras tjantik bisa berperang tanding dengan 

    

Ini malem dan malem berikoetnja 

    

KA 
(Featuring Ashraf Khan, with Sardar Akhtar, Zeibunissa. & 

lagoe, : 

kerna 

moe- 

-— 
BOELAN DARI HARI RAJA 

  
  

Na 

siapa 

    

La 1 
TOT00O0TANIORa 

' Film Amerika, na 

ID-KA-CHAND ada satoe ijerita Drama 
boekannja TONEEL ditanggoeng sekalian 
penonton nanti poelang dengan hati poeas 
melihat ID-KA-CHAND poenja tjerita, pe- 
mandangan, njanjian, dan dansa, Menjesallah 

ALHAMBRA BIOSCOPE 
Batavia-Centrum 

  

  

other Sound Recording by Ishar Sing 
- 

  

jang tida liat ini Film. 

  

Anak-anak boleh nonton : 

  

Pertoendjoekan pertama djam 7-15, | 

Kedoea diam 10. Harga tempat naik 

sedikit “ 

  

Ki PC CA 

  

   
    

    

PEMOEDA Ind on sier bocaPbekerdja— Ba



  

de
sa
” 

6 

  

   

    

   

  

     

    

    

      

        
      
        

        

      
    

    
      
          

      
     

  

  

  

  

  
Onirer, mn aan Lama V | 

daa sem 5. “Ini malem dan malem brikoetnja! 
Kramat 160 te, 6024 WI. : P4 4 

AN   

As First National hg watt 

MT Uas TALBOT     
  

  

  

  

S - Orang! tentoe ki te Mgtetupingket: ketawa : sampe sakit peroet : oa maan Lihat dan dengarlah Kay Francis dalam 'ini film terbantoe oleh 1 

"Aeon UE kaloe meliat Heinz Riihman dalem 'ni film. kei jadadester Ricardo Cortez, dimana mereka kembali ber-sama2 bermain. 7 

PN ini film 'bagoes boeat penghiboer hati. FAMILI ' menerima moerid: la ada seorang perempoean jang djahat-di Mandalay, didaerah 3 

sekolahan in de kost, oentoek F 25 jang mana hanja 9 larangan berharga . | 
' 1 Harold Teen 2 Hal Le Hor i Sem lan : Disinilah ada satoe hikajat dari seorang perempoean jang Soe- 8 

Moelai. besok malem 3 Januari seboelan. Semova vrij, djoeg pera dah mendjadi sampah (verworpelinge) jang mentjoba mendapat- 1 

1I.M (BI watan djika sakit. kan kembali ia poenja kemoeliaan....- 

(DANSF HN : Satoe film jang romantiek serta penoeh dengan pemandangan j         : Soerat2. kepada Administratie jang menarik hati. 
nanya -. 8 dari ini soerat kabar, 
  

      

  

      
   Koni ycor THEATE) A HOTEL PAUZE 

Moekanja Station Bandoeng 

    RIALTO BIOSCOOP 
. Boeat an publiek aken dipertoendjoeken oea 'kesenangar p Senen 

Dub b el programm asperisat Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa, 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- Boeat hari REBO 30 dan KEMIS 31 Januari 1935 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat menge eroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 

Boeat ini malem dan besok 

: Pertama aken dimaenken saltoe cowboy film jang rame. banjak 

aclie dan Pe apar ai sem teken KARNA enam Mienfpoknja Metro Deen Muzikale Super Schlager jang paling 

6 OR TR PE ea ea tiga 
T E R R saksikan sadja, Tatan bintang film jang paling di isoeka oleh penonton —.. 23 | 

dan kedoea, satoe film jang kotjak dan loefjoe : Pe kn HOTEL di Centrumnja R N D Id h 

KOTA Bandoeng, : sd , : a Ona ) 

.Cohens & Kellys in Trouble aa aing tea asal (f- Ramon: Novarro'dan Jeanette Mac : 
menoeroet zaman. f 

N.B. Sedia Kamar boeat final - DALEM TJERITA 
m4 atau boelanan, abohnement dapat 

harga dengan menjenangken. THE 'CAT AND THE FIDDLE 
Memoedjikan dengan hormat, 

3 dengen CHARLIF MURRAY dan GEORGE SIDNEY 

Pt Anak-anak boleh oa 

AWAS! Sa pengabisan dari “WBISPERING SHADOW, 912 Lagi satoe Metro film dengen doca binfang jang soeda tersohor. 

     
        

    
      

        
            

          

    | aken dipertoendjoeken pada hari Djoemahat dan Saptoe 1 dan 2 2 Na Siapakah tida kenal sama ini doea nama jang soeda tersokor 

: Februari 1955, indah 3 dan aan, Papa Na ena: 5 Sanga Aa betoel di lajar pcetih dengen marika poenja soeara njaring dan 

FE merdoeh ? 
JEANETTE poenja njanjian-njanjian djempol dan RAMON 

poenja soeara Pentol   

  

  

AINI MERE aE MN sa Too 

2 CENTRALE BIOSCOPE &— 
& . Cornelis Bi 
  

  

Bl Boeat hari REBO 30 dan KEMIS 51 Januari 1955 & 

Bj Aken dipertoendjoeken lagi satoe gambar jang berharga boeat Fi 
£ 'inema Palace    

  

  

aa “Ini malem Bi diliat dan memoeasken. sj 
3 : : - 

-BILM besar jangtersahor & Pemboenoehan di Loteng @ 
: 1 E PENTHOUSE 3 . diantero Doenia BN 2 | 3 

"3 B dengen WARNER BAXTER  —  MYRNA LOY 5 
| | - Mae Clarke 8&— Phillips Holmes dLi. E 

yaa | B. - 
“Kaban NM El Moelain hari DJOEMAHAT 1 FEBRUARI 1935 

Bi Kitamempersembahken satoe film jang loear bisa bag "esnja, - 

   
8 jaitoe : a 

— CepI L B. Z1 Spion Perempoean No. 13 8 
2 e ”B 

“0g MI LLES 4 3 MARION yna « GARY CoobEk & 
BA gold Iu Kia hana todabtdoD 

     
  

with 

: | @aauperie COLBERT 

tg 5 | WARREN WILLIAM | 
Aa La ENRY Ae ar 

C. Aubrey Smith 
Gertrude Michael 
heading a cast of 8.000 players 

A Paramount Piclure 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 
Dikirim pertjoemah kepada leden D. P,B. B. dan dibatja oleh langganan? 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. , 

Harga abonnement boeat Hindia, 

f 5— setaon atawa 12 nomer, (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 fariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak' berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan: Regentschapsraad 'atawa Reg. Wertten jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat adver- 
tentie alawa farief, serta :masoek id P, P. B, B. toelis pada. 

    Dateng lebi siang soepaja 

dapet tempat       KT Besi Show in Town: | 'Administratie. 

2 Batavia-Centrum. (R. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No, 3071 WI. 
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La “Tidak s3 satde soal jang dari doe. 
loe sampai sekarang :selaloe actueel, 
ain Au Ka oeroesan #conraie, Le» 

  

   

  

   
oeh atau kaoem dagang, hingga | 

    

      

    
     
   

    
   

    
    
     

    

      

   
   
    
    
   
   

        
    

    
   
    
   
   
    
     
    

     

     
    

   

  

   
     

   
   
   
   
   
       

      
    
    
   
    
    
     

   
    
   
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
   
    
     
     
    
    
    
    
      
   
     
      

: ingi 
edong. bagoes, ingin 
etc,2 semoea ini tentoe dengan 

oeang. 1 

3 ingga tidak mengherankan lagi 
“manoesia rata2 ada keinginan 

soepaja mempoenjai oeang ig tjoekoep| 

| oentoek mentjoekoep keboetoehannja 
| hidoep. Dari itoe “siapa jang” tidak 

| ingin mempoenjai ocang banjak dan 
k siapa jang soeka miskin ? Semoea 

manoesia bereboet. oentoek mendapat 
kan oeang, Mereka beroesaha soepaja 
Anom yonenja gn lebih Dak 2 

conomie, Dari, itoe Tn bagi 
| gsa kita Indonesier jang sedang 

. mengedjar kemadjoean soedah barang 
entoe - tidak akan meloepakan so'al 

Pa masih sedikit mendingan hidoep 
£iInja diwaktoe jang akan datang ber- 

srapa. Beloem Bkirartinya et 
economie bangsa Indonesia itoe me- 
njebabkan djoega beberapa ichtiar ke 
nadjoean, seperti tentang onderwijs, 
olitiek dan lainnja beloem kelihatan 

beres .dan ibaik, selainnja rintangan 
-dari jang koeasa dalam negeri ini. 

| Rintangan pergerakan politiek dari 
Rakjat Indonesia dari fihaknja peme-!| 
rintah dalam waktoe, ini ada sangat 

as, tetapi sebaliknja pergerakan po 
k maoepoen pergerakan kita lain- 
djoega mendapat rintangan dari 

angsa kita sendiri. Woedjoednja 
2 bangsa kita sendiri 

alau sepintas laloe sadja 
ternjata ada lebih heibat 
dari zwaknja kita poenja 

Tjontoh ada tjoekoep ba- 
beberapa perkoempoelan 
djoecannja sangat moelia 
nesia, terpaksa berhenti 
an atau meskipoen per- 
toe masih berdiri soedah 

'bekerdja seperti apa jang 
tjita - tjita' seperti matjan 
ong. Satoe tjonto jang 
“seperti toelisan toecanft, 

po hari dalam soerat kabar 
satoe. perkoempoelan-politiek 
pea dan terbesar anggotanja, 
jang tadinja keloearnja tetap 

lan, sekarang dalam tempo 
boelan baroe “dikeloearkan 
dengan vorm jang memaloe 
.... Tentoe sadja keadaan 

begini disebabkan oeang jang 
ek membiajai orgaan itoe koerang 

baik. Baroe mengeloearkant oeang oen 
toek membiajai orgaannja jang beloem 

itoe besar onkosnja soedah tak 
“dapat, lebih lagi tentoe orang tak akan 
dapat mengharap actienja jang lebih 
besar dari apa jang sekarang ada ka- 
ena benzienenja tidak ada..,. Sedang 

“kita tahoe bahwa meskipoen B.O: se-| 
karang terboeka boeat rakjat djelata, 
“tetapi apa sekarang jang kita lihat ang 

gotanja sebahagian besar ada orang 
rang |jang masih mempoenjai penga 
lan jang baik atau setidak-tidaknja 

g tetap, toch tjoema sebegitoe sa- 
kekoeatannja bagi perkoempoelan 
Perkoempoelan vak, jang seha- 
memakai biajai ocang banjak 

a berdjalan seada-adanja sadja. 
njak orang jang sesoenggoehnja 

Indonesia perloe memakai tena 
nja, terpaksa mereka tidak 

al economie mendjadi TN AA 4 

Isoedah sampai dipoentjaknja. Dus boe 

ta pikiran mereka itoe, jaitoe soal econo 
|Imie, economie jang boeahnja dapat 

Ikan lainnja dari mereka. 

djika mereka tidak mendapat pimpinan 
dari bangsa kita sendiri jang achlie 

'waktoe sekarang, teroetama tentang 

bikin boeroeknja mereka poenja eco- 

bawah choesoesnja. 

  

adja, karena' oeroesan peroet. 
“pimimpin jang berganti ha- 
dari merah mendjadi djambon, 
jambon. mendjadi poetih, «kare 

Conomie roemah tangganja  me- 

Factor economie lebih2 pentingnja 
(bangsa kita, rakjat jang lapisan 

| jang. boleh dibilang rata2nja 
i sehari kesehari jang 

iran bagi mereka itoe, 
soal kemerdekaan atau pe 

an tinggi, tak lain dan boekan 
makan”. Karena memang keroe 

Pa dalam djoeroesan ini 

   
t mereka ini, soal jang dapat menarik 

direct... Mereka baroe ada kesempaian 
memikirkan soal lainnja djikalau pe- 
roetnja soedah isi. “Dus sebeloemnja 
mereka mendapat pimpinan dalam oe 
roesan economie jang sebagian boleh 
didapat dengan direct, oentoek memba 
ngoenkan mereka dari djoerang kela- 
paran. Orang djalgan harap pergera 

Djika soal 
economie dilampaukan, maka sebe- 
loemnja soal lainnja dapat tertjapai 

djoer mendjadi orang jang tidak boleh 

kit sadja. 
| Baik bantoean moreel, maoepoen 
materieel dari mereka tentoe tidak 
dapat, karena apa jang sekarang me- 

hoeboeng dengan beberapa keadaan, 

tentang ini akan mendjadi orang jarig 
miskin djoega. Beberapa keadaan di 

pengaroehnja malaise ada makin mem 

nomie,- hingga perloe mendapat per 
tolongan dari orang2 jang lebih pintar 
|dari mereka itoe, Pergerakan econornie 
bagi mefeka kaoem rakjat djelata 
bangsa kita adalah lebih pentingnja 
dari pada pergerakan lainnja. Perbai- 
kan “ecenomie .perloe bangsa kita 
ogmoemnja dan kaoem rakjat lapisan 

