
  

ta Fonds Kematian 

tidak Naa dapat 
TEBAK ta (AL Ga NU Ta f 

ketjilaka'an 

asal 
uit- 
kara, 

$ Abonnes jang” dapat 
da Pa uduk bisa beker- 

j selandjoetnja — terima 
nandangan“ Graties selama 

baja, selamaini koranterbii. 

    

   

  

KANTOOR: 
Senen P07, Batavia Centrum 

« Feletoon redacrie 140 Wh 

: pemah (Saeroenl 1617 WL 
(. Administratie 1810 WI, 

  

    
Dir.-Hoofdredacteur SAEROEN 

Piv.-Hoofdredacteur D. KOESOEMANINGRAT 

  

    

  

Diterbitkan oleh» 
Diokkeri ,PE MANDANGAN” 

Dir. R. H. O, DJOENAED! 

Kantor Senen 107 Bat. Centruw 

HARGA LANGGANAN 
linungula setoe kwartasi f 4,30 

Kos bodoneia F Kasi 

Pembajaran di xoeka 

“teh dibajar boelanan. tetapi 

brenui haroes diachir kwartaal, 

Tariefadvertentie, ketranyan pada 
administratte, 

  

    

  

1“ 

Tahoen ke 4 No. 143 Selasa 24 September 1935 

  

aa dora 

Losse nummer 10 Cent 
  
  

si, Pi PENGA NGGOERAN . SANATORIUM BOEAT “ORANG SAKIT BATOEK KERING Di Didoega bahwa £itoe orang Europa 
aa an Kan ONRUST jang soedah-dtangkap, djoega berhoe 

pen PEMOEDA. Aa 3 boengan dengan lain? kedjahatan. 

Pada pidato Seri Ratoe Wilhelmina 

waktoe pemboekaan Siaten Generaal 

jang baroe laloe. ini ada satoe para- 

Pn graf jang baroe, althans ditahoen2 

K | doelocan beloem pernah dioetjapkan, 

Ea jaitoe tentang perhatian pada pengang- 

| goeran pemoeda (werklooze jeugd). 

Pernah kita bitjarakan ini hal, poen 

lain2 koran djoega pernah bitjarakan, 

dan sekarang H. M de Koningin sen- 

- Giri, sebagai kepala pemerentah telah 

oetjapkan itoe hal, Tetapi sehingga 

sekarang beloem diadakan oesaha 

jang benar2 dengan tjara teratoer me- 

noedjoe ke itoe djoeroesan, 

Kita ingin bitjarakan ini soal kem- 

bali sebab melihat boektinja jang ke- 

djadian di depan mata kita lagi. 

Dalam ini koran oleh ,uitgever” 

diminta adminisirateur dan rekeningloo 

pers. Kemaren depan kantoor »Peman 

dangan” berdjedjal2 pemoeda, sehing- 

ga orang jang melihat seliwat dari 

tram  sesampainja dipekerdjaannja di 

beneden stad tanja pada kita ada ke- 

djadian apa di »Pemandangan”. Dian 

taranja malah kira barangkali ada . 3 

staking, sebab poeloehan orang2 dide 

pan pintoe, dikira orang2 jang beker- 

23 dja tidak sama maoe masoek....! 

3 Diantara pelamar-pelamar itoe terda 

| pat anak-anak kelocaran Mulo dan 

A.MS.. oentoek pekerdja'an. ... reke 

ningloopers ! 
Bandingkanlah keada'an ini dengan 

10 tahoen jang laloe, dimana tentoe 

tidak akan kedjadian lamaran sematjam 

itoe. Dan berapa ratoesan lagi djika 

lau tidak dikata riboean, adanja pe- 

moeda-pemoeda jang sangat ingin bi 

sa dapat kerdja'an itoe, kerdja'an sea: 

danja sadja | 

Terang sekali bahwa soal pengang- 

goeran-pemoeda ini semangkin lama 

semangkin menarik fikiran masjarakat. 

Orang telah bekerdja di djoeroesan 

dimana jang perioe seperti AS..B. 

dan Steun Comite voor de Werkloozen 

dan I.M.I W., tetapi perhatian speciaal 

terhadap penganggoer pemoeda be- 

— Ioem tjoekoep. : 

Telah dikabarkan bahwa 1. M.1. W, 

bermaksoed akan menghidoepkan lagi 

huis-industrie, boekan penglocaran ba- 

rang sebanjak-banjaknja oentoek d 
djoeal 'tetapi ditilik dari keboetoehan 

masing-masing roemah tangga. Ini me 

mang baik sekali, tetapi teroetama anak 

anak jang keloearan sekolah ambacht 

tertolong lebih doeloe, Padahal meni 

lik jang nampak adalah anak2 dari se 

kolahan toelis dan batja itoe jang di 

sana sini tidak bisa dapat tempat, dan 

djocal tenaga tidak bisa sama sekali 

Pertolongan bocat kaoem pengang- 

goeran memang perloe, djoega sangat 

perloe pertolongan oentoek orang jang 

paling miskin sebagaimana dikerdjakan 

oleh A.S.I.B., tetapi djoega tidak koe- 
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oentoek atoer pemoeda-pemoeda jang 

menganggoer. Orang-orang toea peng 
anggoer jikalau tidak mempoenjai 
tanggoengan, keboetoehannja , hanja 
tinggal makan dan tempat-tinggal, teta 
Pi tidak tjoekoep itae sadja bagi pe- 
mmoeda-pemoeda jang masih banjak 

tjita-tjitanja, Yang banjak membatja 
boekbe dan nonton film jang tidak se 
meeanja mengandoeng peladjaran baik 
bagi orang jang di dalam kemiskinan. 

Kita boleh bersjoekoer disini bah- 
" wa tabeat anak2 bargsa kita terhitoeng 
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Pada hari Minggoe pzgi orang-orarg sakit b:toek kering, rombongan 
pertama, soedah dibawa ke Sanatorum di poelau Onrust, dengan 

pimpinan Dr. W. Th, van Goor. 

  

sabar dan peratoeran penghidoepan 

keloearga disini ada tegoeh, sehingga 

terlantar berar2 sebagai anak2 diloear 

negeri tidak terdjadi, : 

Selama. takarannja beloem penoeh, 
selama itoe memangtidak oesah men- 

djadikan pikiran terlaloe dalam. Teta- 

pi djikalau keadaan djaman tetap soe- 

kar begini, bisa kedjadian dahan jang 

dihinggapi itoe patah karenatidak koe- 

at lagi, artinja orang jang ditinggali 

oleh pemeeda2 penganggoeran itoe ti- 

dak sanggoep lagi. memikoci makan 

dan pakaiannja. 

Boeat orang toea tentoe bisa menja- 

barkan diri sebab keperloeannja hi- 

doep soedah lebih koerang dari pe- 

moeda, lain lagi dengan anak2 jang 

mengindjak oernoer dewasa, 

Dari ini sebab djoega maka tidak 

harja oentoek di Nederland sadja, 

soepaja pemerentah di ini negeri djoega 

bisa lantas memikirkan so'al pengang- 

goeran pemoeda, soepaja tidak sara- 

pai bisa kedjadian excessen jang kita 

orang semoea tidak inginkan ....! 

  

  

  

Licentie boeat copra 

Menoeroet Aneta dari Menado, 
dalam conferentie dengan Directeur 
Economische Zaken, Mr, Hart, semoea 
saudagar copra telah menolak voerstel) 
tentang licentie boeat copra. 

map 

Djabatan Gouverreur 
Midden dan West Java. 

Gowverneur Midden Java toean J.C. 
de Vos, pada 28 Novemberj.a.d, akan 
sampai ke Betawi, dari verlofnja, de 
ngan kapal ,,Marno van Si. Alde- 
gonde”. Pada 30 November, beliau 
akan moelai memegang djabatan Gou 
verneur Midden Java. 

Toean F,A.E. Drossaers setelah me- 
ngoperkan djabatannja kepada toean 
de Vos, akan dipindakan djadi Gou- 
verneur West Java jang sekarang togan 
Van der Hoek pada 20 November 
akan berangkat veriof ke Europa lama 
nja 8 boelan, 

serodgma 

Menara di Goenoeng Merapi 
Moelai dipakai 

Dari Magelang diwartakan, menara 
besi di Merapi soedah dipakai, dengan 

“« 

diadakan oepafjara jang mendapat ba 
tjak perhatian. 

Kepala dari Vulkanologische Dienst, 
Dr. Ch, E, Stehn, memboeat pidato. 
dalam pidato mana ia njatakan, bagai 
mana - besar paedahnja menara 'itoe 
oentoek mendjaga tempat2 jang di- 
antjam oleh goenoeng Merapi, bila 
mana. akan terdjadi perlctoesan. 

senar Jang 

Prov. Raad Midden java. 

Karena tocan R, Ng. Sosrohadikoe- 
soemo diangkat djadi Gedelegeerde 
pada Volksraad, beliau akan berhenti 
sebagai Gedeputeerde pada Prov. Raad 
Midden Java. A5 

Jang akan djadi gantinja, jaitoe Mr. 
Sastromoeljono. | 

Dokter Kraton Solo 
Pengganti Dr. Radjiman. 

Moelai dengan th. 1936 t. Dr.Radjiman, 
Dokter Kraton Solo dan mendjadi poela 
Directeur kliniek Kadipolo, akan ber- 
henti dengan pensioen. 

Kabarnja jarg akan. diangkat djadi 
gantinja, Dr. Mohamad Saleh jang seka- 
rang bekerdja pada C.B.Z. di Soerabaja. 

Kabar lain lagi mengatakan, bahwa 
Dr. Satiman jang akan diangkat se- 
bagai penggantinja. 

an Sa 

Lagi penggelapan oeang 
Gouvenement 

Aneta dari Madioen mengawatkan 
bahwa Perceptie seorang ambte- 
naar di Ngawi jang diwadjibkan be- 
kerdja memoengoet oeang Gouverne- 
ment, sekarang ketahoean soedah meng 
gelapkan sedjoemblah f 4000, dan ia 
sendiri soedah menghilang. 

mesra : 

Dari Padang menoedjoe Tg. Priok, 

Dari Padang Aneta kabarkan, bah 
wa 3 boeah kapal oedara ' ,Dornier" 
telah menoedjoe kedjoeroesan Tg. Priok 
pada pagi tadi poekoel 8. Hari Sabtoe 
dan Senen 'j.a.d. kapal itoe akan ter- 
bang diseloeroeh poelau di Soematera 
Barat, jang mana disini akan toercet 
poela Resident dari Radang. 

Itoe Belanda pemeras 
Kemaren dengan pendek telah dika 

barkan tentang itoe orang Europa di 
Semarang jang mengantjam dan  me- 
meras beberapa orang Tionghoa harta 
wan soepaja memberikan ocang pada 
nja, Dan di 2e. blad ini hari djoega 
ada dimoeatkan lebih landjoet (lagi 
tentang itoe pemeras. 

Ini hari Aneta dari Semarang me- 
ngabarkan lagi bahwa sekarang soedah 
ada seorang Tionghoa jang ketiga me- 
ngadoe pada politie bahwa ia djoega 
soedah pernah mendapat seerat antja   
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man dari itoe orang Europa. 

.Idang makan-minoem, tapi ta" oeroeng 

Icisco — Tiongkok — Philippijnen — 

.Ivia. Engeland, 

Ibali dari Parijs, telah berbitjara dengan 

memndgpanara 

Moeatan dilempar kelaoet 
Terlaloe banjak me 
moecatlada, 

Satoe perahoe besar jang penceh di 
isi dengan moeafan lada, sedang dalam 
pelajaran. dari Lampoeng ke Betawi, 
dalain pelajarannja mendapat malape- 
taka (bahaja) karena keadaan laoetan 
riboet. Lain dari. itoe maeatannja soe 
dah terlaloe saraf-(penoeh). 

erangan 

Oentoek menghindarkan bahaja, ma 
ka Kapitein itoe perahoe laoet melem 
parkan 32 karoeng lada kedalam laoet. 

Barangkali fikirnja lebih baik tangga 
diboeangkan daripada roemah roeboeh 
sama Sekali. Dengan begitoe achirnja 

selamat di pelaboehan Pasar Ikan. 
seanfprs 

Makan diinggap vergadering 
Empat erarng anggauta P.S LI. di 

Dangoeng2, toean2 Darwisj Ma'roef, 
Ramli Gani, Dt. R. Maradjo dan Sahe, 
pada tg. 6 Sept '35 kebetoelan berte- 
moe bersama2 diroemah orang toea t. 
Ramli Gani, dimana mereka didjamoe 
makan minoem menoeroet adat istiadat 
orang disitoe. 

Tengah mereka itoe makan datanglah 
Mantri politie P,I.D, dan Ass. Demang 
mengetok pintoe dan teroes masoek, 
dan setelah 4 orang tadi habis maxan 
mmincemnja dibawalat kekantor di Kp, 
Tengah oentoek ditempel verbaai satoe 
persatoe, 

Soenggoehpoen mereka ditemoei se- 

da'waan melanggar vergader-verbod 
djatoeh atas poendak mereka itoe. 

Nasib apa jang akan mereka terima, 
adalah bersandar atas: Lajjoesibana 
illa ma kataba'llahoe lana (Tidak se- 
socatoe menimpa “dirinja manoesia, 
melainkan atas soeratannja), demikian 
dikabarkan oles Madjelis Pers P.S.LI. 

Penerbangan dienst seloeroeh 
doenia, 

Meliwati Indonesia. 

Aneta-Reuter dari Den Haag menga- 
watkan : 

Ada didapat kabar bahwa oleh ,,Pan 
American Airways“ dan K,L.M. soedah 
Gipilih route (djalanan penerbangan) 
oentoek penerbangan keliling doenia 
(werelddienst), jaitoe dari San Fran- 

Borneo — Java — meliwati Hindia Ing- 
geris teroes ke Amsterdam, Dari sini 

teroes ke  Ysiand — 
Groenland dan teroes ke New York, 
Perdjalanan terbang di Europa Selalan 
via Azoren Nindia Barat ke New York 
Gjoega sedang dipertimbangkan. 

Toean Plesman telah membitjarakan 
hal ini di New York, jaitoe tentang 
tjita tjita Pan American Airways, jang 
mana bisa kedjadian dalam dienst 
sepoeloeh hari sekali, 

sud Yama 

ITALIA — ETHIOPIE 

Volkenbond insjaf bahwa peri keada- 
an mendjadi hebat 

Permintaan dari pihak Italia 
Aneta Reuter mengawatkan 

dari Geneve, Komisi Lima kemaren 
pagi poekoel 11 telah bersidang, sete- 
lah Laval jang kemaren pagi balik kem 

Aloisi dan de Madariaga. 
Dikabarkan, Aloisi akan menerima 

kan djawaban officieel dari Italia, ke 
pada Komisi Lima. 

Di Geneve orang koeatir, bahwa ke 
renggangan antara doea pendirian tak 
bisa dibikin rapat, sehingga Komisi 
akan terpaksa mengambil kepoetoesan 
jang bersipat hebat, oentoek dimadjoe 
kan kepada conseil, 
.Rembitjaraan Komisi Lima, setelah 
berlakoe beberapa menit, lantas disoe 
dahkan. Ada diakoei, bahwa peri ke 
adaan menjebabkan poetoes pengha- 

sampailah djoega itoe perahee dengan |" 

  
  

— Kemaren sore De Madariaya berbi- 
Ijara dengan wakil Italia dan Ethiopie, 

Pagi ini diadakan lagi Vergadering 
oleh Komisi Lima, oentoek merjoesoen 
rapport jang akan dikemoekakan kepa 
da Conseil. Dalam rapport Itoe, dibe 
ri tahoekan, bahwa daja cepaja oentoek 
mendamaikan perselisihan, soedah men 
djadi gagal. 

Sikap Italia tidak berobah. 
tidak menjetoedjoci voorstel2 
misi Lima. 

Italia tetap minta, soepaja padanja 
diberikan daerah jang berbatasan de- 
ngan Erythrea. dan hak mamat-amati 
(controle) Ethiopie 

Ia tetap 
dari Kc- 

—Djawaban Ethiopie, 
Aneta Reuter mengawatkan 

dari Geneve, bahwa Ethiopie soeka 
menerima voorstei2 Komisi Lima, tapi 
dengan perdjandjian, bahwa hak- haknja 
Souverineiteit tetap” padanja dan hal2 
jang lain jang penting2 dibitjarakan 
lebih djaoeh, 

Permintaan Italia. 
Aneta Transecean mengawatkan dari 

Parijs, correspondent Havas di: Rome 
menjeboetkan pasal-pasal dibawah ini, 
sebagai dasar menoeroet pendirian 
Italia, oentoek mengadakan pembitja- 
raan-pembitjaraan baroe : 

g 1, Mesti dibedakan antara Ethiopie 
jang sebetoelnja dengan daerah-daerah 
jang direboet oleh Ethiopie,: karena 
jang diminta oleh Italia, hanja daerah 
daerah jang terseboet paling belakang 
Itoe, 

2 Perloetjoetan sendjata dari Ethiopie. 
mesti ditanggoeng, jang mana moeng 
kin, kalau diamat-amati oleh Italia. 

3. Ethiopie dtangan dikasih djalan 
boeat keloear ke laoet, karena kalau 
dikasih djalan itoe, nistjaja perloetjoe 
tan sendjata dari Ethiopie ta' akan bi 
sa diboektikan. 

4, Terriotoriale concessi jang dibe 
rikan kepada Italia oleh contract anta 
ra Perantjis-ltalia, mesti dibitjarakan 
lagi. dalam pembitjaraan jang akan da 
tang. jang: mana menoeroet italia be- 
loem. terdjadi. 

Darimana wang dike- 
doek? 

(Aneta Reuter mengawatkan da 
ri Rome, satoe besiuit keradjaan telah 
dima'loemkan, dengan mana ditentoe- 
kan, bahwa Italia akan mengeloearkan 
wang (suppleteir) banjaknja 2'/, mil- 
liard lire boeat Aprika Timoer. 

Soeroehan 
tangkap. 

Dari Addis Abeba Aneta Reuter 
mengawatkan, pembesar2 Ethiopie di 
Gondar, telah menangkap Seorang soe- 
roehan Italia, jang berdjalan ke Adoea, 
Gezant Italia/di Fthiopie, Graaf Vinci, 

telah memadjoekan protest. 

Italia, di- 

Lihat samboengan dipagina 3.     rapan. “& 
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Kasih dan terima. 
Volkenbond dan commissie lima ang- 

gauta beloem perloe poetoes asa. Me- 
mamang djikalau kesoekaran sampai 
dipoentjaknja, masih bisa didapat dja 
lan sentausa oentoek togroen poela ke 
bawah. 

Sikap “keras membandel dari Italie 
tidak bisa selama2nja. Biarpoen tidak 
terdengar apa2, mesti dirasakan angin 
menioep, jang 'idak tambah mengor- 
'bankan api kenafsoean, akan tetapi me 
matikan api itoe. 

Angin itoe, boleh djadi boekan da- 
tangnja dari djoeroesan Oetara-Barat, 
dan djoestroe angin dari lain djoeroe- 
san, itoelah jang memberi pzngharapan 
bisanja tertjegah perang mendjalar 
lebih loeas. : 

. Voorsiel2 dari commissie lima ang- 
gasuta itoe kabarnja ditolak bleh Duce 
Mussolini, akan tetapi diterima baik 
dengan berbagai-bagai perdjandjian 
oleh Keizer Hsile Selassie. Dengan 

- begitoe, maka Italie itoe lepaskan diri 
dari perikatannja Volkenbond, sedang 
Ethiopie berhak atas perlindoengan 
Volkenbond itoe. 

