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zakat

zakat fitrah. Dalam hal memoengoet
dan membagikan ini maka Moehammadijah hanjalah
mendjadi soeatoe

dan

dioempatkan

agar soepaja

itoe hal.
politie tidak mengetahoei
si politie
kali
ini
roepanja
tetapi
Akan
ada lebih tjakap dari si pentjoeri,

pada

arak

malam

djaoeh

itoe, jalah

oleh karena mereka doega bahwa politie

pada malam tahoen baroe ini tidak
kewadjibannja.
mendjalankan
akan
Dengan segera djoega itoe doea

orang diangkoetkekantoor wedana
djikalau dengan soenggoeh Nederland
oentoek diverbaal.
g
'menjajangi tanah djadjahan ini.
badan
Perkelahian
antara
peranta
raan
sadja,
jang djoega
“Adapoen perhogboengan perdagaakan
member
djagocontra
djago.
i
,,kwitan
tie”
dengan
tjap:
ngan dengan Japan, kita sendiri ber»Moeha
Di
Pasar
Klender
djoestroe
dalam
mmadij
ah
bag..
P.K.O,”
atas
berhasildjoega
— kejakinan, bagaimana
seboeah waroeng nasi pada hari Sela
nja itoe conferentie di Djakarta, gagal penerimaannja,

-betoei2 atau masih ada pengharapan,
. perhoeboengan perdagangan itoe tidak
akan poetoes. Doea-doea fihak

masih

Orang2 jang berhak menerima zakat
dan fitrah ini akan 'diberi oleh M.D.
soeatoe
kartjis sebeloaem 1 Sjawal,
sebab pembagian itoe akan dikerdjakan
pada pagi-pagi tanggal 1 Sjawal hari

perloe satoe dengan lain.
. Djoega kabar2 dalam hari toetoep Minggoe, sebeloem sembahjang
“id.
ahoen jang laloe mengoendjoek satoe :
ba Naan
aliran ke djoeroesan perdamaias. Dji
Sembahjang 'idilfitri di
kalau kiranja betoel oleh kaoem diplotanah lapang,
. maat bisa diadakan keakoeran antara
Italie, Frankrijk dan Yougo Slavie,
Menjamboeng perkabaran sembahmaka bagaimana djoega lain2 negeri, jang 'idilfitri di tanah lapang K. B, I.
| perdamaian di benoea Europa choe- di Gang Tengah jang akan di adakan
soesnja dan diseloeroeh doenia oe- oleh Moehammadijah tjabang Betawi
bagian tabligh maka dapat di beritakan
moemnja boleh dipastikan.
lagi,

bahwa

doea boeah bom besar
Djoega di Timoer Djaoeh kelihatan akan di' letoeska
n, ialah pada djam6
Japan dan Tiongkok itoe hendak ber-

dan 'djam. 8 pagi,

djabatan tangan dan perhoeboengan gal 6 Januari 1935, hari MinggoeNGtangpost antara Tiongkok dan Manchukuo - Pandoe2
Hizboel
akan men
kabarnja tidak terlarang lagi, Ini ada 'djaga Jarang2 jang Wathon!
menoedjoe- ke tem
satoe tindakan ke djoeroesan keakoe- pat sembahjang itoe. Larang
oentoek
ran antara Tiongkok dan Japan-Man- kaoem perempoean'
ialah dimoeka se

chukuo, satoe keakoeran, jang nistjaja kolahan Melamia dibelakang
Halte Kra
akan memaksa Sovjet Rusland berpikir mat S.S., sedang oentoek

10-20

kali

sebeloemnja

memberani2

kan diri mengantjam keadaan perdamaian di Timoer Djaoeh itoe.

ialah

via sekolahan

Tengah.

kaoem lelaki
kelas doea di G.

napaSnja jang
habisan.

peng-

tahoen baroe j.b.l. ini soeng-

sa kemaren telah terdjadi satoe perke
lahian jang agak hebat djoega hingga
seorang bekas djoeragan politie Ba
dong mendapat loeka lantaran dipoekoel oleh seorang bangsanja dengan
sepotong bamboe ampel.

Doedoeknja perkara itoe
bagai berikoet:

mioen
jang
namanja soedah “tidak
asing lagi bagi pendoedoek2 disitoe

oleh

karena

ada

didalam

kegelapan

dalam

hal

diserang

atas

perintahnja

demikian

ada baik

dan

Perempoean2 jang tidak ber sebagaimana kita seboetkan diatas laloe

itoe poelang kerach-

Latif siapa tinggal tidak berdjaoehan
dengan roemahnja. Oleh karena Hadji Samioen tahoe bahwa ada orang
didepan roemahnja jang sedang menanti padanja laloe ia boeka pintoe

dan

silakan

doedoek

soepaja

sebagaimana

Entah lantaran

apa tidak

moedian Hadji Samioen
oleh si tetamoe (Latif)

belati dan

ia meninggal

dari

Sebeloemnja

itoe diserang
dengan pisau

(Pasarstraat

169 Mr.-Cornelis.

2. Soedah terima pakaian sedjoem-

Dari firma

Liauw

& Zoon

Dari firma Liauw & Zoon Batavia,
kita terima bedak ,,Elegant", oentoek'

plaatwals,

satoe gietinrichting

dengan lucht compressor, satoe partij

besi, besi toeangan, satoe koudijzersnelzaagmachine dan lain lain.

mendapat

Delarue,

Lantaran

berlian jang bagoes, Barang2 terseboet
diatas masoek kepoenjaan boedel faill.
N.V. Machinefabriek dan Handel Mij

Ban Hing dan M.J. van Gelderen,
Orang. boleh melihat pagi2 beloem

lelang

:

Kabar lebih djaoeh lagi kita beloem

menerimanja.
—YG

:

3e

Rotterdam

De

moelai semboehi kembali.

lantaran

di

kira djam

R

Rotterdam,
1 Januari
fAneta)
Nieuwe Waterweg (kanaal jang

menggaboengkan pelaboehan kota Rotterdam

dengan

dalam

tahoen

laoetan Noordzee),

di

1934 jang baroe laloe,

16

diliwati oleh 12.882 bocah kapal.
Di dalam tahoen
11.805 boeah kapal.

1933,

Sedang “A
teroes
m'
Pelaboehan kota Ar
lam tahoen 1934, dik”
3222 boeah
kapal,
dalam tahoen 1933.

—

terboenoeh

hanja

5

ada

nsterdam
:ndoer..
rdam di daijoengi oleh

«

1g

3313

di

—0—

Tg,

Priok.

1 digang 5 Prof, Aalberse minister

pasar lama Tg. Priok soedah terdjadi
pemboenoehan atas dirinja Oemar jang
piaraannja

jang

Van

Staat,

Satoeangkatan kehormatan jang penting.

bekerdja dikap | ,,Swartenbond”, dan
Wira

Pa

WESKAMER.

perempoean.

perempoean

i

terjiakannja jang

ga ia mendapat loeka2 dibagian tangannja.
Politie jang dengan segera diberi
tahoekan datang ke itoe tempat dan
mengambil atoeran2 jang perloe soepaja itoe korban jang setengah mati
dapat djoega ditolong. Akan tetapi
njatalah bahwa dari sebab loeka2nja
itoe H. Samioen tidak bisa tahan lagi
dan begitoe lepaskan napasnja jang
penghabisan.

Drama

Iontjeng tembok,1

begitoe

itoe laloe seorang tetang-

Tadi malam

1

ia minta

Djoenaidi memboeroe dan djoe-

Mati

merk

di C.B.Z,

terlebih doeloe

pertolongan.

mengerikan

ganja

ia

'

merk

Clayton, satoe laschapparaat autogeen,
satoe

lama ke-

sebab loeka2nja.itoe

doenia

banjak loeka

Si tetamoe

biasa.

poen mendapat loeka berat.
Jang melakoekan
ini, ialah nama
Doellah, asal dari Bandjermasin, pe-

Den Haag, 31 Dec. fAneta) Prof.
Aalberse pemimpin ,dari RoomschKatholieke Fractie didalam Tweede

Sebab2nja ialah oeroesan perempoe
an Wira jang kedapatan sedang bertjintaan dengan Oemar.

Staat.
1
Djabatan Minster van staat itoe, ia-

kerdjaan matroos.

kamer,

diangkat

sebagai Minister van

lah hanja satoe titel kehormatan sadja
dan tidak mengandoeng salah satoe
djabatan didalam negeri,

2:1
2

Ini titel jang paling tinggi oentoek
seorang politicus, diberikannja hanja
kepada mereka jang dipandang banjak

: Isekali berdjasanja oentoek kepentingan

NEDERLAND

Den Haag, 30 Dec. (Aneta). Pemerintah
negeri
Belanda menawarkan
kepada
keloearganja itoe voorzitter
dari Hof van Internationale Justitie di
Den Haag, Dr, Adatsji, jang meninggal
doenia
(lihat kawat hari Saptoe di
lembaran kedoea) soepaja mengoeboernja disertai dengan kehormatan
militaire.
Dengan
penghor€
matah milritair

koedoeng setjara Moehammadijah ba ia serang Badong dengan “sepotong
Aisjiah tidak akan diperkenankan bamboe ampel dibagian kepalanja.
gian
Penghapoesan verdrag di Washing
ton, jang dirobek oleh Japan, roepanja ikoet bersembahjang “id “disitoe.
Poekoelan
ini tidak tjoekoep goena
Jang akan mendjadi imam nantiialah meroeboehkan jang diserang, sesoedah
mendjaoehkan sesoeatoe kekoeatiran,
karena mespkipoen sikap Japan .itoe Hadji Gozali, Toesi sedang toean Is- mana Badong ini seperti kilat tjaboet
disesalkan oleh Amerika dan England, mail Moehammad Djamil akan berchot goloknja. Barangkali hari itoe ada hati
akan tetapi tidak satoe antara negeri2 bah idilfitri.
jang sial bagi Badong, 'goloknja soeChotbah. ini soepaja terdengar de dah dapat direboet dan tidak lama
jang tersangkoet itoe, njatakan peniatan
nja oentoek berlomba dalam pembi ngan terang akan disamboeng dengan kemoedian ia djatoeh ditanah dengan
kinan kapal2: perang. Betoel sebeloem 'loudspeaker. Katanja. djoega akan di tidak bisa bergerak lagi.
Den Haag, I Jan. (Aneta). Keloe
nja verdrag 'itoe dirobek sering kede teroeskan via radio, soepaja terdengar
Soedah tentoe perkelahian ini me- 'arganja dari Dr. Adatsji, itoe Voorngaran . perkataan2: jang pedas, akan kemana2 toean Hasan Basri jg akan nimboelkan 'perhatian loear biasa dan zitter dari Badan Pengadilan Interna:
:
tetapi sesoedahnja dirobek, dan orang mengerdjakan ini.
keadaan dipasar tadi sangat kaloetnja. tionaal di: Den Haag jang telah me20,000 (Idoea poeloeh riboej soerat Oentoeng dengan segera politie bisa
menghadapi ' keadaan jang . tentoe,
ninggal doenia, soedah menerima baik
“maka semoea orang berketjil hati dan sebaran akan ditjitak olehnja dan di ambil tindakan jang perloe dan itoe penawarannja Pemerintah negeri Betidak berani bergerak terlebih doeloe, sebar nanti pada tiap tiap mesdjid2 kedoea orang laloe diangkoet ke roe- landa oentoek memberi penghormatan
takoet oleh saingannja dipandang se langgar2 pasar2 dan ploksok2 di kota mahnja assistent-wedana,
militair waktoe mengoeboer majitnja,
bagai mengantjam.. Pendeknja, kapoes "Betawi dan sekitarnja.
Dimoeka assisstent-wedana dan diha kebesaran mana, menoeroet pangkat
min)St
njaverdrag di Washington itoe tidak
dapan orang banjak laloe Naing berkata: dan kedoedoekan dari jang meninggal
-merobah keadaan jang doeloe,.
» Apa ini djago jang terkenal ?! Baroe doenia itoe.
Penolong
Penganggoeran
Kacem
kena poekoeian begitoe sadja soedah
Iboe Mr-Cornelis.
Tg. 3 Jan, j.a.d. akan dikoeboernja.
() sem
mean
Perngoeroes.
perkoempoelan terse- roeboeh apalagi kalau maoe ditjentjang!
adem, S0
» Kalau tidak lantaran loe, goea tidak
boet mengabarkan:
Ta
penerbangan di
Mempelad
jari
keadaan
den
'masoek
roemah
sakit
!“
1.
Berhoeboeng
dengan
berhentinja
Amerika.
“dilanggar €
h siap.
Njonja Soehara sebagai Ketoca PPKI
Den Haag, 30 Dec, (Aneta). Atas
Bedak Elegantie.
disebabkan kesehatannja, maka semoea
Ititahnja Pemerintah, toean De Wolff,

soerat2 dan keperloean lain2nja soepaja diadreskan kepada Gedong PPKI

minjak mentah

lemari archief. 1 mesin toelis merk
Royal, 2 medja toelis, keroesi dll.
Lain dari pada itoe lagi satoe partij