Dengan. begini, boekan maksoed 
kita soepaja pergerakan ditoedjoekan 
kepada djoeroesan economie sadja, 
tetapi kita maoekan soepaja bagian 
lainnja jang perloe memakai tenaga 
pikiran terlaloe banjak. dan boeahnja 
indireet boekan boeat mereka, tetapi 
boeat kaoem tengahan atau kaoem ter 
'peladjar. Tenaga otak baginja tidak 
boleh diharapkan, dan djangan di 
toenggoe2 soepaja mereka itoe insjaf 

ini tidak perloe. Biarpoen dengan 
djalan pimpinan economie toch me- 
reka-ada mempoenjai contact dengan 
pemimpin2 kita jang sewaktoe2 perloe 
bisa mempersatoekan diri, 

Bangsa kita jang sebagian besar 
masih bodoh, dan tinggal dalam desa 
dengan  penghidoepan sbertjotjok ta- 
nam. Gemoek dan kos Asnj C 
mie kita (tanah kita) av 
dari keadaan pertanian 
jang berada dalam desa2. £' 
Ikota besar2 seperti" ditanah 
jang mempoenjai bank besar: 
pendirian - dagang jang berarti, ini 
Indonesia tidak poenja. Indonesia 
mempoenjai rakjat jang berpenghi- 
doepan tani jang perloe mendapat 

     

    
   

  

kwaliteit baik, soepaja mendjadi or- 
|ganisatie economie jang herarti. De- 

economie | 
nanti kita akan terasa kekoerangannja 

diadakan disini, oempamanja perloe 

nja. Pendek setelah kita mengadakan 

tentoe moedah memberi tambahannja 

— Itani) diwaktoe belakangan ada lebih 
dari waktoe doeloe2, karena : 

jang biasanja. boekannja orang jang 
|kaja dan boekannja orang jang bero- 

“Imalepaskan pokok pentjariannja, kare 

Idjalan - 
'kaoem penganggoer. 

injai ketjerdasan otak nasibnja adalah 

djadi: 

'poenjai familie laloe toeroen ketrap 
jang penghabisan, jaitoe kalau tidak 
| melakoekan: pekerdjaan jg. terkoetoek 

(boeah indirect), mereka akan terlan- | 

Ikiharap akan apa2nja meskipoen sedif 

imoelai 1 Januari j.l. djoemblah radio- 

pimpinan baik dari pemimpin jang ber 

ngan memperhatikan sebahagian besar. 
ita jang terletak didesa, 

didalam economie lainnja jang perloe 

dengan adanja bank2, transportonder- 
neming, exdan importeur dan seteroes 

mengatoer dasar mendjadi baik kita 

'soepaja achirnja bisa berarti dalam per 

'Perhatian terhadap mereka (kaoem 

a. Mengamoeknja malaise, mereka 

tak jang tjerdas, dengan moedah saja 

na terpaksa dan tidak mempoenjai 
lainnja, sehingga mendjadi 

Kaoem penganggoer. jang mempoe-| 

lebih mendingan dari kaoem tani jang 
menganggoer, karena mereka 

setelah melepaskan pentjariannja jang | 
Satoe itoe ada.sangat soesah dan ada 
terlaloe ,,kakoe“ boeat mendapat ganti 
lainnja pekerdjaan. Mereka seorang 
menoenggoe nasibnja sadja diroemah 
nja familienja, 'atau jang tidak mem- 

laloe mendjadi pengemis etc. Menoe- 
roet tjatatan. diwaktoe. jang normaal 
kaoem tani bangsa kita jang mendjadi 
pondament : kemakmoeran Indonesia 
ada 90pCt., laloe tosroen .mendjadi 
80pCt., toeroen lagi 70pCt., dan seka 
rang menoeroet tjatatan jang paling 
achir tjoema tinggal 60pCt. sadja. . 

Diatas soedah kita katakan bahwa 
mereka jang terlepas dari pentjarian- 
nja itoe boekannja laloe mendjadi sau 
dagar atau kaoem boeroeh atau lain- 
lainnja lagi ini jang halnja djoega sa- 
ma sadja dengan pertanian jang makin 
toeroen-toeroen sadja, dan. korban-kor 
ban ini laloe mengadakan kaoem sen 
diri jang diseboet kaoem penganggoer. 
Kalau toch sekiranja keadaan begini 
teroes sadja, djoemblah itoe boekan 
mendjadi soesoet, semalah akan ber- 
tambah besar .. .dan pondament eco 
nomie kebangsaan kita jang terletak 
disawah tidak berarti lagi . , . Dus 
dengan toelisan ini kita ada kasih oen 
djoek bahwa bahaja keroesakan eco- 
nomie kaoem rakjat jang terbanjak, 
perloe mendapat perhatiannja pemim- 
pin soepaja mempertahankan djoem- 
blah ini djangan mendjadi koerang lagi.. 

  

  

  

Luisteraars - Statistie. 

'Selaloe bertambah. 

Menoeroet kabar, berhoeboeng de- 
ngan pengloeasan dari daerah Nirom 

luisteraars, jang mana telah bikin per-| 
djandjian jang diwadjibkan sama Nirom 
sesoedahnja itoe hari, soedah ada 2800, 

Tidak dibilang aneh, ini penambahan 
djoega berhoeboeng dengan berlakoe- 
nja keras justitie dan politie terhadap 
pada ,,pendengar - pendengar gelap". 

Itoe djoemblah betoel ada menarik 
perhatian, karena luisteraars dari kota2 
besar lebih doeloe toch soedah bikin 
perdjandjian ama Nirom, 
Djoemblah. luiteraars 

jangsekarang soedah tee- 
kenperdjandjian sama Ni- 
rom dan tegasnja kasih 
bantoean omr oepbijdrage 
ada14.1960orang. 

Djoemblah luisteraars di loear dae- 
rah Nirom, jaitoe di loear tanah Djawa 
dan Madoera ada 3202 orang. Ini 
djoemblah boleh djadi akan bisa di- 
tambah djadi koerang lebih 7000 orang. 

—0 —— 

Penjelesaian dan peritoengan. 

Congres Moeham- 
madijah ke 23, 

Atas nafkahnja Hoofdcomite Cong- 
res Moehammadijah ke 23 tanggal 19 
sampai 25 Juli 1934 jang dikepalai 
oleh Voorzitter toean M. J. Anies dan 
Secretaris M. Soepardi, soedah diter- 
bitkan boekoe seperti terseboet dike- 
pala toelisan. Isinja memoeat segala 
hal jang bersangkoetan dengan cong- 
res dan peritoengan oeangnja jang 
telah selesai dengan beres, Soedah 
tentoe sadja kitab ini perloe dipoe- 
njai oleh segenap anggauta Moeham- 
madijah di seloeroeh Indonesia, Poen 
bagai mereka jang ingin mengetahoei 
serba sedikit bagaimana tjaranja Moe- 
hammadijah berorganisatie dan sepak 
terdjangnja didalam hal mengadakan 
congres terseboet,  ta'ada salahnja 
mempoenjai kitab terseboet, 

ea Ym 

Bandjir almanak beloem habis. 

' Dari Handelsvereeniging ,,Oost- 
Indie” N, V. kita telah menerima 4 
matjam almanak jang dikeloearkannja 
dalam berbagai-bagai roepa jang indah 
bikinannja dan tjakap poela oentoek 
perhiasan dinding, ditambah reclame- 
reclamenja jang menarik hati, seperti 
»Pilsener - Bier", .Heineken's - Bier”, 
Acer, State Ba, dan ,,Double 

ce        
     

gorbankan pikirannja begi- gerakan lainnja. 
& 

, Mah 

Ii ae 

Inaik tempat peladjarannja karena di 

  

1 PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 
Anak-anak, asal soedah pandai se- 
dikit sadja membatja hoeroef Latijn 
(hoeroef Belanda) soedah. boleh 

| membatja boekoe : 

SiOsB kh DJAWAB 

Dioesahakan oleh : 

Mara Soetan dan Mohd. Sjafei 

Soeal djawab itoe sebagai teka- 
teki, tetapi soeal dan djawabnja - 
dengan sjair, dan dinjatakan lagi 
dengan gambar bikinan SAJOETI 
'moerid sekolah Roeang Pendidik— 

di Kajoe Tanam (S.W.K.) 

Sangat loetjoe dan 
: menggelikan hati. 

  
      : : Djoega boleh dipakai oentoek 
berolok-olok atsu membadoet diatad Tooneel dengan njanjian. 
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0,15 tambah 
5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekoe keatas ongkos vrij. 

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada : 

Toto Kitab & Drukkerij Sd. Ali Alaidroes—Kramat No. 38 Bat :-C, 
Moh. Djoher— Ging Aboe (Gg. Damiri No. 4) Batavia-Centrum. 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia.Centrum, 
Moh. Sjafei—rajoe Tanam (S.W.K.) 

Periintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 

  

      
  

  

TOKO JACATRA 
Batavia-Centrum Pasar Senen 123 

  

8 
“ 

Sekarang soedah ditoetoep pindah 

ke Paiembang. 

3. Toko Padang 16 Ilir No. 91 

Kesempatan baik  boeat publiek 

Sumatra Selatan. 

Dioeal engross 
- Kedjil No. 35, 

     
   

   

  

tetap di Pintoe 

Menoenggoe dengan hormat & 

RACHMAN TAMIN 

  

Boekan sadja itoe familie djadi insjaf 
lantaran maksoednja tidak kesampaian 
dan bagaimana kerasnja semangat ke- 
insjafan, masih mereka boekannja 
maoe mengalah sadja malah tjari lain 
tindakan jang lebih kedjam dan me- 
loekai perasaan keinsjafan kita. Baroe 
sadja itoe kedoea entjik2 kembali dari 

Semangat pergerakan contra 
familie verbod. 

Entjik Djoeriah Djalil dan Rohani 
Abdoellah adalah merangkap Ketoea 
dan Penoelis dari - perkoempeeian 
Himpoenan Pemoeda Islam Indonesia 
(H. P.I, LL) bahagian Poeteri ditjabang 
Pandai Sikat, Padang Pandjang. 

Entjik2 ini dalam mendjalankan 
kewadjibannja setjara toentoetan aga- 
manja dan tanah airnja, sampai tjoe- 
koeplah kena palang pintos dan verbod 
made in familie dan begitoe djoega 
dalam meneroeskan peladjarannja di 
Boekit Tinggi edjekan hinaan dan 
lain-lain ta? habisnja. 

Baroe sadja entjik2 itoe kembali 

soedah berboeka diroemah orang toea 
masing2 mereka soedah sama loepa 
daratan, tetapi jang lebih menjedihkan 
tindakan jang. terdjadi didiri entjik 
Djoeriah Djalil. 

Disini kita jakin bagaimana kalau 
itoe semangat keinsjafan soedah ber- 
akar didada pemoeda2nja poetera poe 
teri kendatipeen dihalangi dengan 
matjam verbed dari segala djoeroesan 
namoen itoe halangan tidak mendjadi 
soal. (Radio) 

mena) m0 

Klachtdelict dagblad Darmokondo. 
Redacti memboeka 
rahsianja? 

“Adil mengabarkan bahwa berhoe 
boeng dengan klachdelicinja Dar mo- 
kondo maka pagi hari Senen jbl. 
toean Tjokrohamidjojo telah dipang- 
gil ke Hoofdbureau van Politie. Me- 
noeroet keterangan ini toean, toelisan 
dalam soerat kabar itoe katanja ditoe 
lis oleh Perscommissie P.K.S. Solo 
dan redactie tidak soeka menanggoeng 
nja sendiri, melainkan disoeroeh tang 
goeng oleh jang menoelisnja sendiri 
Tetapi kabarnja politie akan mene- 
tapkan bahwa toelisan itoe akan di 
tanggoeng oleh redactie Darmokondo. 

LO — 

Oentoek Aspirant Controlev” 
B.B. di Indonesia. 

Dengan beschikking dari 
van Kolonien, maka toean” 

antara kedoea entjik itoe jaitoe entjik 
Djoeriah Djalil soedah dikenakan ver- 
bod tidak boleh teroeskan peladjaran | 
dimasa depan kendatipoen tjoema 
boeat satoe tahoen lagi sekolahnja 
soedah tammat. 

Beloem tjoekoep itoe lagi malah 
baroe2 ini, karena perkoempoelan H. 
P.I.I. seanteronja bakal mengadakan 
congresnja jang ke III di boelan hadji 
di moeka ini dengan bertempat di 
Padang Pandjang, lantaran banjik oe 
roesan jang menjangkoet dengan tja- 
bangnja dia di panggil oleh pedoman 
Daerah boeat adakan pertemoean dan 
mengharapkan kedatangan entjik2 itoe 
pada hari jang soedah ditentoekan. 
Roepanja ini rahasia dapat di keta- 
hoei familie entjik-entjik itoe dan seha 
bis daja dan tenaga mereka tjegah ini 
perboeatan dan halangi perdjalanan 
mereka dengan djalan menjemboenji 
kan pakaian dan segala keperloean 
entjik-entjik itoe. 