Begitoe djoega, Italie beloem maoe 
poetoeskan peroendingan dan baroe- 
baroe ini madjoekan berbagai-bagai 
permintaan, sebagai voorstel oentoek 
mentjegah peperangan dengan Ethiopie 
dan oentoek menarik poelang seantero 
balatentaranja, jang sekarang ada di 
Afrika Timoer. Permintaan Italie itoe 
adalah : 

1. daerah lebih loeas dari pada doe- 
loe didjandjikan kepada Italie : 

2. sesoeatoe perhoeboengan ke laoet 
dari Eihiopie mesti liwati Erythrea : 

3. balatentara Ethioop mesti diper- 
loetjoetkan sendjatanja dan recorgani- 
satie balatentara itoe mesti dipertjajakan 
kepada Italie : 

4. daerah jang diberikan kepada 
Italie mesti sampai tjoekoep loeasnja, 
soepaja Erythrea dan Somaliland terga- 

' boeng djadi satoe. 
Boekan main permintaan Duc2 Mus- 

solini itoe. Permintaan daerah Ethioop 
itoe berarti mengoeroeng Ethiopie de- 
ngan daerah Italiaan. Bahwa perhoeboe- 
ngan laoet mesti liwati Erythrea itoe, 
pasti dengan maksoed, soepaja Ethiopie 

2. itoe djangan seloendoepi- sendjata pe- 
rang dan. alat-alatnja, karena Italie 
tidak soeka, jang Ethiopie itoe mem- 
persendjatakan diri. Satoe negeri jang 
diloetjoetkan sendjatanja, sama djoega 
tergenggam oleh negeri, jang per- 
sendjataannja modern dan lengkap. 
Seantero voorstel dari Mussolini itoe 
berisi maksoed mena'loekkan Ethiopie 
dengan haloes, dan beberapa 'tahoen 
dikemoedian hari perampasan kemer- 
dekaan dan hak dipertoegan dari Ethi- 
opie bisa dilakoekan dengan tidak 
banjak kerewelan dan pengaliran da- 
rah, serta dengan persetoedjoeannja 
semoeca negeri. Pasti sekali voorstel 
ini tidak dipertimbangkan lagi oleh 
pemerintah dan Keizer di Addis Abeba. 

ementara itoe, diterima kabar, bah- 
wa Ke'zer Haile Selassie soeka djoega 
memberikan concessie2, soepaja per- 
damaian tidak terlanggar. : 

Keizer itoe soeka : : 
1. memasrahkan sebagian tanah dari 

daerah provincie Ogaden, dengan ber- 
toekar dengan satoe djalan kelaoet 

2. memasrahkan sebagian tanah dari 
daerah provincie Tigre kepada Italie, 
dengan mendapat bajaran beroepa 
ocang contant : 

3. memboeka Ethiopie oentoek ke- 
perloean economisch bagi : semoea 
negeri atas dasar keadilan jang sem- 
poerna. | 

4. mendjalankan perobahan adminis 
tratief dengan bantoeannja adviseur, 
jang diangkat oleh Keizer : 
“5, mendjalankan perobahan dan pe 

netapan baroe dari politie dan per 
atoeran negeri: 

6, watas2 Ethiopie ditetapkan de 
ngen tegas, jangmana haroes ditang 
goeng kesentausaannja oleh Engeland, 
Frankrijk dan Italia: 

7. soepaja keterangan Ethiopie ten- 
tang sikap tidak memilih fihak dan 
tidak terikat oleh siapa djoega, ditang 
goeng oleh tiga negeri itoe , 

8, soepaja kepada Ethiop,e diberi- 
kan pindjaman oeang oleh semoea 
negeri, dibawah penilikannja Volken- 

“ bond, oentoek kemadjoeannja Ethiopie, 
Orang boleh bandingkan masing-ma 

sing parmintaan itoe. Permintaan dari 
Keizer Selassie sama sekali tidak 
bersifat imperialistisch, malahan se- 
baliknja dari itoe, Keizer itoe soeka 
memasrahkan sebagian daerah negeri- 
nja, dan sebagai permintaan, ia minta 
soepaja lain2 negeri membantoe dan 
mendjaga padanja. Voorstel ini lebih 
sympathiek dari pada jang doeloe 
itoe, 'meskipoen tidak bisa tertjegah 
orang lain berpendapatan, bahwa Ker 
zer Haile Selassie itoe kelihatan hen- 

  

Toekang-soenglap Mr. Sinsoe 
Pertjoba'an pertoen- 
djoekan. 

Di Betawitelah tiba seorang pemoeda 
toekang soenglap, asal Indonesier, Su 

matra tetapi soedah keliling ke Bang- 

kok, Siam, Manilla, Straits dan lain2 

tempat 

Menilik soerat2 jang dipertoendjot - 

kan pada kita, Mr. Sinsoe betoel me- 

moeaskan penonton dimana2 tempat. 
Li 

Besok sore hari Rebo Mr. Sinsoe 

ini akan mengadakan partoendjoekan 

pertama di Betawi, di roemah toean 

'Saeroen, Kwitang 20, dari djam 5 sore 
kira-kira sampai djam 7. 

Sebagai penonton dan tetamoe tocan 

Saeroen oendang sekalian anak piatoe 

dari Roemah Piatoe Moeslirsin, roemah 
piatoe ,,Roekoen Isteri“ dan roemah 
piatoe Moehammadijih, Tanahabang, de 

ngan diadakan soegoehan sederhana. 
Anak-anak toean-toean abonne boleh 

toeroet menonton tetapi tentang tempat 

tidak” ditanggoeng. Barangkali lain 

hari: di lain tempat akan diadakan 

pertoendjoekan sematjam itoe lagi. 
cameif paman 

Pemboenoehan jang kedjam 

Kemaren malam djam 3 di Kam- 
poeng Tjiwaroe onderdistrict Batoera 
dja di Tjikarang telah terdjadi satee 
pemboenoehan jang sangat kedjam, di 
mana seorang nama Armin tinggal di 
kampoeng itoe djoega mendjadi 
korbannja golok, telah mendapatkan 
loeka jang sangat mengerikan hati. 
la poenja leher hampir poetoes sedang 
hidoengnja hilang sama sekali. 

Armin telah didapatkan soedah men 
djadi mait di itoe kampoeng jang ke- 
moedian oleh jang berwadjib diangkoet 
ke C,BZ. sehingga ia tak dapat lagi 
didengar pengakoeannja. 

Siapa orangnja jg berlakoe begitoe 
kedjam beloem diketahoei, sementara 
jang berkewadjiban melakoekan penje 
lidikannja jang teliti. 

Dibatjok maling 

Kemaren malam djam 11 di Kamp. 
Poelo Nangka Kebajoran telah terdjadi 
satoe pengepoengan maling jang sangat 
ramai. 

- Di itoe kampoeng ada tinggal seorang 
djanda jang ada mampoe djoega nama 
Madjoesah selain dari pada itoe ia 
menternak djoega ajam sehingga koe 
rang lebihlima poeloeh ekor. 

Beberapa orang pendjahat sekian 
Jama kiranja soedah intai itoe binatang 
ajam berdjoemblah 4 orang soedah 
satroni kandangnja, jang masing2 mem 
bawa baterij dan alat-alat penangkap 
karoeng jang dibasahi berisi saboek 
kelapa dengan maksoed soepaja itoe 
ajam2 tak dapat berkeok lagi. 

Begitoelah kemaren malam sekawa 
nan terseboet telah datangi roemahnja 
itoe djanda tetapi perboeatannja telah 
gagal oleh karena waktoe ajam-ajam 
tadi ditangkapnjn, se€kor diantaranja 
salah rabah menijekeknja sehingga ber 
keok-keok, 

Dengan socaranja ifoe ajam jang 
poenja mendjadi bangoen dan tak sa- 
lah lagi, bahwa ada perboeatannja ma 
ling. jang kemoedian ia minta pertolo 
ngan dengan teriakan maling-malihng, 

dapat disambarnja, j 
Seorang tetangganja itoe djanda na 

ma Djoerie dengan hati tabah ia ke- 
locar dari pintoe tetapi apa maoe ba 

roe sadja ia menongol, seorang 

pendjahat soedah ajoenkan ia poenja 
golok mengenai di poendak kanan se 
hingga semplek dan djatoeh seketika 

Dengan kedjadian pembatjokan di 
atas orang kampoeng semoea keloezr 
din lakoekan pengepoengan tetapi tak 
berhasil. | 

Si korban dalam keadaan jang pajah 
dikirim ke CBZ oentoek di rawat lebih 
djaoeh. 

Habib 

Akan memboenoeh diri 

Tetapitak sampai mak 
soednja.: 

Kemaren sore kira djam 4 di Pasar 
Ikan orang mendjadi riboet atas per- 
boeatannja seorang pendjoecal koewe2 
sehingga dengan sekedjap sadja orang 
segera berkeroemoen, Ia telah perboeat 
nekat ' dengan maksoed hendak mele- 
njapkan djiwanja dengan djalan meni 
kam dirinja sendiri dengan pisau pe- 
motong roti, ditoedjoekan “diatas poe- 
sernja. Itoe telah menantjap teroes se 
hingga kedalam dan banjak darah me   dak mengalah sadja. 

KN. 
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ngalir. 

tetapi meskipoen begitoe beberapa ekor 

itoe djoega dengan berloemoeran darah, 

  

£ 

    

Gambar ini menoendjoekkan perang-perangan jang dilakoekan oleh tentera berkoeda (cavalerie) di sekitar Betawi 
  ” 

Oentoek itoe kedjadian di tengah 
orang banjak sehingga perboeatan jang 
lebih nekat dapat ditjegah. Orang ba- 
njak dan politie tadinja telah doega 
bahwa, ditempat terseboet telah ter- 
djadi penjerangan. 

Dengan segera jang berwadjib ang- 
koet ke C.B.Z. dalam keadaan jang 
pajah, menoeroet pengakoeannja ia 
tinggal di Kampoeng Djanis nama 
S'amet, maka ia soedah beriakoe ne 
kat karena merasa kesal hidoep ber- 
hoeboeng dengan pikirannja jang telah 
mengganggoe. 

—m 

Geneeskundige Hsogeschool 
Telah loeloes oentoek bagian pertama 

dari Artsexamen tuean R. Trenggono 
Soepali. 

Loeloes - oentoek arts ioean2 The 
Tik Lok, dan R. M. H. Soetomo Tjok- 
ronegoro. 

Akalnja seorang doekoen 

“ Oentoek mentjari 
| sesoeap nasi, 

Di Boei Struiswijk telah kedatangan 
seorang Indonesier nama Rinan asal 

dari Tjrewet bawahan Bekasi, perloe 

hendak menengoki saudaranja jang 

telah di tahan di boei terseboet, ber- 

heeboeng dengan dakwaan toeroet 
tjampoer dalam salah satoe perampo- 
kan jang terdjadi koerang lebih pada 

doca boelan jang laloe di Tjrewet, 

bernama Nadjab tinggal di kamposeng 
itoe djoega. 

Terlebih doeloe ia mengoendjoekkan 
sepotong soerat keterangan, tetapi boe 

kannja dari Bestuur A.R. atau contro- 
leur politie melainkan dari dan jang di 
tanda tangani oleh seorang doekoeg 
desa nama Oeijan dari Teloek Poetjoenn 
Tambuen 

Tentoe sadja cipier boei terseboet 
tanjakan dari mana asalnja itoe soe- 
rat Rinan  mendjadi heran kenapa 
ta' di idzinkan masoek ventoek me- 
nengoki jg achirnja ia terpaksa disoe 
roeh poelang kembali, 

Menoeroet keterangannja Rinan soe- 
rat terseboet ia dapat dari seorang 

nama Oetjan sebagai doekoen di itoe 
'desa, dengan pembajaran sebanjak 
f 0,50,— (lina poeloeh cent) Itoe doe 
koen berdjandji bahwa pada hari itoe 
djoega ia maoe datang ke Struiswijk 

djoega, dan katanja dengan soerat 

idzinannja Rinan akan dapat koendjoe 

ngi' saudaranja dengan mengasihkan 
inakanan atau pakaian, 
“ Sehingga beberapa djam lamannja 
Rinan menoenggoe atas kedatangannja 
Oetjan di moeka boei terseboet, tetapi 

batang hidoengnja ta' kelihatan, jang 
achirnja ia merasa ditipoe oleh Oetja. 

Hai, akal oentoek- mentjari nafkah, 
beroepa2 tipoe moeslihatnja. 

$ bp 

Ho landsch J-vaansch Maleische 
Schcol di Mr, Cornelis 

Boekan  Hollandsch 
Malaisch javaansche 
School. 

Beberapa hari jang laloe dalam ini 
soerat kabar ada ditoetoerkan tentang 
kekoesoetan antara goeroe2 dan pe- 
ngoeroes dari H,M.J. School di Mr. Cor 
nelis, sehingga moerid2nja sama mon- 
dar mandir. 

Soepaja publiek di Mr. Cornelis 
djangan keliroe, perloe ditoetoerkan 
bahwa itoe sekolahan boekannja Hol 
landsch Javaansch Maleische School, 
jang adanja di Tjipinangweg no 2 

Mr. Cornelis, Di ini sekolahan rapi ti 
dak ada apa-apa. poen goeroe dan   pengoeroes sangat baik perhoeboengan 

nja sehingga tidak heran djikalau ke 

ada'an itos sekolahan semangkin ma 
djoe. 

Beloem selang ini di itoe sekolahan 
telah kedatangan Inspecteerende Amb 
tenaar dari Dep. Onderwijs dan Eere 
dienst, dan djoega pengoeroesnjatoean- 
toecan Tjokroprawiro dan Tjokrowiromo 
telah dipanggil ke departement. Tidak 
lain perloenja diberi advies goena ke 
madjoeannja itoe sekolahan, dan de 
partement nanti akan periksa lagi oen 
toek soepaja itoe sekolahan lebih baik, 
dioendjoek apa jang semestinja di 
pakai tjara dan jang tidak, 

Leni paan 

Boekan toean Soemadilaga 

Dalam verslag vergadering Pasoer- 
dan di Bogor hari Saptoe jang laloe 
ada ditoelis sebagai spreker tocan Soe- 
madilaga. Ini salah nama, jang bitjara 
sebenarnja tocan Moh. Darga. 

mmm 

Satoe penangkapan jang 
: kebetoelan 

Seorang soepir Sajoeti sedang me- 
ngendarakan taxinja, sesampzinja di 
djalan Priok mendadak bandnja telah 
roesak sehingga ta' dapat dipakai lagi.   Dengan ini hal seorang toekang pan 
tjing nama Tjadeng bin Misan dimin- 
ta pertolongannja soepajaia toenggoe 
itoe auto, oegntoek sementara hendak 
pergi ke Betawi ambil bandnja. 

Dengan menoempang satoe autolette 
ia mencedjoe ke Betawi dan baliknja 
ia memakai speda baroe dengan mem 
bawa satoe band. 

Oleh karena lama itoe toekang pan- 
tjing tidak diberikan oepahnja dan lagi 
ia merasa lapar, hendak memintanja ia 
merasa maloe. Achirnja dengan diam2 
ia tjemplak spedanja sedang itoe soe- 
pir asjik membetoelkan bandnja. 

Tetapi perboeatannja di atas telah 
diketahoeci oleh jang berwadjib dengan 
tjara jang kebetoelan sekali, jalah 
sedeng ia ada di kampoeng Doeren 
Seriboe (Depok) dengan spedanja tjoe 
rian seorang politis telah tahan padanja 
hendak ditanjakan tentang penningnja. 

Tjadeng, dengan ketakoetan bahwa 
perboeatannja diketahoci, maka ia te 
roes sadja menjerahkan dirinja dengan 
tjeritakan bahwa itoe speda sebetoel 
pja asal dari tjoerian. 

Sementara Tjadeng  didjebloskan 
dalam tahan oentoek menoenggoe per 
hitoengannja. 

— Ga 

Goeroe jang enteng tangan ? 
Hari Sabtoe ji. kita ada moeat satoe 

kabar tentang pemoekoelan pada szo- 

Taman Sari, sebagaimana ditoetoerkan 
oleh orang toea anak terseboet kepa- 
da kita. 2 

Dari lain pihak jang mengetahoei 
betoel kita dapat berita, bahwa penoe 
foeran itoe sebenarnja dilebih-le 
bihkan. 

Lebih djaoeh baik djoega kita njata 
kan disini, bahwa.goeroe A. jang ter- 
sangkoet boekannja toean Amsar, 
jang soedah sedjak berdirinja sekolah 
'itoe  djadi pengadjar disana (kira2 13 
tahoen) dan kebetoelan mengadjar di 
klas 4 poela. 

mentipaman 

Itoe leerling recheurcher jang 
diserang 

Sebagaimana kita kabarkan pada be 
berapa hari jl. atas pembatjokan dirinja 
seorang nama Miming sekakang pem- 
batjoknja dapat di tangkap. nama Ripan 
seorang toekang tjopet jang oeloeng di 
Pasar Senen, Doedoeknja perkara lebih 
djaoeh ada sebagai berikoet : 

Ripan sering kali telah lakoekan pen- 
tjopetan2 pada salah satoe waroeng,   

Pa edaleraa 

rang moerid di Gsmeentelijke H, I. S.' 

perboeatan selaloe dapat diketahogi 
oleh Miming. tetapi ia tetap diam. 

Kembali ia telah dapat tjopet bebe- 
rapa sigaret Faroka Standaard sehingga 
beberapa pak tetapi ini kali Miming 
mengadoekan perboeatannja padi po- 
litie, sehingga dilakoekan penangkapan. 

Achirnja tgekang tjopet terseboet di 
bebaskan dari penoentoetan karena koe 
rang boek'i2. 

Dengan ini Ripan merasa koerang se 
nang atas perboeasannja Miming sedang 
kan ia boekan orarig politie, jang ber 
achir dengan terdjadi penjerangan, dan 
centoek mana terpaksa Ripan sekarang 
membikin perhitoengan 2 perkara satoe 
perkara tjopet dan penjerang. Semen- 
tara ja dalam tahananan sectie 6 Pe- 
rapatan. 

mem rae 

Onderhoofd baroe pzd1 Alg. Politie,— 

Perasaantidak senang 
dalam golongan Politie. 

Benoeman dari tocan J.H. Boon van 
Ochssee, telah membikin tidak senang 
perasaan pegawai Politie jang ber- 
pangkat tinggi. Toean Ridderhof, hoofd 
der Inspectie dari politie daerah, jang 
bekerdja di Departement, telah minta 
ontslag dengan telegram, begitoelah 
Het Nws. mengoeraikan.— 

jera 

Risico bagi recheurcheur 

Pada boelan Juni j.t.I. di pasar boekit 
doeri kira djam 12 siang telah terdjadi 
keriboetan jang ramai, jalah seorang 
recheurheur Hadji Joenoes dari Ka- 
rangdjati (Tanahabang) jang sedang 
enak makan dan minogm, di warceng 
kepoenjaannja Ilim, tidak tersangka2 
telah di batjok dengan 'sendjata tadjam 
(golok) dibagian pipi, dan di kepala 
oleh seorang nama Amsir Boekitdoeri, 
kerna hebatnja Hadji Joenoes tidak bi 
sa berdaja soeatoe apa, tapi oenioeng 
penganiajaan bisa di tjegah oleh orang, 
jang hingga kini mendjadi peroendi- 
ngan pendoedoek Boekitdoeri, korban 
mana diangkoet ke CBZ. oentoek dira 
wat 1”, boelan baroe semboeh kembali 

Begitoelah ini hari telah diperiksa 
di hadepan Landraad Mr, Cornelis. 
Koetika pesakitan di periksa menga 
koe teroes-terang, karena ia telah 
mendjebioskan dalam boei 14 sete 
.ngah tahoen Wwalaupoen ia pada 16 
taoen berselang tidak toeroet merampok 
di kampoeng Boekitdoeri, kemoedian 
saksi Hadji Joenoes di periksa, mene 
rangkan ia betoei sebagai rechercheur 
djoega telah menoendjoekan pada 
poliiue bahwa ia toeroet dalam 
itoe rampok di Boekitdoeri djoega 
koetika ia meloloskan diri dari boei, 
(mendjadi boeron) telah memberi ta 
hoekan pada orang kampoeng, bahwa 
ia larinja akan boenoeh pada saksi, jg 
pada acirnja saksi sendiri bisa tang- 
kap dan kasih rapport pada A.W. Mr. 
Cornelis. Setelah Persidangan menga 
dakan raadkamer, karena pesakitan te 
rang membatjok danmengantjam, laloe 
di kasih 2 tahoen pendiara, Setelah 
pesakitan dari kamar pengadilan. me- 
ngatakan, bijar saja. berkorban“ ka- 
rena tidak berdosa, dan soepaja lain 
hari djangan berbocat begito@ pada 
lain orang. 

Pi 

Oam na di 
Pasar Betawi, 

Keadaan pasar ini hari ada sepi, 
tidak begitoe banjak jang kedjadian 
djoeal beli, kebanjakan harga barang2 
hasil boemi ada koeatan, 
Goela: Harganja anasih tetap jang 

sedia partij ketjil f 5,25 per picol. 
Tepoeng terigoe: Pasarnja 

semangkin koeat, partij ketjil dari tjap:   
BAIM As PAN ANA An 

Kodok, Koeda merah, Boeroeng kaleng 
betoepa sigaret2 di Pasar tsb,, daninidf 1,85, tjap lain lain f 1,80, 
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izaman S.I. baroe lahir, Soerabaja 

emoedian, dengan P.B.L, Soe- 

Cooperatie. 
helaas. baik doeloe maoepoen 

ernjata waroeng Cooperatie 
e daja—oepaja jang Sia-sia... 

oerabaja. di Djakarta d.l.I/ wa- 

n roepa2 se- 

 Aaaka apaan Pa 
. Karena ketjoerangan: karena koerang 
pengalaman: karena lia2 koerang setia, 

pe karena persaingan. Djika tidak semoea 
|. sebab2 ini, soedah mendjadi penjakit 
|... jang membawa waroeng Cooperatie 

kekoeboeran, ja, djika tidak semoeanja, 
nistjaja sebab salah satoe dari padanja. 

Tapi pada pikir kita, sebabnja jang 
| paling besar, jaitoe karena membeli 

| barang boeat waroeng Cooperatie itoe 
soedah mahal. Ini terdjadi, karena wa 
roeng Cooperatie tjoema bisa membeli 
baraangnja dari saudagar2 perantaraan, 
tidak langsoeng dari importeur. : 

Karena barang-barang itoe mahal 
|harganja maka tid-lid achirnja pergi 
meninggalkan Cooperatie, pindah lagi 
kelangganan lam2, dimana mereka itoe 
bisa mendapat barang keperloeannja 
dengan harga lebit” moerah. 

Selama waroeng2 cooperatie, beloem 
bisa membeli voorraadnja dengan har- 
ga perdagangannja biasa, kita rasa me 
mang soekar hidoepnja cooperatie. 

.. Itoelah sebabnja kita katakan, ada 
verstandig djika orang tidak berseke- 
ras dalam peroesahaan cooperatie, dan 

2 membelokkan haloean —althans boeat 
dewasa ini kepada perdagangan biasa. 
'Dalam hal itoe orang2 di Soerabaja 

soedah insjaf, dan menoeroet S oeara 
Oemoem disana soedah diadakan 

' »Persatoean Dagang Indonesia". 
Sedang berita dalam Pemanda 

ngan ini, mengatakan tentang satoe 
NV. di 

4 10000— 
Singsingkan lengan badjoe toean, 

walaupoen dengan kapital kefjil2.: 
. Sebenarnja hal itoe boekan soeatoe 

| perkara baroe. Tapi djika sekarang 
.  dipermadjoe, ditiroe oleh lain2 tempat, 

kita akan melihat socatoe kemadjoean 
jang lebih pesat dari pada jang soedah. 