Samioen

“en 9

/

per, Satoe motor

matoellah dengan djalan jang sangat
kedjam.
| Baroe sadjaia poelang taraweh tiba2
datang seorang tetangganja bernama

Hadji

n.

dan knip dicombineer merk Carl Schlie

Lain dari pada itoe lagi satoe par-

djoestroe

Badong

sekali

arm-schaaf
mesin frees
boor, satoe
electromotor
mesin pons

tij perkakas kantor jaitoe: 1 brandkast

malam

Begitoelah kesempatan oentoek ber Mengoeboer djinazatnja Dr. Adatsji.

boeat

ri 1,60 sampai 6 M, tiga
bank jang
kocat, satoe
jang datar, empat mesin
draadsnijmachine, doea
dari 6 dan 10 pk., satoe

boenji

Kemaren

tadi. Terdorong dari hawa nafsoe dan
lagi oleh karena jang terseboet diatas|
memang ada djadi djago Pondok Bam
boe laloe menoeroet fikirannja ia hen
dak membalas dihadapan orang banjak.

lelangkan barang2 seperti terseboet
dibawah ini :
- Delapan draaibank, pandjangnja da-

petasan sedang ramainja tidak disangka

kitJaloe menoeroet kabar angin lantaran
ia

Pada hari SELASA tg. 3 Jan, 1935 .
poekoel
9 pagi dalam satoe roemah
terletak
di Molenvliet-West no, 84a,
Batavia-Centrum, Weeskamer akan me

imam dari kerngietvorm, satoe partij drijfas dan
pulley, bank schroef, laschapparaat,

Igama.

adalah se menikam

Pada 2 hari sesoedahnja poeasa se
orang mandor politie, Naing entah Ian
taran apa soedah diserang oleh 2 orang
Indonesier jang ia tidak kenal dengan
sendjata tadjam, hingga ia terpaksa mes
ti dirawat dalam roemah sakit 15 hari
lamanja. Si pembatjok2 sampai seka
rang masih sadja ada didalam tahanan.
Sekelogarnja Naing dari roemakh sa-

ia. mendjadi

mesdjid Tanah Abang dan penjoeloeh
bagi pendoedoek2 disitoe jang masih

dipi- nja

soedah,

kerdjakan pada tiap2 tahoen, maka
Setelah mereka dapatkan itoe basekarang ini Moehammadijah tjabang
Betawi bagian Penolong Kesengsaraan rang2 laloe tiap2 kamar dan ploksok
Oemoem (P.K.O.) djoega bersiap oen- diperiksa dan disitoelah sedang enak
seorang
Tionghoa lain jalah
toek memberikan pertolongan mengoem tidoer
Siong, siapa soedah tidak
poelkan zakat dan zakat-pitrah dan di Lie Fa
bagikan kepada orang2 jang mempoe asing lagi bagi politie bagian accijns
December
njai hak menerimanja, ialah: 1. fakir, dienst. Sebab pada boelan
Kolokan
di
ditangkap
pernah
ia
ibl.
2. miskin, 3. moeallaf, 4. gharim (orang
jang menanggoeng pindjeman karena dan dapat hoekoeman 1 boelan penmembela igama Islara), 5. boedak belian djara. la ada di kampoeng Tjikangjang hendak meneboes diriaja, 6. Sa- koeng speciaal boeat membikin arak
mereka membikin
billillah (pekerdjaan oentoek keperloean gelap. Sebabnja

Kewadjiban batin ter- membagi

Indonesia,

menoenggoe

Saeroen

Moehammadijah

bahwa

perkataannja,

jalah

toean

lepaskan

jalah di Kampoeng Poelo Tjinden Tanah Abang. Dikampoeng terseboet ada
ronda?
tidak
politie
tinggal seorang hadji jalah Hadji SaMalam Selasa jang baroe laloe

Rengasdengklok: ' telah — melakoekan
diroemahnja seorang
soepaja
boeat
abonnes
,,Pemanda- penggerebekan
- Lie Tet Joeng
bernama
Tionghoa
ngan“
dan
keloearganja
dapat realias A Piang dikampoeng Tjikangductie,
koeng.
sa
Tentang ini baroe besok kita bisa
Memang soedah lama politie telah
kabarkan,

Achirnja

baroe

dapatkan baoenja bahwa disitoe diadapembikinan
arak
gelap.
Dan
nomie di Indonesia. Perdagangan da» masih. ada di Bandoeng, poelang nanti baroelah kemaren malam kira2 djam 11
lam beberapa hasil boemi lebih baik sore dengan salah safoe si ,,tjepat mereka ambil tindakan, jang beroentoeng soedah berhasil.
dari “waktoe jang laloe dan harganja
| Ketika politie masoek
kedalam
“djoega naik. Atoeran atoeran restrictie Ampat“ jang paling belakang.
Djadi kepastiannja tentang ini per- roemahnja telah didapatkan 2 ketel
kelihatan berhasil djoega dan begitoe j
lah ia harap, penerimaan negeri akan toendjoekan baroe besok kita bisa masakan arak masirg2 dengan capacimemberhentikan kabarkan dengan pasti.
dan
'menjenangkan
teit 40 dan 50 liter dan 100liter tjau
djaoeh.
lebih
matan
Aa
(arak beslag). Perkakas2
terseboet
atoeran perhi

pemerintah

jang sebaiknja

diserang oleh

tetamoe.

goeh membawa banjak kedjadian jang
menggemparkan.
Satoe
diantaranja

dan sekitarnja.

Malam tahoen

Heng Siang pegawai

dan Directie dari Gongfilm-Syndicaat
maoe atoer dengan
toean Saeroen

Sega

ini.

Toecan roemah

Malam

lampiran ini.

dadoe, bagaimana disoeka

lam soerat kabar

oetama berhoeboeng tidak lama lagi
akan Lebaran.
g
Aga
Lebih baik kita persilahkan toean2

di itoe djoega extra2 jang loetjoe.

| ajaran serta peroesahaan madjoe dan

matjam2 warnanja, seperti

dan

oleh kaoem isteri sadja. '
Lebih djaoeh orang dipersilakan
membatja advertentie jang dimoeat da

terkenal di Kramat dengan ia poe
tidak “lain dari” pada kabar2 jang Selasa depan, di Kramat Theater akan jang
nja
barang2
jaeg moerah sekali,
terrapan
pengha
oentoek
memberi dasar
diadakan pertoendjoekan fflm diwaktoe

jang baik

LELANG WEESKAMER

doeng tima atau lain2 ratjoen jang
Verpleger C.B.Z. jang soe 'bisa meroesakkan koelit moeka. Bedak

pemimpin
dari Rijks Studie-dienst
voor de Luchtvaart, pergi ke Amerika

negeri, seperti Minister Colijn sendiri.
Professor Alberse itoe, jalah pemimpin dari Kaoem Roomseh-Katholiekendi dalam Tweede Kamer, jang tidak

selang
“berapa lama mengoetjapkan
perkataan2 bahwa ia tidak setoedjoe

#

sama sekali dengan Pemerintah Colijn.
H9—

Meninggal doenia.

Apeldoorn,

1 Jan, (Aneta) W.

H,
Dittlof Tjassens, bekas Officier
armada laoet dan bekas Hoofdambtenaar

di Indonesia, :

:

Huis ter.Heide,:1 Jan. (Aneta)
Mr. C, P. Rosum, seorang achli ilmoe
bahasa.

Mr. C. P. van Rossum,

beberapa soerat2

sebagai pembanto€
minggoean

membantoe

##sbar, diantara mana

'stap dari madjaliah

de ,Hal'ysche Post“.

EUROPA
Kaoem
Kowno,

Nazi

di daerah Memel,

1 Januari (Aneta

Reuter)

(Dr. Ernst Neumann, pemimpin Kaoem

Nazi di daerah Mermel, jang ditoedoekr
maoe merampas daerah itoe oentoek Kaoem Nazs di Duitschiand, membantah di moeka pengadilan bahwa ia
toeroet melakoekan pergerakan terha-

dap

Pemerintah dari daerah itoe dan

bahwa

ia

mengorganiseer

storm-des

oentoek mempeladjari penerbangan di tachementen (bala tentara) Kaoem Nazi
di daerah Memel,
ketjantikan dan bedak soedah digoed- itoe negeri.
|

'

PN

brikoetnja «

KG

.

—

BE

ng ass

malem.

dan

malem

Sea

al

gaga mr

.

4

Warner Bros poenja revue-schlager jang besar.
Aa.

kepada soerat kabar "Sunday |
bahwa soerat polis assuran

ah

satoe atoeran tentang)

|
beran petir.
— Pesawat «Uiver” ditanggoengkan ke- Ig i

215,000 roepiah.

Mara SANA

3

GAboe n2))- Batoetoelir Binnen mi
batavin-lentrum.

Na

TN

Dengan Ai Jolson Kay Flancis Dolores Del Rio Ricardo Cortez

S
8

bintang2 jang terkenal dan 300 Busby Berkely dancing girls jang
Muziek jang merdoe. njanjian. dansa dan
terkenal termasho€r

£

“Ketestg

| pada ini maskapai oentoek 30.000 pond |
en

£
»

NA

.

,Uiver”, tidak me-

“

2

wat

dowat Declam

— Mengoendjoengi koeboeran

Dick Powell

revues. dan ketjanti.kan orang perempoean !
Kelocar dari tshoen lama dan mascek tzhccn barce
besaran dan kebagoesannja Wonderbar,
|
Anak2 dilarang nonton.
TE

'korban2 ,Uiver.”

neta) Padal
1 Jan. , (Apeno
ad31 ,-Dece
gd
Ba
|
empang2| ....
| tanggal agiers darimber
aan" ||
,Pelik
wat
pesa
dan pass
|

BANANA

ogel“ jang waktoe sekarang ||
dan ,ljsv
ada
di Bagdad, bersama-sama me- |
||

Kibbe Fifi d'Orzay dan banjak

Guy

Leroy

Hal

Kore

£

EOS

ganguan

REA

LAS

dengan

ke
:

ANN EN Na
KA

aa TN

DROPIJES.

koeboerannja korban?

ngoendjoengi
Uner.

“Mr, de Vries, wakil dari kantor |
'AAneta, di Den Haag, meletakkan satoe(|

“ Biscuits Chocotade
en

IM

kembang dengan memperingat-(|
| karang
2

kan kantor Aneta.

kembang
AMDIR

LEBARAN
.

DEKAT.

-

dan Njonja2 misti datang

Toean2

goela.

ka

doeloe

ROKKOH.

toko

lain lain

DROPJES, dan

Kramat 10, Batavia C.- beli BANANA

-biscuits- Chocolade en kembang Goela. Tanggoeng senang se bab
-harga keliwat rendah, sedia ra'oesan matjam. Boeat beli bekal djoe

'al lagi, datang pada Importeurnja Firma C. HIRA! & Co Asemka 24. Batavia.-

banjak

Belandja tidak perdoeli sedikit atawa
dapat

persenan

jang bagoes

Tetapi
APAKAH
TOEAN
soeda
beli boeat Taon Baroe jang

Melati

METANOL

Radja en

Lilaflor

MALAISE
D IP

DJANGAN

Meskipoen

anak.

(

Parfums

rs

adalah

jang

dari

terseboet

LEKAS PADA

soedah

DELIMA

semoea

barang

harga

semoea

dikasi toeroen.

TOKO .DELIMA"

& ZIMMERMANN

Semarang - Batavia - Bandoeng
Soerabaia.

ada

200 tahoen

pe-

satoe-satoenja

tjat jang baik boeat memperlindoengi
pekerdjaan besi besi.

& Zn., N.V.

LINDETEVES-PIETER SCHOEN

Klamboe soedah djahit No, 3 1.25. No. 2 f 1.40

:

bikin dengan

| ngalaman, Inilah

SPECIAAL BOEAT HARI RAJA.

diatas

Sohne, Berlin, bisa didapet pada
toko-toko jang terkenal.

LUSMANN

kakas2 besi, jang kita poenja fabriek

hampir datang

Foo

Karena

J. F. Schwarzlose

Importeurs :

Lebaran

sedikit wang bisa beli pakaian boeat soeami istri, anak ber-

Dengan

,
1
P3

tjat jang mentjegah berkaratannja per-

KIR

DATANG

aa

3

pakai apa orang2 akan mem-

perlindoenginja ? Tentoe sadja dengan

aken dateng parfums jang
terkenal: Rosa Centifolia,

Jasmin,

besi....

Memperlindoengi

lebaran.

boeat

BATAVIA

Pasar

LINDETEVES-STOKVIS
Kantoor2 pendjoeal:
PENDJOEAL? LAGI DI TEMPAT” JANG BERARTI DI N.-l,

Senen

Batavia

£

C.

