
    
   

   

    

   

    

     

  

   

  

   

  

    

. H.O. DJOENAEDI 
Senen 107 Batavia-C, 

|. HARGA LANGGANAN 

  

ajar boelanan, tetapi 

e abonnes terhadap ini koran di Betawi.    
   

ief advertentie, keterangan 
pada administratie 

  

   

   

    
    irat kiriman toean O. Iskanda 

s2    

      

n tidak ada tempat. 
'Teean O. Iskandar di Nata menoelis 

   
“Dengan hormat. 

   

“jang baroe laloe, seorang penoeli    

  

   

“kasih atas kedjoedjoeran itoe 
terangan sedikit : 

i ditoelisnja pada 

eeloeh lima).     

     
telah dioemoemkan, memang saja tidak 
senang @ 
.di Bogor itoe. 

       

  

  

n memperbaiki keadaan terseboet, 

   “dapat menjakitkan hati sesoeatoe 
k. Sebab sebetoelnja inilah jang 
oesahkan segala ichtiar oentoek 

mperbaiki verboudingen. 
Kepada toean Hovofdredacteur terima 

soedah soedi menempatkan ini 
n. 1 

ag Hormatnja 

O. ISKANDAR DI NATA. 

Sekian t.O. Iskandar di Nata | 

enjelidikan kita memboektikan : 

asoendan maoe dan perboektian ini 
ofjok dengan isi dan maksoed soerat 

Iskandar di Nata. 

'bserver“ salah sangka terhadap diri 
Iskandar di Nata, kita tidak me- 

eh keberatan memoeatkan toelisan 

sekali, soepaja soal Bogor 
kas diselesaikan. Dan se- 
mendapat keterangan dari 

a pihak Pasoendan maoe, 
nggoepkan akan bekerdja 
a suggestie kita tempo 

djoega diterangkan, 
Parindra kita men- 
bahwa djoega Par- 

rang tinggal uitvoering 
  

Kita ibolehkan kasih pe- 
joek djalan: sebaiknja, djika ini- 
oentoek memperbaiki verhou- 

sen itoe diambil oleh Parindra. 
n lain perkataan: Parindra ha- 

oe kwartaal f 450 
BN aon TR 

N DI MOEKA 

s diachir kwartaal, 

noehnja, baik dari pihak loear, maoe 
sm dari pihak Pasoendan dan Pa- 

indra, Dibawah ini kita sadjikan soe- 

Nata, ketoea Hoofdbestuur Pa-|han oleh PID. di Hoofdb, van Politie 
'soendan, .jang kita terima kemaren, |9i Koningsplein Bat C: dan baroe kema 
Baroe sekarang dimoeat, karena kema- 

Bat.-0, 18 Jan, 1937, | besar 

— Dalam Pemandangan hari Djoem'at| 

| (Observer) telah mengoemoemkan soe 
| rat saja dengan diboeboehi kritieknja. 

.. Toexn Hoofdredacteur, penerangan 
| dari toean tentang hal ini lebih dari 

— tjoekoep oentoek mempertahankan na 
ma saja dan saja membilang terima 

Disini saja hanja akan menoelis ke 

21, Soerat jang dimaksoedkan oleh| 
Ibserver boekan soerat jang baroe2, | 

pertengahan ta 
1935 (seriboe sembilan ratoes tiga 

2. Soerat itoe kalau tidak ditjari-|toeh kebawah, kata Anip Aneta, 
jari, tidak akan menimboelkan kriti- : bh 

si. . Me Pen -. & | Hoekstra patah toelang kakinja, se-| 
'3. Seperti oleh tocan Hoofdredacteur | dang penoempangnja, Bosch, mati 

g dengan keadaan jang katjau 

— 4. Djikalau Observer bermaksoed | 

aklah ia mendjaoehi segala sikap |toeskan boeat memberikan obligatie 

! 
Dengan adanja keterangan beliau Kita soedah ketahocei, bahwa dalam 
teranglah kiranja, bahwa so'al Bo-| beberapa boelan jg achir2 ini berapa 

or dapat diselesaikan dengan tjepat 

moedah sekali. Orang, djadi djoe- 'Arab, goena melakoekan ke 
'Observer“ mengira, bahwa pihak | Hadjsnja. : | 

idan, teroetama  ketoeanja, tidak Adapoen kapal2 jg akan membawa 

memperbaiki keadaan di Bogor »poelang mereka“ itoe ke Indonesia, 

kita kenali , Observer" itoe 

rang Indonesia jang insjaf, |- 

  

Ex. POR Ng: 

    

| Orang menoelis : 
Tr| Soedah 26 hari toean Harjono dita 

ren hari Senen tgl. 18 Januari ia di 
bawa oleh PID. ke kantoor Resident. 
Dan sedjak kemaren boleh djadi toean 

:| Harjono dipindahkan tempat tahanan 
nja dari Hoofdb. van Politie ke boei 

|. Menoeroet keterangan jang kita per 
tjaja, bahwa perkara toean H. ada 
'tersangkoet dengan perkaranja toean 
Philipo itoe koemoenis Belanda jang 
telah dikabarkan akari di poelangkan 
Ibersama dengan njonjahnja seorang 
Indonesia. Dan kabar jang paling be 
lakang kita dapat kabar poela jang ia 
terkena art. 153 bis, Hanja apa sebab2 
nja ia dapat terkena art. itoe, sampai 
sekarang ini sama sekali kita beloem 
Imengetahosinja. Tg 

s 

—. 9 — 

Ketjelakaan terbang 

Seorang mati 
'Pada hari Sabtoe sore Stompwijk 

seboeah mesin terbang sport telah dja 

Jang mengewoedikan ialah toean 

ketika itoe djoega. 
Naa 

Conversie — Leening Semarang 

Gemeente Semarang telah memoe 

leening 4pCt. besarnja f 5.764.000 Ned. 
Crt. boeat conversie leening leening 
1925 dan 1931 dari 5pCt. 

Emissie ini dipertajakan kepada N,I, 
Handelsbank bersama-sama Incasso 
Bank, Heldring & Pierson en R. Mees 
& Zoonen. 

Koers dari pengeloearan uitgifte itoe 
adalah 101pCt. 

: — 0 — 
Jang poelang dari Hadj' 

riboe orang dari golongan kaoem Moe: 
limin sama. berlajar pergi ke tanah 

wadjiban 

ialah kapal2: , Kota Pinang", ,Poelau 
Bras“, ,Polyphemus“ dan »Tarakan”, 
jang akan bertolak dari Djuddah ma- 
sing2 tanggal 3.6, 9 dar 17 Maartjad. 

Hadji2 jg dibawa poelang oleh 3 
boeah kapal jg terseboet moela2 itoe 
ada 13000 orang, sedang Tarakan 
sadja ada 500 orang. 
Ke-empat2 kapal itoe akan berla 

boeh di Sabang masing masing tang- 
gal 15, 17, 21 dan 28 Maart jad, 

  

Disamping itoe kita harapkan se- 
'penoeh2nja, soepaja soral Bogor itoe 
djangan didjadikan soal Pasoendan dan 
'Parindra seoemoemnja. Karena sepan 
djang penglihatan kita so'al Bogor itoe 
hanja mengenai Bogor. 
Achir kata: dalam mengedjar per- 

baikan verhoudingen itoe, perkara 
jang soedah soedahtidak oesah dima- 
djoekan. Pokok pembitjaraan : boekan 
pihak mana salah dan pihak mana- 
benar, Pokok pembitjaraan: menilik 
keadaan sekarang, bagaimanakah Pa 
soendan dan Parindra dapat akoer 
kembali. 
Dan... oeroesan persoon haroes 

ditoendoekkan kepada oeroesan oe- 
|. moem ! |   engondang Pasoendan, 

Tentang penangkapan tocan aa 

sipemboenoeh diri itoe ialah 
Ikolenel toea, jang doeloe masoek ge-! 

arganja bisa melarikan diri. 