.- Boleh kita kembali lagi pada wa- 
roeng cooperatie, djika kita soedah 
sanggoep mengadakan inkoop- Centrale 
jang koeat dan baik organisatienja. 

se 

| AHM, 

|. semangkin koeat per ton 11-18-9 pond 
ta perna harga disini jang kering 

picol. Na 
 Minjak klapa: Pasarnja masih 

—. tetap partaij ketjil dari O, F. Hap Goan, 
“- Archa No. I dan O,F. Rangkas Be- 

| Rubber: Harganja masih tetap 

.. September f 0,17”/, nom: 
.. Kofifie Robusta Paiem- 

bang: Pasarnja masih tetap. parij 
ketjil melihat kwaliteit f 5.90 sampai 
16,30 per pico. 4“ 
 Ladahitam Lampoeng: Ini 
hari pasarnja ada sepi harga ada koea 
tan hari Saptoe ada kedjadian FE. K. 

2... Telok Betoeng lev. September dengan 
— harga f 6,70, E.K. Betawi ini hari Iev. 

September pembeli f 6,75, pendjoeal 

1 aa Muntok: Harga 
. nja masih, tetap koeat jang sedia 

f 15.50 nom: HE NGAAN " 
 Citronella olie: Harganja ada 

koeatan kemaren ada djoega jang kedja 
dian djoeal beli, boeat contract A. bri 

— koet drum lev. Sept/Oct. soedah djadi 
dengan hargaf 0,65 dan lev, Oct,/Dec. 

: | Gjoega ada djadi dengan harga f 0.67, 
1 minjak Citronelia ada djadi djoega 
D0 dengan harga fO. ) 
00000 64, ini hari lev, Oct./Dec. f 0.67 nom: 

. Iev. Jan./Maart 1936 pembeli f 0.68, 
lev, Jan./Juni pembeli f 0.69 lev. Jan./ 

“Dec. pembelif 0.71. | 
Bawang merah Cheribon: 

      

Harganja masih tetap pariij ketjil me-| 
| Ilihat kwaliteit f 1.65 sampai f 1.85 

-.. per picol, bawang Australie Cheribon 
— partij ketjil melihat kwaliteit f 2.85| 
sampai f 3.15 per picol. 

Katjang kedele: Gendjah Te 
2 g pasarnja masih tetap partij ketjil 

. f'3.80 sampai f 385 per picol. 

  

       

  

Cooperatie. 
biarin suga mas 

ludara2 di.Soerabaja, soedah ter-| 
mempoenjai napses besar sekali) 

adjoe dalam perekonomian. 

edoeng”nja waroeng Coope-| 
endjadi poela poesat perge- 

ketempat bahaja itoe terdjadi, poen 

Semarang dengan kapitaalj: 

Copra: Harganja diloear negeri 

uropa keloearan Hantam f 3,50 perj 

is bocat Java std. Sheets & Crepe lev.| 

|merobah soesoenan itoe. 

pendjawaban Pemerintah maka Kamer 

| djatoeh. "A 
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Kawanan bandiat 

Tokio 23 Sept. Aneta. Menoe 
roet kabar dari Hsingking, ada II orang 
jang mati dan 9 orang loeka, tatkala 
kawanan bandiet mendjatoehkan kere 
ta api Hsingking—Tumen, dekat Wci- 

hua, dan dimana mereka itor meram ' 
pas barang orang penoempang. 

. Hulptrein dari Kirin jang dikirimkan 

djceza djatoeh dari reil. Dalam ,ketjela 
kaan iniada 19 orang korban. 

Korban2 itoe. ialah orang Japan, Ko 
rea dan Tionghoa. KK. 

Berita jang kemoedian dari Hsing- 
king, mengatakan banjaknja korban da 
lam penjerangan kereta-api oleh kawa 
nan bandiet itoe, ada 1 jang mati dan 
17 jang loeka. 

4 Kamila 

NEDERLAND 

Pasoekan Politie ditambah 
djoembl:hnja 

Den Haag, 23 Sept. “35 (Aneta). 
Berhoeboeng “dengan ditambah ba 

njaknja djoemblah corps politie, mereka 
ditempatkan pada standplaatsen baroe. 
Minister van Defensi renambah djoem 
blah politie banjaknja djadi 1125, 

Sen 

. Oniwerp dari penghematan 

Den Haag, 22 Sept (Aneta). Me- 
noeroet pendengaran kita, Minister Co- 
lija akan meneroeskan tentangan per- 
atoeran dan akan berbitjara tentangan 
rantjangan penghematan. Lebih djaoeh 
Aneta mengabarkan, bahwa hari Rebo 

akan berbitjara tentangan bezuinigings 
ontwerp itoe. Selainnja fasal itoe djoega 
Minister akan mengoeraikan sedikit 
tentangan keadaan kabinet. “ 

Perkara speiling baroe. 

“ Dalam bahasa Belanda. 

Den Haag. 23 Sept. (Aneta). 
Bestuur dari Perkoempoelan Journa- 
listen di negeri Belanda soedah ma- 
djoekan permintaan pada Ministerraad, 
'soepaja seberapa boleh dengan lekas 
|diadadan atoeran2 jang perloe oentoek 
mempersatoekan spelling bahasa Be- 
landa, menoeroet djoeroesan mana 
Idjoega soepaja lebih didapat kema 
Idjoeannja. ———- : : : 

& anajrsan 

Itoe pemogokan di Tiiburg 

Tilburg, 23 Sept. '25. (Aneta). 
Ini pagi keadaan pemogokan tidak be- 
robah dan djoemblah orang-orang jang 
mogok ada 4274 orang. Peang 

0000 Kebakaran besar: 
Wormerveer, 23 Sept. '35. 

(Aneta). Gerkensolieraffineerdery soe- 
dah habis terbakar dan keroegian ada 
f 75.000 tetapi ditanggoeng oleh as- 
surantie. Seat 

Mk 

My. centcek lelterkunde. 

vergadering dari My oentoek letter- 
kunde, berhoeboeng dengan adanja 
perselisihan, disebabkan harga jang di 
berikan kepada Marsman, maka orang2 
memvoorstek soepaja keadaan itoe di 
soesoen kembali, atau diperbaiki kem. 
bali. | 

Menoeroet stemman maka diadakan 
seboeah cominissie oentoek keperloean 

Te dna 
IG 

Rentjana penghematan. 

Tanggal 24 September (ini hari) minis- 
ter Colija memperbintjangkan rentjana 
penghematan termijn kedoea, tetapi 
djoega akan mengoeraikan sedikit ten 
tang sikap Kabinet. Kabarnja sesoedah 

akan menjelidiki berbagai-bagai afdee 
ling. 

sewaan 

Lagi ketjelakaan mesin terbang 

Soesterberg,23 Sept. 35 (Aneta) 
Mesin terbang militair Fokkerjager D- 
16 waktoe terbang tingginja 600 meter 
'soedah djatoeh dan roesak sama sekali. 
| Jang mengemoedikannja sergeant 
Steensma kebetoelan waktoe  djatoeh 
melontjat keloear mesin terbang mema 
kai parachute (bebalonan) sehingga ia 
selamat sampai ketanah ada 500 meter 
djaraknja dengan tempat mesin terbang   

huling. 35 mijl dari lor-wetannja Tun, 

Minister Colijn pada termijn ke doeaj 

Leiden, 22 Sept. (Aneta). Dalam| 

Den Haag, 23 Sept. '35 |Anetal.| 

aa 

Staking masih berdjalan teroes 
Conflict beloem da- 
pat selesai. Au 

Tilburg, 22 Sept. (Aneta). Komi 
te dari pemogokan, telah bervergade- 
ring dengan kaoem pemugokan pada 
hari ini, dimana kenjataan akan meme 
gang tegoeh semoeanja. 

Berhoeboeng dengan ini beloem da 
pat .dikatakan, bahwa besok orang2 
itoe akan memoelai memegang peker 
djaannja kembali. 

Kapal mail Belanda 
“Oldenbarnevelits 

Den Haag, 23 Sept. (Anetaj 
Berhoeboeng dengan kabar dari 

“Het Volk", bahwa kapal motor “John 
van. Oldenbarnevelt“ akan mendapat 
extra-proviand, diatas kapal, oentoek 
persediaan, keperloean perdjalanan me 
laloei Tandjoeng Pengharapan (Afrika). 
Aneta meminta keterangan kepada Di- 
rectie dari Ny Nederland, dan disini 
mendapat kabar, bahwa extra-makanan 
itoe tjoema bergoena didalam perdjar 
lanan dari satoe pelaboeban kepelaboe    

    

  

bahwa peladjaran k 
doeng niatan. Sima sekali ini bergan 
toeng kepada My. Nederland dan djoe 
ga kepada assuranties dari dahoeloe. 

— Atas permintaan Directie My Nede- 

mengoemoemkan 'kabar dari ,Het 
Volk” itoe adalah merigandoeng pe 
rasaan jang tidak" enak terhadap kas 
oem2 pencempang. : 

Djoega persbureau serta soerat ka- 
bar harian jang lain2, jang menanja- 
kan fasal ini, teroes mendapat djawa 
ban jang seperti itoe djoega dan me- 
Inerima permintaan seperti itoe poela, 
jang semoea berdjandji akan meme- 
gang djandjinja masing2. 

telah diberikan dan telah memboest 
perdjandjian olen wakii dari Vereenigd 
Persbureau ialah toean Siuimers.— 

mewah Dana 

Meskipoen mendapat saingan hebat 

Masih membeli mesin2 
terbang djoega. 

Amsterdam, 23 Sept. '35 |Aneta) 
Meskipoen mendapat saingan hebat 
dari loear negeri, toch itoe maatschappij 
penerbangan Spaansch Lape soedah 
mengirim kawat pada fabrisk pembi- 
kinan mesin terbang Belanda boeat 
minta dikirim lagi Douglas jang ketiga. 

| ITALIE —ETHIOPIE 

Samboengan dari depan. 
Maloemat officieel. 

. Aneta-Havas.mengawatkan dari 
Geneve, bahwa ma'loemat officieel jang 
dikeloearkan oleh Secretariaat dari Vol 
kenbond, menerangkan, bahwa Komisi 
Lima kemaren pagi telah bersidang dan 
memeriksai, djawab Ethiopie dan Itaiie. 

Komisi Lima akan memadjoekan rap 
port kepada Conseil. .. 

Menoeroet kabar, rapport itoe akan 
berisi semoea documenien tentang pem 
bitjaraan2 dari bermoela timboelnja per 
selisihan Italia — Eihiopie. . 

Lebih djaoeh dikabarkan, . bahwa 
Komisi Lima memandang perloe me- 
njerahkan perkara itoe kepada Conseil, 
karena djawab dari Italia dan Ethtopie, 
sekarang ini soedah diterima dan ka- 
rena pentingnja perkara itoe poela. 

Orang memandang perkara itoe soe 
dah mendjadi. hebat sekali. Dan lagi 
orang menocendjoekkan, bahwa Italia 
sekarang ini dengan sjah karena me: 
noeroet Handvesi, telah ditjegah dari 
bolehnja memerangi E:hiop:e, karena 
Ethtopie soedah menjetoedjuei renijana 
perdamaian jang. ditentoekan oleh 
Volkenbond. LN : 

Permintaan2 Mussolini di pandang 
sebagai tidak bisa diterima, Sebab, ka 
lau diloeloeskan permintaannja itoe, 
maka Ethiopie akan terkepoeng sama 
sekali oleh daerah. lialia, 

Didoega, nanti malam atau besok 
pagi, Conseil akan bersidang. 

  

Lelang genteng teroes berdjalann 

Barang2 lainnja djoega, 
— Dalam penjiaran Madjelis Pers PSII. 
ibl. diberitakan. tentang nasib orang2 
didaerah Moeara Doea jang sama me 
noenggak nadjak dikenakan. lelangan 
atas sebagian hara bendanja dan djoe 
ga genteng 1g. masih diatas roemah jg. 
berarti orang2 jang tinggal didalamnja 
mendjadi hanja bernaoeng dibawah   rm) sda Ni 

langit sadja, dan kalau datang hoedjan. 

land, kelihatan oleh Aneta tentangg 

Atas nama itoe semoeanja uitsiagnja | 

    

  

   

#1 Imoelio telah ditangkap berhoeboeng 
! toedoehan tidak membajar| 

AE an born 
  

  

  

| MALAISE 

wi
 

sakit Bawasir, sakii Kentjing, 

dibawah djari-djari kaki. 

29 gram f 2,—   

is TINGGAL 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

-Im TABIB S.S. MOHAMMED ALI ym 
. Matramanweg No. 39 pinggir djalan ram — telefoon 536 Meester-Corneli 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau op eratie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe at au 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, sep erti: 

sakit Gigi, sakit Maia, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 

 £ 0,75 dan anak ketfjil f 0,25.— 
"Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport, 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

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

- MALAISE 

4 

sakit Prampocan, Mengi, Medjen, 

  
  

  

  

            

Mn Be 

& 

Pasar Senen 158 — 

tentoe dalam roemah itoe akan men- 
djadi gerangan air. 

Dibawah ini M.P.P.SLI, seboetkan 
lagi beberapa orang jang mendapat 
nasib seroepa itoe, ialah orang2 dari 
desa Pendagan dan Mahanggin. 

1. Nadjib—dileiang geneng jang 
masih teratap 500 keping, dihargaif 1 

2. Abas—700 keping, harga fi 3.— 
| 3. Doeiah—500 keping, harga f 1.- 
(Ketiga orang ini karena sangkoetan 
belasiing tahoen 1935). 

3. Bagoes—21 keping papan dan 1 
lemari, harga f 3.50, 

5. Moechtar - 10 batang kajoe ra. 
moean roemah, harga f 7.— 

6. Derahman - kajoe ramoean roe- 
mah, harga f 7,— 

6 Baidin - satoe senapang, harga 

Semoeanja ini sangkoetan belasiing 
tahoen '34 dan '35, dan seorang lagi 
bernama Adjib dilelang 1000 keping 

ting tahoen 1935, sedang di Pembang 
kok terdjadi lelangan atas satoe pon- 
dok kepuenjaan Barang dengan has 
ga f 250, 

enanroarua , 

Pemeriksaan Perkdra toean 
Sastroatmudjo c.s. 

4. Sebagaimana telah kita siarkan da- 
"lam Madjelis Pers kita jbl. bahwa tt 
-Sastruatmodjo, Ressort Kommissar:s 
PSII, tocan Poespeatmodjo, Pengoerues 
PSSI" di Saiton dan toean Sastrodi- 

dengan 
padjak. 

Lebih djaoeh 'dapat kita kabarkan, 
bahwa pada hari 8abtoe jbl., ketiga 
toean itoe telah dimoelai memeriksa 
perkaranja didepan Landraad Kraksaan, 

Karena perkara itoe beloem poetoes 
lalbe ditoenda pada hari Kemis j. a.d. 

Ketiga pesakitan itoe dibela oleh t. 
W. Wondoamiseno, Vece-Pres, Dewan 
Parij S.LI, dari Soerabaja, 

Ketika digiring dari boei ke Land: 
raad, ketiga mereka itoe di borgol. 

genteng. harga f15.- sangkoetan belas |: 

    

  

     
NAS: 

| |Toeanstocandan Njonja-njonja jang berlangganan sama kionoit 
. kentoe beroentoeng, 

Menoenggoe dengan hormat 

TOKO SUMATRA“ 
Batavia-Centrum. 

lihat soerat dakwaan, t, President Lan 
draad, tidak soeka mengaboeikan, 

Berhoeboeng dengan itoe, toean 
AM Sangadji, Pres. L.T.P.S.HI. telah 
mengadakan oeroesan dengan..tocan 
Adv. v. Ini. Ziren dan Pukrol Djen- 
dral di Batavia- C. 

  

  

Postspaarbank di 
Hindia-Belanda 

Penjimpan, jang beloem menjerakkan 
boekoe spaarbanknja sampai sekarang 
oeatoek MENOELISKAN BOENGA 
KEDALAMNIJA, jaitoe boenga tahoen 
1934 dan tahoen jang lebih dahoeloe, 
dengan ini diperingatkan lagi soepaja 
menjerahkan boekoenja pada kantor post 
ditempatnja. 
Di- Batavia (C), Soerabaja, Medan dan 

IMakassai boleh djoega boekoe spaar- 
bank itoe teroes diserahkan pada Agent- 
schap Posfspaarkank. 
  

  

SCHOENMAKER 

  

    
  Haroes diterangkan, bahwa ketika   pembela t, Wondoamiseno, meminta 

- 

Firma ,SIN HIN" 
Pasar Baroe No. 82 Bt.-C, post Box No .1 

  

Sedia sepatoe foean? — njonja? dan 
sinjo?.— matjam? model harga pantas — 
moerah, 

Ada sedia Baby schoenen en roepa2 
kleur. 

Prijscourant dikirim gratis bila diminta 
pesenan besar kefjil, kita perloe kirim, 

aa 
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GLOBE BIOSCOPE 
Ini malem pengabisan 

One New York Night: 
(Het Lijk in de Koffer) 

Satoe tjerita detectief jang menarik hati. 

dengan 

FRANCHOT TONE 

UNA MERKEL 

CONRAD NAGEL   
  

  

   

    

   

  

  
” 

  

CINEMA PALACE | 
Ini malem dan brikoetnja Premiere 

Dipertoendjoeken satoe film Rimba jang sanget besar 
dan loear biasa! 

Satoe tjerita dalem oetan besar, banjak binatang boeas dan 

pengliatan jang belon perna terliat daiem lain lain films demikian ! 

UNIVERSAL PICTURES CORPORATION 

pertoendjoeken 

nCall of the Savage” 
  

“JAN, SI RADJA OETAN) 

     ALS CALL Of THE SAYAGE oervErs41 SERIAL     Soene Prom 

Banjak berkelaian! Banjak pertempoeran. .... 
sama binatang. . ... dan antara binatang sama manoesia! 

Tida kalah bagues dan menariknja sama films TARZAN! 

Ini malem 

dan malem 

  

  

    

  

   

HARRY BAUR 
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ANNABELLA 
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ANAK2 BOLEH NON1 UN 

“ 

antara binatang 

brikoetnja 

ANAK ANAK BOLEH NONTON, AAN 7 

  

  

  

  

  

  

  

: Ter brikoetnja z B THEATER F 
. G m- 

7 Men of Two Worlds 
ai Satoe drama film jang besar dari Remaco 

g dengan tj 

aj ELISSA LANDI dan FRANCIS LEDERER 

Si 
TAK O Ob INA Un OS AD van 

CAM ONE EEENEF IRMAN TAI 

3 CENTRALE BIOSCOPE 
4 « 

Mr, Cornelis 4 

Boeat hari SENEN 23 dan SELASA 24 Sept. 1935 

Doca film djempolan jang penoe dengen perklaian a 

KESATOE : : - 
Cowboy jang soedah terkenal dan disoekai oleh banjak 

penonton segala bangsa 

TIM Mc COYXY 
DALEM TJERITA 

The One Wav Irail 
(BERANI KERNA BENAR) 

a
r
o
 

s) . KEDOEA: 
z SERIE 4—5 dan 6 dari 

si Radjanja semoea Ser'efilm perklaian. 

3 GALLOPING GHOST 
dengen America poenja Voetbalkampioen 

Harold Red Grange 

TON AO SNN END bata 

'AN YANG 
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LEDIKANTEN FABRIEK 

  

  

  

  

    

93 1 

Ylolenvliet West 83 — TeH. No. 1009 — 

ae | oo Kn AA Basu - 7 “1. Djangan pertjaja lihat 
Cinta ia Biak KARSA 3 | doeloe barengnja. 

Speciaal menjedia kan. segala 
matjam model randjang dari 
besi sanggoep bikin sebagai- 
mana kemacean pemesan dan 
pembeli — kwaliteit didjaga 
baik — ditanggoeng koeat 
dan bagoes— harga bo- 

leh berdamai. 
  

Poedjian tidak perlae 
tapi perloe datang 

saksikan 
                                

  

Ketrangan lebih djaoeh, boleh 
tanjakan pada adres diatas 

Agent boeat Palembang 

TOKO EXTRA   

  

  

  

  

     NURUL 

JAPAN — MELAJOE 
Japan paling baik boeat (zelfstudie beladjar sendiri) 
Terkarang oleh: Mr, H. UENO Japansche Journalist 

Oentoek megenalkan persahabatin Irterret cral, den oentoek 
Saling berrengaroeh Cultureel, per'oe sekali kita mergarti dan 
pandai berbahasa asing, socatoe alatoentotkart- mengari dergzn 
Orarg asing. Sekarang tiba waktoenjz bagi Toear-Tcean' dan 
Njonja-Njcen:a di Indonesia otntoek men pel: djari bahasa Nippon 
jang margkin teras: goera keperl eanma, K: mi sarga! memoe- 
Ojiken bockor int bcezt Tcezr2 dit Niorja2 jzng irgn mzoe 
mempe'adj:ri keadaan Nippor, dan djocgz boeat Or.ng jarg ber- 
niaga dergan Nippon. Bcekoe ini sangat baik Foeat oentoek 
mempeladjari bahasa Nippon dergan tidik oesah "pakai goeroe, 
Tjobalah beli boekoe ini. Toean dan Njonja zkan lihat, bahwa 
boekoe ini soeatoe nasehat jang sangat bergoena sekali. 