Deng
sanasen

Apa

dan Njonja2

Toean-toean

jang

?

perloe?

|

DATANG SADJA
PADA

DJANGAN

Thee Patoeahwattee

LOEPA

TOKO

Keperlocan pakaian jang tjotjok pada

Kramat 4

hanja di ,,Toko Slamet"
'pembeli,
Pasar Meester-Cornelis.

Batavia-C.

. Telf. 5974 WI,

Pertoendangan? Kawinan? Kematian?

Segala barang sedia.

Tank
Seperti

“per ek,

medja

moelai

10

dari

ct sampai F 2.50.—

'Tjangkir-tjangkir per stel moelai dari 87 setengah ct
“sampai

F10—

Tasch-tasch Njonja moelai dari 22 setengah.ct. perst.

sampai F 5.—.

dengan lekas? ? Ambillah peladjaran
Istenografie dengan schriftelyk pada:

“Steno Instituut, Palembang, Lesg, f2.50
seboelan.

Perabot

jang

bagoes dan

dapoer jang bagoes dan

ditjari

dan

DITJARI

maoe

soedah

menjenangkan.

a
- siapa
— Siap
aa

jang belandja

boeat lebaran.
asean

dekat!

datanglah

belandja

di

kapan
toko-

toko Pasar Sawah besar, barang-barang
bagoes, hargahjapoen moerah tentoe

moerah,

lebih dari F 1.—

f 150.

LN

Wel.

LEBARAN

moerah,

Sepeda

bilang mahal, sekarang huurkoop f5040- t30- pada Meubels Rijwiel Han“Idel ,, Delijana“ Goentoerweg 12, Teli.

234

dan pijama

1390

stenografie-diploma

dapatkan

INGIN

'Pajong2 moelai 15 ct. per st. sampai F 2.75,
Kemedja

Bloemenhandei

93a Bandoeng telefoon

Tjikakak

Tjita-tjita boeat kebaja moelai dari 9 ct sampai 75ct,

pada:

GEBR : SHAHAB

Dapat persenan

DITJARI
26

pam

|ael

di Waroeng Doso Setijo Tanah

Tinggi Toean Tarmat (Goop

Melati)

G.
Rawa Mangoen M. oeang Oud
Gondangdia Gang Entjlek II. Ditjari
agent2
jang actief keterangan pada

Baroe Oost Goenoeng Sahari telf. no, 1810 W,
1324
No. 1 telefoon Welt.

Pasar
West

»

Taplak

selaloe

Pesen

-

didapat

KEPERLOEAN barang2 oentoek perbisa kawirian? Datanglah pada H. Hassan

rasanja tetap har-

ganja tidak mahal dari jang lain

handsche
tahoen

auto Chevrolet mobaik.
keadaan
1929,

OENTOEK

kaoem Iboe! Kniplessen

Memotong dan mendjait roepa2 pakaian: bajaran hanja f 3.50 seboelan.

Gang

Senmtiong

51 A atavia-Cent.

Ma'roep

Kwitang

Batavia

Centrum..

Hn

Pekerdjaan

Gg. Adjudant

Harga

81 A

tanggoeng

tentoe menjenang-

an
Installatie Bureau “Mer: pi"
MOEHAMAD SOEBOEH
Gang Samping Dalam 55- Tei. 5412
Batavia - C.

Memasang dan reparatie: Electrisch-,
Gas-, en Waterleiding. Pagar kawat
dan besi. Menjewakan prabotan boeat
bikin

pesta.

BOEKOE WET LOONBELASTING
gedongnja jang lama di Salinan dari Mr. Lie Tjiong Tie, ada
Kali Besar Oost, sedang dibongkar, ka- jang paling lengkap dan tegas!
FACTORY,

loe toean2 lagi atau maoe bikin roemah
dateng kesitoe, bisa dapat semoea keperloean dengan harga moerah, batoe
bata, kajoe2 d.l.I.

I boekoe f1.25, laen onkost, pesan pada:
Mr. Lie Tjiong Tie, Batavia, dan
Bouw-Aannemer:
Lauw Tiang Boh,
Meester Cornelis,

INGIN djadi Stenotypist atau Reporter
jang pandai?? Ambillah peladjaran ste .
ti diadakan boeat kesehatannja orang2 nografie dengan schriftelyk pada: Stee
nc Instituut, Falembang Lesg, f 2.50
prempoean jang mocdern

PATENTEX tidak boleh tidak moes-

seboelan.

MAOE

DJOBAL

dengan

spoed 2 auto

merk ,,Chevrolet“ touring model 1928
keaidahan tjoekoep dan duco baroe.

Minta datang di Kebon Katjang G. II
Adres: Melkerij Tjipinang Tel, MrC, 493
No, 38 Tanah Abang West.

DITJARI LEKAS,
Siapa jang maoe
diocal DEMMO jang 2e handsch,

Keterangan

atau

berdamai

ZZ ini soerat kabar,

pada letter :

Yokter R. Md, Salim

PALACE

Chirurg.

Ini malem dan malem brikoetnja

dan: algemeene
djam

bitjara

Kramat

Satoe Nedadknakena Film jang
memaoekoel record Doenia.

BLEEKE
BET:

Elon -- Drukkerii
» PENGHAREPAN”

dia : ,Obat Malaise"
Loetjoe !

na

Ini dia:
Siapa

Mentjitak
sampai

Kotjak! Menghiboer

kan hati

Locar

telah

liat

tentoe moesti

dari

—

Bandoeng

pekerdjaan

-ketjil

besar.

Pertjitakan

kita

ada berarti kunst.

biasa !

De

Jantjes"

saksikan

Bet“

—6& n.m.

169 Tel. 6024-“WI

Oude Kerkhoftweg 36
Ini

praktijk

5

»Bleeke

djoega!

-

Bocat reclame lebih -djaoeh taperloe sebabbarang telah mema
kai Bintang ta oesah di poe-djikan lagi. Loket diboeka
at
6 N.M. Desa:

DOANG OROIID

Angan Nana ANN

CENTRALE BI OSCOPE8
Boeat
Ini

3 ya Be

Cornelis

hari Rebo

2 dan

Januari

1935

Kemis

uu ny

E Au

Mr,

Ig

ML

Ag

ENI

3

dia satoe film jang mengagoemken, jang sesoewatoe
ton tentoe tida kasi liwat.

penon-

»STINGAREE f
Moetai

hari

Djoemahat

4

Janvari

MALLE

1935

GEVALLEN

SAS An 0nd

aob Sia5 0 mam
Dikisearken Oleh

Sci

STROOTES ee DICAREN FABRIER

Hina

at-

TUAN GENG TOUW
Garost

Lg

aa

aa

Boeat hari REBO
TJOEMA

(HE

Pep

2 Januari 1935

SATOE

dalem

Ratoenja

rokok mole

ban

ROET.

pertjintahan)

aa

GA-

i

Haroem sekali wanginja, en
Moerah amat hargania.—

IN. LOVE

jang8 memegang

VICTOR JORY

aa

MALEM

DEVILS
(iblis

LE

e

1 cent

dapat

1 boengkoes,
8 stuks

darisisi

Hoofdrol

LOREITA

dan

YOUNG

Agent

masi

di tiari

boeat

Indonesia.

Tiga pertoendjoekan, doea sebagai biasa dan jang satoe poekoel
12.20 malam

x

Moelai

besok

malem

SPORTING

BLOOD!”

Clark Gable

HOLLYWOOD

,HELL

DIVERS«

Sa

Ini malem dan

ALHAMBRA

malem. berikoetnja

FIGHTING HERO
(Djago

Boeat

berklahi)

THE

- TOM TYLER
dalem

hoofdrol

hn pertempoeran. seroe dan perklahian

BIOSCOPE |

Sawah Besar

Akan dipertoendjoekan

Awas!

dalem

Evans-

THEATER

PA NOTA

Penoeh

Madge

dan

Terkenal

brnore

Batavia-Centrum

hari Rebo

PE

Kemis

RILS

Na

OF

2-3 Januari 1935

PAULINE

,

hebat!

Djaga tanggal maennja :
Njonja tjari Ketjap jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"

Monster, djika diminta, dikasi pertjoema, mintalah sekarang. Habis boelan

. latoer pesenan.

Bisa didapat di:

Warceng Doso Setijo— Tanah Tinggi.
Toean Tarmat (Coop.: Gang Melati)
Rawa Mangoen,
Toean Djajanoerhenda— Poelo Picen
Petodjo.

Buffet

Pecna From Ihe PERILS OP PALING hentakan
Anak-anak

boleh

nonton

“Mid

"

Krakatau—Meester Cornelis.

Toean Partawinata—Gap
Sention
Kp. Sawah.
"
»
Ditjari agent-agent jang actief, ke-

INA

terangan bisa didapat
pada
Telf. 1810 WI, R

YA KVA BAB YANYA
M3

Yana

ta HNS
AA
4 TKNaa Hn

na

Laga Peka
aa
-ang
anu - Ba

CINEMA

poe mendjaga kehormatan dirinja dan
organisasi lain jang djoega dari bangsa
sendiri.
|
aa
“Tetapi...., IM Soerakarta telah se
ngadja pakai pemain boekan anggauta
PSSI, tetapi anggauta club lain pihak,
pihak NIVB, sedang sebagai organisasi,
PSSI terpaksa mengambil sikap: tidak

| membolehkan, anggauta

Tjoema sampai Lebaran

toko di Senen

lantas berhenti

bermain de-

ngan dan bersama anggauta NIVR. Sa
ja tidak pertjaja pihak IM sengadja
Imemboeat provocatie!
Apa koerang anggauta PSSI di Soe
rakarta jang mampoe bermain ? Soe-

barno dari Romeo, Soemarjo dan Han.
diman dari HW ? Apa sebabnja pakai

Soegiarto,

Soetarso, Siswo

dan Slamet

Ngalim dari NIVB?
Lebih menjedihkan
lagi, sebab Siswo
nempamanja beloem lama djadi anggauta PSSI, (bondsspeler Persis).
Perboeatan

Kaoem pergerakan didalam kesedihan, sebagian pemoeda
:
bersoeka-raja. — Bolehkah
: kita harapkan apa-apa
Ka tar
dari pem oeda kita?

kita

seoemgemnja, dalam peroen-

- Boleh!

Tetapi

kesenangan pemoeda

per- Indonesia soedah selajaknja lain dengan
an antara pemoeda bordjoeis dan kesenangan pemoeda Nederland oempemoeda Marhaen, Saja tahoe, sekadar pamanja.
ANU
loekisan hati ini, jang pasti boekan

B. O. menghapoeskan malam perdja-

ngertinja

mereka

tentang

sportiviteit.

Kalah tidak djadi apa, asal perwira!
Er steekt geen schande in een eerlijke
nederlaag! Maka kekalahan IM. Mataram dalam pertandingan pertjobaan
dengan IM, Soerakarta, 2—4, perasaan

adil kita anggap, itoe boekan kekalahan
jang pantas. Djoega kalau IM, Soerakarta tahoen ini mendjadi ,,kampioen”,

tetapi pakai pemain diloear golongan
sendiri, perasaan adil tidak dapat me

san hati saja, tetapi hati Ra'jat
ngakoei!
.
oemoemnja, akan tidak diterima se- moean, dimana akan diadakan perKatanja
boeat menarik publiek 2
wireng,
berhoeboeng
pa oleh pihak jang terkenal. Ada toendjoekan
Kalau benar ada alasan demikian,
Boekan
setoedjoe, ada jang ingin mem- dengan kesedihan national.
apa Soemarjo cs. dipandang sebagai

aiki dan ada poela jg. merengoet. hanja Tarangan

perti biasa, djoemblah jg. merengoet

na
ccritiek, jang lebih banjak.
vekoer lain.
tapi, saja menoelis tidak minta

pemboekaan

Toegoe

Nasional sadja, boekan karena meninggalnja tiga orang pemimpin almarhoem
Ir. Anwari, R. Slamet dan R. H. O.S.
Tjokroaminoto
sadja,
tetapi djoega

pemain

jang tidak berharga ?