Tapi dasarnja semangat ke insjafan | 

  

  dan memandang wadjib memenoehi | 1. Mr. A.W, Koo” 
kewadjibannja dalam perkoempoelan | 2. Mr. H. Sehr' 
itoe daja familie tidak membawa hatsil| . , 3. K, Koster 
satoe djoega althans mereka kendatil ditoendjoekkar 
poen tidak berpakaian, teroes djoegalIndonesis :0er 
temoei itoe seroean dan bagaimana| Aspir” S   dengan itoe familie ?? lane 

perdjalanannja dan sampainja waktoe . 
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| djara 11 tahoen 

- Ian diperiksa keada'an - otaknja 

|. Penjerangan di Atjeh. 

| Yidak menjesal mem- 
| boenoehorangkaitir?| 

aloe soedah dimoeatkan kabaran ka- 

wat bahwa itoe orang Atjeh jang 
menjerang. tocan2 De Wilde dan 

'Wiersma di Kota Radja soedah di | 
hoekoem oleh Moesapat dengan pen 

' Soepaja lebih terang bagi oemoem, 
dibawah ini kita moeatkan verslag 
lengkap 'atas itoe pemeriksaan dipetik | 

       
  

kan dari Matahari. «1. 
“Seperti orang masih ingat penjera 

1g itoe dilakoekan pada tanggal 11 
Aei tahoen jang laloe: 
.Ijoe penjerang lamanja anam 1 

Sabang dan baroe sadja telah dikeloear 
kan, hingga didjebloeskan kombali 
dalam tahanan.” Sa 
“Kendati ia kenjata'an soeka kalap, 

toe berbueat penjerangannja. 

'Penjerang itoe tidak tahoe, sama 

siapa 'ia. ada berhadapan dan apa 
korban2nja ada lepasan militair. 

" Penjerang itoe menoeroet penga- 

koean beroemoer 17 
noeroet tongkrongan € 

baroe pemoer 15 tahoen. Ia bilang, 

bahwa tidak ada satoe orang andjoerin 

ia lakoekan itoe penjerangan dan ia 
berboeat itoe seanteronja atas maoc 
sendiri, soepaja dengan lakoekan penje- 

rangaa itoe ia bisa mati 

.S@rga. NU 

  

    

| Aa sama sekali tidak menjesal, se-|. 
“baliknja ia ada menjesal, jang itoe| 

“senjerangan “gagal, hingga itoe doea 
pean api Tar sendiri" tidak mati. 

“Dari pemereksaan politie dan dokter 

stihoean itoe anak memang loear 

Ba ain Fay 
lapoenja orang toea ada pendoedoek 

-ampoeng jang miskin. la ada anak 
-atoe-satoenja jang hidoep dari ampat 

beladjar disekolah | 'Doea tahoen ia 
oesia 1—8 ta- 'kampoeng, tapi dalam 

'hoen ia dikeloearkan, lantaran diang- 

gap koerang beres pikiran, Kemoedian 

ia beladjar igama pada beberapa pen- 

ditian, tapi kembali ia oendjoek per- 

boeatan2 loear biasa jang bikin pela- 

djarannja bantoet. 

“Disatoe: tempat, pada djam 10 ma- 

lam, ia bakar orang poenja dapoer, 

hingga ia dioesir. Diroemah ajahnja 

satoe kali iapoenja ajah telah rante 
kakinja, lantaran koeatir ia berboeat 

kedjahatan dan lari. Kalau tidak da- 

tang kalapnja, ia pendiam dan pema 

foean. Tapi ia kerdjakan pekerdjaan 

disawah dan lain2nja dengan betoel. 

“Sebegitos' djaoeh ketahoean, jatidak 

begitoe jakinkan hikajat perang, dan 

hi poen tentang mati 

sjahid, kendati itoe diakoei ada men 

jadi alasannja iapoenja perboeatan, 

- Dim ebeloemnja ia takoekan 
penjerangan ia tidoer diroemah seperti 

biasa. Djam tiga itoe anak masih ti- 

doer: njenjak, sedang djam 5 ia men» 

doesi. dan minta roko dari bapanja 

jang mana djoega dikasih, 2 
Di itoe djam ia pergike Meunasah, 

sembari: bawa sikinnja ia poenja ba- 

pa. Dekat Meunasah ia mandi Jaloe 

djalan ke Kota “Radja, dimana dekat 

Gen, Pel-weg ia. berdiri dibelakang 

tiang telefoon dan kasih liwat: doe3 

orang Europa, tapi laloe. menjerang 

tatkala: mereka :soedah berlaloe 25 

meter djaoehnja.. “Tag : 

Sesoedahnja menjerang, itoe pemot 

da 'laloe larikan “diri, dikedjar oleh 
satoe saksi. seorang Indonesir. Sedjoe 

roes ia telah berhenti dan antjam itoe 

pengedjar dengan klewang. Itoe saksi 

laloe panggil satoe agent politie dan 

    

   

   

  

berdoea mereka mengedjar: teroes./ 

Atas titahnja itoe agent, itoe penjerang: 

laloe toenda larinja. la semboenjikan 

sendjatanja dalam saroeng tapi ia lem 

pac atas perintahnja itoe agent. kemoe 

dia mana ia tosroet ke kantoor poli- 

ikoe. pemoeda. bernama Amin. Di 

Sabang iapoenja kelakoean ada baik. 
Tjoema, ia. soeka bandel tidak maoe 

' lakoekan pekerdjaan jang dititahkan. 

Tapi. djikalau ditegor, ia,lakoekan| 

djoega pekerdjaannja, Dalam itoe wak- 
toe ia kebanjakan tidak bitjara. Tjoe- 

ma. kadang2. tertawa sendiri, sobek2 
badjoenja, dan mengadji. 

koekan itoe penjerangan .ia ,poesing 
dan penjerangan sakit begitoe ia Soe- 

— Menoeroet keterangan orang toeanja, 
itoeanak poenja engxong, lantaran ber 

adjadi hilang ingatan dan mati 
an kocrang beres ingatan. 

“la-beri tahoe, bahwa waktoe ia la- 

“dah alamkan doea -kali. 

"a sama maijani dalam hoetan 

| “berada di Sabang, ia ada| 

ca kali dan maksoednja 
“a pada orang toeanja. 

sea ja ada mengarti 
. “oendioek. jang| 

.“rboea- Ke 
Ka dok 

    

'Beloem selang berapa waktoe jang |. 

tahoen, tapi me-| 

kelihatan seperti | 

serta dapat | 

djoega tidak tahoe tentang: perkara) 

MN ia en 
    

  

lantaran terlaloe pikiran itoe hal, di- 
mana tjita-tjita bocat dapatkan sorga 
dengan itoe djalan djoega pegang rol 
dalam kedjadian itoe. 

Orang anggap itoe anak kendati ada 
loear biasa, tidak bisa dipandang gila. 

Dalam itoe hari penjerang poen itoe 
anak berlakoe normaal. 

Dihadapan Moesapat. 
Moesapat dikepalakan oleh, contro- 

leur de Boer. Pertama diperiksa pe- 
sakitan, jang ditanja dalam bahasa 
Atjeh oleh leden Moesapat. Pesakitan 
djawab dengan pemaloean. 

. Atas pertanja'an, apa 'pesakitan ada 
banjak batjok korban2nja dengan kle- 
wang ia djawab: ,,betoel", 

Waktoe ditanja, apa sebabnja ia ber 
boeat itoe, pesakitan tidak mengasih 
djawaban, 

Voor,: Apa kau kenai mereka? 
Pes.: Tidak. 

|. Noor, : Kemari'in berapa lama se- 

tpi “diandiap! "bahwa! sedar wak dari:kau lakoekan itoe penjerangan P 
Pes.: Kira doea boelan berselang. 
Voorz, Apa itoe waktoe pagi, lohor 

atau sore ? 
Pes. Pagi, 
Voors. Dari mana kau datang ? 
Pes. Dari Kampoeng. ! 
Voor. Djam berapa kau berangkat 
dari kampoeng ? 
Pes. Pagi djam 4. 

' Noor, Apa pertama kau berboeat? 

Pes. : Bermoela saja pergi ke Meu- 
nasah disitoe saja tjoetji moeka dan 
laloe ambil sikin. 

Voorz.: Apa banjak orang di Meu- 
Inasah ? ' 

Pes. : Betoel. 
Voorz.: Apa sesoedahnja itoe kau 

"pergi ke Kota Radja boeat lakoekan 
pemboenoehan ? 

Pes.: Saja tidak mempoenjai alasan 

boeat bikin itoe. 
Voorz,: Kenapa kau bawa sikin ? 

Pesakitan laloe berpikir lama, tapi 

tidak bisa berikan alasan, kenapa ia 

bawa itoe sendjata. 
Voorz.: Kenapa kau batjok itoe 2 

toean dan kapan kau dapat ingatan 

akan berboeat itoe? Waktoe kau bawa 

sikin toch kau ada mempeenjai inga- 

tan boeat lakoekan apa-apa? 
| Pesakitan bilang, bahwa ia tidak 

bisa kasihkan alasan. 

Voorz: Dimana dan berapa kali 
kau membatjok ? 

Pes.: Jang satoe saja batjok se- 
kali"dan jang lain-lain doea kali. 
Voorz: Apa doea-doeanja sigra 

roeboeh ? 
Pes,: Betoel. 
Voorz.: Apa urang 

melawan ? 2 
Pes.: Tidak, tjoema menangkis. 

V oorz : Kenapa kau tidak mem- 
batjok teroes? Apa kau anggap ke 
doeanja soedah mati? 

Pes.: Tidak, mereka masih hi- 
doep. 5 
Voorz.: Bagaimana pakaianmoe 

waktoe menjerang. 

“Pes: Tjelana sontok poetih zon- 

der setangan dan badjoe. Satoe sa- 
roeng saja pakai boeat selendang. 

Voorz.» Apa kau bawa djimat? 

Pes.: Tidak, 
Voorz: Apa kau lama diam di Ge- 

jang diserang 

menotnggoe ? | 
Pes.: Saja tidak menoenggoe. Itoe 

doea toean soedah berdjalan disitoe. 
' Voorz.: Kau datang dari djoeroesan 
mana ? 

Pes.: Dari djoeroesan koeboeran. 
Saja lihat 'itoe doea toean djalan di 
depan. Saja djalan lebih kentjang dari 
mereka, makabisatjandak padamereka. 

| Noorz.: Apa kau maoe binasakan 
itoe doea toean? 

Pes,: Beteel, saja maoe binasakan. 
| Voorz.: Kenapa kau begitoe pagi 

soedah keloear dari kampoeng? 
Kembali pesakitan tidak bisa beri- 

kan soeatoe alasan. Kn 
Voorz. : Dalam vooronderzoek kau 

bilang boeat ketemoekan kaffir ? 
Pesakitan berpikir dan laloe bilang, 

jang -ia pergi ke Koeta Radja boeat 
lihat orang, jalah Belanda. 

rang, teroetama Belanda ? 
Pes: Betoel, saia ada poenja niatan 

begitoe, 
Voorz:-Hari apa kau pergi ke Kota 

Radja ? : 
Pers: Hari Djoemahat, 
Voors: Kenapa hari Djoemahat dan 

boekannja Selasa atau Saptoe ? 

Atas ini pertanja'an pesakitan tidak 
kasih djawaban. | 

Voorz: Kenapa kau maksoedkan te- 

roetama Belanda? Apa kau beatji Be- 

'landa? Apa kau marali pada mereka ? 

Pes: Tidak... 
'Voorz:. Apa kau anggap, jang kau 

djoega nanti diboenoeli, waktoe roe- 
boehkan mereka. 

Pesakitan sangkal, tapi 

onderzoek ia mengakoe. 
Voorz: Apa kau masih maoe bina- 

sakan Belanda? Apa kau soedah ka- 

pok? 
Pes: Saja takoet. - 
Voorz: Apa kau menjesal atas per- 

dalam voor   “An, 

| Ketoea 

neraal-Pelweg, dan apa kau sengadja| 

Voorz: Djadi kau niat boenoeh o- 

ta 

Pesakitan tidak menjesal. 
Voorz : Kenapa kan tidak menjesal? 
Pesakitan tidak bisa mengasih dja- 

wabam. 1 
Kemoedian dipanggil madep saksi 

de Wilde, korban, jang menerangkan, 

mendatangi. Pasti ia membokong pada 
kita dari belakang”. 

Lebih djaoeh dihadapkan saksi 

Wiersma dan doea oppas politie, jang 

telah tangkap itoe penjerang. 
Achirnja itoe moesapat bikin raad- 

kamer dan sesoedahnja beremboek Ia 

manja | djam laloe memoetoeskan : 

Amin, pesakitan, dihoekoem 11 tahoen 

pendjara potong waktoe ditahan. 

Pengandjoer Moehammadijah 

meninggal doenia. 

Dari Batoeradja (Palembang| dika- 
watkan bahwa Hadji Nawawi Tojib, 

seorang pengandjoer Moehammadijah 

|di Toeboehan Batoeradja, soedah me- 

ninggal duenia pada tang3al 22 Janu- 

ari jbl. 
Ta? dapat dimoengkiri bahwa Wa- 

fatnja pengandjoer ini boeat di itoe 

bilangan ada berarti kehilangan jang 

menjedihkan, teroetama poela kaoem 

Moechammadijah dan teman sedjawat 

serta kaoem kerabatnja. 

Innalillahi wa inna ilaihi rodji'oen. 
en Or 

Pendirian “Comite pembela Islam" 

Pembantoe kita dar Garoet menga- 

barkan : 

Pada tanggal 27-1 35 hari Minggoc 

telah diadakan soeatoe rapat pendiri- 

an jang dinamai “Comite Pembela Is- 

lam“, bertempat di Pergoeroean Ta- 

man Siswa Regolsiraat Garoet, Rapat 

itoe dipimpin oleh toean Abdullah Si 

lim, dimoelai poekoel 4,25 sore. 