Damascus (16 Januari), maka boeat 

Djakarta ini, dengan permintaan sce- 

ini, dan tersiar dalam soerat2 jkabar 
di Indonesia mengabarkan, bahwa .da 
lam manoeuvre jg penghabisan disana 
ada toeroet djoega satoe regiment vrij- 
willigers dari bangsa anak negeri par|jang pintjang dan tidak adil itoe, 
ticulier, : 

memberikan idzin kepada anak Mela- 
joe itoe boeat toeroet memikoel sen- 
djata, apa salahnja,kalau di Indonesia 
sini djoega orang memperpropagan- 
dakan, soepaja anak Indonesia particu 
lier djoega boleh mengadakan corps 
vrijwilligers itoe, dengan pimpinan mi 
litair ? 

rapa orang jg soeka kepada keserda- 
doean, tetapi tidak koerangnja djoega 
soeara jg menjatakan tidak soekanja 
mendjadi vrijwilligers itoe, selama hak 
persamaan beloem mereka dapati. 

joe di Singapore jg soedah lama men 

amankan 

sangat banjak 

'ikeloearkan dari tanah Djawa dan 
Madoera dalam boelan December ada 

moeanja itoe seharga 124.000.000. 
Padahal barang2 jang dikeloearkan 

dalam boelan December tahoen 1935 
hanja 135.000.000 kg, seharga 
f13.000,000 roepiah. Djadi artinja, 
99.000.000 Kg atau f11.000.000 lebih 
banjak dari doeloe. : 

— (9 sa 

Pemboenoehan diri jang meng 
gemparkan 

Reuter mengabarkan dari Metz 
(ToerkiJ, bahwa seorang Rus jang ber. 
nama kolonel Alexis Las Totehkine, 
ketika berada distation Florange sekoe 
njoeng2 ia mendjatoehkan diri diatas 
baan kereta api, jang djoestroe kereta 
api sedang masoek kedalam ' station 
itoe. Tentoesadja ia tergilas dan mati 
padasa'at itoe djoega dalam keadaan 
hanatjoer. 

Gemparlah keadaan disitoe, karena 
seorang 

nerale staf dari pada Radja fTsaar, 
Keizer) di Roeslan. Ketika Tsaar hen 
dak diboenoeh mati, ia dengan keloe 

TE 

. Boikot barang? Jahoedi 
Menoeroet berita Transocean dari 

  

menjatakan rasa persaudaraan dengan 
pendoedoek Arab di Palestina kaoem 
saudagar Arab di Damaseus telah me 
moetoeskan sikap ,tidak soeka“ mem 
beli barang2 jg diboeat oleh kaoem 
Jaboedi di Palestina. 

Mereka ini telah membangoenkan 
seboeah comite, oentoek mentjari daja 
oepaja baiknja berlakoenja pemboiko 
tan itoe. 6 

con (9 mama 

Protest dari pendoedoek 
Tionghoa 

Di kota ini telah didirikan seboeah 
badan Komite jang terdiri daripada 
toean2 Tjung See Gan, Tjiam Kim 
Goan dan Huoe Njan Joeng. 

Komite ini telah mengirimkan soe- 
rat oendangan kepada segenap per: 
koempoelan Tiong Hoa jang ada di 

paja masing2 perkoempoelan soeka 
kiranja mengirimkan wakilnja oentoek 
ikoet dalam protestvergadering, jang 
akan diadakan kelak pada hari Sabtoe 
tanggal 23 Januari ini djam 3 sore, 
digedoeng Chineesche Handelsveree- 
niging, Molenvliet West No. 175. 

Maksoed vergadering ini ialah akan 
memprotest terhadap tjaranja perla- 
koean atas orang2 jang ditahan pre 
ventief. : 

—— 9 — 

Militie boeat bangsa Indonesia 

Warta dari Singapore jang baroe2 

Kalau Pemerintah Inggeris soedah 

Demikianlah pertanjaan dari bebe 

Berlainan sekali dengan anak Mela   M.T. 
dapat hak persamaan itoe, oleh kare 
ma disana tjoema ada sematjam sadja. 

Pengeloearan barang Tanah Djawa. 
DalamboelanDecember 

Menoeroet tjatatan angka2 jang ada 
di Kantor Statistiek, maka barang2 jg 

sedjoemlah 234,000.000 kg, jang kese 

    

    

PENA Manik sena Lan run 

ri 1937 

Masih ada djalan oentoek memper- 
baikinja ? 

Itoelah pertanjaan jang akan kita 
djawab sekarang! Pertanjaan berhoe 
boeng dengan motie jang ditjaboet 
kembali oleh Fraksi Nasional: itoe. 
Fraksi Nasional masoek dalam djeba 
kan, begitoelah kita katakan. Dan oleh 
karena itoe kita sesalkan amat. Tetapi 
soenggoehpoen demikian, kita me- 
ngarti, apa sebab Fraksi Nasional se 
telah mendapat keterangan dari t. 
Burgemeester tidak meneroeskan mo 
tienja, Ia chawatir akan . .. . kalah 
soeara. Djika motie terseboet ditolak 
dengan poengoetan soeara, maka Fraksi 
Nasional soesah oentoek memadjoekan 
soal ini lagi. Dari itoe lebih baik di 
tjaboet. Kita mengarti taktik Fraksi 
Nasional itoe, soenggoehpoen kita per 
soonlijk tetap sesalkan. 

Oleh karena nasi soedah mendjadi 
boeboer, maka kewadjiban kita seka 
rang boekan lagi menjesalkan sikap 

kita dapat memperbaiki keadaan jang 
pintjang ini, keadaan, bahwa gemeen 
te tidak memberi keroegian boeat pe 
ngambilan tanah pendoedoek itoe. 

» 

Bahwa Fraksi Nasional sekarang 
menjingsing lengan badjoe, itoe boe 
kan resia lagi. Dari itoe koeat-lemah 
nja aksi Fraksi Nasional didalam 
gemeenteraad boeat sebagian besar ter 
gantoeng kepada kegiatan pendoedoek 
diloear gemeenteraad dalam mem 
berikan tjoekoep perboektian kepada 
Fraksi Nasional, bahwa mereka betoel 
betoel tidak menjetoedjoei peratoeran 

Orang ramai djangan main bisikan, 
fjerita sini tjerita sana, bahwa dia di 
bikin roegi dan dapat siksaan dari 
gemeente.. Dia sekarang berteroes te 
rang haroes mentjari perhoeboengan 
dengan Fraksi Nasional. Kemoekakan 
semoea keberatannja dengan tidak 
oesah maJoe-maloe, Soeara jang tidak 
sedap, tidak oesah dipikak-pikakkan, 
tjoekoep dengan pemberian tahoe, apa 
kesengsaraannja berhoeboeng dengan 
peratoeran dari gemeente jang tidak 
adil itoe. Dan dimana ada oeroesan 
lebih landjoet, djanganlah mereka 
jang bersangkoetan melarikan diri dan 
poera-poera tidak tahoe. Semoea di 
pegang resia oleh Fraksi Nasional 
dan oleh kita. Djadi tidak ada alasan   oentoek tidak berteroes terang. 

  

Fraksi Nasional itue, tetapi bagaimana 

ME an 

dja lagi 

koran terbit. 

  

' KANTOOR: 
Senen 107, 

Telefoon redactie 1440 WI, 
Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. 