Saja sebagai seorang Soerakarta toelen (hidoep

provincialisme !) tentoenja

merasa gembira, kalau I.M. Soerakarta
jang menang dan akan mendjadi kamkarena
keadaan
soekar
jang
dialami
oedjoei, djoega tidak akan djera
sekarang. Soekar
dalam ' pertjarian pioen, Tetapi perasaan-adil saja me
ok) karena diperengoeti,
(crisis economie), soekar dalam per- wadjibkan kepada saja oentoek merasa
jang sebaliknja, jaitoe merasa maloe ..
. Sjahdan, ini waktoe kaoem pergera- gerakan.
Benar, itoe ampat pemain dari Voice
n kita menderita kesedihan, Dalam “ Tetapi IM, meneroeskan
djoega
menanggoeng tjoba ini, tidak ada 'pestanja. Apa tidak ingin beladjar Iclub diloear P.S.S.L jang karena
ogang, oempama dengan ',kasih pesikap jang diambil oleh kaoem centoek merasa sedih? erakan seoemoemnja dari pada
Tidak oesah disebostkan
perkara kerdjaan”, banjak ,,dapat“ pemain dari
koe sabar, berkepala dingin dan 'Toegoe nasional, tidak oesah poela pihak kita, jang tidak hanja dari lingperhati tenang. Ini tidak berarti ber- dihoeboengkan dengan pemboeangan koengan Soerakarta sadja, tetapi djoenti atau moendoer samasekali, tetapi Moh. Hatta, sebab boleh djoega kalau ga edari Soerabaja, mitsalnja Soeparja melaraskan diri dengan keadaan. disangkoetkan dengan itoe,I. M. dapat man !) poen ada mendjadi anggota I.M,,
Bekerdja teroes mana jang dapat di tjap: politiek! Tetapi apakah wafatnja tetapi anggota I,M. lainnja jang boekan
djakan, sambil memikirkan nasib tiga pemoeka dan salah seorang pe- pihak N,LV.B. tjoekoep, toch satoe
-mentjari dialanjang longgar.
ngandjoernja sendiri (pemoeda Moch- perboeatar jang menjedihkan, kala D
toe peladjaran bagi kaoem perge- tar), itoe tidak. perloe diperingati? ambil djoea dari pihak lain”?
Organisasi, discipline, cigen waarde,
an, jalah insjaf akan beberapa ke- Saja poen tidak setoedjoe jang beloem
iroean

Pemoeda

jang telah laloe.:

harapan

1

bangsa,

dalam

tjoekoep oemoer bermain atau memboeat pernjataan politiek. Tetapi mem-

plichtsbetrachting, club-liefde, o, kemana semoea ini disemboenjikan?

ini wadjib toeroet peringati wafatnja pemimpin, ini boekan
Socara
Oemoem
pernah critiek
djoega waktoe I.M. Soearabaja dalam
sakan dan toeroet menanggoeng.| soeatoe pernjataan politiek.
Aoelai sedjak masih moedanja, haroes
“Lebih menjedihkan poela, sehari se satoe trip pakai nama lain, mitsalnja
ah kenal kewadjiban dan mengar beloem kongres, terdjadi soeatoe ke- Sadjimin, Nawir, Saleh dan lainnja
adaan demikian

adaan.
Djangan kita menipoe

boer diri sendiri dengan

“apa

jang tidak

pemoeda

arap”,

kita

. sedihan lagi, jani penggeledahan pada
dan menghi- pihak golongan pemoeda.
mengatakan :
akah I.M. hiri hati dengan U.S.L,

sebenarnja,

oempama |perhimpoenan stoeden di Batavia (oen
bersemangat”, ,,boleh toek U.S.I. lebih
laras dipakai kata

— Indonesia Moeda, leboeran dari Jong

ava,

jang sama

diberi

kedok

(pakai

nama

lain).

Sportiviteit ?
Saja harap,

Idalam

I.M, jang akan

pimpinan

pengoeroes

datang

besar

dan begitoe selandjoetnja, ”Batavia“ dari pada ” Djakarta“), jang baroe) kiranja akan ambil sikap jang

tita mesti melihat keadaan jg. njata.
'emoeda, memang, dimana poen peoeda itoe manoeroet kodratnja menjadi harapan bangsa. Tetapi tipis dan
pengharapan itoe dioendjoek
lakoean semangat pemoeda di
djaman kemoedaannja. .

jang

Indonesia,

berpesta

di-clubhuis

klas tinggi

jang mahal ?
Hairan poela,
ingatan

pada

tidak ada sedikit

pemimpin

per-

jang wafat se-

bagai almarhoem Tjokroaminoto, seorang pengandjoer. besar jang banjak

djasanja.
Berbeda

dengan

congres

tjepat dalam
ringan

hal jang boekan

perkara

ini.

moerid
Goeroe
kentjing
berdiri,
kentjing berlari.
Saja harap djangan akan ada pepatah baroe: pemoeda tersesat, toea
chianat....

I.M. jang

kedoea

di

Soerabaja

telah dapat memboeka pintoenja bagi

emoeda Marhaen.

Tidak perloe diperdengarkan pidato
jang kaja hija-hija-oh, saja poen

Tetapi sifatnja tidak setoedjoe pemoeda kita dalam
sih tetap waktoe I.M. hanja dipeIM. perdengarkan hoogdravende woor
oentoekkan bagi pemoeda dari seko- den oempamanja, atau pidato sentimen
ah pertengahan ke atas.
h
teel jang berapi zorder ada goenanja.
ILM. itoe, kini sedang oerkongres di
Tetapi dalam waktoe jang jang seoerakarta. Katanja djaman sekarang
dih ini, sedikitnja wadjib dinjatakan
orang toea menelad pemoedanja, orang
sifat jang sedih.
sg dapat peladjaran dari pemoeda.
Pertandingan sepakraga, ini lain si
'ebonoesoe goedel,” kata pepatah fatnja. Ketjoeafi sebagai pergerakan
a, Tengah dalam hal jang ditoe- badan, djoega sebagai oesaha mentjari
ini, pemoeda

a,

mesti meniroe orang

tetapi .,., menjedihkan!

. Anak2?

Boekan lagi demikian. Se-

agian besar soedah lebih atau

sedi-

aja telah beroemoer 18 tahoen. Sianak tidak pantas poela dikatakan

Terima kasih dari Dr Nagaoka.

poenan pemoeda jang mempoenjai toe
tang- djocan
Indonesia Raja, pemoeda haoeng djawab, boekan poela kanak.
rapan bangsa !IM wadjib menoendjoek

akan saja

ke-

kan, ia tahoe menghargai diri sendiri,
IM wadjib menoendjoekkan,bahasanja
Resepsi Kanak telah dilangsoeng1 pada hari
Djoem'at malam jang di jada. harga dan pantas diberi itoe dispensatie. Djangam sebaliknja, misbruik
bipraja Soerakarta.
LN
—

sigaret

Indonesia

boeah

koepiah

Toko

,,Medan“,

,, Djawata“

dan

loerik molek dari

sama

di

Soerakarta.

Sigaret , Djawata” dioesahakan oleh
toean

Hardjohaknjono

di-Kratonan,
ja-

lah bekas directeur sigaret
,, Tjanaha”.
Toean

Hardjohaknjono

itoe

adalah

seorang batikhandelaar ,sebagaiseorang

pedagang jang tahoe gelagat djaman,
diwaktoe peroesahaan batik moendoer
terdesak

oleh

malaise,

ia laloe

peroe-

sahaan sigaret itoe, tadinja bersero,
tetapi sekarang
boeka
.peroesahaan
Isendiri.

Dikabarkan

dengan

officieel

dari

-

maken dispensatie itoe ! Menggoenakan

Pidato dioetjapkan, dari fihak hoofd- itoe dengan keliroe.
PSSI memberi dispensatie, karena
nite, pengoeroes besar dan oetoe-

1 tjabang, Entah terdjangkit oleh mengingat: IM perloe diberi pertolongres B.O., poen malam pertama longan dan kesempatan. IM perloe di
es I,M, ini tidak nampak sema- sokong, dan jang teristimewa karena
pemoeda. Pemoeda harapan IM adalah perhiumpoenan pemoeda kita.
PSSI memberi pertolongan tidak
| Jang nampak bersemangat,
..semangat antara poetera dan ingin mendapat teboesan, tidak memdiroeangan tentoonstelling! Pa- poenjai. eisch atau djandji apapoen
ja, tetapi ini njatal Demikian djoega. PSSI pertjaja, bahasa IM mam

| Bond

tjabang Pekalongan berhoeboeng

dengan

oesianja

10 tahoen

akan

me-

ngadakan openbare lezing jang mengam

bil

tempat

di

Gedong

Pergoeroean

»De Sociale School”,
Soal2 jang telah dibitjarakan disitoe
ialah : Pemboekaan, @urinlezing. Apakah perhimpoenan J.I.B, itoe
? Apakah
faedahnja Islam teroetama sekali boeat
zaman sekarang ini? Islam dan Pendidikan dan lain Jainnja Tagi.
Lezing2 itoe dimoelai pada -djam
setengah delapan.
:

Perajaan

itoe

mendapat

koendjoe-

ngan memoeaskan
dari pendoedoek
kaoem
Moeslimin
seoemoemnja dan
teroetama dari Pekalongan sendiri,
£

e

.

Matjam boengkoesnja menarik dan
rasa sigaret ,,Djawata” itoe betoel sedap
dan haroem, lebih dari sigaret
Sebeloemnja bercongres politie
kretek jang telah ada.
'
mengambil tindakan.
Ketjoeali
itoe seratoes boengkoes
Beberapaanggauta
sigaret jang berarti persediaan boeat
Indonesia
Moeda
di
satoe boelan, kepada saja dikirim djoe
tjari.
ga seboeah kalender 1935 jang bagoes.
Baroe sadja congres Boedi Oetomo
Toko ,Medan” di Tjotjoedan, ada
lah satoe peroesahaan koepiah pelba- selesai dan perkoempoelan Indonesia

gai warna dan model, jang terkenal
di Soerakarta dan telah mempoenjai
pasar di Djawa Tengah.

Moeda malam

Sabtoe jbl. akan bersi-

dang
tiba2 politie telah mengambil
tindakan jang perloe sebagaimana telah
Boeatannja permai dan enak dipakai. disiarkan oleh pembantoenja ,, D. K.“
Hari Kemis jbl. djam 12 siang di
Tidak sedikit djoemlah kaoem journa
list dan pemimpin, jang sama pakai roemah toean Ibrahim, bekas anggauta
dari Perpri tjabang Solo, dikampoeng
koepiah dari toko », Medan".
Tipes,
telah
kedatangan
Atas nama ini soerat kabar saja Kemasan,
mengoetjap terima kasih diperbanjak kaoem politie.
Pada waktoe itoe jang poenja roeoentoek itoe-pengiriman.
ENG

»

goela dan pergerakan
Nasional.
Tentang kemasoekannja sebagai anggauta dari perkoempoelan2
politiek
jang dilarang oleh Pemerintah, Java
Suiker Werkgevers
Bond (J.S.W.B.)
menetapkan bahwa akan diselidiki afdeeling, apakah mereka mesti ambil
sikap begitoe terhadap perkoempoelan2
P.I. dan P.N.I.
Djika betoel akan begitoe, pegawai2

Indonesia akan diberitahoekan dengan

mondeling (omongan) bahwa mereka
tidak boleh mendjadi anggauta, dengan
Wali Negeri waktoe ia meninggalkan antjaman hoekoeman bahwa mereka
Indonesia, dimana ia mengoetjapkan akan dilepas dengan tidak akan diberi'oeang !
banjak terima kasihnja oentoek ke- kan keroegian lagi, sedang djika Kaoem
“Tetapi bersepakraga poen haroes moerahan hati Wali Negeri waktoe ia Pensioenan ambil bagian jang actief
jang beres! Djangan kalau hanja akan “berada di Betawi dan mengoetjapkan dalam perkoempoelan2 ini, mereka
ada kongres sadja, laloe koempoelkan. pengharapan keselamatan oentoek In- akan diantjam bahwa orang penpemain seadanja.
donesia seoemoemnja
dan
oentoek sioenannja akan ditarik kembali.

pinnja, jalah jang mempoenjai
dekakan, dengan sedih.

koes

doea

Buitenzorg bahwa Voorzitter dari De
legatie Japan telah kirim kawat kepada

teroetama..
PSSI memberi dispensatie pada IM, keloearga Wali —Negeri
O—
ada pada I.M. Soenggoehpoen demiIM wadjib menoendjoekkan|
ian djoega, kalau nakal, haroes di- pihak
waardignja sebagai seboeah perhimKeangkatan dan Kelepasan.
takan, Lagi poela kaoem pemim-

. Ada doea hal jang

Peroesahaan Kita.
M.J. Redacteur kita menoelis:
Sebagai wakil , Pemandangan” di
Djawa Tengah, saja telah menerima
kiriman satoe pak isi seratoes boeng-

Fabriek

Pemoeda pertama, djoega di Soerakarta, dibawah
jatera, Pemoeda Soelawesi dan pimpinan pemoeda Koentjoro Poerbo
r Roekoen, jang sedjak kongres- pranoto, Moh Jamin, Pantouw dll.

nja

Pemoeda

telah

pat barang
moerah

keting-

dianganlah

menaa-

tapi sebaliknja, mentjari lain golongan
sebab takoet kalah, dan tidak maloe
oentoek merendahkan golongannja sen
diris
inilah imemboektikan tidak me-

maksoedkan pemoeda, ja- kata orang. Ada jang dengan teroes
da seoemoemnja. Saja me- terang bilang, ini boekan kongres,
karena pendirian, bahwa tetapi jaarfeest!
ongan pemoeda tidak boleh
'Pemoeda tidak boleh
bersenang,
etkan dari critiek, bila perloe. bersoeka-raja?
ini saja tidak memboeat

besar

Perlcekan datang,

tetapi kepandaiannja jang perloe. Te-

saja

an

ti golongan sendiri, seperti djoega|
Soemarjo c,s. itoe tidak terpakai. Benar

dalam hal sport voetbal, boekan orang

| Oleh M. J. Redacteur kita S. Tj. 'S.