Oekoerannja 19x 13 cm. Tebalnja 248 moeka Koelitnja 
berhoeroef airmas 

Harganja f2,50 Lain ongkos kirim 

“Keterangan lebih djaoeh boleh mintak kepada 

HIROSHI UENO 
Alaydroeslaan No. 13 —  Telef Bat. 1062 — Batavia.C, 

Verkoop Agent: Disemoeca toko Japan, Administratie Bintang 
Timoer Kebon Sirih 65, Administratie Pemandargan Senen, 
Reclameburezu I. R. A. B, Molenvliet Oost' Djeroekweg 2 E: 

Batavia-C. dan disemoea toko boekoe jang terkenai.     

  

    

Satoe roemah beratap genteng per- 
karangan loeas, “di Djombangweg Il, 
Tg.-Priok, dengan contant, Keterangan 
ebih djaoeh letter A.K. ini soerat kabar. 
  

  

R. Soetrisno 
IND. ARIS 

ALG, PRACTYK 

7 — 8 PAGI 
DJAM BITJARA | : 

5 --7 SORE 
Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 

Wit. 1696 3 44 
3 

8 

  

Baroe terbit 

Boekoe jang amat penting 

Juristen, Zaakwaarnemer, Politie, Amb- 
tenaren B.B. dan semoea orang Moeslimin 
aken dapet paedah dari ini boekoe: 

HOEKOEM ISLAM 
hoeroef latijn, bahasa Indonesia (Mela - 
joe) isinja: Dari hal Wakaf.-Pembrian 
barang.-Dari hal menemoe barang.- 

| Barang titipan Wasiat- Warisan. d.s. 

Dikoempoel oleh : 

A. H. Wignjadisastra Journalist dan 
dibantoe oleh beberapa ahli Igama Islam, 

Harga 1 boekoe sama onkost kirim, 
et f 0,85 

Minta kirim rembours id... f 1,30 

N.V, DE , PERTOENDJANGAN“ 

v/h TJIONGKOENBIE 

Maolenvliet West 20 Batavia-C. 
  

City-Theater 
TJEPOE 
  

Saban malem 2 pertoendjoeckan djam 
1.15 dan 9.30 

Sept: 

Tiongkok film : 
»TI HSIAO YIN YUAN“ 

25-26 Sept: 

Sekali lagi MARTHA EGGERTH 
Beloem ' pernah Martha 
subliem. 

»DE BLOEM VAN HAWA! 

27-28 Sept: 

,PROADWAY DOOR HET 
SLEUTELGAT“ 

29-30 Sept: 

»PFRAULEIN HOFFMANN'S 
ERZAHLUNGEN ' 

City paling moerah — Film bagoes — 
Toestel baroe. Djika penonton koe- 

yang 'poeas melihat City, atau ada 
klacht tentang toestelnja : 

Dapat koembali oewangnja, 

Ba Pa Pa Pa aa Lanang 

24 

SOEDAH TERBIT 

» Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
HN. Dari hal pengertian ,,krisis". 

Ill. Tingkat- tingkat zaman per- 
ekonomian. 
Soesoenan 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan : 
cyklus, 

IV, Depressi sekarang. 
VII, Politik kunjuktur. 
VIN: Penoetoep... 

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

. perekonomian : 

banjak, barga tjoema f.0,60 -|- 
f.0,10. ongkos kirim, ' 
REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada, 
Toean Soemanang, Kramat 174,   Administarie Pemandangan 
126 Senen 107     
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BA en Ser ng Peran 

main begini : 

Pesanlah lekas, : ditjetak tidak |“ 

  

&| Maoe didjogal moerah. " 

Naba 

- - 

AN 
a
t
i



Oi
at
ka
kh
ae
r,
 I

ng! 
SE
R 

aa 

Ata. 

et 

“5 No.143. 

SP 

» 

54 3g 

a orang ketjil, 

    

  

» 

Selasa 24 September 1935 Tahoen ke 4 

andangan 
  

Lem baruan Kedoea 
  

Dari Gemeonte Palembang. 

S3 
Oleh pembantoe »Pemandangan”. 

  

Malam Kemis jang laioe Gemeente- 
raad Palembang telah mengadakan o- 
penbare vergadering. Ini» vergadering 

| adalah vergadering pertama dibawah 
pimpinan toean F.H. van Wetering Bur 

| gemeester jang baroe sadja beberapa 
ear ini poelang dari verlofnja keloear 

$ 

“negeri. 
Anggota bangsa Belanda ada lowo- 

1 ngan satoe orang, jaitoe tempatnja toe 
an Steenbergen jang meninggal doenia 

: “dengan tiba2 tempohari, Anggota In- 
donesier jang tjoema 5 orang djoemb 
lahnja itoe hanja ampat jang datangja 
itos teean2 R. Soewarno S$ Ronopra- 

“wiro R.M. Akip, dan M, Azhari. Tocan 
Mgs. Djalaloedin tidak datang, menoe- 
roet soeratnja ia sakit, tetapi setengah 

“ berita mengatakan bahwa toean ini ti- 
dak begitoe merdeka mendjadi wakil 
rakjat di Gemeenteraad dengan sekali 
an mendjadi boeroehnja B.P.M. Ang- 
gota bagian Timoer Asing hadir semoe 
anja (doea orang). 

Ini vergadering diboeka djam 7 liwat 
sedikit, ditoetoepnja djam 8 malam, 
Meskipoen agenda ada 19 matjam, te- 
dapi 18 “antaranja tjoema hamerpunt 
sadja, dan disini tebih baik kita tidak 
menoeliskan punten pembitjaraan, se- 
bab tidak ada jang rasanja perioe oen 
toek diketengahkan. 

Apa jang haroes difjatat sekedarnja 
pertama Burgemeesier menjatakan ke 
girangannja jang selama 10 boelan ia 
tinggalkan Gemeenteraad soedah beker   dja dengan baik dibawah pimpinan t. 
Doop sebagai wakil Burgemeester. Di 
peringatkan djoega meninggalnja toe- 

“an Steenbergen.” NP 
Toean Doop bitjara sescedahnja 

voorzitter, Beliau djoega mengoetjap 
kan terima kasih atas kepertjajaan 
toean van de Wetering jang mermvoor 
steikan dia mendjai wakil, sedang 
yoorstel ifoe dibenarkan poela oleh 
Regeering jang djoega oleh beliau 
di terima kasihkan. Tidak banjak jang 
saja soedah kerdjakan kataspr. dan di 
oetjapkan poela terima kasih atas ban 
toean anggota2. : 

Toean Mr. Yauw atas rama Handels 
vereeniging dan pendoedoek Tionghoa 
menjatakan kegembiraan atas kembali 
nja toean van de Wetering dan meng 
harap keberesan bekerdja bersama- 
sama. Kepada toean Doop dinjatakan 
kepoedjian tjaranja memimpin Ge- 
meente selama ini tadi dengan tidak 
ada kefjewanja, 

Sesoedah itoe baroelah agenda2 di 
bitjarakan. Diantara 19 punten tjoemd 
punt 6 jang mendjadikan sedikit per- 
debatan jaitoe tentang verordening 
tempat pengimapan siang dan malam 
serta peratoeran tentang waroeng kopi. 
Verordening ini perloe diobah sebab 
adanja sedjak tahoen 1916. Peroba 
han jang terdjadi adalah ini verorde 
ning dipetjah doea, satoe' bocat veror 
dening tempat2 penginapan dan kedoea 
tempat orang-orang makan minoem. 

Didalam mededeeling dan rondvraag, 
disini sebenarnja ada kedjadian jang 
perloe ditjatet, 

. Sesoedah toean voorziiter mengoe 
moemkan jang perkara tanah dengan 

'tocean Raden Nangling adalah pihak 
Gemeente mendapat kekalahan dengan 
soedah ditetapkan poela oleh Raad 
yan Justitie, lantas dioemoemkan poela 

“niatan oentoek memperbaiki nasib 

» Selama ini de kleine man tinggalnja 
tjoema dibawah2 kolong jang doeloe 
“nja bekas ,roemahnja” binatang piara 
an Seperti ajam dan kambing. Menee 
roet voo1z.,, oentoek memperbaiki na- 
sib mereka maka akan didirikan roe- 
mah-roemah di Talang Semoet, tetapi 

'.... dengan pembajaran Contant. . 
Agaknja ta? akan banjak pendoedoek 

kolong mendapatkan kenaikan jang di 
maksoed, sebab oemoemnja pendoe- 

»“ doek kolong itoe ialah mereka jang me 
(mang tidak poenja oeang contant dan 

tidak poela berpenghasilan jang mem- 
bolehkan mereka menjewa tempat jg 
boekan bawah kolong. Sajang anggota2 
tidak bitjara lebih djaoeh tentang nasib 
dan keadaan pendoedoek kolong ini. 

Ketika t. R, Akib menjesali jang Ge- 
meente tidak menerima orang2 Palem- 
bang bekerdja' dikantoor Gemeente, 
antara anggota2 Pelanda saling meli- 

hat kepada sesama kawannja, kemoe- 
dian sama memandang poela wadjah 
nja voorziiter. 

Ini gampang dimengarti, sebab toean 
R. Akib roepanja tidak keboeroe boeat 
pilih perkataan (bahasa Belanda) jang |. :: 
lebih lemas. 

Toean voorzitter mendjawab dengan 
getas bahwa beliau soeka lebih banjak 
orang Palembang adalah lebih baik. 

: Sekarang sampai gilirannja t. Azhari. 
Toean ini sebenarnja sangat jakin agak 
nja dengan pepatah ,,diam itoe emas”, 
meskipoen didalam badan perwakilan. 
Soedah berapa poeloeh kali ada ver- 
gadering Gemeenteraad, tetapi tjoema 
beberapa kali t. Aghari , sempai“ boeat 
hadir, dan meskipoen hadir djoega be 
Hau lebih soeka mematoeng sadja. Dari 
sebab 'itoe disini kita perlog benar 
rasanja mentjaiat boeah bibir belian jg 
barangkali pertama kali ini, 

Spr. memadjoekan didalamrondvraag 
ini satoe voorsiel soepaja dihapoeskan 
verkeersbelasting dan fietsenbelasiing 
jang masing2 besarnja f 3.— danf 2.50. 

Doea matjam belasting ini sebenar 
nja salah satoe soember wang Gemeen 
te jang terpenting, sebab itoe mesei- 
poen maksoed pembitjaraan toean Az 
hari itoe tentoe baik, jaitoe ingin me 
ringankan beban pendoedoek, tetapi 
rasanja «beliau seperti djoega mengha 
rapkan tandoek koeda. Tak terdengar 
alasan jang dikemoekakan beliau boe 
at mendjadi dasar oesoelnja. Lain da 
ri itoe njata poela voorsiel demikian 
salah tempat, tidak heran kalau voor- 
zitter mendjawab dengan moedah djoe 
ga bahwa-itoe matjam voorstel boekan 
dirondvraag tempatnja, tetapi toeng- 
goe marakala nanti ada agenda jang 
membitjzrakan oeroesan begrooting. T. 
Azhari diam, makloemlah t, voorzitter 
memoekoel percies dikepala pakoe, 

Sekian sadja jang kita perloe tjatat 
dari rocangan vergadering Gemeente 
raad itee. 5 

Djangan sampai mendja- 
dikorban woeker. 

Gemeente Palembang roepanja ingin 
.mendjaga djangan sampai personeelnja 
jang gadjihnja selaloe dikoerangi itoe 
djatoeh kedalam terkamannja woeker 
atau tenggelam dilaoetan hoetang. Boe 
at ini lantas diadakan sematjam atoe 
ran jang pegawai2 Gemeente boleh 
memindjam saban minggoe. 

Dalam minggoe ini dioega kelogar 
makloemat itoe jang antara lain me 
njatakan bahwa personeelnja jang ga 
djihnja dibawah f 100.— setiap2 ming 
goe boleh pindjam wang kas jang ke 
moedian akan dipotong dari gadjihnja 
manakala habis boelan, 

Ada diperingatkan didalam itoe mak 
loemat soepaja personeel djangan ber 
hoetang dan wang pindjaman itoe hen 
'daklah digoenakan beeat membeli ke 
perloean dapoer hari-hari. 
'“Oemoemrja kaoem boeroeh jang ga 
dji ketjil adalah hidoep dengan toe- 
toep lobang gali lobang, artinja loena 
si bon lama boeat mendapat bon baroe, 
sebab itoe poela makanja kaoem gadji 
ketjil ini terkenal djoega dengan nama 
kaoem habis boelan habis doeit. 

Dengan bolehkan memindjam saban 
minggoe njatalah wang pindjaman ini 
akan djadi isi kantong jang akan habis 
poela didalam. seminggoe itoe, sedang 
oetang diwaroeng tentoe soedah me- 
noenggoe dari permoelaan boelan. 

. Dengan begini, maka kalau habis 
boelan kaoem beeroeh itoe poenja ga- 

pembajaran pindjaman, tetapi hoetang 
diwaroeng tidak akan loenas. : 

Kedjadian demikian itoe moengkin 
benar kedjadian, dan sjoekoer kalau 
tidak. Hal ini tjoema bisa-bisa orang 
nja sendiri. : 

Penj 
lela, 

'.Meskipoen di koia Palembang be- 
loem dinjatakan berdjangkit penjakit 
'ypkus tetapi ternjata diantara banjak 
orang jang sakit jang mintak pertolo 
ngan dokter sebahagian besar dihing- 
gapi penjakit jang berbahaja itoe. 

Berhoeboeng dengan 'ini, boeat men 
djaga djangan sampai penjakit itoa da 
pat mendjalar lebih loeas dan mema- 

akit typhus meradja   kan lebih banjak korban, maka pihak 

dji tjoema tjoekoep oentoek dipotong 

  

  

. Pertanian anak negeri . 
Provinciale Landbouwworlichtings 

dienst mengabarkan tentangan keadaan 
perianian anak “negeri di Residentie 
Pekalongan, achir boelan Aug. '35 ring 
kasnja seperti berikoet : 

An Padi, 
Semendjak boelan Januari sampai 

dengan Juli 1335 adalah 235.286 baoe 
jang seedsh dipan@ni orang sedang 
selama toedjoeh bhaoelan itoe dari ta- 
hoen 1934 ada 227.345 baoe banjaknja 
jang telah dipaneni orang djoega, atau 
1941 baoe lebihnjajang sekarang. Dan 
tanaman ini pada achir boelan Juli '35 
adalah 67852 baoe mIelawan 2700 bace 
mendjadi 4348 bace oerangnia jang sk. 

Padi gogo. 
boelan Jgn. hingga sampai 

an 8056 baoe jang 
1 sedangkan doe 

loenja 7679 base. tanaman ini pa 
da achir Juli '35 ada 395 baoe mela- 
wan “656 mendjadi njatalah sekarang 
ada moendoer sebanjak 261 baoe. 

     
   

  

Selama 

Djagoeng: 

Sedjak boelan Jam. t-m Juli 35 ada 
81792 baoe melawan 60835 baoe jang 
soedah. dipaneni .0rang selama toe- 
djosh boelan jang pertama a dari th. 
'34. Dan djoega tanaman ini ada di 
sawah pada achir boelan Juli 21516 
baoe ,dan doeloenja 20893 baoe, dus 
sekarang ada lebih banjak sedjoemlah 
623 baoe. 

Oebi. 
Dari Januari t-m Juli tahoen ini ada 

lah 20388 baoe banjaknja jang soedah 
dipanen, sedang selama toedjoeh boe 
lan jang pertama itee dari th. jang ba- 
res silam adalah 21287 bace atau 899 
baoe koerangnja sekarang. Dan tana 
mannja pada achir Juli adalah 22413 
dan 20119 bace maka ada lebihnja 
2304 sekarang. 

4 Keteia. 
Panenan ketela (bataten) ini sediak 

Jan. t-m Juli 1905 sedjoemblah 5919 
baoe “atau 1110 baoe lebihnja tertim 
hang tahoengjang silam. Djoeg taneman 
isi disawah pada acbir Juli tahoen ini 
lebihnja 642 baoe tertimbang tahoen 
jang baroe laloe, dana | 

Katjangtanah. 
Telah dipaneni sedjoemblah 4072 

baoe melawan 4155 bace dari 6 boe 
lan jang pertama terseboet. Sedangkan 
tanamannja adalah 2579 dan 2851 baoe. 
Tegasnja koerangnja 227bace sekarang. 

Kedelse 
Itoe tanaman kedelee diachir Juli 

adalah 9519 bace lebih banjak dari 
pada tahoen inii tegasnja jalan 32243 
dan 23424 baoe. Selama toedjoeh 
boelan jang pertama dari tahoen ini 
354 baee lebihnja jang telah dipaneni 
orang. 

: Tembake. 
Semendjak Jan. t-m Juli adalah 235 

baoe koerangnja jang soedah dipaneni 
(masing2 697 melawan 932 baoe). - 

Bawang dan lombok. 
Kedoeanja tanaman ini telah dipa 

neeci sebaniak masing-masing lebihnja 
121 plus 435 baoe tertimbang tahoen 
jang soedah, sedjak Jan, t-m Juli. 

  

D,V,G.. soentikan mana diberikan de 
ngan pertjoema. uan 1 

Beloem memadai dengan menoeng- 
goe keentengan publiek sadja, maka 
sedjak beberapa hari .ini pegawai2 
dienst kesehatan itoe mengidar dikam- 

Teroetama roemah2 sekolah didatangi 
mereka itoe. 5 

Pekerdjaan ini masih akan diteroes 
kan sampai setiap kampeeng soedah 
didatangi, 

Pembasmi penjakit 
Tb, 

Sebagaimana -djoega dilain-lain tem 
pat, di Palembang djoega orang ber- 
giat oentoek memerangi penjakit jang 
berbahaja itoe. Vereeniging membasmi 
t.b.c,isoedah didirikan dengan dipimpin 
oleh dokter Hollweg. dokter Djohana 
dan lain lain orang lagi. Banjak leden 
soedah  ditjatet dari segala bangsa, 
Gemikianpoen propaganda didjalankan 
dengan giat. 

Oentoek 'mengoempoelikan oeang, 
ketjoeali contributie dari Ieden jang 
f I,—setahoen, sekarang dimoelai 
poela mengoempoelkan oeang jang di 
namakan Sen-Senen (Maandagcent), 

Sebagai permoeiaan ini, tindakan le 
bih doeloe toean Resident Palembang 
memasoekkan dermanja kedalam tje- 
lengan Maandageent itoe. Dengan ini 
dinjatakanlah jang poengoet Sen- Senen 
.meelai  berlakoe,. Dari segenap pihak 
oesaha mendapat bantoean, 

senngpporan   

Dan. 

poeng2 boeat mentjoentiki pendoedoek, 

mn aan mar 

tanamannja adalah 119 'plus 39 
ebihnja jang sekarang. 

Kapok. 
Panenan kapok sekarang ada koe 

rang menjenangkan hati, ketjoeali di 
Tegal dan Batang. Harganja adalah 
enam ketip-jang 1000 bidji kolven, 

SR datif 
Tanaman koffie lagi berkembang. 

Tapi roepznja ada koerang menjenang 
kan, oleh karena koerang air hoedjan 
dan dirintangi oleh angin jang keras. 
Harganja habis panen ini di Batang 
adalah f 6.25 f7.50 sampai f8 50, 

saga 

baoe 

Dari Sumatra Barat 

(Oleh Moira, pembantoc Pemandangan) 

Midden Gewest,19 
' September 1935 

Moelai hari ini kita tjoba kepada t. 
'&. pembatja , Pemandangan” menoelis 
sedikit2 pemandangan dan pendengar 
an kita tentang keadaan di S. Barat, 
karena gewest ini djika dipandang da 
ri djoeroesan politiek economie 
dan Social, memang soeatos gewesi 
jg amat penting dan berarti 
oentoek dimasa jg akan datang. Ber- 
hoeboeng dengan ini rasanja patoet se 
kali bagi kaoem terpeladjar gewest ini 
ig berada dilocarnja bahkan boekan 
sadja patoet sekali, tetapi wadjib 
oentoek mengetahosci bagaimana keada ' 
an gewest asalnja. 