ALE KENET P WARN BAN RN KANAN AD 

   

  

   

          

Boeat 

sakit 

Influenza 

Kepaia 

Pilek 

Enijok 

Demem 

a.Lh 

Gemeente dan kampoeng. 
-. 
Mae BAE ARA ANA 

Banjak pengadoean, jg begini isi 
dan maksoednja : 

Saja berikan tanah saja dengan per 
tjoema pada gemeente, karena... takoet 
tidak dapat vergunning boeat membi 
kin betoel atau mendirikan roemah sa- 
ja. Lihat sadjasi Anoe. Dia tidak maoe 
berikan tanahnja dan soedah sekian 
lamanja (lebih dari 4 boelanjsi Anoe 
itoe beloem dapat vergunning boeat 
bikin betoel roemahnja, Djadi ditim- 
bang saja dapat siksaan, lebih baik ta- 
nah saja berikan gratis sadja pada 
gemeente, 

P3 

Kita pertjaja pada kebenaran penga 
doean demikian itse, Tetapi semoeanja 
itoe vaag, tidak terang, tidak bisa di 
pakai boeat memegang leher gemeente 
dengan sempoerna. 

Kita persoonlijk pertjaja, bahwa ada 
perhoeboengan rapat antara pemberian 
tanah gratis oleh pendoedoek pada 
gemeente dengan pemberian ver gun- 
ning oleh gemeente pada pendoedoek 
itoe. Tetapi pengadoean demikian itoe 
tidak bisa kita pakai sebagai sendjata. 
Kita tidak boleh main sangka-sangka. 
Dalam soal soelit sematjam ini obat 
jang moestadjab ialah : berani dengan 
atoeran. 

Sekarang Fraksi Nasional sedia me 
nerima semoea pengadoean dari semoea 
lapisan pendoedoek. Pakailah kesem- patan ini baik baik. | 
Roeangan »Pemandangan“ selaloe 

terboeka boeat toelisan toelisan jang 
mengenai keloeh-kesah pendoedoek jg 
berhoeboengan dengan gemeente, 
Boeat apa akan takoet lagi ? 
Kita pertjaja, djika pendoedoek ber 

soenggoeh-soenggoeh berdiri dibela kang Fraksi Nasional, oesaha Fraksi 
Nasional itoe akan lebih berha- 
sil dari pada jang soedah-soedah. 
Woedjoedkan gerakan jang koeat dan teratoer ! Gerakan menoedjoe per 

baikan kampoeng ! 
Djangan toenggoe lama-lama ! 
Segala soeara wakil-wakil kita da 

lam gemeenteraad tidak begitoe ber harga, djika tidak mendapatsokongan 
dari loear, dari pendoedoek jang ber 
sangkoetan, 

Lemparkan segala perasaan takoet dan chawatir! Aksi jang kita mak soedkan boekan aksi jang berbaha- ja tetapi aksi jang berbahagia, 
Berbahagia boeat pendoedoek dan gemeente sendiri !   M.T, 

v9 

  

. FONDS KEMATIAN 

Abonnts jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 

: Sd ah 
Abonn€s jang dapat ketjilakazn 
badan sampai tidak bisa beker 

selandjoetnja terima 
»Pemandangan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

Batavia - Centrum 

Matraman- 
“laan 17 Mr.C. Tel. No. 368 Mr.C, 
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aksi Taggoris belakan 

| antara Djerman 
Perantjis berbahaja, kai 

| ngan tangan dengan 
.moenis. 5 

| djoed perdjand 

pesanan 'generaal Franco tidak 

- kang pemberontak Franco itoe ? 

| bawah pimpinan generaal Franco itoe. 

— @kan mendekati kembali Perantjis. 

'Sepanjol, oepah mana paling sedikit- 

 Gjika Perantjis menghadapi 

- dan itoe. 

|. jang selaloe iokong Perantjis dan | 9: 

ap ong N Tn "berkataar, (kan sakit lantaran djatoehnja,ditambah 

djika pemerentah merah , 

'itoe selamat, dapat mengalahkan pi- 

hak Franco, maka dengan sendirinja| 

| orang akan dapati benteng koeat, jang) 

' terdiri atas Perantjis, Roes dan Sepa- 

| sedikitnja sama koeatnja dengan ben 

“teng jang terdiri atas Inggeris, Itali 

Bahaja jg 

- Spanjol 

. sempatan 

. boenji, 

perang. Semoea 'tjoema. main gertak 

— de honden 

. jang 

“-mikian itoe. Dari itoe djoestroe an- 

2. Kaoem merah di Sepanjol itoe moes- 

| diri sekian La “apalagi Sapa 
. memoekoel kembali serangan general Soesman dan H. Moekadis. 

| fjis dan Roes? NA Maka 
0. Tjerdik lawan tjerdik, litjin lawan 

   
p 
Li     

   

  

   

  

joekan oentoek 
, bekas kawannya. 

  

    

jang dimana 'perloe bole   

  

    
   
   

  

   

    

Penmepoongan Togo 
     
      

    

  

   
   

   
dalam perdjandjian mai 

bahaja boekan sadja boeat Perantyis, 
tetapi djoega boeat Djerman. Dari 

itoe Djerman mendjadi djil | 

kepingin sekali mempoenjai perhoe- 

boengan rapat dan baik dengan Ing- 

geris. LATIN MR 

Bagaimana tjaranja Perantjis mem- 

Djika berita-berita kawat boleh : di- 

'pertjaja kebenarannya, maka orang) 

dengan moedah sekali dapat menarik | 

| konkloesi, apa dan bagaimana Peran- 
tjis membela diri terhadap kepoengan | 

jang d'ikepalai oleb Inggeris itoe. 

Berita kawat menerangkan, bahwa 

rhasil. Artinja : pemerintah merah 
di Spanjol beloem dipoekoel hantjoer 

oleh pihak generaal Franco, Ja, lebih 

dari itoe, berita belakangan menzata- 

kan, bahwa ada kechawatiran nanti2 

pihak Franco jang dipoekoel hantjoer 
oleh pihak pemerintah merah itoe. 

Apa artinja kabaran demikian itoe ? 

Kekalahan generaal Eranco berarti 

kekalahan Itali dan Djerman. 'Tidak- 

kah kedoea negeri itoe berdiri dibela 

. Sebaliknja, kemenangan pemerentah 

merah di Sepanjol itoe berarti keme- 

pangan Perantjis dan Roes : karena 

boekan resia lagi, bahwa kedoea nege 
i itoe menjokong pemerintah Sepanjol 

dalam menghadapi pemberontakan di 

Djika bisa kedjadian, bahwa pibak 

generaalFranco dipoekoel hantjoer oleh 

ihak pemerentab, dengan sendirinja 

aan akan melepaskan Itali dan 

Apa sebab? AS Sma 
Perantjis tentoe. minta oepah pada 

Aa ena TEE bahaja ini 

akan meminta oepah, djoega Roes, 

Sepanjol itoe. x Ah, 
“ingat di Sepanjol 

njol. Benteng demikian itoe paling 

dan Djerman. “ Sg 

' Inggeris mengetahoei semoeanja itoe. 

aja jg pertama jaitoe benteng Itali- 

Djerman telah dipoekoel hantjoer oleh 

Inggeris dengan mengadakan perdjan | 
@Gjian Inggeris-Itali itoe. Bahaja jang | 
kedoea jaitoe benteng Roes-Perantijis- 

beloem dapat disingkirkan oleh 
Nab, Perantjis memakai ke- 
ini dan berdaja sekoeat2nja 

baik terang2an maocepoen dengan sem 

soepaja geueraal Franco kalah, 
tidak menang. Dalam cesaha demikian 

itoe ia mendapat sokongan lahir batin 

dari Roes. Eu | 

Perantjis tahoe, pada masa sekarang 

tidak ada negeri di Eropah jang maoe 

Inggeris. 

sadja. Perantjis insjaf, bahwa blaffen 

bijten niet, bahwa andjing' 
bergonggong itoe tidak menggigit. 

Roes insjaf atas keadaan de- Djoega 

diiag sedang menggonggong, djadi ti 

an . menggigit, Setan aa 

daan demikiau itoe, maka. 
tjis dan Roes dalam menjokong per 

rintah Sepanjol itoe diperkoeat. 