#

“Kesempatan

begitoe, menjakitkan ha-

—9—

Raden - Raden

baroe.

mah

bepergian: hanja adiknja
perempoean

jang

ada

Seorang dari kaoem politie terseboet
bilang, bahwa ia akan masoek kedalam

roemah perloe akan membikin
geledahan.
Anak

perempoean

peng-

itoe menolak

mintaan terseboet, dan minta

per

soepaja

kaoem politie itoe soeka menoenggoe
sampai kakanja datang. Akan
tetapi
politie terseboet memberi tahoe, bahwa tak 'oesah
dikoeatirkan, karena
politie ta' akan mengambil barang mas
intan, dan berhoeboeng dengan kepen
tingannja ta' perloe lagi menoenggoe
orang jang baroe kepergian.
Kaoem politie terseboet laloe masoek

kedalam

roemah,

dan . melakoekan

penggeledahan dengan leloeasa, dengan
tidak disaksikan oleh jang poenja roemah.
Boekoe2 diambil dari almari dan

dari

Telah ditjatat bahwa Wirjohardjono,
djoega diseboet Dimo, pegawai pada

baroe

seorang anak
diroemah.

latji

medja

toelis,

dan

banjaknja boekoe jang diambil,
ta bisa mengetahoeinja.

berapa
orang

Dikitoeng moelai tanggal 17 Der.
Boekoe2 terseboet semoea dibeslag
Pandhuisdienst Wlingi (Djawa-Timoer|
1934 dilepas dengan hormat dari dienst diperkenankan oentoek memakai titel dan dibawa oleh politie, dan politie
negeri tocan Said djoeroe-toelis klasI ,Raden” dan begitoe selandjoetnja itoe memberi perintah kepada anak
dalam hoofdkantoor van den dienst
'boleh seboet dan toelis namanja Raden perempoean terseboet, kalau T, Imbram
der Bosechwezen.
“Atas

permintaannja

sendiri berhoe-

boeng dengan berangkatnja ke Europa,
dilepas dengan hormat sebagai anggauta dari Raad voor Scheepvaart,
toean J.H. Hoogendijk, Inspecteur dari
N.V. Stoomvaart Maatschappij ,, Nederland” dengan pernjataan terima kasih

atas djasa-djasanja.
Sebagai gantinja telah diangkat toean
P.A. Vergroessen, doeloenja mendjadi
chef dari Nautische
g—

Dienst di J.C.J.L

datang, soepaja lekas datang dikantor
Wirjohardjono.
—bahwa Soeparto, commies klas I ngepelan.
di Post- Telegraaf- en Telefoondienst
Lain dari pada itoe pada hari itoe

Banjoemas

(Djawa Tengah)

diperke-

nankan oentoek memakai titel Raden”
dan begitoe boleh toelis dan seboet

namanja Raden Soeparto,
c—.O) semua

Perajaan

$
Kemaran
ja.d.

J.I. B. 10 tahoen
Pekalongan.

tjabang

Openbare Lezing,
malem Selasa tgl, 31 Dec.

perkoempoelan

Jong Islamieten

djoega, diroemah

toean2

Soeparman

di Soemodilagan dan Slamet di Kedoengloemboe, mendapat
koendjoengan kaoem politie djoega, Kedoea
toean-terseboet

adalah

penoelis dan

bendahari dari Perpri tjabang Solo,
Dikampoeng Soemabratan politie
bertemoe dengan. toean Ngadema, seos
rang anggauta Perpri di Mataram,
Oleh politie tocan Ngadema terseboet

-

LAM

Angkat Soetan gelar Datoek jiKoto Pandjang, gepensi17 Tarief Postkantor dan sebagainja, 'onneerd Districthoofd, lid van den
Mempoenjai almanak demikian, te- |Landraad te Solok, (Sumntra Barat),
Mas Nataatmidjaja,
Patih da
roetama kaoem Moeslimin. ada faeri regentschap Cheribon,
Raden
dahnja.
— O—
Mohamad, Patih dari regenschap Poerworedjo, Mas Ngabei PrawiSa
Sriwedari Soerdkarta.
rosoedjono, Patih dari regentschap Sidoardjo, Raden WidjoM.J.-Redacteur kita menoelis:
Keramaian Maleman jang diadakan jodiseno, Patih dari regentschap
Probolinggo, Raden Tjokr»koe
moelai tanggal 20 Poeasa sampai hari soemo,
districtshoofd Paree, A bLebaran setiap tahoen di Sriwedari,

ta'

. koentji

dari

almari tempat

boelopgi

Ka

tidak bisa didapatkan,
—0—

Pemboenoehan jang sangat boeas.
Anaknja
sendiri
sembelih

d i-

pulair, ialah

Chalil, Demang Benkoelen,
Saja telah "perloekan | dul
“Sjarif Salehbin Sarif Id. Kerintjang (Moentilan) bahwa beberapa melihat sebentar.
roes, Alldroes, wakil Zelfbestuur
'Pembantoe

kita

men
engabarkan

telah diboeka.

dari

Pengaroehnja malaise Nan

hari jang laloe ini didesa Watoe Tjo|

ngolGoenoeng
ngan

Pering masoek

lagi moesim hoedjan, satoe
ganggoean bagi penonton, Keadaannja
biasa sadja. Penerangan koerang tjoekoep, teroetama serielampen koerang
'sekali. Bango dan stands poen tidak
'banjak. Jang berharga boleh dibilang

kawedanan Moetilan telah ter-

“djadi pemboenoehan atas anak sendiri.

Doedoeknja
sebagai

Di

ini kedjadian

berkoet:

itoe mal

pagi 'sedang

adalah

“kira-kira djam 5

tidak ada.

iboenja sianak mengam-

Hanja

bil air kekali (balik) telah dikabarkan 'bantoe
si (Bapa)

di

kembali ke roemahnja dan dapat sila|
kinja betoel sedang menjembelih dengan boeas anaknja jang kira-kira
oemoer 6'/, tahoen, perempoean. Sekorban

jang pertama selesai di

Sikka en Onderhoorigheden,

dapet

Toean

Radja Nagoer, wakil Zelfbestuur
dari Lho' Pawoh-Noord di Tangan2,
Tengkoe

Ismail,

wajang

orang

Dan

Soengai lIjoe, dan Teukoe Tjoet
Achmad, wakil Zelfbestuurder land

Bangoenan

memberi pertoeloengan, dan kemoe- roemah bangau biasa sadja. Jang baik
dian bapa 'jang boeas itoe dapat di- peratoeran dan perhiasannja, poen
tangkapnja dan laloe diserahkan ke- bangoen bangaunja, adalah Restaurant
.Rindinah", kepoenjaan bangsa kita. |
pada politie.
Dari 3 anaknja perempoean, 'jang . Expositie 'tidak ada. Teroetama stand

TOKO

Dapatbintangkehormatan dari orde van Oranje
Nassau daritembaga.
jang agak bergoena bagi cemoem ini|
Toean Djojodinojo,
marechaussee
kali tidak lerdapat.
Berbeda dengan tahoen doeloe, se- le. klas dan S. Tambuwun, Infanterie
karang harga kartjis bagi Indonesiers le. klas.

HWA MIE

-

.

Be

ni

pa

“
x

2

Indonesia.

alan Arab (Chisab) .
“Dengan besluit G.G, tgl. 27 Dec.
Sea
galan Djawa Tanoe) "| f | to34 No. 1 diberikan predicaat DePenanggalan Belanda (Sjamsijah) mang kepada Raden Rangga WiriadiDjadwal waktoe sembahjang dan nata, Patih dari regentschap Bandoeng,
| Imsak” dan masoek keloearnja
Diberikan anoegerah bintang mas
Matahari

besar oentoek kesetiaan dan kedjasaannja, kepada:
Ibrahim, Andi Mappanjoe
ki di Aroempone, 1 Djondjo Karaeng Lembangparang, Aroe

Moesim Arab dan Mongso Djawa
“Niat zakat fitir, soal Rijaja doea
Do'a ACHIR dan AWAL Tahoen
'Do'a ASJOERO
:
Katerangan hari Rebo Wekasan
Katerangan
Adabnja

Mauloed

| Katerangan Bijatana

berasal

pa-

Demang

bang,

maka

roemahnja t. Soemadi

P,N.I.

Crepe de

soetra chiffon doewa
kali lebar kleur ma-

Soetra

tjem-matjem

lebar,

cts.

boeat

ijs doewa

kali

matjem2

Saroeng

kleur

Sekarang 29 cts. p-el

Kwaliteit
paling bagoes dubbel geweven:
de 4 kali lebar
Harga

biasa

45

cts.

x lebar
4 d,
Goe

ikwaliteit

bagoes

t.
oe koewa
3 terlal

| Sekarang

55

en

Gabbardinne

100 pCt

Wool

per

Saroeng

p.el

Klamboe soedah djait
kwaliteit bagoes

bocat

randjang no 3 f 1.25

no 21140

“tjap

El.

kosrsi

Handdoek

fabriek
liteit

rif

Kain
|

f 1.20

Batik

af 0.35
Sarueng

besar

mandi

Europa,
baik

dari :

kwa-

43 cs,

105

pandjang

boeat

f 0.25

orang

tiap

Reform

stof

Boewat. kemedja toean
dan
anak2
kwaliteit
bagoes

Sekarang 15 cs. p.el

koersi

Tr 1,39
Roepa saroeng tenoenan dari Af1.75-f 2.25

ea

Lain dari pada itoe P.I.D. poen mem
beslag s.k. terseboet dari tocan Moh.

Tohir,

dan

om-

barang lainnja lagi, jang

telah beli itoe s,k. dari t. Koesmen,
Menoeroet keterangannja Ass. Wed.
|29alah
boleh djadi »Harmonie No. 15 tingkan soal2 jang berikoet sebagai
itoe memoeat toelisan2 jang bisa di dibawah ini:
anggap menghasoet. Kepastian tentang
hal ini djadi beloem ada apalagi karena
Tidak
moengkin
dapat disangkal
»Harmonie” no. 16 jsoedah sampai lagi bahwa bestuur V,O.R.O. itoe tepoela
di- Palembang sebagai biasa, lah bekerdja dengan keras” sekali, ja'
satoe boekti bahwa sk. itoe ditempat ni
bahwa ia kesampaian mendapat
penerbitannja (Soerabaja) tidak atau reboet pimpinan penjiaran muziek Ti
beloem dibeslag.
moer dari tangannja Nirom disini, de
mendapat oeang sokongan se
Orang2 jang dibeslag sosrat kabarnja ngan

djoemblah

itoe
telah
diprocesverbaal, dimana
mereka didengar pendapatannja teniang

moelai

dimoeat

dimoeat

satoe boelannja

1 Januari

barangkali

orang

dalam madjallah itoe.

f 500.—,

tanggal

berbahaja atau tidaknja toelisan2 jang tetapi

j.a,d. Akan

sedjoemblah besar

akan moefakat

dengan

si penoe

akan toedjoekarn pada V.O.R.O. siapa
dari Nirom mendapat subsidie sedjoem
blah f 500.—
Tidak

Raden

Toemenggoeng
regent Tjilatjap

Mas

Tjokrosiwojo,

poelan

Ario
dan

hak

oeritoek

tadi

dapat

ada per-

memprotest

terha-

sesoedan

penjia-

Sekarang djadinja
ran

:

itoe

djatoeh

didalam

tangannja

V.O.R.O, pendengar2 nantinja keloe
arkan protestnja terhadap. perkoempoeian ini, jang mana soedah tentoe
boekan mendjadi maksoednja.

Titel ARIO diberikan dan dan kepaIda Raden Toemenggoeng
Soetirto
Pringgohaditirto, regent Brebes.
diberi

dan

dap Nirom.

redjo,

Dan

dibantah

senang hati anggauta2nja terhadap pe .
njiaran itoe pada Nirom sendiri, agar
soepaja
mendapat penjiaran lagoe2
jang baik dan lain2nja lagi. Djadinja
pendengar2, dengan djalan perkoem

kepada
Raden Toemenggoeng Ario
Hasan: Danoeningrat, regent Poerwo-

Songsong
den !Adipati

bisa

ioe sekali bahwa kita hendak mempoe
njai satoe perkoempoelan mana bisa
kemoekakan ke inginan dan koerang

Saja

minta

V.O, R.0..

memakai

soepaja

bestuur

memperbintjangkan

ini, oleh karena

bisa

timboel

dari

so'al

soeatoe

koenng, kepada Ra- perselisihan antara perkoempoelan ini
Ario, Soerohadiwidjbjo, "dengan pendengar2nja.

regent Demak.