Moela2 ketoea sebagaimana biasa 

mengoetjapkan terima kasihnja kepa- 

da sekalian jang hadir dan tidak loe 

pa kepada Taman Siswa jang soedah 

memberikan tempat, Jalue membatja 

agenda jang akan diperoendingkan da 

lam itoe rapat' aa 

Adanja pertemoean ini ialah karena 

berhoeboeng dengan adanja perdeba 

tan jang soedah terdjadi fihak Kristen 

sama pihak Islam, serta lawan dari pi 

hak Islam ialah toean Rachmat Ali se 

orang Ahmadijah @adiyan, laloe dite- 

rangkannja bagaiinana keadaan Ahma 

dijah @adiyan itoe, 
'Sesoedahnja banjak jang berbitjara 

dan satoe sama lain jang berselisihan 

paham sama saling mengerti akan per 

maksoedan itoe Comite, rapat dengan 

boelat menjetoedjoeinja, begitoe poela 

tocan R. Idih sebagai Ketoea dari Co- 

mite jang baroe didirikan kemarin 

oentoek mengadakan perdebatan antara 
Kristen sama Islam menjetoedjoeinja. 

Kemoedian diadakan pilihan pengoe- 

roes, jang terpilih: 
tocan Abdul Silim. 

Wakil ketoea ». Mustafa Kamil. 

Penoelis 1 135 Hebat SOer 

: kantawidjaja. 

Penoelis 2 » Amoed. 

Bendahari 1 »  Sobandi. 

Bendahari 2 ». Sardjono. 

Pembantoe harian ,, H. Sajoeti. 

Pembantoe lainnja, tocan2: H. Jacoeb, 

Amat, R, Idih Prawiradipoetra, Ba- 

rastan, Mami, Somawidjaja. 

    

bahwa ia tidak melihat penjerang itoe | 

ma. 

mempertoendjoekkan kekoeatan peroet 
nja ditoemboek dengan paloe besi, 
masih seperti ta'ada apa2nja, Adres 
adminisiratienja ini madjallah masih 
tetap toean Zonder di 4de. Dwars 
straat no. 5. Manggarai Mr. Cornelis. 

Sepatoetnjalah kaoem penggemar 
Sport bangsa kita berlangganan ma 
djallah demikian, : gan al : 

Pendapatan Centraal Comite penjo 
kong penganggoeran. 

Selama tahoen 1934. 
Menoeroet makloemat dari Centraal 

Comite voor Steun aan Werkloozen 
di Betawi tanggal Il Januari 1935, 
djoemblah pendapatan Comite terse- 
boet dari berbagai bagai toendjangan 
dan perbantoean selama 1 Januari 
an 31 December 1934 ada F. 654. 

Pendapatan sampai 15 
Januarijl. : 

: Dari tanggal i sampai 15 Januari 
ibl. djoemblah pendapatan ini comite 
ada f. 33.141.26. 

—0O— 

Itoe perkara menghasoet dalam 
radio. 

Minggoe jang laloe soedah dikabar 
kan dalam ini s.k, bahwa toean E.J.F, 
de Scheemaker soedah dihadapkan pa 

  

djatoehkan vonnis hoekoeman atas ke 

ini soerat kabar soedah dipetikkan be 

lada 60 orang goeroe2 Mulo akan di 
toeroenkan pangkat mendjadi goeroe 

  

   

da Raad van Justitie di Betawi sebab . 
terdakwa padatanggal 22 Januari, 

Padatanggal 2 
terdakwa ia menjatakan kebentjian 
dan rasa permoesoehannja terhadap 
golongan Roomsch Katholiek, Protes- 
tansch dan Jahoedi di Indonesia, jang “ 
dioetjapkannja dalam radio. 

Kemaren Raad van Justitie soedah 

Januari jl. sebab | 

  

      

salahannja terseboet, jaitoe dikenakan 
hoekoeman denda f25 atau 5 hari 
masoek pendjara. 

— (y 

Kabaran jang tidak benar. 

Beloem selang berapa hari jl. dalam 

rita dari J. Bode bahwa paling sedikit 

pada Lager Onderwijs. 
Sekarang dikabarkan lagi bahwa ka 

baran iri tidak henar sama 
sekali. 

Begrooting boeat tahoen 1936 ada 
mengoendjoekkan perhitoengan hanja 
5 orang goeroe Mulo jang akan ber 
koerang dari tahoen 1935. 

Soedah tentoe sadja kabar jg.tidak 
benar doeloean itoe ada menjedihkan 
dan menimboelkan kegemparan digo- 
longan jang tersangkoet, tetapi oen- 
toenglah pvela jg. hal ini tidak benar. 

  

OBAT PEPPERMUNT 

juhofo) KY 
boeat Sakit batoek, demem, peroet : 

  

  

  

Kalau kirim 
Tentoe Tepat. — 

dengan S.S. 
Moerah dan Beres 

Moelai dari tanggal 25 Januari 1935 tariei2 (ongkos) «entoek mengangkoet 
segala barang2 dari — ke Cheribon — Tegal — Pekalongan dan dari 
Semarang ke — dari djoeroesan2 Paroengkoeda — Soekaboemi — 1jiandjoer 

— Padalarang ditoeroenkan mendjadi moerah sekali. 
Segala keterangan2 diberikan oleh Stationschef2 dan Inspecteur2 dari 

Handelzaken 2D 

1TErAl 

      

MOERAH : 
SEN 

    
  

KIMONO   BADMANTEL 

  

BELANDJA ZONDER BAJAR   Pekerdjaan Comite: 

1. Akan memboeat makloemat jang 

bermaksoed akan menerangkan hal 

Ahmadijah @adian dan Rachmat Ali- 

nja boekan Islam jang soleh, 

2 Menjediakan debater  oentoek 

persediaan kalau ada tantangan dari 

loear islam. Rantjangan  pekerdjaan 

itoe disetoedjoei oleh rapat, dan pem 

bikinan makloemat diserahkan sama 

pengoeroes harian, dan didalam itoe 

'makloemat haroes bermaksoed mema 

gar maksoednja Ahmadijah @adian di 

Garoet dan menerangkan hal Ahma- 

dijah @adian jang bertentangan Islam 

ocemoeimnja. & 

Sesoedahnja segala pembitjaraan 

habis laloe Ketoea berpidato lagi se- 

bagai penoetoep dari itoe rapat, ia 

mengharap dan mendo'a moedah2an 

sadja pekerdjaan Comite ini berkasil, 

kita sama kita bisa tolong menolong. 

Poekoel 9 malam itoe-rapat baroe 

ditoetoep dengan selamat. 
Te Or 

(asiatan »Doenia Worstelen." 
Ini madjaltah jang diterbitkan oleh 

Worstelaars Bond Indonesia seboelan 

sekali dibawah piwpiran toean Zon- 
der itoe - worstelaar. sidonesier jang 

terkenal no. 14 tahx en ke. Goeanja 

soedah sampai dimedj . kia memoeat 

berbagai2 roepa kare...an jang me 

ngenai oeroesan Spori. »egitoe djoega 

bergambar2 jang indah, inempertoen 
'djoekkan keteyapan badan dan ke 
'kosatan toeboch orang2 penggemar 

'sport. Malahan gambar itoe Dictator 

Italie, Mussolini poen ada nampak 

sedang sport berenang. 
Lebih menarik lagi gambarnja   boeatanmoe.   Frank Anson Richards jang sedang   

gai 
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WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 

(Di bajar penoeh zonder potongan apa2 

& Hari jang 3 (tiga) itoe “ik 

5 ditetapkan nanti dengan Tjaboetan jang kita ' ng 

- sendiri tidak mengetahoei dan dizegel dalam ' g 

a envelop jang terfoetoep. Oleh toean NOTARIS "1 

5 | G.H. Thomas sendiri serta disaksikanoleh pers, n 

£ pada tanggal 31 Januari 1935 hari Kemis. 
es - 

ah 

a $ | 
Oo 100 “/, PEMBELI BERHAK 

MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

da Sedia barang-barang lebih dari 

g DA 
- TT 

s ATOERAN INI BERLAKOE | 7 
djoega boeat pembeli diloear Hadi 

xg $ & 
& Java dan Madoera " 3 

& $ Cc 
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ing Sri Baginda ini dikabarh 
minta pertolongan seor: 
'Amerikaan Charles C. F 

stjarikan nona di : 
ik jang poenja peng! 
In Me Baticen doll 

| Zagu sendiri penghas 
ahoen hanja seperapat mil k 

lar, Djikalan ia dapatkan nona ma 

  

      

   

      

'hoen itoe, djadi akan bisa lakoekan 
'niatan-niatan bocat adakan perobahan 

Mai naat nu Rn an 
Sampai sekarang itoe journalist be: 

' loem bisa berhasil. Berhoeboeng de- 

ngan ini kabaran seorang ambte- 

' naar tinggi Albanie jang rapat dengan 

Radjanja menerangkan bahwa tentang 

   

   

   

    

   | sama sekali. la menerangkan lagi bah- 
| wa' sebeloem habis berkaboeng ber- 

| hoeboeng dengan .meninggalnja Iboe    

tidak bisa dip 
— Begitoe itoe kabaran jang | 

di soerat2 kabar di Siraits. 

Kaiau betoel itoe aa Ta 
| atas,-njata. sekali bahwa Giimana” T 

Sama Na dalam perkawinan jang 

mendjadikan pertimbangannja Sering 

oeang. Radja djoega begitoe, apalagi 

bangsa Kalong. 

   

  

    

  

        

      

         

     
      
            

      
      
     
    

          

itoe tidak bisa didapatkan, meskipoen 

Amerika tempat-nona dengan millioe 

| nen-doflar, Nah, ini sama djoega di 
sini. Disini ada mona pakai serba 

brilliant, si pemoeda lelaki kira beres 

dah, tetapi sesoedah kawin barang2 
' itoe katanja jang poenja iboenja tiri, 

F moesti dikembalikan, atau dapat min 

| dring, kebagian bajar- berangsoer2. 
Ini masih mendingan djikalau brilli 

anten jang berkilau2an itoe boekan' 

asal beli di Senen, tiroean jang har- 

   
   

    

    

  

        

  

        

    

    

    

    

   

    
    | dengan hasil &€n millioen dollar seta 

itoe maksoed Sri Baginda tidak tahoe| 
   

   

' soeri dalam boelan Juni, niatan kawin Igeling, kalimat penghabisan ada dj: 

aran jang dimoeat| 

ianjmaka sesocatoe orang bisa minta dite 

Tjoema si nona dengan millioen | 

Penghoeloe District Pandeglang. 

dak lama kemoedian iakinja soedahf, 
eninggal doenia. 2 ak 
S gembara kian kemari 

p loentang-lantoeng, achirnja izoe 
perempoecan sampailah bertempat ting) 

dibilangan Bantam. Dan sekarang 
mpoean ingin kembali menga 

1 puela dengan seorang lelaki In- |' 
er jang beragama Islam djoega. 

  

da 
oe perempoean tidak poela 

a Timber Asing ? 

'perempoean, apa bangsa 

apakah ini perempoean ma- |! 

masoek bilan 

    

   

  

|. Oentoek memetjahkan ini so'al jang 
agak koesoet soenggoeh ada penting- 
nja ialah berhoeboeng dengan soerat2 
dan keterangan2 jang diinginkan oen- 
toek melangsoengkan ifoe perkawinan. 

Sekian itoe berita didalam HN. 

toelis, bahwa 
»Dengan menoeroetkan atoeran jang 

ditetapkan oleh verordening oemoem, 

tapkan oleh hakim dalam golongan 
pendoedoek mana ia sebetosisnja ma- 
soek“, 

Disini, di Pandeglang, hakim itoe 
adalah Landraad. Sa 

Dan djikalau Landraad soedah te- 

|tapkan golengannja perempoean itoe,: 

oempamanja ia masoek golongan .,Eu- 

ropa", maka pernikahan itoe boleh) 

dilakoekan menoeroet Kon. Besluit 28 

Dec. 1896 No. 23 (St. 1898 — 158) 
dengan lebih doeloe memberi tahioe 

kan kepada ambtenaar Burgerlijke 

Stand dari perniatannja itoe, adapoen 
pernikahan itoe dilakoekan didepan 

Lain tidak. (KN). 

  

    

   
   

    

   

  

ganja hanja beberapa pitjis.. . ! 

|" Dalam ini waktoe memang djikalau 

— pemoeda-lelaki maoe kawin. lebih safe 

- jikalau tilik ada berapa” boekanf: 

“ vbagaimana — roepanja”.  Meskipoeng 

begitoe si Tjodot waktoe lihat por- 

tretnja .mevrouw Born alias No-ie, | 

“kata: ,Biar ada seratoes riboe, dikasih) 

  

da 

  

      
   

   
   

        

   

        

   

   

  

saja 'ngga maoe” .... 