Bocat permoelaan ini hendak kita 
toelis doeloe tentang pergerakan ka- 
Oem perempoean dalam bagian social 
sadja, karena menoeroet kejakinan kita 
pergerakan kaoem perempoean ini bo 
lehlah dipandang djadi azas bagi per 
gerakan pemoeda kita kemoedian hari, $ 

Pada petang Sabtoe 14 Sept, jl., ber 
samboeng dengan hari Minggoe 15 
Sept, perkoempoelan kaoem ibos jang 
bernama .Sarikat Kaoem Iboe Soema 
tera” (SKIS.), mengadakan conferensi 
di Fort de Kock. bertempat disociteit 
»Madjoe“ disana, Sebagai diketahosi 
SKIS, sekarang adalah dibawah pim- 
pinanNjonja Dr. Mohd. Joesoef 
Dalam conferensi ini banjak keperloe 
an roermah tangga SKIS. jg dibitjara- 
kan pandjang lebar, sehingga pada pe 
tang Sabtoe itoe, conferensi sampai 
djaoeh malam, Diantara beberapa voor 
stellen, adalah soeatoe voorstel jang 
dimasoekkan oleh tjabang F.d.K. jaitoe 
minta soepaja nama SKIS diganti de 
ngan SKII. (Sarikat Kaoem Iboe Indo 
nesia). Jang djadi alasan baginja oen 
toek mengobah nama itoe jalah soepa 
ja kaoem iboe jg hendak djadi anggo 
ta Sarikat itoe djangan terbatas oleh 
nama .S0 ematera itoe. karena 
oemoemnja “di Soematera sekarang, 
banjak djoega kaoem iboe terpeladjar 
jang berasal dari Ambon, Djawa, Ce- 
lebes d.LI., merasa ragoe2 akan djadi 
lid Serikat terseboet. Tetapi voorstel 
ini tidak dapat dibenarkan oleh tjabang2 
Padang dan Padang Pandjang, sebab 
perkara nama ,Soematera” itoe tidak 
djadi halangan sedikit djoeapoen :bagi 
kaoem iboe jang berasal dari poelau2 
lain oentoek djadi lidnja, asal mereka 
bertempat dipoelau Soematera.  Laloe 
dioendjoekkan . sebagai tjontoh njonja 
Dr. Mohd, Joesoef sendiri. (Rapat 
tertawa rioeh). Achirnja, setelah ter- 
djadi pertoekaran pikiran, maka te- 
taplah nama itoe tidak di 
obah. Dengan teroes terang tjabang2 
jang tegen menjatakan, bahwa mereka 
tidak setoedjoe boat mengobah,,nama” 
itoe,.boekan karena takoet akan mo- 
m ok, tetapi beloem waktoenja pada 
masa ini. Apakah goenanja nama ter- 
laloe besar, tetapi oesaha oentoek ke- 
madjoean bangsa beloem njata hasil- 
nja? Bagaimana kita akan dapat me 
ngikat persatocan jang besar, selama 
persatoean dalam S,K.LS, 'beloem te 
'goeh ikatannja? Demikianlah pertanjaan 
jang timboel dari, seorang anggauta 
K.K.LS, pada waktoe itoe: Bagi kita 
sendiri, jang memandang dengan katja 
mata persatoean jang lebih besar me 
marig sangat baiknja djika nama iftoe 
dapat diobah dengan S.K.LS. Indone 
sia, kareria siapa tahoe dengan peroba 
han nama jang lebih besar itoe dapat 
menggembirakan semangat kaoem iboe 
oentoek perserikatannja, sehingga ada 
harapan besar, bahwa anggautanja 
makin bertambah banjak. Tjoba adalah 
soeatoe perkara jang menjabarkan hati, 
soepaja nama ini boeat sementa 
ra djangan diganti dahoeloe, karena da 
lam conferetie itoe telah dipoetoeskan 
akan meminta ,, Rechtspersoon“ kepada 
Pemerintah. Djadi, djikalan nama ,,Indo 
nesia” itoe dipakai, boleh djadi Rechts- 
persoon itoe akan lambat sekali ke- 
loearnja. Apakah  kechawatiran 'ini 
ada beralasan atau tidak, biarlah kita 
serahkan kepada 'toean2 pembatja, 

- Lain dati pada itoe adalah diperka 
takan poela . tentang “ maksoed SKIS. 
hendak mengadakan (menerbitkan) se- 
boeah madjallah sebagai orgaan Seri- 
kat itoe..Maksoed ini sebenarnja soe- 
dah lama kita dengar, masa toean R, 
K. Chatib (Opzichter) masih bera 
da di SWK. telah kita dengar djoega ten 
tangan ini. Jang djadi halangan wak- 
toe ialah karena tidak ada diantara ka   oem iboe jang mempoenjai waktoe 

   

  

   
   Demam naa—— 

bitan itoe, Tetapi kini segala halangan 
itoe 8oedah tidak ada lagi, Karena 
boeat oeroesan redaksi dan adminis- 
trasi telah ada seorang gadis terpela 
djar jang dengan segala soeka hati 
soeka mengorbankan otak dan tenaga 
nja oentoek orgaan jang dimaksoed. 
Dan waktoe gadis itoe menerangkan 
bahwa boeat soeatoe orgaan jang tera 
toer (diboekoekan) perioe dikeloear- 
kan orang boeat ongkos ijitak kira2 
f15, maka pihak Padoman Besar 'ada 
merasa keberatan mengelogarkan 'ong 
kos boeat iloe. Dengan demikian mak 
soed SiIK. hendak menerbitkan orgaan 
itoe tidak diteroeskan. -Kedjadian ini 
Sangat sekali kita sajang- 
kan karena dalam zaman ini bagi 
sogatos Sarikat jan: tidak ada mem- 
poenjai orgaan adalah sebagai sosatoe 
djiwa jang tiada bertoehoeh. Kita ma 
sih ingat tempo hari waktoe Pedeman 
Besar SKIS, berkedoedoekan di 
Padang, adalah menerbitkan “orgaan 
dan pada waktoe SKIS, mendjadi per 
hatian besar oleh #kaoem poetra dan 
poeiri Soematera, tetapi kini nama SK 
IS. itoe hilang2 timboel dalam ingatan 
mereka itoe, Dan beloem lama ini se 
orang anak :Saematera di Bandoeng, 
menoelis soerat kepada saja, menanja 
kan, apakah SKIS. masih ada lagi atau 
tidak ? 

Sangat besar harapan kita kepada 
Njonja Dr. Moehd Joesoef, 
poen kepada Njorja Sjarifah 
Nawawi, soepaja cervesan orgaan 
ini dioelang memperkatakannja kem- 
bali. Barangkali baik benar diperkata 
kan dalam Congres SKIS, Kedoea, jg. 
akan diadakan dalim tzhoen dimoeka 
ini. Bagi Njonja2 jang terhormat ada 
lah sosatoe kewadjiban “batin, 
oentoek memadjoekan pikiran anggota? 
SKIS. dengan menerb'tkan orgaan jg. 
dimaksoed. 

Sementara itoe biarlah kita menoeng 
goe hasil congres SKIS, ke'2 jang ba 
kal diadakan itoe. Dan kita  perijaja, 
SKIS. tidak akan maoe ditinggalkan 
oleh peredaran zaman baroe! 

Dalam soerat jang akan datang hen 
Gak kita tjoba mengoepas pergerakan 
kaoem poetara berpeladjar di S. Barat 
dalam hal beroesaha centoek kemadjoe 
an tanah airnja, 

gp 

Fabriek arak gelap dihoetan 

Pada malam Rebo jang baroe lalee 
kira djam 1, pegawai douane dan be- 
rikoet veldpolitie Tegal telah beroen- 
toeng dapat .mengetahoei sebocah fab 
riekarak gelap didalam hoetan dekat 
desa Oedjoeng Timoer bilangan Marga 
sari regentschap Tegal. Itoe fabriek ada 
lengkap betoel pekakasnja, maka .s0e 
dah dapat diheslag sebanjak kira2 480 
liter araknja. Dan salahisatoe pendja- 
hatnja telah bekoek jang bernama 
Mardjadi, : 

Pesta Songong Koeming di 
Poerwakarta 

iPada hari Sabtos jang baroe falee 
tanggal 21 boelan ini, maka dipende- 
po.kaboepaten Poerwakarta soedah di 
adakan oepatjara menerima tanda ke- 
hormatan itoe. Adapoeri jang meneri- 
makan Songsong Koeming itoe ialah 
toean Resident Betawi. 

Pada hari Sabtoe pagi2, djaoeh se- 
beloem waktoerja orang soedah ber- 
keroemoen dialoen2. 

Sepandjang djalan orang memasang 
memasang bendera. Kabarnja tanda ke 
hormatan kepada menak Betawi, Diha 
laman roemah penoelispoen si Tjorak 
Tiga itoe ada terpantjang, siapa jang 
menaroehnja Saja sendiri tak tahoe. 

Poekoel 10 orang berdesak keka- 
boepaten, sebab cepatjara hendak di 
moelai, 

Sesoedah besliut memberi "hadiah 
itoe “dibitjarakan oleh p.t. controleur 
atas perminiaan toean resident, maka 
diberikan kesempatan kepada mereka 
jang hendak memberi selamat. 

Penghabisan toean resident, membe 
ri' selamat ' kepada  kandjeng Boepati 
dan kepada - tocan wedana kota jang 
mendapat gelar Rangga dan toean we 
dana Tjikampek jang mendapat bir- 
tang. Sesoedah kandjeng boepati men ' 
djawab pembitjara sekalian, maka oe- 
patjara selesai. Ta 

: Poekoel 4 sore diadakan pertandi- 
ngan, sepak. bola,. antara daca club 
kampioen. Poerwakarta,: serta malam- 
nja dialoen2 orang dapat melihat be- 
berapa rembongan ronggeng dan open 
luchtbioscoop, sedang dipendopo diper 
toendjoekkan serimpi dan ibing klama 
oleh anak2, jang oemoernja kira2 be- 
Toem lebih dari 10 tahoen, 

Djoega pertoendioekan perang ania- 
ra Roerabaja dan: Djajadjerata ada loe- 
tjoe, Sesoedah  itee  disamboeng de- 
ngan wajang golek : dalang Tjikereeh 
Rantjaekek, 

Jang nonton orang beriboe, baik di 
Kapoeten baik dialon2, sampai djaoeh 
malam. Semoea orang bergembira ha 
ti, malaise tak tampak sedikit djoega 
pada moekanja. Apakah mereka gem- 
bira lantaran boepatinja mendapat gan 
djaran atau lantaran asjik menonton 
sadja. 

aga   tjoekoep oentoek mengoeroes pener- 
“ 

santan 
2 una 

   



     
     

Moeltai terima se AT 
djaan. 

| Moelai boelan April 1933 palaang 
“ sche Werk-Comite voor steun aan 
Werkloozen di Soerakarta diberdirikan 
atas pilihannja Voorgzitter Plaatselijk: 
' Comite, Resident Ovsthout, ja'ni : 

Il Voorzitter, RT. Darmosajono, 
.. Boepati Centraal Bestuur Mangkoena- 
|.garag. 

1. Penningmeestei, R. Ih Hardjopra 
koso, boepati Anom Mertonimpoeng 

. Mangkoenagaran. 
ll. Secretaris, RM. Ng, Wirjodar- 

..mojo, Mantrie Belastingkantoor Mang 

.koenagaran. 
tv, Commissarissen : 

I. RT. Martowadono, Boepati Anom 
Pangreh-Prodjo kaboepaten Soera- 
karta, 2. R. Ramelan, wadono Politie 
Soerakarta 

.. Bermosia sebeloemnja terdiri Werk- 
Comite terseboet diatas di Soerakarta 
soedah ada Inheemsche Werk-Comite 

— jang dikerdjakan oleh Voorzitter lama, 
jani: Dokter R" Soemeroe, akan tetapi 
pekerdjaan Inheemsche Werk Comite 
lama itoe tiada dapat kekoeatan tjoe- 
koep. Maka atas perintahnja Voorzliter 
Plaatselijk Comite di Soerakarta In- 
heemsche Werk-Comite lama itoe di 

| boebarkan, dan ganti seperti terseboet 
diatas. 

Pada boelan April 1935 Werk-Comite 
baroe menerima penjerahan dari Werk- 
Comite lama. semoea administratie 
dan ogang saldo. 

Dajaoepaja WerkComite. 
Minta pertolongannja Pembesar-pem 

besar bangsa Europa dan Boemipoe- 
tera, dan lain2 golongan Particulier, 

' boeat menjokong memberi derma pada 
Werk-Comite dengan sekoeatn2nja men 

. tjari ocang lantaran keoentoengan dari 
| bikin loterij barang jang djoega dapat 
idzin dari pembesar negeri dan djoega 
bikin tontonan roepa-roepa, 

Saban boelan Werk - Comite biasa 
menerima ocang derma dari Inlandsche 

. Personeel dari kantor2 Gouvernement 
dan kantor2 Zsifbestuur Mangkoena- 
garan dan Kasoenanan dan djoega dari 

— fabriek2. Tasikmadoe dan Tjolomadoe 
| “dari kantor Javasche bank-Credietbank, 

. dan Factorij, B.P.M., Zendingskantoor 
Sekolahan dan: lain-lainnja. Djoemlah 
oeang derma itoe saban boelan ada — 

| f 300.— sampaif 400,— dan djoega 
5 daa "pertolongan dari Centraai Co- 
| mite di Batavia 60 pCt. dari seberapa 

| pendapatan osang derma dan f 50--, 
| saban boelan, akam tetapi djikalau ada 
-kekoerangan djoega masih dapat per- 
tolongan setjorkoepnja dari Centraal 

» Cemiten ss 

Pada 'permoelaan tahoen 1934 Rijk 
. Soerakarta dan Rijk Mangkoenegaran 

# 

| kepada Werk-Comite, dari Rijk Soera- 
| -karta: f300.— dan dari Rijk Mangkoe- 
“nagaran f 300.— tiap2 boelan, Moelai 
. boelan Januari 1935 soembangan dari 

' Rijk Soerkakarta itoe tinggal 1 200.— 
tiap2 boelan. Adapoen dari Rijx Mang- 
koenagaran tinggal f 100.- saban boelan. 

. Jang dikerdjakan 
Werk-comite. 

Werk-Comite memberi “pertolongan 
kenada: Werkloozen, bermoela perto| 

- Iongan itoe beroepa ocang atau beras 
boeat menjokong hidoep kepada siapa 

| sadja, -dari bangsa Indonesia jang 
| berenti dari pekerdjaannja, dari sebab 
bezui niging. Dari banjakaja Werk 
“loozen jang dapat sokongan, sampai 
. kasnja kosong ja'ni toetoep boelai 
: Februari 1934 ada 391 orang dan oe- 
“ang jang dikeloearkan sebeloem rata- 
rata f 1200, —, akan tetapi tatkala itoe 

| bisa dapat tambahan pertolongan dari 
. Genta Comile f 2000,— di terima 
“kan doea kali. 

aan Peneian boelan Maart 1934| 

da. 

Penggerbekan djoedi 
'Dari Cheribon Aneta mengabarkan 

- bahwa doeca orang marechausse dari: 
bilangan Madjalengka soedah meng- 
gerebak satoe partij pendjoedian di 

| reka berdoea itoe diserang orang pen- 
“djoedi2 sehingga me 3 toekar 
berat. 

.Perajatanannja Mr. Hart di Celebes 

“Dari Menado dikawatkan oleh Aneta 
bahwa Mr. Hart jang sekarang sedang 
dalam perdjalanan di Celebes seedah 

. banjak 'melakoekan pembitjaraan2 dan 
. peremboe an dengan pedagang2 per- 
| antaraan dari barang2 productie anak 
negeri, begitoe djoega dengan kaoem 
.exporteurs Europa dan Tionghoa poen 
“sama kalangan pelajaran, Sifat permoe 

| fakatan | jalah soepaja segala oesaha2 
. itoe ma ing dengan soeboernja dan ten 

  

Nerslag dari Inheemsche Werk-6 Gomite 
Voor steun san Werktoozen di Soerakarta. 

saban hoelan memberi pertolongan! 

- desa Boeger bilangan Cheribon. Me-| 

  

  

  

Dotgdaaa jang dapat sokongan da- 
ri Werk Comite, diatoer baroe, ja'ni 
dipilih menoeroet Richtlijnen daj 
ri Centraal Comite. Mendjadi sebagian 
besar jang tiada masoek richtlijnen 
itoe dikeloearkan dan tiada dapat so 

Ikongan lagi. Pada boelan Juli 1935, 
adanja Werkloozen jang dapat soko- 
ngan banjaknja 56 orang, dan oeang 
liang dikelocarkan ada 1 1537,60 ogang 
saldo ada — f 5837 54. 

Lain dari pada jang terseboet di- 
atas Werk-Comite djoega membikin 
cursus menglinting rokok (sigaretten 
rollen) didjalankan moelai boelan Sep 
tember 1934. Didalam 3 boelan itoe 
bisa dapat 284 orang jang geslaagd 
dari Cursus, dan onkostnja 5 f 500 
Adapsen Cursisten itoe laloe dapat | 
pekerdjaan dimana fabriek rokok, se 
perti: Marikangen, Satoe Melawan 
Doea, Sidomoeljo, - Djawoto, Marmi, 
Tjonoho sama dalam kotta Solo, dan 
djosga ada jang dapat pekerdjaan di 
fabrieknja Nitisemito Koedoes, fabriek 
Badoet di Japara. 

Dan lagi moelai Februari 1934 werk 
Comite djoega masoekan 2 orang iDja 
wa beladjar di Auto-Technische Cur- 
sus di Bandoeng, bernama : 1. R. Soe 
tarto, 2. Hardjomartogoeno. Dan me 
lai Juli 1934 tambah 2 orang lagi, ber 
nama: 1. Soewito, 2. R. Sarwono, djoem 
lah 4 orang. Pada toetoep boel inJuli 
1935 ada 2 orang jang soedah ge- 

Ikan pekerdjaan di Medan (Sumatra). 
2. Hardjomartogoeno, tinggal di Solo, 
dan djoega akun mendirikan pekerdja 
an. Didalam boelan Mei 1935 Sarwo- 
|n0 minta keloear sebeloemnja dapat 
Diplomo dan ia tinggal di Semarang 
boeka pekerdjaan Auto-reparatie. Ada 
poen onkonstnja ini Cursus toetoep 
boelan Juli 1935 ada — f 1156,50. 
Dan dalam boelan Augustus 1935 ma 
soekkan 2 orang lagi, bernama: Soe- 
hadi dan Joesoef. 

masoekkan 2 orang Cursus toekang 
tapel koeda (Hoodfsmidscursus), toe- 
toep boelan Juli 1935 ada 6 orang 
Pan Gan onkostnja dalam 6 boelaa 
ada f 180. Orang jang beladjar itoe 
sampai ini boelan beloem ada jang ke 
loear dari pengadjaran. 
Moelai boelan Augustus 1935 Werk: 

Comite djoega masoekkan 2: orang be 
ladjar di Electre— Technische Cursus: 
di. Solo, Lea Abdoelrachim dan 
Soehardi. Onkostnja tiap-tiap boelan 
f 30.— Maa Ormite djoega memberi 
kapitaal ketjil2 diantara f 5.— sampai 
# 15.— kepada Werkloozen boeat 
djoealan ketjil2 seperti: ys, nasi, beras 
dan lain- lainnja. $ 

Mendirikan Sub Comite 

Moelai boelan December 1934 men 
dirikan Sub-Comite di Bojolali ini se 
bagian besar dioega memberi kapitaal 
ketjil kepada Werkloozen antara f 2,50 
sampai f 10.— Boeat djoealan seperti: 
nasi, sate dan lain-lainnja. 

Didalam boelan Februari 1935 Werk 
Comite di Klaten tiada berdiri sendiri 
dan laloe masoek mendjadi sub-Co- 
mite dari Werk-Comite di Solo. Ada 
poen banjaknja Werkloozen di Klaten 
toetoep boelan 1935 ada 29 orang 
dan di Bejolali 4 orang. 

Penoetoep 

Sampai pada ini hari Werk-Comite 
di Solo selainnja memberi pada Werk 
loozen, saban boslan, djoega memikir 
kan dan mendjalankan daja-oepaja roe 
|pa-roepa, seepaja dari adarfa Steuntrek 
'kers (orang Werkloozen) semangkin 
koerang. lantaran dari dapat penghi- 
doepan. : 

Sampai sekianlah verslag ini ditoe- 
Pe dan dilain boelan djikalau ada 

perioe diterangkan, Werk- Comite 
doa akan bikin verslag lagi,.. 

|tram danbenja sifat bekerdja ber- 
sama-sama. Banjak so'al2 jang soedah 
dipetjahkan sedang jang lain2nja lagi 
di selidiki dan dipertjaja akan Gapat 
PAR aDNRL «, 

tm 2 

Levering goela pasir 

kota Tegal telah mengirim dengan kapal 
'sedjoemblah 3416751 ke. geela pasir 
H.S, hasil dari tahoen 1932 dan djoega 
dari 1933 merk S.H,S. Dan selama boe 
lan Juli 1935 gentschap tsb. djoega ada 
mengirim (afscheept) an Sea ton 
goela pasir. 

“Djoega itoe agentschap Handelsbank 
di Tegal menglever (afscheept) se- 
djoemb'ah 456 750 kg. goela selama 
'itoe boelan Augustus jl. dari hasil th.   1933. Dan selama boelan Juli 1935 ada 
dikirim sebesar 1171 ton boelatnja. 

  

   

slaagd : 1, R. Soetarto, lantas mendiril 

P- Lain dari itoe Werk-Comite djoega| 

Kiriman itoe ak" pelaboehan : 
| Benkoelen, Bangkok, Colombo, Caicu 
ta, Renang, Ranggon, dan Sang, 

engan 

Roekoen aga mendapat Karbala. 