Re je

Sekarang 30 cts. p.el
Bad Handdoeken

. 'Sprein

Bat.-C.

roep” jang telah dimoeat pada tanggal
26 December jbl. ini, maka saja sebagai
pendengar
radio
Indoncsier,
menganggap perioe sekali, baik pendengar2
Timoer lainnja
maoepoen
bestuur dari V.O.R,O. sendiri, memen-

djoeal.

kepada Raden Na
Hassan Soemadipradja, Regent Bandoeng.
dan kepada Raden Toemenggoeng
Moehamad Moesa Soeria Karta Legawa,
'regent Garoet.
Titel ADIPATI diberikan dan di
izinkan kepada:

Hari-raja

Klamboe' tulle

Chine

Sekarang 20 cts. p-el

. Gras linnen :

di

Senen 141,

rabaja beberapa exemplaren boeat di ceniging voor Oostersche Radio

Selama penahanan kedoea orang ini,
Dengan
besluit dari Gouverneur
ass. Wedana lakoekan pembeslahan
madjallah terseboet diroemahnja tocan Generaal tanggal 27 December 1934
toean Koesme€n dan Darsono, karena No. soedah diberikan dan di izinkan
toean Soemadi dapat s.k. itoe darike oentoek memakai titel:
doea orang ini, jang terima dari Soe-|
ARIA, kepada Raden esenovok
Abas
Soeria Nata Atmadja, Regent
Serang.

. Djangan liwatken ini tempo jang baik, dibawah ini ada. dikasih fjonto dan sedikit.
matjem barang jang moerah. Akan tetapi didalem itoe obral ada riboean barang-barang
jang 'moerah. Mintalah prijscourant gratis |

Harga biasa 55

t.

Dari roemahnja toean Soemadi terseboet selain dari pada itoe ,,Harmonie” no. 13, 4 dan 15, djoega bebe
rapa soerat partai, boekoe statuten

Menggala, (Lampoeng)

Speciale harga
Crepe Georgette

dari

hari itoe djoega digeledah oleh Ass.
Wed. P.L.D.

Idembintang mas
ketjil pada:
Mohamad Ali, gepensionneerd

lembar

'Katerang hari besar ISLAM

kai idjo

oleht. Soetojo itoe ada

Soemadi voorzitter P.N.I, tjabang Palem

Pasar

dan kalender Taman Siswa ta- Bagaimana kedoedoekannja tentang hal lis ini, djika V.O.R.O. ini sebenarnja
Itidak mesti ambil over penjiarannja
dari Barroe, La Tjiboe, Adatoecang hoen 1935 poen toeroet dibeslag, KI, ini nanti akan dikabarkan lagi,
fagoe Timoer. Sebab sesoedahnja tang
Nabi dan dari Sidenreng,
dan Mas Noer djam 2 siang toean2 Soemadi dan
gal 1 Januari j.a,d.. (Nirom djadinja
Soetojo
laloe
ditahan
di
PolitiepostAlim daeng Marewa, bekas betidak maoe pikoel sedikit poen djoea
huis
Boekit
ketjil,
akan
tetapi
pada
k.I,
Stuursassistent
der
Iste klasse di
djam 6 sore dimerdekakan kembali, Mendapat titel Ario dan Adipatie. tentang apa2 jang akan terdjadi dengan
Nabi : dan
'Makasser. .
penjiarah
tadi dan soedah tentoe.ia

Katerangan Migradj
Adabnja
Do'a NISFOE Sja'baan
- Nasehat-nasehat jang bergoena
di saban-saban

Y 0.55

ticulier dianoegerahi bintang perak be
sar, 294 idem bintang perak ketjil dan
739 idem bintang proenggoe oentoek ke
setiaan dan kedjasaannja kepada neggri.

Almanak sobekan dari kitab Almoe- |

Be

matjem,

liat di kita poenja

Moelaifharga

gak Ojo
moedahan anak jang malang itoe ada idan orang asing dibeda. Sepantasnja
memang
begitoe,
karena
oekoeran
seharapannja
akan lekas semboeh, se
Pembeslahan madjallat
mentara
sibapa jang boeas itoe di oemoemnja bangsa kita tidak boleh di
»Harmonie".
sekap dalam tahanan di Kramat Ma samakan dengan bangsa lainnja dalam
Madjallak tsb. diatas, jang terbit di
gelang tempat orang gila. Sepandjang hal bajaran tontonan.
Ada soeatoe ,attractie“ model ba- Soerabaja sebagai gantinja s.k. ,,Prokabar jang lebih landjoet sibapa jang
roe,
menoeroet advertentie dalam boe- jetar“, baroe2 ini di Palembang telah
boeas itoe soedah 10 tahoen lamanja
koe
programma, jaitoe dengan dipoe- dibeslag oleh Politie. Rembeslahan itoe
Di)
leng.
(ngeng
poenja penjakit gila
ngoet
bajaran orang boleh mengedari dimoelai sebagai berikoet:
Perkaranja dalam tangan politie.
seckor koeda ketjil, katanja oentoek
Toean Soetojo mendjoeal s.k. ,,HarSO
melihat keliling Sriwedari,
monie“ dipasar B.V,M Pladjoe. PenApa ini matjam ,attractie“ pantas djaga
pasar
itoe laloe beli satoe
| nauwar Semarang.
diadakan, terserah
"jang
j
ada tempo boe exemplaar, siapa lantas serahkan pada
Dari toko terseboet soedah diterima at memikirkan.
chef A.P. Pladjoe. Jang tsb belakangan
sebocah almanak sobekan dengan 3
ini laloe beritahoekan pada manteri
—0I—
warna penanggalan jang tjotjok betoel
politie Pladjoe dan manteri politie ini
serta terhias dengan 17 .matjam kefae: Anoegerah oentoek pegawAi negeri segera kabarkan pada PID. Palembang.
dahan Page
“1
Berhoeboeng denganjs.k. jg. didjoeal
Bi

lain2

Toko.

Reclame koerang. Barangkali dihimat,
berhoebong dengan moesimnja. Boe-| pada
Penonton tidak banjak.

dalam roemah sakit Moentilan: Moedah

sama
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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 perkara wang.

Toean -toean dan Njonja - njonja
di

TEK

Kenapa
Djangan

arang

:

kaki, Tasch

No.

(Asistent) dokter gigi Europa sehingga
15 taon dan mempoenjai banjak soerat2 poedjian. Boeat orang fida mampoe
boleh
berdame
dapet harga sampe
menjenangken. Gigi2 palsoe' jang tida
enak dipakenja terbikin dari lain bengkel (toekang), saja sanggoep betoelin
sampe senang dipakenja,
Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10

sepatce, kaos kaki, barang ditanggoeng kwaliteit
paling baik dan harga MOERAH:

TIO

TOKO

Boeat anak-anak.
Pakaian anak laki-laki, arak
koelit, Sepatoe karet, Tcpi dlis:

Kaos

bisa

Ipakenja,

d.LI.

Njonja2 :

TER

dlis:

barang-b

pakean,

PASAR B BAROE

MENGINGAT

kaki, Dasi2

MALAISE

Boeat toean-toean.
Kemedja, Dasi, Kaos kaki, Minchet
pinggang

HARGA

Topi,

Kita

Besar

gigi dari perak, mas dan porcelein dikerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak

Boeat Anak2:
Roepa2

POENJA
TOEROEN

BOEWAT

baik

Koendjoengi!

:

HARGA

SPECIAAL

Rifika jang

Sepatoe,

Kaos

Tandmeester

Pintoe

Teean2:

Boeat

| Diangan

Khoe.

Boekoe2 boewat main & bladjar Muziek, Roepa8
MuziekinStrumenten seperti Viool, Guitaar, Mandoline, Jazz etc.

pantes

5

Khoe Teng Hay, Gebroeders

boewat sementara waktoe Gramop&hones
onderdeelen

Boeat

Tarief sangat

Ns

AN Pep RpP LP
NA
Petai PAN

kita boeat pringetan !

Mr.

Se

pada

pengoeroes

T. Nab.

ga

Bikinlah portret

lebih djelas boleh

kepada

ana

f

bitjara

OBRAL- BESAR
Melainken

diwakoe

malam, seminggoe 3 kali. Senen
Rebo dan Djoemahat.

Ben

— AGENT-AGENT:
ditjari boeat di Indoenisia

Ea

politan Englisch High School,
Schoolweg Noord no. 10 Bat-C.
Jang mana scedah diambil over
oleh Mr. T, Nab.

Toewan ampoenja.

Pembajaran

Di “Waah ks poenja atelier, kita bersedia kapal-terbang, Hengan di
bawah roepa-roepa tempat di kota Betawi ini. Gambar diatasMomok
Pasar Ikan, tetapi tai banjak lajar lagi.
:

2

geris ditanggoeng dalam tempo
6 boelan. Bertempat di Metro-

langganan
Masih

Ha

BP

sSDOERIATI"“

kepada

CLUB: ENGLISH:

Mengasih

Harga jang paling moerah,

terkenal,

154

EVENING:

SL CEWI S3

ada kasi kloewar sroetoe-sroetoe,
Kwaliteit jang paling baik,
Isi jang paling banjak en,

Mintalah" sroetoe

dari segenap bangsa rapi

netjis:

MA Minah

Jang

dapat poedjian
'dan

ta

ini boelan

sedia dari matjem?

Bee

Boeat menjotjoken

ada

SER

Iu

kita

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen,
dril, en djoega kita poenja potongan telah

SSINDANGHEULA"
di GAROET

Denkua

BAKRI

ebi TG Sei beta ban

Na

SATOE!

Na

“FOTOGRAAF SIANG
DAN MALEM

ADA

ai LAN

TJOEMA

Telegram adres:

Toean

mendjoeal dodol

Belingbing,

tape, pala dan arben,

Wasalam

kita jang mencenggoe Tocan

dan Njonja poenja

dres :
G.

lagi.

pesenan,

Moh.
Abdoelradjak

NASIR

roemah No. 6

Batavia-Centrum,

13

Pn

(bening

adil,

dan

setia,

ata

“ Pertinja tidak ada dibawah pengaroeh:.
1"

salah

satoe

“Kedoea,
Ktan « :

kita
SN

partij atau orang,
mempertimbangkan

Dena eneng

Bp

Sgm

en

Sebagai penoetoep artikel ini, - kita
merasa perloe oentoek mereendingkan
sedikit tentang keadaan
kiezers Inl.
B.B, ambtenaren.

Djika kiezers ini (uitzonderingen soe
dah tentoe ada) dibandingkan dengan

kaoem Pasoendan, teroetama jang boc
kan
Ini. B,B, ambtenaren itoe, maka
van het

"R.A.A. Wiranatakoesoena,
0ud. Regent

College

Bandoeng,

lid

yan Gedelegeerden

Volksraad.

Tentang

bij den

toean ini kita bisa menjak

sikan, bahwa soenggoehpoen ia ada
seorang vertegenwoordiger dari B. B.

Toeanlangganan
kiezers kaoem Pasoendan ini adalah
lebih bererti, jang senantiasa me Pekalongan:

megang

tegoeh

roes Besarnja.