Boeat si Tjodot memang Kampretj 

tahoe, ia tidak tjari gadis jang banjak 
oeang, tjoema sadja Kampret do'akan 

djangan dapat gadis jang banjak adik- | 

nja, sebab didjoemblah sama adik- 

adik Tjodot sendiri djikalau Lebaran 

Kalau saudara Achmad dengarkan 

orang menjanji , Tjimahi Padalarang, 

tjari bini jang banjak hoetang”, ia 

berdjandji dalam hatinja akan hati-hati, 

| setidaknja djangan sampai menjanji 

sendiri ,,Bikin gedong dari eterniet, 

dapat bini matanja geniet:. .. 1 

5 285 OKAMPRET 
  

Masoek kebangsaan 
apa? Te ea Ta 

Di Pandeglang sekarang ini ada se 
orang perempoean jang hendak kawin 
dengan seorang lelaki Indonesier ber- 
agama Islam. ' - 

Kedjadian ini sendiri tentoe sa- 
dja tidak begitoe penting, . .... 
tetapi, menoeroet Het Nieuws, pe- 

" rempoean itoe lahir dan dilahirkan 
3 oleh kaoem iboe bangsa Arab di Bag 

Ka dad, artinja ia ini boleh djadi bangsa 
P3 Arab. Tetapi sementara itoe orang) 

djangan loepa bahwa daerah ta'i 
kan Irag, kemoedian sampai mendjadi 
merdekanja ini negeri berdiri sendiri. 
Orang toea perempoean (iboe) dari 

'itoe perempocan jang hendak kawin 
di Pandeglang, soedah meninggal doe- 
nia di Bagdad, jaitoe sewaktoe itoe! 

perempoean masih ketjil. Kemoedian 
itoe perempoean dibawa bapaknja 
pindah ke negeri Philippijnen, dimara 
kemoedian bapaknja terseboet mening- 
gal doenia. Di Philippina itoe perem- 

      

   
  

poean jang masih ketjil dirawat dan) 
dididik dalam roemah Jatim Piatoe 

| kepoenjaan Roomsch Katholiek (dan| 
i perempoean poen didjadikan Chris- 

'Kemoedian sesoedah dewasa, ini 
mpoean di Philippijnen kawin 

gan seorang lelakr bangsa Spanjol, | 
pi hanja kawin Gredja..... ". 

gan begitoe entah apa ini perem- 
an mendjadi bangsa Spanjol poela? 

tanggoeng roemahnja penoeh dah... !| noen begitoe ta" koerang dari 18 saimpai 

|dari bangsa Arab sendiri dan ada ig. 
|tjampoeran dengan bangsa asing ma- 

| So'al jang agak koesoet. | 

|Saudie selaloe mengoesahakan apa 
Isadja jang mendjadi keperloean ra'jat 

Keadaan dikota Djedah. 

. Oleh H.Nour Alie dalam D.K. '| 

sa Pendoedoekl 

Pendoedoek Djedah ada begitoe ba 
njak, melainkan masih banjak lagi di 
Mekah dan Madinah, tetapi soenggoeh 

20 riboe orang. 
Pendoedoek di sini jang asli jalah 

tjam Africa, Jemen, Magribi, Sjam, 
Suria, Algiers d1. -Pendoedoek jang 
asli selaloe terdesak dalam perdjoea- 
ngan mentjari rizki, kebanjakan mereka 
kerdja di kantoor2 atau menjewakan 
roemah goena djemaan, dan ada djoe: 
ga- jang bekerdja saudagaran tetapi 
tjoema sedikit. 
“Kalau kita berdjalan di kota Dje- 

dah, nampaklah kedai-kedai dan ini 
telah kita poekoel rata ada kepoenjaan 
orang lain ahli Djedah sendiri. Si 

doek disitoe ada bagoes, menghormat 
orang jang “"mendatanginja hanjalah| 

arsoer, niceda-moedahan berhasil. 
Sebenarnja tentang 

anak negeri itoe akan moedah tertja- 
pai asalkan pemerintah membantoe. 
Demikianlah keadaannja Pemerintah 

jang terpenting, oempamanja tentang 
air dil. 

air diDjedah sangat sedikit, hingga 
djika orang hadji ada banjak, lantas 

lebih, sedang pembeli bereboetan, ten- 
toe sadja si miskin sangat terlantar. 
Boeat waktoe sekarang selain mata 

air jang lama dan air masakan dari 
Cardasah fair Iacet dimasak) selain 
ini maka pemerintah menghidoepkan 
djalan air jang telah lama ditingalkan, 
air itoe diseboet Am waziriah, djaoeh 
dari Djedah kira 20 atau 30 K. M. 

djoean kita'ini, saja rasa ta” moeskil 
lagi, karena ma'loem Hedjaz boekan 

menoendjang gerakan ra'jat jang ber- 

Timoer bertambah madjos. 

lama Telan Yon kawin segara Banten, Atjeh, .agama Islam dan kawin setjara Djambee. 

Adapoen lagak lagoenja pendoe-h 

tantangan kemadjoean sedang ber-|' 

kemadjoean | 

“Sebeloem datang keradjaan Saudie,| 

sadja harga naik, satoe blik moelai !| 
hindi (3sen) hingga sampai 8 hindil 
(3x8 atau 24 sen) kadang2 sampail 

Menghidoepkan mata air dikema- 

Indonesia, Selain inipoen Pemerentah 

  

  
  

Al hasil moedah-moedahan doenia 

Bangsakita di Djedah. 
Ta' ketinggalan bangsa kita Indone 

Isia poen ada poela, ada dianiaranja 
jang dari Kroe Soemanda, Padang, 

Lampoeng, Perak, 

Mereka itoe di sini antaranja ada 
in ada gampang sekali, begitoeliang bekerdja mendjait, supir kerdja 

ebanjakan orang berkata, tetapi di (di kapal, di bank, kantoor2 kepoenjaan 

hal ini agaknja orang sedikitforang asing d.lLl. setengahnja ada djoe 
t memetjahkan so'al terseboet|ga-jang nganggoer." 

Bangsa kita disitoe rasanja bueat 

ai soerat2 keterangan|, Sebab |pendoedoek Djedah ta' sia-sia, karena 

pakah djadinja itoe perempoean |bangsa kitalah jang“mengoeatkan main 

ngsa Europa atau men-|sport inatjam main bal. Sepak raga 
sangat di gemari oleh pendoedoek, 

oempamanja ia dianggap bang-|hingga dalam sebentar sadja club2 

pa, maka dianggap bangsa|bal tampak banjak djoega. 
“Tanah lapang boeat main bal hanja 

Philippijnen, Amerika, atau|diloear kota, dipantai laoet, tetapi ber- 

a bangsa Arab, bangsa Irak, dan|hoeboeng dengan bocah permainan 
ang tidak baik maka atas nama ke- 

soek rakjat djadjahan Belanda atau poelisian di larang pendoedoek main 

gan anak negeri di In- bal. Selandjoetnja akan diperkenankan 

donesia ? Hi | Hagi atau tidak, beloem tahoe, 

Zawijah Sanusijah. 

Adapoen Tarekat di Djedan boeat 

BAU Re "1 zaman sekarang tak sebagai di masa 

. Menoeroet pertimbangan kita, per-|dahoeloe, tetapi sekalipoen begitoe 

'kara itoe tidak terlaloe soekar. ' icch masih berdjalan djoega Tarekai2) 

| Dalam artikel 163 Indische Staatsre|itoe ada jang berasal dasi Africa oeta 
ra, dan ada iagi jang dari Perzia-Ta 
rika? ini jaiah soecatoe fjara aentoek mc 
ingaii Toehan, jang di djadikan soea 
ioe ilinoe jang tertentoe. 

Setengah Tarikat ialah Tarikat Sa 
nusiah jang berasaskan Djihad (berpe 
rang dengan si Kafir), poesatnja ialah 
ditanah Africa oetara  oempama Tu 
nis, dan dikata Sanisijah, karena  pe- 

Ingasas atau Goeroe besarnja meela2 
bernama Said M. Sanusie, jang terke 
nal sebagai dalam riwajat perdjoca- 
ngan menentang Cotonial Fransch. 

. Di Djedah Tarekat ini doeloe ada 
pesat, tapi sekarang soeroet, tinggal 
tempat?nja oentoek berchalwat, jang 
diseboet Zawijah Sanusijah. Zawijah 
itoe sama sadja,dengan mesdjid atau 
langgar hanja dibagian kiri atau ka- 
mannja ada beberapa tempat ketjil 

dapati sekarang itoe koerang lebih 
soedah terdiri 60 tahoen berselang. 

Poetera dari Goeroe besarterseboet 
ialah Said. A, M. Sanusie meninggal 
doenia di Medinah dan ditanam disana 
poela, beliau itoe sebagai-srang bota- 
ngan locar negeri, tersebah perlawa- 
nannja terhadap Pemerintah Fransch, 
bahkan Iftalie poela, beliau meninggal 
doenia dengan meninggalkan nama 
baik boeat tanah airnja bahkan boeat 
deenia Islam. 

  

  

  

Sport di Tangerang hidoep lagi. 
»SPemandangan" menje 
diakan beker. 

Semalam diroemahnja toean Arga 
Tangerang soedah diadakan vergade- 

soedah diambil kepoetoesan sebagai 
terseboet dibawah ini: 

Sabtoe 9 Februari 1935. 

v.v. ,Boengah-Hati” —v.v. ,,B.N, 
Me Hg 

01 Minogee 10 Feba 1935. 
v.v. ,/Fadjar“ —vv. ,,Blauw Wit”. 

Pertandingan ini jalah menoeroet 
afvalsysteem. - 

Winnar A contra winnar B. 
Sesoedahnja selesai ini pertandingan 

maka pada djam 8 akan dilakoekan 
penjerahan beker dari S.k. ,,Pemanda- 

roemahnja toean Arga. 

  

  

  

Kemis, 31 Januari '35. 
Lelang di rocmahnjatocam N.A, Kloots 
di Lembangweg 19, oleh Wekevresen , 

— LC. -ersch di Wilhelminalaan 14, 
oleh Franzen, 

Lelang Comm..di Bondowosoweg 5, 
oleh John Pryce. ' 

Dyoemahat, 1 Februari 35. 
Lelang di roemahnja toean J. van E 

Di Djeddah masih ada djoega orang | 
jang mendjalankan Terekat, dan 
terdapat djoega tempat-tempat oentoek 

Iberzikir (meingati Tochan). 

goena berchalawat Zawijah jang kita| 
Jang teroetama' sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station 
zonder kloear ongkos setengah cent boeat dokar, Sedang tarief amat moe- 

ring antara voetbal supporters dimana | 

'Sabtoe 16Febr, 1935. 

Ingan” oleh toean Saerccn sendiri di 

  

   
   

dres jang asletidaa Tg 

sympatiek, dari roepa- 
roepa barang batik Pe- 

.. kalangan, 

   
   

  

    

  

   

    

   

  

   

   

        

Boleh pesan 
banjak of sedi- 

it dengan Rem- 

Roepa? IN 

Saroeng. Roepa2 
Kain Pandjang 

Model jang ,,up 

to date",            

  

     

M. Radjab 
Mandailing : 

      

  

   
    

  

   

- Batik-Handel 

Pekalongan 
   

   

    

  

  

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

rah sekali. 

I kamar 1 orang 1 malam f1,25 boeat 2 orang f 2,-—- 
Ka MA MU Ae an KK ag AO Una an Tea 

tjoetji Auto selamanja vrij, 

bawa bewijs abonnement itoe, 

Menoenggoe dengan hormat 
EIGENAAR 

MOH. HASSAN 
  

  

penana etama 
PA PG PNG PENA PA P5 

BJ KELOEARAN PALING BAROE 
DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

    

    

   
  

| BROWN RIBBON 
"1 (Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N.v. PAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern. dan jang   di Matramanlaan 63, Lan Piya 

Lelang Comm, di 0. Gondangdia     alam tahoen 1912 ini doea laki 
okat ketanah Djawa, dimana oesaha .mengembangkan pendidikan, 40, oleh Weltevreden. 

  

paling sehat, jang selaloe ada dibawah penis 
likannja dokter, 19 

pagi dapet Rotti, Thee, atau Koffie Soesoe, latar boeat nginep Auto dan : 

bocat Abornen's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh berdami, asal 

  

    
     

      
    

    

  

       

   
      
       

  

   

   
   

  

    

   
   
   
   
    

   
   
   

     

   
    

    
       

    

  

     
      

   

  

           

     
    
    

    

     
     
        
    
    
    

            

   
    

   

    

   

    

  

   
   
   

   

    

   

  

    

      

   
   

   

         



     
      

    
      
    
     
   

   

  

  

    

     

  

    

    

      
    

« MENGrLsENOODIGoNEN. HEEREN : 

. Reparatio-atle ier van Vuurwapses ena, enz. 

TEK HONG 

  

    

  

  

  

  

SAGOENG' | 
TRANSPORT — ONDERNEMING 
Oude Tamarindelaan 212t.C. 

Tel. No, 1220 WI. 

Sanggoep kerdjaken dengan ga- 
rantle: Verpakking, Verhuizing, 
teBAND en OVERZEE: afscheep 
& Opslag. 

Politoeren: Piano, verhuis- 
boedels en houtwerken. 

Pasang: Leiding. gas, aer elctr, 
dan laen-laen, 

Hormat pen goeroes 
menocenggoe pesanan. 

Raden SOEMARTO. 