Bisa di kota semendjak perkoempoe 
lan2 politiek kena verbod di Mangga 
rai daerahnja mendjadi soenji senjap, 
tidak ada kedengaran soeara ba atau 
boe! Tetapi atas actiefnja njonja S. 

koempoelan jang di namai Roekoen 
Istri berkedoedoekan di . Manggarai, 
jang dalam maksoednja tjoema merz- 
patkan tali persaudaraan antara poetri2 

ngan wang jang pada maksoednja di 
hari kelak oentoek beroesaha jang 
mengenai roemah tangga membatoe 
sang soecami jang hidoepnja dalam pem 
boeroghan begitoe ketjil teristimewa 

tertolong! Begitoelah hari minggoe ke 
maren perkoempoelan terseboet telah 
mengadakan rapat anggauta bertempat 
di Tridojoschool Boekitdoeri Empang 
jang di hoedjaninja sekalian anggauta 
poen istri2 jang di oendang, 

Djam 9 leb h seperempat rapat di- 
boeka oleh Nj. S, Sastrodiwirjo sebagai 
Voorzi's er. Spr: berseroe soepaja wa- 
kil2 perkoemp: elan memadjoekan na 
manja poen dari pers, Wakil perkoem 
poelan jalh K.R..M. P,M,R. Kp, Bali, 
Istri Indonesia Djatinegara, P3, B.I. 
Djatinegara, di antaranja wakil pers 
»Pemandangan” Voorzitter laloe mem 
batja agenda jang akan di bitjarakan 
jalah : 

le, Azas dan toedjoean R.1. 
2e. Verslag banjaknja anggauta. 
3e. masoeknja wang 

   
   

an" 

gian Kebon kelapa. 
5e. mempersilakan wakil2 perkoem 

poelan oentoek memberi penerangan 
jang goena kemadjoean R. I, 

Voorzitter menerangkan azas dan 
toedjocan R, IL 'pandjang lebar hingga 
memoeaskan pada jang hadir, 

Pengoeroes jalah sebagai berikoet : 
Nj. S. Sastrodiwirjo Voorzt. Pemoeka 
Nj. Soekandar secit, 
Nj, Sastromartono penn. Bandhari 
Commissaris Pembantoe2 nj. Rasidah 
Nj. Sanijzh, 'Nj. Moedjenah. 

Secretarisse Nj. Soekandar membatja 
verslag agenda kedoea dan ketiga, bah 
wa beloem begitoe lama berdirinja 
soedah -beran 
nja oeang ada f 30 

. Kemoedian adorojefer mengangkat 
pengoeroes bagiin Kebonkelapa ber- 
hoeboeng mad oenja anggauta dan soe 
soenan pengoeroes sebagai berikoet : 

Nj. Mangoenprawiro Voorzitster (pe 
moeka), Nj, Prawoto Secretarisse (Pe- 
noelis), Nj. Moedjirah Penningmeesters: 
(Bendahari), commissarissen (pemban- 
toe-pembantoe) Amisah dan Nj. Samsi. 

Sesoedah beberapa wakil perkoem- 
poelan angkat -bitjara, maka rapat di 
toetoep djam 12 siang dengan selamat. 

Pest mengamoek di keresidenan 
.. Pekalongan — 

125 djiwa melajang 
dalam 2 minggoe. 

Didalam tempo doea mingao lama- 
nja, jaitoe sedjak tanggal 1 hingga 
sampai 14 boelan September 1935 ini 
penjakit pest roepanja sedang menga- 
moek di Residentie Pekalongan, maka 
telah meminta korban sedjoemblah 
seratoes doeapoeloeh lima djiwa ma- 
noesia, jang telah ditjatat diketahoei 
terbagi seperti apa jg. tsb. dibawah ini : 

    

Regentschap Tegal. 
Onderdistrict Adiwerna sebanjak 

ampat poeloeh, 'jalah tiga pocioeh 
anam terserang oleh bubonenpest dan 
ampat oleh secondaire longpest: 

Balapoelang sebelas, jaitoe sembilan 
oleh bubonenpest, satoe oleh primaire 
longpest dan satoe oleh secondaire 
ongpest. 

'Doekoehtoeri tigapoeloeh satoe jalah 
doeapveloeh delapan oleh bubonenpest 

Idoca oleh secondaire longpest dan sa- 
toe oleh primaire. £ 

Lebaksioe lima terserang oleh bu- 
bonenpest semoeanja. 

Talang lima oleh bubonnenpesi se- 
moea. 
Siawi engmbelas oleh butbonenpest 

Ng 

| Regentschap Bre bun 

| Regentschap Pema- 
F lang. 

Moga doea, 

P.K.S.B. 

Pro gramma, 
Jaarvergadering jang ke IV 

dari Perserikatan Kaoem sekerdja 
Boschwezen" di Solo dari hari 3 sam 
pai 6 Oct. 1935. 

Hari Kemis malam Djoema' at tg. 3-4   Oct, 1935. Djam 8. Hoofdbestuursver- 
gadering. 

heuaph saran Nan saga. 

  

Sastrodiwirjo bisa di bangoenkan per 

satoe sama lain dengan di sertai taboe 

kaoem istri jang mendjadi djanda bisa| 

4e. mengangkat pengoeroes di ba-|: 

uuta 63. sedang masoek: 

5 Dodi Djatibarang Lena 
ig oleh an 5 . 

Didalam boelan Augustus j jarg baroe| 
Iiwat itos agentschap dari Factoy di 

Onderdistrict Parka doea dan   

Male Mn ema ana mensa 

Bertempat diroemah t.R. Ng. Sastro- 
narjatmo. Timoeran Mangkoenegaran. 
Hari. Djoema'at pagi tgl. 4 Oct. '35 

djam 9. Besloten vergadering. 
Disoos Mangkoenegaran. (Hanja 

boeat oetoesan2 dan tamoe jang di 
oGendang.) 

Il. Samboetan Comite van Onivangst. 
2 Pidato pemboekaan oleh ketoca 

hoofdbestwuur. 
3. Pidato dari tamoe-tamoe. 
4. Jaarverslag dan financieel verslag. 
Hari Djoema'at malam tanggal 4-5 

October 1935 : djam 8 Besioten ver- 
gadering. Diroemah R. Ng. Bastronar 
jatmo, Timoeran, 

1. Membiftjarakan reglement onder- 
steuningsfonds. 

2. Uitkeering didjadikan pensioen 
fonds bagi pegawai. part. verband, 

3. Atoeran maandleener dan regonaal 
bagi pegawai Boschwezen. 

4. Menetapkan begrooting 1935-1936 
dan tempat congres 1936, 

5 Membitjarakan voorste!2 tjabang2 

Hari Saptoe pagi tanggal 5 October 

1935: djam 9. Besloten vergadering, 
Diroemah R. Ng. Sastronarjatmo  Ti- 
moeran. 

1. Melandjoetkan pembitjaraan voor 
stel-tjabang tjabang-tjabang. 

2. Pilihan leden H. B, 
3, Penoetoep. 
Hari Saptoemalam 10x ng 

goe tanggal 5—6 October 
1935 djam 8.30. 

Pertemoean hootdbestuur dengan oe- 
toesan2 dan lid2 PKSB. dengan dja- 
moean sedikit. (Diroemah R. Ng. Sas 
tronarjatmo). 
Hari Minggoe pagi tang- 

gal 60ctober 1935. 
Mengoendjoengi Kraton 

Sri Soenan. 
Jang dapat toeroet jaitoe leden hoofd 

bestuur oetoesan2, dengan isterinja, 
lid2 PKSB. dengan isterinja tamoe2 
laki-isteri jang 'dioendang oleh HB 
dan oleh oetoesan2 dan lid2 P.KS.B. 
Moelai djam 7 pagi telah 

berkoempoel di eri soos 
Mangkoenegara. 

Pakaian seperti jang telah ditetapkan. 
mengpama 

Berita Bandjarnegara 

Majat dikeboen orang 

Dari Pembantoe kita disana kabarkan : 

“Pada hari Minggoe jang baroe laloe 
diangkoet kekliniek Bandjarnegara boe 
at diperiksa, satoe majat dari desa 
Winong (Bawang). Itoz majat ketahoe 
annja pada bari itoe. kira2 djam 10 
pagi, terletak dibawah pohon kelapa 
dalam keboennja seorang pendoedoek 
disana, sedang menoeroet sangkaan 
orang, matinja itoe pada waktoe sore, 
entah karena djatoeh dari pohon kela 
ipa, entah karena diboenoeh orang, be 
loem bisa dipastikan. Hanja ada doe- 
gaan, Boentiing, demikianlah namanja 
majat tsb, tentee pentjoeri kelapa. De 
mikianlah keterangan jang kita dapat 
dari pegawai desa disana. 

Clubgebouw P.G,1I. 

Achir2i ini oleh P. G 1. Bandjarnegara 
telah didirikan satoe clubgebouw de- 
ngan nama sebagai terseboet diatas 
itoe. Boecat sementara waktoe bertem- 
pat diroemah voorzitternja jalah toean 
Siswasoehardja Sedandjang keterangan 
jang kita dapat, disitoe telah dapat 
disediakan sementara soerat2 kabar, 
diantaranja djoega Pemandangan” 
tetapi dapat dari seorang dermawan. 
Koendjoengan dari anggautanja beloem 
boleh di banggakan. Sajang! Tetapi 
ini boleh djadi. dari djaoehnja tempat 
'inggal masing-masing. 

Peringatan 5tahoen K,B.I, 
Pada malam Midggoe 22 dezer, 

telah dilangsoengkan disebelah kidoel 
dari Meisjes Vervolgschool Bandjar- 
negara kampvuur K.B.I. sebagai peri- 
ngetan genap beroesia 5 tahoen ber 
dirinja itoe kepandoean. Berapi-api ini 
dipimpin oleh t. Sindoeng, Beberapa 
wakil perhimpoenan jang dioendang 
ada halir mengoetjapkan selamat. Djam 
T sore dimoelai, djam 9.30 dihabisi 
dengan selamat. : 

Voetbal di Bandjarnegara. 
Pertandingan persaudaraan antara 

S.V.B. Bandjarnegara dengan E.S.D.O. 
Wonosobo telah dilangsoengkan pada 
Minggoe. pagi 22 September “35 di 
aloon2 sebelah Timoer. Pertandingan 
berdjalan dengan baik, hanja seorang 
speier dari E.S.D.O. terpaksa berhenti 
sebab kakinja terkena kaki lain, tetapi 
ringan sadja. Achirnja pertandingan 
Istand mendjadi 2-2. 

Akanada bahaja 
kelaparan? - 

Menilik moerahnja harga, barang 
makanan, tiada mengewatirkan, tetapi 
menilik persediaan didesa2 soenggoeh 
mengetjilkan hati. Tanaman diladang2 
ocemoemnja beloem ditanamkan, pane- 
nan padi tidak seberapa, dan . , .. 
persediaan gaplek hanja sedikit sadja, 
poen harganja jang pada seboelan j.i. 
hanja f 0,70 per picol, kini telah men 
djadi f 1,— atau lebih, 

Si 
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Penjakit gaib jang menjerang moe- 
rid perempoean dari Tawalib 

Dinijahschool di Sigando 

Keterangan lebih djaoeh. 
Beberapa hari jang laloe pernah di 

kabarkan disini, bahasa dalam satoe 
sekolah igama di Sigando Padarg Pan- 
djang ada berdjangkit semafjam penja-, 
kit jang tidak diketahoei apa namanja,” 
Hanja sadja ketika penjakititoe menje- 
rang, kira2 38 moerid soedah mendjadi 
korbannja, sedang diantaranja ada 
djoega doea goeroe laki2. 

Berhoeboeng dengan kedjsdian ini 
ada diterangkan djoega, bahwa dise- 
babkan penjakit itos, sekolah terseboet 
soedah ditoetosp. 

Hari Senin pagi Bijkantoor kita soe 
dah dikoendjoengi oleh seorang pe- 
ngoeroes dari sekelah itoe jang mene- 
rangkan Sekira-kira berikoet : 

Itoe sekolah jang memakai nama 
Thawalib Dinijah adalah satoe sekolah 
igama jang mempoenjai doea afdee- 
ling, jang mana afdeeling lain moerid 
nja terdiri dari gadis2 dan jang lain- 
nja dari moerid laki2. Tetapi kedoea 
nja sekaliposn mempoeajai internaat, 
perwatasan kedoea bahagian moerid 
itoe didjaga bnar dan berdjaoehan. 
Sedang goeroe jang mengadja sekolah 
ini ada empat orang laki2 dan doea 
perempoean. 

Begitoepoen menoeroet keterangan 
pengozroes terseboet lebih djaoeh, ba 
hasa beliau sendiri dan djoega goeroe 
nja, masih beloem mengetahoei penja 
kit apa jang soedah menjerang sekali 
an moerid2 jang sama sadja waktoenja. 

Hendak dikatakan sekolah itoe koe 
rang sehat tempat dan gedongnja, 
orang merasa tidak perijaja, karena 
selama sekolah itoe berdiri, beloam 
ada diantara mperid dan goeroenja jg. 
soedah diserang penjakit loempoeh 
dan lain oempamanja. 

Atas pertanjaan redacteur kita apa- 
kah tidak boleh djadi diantara moerid 
laki2 jang Gsetan hekerdja dalam hal 
ini sekedar melakoekan kepandaiannja 
sebab menoceroet keterangan apa jang 
kita peroleh, selainnja dari sekolah.“di 
Sigando, banjak poela moerid2 perem 
poean jang mendapat penjakit dengan 
sekonjong-konjong, Sedang menoeroet 
pembitjaraan banjak, bahwa diantara 
moerid2 pada sekolah sekolah disini 
soeka memahamkan ilmoe gaib, cem- 
pamanja hypnotisme. Apa tidak boleh 
djadi salah seorang moerid laki laki 
dari sekolah itoe goena mentjobakan» 
kepandaiannja dalam ilmoe itoe, ia soe 
dah fjobakan ilmoe jang soedah disa- 
linnja dari boekog itoe, 

Pertanjaan ini soedah didjawab oleh 
pengoeroes terseboet, bahasa menoe- 
roet pendengaran beliau poen memang 
ada demikian. tetapi sebegitoe lama 
sekolah itoe. berdiri, beloem ada ter 
djadi baroe baroe ini. Tetapi dalam 
pada itoe beliau bersama goeroe ber 
berdjandji akan meamat-amati hal itoe, 
kalau2 memang benar ada moerid- 
moerid laki-laki jang soedah berlakoe 
demikian. 

Sehingga itoelah pembitjaraan ter 
seboef, dimana menoeroet keterangan 
pengoeroes terseboet, sekalian moerid 
jang tadinja di serang penjakit itoe 
sekarang, telah sama baik dan masoek 
sekolah. Sedang kabar jang mengata 
kan sekolah itoe ditoetoep, tidak benar 
adanja. 

Dengan iri ternjata jang bahasa se 
kolah itoe tidak ditoetogp, malah ber 
djalan teroes sebagai sediakalanja, 
Radio. 

Orang mati hidoep kembali 

Pada hari Kemis jang telah laloe, 
kira-kira djam 10 pagi, dikampoeng 
Tjipoho (Soekaboemi) telah terdjadi 
satoe hal jang sangat aneh. Seorang 
Indonesier, kira-kira beroesia: 35 taon 
pada hari terseboel diatas telah me- 
ninggal doenia, lantaran soedah dise 
rang oleh penjakit demem lamanja 20 
hari. Sanak familienja, waktoe melihat 
ia soedah meninggal doenia, pada me 
nangis sesegoekkan. Orang-orang pe- 
rempoean lantas pada masak-masakan 
di dapoer, sedang orang-orang lelaki 
ada jg membawah patjoel bocat oeroes 
koeboerannja mait jang. akan ditanam 
Tetapi alangkah terkedjoetnja, koetika 

itoe mati, mait itoe melekkan matanja' 
dan , . .. hidoep kembali, A. B. 

mayan Re J 

Oedjian dalam bahasa Atjeh 
Djoega diberi ke- 
sempatan bagika 
oem partikoelir, 

Didalam boelan Augustus jang laloe, 
di Gewestelijk Kantoor di Koetaradja, 
oleh Commissie oentoek mengambil, 
oedjian dalam bahasa Atjeh, jang“di 
pimpin oleh gouverneur Van Aken, te 
lah di langsoengkan oedjian didalam 
bahasa tsb atas sedjoemblah ocandidaat2 

sebagaimana  djoega halnja di 
tahoen2 jang liwat. 

Dan meskipoen tidak lagi ada “diberi 
kan premie bagi barang siapa jg telah 
loeloes didalam oedjian tsb adalah per 
hatian senantiasa tinggal tetap besar 
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berselang 2 djam sesoedahnja orang " 
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jara- gara ikan betok. 

     roet kabaran di ini koran ke- 
seorang perempoean di bagian 

| telah dapat ketjilaka'an loear 
4toe. perempoean menangkap 

kali. Waktoe dapat ikan betok, 
'kesrompot lain ikan, djadi jang 

'soedah ditangkap itoe digigit doeloe 
sar perocentoengan sedang malang, 
S dari gigitannja dan masoek da- 
| tenggorokan, sampai moesti di 

ae keroemah sakit. ... 
03 Ketjilakaan begitoe matjam memang 

ang sekali, tetapi mengandoeng 
adjaran boeat Tjodot, djangan soeka 

|. “ia main gigit, sebab risiconja masoek 
““ di.C.B.Z. soedah ada boektinja. 
0... Si Tjodot heran di Mauk ada orang 

   
  

    

  
   

   

    
    

   
      

   
    

|. perempoean menangkap ikan, sedang 
| di Tjiliwoeng djikalau ia lihat orang 

| tangkap ikan tentoe orang lelaki. Ada 
| Gjoega orang perempoean .mendjala” 
| dan ,memantjing“ tetapi biasanja di 

| museum kalau hari Minggoe, atau di 
Kapal Roesak .... " 
. Moe ikan betok jang sampai bisa 
meroeboehkan perempoean penangkap 

ikan terseboet, tentoe diterima-kasihkan 
oleh kaoemnja, boleh djadi oleh ka- 
wan2nja jang masih hidoep dihormat 
hormat, anak bininja dapat sokongan 

| dan” namanja ditoelis dengan tinia 
emas. Djikalau dalam air bisa didiri- 

| kan patoeng tidak moestahil terdiri! 
“satoe comite boeat itoe. 

Tentang menangkap ikan banjak 

orang kerdjakan, tetapi boeat Kampret 
-boekan oeroesannja. Poen Tjodot dan 

Kolong semoeanja hanja export boeah 
“ boeahan, tentang ikan tidak soeka, 
sebab bangsa kita bertiga aselinja hanja 

. makan barang jang tidak berdjiwa. 

0. Walhasil memang tidak hanja ikan di 
| kali sadja jang menghadapi bahaja djala 

| dan panijing, poen anak2 moeda haroes 
hati2, djangan kena djala atau pantjing. 

Kelihatan makanan enak tetapi bisa men 
djadikan bahaja sebab koerang awasnja. 
Bahwa boeat toekang tjari .ikan“ 

sendiri ada djoega kans dapat ketjela 
I. kaan, soedah terang seperti terdjadi 

00 0-di Mauk itoe oendjoek. 
Pe Doeloe djoega pernah Kalong am-: 

“pir tiga boelan diroemah sakit masoek 
- di Barak, djikalau ditanja orang kena- 
ipa sebabnja ia djawab : ,Kena patil 

1 ikan mas !”..... € 

—.. Berhoeboeng dengan itoe gara-gara 

— ikan betok di Mauk, djadi perloe orang 
|. ingat djangan gampang main gigit, dan 

djangan sembarang tangkap ikan. .. 

    

   

      

   

    

   
   
   

   

    

KAMPRET. 

dan tjoekuep banjak atas peladjaran 
| bahasa Atjeh jg perioe itoe, sehingga 

sampai sekarang tiap2 tahoen dapatlah 
diambil oedjian. 

... Boeat jang pertama kalinja, ja'ni me 
- noeroet boenji besluit dari directeur 

| van Binnenlandsch Bestuur, ditahoen 
. ini telah diberi kesempatan bagi lain2 
| pegawai negeri dan ambtenaar-ambte- 

| naar bestuur serta opsir opsir dan par 
|. tikoelir boeat djoega toeroet mengam 

“ bil bahagian didalam oedjian terseboet. 
Kesempatan ini ditahoen ini soedah 

“dietbank di Medan. 
— Sementara itoe candidaat candidaat 

jang lain, kepada siapa dapat diberikan 
masing masing seboeah diploma, ialah 
lnitenant pertama JH, Marcks (seba 

dahoeloe jang mati tenggelam sewaktoe 
menjeberangi seboeah soengai ketika se Pe

e 
ma

ki
n 

A.P. de Haan, adsp, controleur B. B. 
di Sigli dan L.G. Boldingh, idem di 
Kwala Simpang. P.A. 

  

   
& | (Loear tanggoengan redactie) 

0... Boekan Bond Tjiamis jang kalah 

3 ' Sportverslaggever 
“jang tidak benar? 