    

  

“tahil akan dapat mempertahankan 

Franco seperti dikawatkan bel 
ini, djika ia tidak mendapat sok 
dari todam! Kena 

   

Dan siapa lagi, kalau boekan Peran- 

ketua 

hak maba akan menang? | 
tanjaan demikian tidak dapat 
wab sekarang. Tetapi jang seka 

g djoege soedah terang : 

  

   | Tentang itoe pertaroengan kawanan 
pendjahat di Tjiteureup dimana itoe 

mandor politie telah ditembak leher- 
nja kabarnja soedah tidak bisa di) 

“Itolong lagi, petang kemaren ia telah 

     

  

   

   

“Isosedono dan Awat jang dengan ber 
kendaraan motorfiets dalam mendja- 

-:« |lankan kewadjibannja, kemaren pagi 
Itelah dapat tjelaka entah mana jang 

djinak dan (bersalah. Satoe grobak jang sedang 
Aa ». Idjalan dimoeka boei Tangerang telah 

ditoebroek, doea hamba wet itoe telah 
terpental dari toenggangannja. Kor- 

Iban itoc jg diseboet bermoela beroen 

toeng tidak berat loekanja, tapi kor- 

IRPM. oemoer 7 tahoen bernama Mo- 
Olhamad Idris laloe mempersembahkan 

peme karangan boenga (handbeuguet) , ke 
Imoedian Raden Ajoe Toemenggoeng 

'sesoedah itoe maka dengan pimpinan 

  

Hua | Itoe mandor politie 
: mati djoega 

jo 

Doea Agent veldpolitie djadi 
. korban toebroekan 

' Doea Agent veldpolitie nama Wong 

ban jang kedoea telah patah kakinja 
dan pingsan. 

em je 

Lagi lagi di batjok maling. 

Di C.B,Z. kemaren pagi di bawa 
poela ketempat itoe satoe korban dari 
penganiajaan. Ini kali jang djadi 
korban nama Sjamsoedin dari kamp. 
Legok Bidara 'Tjina. Hampir pagi toe 
an roemah itoe telah bangoen menoe 
roet kebiasaanja, tapi bangsat tjoba 
masoek di roemabnja telah kepergok | 
oleh sitoean roemah. Oemoemnja bang 
sat jang tidak ingin berkenalan pa 
da hakim dan dirinja di tangkap, 
boeat hindarkan itoe, ia goenakan 
goloknja serang ini toean roemah 
hingga. pangsan dan dapat loeka pa 
rah di betoelan moekanja. Siapa pen 
djahatnja bingga kini dalam penge 
djaran politie. 

—O0— 

. Hati-hati taroeh sepeda 

Satoe looper dari satoe bloemenhan- 
del di Matraman jang habis antarkan 
boenga, laloe taro sepedanja dimoeka 
'itoe toko kembang. Kedjadian diwaktoe 
kemaren, satoe maling sepeda telah 
toenggang itoe sepeda dan larikan. 
Oentoeng looper itoe segera tahoe, 
sambil berteriak-teriak minta tolong 
dan kedjar, oleh orang banjak dibantoe 
mengedjar. Si bangsat sepeda jang 
tahoe dalam bahaja, larikan sepedanja 
tambah keras, percies difilm bioscoop 
ramainja itoe pengoeberan. Achirnja 
itoe bangsat sepeda lerdjatoeh dari ken 
daraannja. Djangan beran, sedang rasa 

sakit poela ditambah tendangan dan 
tabokan. j 

na Aj mena 

Sekolah Thabib 

Loeloes dalam bagian kedoea boe 
at oedjian kandidat toeantoean W. 
Holenspies, Lauw Djie Soen, R. Sri 
Dibjo Istowo, Thung Keng Hay dan 
Towolioe. . 

— ig 

Tetamoe Agoeng : 
DiRoemah Piatoe 
Moeslimin. 

Pada hari Isnaian tg. 18 Januari 
1937 maka jang moelia Njonjah Tjar- 
da van Starkenborgh Stachouwer de- 
ngan di iring oleh poeterinja jang 
soeloeng serta Intendant toean de 
Stoppelaar telah berkenan bertjemar 
kaki datang di Stichting ,,Roemah— 
Piatoe —Moeslimin”, Stoviaweg no 4A, 
Batavia — Centrum. Djam 9.45 auto 
datang dipintoe halaman Sticbting, 
laloe disamboet oleh rangkajo njonjah 
Datoe' Toemenggoeng sebagai anggauta 

dent—Directrice njonjah S.Z. Goena- 
wan, dimana tetamoe Agoeng laloe di 
iringkan boeat masoek digedong RPM, 
Ditangga akan naik maka seorang anak 

Aria Hassan Soema-di Pradja sebagai 
beschermvrouwe dari RPM. laloe me- 
ngenalkan kepada lain? bestuursleden 
RPM. jaitoe njonjah2 Abdul—Chalik, 

Moerid-moerid dari Madrasatoe'lai- 

diri dihadapan tetamoe agoeng, dima 
na laloe menjanji lagoe Wilhelmus : 

njonja Dt. Toemenggoeng tetamoe la 
loe diadjak masoek boeat periksa ke 
adaannja didalam, seperti kamar tem 
pat tidoer anak anak perempoean, tem 
pat sembahjang anak anak perempoe 
an, kamar tempat anakanak ketjil 
(orok), kamar obat dan kamar sakit 

'perempoean 'Tiong 
bernama Sitti Aminah alias Kakak, 

gagah katanja . 

Raad van Toezicht R.P.M. dan Presi-| 

taam (HL.I.S.-R.P.M,) laloe pada ber| 

Ketika di serambi belakang maka 
njonja besar roepanja terarik perha 
tian poela atas maag secrang anak 

Hoa jang boeta 

dan setelah Kakak menjanji lagoe 
Karioka maka Kakak laloe berkata : 

' »Tabe, tabe". 
Setelah “poeas berkeliling, maka la 

loe “dipersilahkan doedoek di salon 
(serambi dalam) dengan didjamoe se 
'kedarnja : waktoe inilah maka rangka 
jo Dt. Toemenggoeng ada kesempatan 
oentoek memberi keterangan dengan 

nja mendjadi perhatian serta kehera 
nan poela apabila jang moelia mende 
ngar, bahwa President-Directrice telah 
mengoeroes ini RPM lima tahoen la 
manja ta“ dengan bergadjih, hanja de 
ngan karena Allah belaka, dimana be 
Iliau laloe menerangkan, dimana-mana 
memang Directrice-lah jang paling be| 
sar gadjihnja, tetapi boeat RPM men 
djadi sebaliknja, 

Djam 11.15 tetamoe agoeng diatas 
laloe berangkat akan poelang ke ista 
na, dan sebeloem njonjah besar me 
'ninggalkan gedong RPM maka anak- 
anak RPM djoega pada. berkoempoel 
dihadapannja dengan membatja do'a 
selamat. 
“Atas perkoendjoengan orang besar 

ini moedah-moedahan memberi berkah 
bagai langkah RPM boeat hari kemoe 
diannja. 

Koesir2 dan chauffeur2 banjak 
: menjomel. 

Disini ada tersiar kabar, bahwa da 
lam sementara waktoe lagi akan dila 
koekan penjelidikan benar-benar atas 
keadaanja deeleman2, dan auto-auto 
oleh dienst provincie di Kramat. Dee 
leman akan diharoeskan memakai 
band karet jang toelen dari fabriek 
|dan boekannja karet bikinan made 
in Indonesis dari grondstof band auto 
jang soedah toea. Koesir-koesir mesti 
mempoenjai rijbewijs, memakai badjoe 
toroh jang seperti rok dan oemoemnja 
masih terpakai di Djokja dan Solo. 

Tapel-besi koeda akan dikeloearkan 
oleh Gemeente dls. Maksoed badjoe 
toroh itoe sangat menjedihkan mereka 
semoeanja, karena nampak koerang 

.. poen chauffeur2 
jg mendapat perasaan akan memakai 
badjoe itoe mendjadi koerang senang 
didalam hatinja. Ada poela jg menga 
takan kehilangan aksi dls. 