    

    

  

  

Djika Toean-toean aa Njonja-njonja ingin tahoe hal 
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soeduh 

  

   

        

laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah saw 

  

    

' Handlijnkundige tu 

Astroloog Horcs- 

  

S5. 
. MOHAMMED ALI 

  

        

Matramanweg No. 39 yelafaon 536 Meester-Gornelis 

Tarief boeat: 
f1.— Horoscoop 2 tahoen f 5.— 

» M.— 
Handlijnkundige 
Astroloogie » 2.50 

1 
  

  

  

      

  

  

  

      
  

      
      
    
     

            

   

   
   

      

  

    

     

    

      

   

  

TI tocan - toean dan njonja - njonja kalau ta 
: nda terbeli batik tiroean, sebab 

  

    

Na KAIN DANDJANG 
3 | kat saroeng dan || KAOENG PITJIS 
| pandjang keloearan | |) POLOS haloes dan 

FANSEILEN sedang dan saroeng 
ASLI poetih Semarang 

TE asli           
aran apa sadja, kita tjoekoep sean ana sediakan 

jang Asli. 

dengan hormat. TT Pan 

| roro. SISMAILDJALIL" & Co. 
Hau Senen 121 en 123 Batavia C.—Pekalongan—Solo—Padang— 

£ asikmalaja. : 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

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

#entoangan. jang menang gakAn. &       

   

    

SOEDAH TERBIT 

» Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -j- 90 moeka 
formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
LH. Dari hal pengertian ,,krisis“. 
Ul. Tingkat tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan ' perekonomian 

: dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
Iv, Depressi sekarang. 
VI. Politik kunjuktur. 
VIII Penoetoep. 

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 
f 0,10 ongkos kirim. 

. REMBOURS “TIDAK DIKIRIM, 
Di. Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

Administarie Pemandangan 
Senen 107. 

  

   
    

  

  

  

DOERIAT 

DOERIAT 

DOERIAT 

Is 

AGENT-AGENT: 

Masih ditjari boeat di Indoenisia 

» SINDANGHEULA ” 
Sigaren-Fabriek 

GAROET 2   
  

  

  

  

    

   
   
   

      

    
    
    
    

# 
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MILLIOENAN DI 

  

  
SOEDAH TERDJOEAL 
TIAP-TIAP TEMPAT 

YS
 

    

  

Kemandioerannja Sudah Mrooedik oleh uan tiap orang 

  

NG kun tone 
enak 

M AT | AN OBAT sarar KEPALA 
MOLENVLIET W.i174 BATAVIA 
TELEFOON BAT. 1090 

    
ADRES 

JANG TERKENAL 
JANG ACTIEF : 

: JANG MOERAH 

BATIK HANDEL , 

TOKO »M.I. MAASOEM” 
PASAR SENEN No. 135 

Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 
Ia aa anna naa u #3 

    

  

  

Centraal dari roepa2 batik kelocaran seloeroeh tanah Djawa 

jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke-— 
loearan. 

N. B. A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

System oentoeng paling tipis 

HORMAT 

MIL. MAASOEM' 
SENEN No, 135 Batavia-Centrum.       

  

        
    

  

BAROE TERIMA 
Model dan kleur jang paling baroe 
Prijis moelai £ 1,75 sampai £ 18.- EL 

PIIOI 

    

10 TAHOEN 
GARANTIE 

      

     

  

Soedah dapat banjak poedjian dan PATENT 
PATENT dari America No. 600203. PATENT dari Inggeris 

“No, 358322. PATENT dari Fiance No, 734570. 

PILOT Inkt per flesch f 0,15 

Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 vulpenhouder 
ongkos direken jang paling rendah. 4 

Boeaf diloear kota boleh dikirim dengan rembours. 
Agent besar boeat Batavia | 

TOKO OISH 
SENEN 79—81 —' BATAVIA-C. — 

      

          

      
   

   1623 WI. 
  

      

     

    
      
    
    
    
    

  

    

    

           

    

    

     



    

  

  

Apakah artinja penjakit poesing 

Tjara2 oentoek menje- 
gahitoe ganggoean..: 

Kepala poesing! Bila orang me- 
ngeloeh : ,Kepala poesing,', padanja 

| pastilah tidak ada seerang lain akan 
| taroeh rasa sympathie barang sedikit 

“sSekalipoen, karena perkara begitoe 
oemoemnja dipandang enteng dan 

“tidak berarti, toelis D.T.R. 

Begitoe enteng orang poenja ang- 
|gapan terhadap ini ganggoean pada 

| kepala hingga itoe 2 perkataan: ,ke- 

pala poesing” seolah olah maoe di 
anggap sebagai omongan main2, Oe- 

 moekakan soeatoe tetamoe jang tidak 
disoeka, ia dantas soeroeh djongos 

“pergi beri tahoekan sama tetamoenja 
“bahwa ia (sang madjikan) tidak bisa 
“keloear lantaran kepala poesing”. 

' Sekalipoen anak ketjil djoega bisa ta 
| rik keoentoengan dari itoe doea per- 
| “kataan. Bila ia ingin mangkir dari se 

kolah Jantaran malas atau lain sebab 
'poela. ia lantas poera2 ,kepala poe- 

sing” dan. tidak-maoe toeroen “dari 
tempat tidoer,. si Ae 

| Akan tetapi kepala poesing sebe- 
toelnja tidak boleh dipandang enteng 

— Menoeroet pendapalannja Dr. Charles 
AA. Clinton jang bitjarakan ini so'al 

— pandjang lebar dalam Physcal Culture 
kepala.poesing boekan ada satoe pe- 
njakit, hanja sadja ada satoe symp- 
toom jang oemoem. 

2... Dari begitoe banjak matjam keadaan: 
tidak normaal dari kesehatan badan 
hingga tjoema sedikit sadja orang 
jang tidak pernah mengalami ini gang 
goean kesehatan dalam satoe atau Ia 
in vorm. Tapi perloe diterangkan 
bahwa sebagian paling besar dari ke 
pala poesing ada apa jang dinamakan 
functional head aches dan tidak ter- 
sangkoet sama soeatoe perobahan or: 

| ganic (anggota) didalam kepala atau 
— otak. Antara ini golongan kepala poe 

| sing jang paling oemoem ada dise- 
babkan oleh autoxemia (perafjoenan | 
sendiri), lantaran ganggoean padaper 
'kakas pentjernaan, seperti constipatie 

. (soesah-boeang air besar), dyspepsia 

P 
K1 
3 

3 

    

    

    

    

    
   

  

— peroet kemboeng (flatulentel, beker- 
djanja nier (gedindjel) tidak betoel, 
“dan banjak lain lain matjam penjakit 
.poela, Ini semoea dinamakan toxic 

—. headaches, jalah kepala poesing jang 
| diterbitkan lantaran ratjoen ratjoen di 

dalam toeboeh. ai 
tk Ada banjak matjam penjakit jang 
|. disebabkan oleh metabolism (stofwis- 

seling| dalam mana kepala poesiag 
sering moentjoel sebagai salah satoe 
symptoomnja, jalah rheumatiek Jen- 
tjokl, lithemia sematjam penjakit en- 
tjok, kentjing manis, dan kelendjeran 
thyroid jang terganggoe. Djoega ada 

  

banjak. matjam penjakit menoelar da-| 
lam mana kepala poesing ada djadi 
symptoom jang oemoem sekali, antara 
mana bisa diseboet : tjatjar sapi tjatjar 
air diptherie, influenza typhus malaria 
dan sebagainja. aa 

0. Selainnja di atas ada poela lain2 
..matjam kepala poesing jang disebab- 

|. kan oleh karena makan beberapa ma 
|. tjam obat seperti amyl nitrite, nitro- 

. giyce rine, jodium nitrite dan sebagai 
| .nja atawa menjedot berbagai bagai 

gas beratjeen, seperti : carbon dioxide, 
carbon monoxide, Ratjoen dari barang 
makanan poen dari bisa menimboel- 
kan kepala poesing, Sementara orang 
orang jang bekerdja dalam kalangan 
ilmoe aloes (arts), dalam fabriek obat 

.. obatan, di dalam parit, di tempat2 
|jang sangat panas atawa penerangan 
nja koerang atawa keliwat besar, poen 
serjng terganggoe dengan kepala poe 
sing Berapa matjam “penjakit jang 

hoeboeng dengan djalanan darah 
asabat poen bisa djoega menim 

Ikan kepala poesing:, 

Dari toelisan diatas djadi teranglah: 
wa kepala poesing ada mendjadi 
Iptoom dari begitoe banjak matjam 

kit, maka boeat kasih laloe itoe 
gocan kepala lebih doeloe koedue 

  

P 

    

   
   
   

  

    

     

    

  

“terhadap kesehatan badan? | 

Idjadi pokoknja sesoeatoe kepala poe 

pamanja bila orang tidak ingin kete-| 

'peroet toeroen (prolapse of stomach), | 

ditjari tahoe ' penjakit apa jang men-, 
djadi pokok ganggoean itoe dan lantas 

ioeloe itoe penjakit. 
“Apabila ini tindakan soedah dila- 
koekan, bila ratjoen2 soedah dikasih 
loe dari dalam toeboeh dan bila darah 

soedah djadi bersih betoel, itoe kepala 
|poesing bisa dipastikan tentoe lantas 
semboeh. Ke 

Tjoema sadja tidak selamanja ada 
perkara gampang boeat bisa menge- 
tahoei betoel djoestroe apa jang men- 

  

  

Ising, Tapi biarpoen begitoe kita rasa 
ada baiknja djoega djika disini ditoe- 
toerkan sedikit tentang berapa matjam 
penjakit dalam mana kepala poesing 
Ibiasanja ada mendjadi salah satoe: 
symptoom jang oemoem soepaja orang 
orang jang sering dapat kepala poe- 

sing djadi tahoe djoestroe penjakit apa 
jang mengeloearkan ini ganggoean 
jangtidak enak, dengan begitoe djadi 
mereka bisa ambil tindakan2 boeat 
kasih laloe pokoknja penjakit. 

Salah satoesebab jang paling oe- 
moem dari ganggoean kepala poesing 
adalah peratjoenan darah (toxemiaj 
jang ditimboelkan oleh constipation 
atawa soesah boeang fair besar. Se- 
'Soegatoe orang haroes boeang air de 
ngan lampias sedikitnja satoe atawa 
doea kali sehari soepaja kasih laloe 
'semoea ampas dari barang makanan 
jang soedah “digiling dalam peroet 
atau bagian2 jang tidak bisa tergiling 
sama sekali dari setiaphari poenja ma- 
|kanan.Dan itoe kotoran sedikitnja mesti 
ada kira2 200 gram, ini boeat orang 
jang berbadan sehat dan makan men?e 
roet. takoran biasa. Biarpoen yorang 
boeang air sampai berapa kali sehari, 
tapi djika kotoran jang keloear sama 
sekali tidak sedjoemblah itoe (200 
gram), ia sesoenggoehnja ada tergang 
goe dengan contstipation, 
— Djika dalam maag ada terdapatse- 
djoemblah barang makanan jang tidak 
bisa tergiling sampai sempoerna, itoe 
sisa lantas djadi roesak dan boesoek : 
dan bila ini kotoran tidak lantas di 
bersihkan dari peroet, maka oetjoes2 
|djadi kena ratjoen lantaran mengisap 
dzat air dan gas jang dikeloearkan 
oleh itoe barang makanan-jang roesak 
'dan boesoek, 

Ini benda-benda beratjoen laloe di- 
angkoet pada semoeca weefsel dari 
antero badan dan achirnja laloe moen 
tjoel peratjoenan oecmoem (general 
toxemia) dengan roepa-roepa symp- 
toom, satoe antaranja jang paling te 
roetama jalah kepala poesing. 

Kepala poesing jang disebabkan 
oleh constipation biasanja ada dirasa 
kan sakit berat di bagian belakang dari 
kepala, terkadang toeroen ke bawah. 

Tapi tempo2 itoe perasaan sakit ada 
dibagian penjakitnja itoe perasaan bi- 
asanja lebih haibat. Terkadang itoe 
sakit dirasakan diantero bagian kepala. 
Ini kepala poesing seringkali membikin 
orang tidak bisa tidoer. 24 

|Bila itoe konstipation bisa dibikin 
betoel dengan makan oeroes oeroes 
oepamanja, soepaja orang bisa bocang 
air dengan lampias, itoe kepala poesing 
biasanja bisa djadi semboeh dengan 
lekas. : | 

Betoelada djoega banjak orangjang 
tidak bisa lantas ditolong dengan 
itoe djalan, hanja itoe penjakit kepala 
hilangnja sedikit dari sedikit, akan 
tetapi oemoemnja itoe kepala poesing 
bisa djadi semboeh dengan tjepat, 
asal sadja peroet soedah dibikin bersih. 

' Sebab kedoea jang paling oecmoem 
dari kepala poesing adalah dyspepsia. 