“Sebagaimana telah terboekti

ambtenaren bangsa Indonesiers, tetapi| candidaten lijst

Oleh redacteur kita M ( di

De

Genestet.

an kaoem,
tidak koerang2 ia membela
nja, karena ia sendiri selangkahpoen
tidak menjimpang dari pada kemestian2

Naa

Berloslan" kata seorang pengarang | itoe akan terbagi- bagi mendjadi bagian
jang ketjilj jang tidak mempoenjai kekoeatan.
Karena terpetjah-petjahnja tenaga kita
tanata
Ne
et LN
itoe, djoega soedah tentoe tidak akan

sair - dichter - De Genestet,

a- | meringankan

boeat

memilih

dja

go

demikianlah jane ang : |jang seharoesnja memang mesti dipilih.
loepa,
bahwa
Pembatja djangan
| datang saatnja bagi leden Vol
kewadjibannja lid Volksraad bangsa
raad baroe mendoedoeki koersi
Gedong Pedjambon itoe, sedang kita || donesia oemoemnja dalam Saat jang
DaanNA Sy

asa —normaal—, apalagi dalam saat
dapat melihat djoega, bahwa adasaat
ng laloe, jaitoe saat oentoek leden | ang soekar seperti sekarang ini, dimana

Hae

air kita dan rajatnja, me maksa njak mendapat perhatian tentang ke
cisch t) kepada leden bangsa kita, 'boetoehan dan kepentingan ra'jat kaa,a, | soepaja mereka teroetama haroes mem- rena soedah tentoekan mendapat per
poenjai tiga matjam sendjata, ialah: 'hoeboengan lebih rapat dengan rakjat
“Ng
ontwikkeling
(pengetahoean, seoemoemnja serta lebih gampang dan
“kepandaian, pengertian) jang sekira ringan lagi oentoek ia akan mendapat
bisa sepadan dengan ontwikkeling keterangan tentang ratap-tangisnja ra'ah

b.

ondervindingof

Bandoeng

ervaring

ka

(pe-|

theorie maoepoen

ra'jat,
practijk.-

Berhoeboeng

dengan

keadaan

amat

terdorong

Hjakap (geschikt)

dari

pada jang pa

lebih
kita,

banjak

atau jaitoe

kepada tanah

kjatnja, dari pada djika

oempamanja disini tjoemaada satoe

baik politiek maoepoen' econo-

mie, jang sehari2 terasa kepentingannja, sehari terasa

memaksa

mendesak,

kepada. kita

sehingga

berfikir

jang

artij sadja dari bangsa kita jang!
esar, atau sekoerang koerangnja
biar bagaimana djoega lebih koedari pada keadaan
ang banja

1

dalam
dan 'loeas, memaksa althans
boeat leden dari Volksraad mempoenjai
ketiga sifat2 terseboet a, b, c tadi,
maka soedah tentoe diantara candidani kita kira, masing2 ten jang nampak dalam officieele ist
sekarang ini.
bagaimana |itoe, kita haroes ambil candidaat jang
mengerti
dan
merasa
akan
mempoenjai kemestian
faedahnja atau ertinja soeatoe partij| 'sekoerang2nja
jang
tiga
tadi.
itoe
kekoeatan
pada
dari
jang besar,
“Menoeroet perasaan kita, tiga canterpetjah-petjah dalam partij jang kedidaten
jang diseboet dibawah ini
tjil2 ini.
moedah2an
akan bisa mentjoekoepi
men
sekali
terang
Keadaan demikian
|.
pengharapan
kita
itoe, candidaten mana
peng-)
atas
baiknja
koerang
djadikan
harapan kita jang besar dan moelia ialah pertama toean :

kebelakang

Bisa menghasilkan

itoe, halmana kita akan oeraikan

disi|

“Mohamad
Hoesni Thamrin,
| ni, sedang tidak oesah ditoendjoekkan| lid van het College van Gedelegeerden
- partij mana jang koerang baik haloe

Ad-

1

HIMAT

2

?

TJOEMA

e

Di PASAR

maksoe d Toean2

segala

.BATIKHANDEL

SENEN

No.

135

dan Njonja2 itoe karena

MAA

,M.i.

SOEM”

bet
haloes dan kasar serta
saroeng saroeng tenoenan keloearan Samarinda asli, 13 jerme,
Donggala,
Garoet, Pali kat tjap koersi dan lain lain

semoga boeat keperloean Toean losan dan “jonja-njonja.
POEASA,
kita
BERHOEBOENG
DENGAN
HARI

pe-

ringatkan pada Toean-toean dan Njorja-njonja kalau maoe
berbelangja kain batik, fjarila h, Toko “MI, MAASOEMY.
“Satoe2nja toko, jang bisa menoeloeng pada Toean-toean dan
Njonja-njonja soepaja dapat berhimat.

2
Kita

SEBA

poenja

toko

baroe,

Berani

1

kita

.....

semoea barang
langgoeng

baroe.

Kemahalan o dang kembali, koerang penoedjoe: boleh toekar.
Kami menoenggoe kedatangan
N. B. Toean-toean saudagar,
dan Njonja2 dengan
Toean2
“kalau mauoe beroentoeng bersegala hormat,
hoeboenglah sama
toko M.I
Balikhandel M.I. Maasoem &Co.
Maasoem. Djoeal banjak oenPasar Senen No. 135.
toeng tipis.Pesanan diloear kota
kitakirim

dengan

rembours.

Batavia

Pekalongan

Solo Padang

vocaat en Procureur dari Hooggerechtshof telah ia letakkan, jaitoe agar
soepaja

asa jiagi

ia mendapat tempo lebih Icloe

boeat mempractijkkan tjita-

tjitanja tadi itoe.
Pekerdjaan ini adalah baiknja, djika
pemimpinnjajaitoe disini Mr, Adiwinata
bisa memperdengarkan soearanja di
Pedjambon, soepaja bisa den an lekas |
dapat
perhatian anggauta
olksraad

TT

“dari sepadan dengan jang akan dapat| Lebih landjoet diperingatkan poela, jang ketiga koersi di West Java itoe
“pilihan, kita ada berpendapatan jang | bahwa tocan Thamrin itoe ada seo- 'semoeanja didoeki oleh orang2 Pakeadaan sematjam itoe sama sekali rang particulier jang dalam oeroesan soendan, kita mempertimbangkan detidak akan mengoentoengkan kepada financien adalah sama sekali merdeka, ngan hormat kepada Ned, Ind. Regee
soepaja
soeka menggoenakan
keperloean
rajat,
keperloean
mana sehingga ia tidak oesah melihat sia- ring.
soedah tentoe dikedjar dan diperhati- papoen dalam hal . mengedjar dan haknja boeat mengangkat tiga -can
didaten jang kita pertimbangkan per
kan oleh semoea partij2 tadi itoe, membela keperloean ra'jat itoe.
Pertimbangan tocan Thamrin dalam tama tadi, oentoek mendjadi lid De
sebab soedah tidak bisa dibantah lagi,
“bahwa tenaga kita oentoek memilih pembitjaraan di Volksraad senantiasa wan Rakjat itoe,

IST

(le)
Typen

dan Pemerintah.
Djika kita menilik banjaknja kiezers
leden Pasoendan, dan djika kiezers ini

memilihnja
disciplinair,
maka
soedah
tentoe
candidaten
Pasoendan
bij
den
Volksraad.
mem:
itoe, halocan mana hanja
Aa
Toean Mohamad
Hoesni Thamrin dari lijst terseboet, adalah mempoenjai
» 'peringatkan keperloean partijnja “. ini tetah memperlihatkan dalam doea penghiarapan-kans jang paling besar
diri sadja, sehingga dalam practijknja periode kedoedoekan di Volksraad ini, akan terpilihnja. Djadi djika menoeroet
“keperlocan oemoem terdorong Tan e- bahwa pengetahoeannja, pengalaman: stembiljetten kiezers leden Passendan
. Jakang.
inja serta tenaga berdebat, bertoekar itoe, tidak heran kalau ketiga koersi
Maka menoeroet officieele candida- fikiran, melawan siapapoen dalam pet jang disediakan boeat kring ! (West
oleh djoangan
senantiasa Java| di Volksraad itoe, semoea didoe
Volksraad,
di
tenliist jang telah “ditetapkan
eki oleh orang2 Pasoeridan.
Dan
Volksraadsstem-kantoor adalah boeat dapat memegang ketegoehan dan kelam kalangan ini kiia akan pertimtetap membela
Kieskring Ag Java) van de tetapan haloeannja,
bangkan djoega jang kita anggap tjakap
Inhe
che
onderdanenra'jat dan tanah air kita.
toean2 R.idih Prawiradi
| niet-Nede rlanders, jaitoe rajat
Tjontoh sampai tjoekoep, sehingga ialah
poetra,
Ini. Rechtskundige di Garoet 7
kita
ta“
oesah
roendingkan
lebih
djabangsa Indonesia
jang
boekan
Neder2g
lid
R. Otto Iskandardinata,
Ianders, ada 43
idaat, sedang| oeh disini,
v/h.
College.
van
Gedelegeerden
b/d
Berhoeboeng dengan ini, diperingatdiantara itoe
di West Java|
inkan t: @ sadja jang disediakan kan interpellatie tocan Thamrin Volksraad dan R. Moehammad
ini tentang perkara Ir. Soekarno dan Enoch, Directeur Regeritschapswer. Berhoeboeng dengan ini, jaitoe d - Main2 pembela ra'jat, djoega. Oeroesan ken, lid Provinciale Raad.
Maka djika terdjadi demikian, dus
ngan banjaknja cand daten jang djaoeh | lain2 ditanah air kita ini,

!

BER-

. Tjoekoep menjediakan roepa-ro epa

seoemoemnja, dan

sebagai

MAOF

JANG BAROE BOEKA

serenta
ia
kembali kemari ditanah
airnja sendiri, ia tak soecka masoek
dalam djabatan Gouvernement, jaitoe
mengandoeng maksoed. soepaja dirinja

djabatan

5,

loediboeat makan tida merasa sakitserta ting-

»M- - MAASOEM”

TOKO

lama
terkenal namanja, akan tetapi
ketika ia beladjar di Europa, teroetama
ia soeka mempeladjari dan meniteni

rakjat itoe,
la
Ppoenja

Lhhis3

APA BETOEL
TOEAN2 DAN
- NJONJA2

jang|

selaloe merdeka oentoek mentjapai
maksoednja goena keperloecaneconomie

berganti,

5

Mr, Adiwinata ini dalam kalangan
politiek di Indonesia memang beloem

oercesan economie

soedah

Kos mutamurin
Dixi.

memperhatikan keperloean

Hing geschikt sendiri.
Djika kita memperhatikan keperloean
r
goeh adajang
berhocboeng dengan keadaan
ma
keadaan
'partij,
banjak
Jah terlaloe
3, kalau tidak salah, tidak akan bisa) pada waktoe jang soekar sekarang ini,

Kim

dan kita djoega
bersama2
Kerganti 1G
»Tempora
mutantur,
et

Directeur Fabriek Nijv riteid Boet 'mengoe. rajat seoemoemnja, maka dalam pem-| mipoetera,
N.V. Girilajadi Bandoeng.
bitjaraan pilihan Volksraad ini, kita
(adanja be

.

Hjie

gal koeat.
Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim
jang
bisa semboehken sakit dalem satoe
Damat berhoeboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botolf i.— Isatoe roepial.

»Waktoe

ini, bisa memadjoekan.
aa 2 Papa
Maka
menoeroet “perasaan
kita,
rdja oentoek: tidak penoeh memperingatkan keper-j,Torang jang sekiranja bisa memenoehi |
k disoeroeh focan seoemoemnja.
kemestian2
itoe, sedang keadaannja
t bitjara"
tidak
tergantoeng
dari politieke partij
Berhoeboeng. dengan soerat kabar
aad ja.d. ini.
jang
penting,
ialah
jang kita nomer
»Pemandangan".
jang
boekan
tiga
pertimbangkan
toean
:
nja candidaat orgaan atau Soearanja dari salah satoe
LNVotksraad partij tapi ada satoe soerat kabar jang
Mr. Joesoef Adiwinata,

akan toeroet djoega mempertimkibangkan
boeat memilih mereka
candidaten, jang kita anggap paling

Ihio

candidaat. Dan

dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka-

baik

- |tertihatnja
hanja dengan masing2 katja-matanja sendiri sadja, senhingga

| melainkan

boeat dimasoekkan

GIGI

Tjoema dengan ringkas kita berseroe:

segala soekar ini, seperti kita telah oeraikan

sendiri, akan tetapi pemandangan itoe sekarang

ok

ini, menoeroet warta dari fi- TOEKANG

mengetahoeinja,

dengan sapatah kata diatas, maka wadjiblah kita mempoenjal oetoesan di
“Cc. tijd. (tempo) boeat menggoe- Redjambon seorang orang jang soeng.|goeh2 mempeladjari dan meniteni serta
nakan fikiran dan tenaga itoe.
mengerdjakan poela ceroesan econoKita a tahoe, bahwa candidaten dari mie bangsa Indonesiers pada masa
masing2 partij itoe dengan matang ini, jaitoe soepaja dalam so'al peng“dipilihnja dalam masing2 kalangannja hidoepan
-bangsa Indonesiers
jang
“cer oesan - keperloean

Abonne. no. 10239 Boekit
Doeri Meester-C.
Semoea apa jang socdah dibeslag

hak jang boleh dipertjaja, tid aksoe

|jat. Sekianlah tentang toean ini.

selawan (tegenstanders) kita.
ngalaman) jang loeas dalam

Salah.

jang diwadjibkan oleh sjara” dan 'ha- barangkali, sekalipoen oempamanja di
Pintoe Besar €& Batavia
angkat oleh Pemerintah sendiri, tidak
kekat igama Islam,
Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada
Begitoe poela kita koerang mobfa- akan diterimanja djoega.
perhoeboengan besar sama kawarasan badan,
Sekarang
timboel
pertanjaan
:
Apakat, djika toean Wiranatakoesoemah
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan
jang sekarang doedoek dalam College kah sebabnja mereka, kiezers Ini. B,B. penting bagi kabagoesan, seande orang pocnja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koeGedelegeerden, dalam priode jang ambtenaren itoe toch memilih Bbe- |toe
dalem tempo bitjara ketawa atawa ma
akan datang djika ia kembali lagi di patinja itoe ???
mah makanan nistjaja ilang sabagi kabaMaksoed
apakah
jang
terkandoeng
gedong Volksraad sebagai lid, mendja
goesannja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
di lagi lid van College van 'Gedete- dalam pemilihan ini ???
Doea pertanjaan diatas ini boleh di roepa technick jang penting, Kita menjakinin
geerden, sebab
djika ia merangkap
ilmoe
gigi soeda berpoeloe taon, dan kita
dengan mendjadi lid itoe kembali lagi djawab dengan moedah oleh masing- pertjaja jang kita poenja kapandean dalem
mendjadi Boepati Bandoeng, ditempat masing jang maoe mendjawabnja dan ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh

eka haroes berdjoeang soenggoeh2 mana kita kira selaloe ia masih mem
jang tama meninggalkan tempat Ge-|r
dong: bitjara itoe, tempat berdebatan melawan serangannja leden bangsa 'poenjai hak jang penoeh, maka mehoe
lai
mbela haknja dan Europa dalam hal membela kepentingan roet perasaan kita ia akan lebih ba
Sa

dalam

ditanda-tangani

tidak

Pe ab

is eentijd yan komen,
is eentijd van gaan.