. Kabar jg pertama, tentang halnja 
koesir memakai badjoe toroh itoe agak 
moengkin, tetapi halnja chauffeur bo 
leh, djadi mereka ini tjoekoep asal 
mempoenjai uniform, misalnja semoea 
nja memakai kemedja. 

Bila berlakoenja pemeriksaan dari 
provincie itoe beloem diketahoei.— 

: iya 

Paroekoenan Galoeh Betawi. 

(Akan mengadakan 
ledenvergadering. 

Paroekoenan Galoeh Beta 
wi, ialah nama seboeah perkoempoe 
lan, jang anggotanja terdjadi dari 
bangsa Indonesia ketoeroenan Galoeh 
(Tjiamis) atau jang berhoeboengan 
kawin. dengan ketoeroenan Galoeh, 
jang ada -dalam kota Betawi. dan 
Meester-Cornelis. 

Maksoednja oentoek mendekatkan 
persaudaraan serta tolong-menolong 
kepada anggotanja jang kematian atau 
menanggoeng kesoekaran lain-lain jg, 
penting. 
“Pada hari Minggoe tg. 24 Januari 
1937 j.a.d. ini, perkoempoelan terse 
boet akan mengadakan ledenvergade 
ring, tempatnja di-Pendopo Kewada 
nan — Defensieliju v/d Bosch 56, Ke 
majoran/Batavia-Centrum, moelai pk. 
9 pagi. 

Adapoen javg akan dibitjarakan da 
lam rapat itoe, menoeroet soerat oen- 
dangan jang soedah moelai disebar- 
kan oleh Pengoeroesnja kepada ang- 
gota2nja serta toean2 jang dioendang, 
adalah seperti dibawah ini : K3 

“1, Mengesahkan notulen Jedenver- 
gadering jtl, 
Keadaan financieel (keoeangan) 
perkoempoelan. 
Voorstellen (oesoel2). 
Pilihan Pengoeroes baroe. 
Rondvraag, 

ta, 

4, 
3. 

Pengoeroes dari perkoempoelan ter 
seboet sangat mengharap atas kedata 
ngan sekalian anggota2nja serta toean 
'toean jang dioendang, oentoek meng 
badiri rapat itoe pada waktoe. dan 
jts. diatas, 

9 — 

Roengoet2 pada personeel B.V.M. 
di Jakarta 

Baroe2 ini sebagaimana pembatja 

|barangkali telah mendengar, pada wak 
toe tram listrik berdjalan malam hing- 

ga djam 2 berhoeboeng dengan perka 

winan agoeng, personeel B V M. ter- 
oetama conducteur2, d.L.s, poen toe   serta kamar tempat tidoer anak anak   M,T. lelaki, 

»Minta koewe njonja besar“, djawab| 
injonja besar: | menerima pembajaran pada pertenga- 

djelas tentang keadaan RPM kepada | 
jang moelia njonjah besar, dan roepa 

Da AAS ANA ABE ENAK 
  

menoeroet pendapatannja, tram men- 
'dapat wang f 10.000 lebih itoepoen 
karena pertoeloengan mereka itoe se- 
moeanja jang boekan sadja dihoekoem 
bekerdja, . . poen dengan mata sen-| 
diri tidak dapat melibat keramaian 
jang sebenarnja. : 

. Sekarang, setelah mereka semoeanja 

han boelan ini, diwaktoe mana mere| 
ka djoega menerima honorariumnja | 
boeat pekerdjaan selama lima malam 
'itoe berteroes?2an, baroelah mereka 

mengarti, bahwa hanja sehari be 
landja extra jang mereka terima. 

Mengapa dienst B.V.M.-kata mereka- 
tidak maoe berpikir pandjang, dan 
soeka mengetahoei, bahwa orang be- 
kerdja pada waktoe malam itoe seha- 
roesnjalah menerima djoega pembaja- 
ran jangexlra,...misalnja du bbel? 
“Dalam hati jang sedih, soenggoeh- 

|poen tidak mengeloearkan soeara apa 
apa, mereka merasa koerang senang, 

Apa ini tidak perloe direktificeer? 
'Itoelah pengharapan jang kebanjakan 
pegawai disitoe. 

— O — 

Publiek haroes berhati-hati 

Kalau adajangmaoe 
djoeal barang mas, 

Toean Djajarachmat tinggal di Kali 
pasir Gang Tembok 34. Batavia-C, 
minta dikabarkan bahwa kamaren ia 
poenja boedjang lelaki nama KEMED, 
jasa berbahasa Soenda, badan djedjek 
tinggi, koelit hitam, moeka boender, 
dimana kakinja banjak mata koetil. Ini 
boedjang soedah mengilang dengan 
zonder permisi, dan ketahoean men- 
tjoeri barang2 madjikannja seperti 1 
arlodji dan rantainja dari mas sehar- 
ga f 100. lebih. Arlodji merk Waltham 
didalamnja ada  digraveer 
Rais. Djoega ada ditjoeri peniti2 
mas kepoenjaau njonja Djajarach 
mat. , 

Selain ini oeroesan soedah diserah- 
kan kepada politie, poen publiek di 
minta pertoeloengan djika bisa me 
nangkap itoe orang, apalagi djika 
barangnja masi bisa didapat, akan di 
beri hadiah oleg jang poenja. 

—(g mm 

Peroesahaan jijs-lilin 

Berhoeboeng dengan hoedjan teroes 
meneroes, bermoela semendjak tahoen 
beredar mendjadi 1937 hingga kini, 
djarang lagi terdapat anak2 kaoem 
pendjadja ijs-lilin jang biasanja berte 
reak-tereakan disepandjang djalan me 
ramaikan pendjoealannja. Ini ada baik 
nja boeat anak2 itoe, karena mereka 
itoe perloe mendapat rust boeat pe- 
kerdjaan bertereak loear biasa itoe, 
hingga banjak diantaranja mendjadi 
sakit batoek jang didiamkan sadja, 
achirnja soesah disemboehkan lagi 
dengan tjepat: 

' Pendjoealan ijs-Choco nampak tidak 
begitoe meroegikan kepada kesehatan 
sebab tiap2 pendjadja jg terdiri dari 
orang dewasa masing2 mendapat luid 
spreker terbikin dari blik, hingga ta 
begitoe mengeloearkan tenaga boeat 
bertereak. 

—& —— 

Goeroe goeroe besar pada 
sekolah thabib 

Moelai hari waktoe mendjabat pe- 
kerdjaannja dalam boelan Janu. 1937, 
maka diangkat mendjadi Goeroe Tinggi 
dalam ilmoe Physiologie pada Sekolah 
Thabib di Betawi t. Prof. A, de Waart, 

hoofdambtenaar jang diharapkan da- 
tangnja dari perlop loear negeri, dan 
doeloe mendjabat pangkat itoe djoega. 

Idem dalam ilmoe Radiologie t. Prof 
Dr. B.J. Van der Plaats, djoega hoofd 
ambtenaar jg diharapkan kedatangnja 
dari perlop loear negeri. 

Pada harinja t. Prof, BJ. Van der 
Plaats mendjabat pekerdjaannja kem- 
bali, maka Njonja A. V. d. Plaats dibe 
baskanpeola dari pekerdjaannja dengan 
oetjapan terima kasih atas djasanja da 
Jam memberi peladjaran dalam ilmoe 
Radiologie pada Sekolah Thabib. 