Di dalam Pemandangan lembar ke 
2... doea No. 139, menampaklah kepada 

| “kami satoe soerat kiriman jang berke- 
| pala seperti diatas, dai ta 

0. oleh pengoeroes ,Persig” (Bond Tji- 
| amis). Adapoen maksoednja soerat ki- 

riman itoe pokoknja hanja 2. Ke satoe 
' menjalahkan verslaggever Pemanda- 
ngan di Tegal, kedoea mendjaga dan 

. memperlindoengi: perkoempoelannja 
.Persig”, (Ini betoel! sebab kami 

z t 

   

      

dipergoenakan tocan Ch. A. Roelofsen, | 
adjunct administrateur dari Volkscrej 

gaimana diketahoei, adalah luitenant ini) : 

dang patrouille, Red.) dan toeantoean| - 

karang Persits, 4 tahoen laman'ia men 
jabat ketoea, selamanja kami mendjaga 
atas kebaikannja. pen). " 

| Sekarang jang pantas kami kemoeka 
'kan hanjalah toedjocan kesatoe (menja 
lahkan verslaggever), Apabila betoel 
itoe waktoe kami sebagai sport verslag 
gever salah, maka dengan hati jang 
soetli, kami miata dimaaikan, sebalik 
nja kalau terboekti tidak salah, maka 
kami tidak minta poedjian. Sekedar se 
bagai poetra Indonesia, berkoeadjiban 
'membantoe isinja courant bangsa sen 
diri, pertama kali “Pemandangan,. 
. Membantoe jang kemoekakan di sini, 
dengan djalan mengirimkan kabaran 
kedjadian jang hangat2 dan betoel ke 
djadian, poen jang agaknja bergoena 
'bagi bangsa dan Noesa, menoeroet 

(dian hari bisa membawa kemadjoean 
nja Pemandangan, agar lebih madjoe 
dari pada sekarang, 

Sekarang sedikit kami ingin menjam 
boet toelisan dari toean pengoeroes 
PERSIG. Kami sebagai sportverslag- 
gever pertandingan terseboet dalam 
soerat kiriman toean, tetapi kami tidak 
tninta betoel,' sederhana oeraian kami 
hendaknja mendjadi pertimbangan jang 
achirnja toean bisa mengambil kesim 
poelan, di fihak mana jang sebetoelnja 
salah! Nana 

Kami membikin verslag, mengambil 
boenjinja soerat sebaran, dan djoega 
kami tjotjokan dengan keadaannja 
jang mana soerat sebaran kami anggap 
kabaran officieel. 

| Tentang nama TBVC. jang toean 
seboetkan, maka didalam soerat seba- 
ran jang ketjil maoepoen jang besar, 
tidak menampaklahgkepada kami atas 
nama TBVC. jang nampak hanja nama 
Bond elftal Tjiamis, (Sajang program- 
ma ketjil kami minta ke drukkery jg. 
tjitak. abis ! dan ada jang besar, dengan 
ini djoega kami kirim ke adres pe- 
Ingoeroes PERSIG, via Red. Pemanda 
ngan). Dengan pengharapan agar men 
djadi pertimbangan toean2 pengoeroes 
Persig, dan djoega terhadap” toean2 
pembatja Pemandangan, agar Peman- 
dangan tidak mendapat tjelaan, memoe 
at kabaran tidak benar ! 

jang sesingkat ini, maka kami mem 
bilang terima kasih kepada pengoeroes 
Pemandangan, dan minta dengan hor 
mat soepaja programma besar jang 
kami kirim dengan drukwerk, sesoe 
dahrija di periksa seperloenja, soepaja 
di kirim teroes ke adres Persig 
Tjiamis. sea 

Tegal 21 September 1935. 
Salam kebangsaan kita. 

. Verslaggever. 

Noot redactie : £ 

dikirim teroes kepada Persig Tjiamis, 
'Penoetoep perloe dioeraikan bahwa 
beralaskan ini programma njata jang 
bertanding Bond elftaal Tjiamis centra 
s.v. Tamam, dan kebenaran versiag- 
gever alasan ini jang benar. 

Perkara Bond Tjiamis jang toelen 
atau palsoe, ini boekan tanggoengan 
verslaggever kita. : 

& 

  

  

«  Voetbal di Bandoeng. 

V. IL J.-— Persib 0—5, boeat keme- 
nangan Persib. 

| Pasangan V. LJ. : 

H. Alie 
Na . Hjas Sarim 

—.... Saleh Isa” Widodo 
Boerdah Soeharna Soeparto Soekarman 

Ta Soewondo 
0 

Ana Hoedoro Emong Handa Epeng 
- Dasman Dimjati Soemardi 

Z, Arifin Soearto 
Enang 

| Pasangan Persib: 
Sebeloemnja VIJ.idatang ke Ban- 

doeng ini. sesoenggoehnja orang2 pe 

7 

kan bahwa VIJ. ini akan main dilBan 
doeng, banjaklah soeara jang mengira 

Jacatra itoe soeatoe kota besar, bahwa 
IVIJ. ini di Bandoeng akan mendapat 
succes. Nee SA Pel 

Tetapi dengan ringkas sadja, pertan 
dingan ini adalah soenggoeh ketjiwa 
sekali, pendek kata djaveh dari doe- 
gaan, sehingga sama sekali mendjadi 
kemenjesalan orang jang datang ke 

dan ditanda tangani | lapang boeat menjaksikan pertandingan 
itoe, kemenjesalan mana disebabkan 
kekoerang tjakapannja, pen- 

Idek kata permainannja V.LJ. itoe, per 
Imainan mana adalah seolah-olah me- 
noeroenkan benderanja Jacatra jang 

spel sama sekali tidak terlihat,   sendiri sebagai pengoeroes V.I.T, se- - Begitoelah sebeloemnja pauze, de- 

railnja ,Pemandangan”, jang dikemoe| 

Oentoek mengoentji oeraian kamij 

Programma jang dimaksoed, ini hari : 

7.01 pagi Coneert. pagi 
8. » . Tijndsein dan penoetoep 

"11001 ,  Muziek gramophoon . 

nonton main bal itoe, serenta ditetap- 

ngirakan dengan memakai oekoeran 

besar itoe. Kakoe, lemas, sedang samen |. 

ngan gampang Persib soedah bisa me 
'masoekkan doea goal, sedang setelah 
pauze ditambah dengan tiga goal, se- 
'bingga sampai kesoedahannja stand 
| mendjadi 5-0 boeat kemenangan Persib. 

' i maba pentaa SAR 

Le Nora MU RENA 

“0 OLPA. 
Kesoedahan pertandingan2 lain: 
Tjan Thwan Tjay — Cooke 2— 6, 6—1 
/Gobee—Siem Tjeng Siang 6—3 
Kho Sin Osi—lsomura 3—6 

Kho Sin Kie (Kho Sin Oeci— Cooke) 

memdgjrasat 

: Badminton di Djatinegara ! 

“Kemaren hari Minggoe tanggal 22 
September 1935 dilapang Kawarti di 

Kawarti I dengan Tegoeh 1, dimoelai 
poekoel 8 pagi. dengan keadaan seba- 
gai dibawah ini: ' : 

Umpire : Soeratman. 
Djoemblah kesoedahan 3—2. - 

  

Penjiaran Radio 
  

RROGRAMMA NIROM 
Archipel dan Djawa Barat 

Rebo 25 September. 

6.30 pagi  Peladjaran gymnastiek 
6,45 »  Muziek gramophoon 
7.15 »  Penoetoep: 
1i »  Poputair allerlei 
1130 siang. Programma dari piano 

soli, 4: 

12 S Gevarieerd programma 
12,45 lohor Lunchcercert 
120 5 Perkabaran Nirom 
130 ,  Duitscie-dansmuziek 
2— Penoereep... 
6 sore Balieff's. Chaune-Souris 

company 
6.20 ,  Cursus.-bahasa Inggeris 
6.45 malam Muziek gramophoon 
z » Perkabaran Nirom 

Penjiaran Timoer (V.O.R.0.) 

Rebo 25 September 
T Aa ea Un Pa g 

5 sore Lagoe2  Soenda jang 
: populair 

5.30. ,  Muziek Tionghoa 
6.— Het. Citer-orkest 

6.30 maiam Lagoe gambang kromang. 
7 »  Perkabaran harian dari 

»Pemandangan” 
aa Intermezzo dari beberapa 

- lagoe Melajoe 
730 . Tentang ,islam“ oleh 

Hadji A. Salim 
8.— , Het krontjong orkest ,De 

|. tartelduif" 
10 »  Menjamboeng krontjong 

orkest 
1 » - Penoetoep 

BRV. 

Rebo 25 September 

n ». Menjamboeng muziek gra 
. mophoon.  - 

12. siang Penjiaran oentoek orang2 
.. sakit dan djempo 

12,30. , Menjamb. muzik gramop 
1 lohor Perkabaran pers ,,V. P,“ 

“115. ». Muziek gramophoon 
2.15 ',- Perkabaran dari ,V.P.” 
2G ia Tijdsein dan penoetoep 
4.01 sore Odeon-krontjong pro- 

: gramma Si 
5.—  , Menjamboeng  muziek 

krontjong — 
5.18 ',  Muziek gramophoon . 
5.30,  Perkabaran dari Bt. Nws. 
5.40 ,  Menjamboeng muziek gra 

0 mophoon 
601 ',,  Penjiaran oentoek anak2 
7. malam Perkabaran dari ,V,P." 
715 ' Muziek gramophoon 
3145 '  Reginald King en zijn ork, 
8. "  Vereenigde West Java- 

. Omroep : 
9....., Muziek gramophoon 

11. '»  Tijdsein dan penoetoep. 

Warta Adm, 
Abonne no. 6984 Pemalang. Staat., 

honorarium setelah diperiksa oleh re- 

  

    

Kho Sin Kih—Sonneville 6—3 6-21 
Gobee (Sambeedjo—Isomura) Hat-) | 

Mn en Tada 4507. 

Samboedjo 6—2, 6—4.| 

adakan pertandingan badminton antara). 

Captain: A. Winsto & Soekarja | 1 

120 ,  Tusschenspel van gramo 
phoon muziek 

730  »  Elck wat wilis 
8— Muria Ba nan 
Blora Wat doet de aarde met 

"de zonnewarmie ? 
B— 9. peciaal.concert oleh Ni-| 
Des Map OM-ORREE.. an tuna tap 
9.30 ,, - #Muziekdansa” . 
10— ... Penoetoep.. 
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Oekoeran : 44-46 48-50-52-54 
rs   

      

        
    

        

  

   

  

    

      

  

— MEEREN 
REGENJAS SEN 
“" PRIMA KWALITEIT 

WATERPROOF 

AN 
F 2.95 

- Per Stuk 

lil 
PESANAN, dikirim sesoe- 

dah terima kirimen wang 

1/3 dari djoemlah barang 
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: Petjenongan 34 Ts ne 

Sakit. Aambeien (Bawasir) Lay 
gwa tietjheng lelaki koerang: tena- 
ga, koerang koeat, kentjing nana. 

Baroe of lama kentjing” manis 
Syphulis (Radja Singa). 

Asthma (mengi) Batoek basa 
of kering alawa dara, medjen 
Boeang aer dara don nana. 

Boeah pinggang Biri-biri, Lino- 
lino oelochau, koreng gatal, kue- 
ping telinga, mata koerang terang, 
atawa pakce katjamata, mata me 
rah. Bangsa keioear aer. 

Obat2 soeda sedia kaloe dimin- 
ta dengan rembours ajoega boleh 
dipanggil didalam of diloear kota 
djam biijara pagi 8—1. sore 4—8.     

—. TABIB MONASTIC 

— A. Wahid Mawn 

. Speciaal bocat Aambeien (Bawasir) tanggoeng bikin baik. 

Dalam 10 hari zonder operatie, zonder sakit Bakar. Tiada koe- 

.moe lagi goena orang jang mendapat segala roepa penjakit seperti : 

1Bisa kirim rembours sakit ken- 

Batavia-Centrum 

' Prampoean tida dapat boelanari 
atawa keloear dara poetih, 

- Perampoean t da bisa boenting 
bisa mengobating' sampai boen 
ting. Ada sedia iangkuer minoem 
50.gram f 3— minjak' Tangkoer 
dari Badjoel (Boeaja). 

Boeat orang jang tida plesir 
koerang tenaga Sjawat lembek 
Pakai ini minjak 10 gram f 2.— 

tjing keloear nana lama of baroe 
voleh makan 20 boengkoes, 

Bisa baik zonder pompa. 

» F 5.—         Haram aan Mu 

  

  

pembajaran boelan juni '35 f 1i.— dan 
f 009 boelan Juli, harap togan meri- 
djadi taoe. 

Abonne no. 11119 Peerwosari-Kedi 
ri. Posiwissel banjaknja f 250 telah 
keterima, loterij no. 7 tocan'ikoet f 1,.— 

Abonne no 11140 G »ndanglegi. 
Kiriman wang f 1,75 telah keterimaj 

dengan baik, boekoe Doenia Islam te 
lah kita kirimkan. 

Abonne no 12092 Fort de Kock. 
Kiriman toean banjaknja f 2 50 telah 

keterimanja soedah laat, kita masoek 
kan oentoek L.C.P, no 8 harap men-| 
djadi tahoe. 

Abonne no, 6997 Poerwokerto. Post 
'wissel banjaknja f 0.50 oentoek loterij 
Ino. 7 telah keterima, 

Abonne no. 10062 Poerwokerto. Ki 
riman postwissel banjaknjaf 1.50 telah 
keterima, terima kasih. 

Abonne no. 11900 Banjoewangi. Ki 
riman wang f 2.— telah keterima, jang 
f 0.50 kita masoekkan LCP. no, 8 ber 
hoeboeng keterimanja setelah peneri 
maan oentoek LCP, no. 7 ditoetoep. 

Abon, no. 11774 Blimbing-Palembang:. 
Kiriman wang f 2.- telah keterima, 

jang f 0.50 dimasoekkan L.C,P. no. 8 
'soepaja toean mendjadi tahoe, 

Abon, no, 11709 Pangk, Brandan. 
Postwissel banjaknja f 2.- telah ke 

terima, jang f 050 tidak bisa Pata 
kan L.C.F. no, T' berhoeboeng keteri-     dactie ada f 1.09 dimasoekkan oentoek manja soedah laat, 

  

sampai pada kita, jgf 1.— berhoeboengj 

Abonne no. 2531 Bengkalis : Kiri- 
man wang banjaknja f 5,— telah sam 
pai pada kita. Wang jang f 0.50 tidak 
bisa dimasoekkan L.C P, no: 7 sebab 
keterimanja tg. 23/9 (setelah L.C.P. di 
toetoep). 

  

  

Boeat basmi ini penjakit makan: 
lah obat jang di poedjikan oleh 

dokter? di koeliling doenia 
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DJOKJAKARTA 
Sea ana mna 

    Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

'BOE MI- POETERA"' 

| lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 
jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari, dimana mana 
terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

| Poedjian tidak perloe "lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 
: pada Directie: atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 50     
  

  

    

  

  

   

      

     

    

     

  

    

     

    

   
        

     

    
   
   

  

   

  

  
  

Nando ad “Ta | 

Terboekti moerah 

  

BO 1 Taka batik | 
“ML MA'ASOEM 

Pasar Senen No. 185 T Bata Ceme 

| Kwalitest sedia. jang asli 
Ar ari « Oedjikan pendjoealan kita 
Web 

— Mahal “kombdli cewang ! 
  

“Selain darj djocal ketengan, Sebagian besar djoeal kodian. 

    

  

  

  

: roko TA besar Kabah Saroeng   an | Tenoenan: Indonesia, speciaal djoeal kodian 

: Hk p gan ANA 

| kelain “ayat Hb tanggoeng 

. lebih moerah Tn 

  

  

, UW REEPTAN (EN GEREEDMAKEN 

.KRAMAT No:2. 
2) HOEK KWITANG 

TEL. WELT.' No, 681 

  

  

           

  

Recepten diambil dan di 

antar dengan pertjoema 

Djoega bisa dapat ver- 

bandstoffen, obat patent. 
244     
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TOKO DELYANA 
Senen 212 Batavia-Centrum 

EA LN ame namanya ra maa 

  

an
a ta
 

  
ANA   

    

A
M
A
L
 

D 
A
U
 

  

D
a
o
 

N
k
 
K
O
 

& 

  

Bedden Et 9 Atoer pesenan Rembours '/2 dari 

Bultzak Li djoemlah wang lebih doeloe. 
Kieerenkast 

Buffet 

Schrijftafel 

Zitjes 
Contant dan huurkoop. Sa | prijsc: Gratis     

Pe 
Kirim postwissel F 0.90 of postzege- 

X 

Toean dapet terima 1 boekoe Ilmoe- 
falak en 1 kalender 200 jaar, 

Terkarang oleh :' 

Prof, Tabib A, KADIRHASRUT : 

Sluisbrugstraat 55 — Batavia-Centrum 1 | 
  

  

5 . 

Gratis 
Barang siapa jang minta per- 
tjobaan roti. Poedjian tentang $ 
enaknja soedah tjoekoep. Selain- 

nja diperiksa oleh Gezondheids- | 
dienst. . : 

Sumatrasche 

Broodbakkerij 

Tromplaan 13, Batavia Centrum 

Telefoon No. 4976 Wi, 

  

  

  

$ ae o 
Soedah terkenal dari semoea pembeli di- 
mana-mana tempat, rasanja enak, kentel 
dan goerih dan pembikinannja selaloe 
didjaga sampe resik dan bersih. 
Diharap toean dan njonja pembeli sak- 
sikan sendiri fjoba beli satoe kali tiada 
berboekti ocang kombali. Ini kefjap 
oedah banjak dapat poedjian dari toean- 
ocan dan njonja njonja jang ternama 
di 1 antero tempaf. 

Menoenggoe focan dan njonja 
— ampoenja pesenaa 

Hoofdagent: 
Njonja MOH. NASIR SANIP 

Gg, Abdoeradjak No, 6 Boengoer Senen 
Batavia-Centrum 

  

    

  

        

      
   

    

ke Aa toeroet Nota Ibu 1 aa Wari seprepat lotterij Hb: 

'akan dibneka, isinja boekoe jaitoe: Un 

“arabic, 'Duteh, English, Eioswati 'p French, German, 

. Hu garian, Itadian, Ncrwegian, Mentan Rumanier, 

(Russian, Spanish, Tg, Turkiseh. 2 I 

   

    

Ta Boleh pesan "jada 

nSCHIKOKU", 
CHERIBON 

  
    

  OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
Jang paling gagah. “perkasa boeat basmi segala koetoe 

  

koetoe penjakit 

Obat Balsem Tjap Matjam, tidik bisa diloepakan, moesti 
ada di sabin roema bcezt djaga sznik fsmilie poenja 

kesehatan 

Beriboe-riboe  soerat poedjian dari 

. Bisa Tt di S3 roemah Obat Drogisterjen di antero 

toko OBAT TJAP MATJAN 

“Eng Aun Tong Kow Kie 
Telef. 1090. Molenvliet West, 212 

tempat 

  
seloeroeh Negri ! 
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sa 24 September 1935 fahoen ke 4 

  

  

2. Dari Addis Abeba Aneta Havas 
Sa es speciale Cerrespondent 

»Havas" disana, memberi tahoe, bah- 
wa pemerentah Ethiopie tetap bersabar 

dan mentjoba oentoek mentjegah S2- 
3 soeatoe kedjadian tidak baik, jang ki- 

| ranja boleh dipergoenakan oleh Italia 
— boeat menjerang Ethiopie. 

Tapi biar bagaimanapoen' djoega 
hati2nja sikap Keizer Haile Selassie, 
beberapa kepala-bangsa (Hoofdlieden) 
melawan tiap2 Concessie jang akan 
diberikan kepada Italia. 

Dikalangan orang jg. memegang 'ke 
koeasaan, adalah ditoendjoekkan, bah 
wa populsiriteit Keize Haile Selassie 
sekarang ini amat terantjam, fteristime 
wa setelah kedjadian perkara Rickett, 
jang diterima oleh poeblik dengan sa 

. lah mengarti. 
Hampir saban hari. terdjadi demons 

tratie oleh kaoem patriot, dalam me- 
1 noenggoe ,Ma al“, jaitoe hari kera- 
at maian berhoeboeng dengan agama dan 
pa mmillitair, jang mendjadi tanda akan 
| : habisnja moesim hoedjan. 

    

9  Negus memeriksai Keizerlijke Gar- 
de, jang terdiri dari 15.000 serdadoe 
jang dipersendjatai modern. 

Semoea pendita (preisters) menjedi 
akan keperloean, oentoek mengadakan 
pertoendjoekan tari jang bertali de 
ngan kepertjajaan, pada waktoe diada 
kan perajaan ,Makai“, Djikalau terbit 
perang, mereka itoe akan toeroet ke 
medan perang. 

   
    

    
     

      

   
     

  

. seedah beberapa lamanja bekerdja pa 
. da Negus, sekarang ini sedang 'asjik 

enda mengadakan ,Hindenburg— 
inie” dikidoel “koelonnja Jiiga, Ng 
ng lama, jang didirikan oleh . 

lahgila" “ soedah diperbaiki, sedang 
kan benteng jang baroe itoe diperboe 
at oentoek memperlindoengi diri dari 

      

    

  

    

   

    

        

       

   
   
   
    

  

     
    

     

    

   
   
     

     

   

    

   

    

    

    

    
   
   

   

  

     

    
   
   
    
    
    

    

  

    
   
   

     
    
       

djaian dibawah tanah. Setiap hari ber 
angkat rombongan2 oentoek memper 
koeat balatentara dari Addis Abeba 
'menoedjoe Diredawa dan dari sini 
teroes ke? Herrar. Disebabkan keadaan 
jang sematjam itoe, kenjataan bahwa 

Negus Soedah berniat lebih dahoe- 
loe, akan mengoempoelkan tentaranja' 

: mendjadi satoe di bagian Selatan, dan 
dari sini moengkin diadakannja sendiri 
penjerangan, bilamana Italie soedah 
mengoemoemkan peperangan, 

Banjak perempoean2 Ethiopie jang 
toeroet dengan lakinja menoedjoe me- 
dan peperangan. Perempoean darij 

boeat satoe badan pasoekan centoek 
toeroet berperang, sedangkan dia sen- 

diri mendjalan komando serta memberi 

napan mesin. 
— Pada malam jang Taloe, telah data 
ke Addis Abeba 15000 serdadoe dan 
toerost poela bininja serta saudara2nja 

toeroet dengar. pasoekan bala tentara, 
bilamana telah terdjadi penjerangan.— 
(Pada waktoe ini ada kira2 30.000 

' Djambore di Nederland 
Sept. (Aneta): 

. mengemoekakan voorstel 
Stort f 8000 pada Garantie fonds 

| dari 'Djambore Doenia dalam tahoen 
25 1937, jang diadakan oleh Internationale 

| padvinders organisatie, dengan per- 
Ta bahwa djambore itoe diada- 

i'tG 

| Hilversum 21 
B. en W. 