- Fikiran bingoeng atau koeatir|djoega 
seringkali mengganggoe pada kerdja- 
nja pekakas pentjerna'an. Terlaloe ba- 

tahoen biasa bikin pergerakan badan 
atau bekerdja actief poen bisa me- 
injebabkan ganggoean seroepa itoe 
|djoega, karena sedang orang soedah 

badan tapi ia masih - teroes makan 
sama banjaknja 'eperti biasanja di 
waktoe masih soeka bikin perge- 
rakan badan dengan actief: Terlaloe 
banjak makan,. mengoenjak makanan 
tidak sampai haloes, makan barang 
makanan jang tidak tjotjok boeat ke- 
sehatan, makan dengan terboeroe boe 
roe, dan minoem alcohol, ini semoea 
poen sering menimboelkan dyspepsie. 
“Dalam dirinja orang jang kena dys 

pepsia biasanja ada terdapat toxemia 

njak menganggoer sesoedahnja banjak| 

tidak soeka lagi bikin pergerakan | 

ganggoean pada kesehatan badan, an 
taranja jalah kepala poesing. Kepala 
poesing jg. disebabkan oleh dyspep- 
sia, kata Dr. Clinton, biasanja bisa di 
bikin semboeh antara ringan dengan 

kan isinja atau dengan minoem banjak 
air panas, Sa 

Sementara kepala poesing jang di- 
sebabkan oleh lain2 matjam penjakit 
memang ada lebih soekar boeat dio- 

(Ibatkan sendiri, karena orang mesti 
lebih doeloe bisa mengetahoei betoel 

kan berapa djalan jang berharga boeat 
dilakoekan dalam kebanjakan kepala 
poesing, antaranja jalah : mengasokan 
badan dan pikiran, djaga . makanan 
soepaja saban hari bisa boeang air 
dengan lampias serta tenioe, djangan 
|makan meliwati takerans djangan ma- 
kan dengan terboeroe-boeroe, hanja 
mesti koenjah barang makanan sampai 
tjoekoep haloes soepaja moedah digi 
ling dalam maag, bikin bersih badan 
dengan air dingin dan angat, dapat 
tjoekoep banjak hawa oedara jang 
Segar, pendeknja orang haroes toen- 
toet penghidoepan dengan setjara be 
toel dan tidak melanggar wet wet na- 
tuur. Ini semoea akan membantoe 
boeat singkirkan kepala poesing dan 
menjegah moentjoelnja kembali itoe 
itoe ganggoean kepala. 

  

  

  gan 5 

Wakil Partindo tidak boleh hadir 
dalam rapat oemoem J.1I, B. 
Achirnja dikeloearkan 
“dari openbare vergade- 
ring. | 

Pembantoe kita dari Tegal 
barkan : 

' Berhoeboeng dengan 10 tahoen ber 
dirinja J.I.B., maka pada tanggal 27 
Januari 1935 bertempat di Roxy Ge- 
bouw Tegal soedah dilangsoengkan 
rapat oemoem J.I.B. afd. Tegal. Rapat 
dikoendjoengi oleh koerang lebih 600 
orang diantaranja banjak kaoem poe- 
tri jang berhadlir. Wakil pers dianta 
ranja ,, Pemandangan”, Wakil pemerin 
tah 2 Mantri politie, 1 Assistent We- 
dono P.l.D., Assistent Wedono kota, 
Wedono kota dan Ondercommissaris 
van Politie. Wakil oetoesan perkoem- 
poelan2 ada banjak, diantaranja dari 
Partindo. Sesoedah wakil Partindo 
menoendjoekkan diri, maka wakil pe 
merintah minta kepada pemimpin ra 
pat soepaja wakil Partindo meninggal 
kan rapat. Dengan berhati sedih pe- 
mimpin rapat meneroeskan perminta 
an itoe kepada wakil Partinda koe- 
rang lebih demikian : 

menga- 

Atas permintaannja fihak politie toe 
an sebagai wakil dari Partindo soepa 
ja meninggalkan ini rapat, tetapi dja 
ngan salah sangka jang J,!,B. melarang 
dus atas permintaannja fihak politie. 
Jang mana wakil Partindo meninggal 
kan rapat dengan hati dingin. Rapat 
dipimpin dengan toean Moehamad Ta 
har sebagai voorzitter dan toean Hadi 
koesoemo sebagai Secretaris. 

Sebeloemnja rapat diboeka seperti 
biasa voorzitter membilang lebih2 te 
rima kasih, kepada wakil pers, jang 
tentoe akan menjiarkan adanja rapat 
ini, Sesoedahnja ' voorzitter memberi 
keterangan adanja rapat ini jalah ber 
hoeboeng berdirinja J,I.B. 10 tahoen 
maka sekira djam 8.40 pagi dengan 
Alfatekah rapat diboeka dan akanmem 
bitjarakan agenda2 jang soedah tersiar 
di soerat sebaran seperti dibawah ini : 
1, Pemboekaan. 2. Batjaan Guran. 3 
Azas dan toedjoean J.I-B. 4. Bedanja 
Guran dan Indjil. Dradjat perempoean 
dalam Islam. 6. Perbocatan2 orang- 
orang Islam di Indonesia jang berten- 
tangan dalam Islam, 7 Pertanjaan oe- 
'moem, . 

Oentoek menjoekoepi agenda ke 2, 
maka voorz. mempersilahkan toean 
Washar naik kepodium. Toean Washar 
membatja @oer'an dengan mengambil 
soerat Marjam ajat 15 sampai 36, jang 
(dengan ringkas artinja demikian : 

Nabi Isa itoe boekan Toshan, boe- 
kan anak Toehan dan. djoega boekan 
anak zina, tetapi Islam pertjaja Nabi 
Isa anaknja Marjam (Maria) zonder 
bapa”, tetapi dengan kekoeasaan Toe- 
han Allah. Marjam doedoek peroet 
zonder zina dan Isa oleh Allah Nabi 
oetoesan (rosoel). 
Oentoek mentjoekoepi agenda ketiga, 

dikoesoemo tampil kemoeka (naik ke- 
podium). Dengar ringkas spreker 
mengambil 4 punten tjoekilan statuten 
dari J,I. B, jang maksoednja akan 
mendidik dan. mendjaga agama Toe- 
han, terhadap kaoem2 terpeladjar, dan 
ra'jat djelata, poen spr. menerangkan 
anggauta J. I. B. tidak dilarang masoek     oemoem dengan mendatangkan roepa2 dalam kalangan politiek asal sadja 

bikin bersih maag dengan moentah- 

'djoestroe penjakit apa jang mendjadi 
Ipokoknja. Tapi Dr. Clinton toendjoek- 

“ 

IM |toep dengan Al 

voorzitter mempersilahkan toean Ha-| 

  

masoeknja tidak membawa-bawa nama 
I.ILB, dengan pandjang lebar spr. 
mengandjoer-ngandjoerkan toedjoean 
JB. dengan sedjelas-djelasnja. 

| Agenda ke 4-dibitjarakan oleh tocan 

di Tegal seorang jang gemoek dan 
loetjoenja. Hingga sebentar-bentar 
rapat ketawa. Toean Adulrachman 
menerangkan agenda ke 4 sebegitoe 
roepa, tidak heran jang hadlirin me- 
rasa poeas. 

Agenda ke 5 di bitjarakan oleh kjai 
Iskandar Idris, jalah beliau mengam- 
bil tjonto2 tatkala tanah Arab beloem 
ada Islam, hingga ada agama Toehan. 
Poen ini spreker terkenal loetjoe dan 
segala keterangan? soenggoeh me- 
moeaskan. 

Agenda ke 6. di bitjarakan oleh 

tjonto jang hari ke sehari kedjadian 
'di kota Tegal, jang achirnja si peme 
loek agama: Islam tahadi merendah- 
kan agama Toehan. 

Agenda ke 7. banjak djoega jang 
bertanja, jang mengenai semoeanja 
agenda ke 4, jalah bedanja Our'an 
dan Indjil. 

Semoeanja, pertanjaan dibalas oleh 
toean Abdulrachman bin Noeb hingga 
memoeaskan. Akan tetapi siapa sadja 
jang merasa koerang poeas, maka spr. 
bersedia didatangi diroemahnja atau 
diminta datang sanggoeplah toean 
Abdulrachman menerimanja. poen tiap 
tiap hari Rebo sore boleh djoega 

« |datang di kantoor J.I.B. Poengkoeran 
straat. 

Sekira djam 1.30 sore rapat di toe 
fathah. 
—)— 

Reriemoean bangsa Japan dan 
Indonesia, 

Disociteit ,Japanese 
Association Semarang. 

Pada hari Minggoe jang laloe, me- 
noeroet Bahagia, telah dilang- 

soengkan pertandingan :tennis antara 
perkoempselan tennis Japan di kota 
Semarang dengan Persatoean Tennis 
Indonesia Semarang. 

Pertandingan itoe dilakoekan diten 
nisbaan, disamping sociteit Japan di 
Seteran, 

Oentoek keperloean pertandingan 
itoe, dipinggir baan soedah didirikan 
tenda tempat doedoek toean toean 
dan njonja2 penonton, 

Pada djam 7 pagi orang orang soe 
dah moelai berkoempoel dan pada 
djam 9 pertandingan dimoelai. 

donesier kelihatan tocan2 Dr. Kuenta- 
ram bersama isteri dan anak anak, 
Dr. Rasjid bersama isteri dan anak2 
Dr. Mochtar , Dr. Hoerip, Dr, Sajidi- 
man dan beberapa dokter lagi toean 
Hidajat. Lid Landraad dan Jain lain 
tamoe jang datang bersama isteri dan 
anak masing2. 

Dari pihak Indonesier jang hadhir 
kira kira 50 orang dan demikian djoega 
banjaknja dari pihak Japan. 

Abdulrachman bin Noeb jang terkenal 

tocan kjai Adnan, ini spr. mengambil | 

...Diantara jang datang dari pihak Inf 

   

       

Dari djam 9 pagi permainan dite- 
roeskan sampai djam setengah 2 tengah 
hari dan kemoedian diadakan sedikit 
perdjamoean "bertempat divoorgalerij 
dari cociteit itoe, semoea pemain dan 
tau.0e2 hadir dalam perdjamoean ini. 
Lebih doeloe ketoea Gari perkoem- 
poelan tennis Japan membikin pidato 
'pemboekaan dalam bahasa Japan jang 
kemoedian disalin kedalam bahasa In 
donesia oleh toean Hiraki. 

Spr.. mengoetjapkan terima kasih 
atas kedatangan tamoe2 dari pihak 
Indonesier. Kemoedian spr. pemperi- 
ngati, bahwa perhoeboengan persaha 
batan antara Indonesia dan Japan soe 
dah lebih dari 3000 tahoen lamanja 
dan spr. merasa girang, bahwa dine- 
geri ini soedah diberi perdagangan 
merdeka bagi perniagaan Japan 

Konferensi Japan-Belanda jang di 
ladakan di Betawi baroe ini, kata spr., 
adalah sebagai  daja-oepaja boeat 
mentjari keberesan didalam. perhoe- 

Iboengan persahabatan itoe. 
Lebih djaoeh spr. menjatakan gi- 

rangnja, bahwa pemain2 tennis Indo- 
nesier soedah soedi menerima oenda- 
ngan dari pihak Japan boeat bermain 
tennis oentoek mengekalkan persaha- 
batan antara bangsa Japan dan Indo- 
nesia. 

Penoetoepnja, spr. mengharapkan 
moeda2han persahabatan antara kedoea 
bangsa ini kekallah hendakdja. 

Kemoedian toean Dr. Hoerip 
mendjawab dengan mengoetjapkan 
terima kasih, bahwa pihak Japan soe- 
dah soeka bermain dengan bangsa 
Indonesia. Spr. menerangkan bahwa 
permainan tennis 'itoe dikalangan 
bangsa Indonesia beloem begitoe lama 
madjoenja. 

Bangsa Japan, adalah satoe dianta 
ranja jang memberi" tjontoh kepada 
bangsa Indonesia boeat bermain ten- 
nis itoe, Apalagi Japan poen papat 
poela mendjoeal tennis racket”dengan- 
aa jang moerah, tapi kwaliteitnja 

ik. 
Sesoedah pidato pembalasan ini, Ia 

loe perdjamoean dimoelai 
Setelah selesai makan, pertandingan 

diteroeskan 1 
Kira kira pada djam lima sore 

pertandingan itoe dihabisi dan tamoe2 
poelang meninggalkantennisbaan itoe. 

Satoe pertemoean jang menggirang 
kan hati dan memoeaskan, 

Dari kesoedahannja pertandingan 

Indonesia dapat kemenangan 8 mela- 
wan 7 dari pihak2 Japan, djadipihak 
Indonesier pihak menang. 

R.M. Singgih meninggal doenia. 

Pada hari Djoemahat jl. kira djam 
5 sore, R,M. Singgih, poetera regent 
Cheribon jang sekarang, telah mening- 
gal doenia dalam oesia 18 tahoen 
dan sedang sekolah doedoek diklas 
7 Europeesch Lagere School dikota 
Cheribon. 

Djenazahnja telah dikoeboerkan   Socitiet Japan telah dihiasi dengan 
bendera Japan. 

pada hari Sabtoe jg laloe di Kesambi, 
—— 

  

  

ht 

Sebab itoe, peladjarilah ! 
pendek. 

Pembajaran : Sangat moerah: 
gs... 

Adres : 

Gg. Klientji Binnen 49. 

(to Gg. Bridjo) 

Str, Gg. Klientji     

200909090999008 
3080000000 
@OOOOWUOUC 390000000008 
  

   
Beginilah ,,vingerzitting“ (letaknja djari) pada tiap-tiap mesintoelis, 
hingga bila mengetahoei ini, gampang mengetek ,,zonder lihat letters"'. 

Kita tanggoeng lekas pintar dalam tempo 

10 pCt reductie dan jang koerang mampoe. .. 

Typewriting — Course ,,The Speed" 

mm 

BATAVIA-CENTRUM 

Auteursrechten op deze advertentie veorbehouden 

Ya & 
DOD 

« 

abonne's ,,Pem.“ dan anak-anaknja. 
Gratis, 

Menoenggoe dengan hormat 

10— fingers ,,Invisible-System" 

(Blindschrijven) Y     

. 

dapatlah kita kabarkan, bahwa pihak 

» 

  

       



    

   
   

    

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

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas di 

  

     

    

    

  

    

   

   

boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken, Gigi2 palsoe jang tida 

kel toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

     m nuul bisa yana Jen o 
(1,25. Poeder gigi bikin k 

   
mengilapken gigip 

  

per botol 5 Gr. f 250— 
Terima pekerdjaan sepoe 

mas doekat 
“1-5. taon. 