Os 

. Oedjian Typcursus 

Sebagai biasa hari Minggoe tg. 17 
Januari 1937 soedah dilangsoengkan 
oedjian Typecursus di Kramat 174 
Ketoea examencommissie adalah Dr, 
Soebroto. Jang dioedji ini kali ada 17 
dari Bogor dan 10 dari Kramat 114, 
Djakarta, djoemblah mana 24 dapat 
menerima diploma, (gezegeld) Sebab 
jang doedoek dalam Commissie djoega 

banjak orang-orang dari praktijk jang 
ternama serta dari Gemeente bolehlah 
dipertjaja bahwa oedjian tsb. akan me 
menoehi keboetoehan praktijk. 

me G9 mama 

Penerban gan jang. berhasil 

Kemarin doeloe telah tiba (djam 5.15 
sore) mesin terbang KNILM— Douglas 
dari penerbangan ke Sydney, dari 
mana ja terbang pada tg 16 Jan. dan 
berangkatnja dari Brisbane tg 17 Jan. 
sehingga penerbangan Brisbane (Aus- 
tralix) ke Betawi hanja 2 hari sadja. 

Djoerse2 moedinja Schott dan Ver- 

|dalam pergaoelan. 

letter |. 

B2 2000neonsang anna 

   
   

Pada hari Minggoe tanggal 17 
ini boelan djam 6 pagi, isteri 
kami telah melahirkan anak lelaki. 
Anak dan iboe dalam selamat, 

CHOESEN 

Agent ,, Pemandangan" 

CHERIBON. 
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SPORTBOND INDONESIA 

Oeraian kita kemaren roepanja telah 
menarik perhatian ketoea PSSI toean 
Ir Soeratin dan toean2 lainnja, 
jang mempoenjai kedoedoekan tinggi 

Dengan. telefoon 
kepada kita disampaikan berita, bahwa 
nanti malam Ujoem'at tgl.. 21/22 boe- 
lan ini akan diadakan pertemoean di 
gedong Pertemoean Indonesia, Kramat 
158 dalam kota ini, Pertemoean itoe 
akan dimoelai djam 8 malam. Diantara 
'tocan-toean jang akaa menghadiri kita 
dapati beberapa anggauta volkSraad 
seperti tt. M.H. Thamrin, Soetardjo, 
Otto Iskandar di Nata, Soekardjo, Da- 
toe“ Toemenggoeng, beberapa doktoren 
seperti Kayadoe, Slamet Soedibyo, 
Moewardi dan beberapa juristen seperti 
Koesoema'atmadja, Hadi, Koentjoro 
dan lain-lain toean-toean seperti Dr. 
Soeratmo, Darjono dll. 

Pendek kata : besok malam Djoem'at 
tg 31/22 bl ini dimoelai djam 8 di Kra- 
mat 158 akan diadakan pertemoean 
goena meremboek tentang tjita2 oen 
'toek mendirikan Sportbond Indonesia 
seperti kita toelis kemaren itoe. 

Djika diantara t.t, ada jg tidak men 
dapat ondangan, itoe sebabnja tidak 
lain karena kesempitan waktoe berhoe 
boeng dengan lekas perginja toean Ir. 
Soeratin dari Djakarta. Dan poela pem 
bitjaraan pada malam Djoem'at itoe 
adalah voorbereidende besprekingen, 
permoesjawaratan. Sjoekoer, djika per 
temoean itoe dapat mengambil poetoe 
san boelat dan teroes mendirikan Sport- 
bond jang kita maksoedkan, 

Djika demikian, tentoe kedatangan 
toean Ir. Soeratin itoe akan berhasil 
baik tidak sadja boeat V.I.J. tetapi 
djoega boeat doenia sport Indonesia 
seoemoemnja. 

Sportbond Indonesia soenggoeh per 
loe didirikan ! 

Dari itoe kita harapkan, moga2 
pertemoean jang akan diadakan itoe 
dengan soeara boelat akan mengambil 
poetoesan: Sportbond Indonesia per- 
loe didirikan sekarang djoega ! 

. M.T, 

  

bira dan penoeh poedjian oleh pembe- 
sar2 Australie disini, oleh pers dan 
publiek. 

Selain dari pada perterbangan ekstra 
jang berhasil baik itoe, maka dari 
Australie mesin terbang itoe memba- 
wa poela persembahan boeah2an boe 
at Wali Negeri dan boeat Direksi K. 
P.M. dari toean Bakker, agent di 
Sydney. 

wa disana beliau telah mengadakan 
pembitjaraan penting dengan Sir 
Arbhdale Parkhill, minister Pendjaan 
Negeri dan Luchtvaart Australia. 

Tabligh Nahdatoel 'Oelama': 

Kring N,O. Boekit Doeri, Mr.-0or- 
nelis Kemaren doeloe telah melang 
soengkan tablighnja diroemah toean 
Abdoerrahman, 

orang, djoega dari tjabang Mr.-Cornelis. 
Toean Soebekti, jang memimpinnja 

antara lain menerangkan toedjoean 
tabligh dan mengoemoemkan poela 
pemboekaan seboeah Madrasah anak- 

moerid. 
Kemoedian dioeraikan tentang pen 

boeng oleh t. Naimoen. 
T. H.M. Tahir menerangkan tentang 

@veran dan Hadits. 

agama, maka sesoedah dinjatakan poe 
la bahwa tabligh jad. akan dilangsoeng 

sain Boekit Doeri Poeteran, Gang I, 

an Al Fatihah. 
wa kaan g 

Pergi perlop 

Dengan dihadir oleh segenap com- 
mandan2 daripada garnizoen2 Betawi 
danMr.Cornelis,maka diGarnisoens-bib 

njerahkan pimpinan (commando) dari 
pada 16 Mil. Afdeeling kepada wakil 
nja, ialah Generaal Majoor Vantricht,     roet mendjalankan  dienstnja, hingga steegh disamboet dengan sangat gem ke Eropah dengan perlop. 

Toean Versteegh menerangkan, bah 

Anggauta jang hadhir ada Lk. 70 ' 

anak jatim, jang kini soedah ada 28 ' Ha 

didikan dan asasnja N. O., jg disam | 

tjaranja mendidik anak2, isteri2 dan 
djama'ah dengan bersandarkan kepada - 

kan malam Minggoe diroemah t. Hoe 1 

maka tabligh ditoetoep dengan batja- 

liotheek Generaal Majoor Bakker me 

karena beliau sendiri boeat sementara 
akan berangkat dengan kapal ,Slamat“ 
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Kebakaran hebat di Melbourne 

Keroegian ditaksirse 
tengah miljoen pond 

Te 
: Ia 

Ibosaran dan kedapatan: 5 ketel pe 
masakan arak, 2 tong dan 4 blik te- 
risi 3000 liter tjouw (bahan arak). 

Dari pihak Accijnsdienst kita dapat 
dengar Thung Djie Hoey adalah be- 
toel pintar simpan itoe alat2 oentoek 

Han up masak -arak, tetapi dengan teliti poli 

lonie-Nederland di Rio de Jeneiro (Bra-|, Melbourne, (iboe kota staat- Vic Senat keinaga 
silie,Amerika-Selatan) telah: mengirim | toria Australie Red.), 18 Jan. (Aneta Ke noea Se ketemeskan 

Kan seikatan boenga dengan mesin ter| Reuter)- Kebakaran hebat, malah kata Kp, pai Pa bah 
' (bang, hingga hari hari ini dapatlah | M8 beloem pernah terdjadi kebakaran | $ Estat boeat masak arak dapat di 

ja, | Paekia dipersembahkan pada baginda |jang sematjam itoe di Melbourne! jiccorioekan dalam kebon daan 
IPoetri, dengan sempoerna dan masih| . Di dock Victoria, koelhuizen Peme dh pipa pipanja dalam empan 8 Kn 

seger. f an rintah telah moesnah sama sekali. Ke ii Ba Le un Na 3 

: roegian ditaksir setengah miljoen pond |) 3 Tn 1g l a : Au 
Sterling: Tn Tn i, sedang jg i 

Na Le : Riboean ton banjaknja mentega, TN SA an TNI 

Nemu Ben AN PN “esa Hb ouebie jang Salah Ainaveak hasijea Iya Pan KA PA Katon Aa 
$ Jan (Aneta) Reuter/ |... ,, Kan 1 an 5 Djie Hoeij digiring ke kantor Ass. 