. Bag 20

jang

Toean

selaloe ia tidak meloepakan keperloe- oleh beberapa kiezers Ini. B.B. ambpolitie, sesoedah mereka periksa
an rakjat seoemoemnja dan tanah air. tenaren disini, diantara mana kebanja- oleh
dan
bila
ternjata tidak berbahaja me
kan
kaoem
P.P.B.B.,
maka
njatalah,
(Dan sekalipoen perkataannja dalam
noeroet
anggapan
politis,.tentos oleh
bahwa
mereka
lingat
tentoe
tidak
seVolksraad itoe tidak begitoe pedas se
inja
akan
dikembalikan
kepada siapa
moea|
seperti
tidak
memperhatikan
ke
perti perkataannja toean Thamrin, jaijang
poenja.
perloean
organisatienja
sendiri,
tapi
toe karena ia' masih seorang hoogamb
tenaar, tetapi kita pernah rasakan, bah djoega tidak memperingatkan keperloe
aa
ata ya
wa toedjoean selaloe -mengedjar 'dan an rakjat seoemoemnja, jalah tandanja
ENG
mereka soedah mengandidaatkan Boemembela fihakini,
Lain dari aa itoe, boeat keperloe patinja sendiri sedang toean Boepatij'

h 'Y ihan Lea Baron.
ana 4 aa un
"Dagi
.Daar

kepoetoesan Pengoe- |

no. 8237

men

is geen kunst, zegt
weleens,

maar

blind-

iypen”,
dat is iets
wat tegenwoordig vereischt
en dat is wel
een

kunst.

Onze cursus stelt U in
4 staat U binnen zeer korten
tyd te bekwamen in het
typen volgens het 10-vi'ngerig ,, lind-Systeem“
De
lesgelden zijn 'zeer
laag gesteld,
Demonstraties worden op
verzoek gaarne door ons
gehouden.

TYPWRITING-COURSE ,,THE SPEED"
Ten—fingers (Invisible- System) ,, Blindschryven”
Gg.

E
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Klientji binnen
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'TOEKANG ROTAN
Pintoe Besar No. 72, BATAVIA

| Kabagoesannja ramboet ada
. ma otanja orang perempoean
— Pendjagaan

jang

paling

2

1

N

sampoerna

boeat

1OEAN-IOEAN DAN NJONJA2 PERLOF PAKAI

“bikin toemboeh dan koewatken akarnja
' ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe,
tjoema

minjak ramboet

NICA“

Haarolie

, GALE-

jang baik kwaliteitnja dan haroem

Ketoe oedeng

1.

|

tanggoeng
Harap

toko, barang

laen

baek.
toean2

dateng

3, “Topi Panama

Bisa dapat beli diantero tempat

roepa-roepa model

Batikan dan saroeng2 plekat

2,

Per. flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.—

Radjapolah,

&. Petji beloedroe, slof2 dan troempah
5. d.LI. barang jang ditanggoeng:

. Nerkoop Agent voor West-lava
Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad.

. koeatnja

dan

2

harga menjenangkan

Sedia

Chem. Handel :,SEMEROE“ Sawa Besar
Batavia-C,

Ketoe

'Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka).
Oey Tiang Tjaij. Slawie.
:
»Bie Seng“ Pasar Baroe Bandoeng
27 Borduur Pan
5: Batik- Han del ,,Go Kang Ho"
an

oedeng

makerij

Noord

Passerstraat

Djamoe tjampoer sari, Bedak
dan Tablet sporiman jang terkenal

”

Sari

rebana

(terba-

Toean-toean jang bikin pesanan,
diminta sekoerang-koerangnja mengasih oeang separoh lebih dahoeloe dari harga pesanan. Jang
laennja dikirim dengan Rembours.
Djoega djoeal beli koeiit parih
dan koelit kambing.

il

—BANDOENG
Djoega Agentschap :

djoeal

dari matjam2 oekueran. Bi-

kinan ditanggoeng rapi serta lekas

TOKO E.M, MOECHTAR

.Agenten

TERDIRI 1934

ngan)

Koendjoengilah

Verkoop-Agent : voor Cooperatie
Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C.

»..

dari

| moerah

Yi

va

| bahoenja.

»

dan medja dari ro!

Sedia Krosie

JII

Memoedjikan

Pohatji

dengan

Toko REBANA
Kampoeng

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel

19

hormat,

(Terbangan)

Ilir PALEMBANG.

.GALENICA"
Tanah Abang 34,

Batavia-C.

Bj KELOEARAN PALING BAROE|
DARI

ERAROKA
Jang paling djempol

| (Zonder Coupon)
-.
pak terisi 20 bidji

terpoedji

Kemandjoerannja soedah

10 Cent.

TEMPAT

TIAP-TIAP

DI

“MILLIOENAN

oleh

orang

tiap-tiap

OBAT SAKIT KEPALA
AT MAT) AN
W.174
BATAVIA
ENG AUN TONG MOLENVLIET
(090
BAT.
TELEFOON

N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan
tjara kerdja jang paling modern dan jang
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peniikannja dokter.
R3
10
ag
2

Njonja

perkata'an

Koosman

dengarkan- itoe

kaget, matanja sampai akan

Soetijah matanja ke depan zonder pada ia ampat hari jang laloe, dan
ada arahnja. Ia pikir apakah boleh itoe soerat ia tidak maoe terima".

djadi apa jang dioetjapkan oleh sobatnja itoe.
Melihat lawannja soedah setengah
saja tjinta ia dan ia tjinta pada saja". kalah ini, njonja Koosman teroeskan
Njonja Koosman tarik alisnja, me- poekoelannja :

boendar dan rada melongo.
»Betoel begitoe? Benar? Apa sebab?”
sBetoel tjeu, sebabnja jalah sebab
aa

aa

aa

mek

» Berdiri di pinggir pagar.”|
Oleh

SAEROEN”
29

Bagian ke V.

BEBERAPA RINTANGAN.
| Di salah satoe ampat korsi di depan Soetijah doedoek dengan menjoelam oentotk menghilangkan tempo.
Neji

“Tati,

bolehkah

.saja

mandang pada Soetijah.

.

“Apakah
kau pikir kau akan da
patkan kesenangan dengan ia?“
»ja", kata Soetijah dengan gemetar

Dan

lagi

Oemar

boekan

orang

“atau

oentoek melihat soedah

beloem,

karkas".

Tidak maoe tjeraikan ?“
Ja, dan bagaimana ? Tidak gamboleh

lantas sembarangan ming-

seret

korsi

tijah:

,Maoe

kering kim.

berhadapan

toetoerkan

orang

Nanti lantas di Landraad

tanda

soeatoe

Menolak soerat boekan tanda soe- mar,
kenapa kau mentjinta saja, danatoe apa?“
tanja
Soetijah dengan saja mentjinta kau?“ pikir Soetijah
sekarang keloear air matanja.
dalam hatinja dan menangis sendirian,
Djikalau ia soedah tidak perdoeli|
x
nja lain

“ ,la tjinta saja. Ini tentoe".
am
»Tijinta?“
kata
njonja
Koosman.
»Tjinta Oemar. Ia soedah mentjinta
barangkali
seratoes perempoean sebeloem
kau. Dan akan seratoes lagi
djikalau oemoernja tjoekoep pand?ang.

banjak

kau

di sini, baiknja

boleh hanja boeat

nonton, ganti harinja ada ver- satoe atau doea hari engandjang, tidak
dalam ,,Pemandangan”, ini be- boleh tinggal di sini. Kau kembali

dimana slag
tetapi djikalau djoe
dilibet loem seberapa
itoe ia ragan Saeroen djoega datang dengan
dengan Soe- bawa foto-toestel ambil kau poenja
portret
boeat di
koran
ha,
djadi
apa?“

meroepakan
geloeng kasar
sisirnja sekalian
tergeloeng
“oleh ramboetnja.
Sesoedah

ada

»Djadi

perempoean, tentoe ia batja dering

kau

OKI

tidak

nanti

ikoet ke verga-

sebentar ?“ tanja

Oh Sit pra
|
njonja Koosman dari locar kamar.
djari-djarinja.
»Betoel saja, tapi tadinja saja kira kau poenja soerat dan balas dengan
»O tidak, sekali sadja saja soedah
Hmmm!“
kata njonja Koosman ia soedah mendjadi orang baik. Kau perkata'an tadjam soepaja kau tidak merasa djemoe. Saja tidak kepingin
bisa
ingat
pada
ia
dan
tjinta
kembali.
boekan”
matjam
perempoean
jang
ia
dengan melegnos. ,,Bagaimana djikaSoerat dikembalikan
begitoe tanda ikoet, harap “diidzinkan tinggal di
lau Soemardi tidak maoe tjeraikan boleh berboeat sembarangan”.
roemah",

mace| pang

tekoek ke atas dengan

boekan

Pe

lagi pada kau, tentoe ia soedah kirim
baik. Don Juan”.
soerat
talak. Djikalau ia soedah poe,Siapa jang kenalkan saja pada ia

toetoerkan hal sedikit?“ tanja Soetijah. gat berdoea. Soemardi ada hak boleh
»Sebentar“ djawab njonja Koosman. adoekan ke politie, kau ditangkap dan
“Ia kedepankan oedjoeng ramboetnja, perkaranja dipoetoeskan di depan ha- Saja sekarang merasa keliroe idzinkan
oesap

.Itoe
apa

»Baik. Nanti saja kasih tahoes.
Njonja Koosman berdiri, pergi ke
belakang. Tidak lama lagi Soetijah
djoega masoek ke kamarnja. ,,0 Oe-

..»Bahwa saja—bahwa saja bcleh omongan saban orang. Boeat saja
djadi akan 'pergi dari sini dengan lebih baik mati dari mesti dapat wirang begitoe”,
/
Oemar",

bahwa ia hanja loeka hatinja, tetapi
berat pada kau. Sementara itoe kau
boekan anak ketjil mestinja soedah
mengerti ini. Masa bodo kau poenja
oeroesan sendiri. Apa jang menjangkoet tjinta orang lain tidak bisa toeroet tjampoer. Tetapi satoe permintaan saja ingin madjoekan boleh ?“
»Apa

tjeu?"

OKI
»Oesaha

“jalah

perkoempoelan
dimana
njonja
mendjadi

potongan

kemadjoean

letter
Isteri",

1

dari
satoe

toeloeng-menoeloeng .
Koosman
terpaksa

lid. Terpaksa,

sebab

tadinja

lid hanja
ia kenal baik pada Nji
Djoewita,
seorang vroedvrouw jang
doeloe toeloeng njonja Koosman waktoe
bersalin dan
kemoedian
djadi»

»Djangan marah djikalau 'saja kelepasan
omong,
sebab
saja soeka kenal baik toeloeng njonja Koosman
pada Soemardi jang paling baik".
Tinggal doeloe di ambil giwang mindering jang besaran,
»Kembali
pada
ia? ini tidak. Ia berteroes-terang.
poetoesan jang tentoe di dari peninti mas biasa djadi peniti
tidak maoe lagi saja, dan saja djoega Sini sampai
ambil.
Kau
maoe
kasih tahoe. pada ada mata paset ketjil mindering lagi
tidak ingin kembali pada ia“. Dan,
dengan
oedjoeng hidoengnja soedah saja djikalau itoe poetoesan soedah Gari pertoeloengan njonja Djoewita.
merah . Soetijah melandjoetkan perla- akan dilakoekan sesoedah dipikir deAkan disamboeng”
han-lahan: Saja telah toelis soerat ngan matang boekan?“.

“3,
ag
tk
13