  

orcelein di- | 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak If 

. pakenja, sebab kila doeloe pembanioe |f 
Assisleni dokter gigi Europe sehingga | 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- | 
ral2 poedjian. Boeat orang tida mampot | 

enak dipakenja terbikin dari lain beng- (| 

Djocal obat sakit gigi tanggoeng 10 || 
| “ botol 5 Gr, | 

“koeat dan| 

Gr.f1.25. || 
Obat mata orang foea oesia 50-70 || 

laon mata tida awas pakeini bisa terang | 

-atawa Dobble garantie || 

    
- 2 

aa NA aan ML PE Pn pan ga naa A nana net pani pengenal 

  

MERALAN ND ba L ea ORA Makan Dah 

  

  

all Ke Kn! 
Duitschiand | 1 BAU 

  

  

  ya 

Kleermaker 

sman , 

di kleermaker jang terseboet. 

ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrom 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 
ngan jang bagoes #nak dipake datanglah 

Memoedjiken dengan. hormat 

  

AFD : TENOENAN 

Tenoen Denggala. 
» Samarinda. 
pi Fikrmel, 
s Ohernbon 
$. Bandoeng. 
» Palembang. 
» "Garoet tjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteii bagoes kieur roe- 

pa-roepa. 

AFD. BATIK. 

Batik Soto. 
»  Banjoemas 

“». Pekalongan. 

13x Djokja. 

»  Garoet. 
» . Tasikmalaja. 
»  Tjiamis. 

Semoga sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

saksikan sendiri 

TOKO MOEDA 
Pasar Senen 159— Bt.-C. 

Prijscourant gratis     
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ANGGOER MA 

:GOENA BOEAT ORANG 
PRAMPOEAN 

Menjotjoken dalem boelan, 
tanem bibit pranakan. Dateng 
boelan tida fjotjok. Masoek angin 
waktoe bersalin. Kepoetian dan 

  

MOEDAHAM 
     

   
   klocar dara mera boetek boetek. 

Dara bergoempel Dara kloear- 
  

    

   

    

    

    

    
         

      

      0m | 
2 II  KELOrARAN OP Setor 

       
Njonja tjari Ke tja P jang enak? 

nja memboros banjak. Pranakan 
dingin dan kosong. Soeda lama 

| tida berhamil. Dateng boelan 
: peroef sakif, Kaki tangan sakit 

dan pegel. Boekoe toelang sakit 
Hongsip. Moeka poefjet warna 

# idjo. Koelit moeka pias koening 
kering, Koeping berboenji ram- 

-boef rontok, 

GOENA BOEAT ORANG 
LELAKI 

Pinggang sakit, pinggang li- #j: 
'noe, Napas dan dara koerang 
koeat. Kesehatan soemanget 
tida tjoekoep. Banjak goenaken 
pikiran dan tenaga, Tangan kaki 

| tida ada kekoeafan- Manik ke- 
- ring dan koerang. Moeka poetjet 
“badan koeroes. Kekoeatan afi 

. Harga 1 

IJIN IL LAMP Su5:3., 

Terbikin oleh Bulgaria Company of New York 
. (Penoeloeng boeat orang lelaki dan prampoean) 

  
| dan dara koerang. Kepala poesing, Mata gelap. Malam banjak kloear 

keringef dingin. Mengeloearkan manik waktoe mengimpi. Kelakian tida 
kocat, Tidanapsoe makan of mineem. Kaki tanganmerasa lemes dan pegel, 

Flesch besar f 2,25 

'» 1 doz, Flesch besar f 22,— 

Hoofdagent boeat Ned, O,I. 
. Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, Gjika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di: 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

: . Roemah obat 
KANOMAN No, 21 A 

Bisa djoega dapat dimana Agent-agent, 

  

   
   
    
   

  

   

  

Rawa Mangoen. 

.. Petodjo. 

Kp. Sawah . 

X 

Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 

'Bocan Djajanoerhenda—Poelo Pioen 

Tuffet Krakatau—Meesier Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiongl: 

Seng & Co, 

Eng Seng Tong, dan di Cheribon 
Ho Tong, 3 |     Di Bandoeng pada: An Sioe Tjoen, Passarsir. 8, dan Tay Seng Tong, 

/Astana anjar 6. Di Batavia pada: Thay An Ho, Thay An Tong dan Ban 
Di Garoet pada: Heng Ho Tong, Di Tasikmalaja pada 

Taij Ho Tong, Di Djokjekarta pada: Tek An Tong, Di Soekaboemi 
pada: Po An Tjoe, Di Tjimahi pada: Po An Tong, Di Tjiandjoer pada: 

Anggoer tjap 

Flesch kefjil f 1,25 

Fleseh kefjil £ 12,— 

Ban Ka Tjoen 
Aa BANDOENG 

pada: Tong Bie Yok Pong dan Eng 

Pemberian tahoe jang penting 
boeat kita poenja Adverteerders 

  

    
    Advertenties 

Diminta selaat-laatnja djam TI 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, jika Jliwat kita tidak 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
hari itoe. 

PATJAR bisa diterima tjoema 
sampai djam 10.30 pagi dari 
hari dimoeatkannja. | 

      
      

   

   

  

     

    

   

  

     
   

   

    

Administratie : Pemandangan 

  

ANGIN NN KEREN UU LN YNEOI NBK INA NI RS MEI Pe) ERA Rp 

Kenapa matanja? 
Djangan didjawab, lebih baik, diam-diam pergi sadja ke 

Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat. tidak pilih 
orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 
kara wang. 

Obat mata Koetjing ialah RADJA dari segala obat mata. 
  

Tjonto tjonto boeat pertjobaan 
dikirim G RA TI S asal sadja 
maoe tanggoeng ongkosnja.   
  

MINTALAH PER ,REMBOURS" 
Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 

N. B. Sesoeatoe roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
sedia dari obat-obatan 1 Fiesch obat mata Tjap Koretjing, 
| Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 

- dan damailah toean seroemah tangga. 
Sekarang Dr. Koetjing soedah datang kembali lagi di 

Batavia-Centrum 

KLINIEK DOKTER KOETJING. 
The Cat Medical Hail Pasar Senen —— Batavia Centrum. 

  

  

    
  

  

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 
belah, kepala djadi enteng tida 

Kloearan 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

  

Roemah obat 

          Jo Tek Tjoe 
Kwitang — Batavia-Centrum 

  

  

  

  
     

     
    

        

     

  

    
     

    
   

     
    

    

    

    
   
     
   

   
    

      

    

. ra Lean homo 

: » Berdiri di pinggir pagar”. 

| Oleh 

SAEROEN 

Bagian ke IX 

POETOES PERHOEBOENGAN? 
sol 

Dengan motor, kendaraa'n saja jang 
- setia jarig djoega bawa saja ke Ban 

doeng dan lihat kau berdiri di pinggir 
pagar tempo-hari. Apakah kau betoel 
toenggoe-toenggoe saja ? Boeat “saja 

 seloeroeh Betawi kosong sesoedah 
kau tinggalkan. Tidak tahoe mesti 
hidoep bagaimana. Hati sedih sebab 
ingin ketemoe kau, tetapi tidak tahoel 
adresnja, Kenapa kau djadi ada di si- 
ni? O,  Soetijah kapankah kai tidak| 
akan tinggalkan saja lagi, kita ting- 

. gal, satoe roemah sebagai socami- 
isteri ?“ ne 6 

,Sabar, mijn jongen!- Waktoenja 

Koosman 

perkata'an 

Hanja ' Soetijah 
|perkata'an : 

.»Dengan mengetahoci bahwa kau 
tetap tjinta pada saja, saja akan 
sabarkan sampai kapan seperloenja". 

» Terima saja poenja telegram tadi 
pagi AN 4 

,ja terima, tetapi laat djam 5 kira- 
kira, waktoe saja datang ke roemah, 
Dari "kantoor saja lantas ke Petodjo, 
dioendang makan oleh familie Koos- 
man dan saja datang makan di sana, 
Habis makan ngobrol roepa-roepa ...“ 
Mendengar ini timboel perasa'an 

djeloes pada Soetijah. Ia pikir ma- 
kannja tentoe bersama-sama njonja 

tentoe dengan main mata 
dan boleh djadi terlaloe vry djikalau 
Koosman mel€ng. Tetapi ini perasa'an 
semoea tidak ia kelocarkan dengan 

meskipoen dari moekanja 
ternjata tidak ingin dengar itoe kabar. 

lantas oetjapkan 'ini 

»Tentoe sadja tidak terima telegram 

saja, sebab di Petodjo sih, saja ad- 
reskan telegramnja di roemah'. 

»Ja, waktoe saja poelang, boedjang 
ikata ada telegram tetapi oleh post- 
bode jang bawa tidak dikasihkan 
hanja soeroeh ambil ke postkantoor, 
Saja "kira boekan dari kau, tetapi   soedah dekat, Sabar !" 

   
waktoe saja boeka dari kau, saja 

ingin bisa terbang kemari dengan 
tjepat. Sesoedah mandi dan ganti 
pakaian serta pereksa motor saja lan- 
tas kemari, berangkat djam setengah 
toedjoeh lebih. sedikit, djam delapan 
lebih sampai di sini. Sebagaimana 
djoega, hati saja soedah senang bisa 
ketemoe kau, rasanja ta' ada lagi 
keinginan lebih dari dekat pada kau, 
Soetijah“, 
' ,Saja harap apa jang keloear dari 
bibir sama dengan jang dikandoeng 
dalam “hati. Sajapoen merasa girang, 
goenoeng Gedeh kalah besarnja djika 
dibanding dengan besarnja kegi- 
rangan saja—. Kau menginap dimana 
Oemar ?. sebab meskipoen saja ingin 
tetapi moestahil di ini roemah, boe- 
kan ?“ 

»Betoel sekali. Tetapi teniang ini 
gampang, saja bisa teroes ke Tjima- 
tjan dan menginap di Hotel Soeka- 
dingin. Besok pagi-pagi saja kem- 
bali kemari". 

»Oh, djangan begitoe djaoeh. Tiga 
roemah ke Koelon adalah roemahnja 
Hadji Tojib ia baik sekali pada saja, 
nanti saja mintakan kau soepaja bo- 
leh menginap di sana. Tetapi seka- 
rang omong-omong dueloe kangen !“ 

Oemar - berdiri dari  doedoeknja, 

pada Soetijah. Soetijah tjantelkan ini 
djas di pakoe sebelah pintoe, Oemar 
lantas lemaskan kaki banting-banting 
kemoedian toeroen ke pekarangan : 
»Soet, kebetoelan sekali terang boelan 
jang. begini endah. Barangkali di 
Toegoe sini poenja boelan sendiri, 
boekan jang ada di Betawi ?“ 

. Soetijah ikoet toeroen dan berdoea 
berdiri di terang boelan, dipekarangan 
jang ditanami kembang-kembang. 

Oemar dengan badannja jang tegak, 
Soetijah ketjil tingginja sampai di 
dada Oemar. 

»Saja sekarang tidak takoet lagi, 
sebab kau ada di sini“, kata Soetijah 
di samping Oemar. 

»Apakah kau tadinja takoet, takoet 
apa ?“ 

»Baik saja toetoerkan pada kau,.... 
Soemardi ada di sini". 

Oemar kaget mendengar ini ' pem- 
berihan  tahoe, tetapi ia toenggoe 
Soetijah bitjara teroes. 

»Tadi saja bitjara pada ia sebe- 
loem kau, datang“. 
Mendengar ini Oemar lebih kaget 

lagi, sekarang ia tanja pada Soetijah:“ 
Di ini roemah ?“ 

»Boekan, di. djalan waktoe saja 
seperti. orang gila toenggoe-toenggoe     lepaskan djasnja jang lantas dioverkan kau, dan mendadak ia ada di bela- 

“    

kang saja. Tetapi tidak ada hal pen- 
ting kita bitjara. 

— . Bagaimana kau poenja pikiran ?“ 
.Saja kau jang poenja Oemar, 

Lahirnja masih pada ia tetapi batin 
soedah kau jang poenja". 

»Terima-kasih liefste. Kiranja Soe- 
mardi memang njoesoel-njoesoel, Baik 
besok kalau bisa lantas pergi dari 
sini, sebab saja koeatir tinggalkan 
kau di sini dimana Soemardi ada di 
sini. Tetapi sebeloem itoe pagi-pagi 
saja maoe ke Sindanglaja, ke Poen- 
tjak. Maoe ikoet bontjeng ?" 

»Tentoe. Saja kepingin sekali ke 
Poentjak, ke Telaga-warna, ke Sin- 
danglaja, tetapi tidak bisa sendirian, 
boekan. Besok saja ikoet", 

»All-right, djangan laat bangoen, 
djam setengah toedjoeh isap hawa 

loem bangoen. 
»Baik". 
Nji Hadji keloear bawa tatakan 

dengan air-thee panas. iBerdoea se- 
perti bangoen dari impiannja di ke- 
bon-kembang, sama ke tepas roemahi 
kembali. - 

Samboengannja ditahan, toenggoe 
Seerat-soerat badean doeloe, ber-   hoeboeng dengan prijsvraagnja ini 
feullleton. | 

sedjoek, dan Soemardi tentoenja be- 
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