kan bahwa itoe | Flint, (Prov, Michigan-Am, Serikat Ten NgrA Apu. Wedana Paboearan, boeat di verbaal 

A3 Ka | Red.) Commissie strategie dari U,A.W. Dalam pada itoe kapal Inggeris Bas ian onderdistrict Paboearan boe 

telah memoetoeskan bahwa kaoem pe »Port Wellingtou“ poen tidak keting ban baroe Ha li sadja penggerebekan 

mogokan di Sitdown dan pada 2 boe galan tetapi kapal itoe teroes dibawa | pengarakan Maak bln sedjak 

ah fabriek G.M O, sama sekali tidak |Ke pelaboehan (reede), hingga api jang Ta Orateh "Giatoolal L oleh olitie, 

akan disoeroeh berlari sebeloemnja pe valan, menjala didalam kapal itoe te cat bikin penggerebekan Hap arak. 

njelesaian peremboekan perdamaian lah dipadamkan. Ne ENSEn 

dilakoekan peremboekan mana akan 

dilakoekan ini pagi. . 
Ha! itoe telah diterangkan oleh pre Aan aa 

sident U.A.W, Martin, jaitoe Ga : SAN IA KA 

dahnja ia menerima telegram, dalam| & $ 1 ss 

| Ikatan boenga “dari Amerika 

Oentoek baginda| 
poetri Juliana. 

| Den Haag, 17 Janu. (Aneta) Ko 
  

Pemogokan kaoem boeroeh 

caanstad, 18 Jan. (Aneta-|dipe 

Baginda Paus semalam tidoer |, dat: ari Gibra 

api keadan penjakitnja be | djoega di terangkan bah 

h soeatoepoen. NI d: 22 terangkoet kapal 

9 

Indonesische Fractie di Sema- 
rang mogok ?   

ni oepanja terdjadi dide 

ol, tatapi (teranglah) | 
pemboeroe tsb. tidak ke 

wetgeving di Frankryk | 
Pembatja tentoe beloem loepa ten 

tang itoe fonds besarnja f 1000.— jg 

jadi werkloozen, 

18 Jan. (Aneta-Reuter). | 

mana G.M.C. telah mengaboelkan per 

kaoem boeroeh jang menentang pemo 
mintaan Flint-alliance forganisatie-| H 

dikeloearkan oleh Gemeente boeat 
orang-orang Belanda Indo jang mela 
rat. 

, telah menanda-tangani| 
antjangan  oendang2, dangan ek tan Kung 

'moelai tanggal 21 Mei j.ad. di N-ggercar d 

kan bahwa dienst bekerdja padal 

r-wegen 40 djam lamanja dalam| 
Aa : 

” Igokan) oentoek menerima kedatangan 
. Iwakilnja, goena mengadakan pembitja 

raan2 setjara collectief. 

Meskipoen itoe voorstel tidak dise 

toedjoei oleh segenap Indonesische 

Iractie, sebab bangsa Indonesier tidak 

dapatkan bagian dari itoe fonds, toch 

pembagian dari itoe djoemlah f 1000. — 

teroes dilakoekan. G : 

Boeat kita sebetoelnja itoe oeroesan 

tidak mengherankan, 

Tapi, pada Senen malam ketika ge- 

meente adakan vergadering, satoe 

orang dari Indonesische Fractie tidak 

kelihatan moentjoel. Koersi2 jang bia 

sanja didoedoeki oleh mereka tinggal 

kosong melompong ....! Dalam 

itoe vergadering dari gemeenteraad 

Dalam boelan Mei tanggal 6 sampai | djadi tjoema kelihatan doea orang In- 

8, disini akan 'dilangsoengkan Deeen|donesier jaitoe tocan Roosman (wet- 

tralisatie-congres jang ke 27, bersama | houder) dan toean Sjamsoeddin (dari 

Martin menerangkan bahwa conlan dengan hari tjoekoepnja oesia 25 | golongan neutraa!|. 

Di Amsterdam. |ferentie antara wakil? UAW dan|tahoen daripada perkoempoelan Locale| Berhoeboeng dengan itoe kedjadian 

1 uber dan 18 Jan. Pihetat GMC ,dihabiskan“. Belangen. diloearan lantas tersiar kabar, bahwa 

  

Martin menjeboet perboeatan itoe Perahoe terbalik dan karam 
KA | Koers2 Clearing Rima 

PN BA »pengchianatan”, 

2 , Na en 2G Den Haag, 18 Janu. (Aneta) Pe 1 

Ditoenggoe, sebagai akibat dari|Koers2 Clearing 19/1: Duitsehland 

2 ini, pada bagian dienst sp00r|73 46, Italie 9.61, Spanjol 13.15. 
n akan banjaklah orang Tai Te Pn 

malah menoeroet doega2an 60-|” oo, Dang ka Serikat 

nglah jg kelak azan mendjadi| 1g Wintan Baginda Kat “| Detroit, 18 Jan, (Aneta-Reuter). 

wan Kh Den Haag, 18 Jan. (Aneta). Di| Diterima berita bahwa wakil G.M.C. 

, 'Iterima berita bahwa Seri Baginda |sesoedahnja kepoetoesan UAW dioe- 

'IRatoe, sesoedahnja kembali dari loear | cemoemkan, telah menerangkan bahwa 

. 

Ini hari dipelaboehan2 Pekalongan 

berkibaran bendera biroe, karena ada 

seboecah perahoe jang terbalik dilaoe - 
tan dengan 13 penoempang. 

| Dari pada penoempang2 itoe ternja 

ta 3 orang jang lenjap tenggelam di 

dasar laoetan, mendjadi mangsa ikan. 
— 9 —— 

Beberapa so'al tentang 

Pemogokan di Ameri 

Nederland—Noorwegen 
O 1 

Dalam pe rhoeboengan Negeri, berniat akan tinggal di Huis|GMC tidak akau mengadakan pembi 

“dagang. 2. Itemboseh. tjaraan2 (apa-apa). sebeloemnja kedoea 

3 Manna Ia Ae Dag naa Pena . MHabriek terseboet dikosongkan. 

lo: kota keradjaan Noorwe |», ma ai Hn tan PMA 

LO NAAE 0 Tune (Aneta) Ministor' IM. Mangkoenegoro serta pengiring 

eroesan loear negeri (keradjaan) MOOEP 3 

wegen Kobt telah menjerahkan s0e 

Tentang decentralisatie. 

'atoe nota pada Minister Deckers dan | 'J.m. Mangkoenegoro serta keloearga, 

'Soerjohamidjojo, Poerbojo, Soerjodi ramma 

Tidak ada lagi terdapat dalam prog 
conferentie2 dengan GMC 

Dalam konggeres itoe akan dioerai 

kan beberapa prae-advies-advies, anta 

ra-antara lain-lain oleh toean mr. P.A, 

Indonesische Fractie telah . . . mo- 

gok! Katanja mereka memboycott 

dan tidak maoe bekerdja lagi dengan 

— 0 — 

. Burgemeester Zandaam 

saondeey 

ng rationeel. 