  

   

    
    

Kan an 30 atau 

) - " Ma 
Tilburg, 21 Se 

pemogok telah mena Nia tata ta” hen 
dak ang lagi Mn lid Eerste 
Kamer, D 4, Jong, .. 

Ng. di Eni 
Kaoem iboe Ethopie djoega tidak ketinggalan. 

  

Djenderaal Toerki, Wahid Basja, jg. | 

serangan bom, serta djoega diperboeat | 

— bawahan Hapte Mikael, telah mem- 

perintah digolongan detachtement se- 

. jang peremposan bermaksoed oentoek   
  

 Kepala-kepata jang 'moeda-mceda dari soekoe soedah tidak sabar lagi. 
  

orang laki, jang sedang mempeladjar 
bagaimana moestinja berperang, pada 
tempat jang tidak djaoeh dari iboe 
kota, sedarigkan 200 vracht auto jang 
baroe2 moendar mandir hilir moedik 
dalam kota Addis Abeba dalam tempo 
beberapa djam. Doea belas riboe pad- 
vinder sedang asjik poela mengadakan 
oefeningen serta pertjobaan oentoek 
memberi pertolongan nanti. kepada 
politie bilamana ada penjerangan dari 
oedara,— 

Serombongan perempoean2 Ethiopis 
telah membentoek seboeah pasoekan 
|sebosah bata!jon, jang mana nanti bila 
terdjadi peperangan sama Sekali orang2 
ini tidak akan toeroet bersama2 de- 
ngan pasoekan laki2, melairikan me- 
ngambil djalan jang lain poela. 

Baraljon itoe terdiri kebanjakan dari 
orang baik2 dan semoeanja berpa- 
'kaian uniform dan bersendjata pistol 
semoeanja, Jang .mendjadi kepala dari 
tentara ini ialah Oisero Asseugusudech 
Keuzlendeu, kemenakan dari almar- 
hocm Ras Tassema seorang jang ber 
pengaroeh. besar. masa dahoeloenja 
'Dia telah berangkat dengan soeaminja 
menoedjoe ke Ogaden, menoedjoe 
kearah batas Italiaansch-Somaliland. 
-Bahaja jang sebesar-besarnja dari 

Keizer ialah tentangan orang jg. tidak 
terkira banjaknja, “amatlah soesahnja 
oenteek mengamankan mereka itoe 
dari perselisihan serta pertjetjokan dan 
mendatangkan permoesoehan. 

Banjak kabar2 dari correspondent 
Reuter jang menjatakan, bahwa dibatas 
Erythrea dan Ogaden, segala kepala? 
jang m Gari soekoe' atau bangsa, 
walau disebelah Ostara maoepoen di 
sebelah Selatan. semeeanja tjoema me 
noenggoe datangnja serangan sadja. 
Dia tidak berhati sabar lagi mencenggoe 
serangan orang2 Italie. 

Tentangan pekabaran bahwa Italie 
tidak menghargai voorstel dari Com- 
missie Lima, maka itoelah sebabnja dia 
tidak berhati sabar lagi, 

Kepala pasoekan dibagian sebelah 
Oetara, teiah madjoe kemoeka oentoek 
mendorong soepaja batas post diper- 
djaoeh 20 miji antaranja dari batas, 
Tjoema patrouliewachten sadja jang 
boleh mendoedoeki tempat ini. 

Keizer Haille Selassi telah memper- 
baroe instructienja kembali dan segala 
kepala2 pasoekan mesti menaroeh di 
belakang tentangan menjoesoen barisan 
'balatentaranja. Bila mana Italie menje- 
rang hendaklah segala serdadoe Ethio 
pie mengandjoerkan diri. sehingga 
sampai kepoetoesan dari Voikenbond 
dioemoemkan. 
Soenggoehpoen doeloenja. Ethiopie 

jini sesoeatoe negeri jang masih dalam 
tidoer jang enak serta tidak mengeta- 
hoei kemadjoean, akan tetapi pemoeda 
pemoedanja jang terpeiadjar telah ber 
daja oepaja oentoek membantoe peme 
rintahnja, dan telah membangoenkan 
semangat jang berkebar-xobar dari 
pen danagak 

4 

Sekarang mereka itoe mendapat per 
hoeboengan baroe, dengan seorang 

Ta perantaraan jang beloem diseboetkan 
namanja. 

Dengan dia ito, mereka soedah 
berbitjara pada hari Sabtoe j.l. 

. Sri Ratoe dan Prinses 

Melihat perang2an. 

Bathmen, 21 Sept. (Aneta). Seri 
Ratoe serta Prinses Juliana soedah   sampai pada hari Sabtoe pagi poekoel 
8.30 kekota ini. 

Sesoedahnja dia dapat penerangan 
dari generaal-majoor Fabius, baroelah 
dia berangkat ketempat, manceuvres 
nge didaerah Ysel. 

pemeran 

Pertolongan kepada perkeboenan 
“ Den Haag, 21 Sept. (Aneta). Mi- 
nister van Landbouw, Dr. Deckers, 

akan meninggikan wang pertolongan 
kepada perkeboenan (tuinbouw) boeat 
tahoen ini sampai f 6.000.000 — Dan 
boeat 1936 sampai f 12.000.000.—   Oeang mana akan ditarik dari ,Land- 

bouw Crisisfonds“, 
Ada dimaksoedkan, boeat Iantas 

memberikan voorschot besar2 boeat | 
hasil perkeboenan, jang soedah keli-| 
'hatan dari sekarang moela. ' 

#nanfponaa 

Pemerasan dan antjaman akan 
'di boenoeh 

Kasih oeangatau maoe 
mati? 

Hari Rebo jbl. seorang pendoedoek 
Tionghoa jang berada djoega di Se- 
marang soedah menerima satoe soerat 
antjaman' dimana padanja diminta me 
njediakan ocang f1000 didalam tempat 
menelfoon dekat Loge, Danini moesti 
kedjadian pada hari Kemis malam Djoe 
mahat jbl, kalau tidak itoe Tionghoa 
diantjam. Soedah tentoe itoe Tionghoa 
kasih tahoe ini hal pada politie. Pada 
itoe malam Djoemahat lantas Commis 
saris van politie taroek soeratnja pakai 
tjap didalam satoe enlop jang diletak 
kan dimana itoe tempat telefoon jang 
dimaksoed oleh sipemeras. sementara 
ifoe beberapa reserseur berpakaian se 
perti tockang djoecalan berada didekat 
itoe telefoonhokje. 

Hampir djam 7 malam, jaitoe per- 
sies menoeroet djandlinja itoe pemeras 
didalam soerat itoe Tionghoa, datang - 
lah seorang Europa masoek itoe tem- 
pat telefoon, Itoe orang Europa lantas 
ambil envlop jang berisi tjapjCommis 
saris van Politie dan teroes ia pergi. 
Di tengah djalan mogia2 ia djatoehkan 
itoe soerat, kemoedian diambilnja lagi 
teroes diboekanja. Waktoe ia melihat 
isinja boekan oeang f1000. tetapi tjap 
Commissaris van Politie, ia maoe lam 
parkan itoe soerat, tetapi ketika itoe 
djoega ia ditangkap oleh Chef Recher 
che. Itoe orang moengkir teroes bah- 
wa ia jang memeras, tetapi boekti tjoe 
koep dan iapoen didjebloeskan dalam 
tahanan. Dianggap boleh djadi soedah 
banjak orang jang diperas dengan an- 
tjaman2 oleh ini orang Europa, dan 
mereka hendaklah memberi tahoe pa 
da Parket atau potitie V. P. H. N. 

: Ada doeaorang Tiong- 
hoa lagi soedah dipe- 
ras. 

Tentang ini lebih landjoet Aneta da- 
ri Semarang mengabarkan poela bahwa 
berhoeboeng dengan terboekanja raha 
sia pemerasan dan ditangkapnja itoe 
badjingan, maka ini hari ada lagi doea 
orang Tionghoa jang.hartawan datang 
menghadap pada politie menerangkan 
bahwa seminggoe jbl. mereka posn 
ada menerima itoe matjam soerat an- 
tjaman, tetapi mergka 'robekkan sadja 
itoe soerat. Itoe orang Europa tetap 
moengkir .meskipoen . perboeatannja 
soedah terboekti dengan mata sendiri 
oleh politie. 

Kedoea Tionghea jang datang me- 
ngakoe itoe, adalah kenalan dari itoe 
orang Europa pemeras. 

merang 

Hoetan rimba jang terbakar 
Api sampaikepantai 
"kacet. 

Dari Malang dikabarka oleh Aneta 
bahwa di Tengger soedah timboel ke 
bakaran hoeian kajoe tjemara jang me 
moesnakan lebih koerang 500 H.A. 
sedang api mengamoek teroes soedah 
ada S kilometer moelai dari tempat 
aoi menjala digoenoeng Poinda Kum- 
boe, sekarang soedah sampai api me- 
ngamoek ke batas pasir dipantai laoet. 
Pekerdjaan oentoek memadamkan api 
mendapat kesoekaran hebat sebab tem 
pat2 disitoe sangat tjoeram2. Sementa 
ra itoe rakjat anak negeri bersama2 
B.B. teroes bekerdja ena mema- 
damkar itoe api. | 

Pesta korbanan digoenoeng Bremo 

Sebagaimana biasa anak negeri se- 
tahoen sekali membikin pesta Koerban 
digoenoeng Bromo. Begitoelah oentoek 
ini tahoen pesta itoe akan dilangsoeng 
kan tanggal 14 October j.a.d. 

megan, 

Banjaknja penonton pasar malam 

Seperti telah diwartakan tempo hari 
dalam s.k. int perihal itoe eerste Al- 
hambra's pasar malam tevens jaarmarkt 
di Tegal, jang tak dapat banjak per- 
hatian dari bangsa Tionghoa disini. 
Sekarang kami bisa mengabarkan poelaf 
tentangan banjak penonton2nja pasar 
malam ini selama 16 hari. sedjoemblah 
nja sama sekali ada delapan poeloeh 
toedjoeh riboe enam poeloeh empat 
@rang jang bajar kartjis dari segala 
bangsa, terbagi seperti berikoet : 

Bangsa koelit poetih dan Vreemde 
Oosterlingen sebanjak sembilan riboe 
delapan ratoes lima belas orang dewasa 
dan empat riboe enama ratoes doea 
poeloeh lima orang anak2. Dan bangsa 
Indonesia adalah lima poeloeh 'satoe 
riboe enam ratoes doea orang dewasa 
dan doeapoeloeh satoe riboe doea- 
poeloeh dosa anak2, 

Skgiyndak 

Bestuur Tamam baroe 

Pernah djoega kami mewartakan da   lam ,Pemandangan” ini tenlang hal 

  

  

  

Pendjoecal: 

| Watson poenja obat 
No. 41 Baby Water 

(Aer obat boeat anak ketjil) 

“ 
Ada paling moestadjab dan moera, 

Bisa semboeken roepa roepa penjakit 
anak ketfjil dari orok sampe oemoer 

3 atawa 4 taon. Djikaloe sedia satoe 
botol obat ini di saban roema, sama   
vrij boeat djaga toean poenja anak2, 

Harga t025 per botol 

" Tay An Ho, Glodok No. 10 — Tay Ho Tong, 
Glodok, No. 5 —Ban Seng, Pantjoran No. 32E 
Eng An Ho. Pantjoran, No. 31 — Tay An 
Tong, Djilakeng No. 5 — Tay Seng Ho, Pate- 
koan No. 10 — Tay Ho Tjoen, P. Senen No. 110 

djoega seperti ada dapetsatoe dokter 

  Sole Agent. 

| N.V. Handel Mij. Seng Tjiang & Co. 
Molenvliet West No 155 — Batavia-C. — Telf. 972 Bat, 

  
  

  

keadaan crisis dalam bestuurnja S.V. 

  

  

  

gian besar dikoempoelkan oleh pasar 
bedrijf dari Gemeente Betawi dan se- 
bagian ketjil oleh Centraal Kantoor 

  

:b. Ikan (rawa) : 
Tamam di kota Tegal sini. Maka ba- 
roe2 ini perk. bola tsb, telah menga- ing ae Padi, aa 
dakan leden vergaderingnja goena men? jeleh besar (an odk 
dirikan hoofbestuur baroe lagi. Seka- mn... ketjil ON pd 
rang soedah ditetapkan demikian : Aim ber f | 2 2 

T. Said bin Moehamad bin Soewed| ” sa NN nan 1 kati 
Baoedjir voorz., t. Said bin Moebarak 3 Ta ati , 0.30 
Nahdi vice voorz., t. Moghamad bin Pe 2 » 0,30 
Salim Gabileh Baoedjir secretaris ke-19: Ikan empang : 3 
satoe dan t. Achmad bin Bakran Soeng-| bandeng 1 kati , 0.35 
kar secretaris kegoa, t. Abdullah bing oedang ai » 0.30 
Moehamad bin Djenes, penningmees- 
ter, t. Hoesin Alketiri, Naim Albatati 5. IKAN KERING (GEREH) 
dan Moehamad Baraba sebagai com-|) djambal HE kati: . 040 
missarissennja. gaboes » 0.30 

Moedah2an sadja bestuur jang baroe peda (poctih) 1 bi dii ” 0.01 
ini dapat mengerdjakan kewadji- (merah 1» 0.01 
bannja toe dengan actief goenal sejar “1 ”kati — 0.16 
memadjoekan perkoempoelannja itoe. tjoemi? besar : " 050 

2 ketjil 4 » 080 
teri & » 0.15 
trasi oedang 3 2 "OR 

» ikan 2 » 0.09 
troeboek 2 » 0.80 
T. Harga etjeran 

No. NAMA BARANG? 
banjaknja Harga 

6. BERAS: 

Harga rata-rata Barang” Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.85 
makanan di Betawi, (29 ” »” 0.62 

: : AS Krawang Bit » 0.528 
Harga-harga jang dibawah ini seba- Beras merah 5 » 0.45 

7. KENTANG BELANDA: 

  
” 010:      

voor de Statistiek. V kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 
15—21 September '35 »  (koening). # » 005 

Harga etjeren : : & 
No. NAMA BARANG? & SAJOERAN : h 

Banjaknja  Hargal hiet 1 bidji , 0.025 

katjang djogo 1 iket , 0.03 
1. DAGING »  boentjis 1 kati , 0.10 
a. Sapi kool (poetih) 1 bidji , 0.15: 

bistik I kati f# 0.35) ketimoen ps On 

haas » » 0.501 katjang kapri I kati , 0:19 
@ panggang 5 » 0.301 'postelein (krokot) 1 iket ,, 0.01 

ati 5 » 0.45) bawang koetjaj ena OG3 
lidah 2 » 045| seladah 1 bidji ,, 0.01” 

b. Kerbau : tbajem liket » 0.01 

bistik kat Loan. nat PN an 
haas 0.40 na TAEU or 

Ne Tn ” 025 djagoeng moeda 1 iket » 0.015 
, 2 Pn Tn sa toewa 1 batang , 0.01 

Tw sop Sei katjang pandjang 1 iket ", 0.01 
rawon tetelan oras| laboe 1 bidji 0.06 

" ” lobak 1 ikat » 0.03 
c. Babi: pete 10 papan , Tn 

tidak pake gemoek 1 kati ,, 0:45) Pare Ken ah 
pakai gemoek PN Oos| PNG Au Ri 
kaki d.LI. : 6.25 ane . 1 kati 5 0.15 

d. Kambing «dengan toelang) » 0.30 tja ea 2 1 Tag 

2, BANGSA BOEROENG 4 ur Kanan 
$ : ananas (Bogor) 1 bidji , 0.03 

bebek 1 ekor", 025 (Banten) e1 Mean 
gangsa Se Mag ba 4 ” (Palembang) 3 » 0.09 
ajam 3 » 0.351) djeroek (Garoet) 10 » 0.35 
ajam Kebiri v 125 » (Bali) 10 nil 
kalkoen s ra »  mase 10 » 0.10 
'boeroeng dara . 0.121) doekoeh 100 » 5 

3, TELOER : Aa Sa Sa » NOT 
. : 2 ». (gole Ka oa 

Pa 2 A0 pisang radja 1 sisir ', 0.15 
ap MIA n7 025 »... ambon 2 bidji , 0.025 

' P tandoek 1 Sa 
4. IKAN. ramboetan ay 1 iket ai 
Kg 3 njonja) 1 ,,  — a. Ikan laoet: an 10 bidji » 0.05 

zuurzak (nangka blanda) 1 0.05 
i, tongkol d.L,t. Ag . bawal, tenggiri, tongkol dil. 40, LAIN-LAIN BARANG: 

ekor koening dan lain: .emi 10 bidji » 0.10 
jang diijis » 0.08 tahoc 10 , » 0.10 

kemboeng besar 1 ekor , 0.05) “taoge 1 kati » 0.03 
kakap I kati , 040 arang 1 koengkoes » 9.02” 

Un dah 
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Parah" ba ank int Tn C. RUNTU, Em- 
nderneming ,Tjisalak” (afdeeling Pangkalan) menerang- 

engan soenggoeh2 jang Teean Thabib,, Abdulkarim” soe- 
. dah 'menjemboehkan saja poenja njonja, poenja penjakit Ambeien, 
jang lamanja soedah 6 tahoen, fjoema didalam 15 hari sadja ifoe 

jakit zonder di Operatie soedah baik betoel. 
. dari itoe siapa2 jang minta keterangan lebih djaoeh, 
g jakit itoe, djanganlah loepa pada toean Tabib itoe. 
menoelis atau memberi ketarangan ini dengan. segenap 

“erunTu 

   
   

   

T ABIB 'ABDULKARIEM 

  

Kantor 'Oeroesan Pengadilan 

  

PN aah Drukkerij 

PA »PENGHAREPAN” 
Pa kan (or) 

. MOHAMMAD YAMIN 

SAWAH BESAR 56, Pel: Wel, 3799, BATAVIA- CENTRUM berarti kunst. 

Oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng 
Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

sampai besar. “Pertjitakan kita ada Ha 

    

  

  

: Kantoor oenfoek mengoeroes Nda dimoeka Denok lai 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
deroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

“tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin 
menjalin kedalam berbagai- -bagai bahasa. 

MAOE DIDJOEAL : 

seboelan. 
Satoe- -satoenja kantor Indonesia di- Djakarta. Diboeka tiap hari 
dari p. 8-1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek ap tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 47 

Soebrata c/o Pemandangan. 

njenangkan. &     
Satce roemah dalam keada'an baik 

Idengan pekarangan ljoekoep locas, le- 
taknja di Gang Paseban binnen (Ini. 
Verp). Sekarang masih disewakan f 13.20 

Keterangan bisa didapat pada S. M. 

Harga boleh-berdami, tanggoeng me- 

  

  

  

  

    

I Banjak aa ramboet tetapi jang 
D0 mandjoer djarang 

ks: NY | Awas selamanja liat merk se- : | 
Pa belah, kepala djadi enteng tida $ | : 
en koreng, ramboet djadi gemoek, 

I . item, lemes, matiken koetoe dan 

Agagken | ketombe, 

Fs irma » TIONG & Co.” 
|. Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI, 390) 

Kramat 16  —  Telefoon WI, 1632) Batavia- Centrum 
  

Sedia: Kereta angin RALEIGH, HERCULES, STER, MARAS, PRESIDENT, d.LI. merk 

Perkakas roemah dari kajoe, (Meubels) TEMPAT TIDOER, DjaM2 GRAMOFOON dil., 

di Betawi dengan pembajaran jang gampang, 

Djoega agent dari Bedak Muguet. 

Semoeanja boeat 

Agent Austin Automobiel boeat Banka en Billiton 27 

  

  

  

  
Kloearan 

'Roemah obat 

"ja Tek Tjoe 
. Kwitang —Batavia-Centrum   
  

-CRYPTA, Li:    

   

  

   

  

OBAT Saat RADJA 1 : 

JANG PALING DUEMPOL.. 

  

  

op Mekin" isi 100 Hobi tb 325 

Tipu . flesch isi Ti 'boetir f. 1.85. 

“2 flesch isi 30 boetir Luh 

L bocat membersihkan ag ken 

Daan Na pe T | 

  

      

  
ing moes tadjab diatas doenia 

   
   

    

   
   

          
  

  

»GENTLEMAN” 
F2175 GX. F 450 

PER PASANG 

  

G
e
L
e
t
 

”"ECONOMY 
F.3.50 Tg F 4. — 

PER PASANG       
Eleg ant 

SHIRLEY ' 
| t F3 

Modern : , TJIANDJOER” 
F 2.— F 3.— 

PER PASANG 

2... Schoenenfabriek -TJAN FOENG” 
"1 | SENEN 75 t/o TRAMBAAN 
BATAVIA-CENTRUM — 

PER PASANG 
Tida ada Bandingannja 

TELEFOON WIL. 3313 

   
P I LOT Vulpenhouders 

  

    

Barang baik! dan Harga moerah ! 

Moelai harga f 1.60 

10 TAHOEN GARANTIE 

(Gratis Pilot Vulpeninkt) 

  

  

Bisa dapat pada: 

& C SENEN No. 79—81 TELF. No. 1623 

to KO OI SHI O.—— wereveeoen 
BATAVIA -CENTRUM 

» 

N B. Bian loear Kota dikirim dengan Rembours. 

. Djoega terima Reparatie Tea Mn 
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