Kapal perang Nasional 
  

: Vroedvrouw baroe 

5 n oentoek 

ong orang bersalin 

rouw di Indonesia nona 

te. Nah 
—- yee 

joen lah kapal jang berlaboeh 

: 

Persdelict ,Masjarakat Pemoeda" 

Beloem berselang lama, di Soerabaja 

telah diterbitkan orang seboeah ma- 

djallah ketjil, terbit doeakali seboelan Oo 
Maa NELLA NAN NN HN 

dengan nama ,Masjarakat Pemoeda". Tega Kong mangan 

Halsean soerat kabar ini, menilik | (ALE 1 SIA 

isinja, banjak tjondong kepada toe anftsdlanirsnnaibansaatilannn aa eanasdh18Nonuasa 

djoean P.N.I: Sebagai pemangkoe JANUARI 1937 

hoofdredacteur diserahkan kepada toe- 
TJATETAN 

  

Pemerentah mengadakan 

Sa an atas On ana Murphy: 

'harap akan adanja pengoerang tarief2 Kotonaai Instibaut. aa sten tentang profielen van Stadswezen.| Lain kabar lagi membilang bahwa 

been Tiongkok 

oedjoei oleh Pemerentah Noorwe-| | djadi 2 bagian, ja'ni | tentang functie|raad dan ia orang serahkan masing- 

Berhenti, dan mendapat) 

T Nana. MA dan Lu-| | . Tn Ale Men dan sekarang. Lantaran tersiarnja itoe kabar-ka 

pgadakan peremboekan2 oentoek |daam, K. Terlaan, dengan disertai 'Canton telah mengeloearkan ma'loe Saga emas dan permata |rangan dari fihak jang tersangkoet 

jang begitoe lama. Dianoegerahi poela 
meL 

Seorang Belanda bernama S, dika- ngetahoei tentang adanja itoe verga 

akan pernah lagi kembali ke| atan2 aniaja. 

| Didalam 2 boeah wagon beberapa |seboeah toko di Soerabaja jang mem- djaan dalam masing2 poenja kantoor 

| akan menoedjoe kedjoe Vpanjol 

: : Idjalan tyd bom. tolongan kepada poelisi di Soerabaja gadering. 

Menembak ipelaboe|"7 orang. kemoedian djadi verkooper dari toko |tara toean Delian itoe waktoe ada 

sebagai | ter). Kapal-perang nasional, didoega 16 bocah mesin terbang oentoek didjoealkannja, tetapi kemoe lam peperiksaan landraad disana, dan 

nja ke djoeroesan Sanbeltran-kade dan (16 boeah mesin terbang penoempang 3 maboer ke Batavia, kalau tidak | Moedah2an sadja soepaja itoe doega- 

16 myk djaoebnja dari pantai, dan|, orang2 asing, djoemlahnja kira kira dan pemboycottan”, sebab kita jakin 

m tahoen jbl. ini, djoemblah | menembak poela kira kira 40 kali ba| Yan Hu Cheng mengizinkan soepaja tiga kali. ada kekal dan menjenangkan sekali. 

noedjoe ke selatan. Fu dan Loyang. 

disitoe, tetapi tidak seboeah kapalpoen serangan 

nister Gelissen (kedoeanja dari Ne 

lah ” mengoendjoengi Nederlandsche | Blaauw tentang praktijknja decentrali | Gemeente, karena mereka poenja pi- 

@engan djalan berangsoer2, sedangkan | 
Selama konggeres itoe akan diada|mereka soedah tidak - soedi lagi doe- 

| sadja asas2nja djangan me- | Tentang trein Express sosial dari locale ressorten doeloe dan | masing poenja tempat soepaja bisa di 

“binatang. 

b rg). at ngan Firman Radja telah diberhenti- | Reuter). Maskapai spoorweg Ta 
bar jang semangkin lama djadi tam 

kan perhoeboengan toekar me oetjapanterima kasih atas djasanja mat, dalam mana diterangkan bahwa 30,000 dan kita dapatkan keterangan begini. 

) : bintang Ridder der Nederlansche- trein express di Hongkong terseboet 

barkan telah menggelapkan barang dering, tetapi lantaran beberapa ang 

lama setjara toekar menoekar | 

'bakoel ditinggalkan memoeat celluloid | poenjai hoofdkantoor di Bandoeng. dan perloe dibikin beres maka iaorang 

neel ruilverkeer. 

Kn 
oentoek menangkap terdakwa itoe, Lebih djaoeh toean Taroeno soedah 

han Sanbeltran. 
terseboet, Ia menerima 4 kopor barang dalam perdjalanan dari Poerwadadi 

R.|,,Canarias“ pada djam 2, telah menga| — tejah berangkat. dian dibawanja terbang. Poelisi Soera |ia tengah djalan dapatkan ganggoean 

ke kaki Mont Juichvasting. telah berangkat kemaren sore ke Sian |soedah berlajar keloear negeri, doegaan jang sebetoelnja tidak enak 

Di Tg. Priok selama ri moeara soengai Bosos. 5 bahwa perhoeboengan antara Indonesi 

60 orang. 
p 

apal2 jang berlaboeh di -pelaboehan njaknja. Achirvja kapal perang itoe| mesin terbang, terbang sebanjak2nja 
sapna 

Didoega penembakan2 oentoek ka 

Jang dikenainja, 

'derland, sekarang sedang berada di 

bahwa Pemerentah Noorwegen meng |i del Maatschappy kemoedian ke satie, dan oleh toean ir. Thomas Kar kiran ditolak ! 

a hal itoe memang akan dapat 
kan pertoendjoekan2 jang dibagi men| doek sebagai anggota dari gemeente- 

1 Conventie Ouchy 1982 : sa th ““Jangterbakar sekarang, dan 2 gambar kota doeloe|doedoeki oleh lain orang. . . 

Den Haag, 18 Janu. | Aneta) De Tanu 

erintah Noorwegen ingin sekali |kan dengan hormat Burgemeester Zan: |“. 
bah loeas maka kita soedah tjari kete 

5 tertjipta, bahwasanja kebakaran di Giri Una 01K" monbabarkan : Indonesische Fractie memang me 

oht bilang, bahwa doe| Leeuw. (lihat tg. 16 Jan.) disebabkan perboe 

NN mas dan permata seharga f 30 000 dari gota sda mempoenjai banjak perker 

jang wrjj, tetapi kemadjoean - 
artikelen telah djadi terbakar dengan | Poelisi di Bandoeng telah minta per- djadi terhalang koendjoengi itoe ver- 

Djoemlah orang jang ma eta Doeloe S. pernah djadi deurwaarder, tidak tinggal di Semarang lagi, semen 

melakoekan| Barce lone, 18 Jan, | Aneta-Reu Orang2 Asing dilarikan. permata dan emas berharga f 30.000 |ke Semarang, sebab ia ada hadlir da 

dakan penembakan2 80 kali banjak| Nanking, 18 Jan. (Aneta-Reuter). baja telah mentjari, tetapi kabarnja dari Bandjir. 

Kapal perang itoe berada kira kira | xy goenanja oentoek melarikan semoe — 0 — didengar tidak timboelkan ,,kebentjian 

Ke Meriam2 jang ada di Mont Juich 
Dipanggil P,I, D.|sche Franctie dan Wethouder Roosman 

2188 boeah (73 lebih |poen berlarilah pada djam 3,35 me- |jang dipandang perloe antara Sian 

'pal kapal jang berlaboeh dipelaboehan 

orang-orang jang @hinistnja mendapat loexa enteng, J p 

! 'origineel dari Nestle. 

Pengaroeh koemoenis 

di Tiongkok Oetara. ag , 
lan Zainoel Azain. 

Nanking, 18 Janu. (Aneta Reuter)| Roepanja isinja soerat kabar itoe 

Pemeriotah telah mengambil kepoe-|tidak menjenangkan pehak P.t.D, atau 

toesan, pada tengah malam, menjoedahi |ada hal-hal jang ditjoerigakan, karena 

sadja itoe ,pemberhentian perang se- soedah tiga hari moelai tg. 13 baroe 

mentara“, ketika itoe djoega dengan|ini, toean Zainoel Azaiu dipanggil ke 

langsoeng diadakan serangan pada| hoofdbureau oentoek didengar kete- 

(Aneta-Reu Yang Hu Cheng. Tadinja Yang Hu | rangannja. 

2 el Cheng telah berdjandji dengan sepe-| Dan pertanjaan jang tiga hari itoe 

noehnja akan tetap setia pada Peme|roepanja masi beloem selesai, karena 

rintah Nanking tetapi tiba2ia telah belnanti tg. 18 ini, t. Zainoel masih ha 

robah sikapnja poela, dan ia telah me|roes menghadap poela. Banjak doegaan 

madjoekan  permintaan2 mana ter jang soerat kabar itoe kena djerat 

masoek soeatoe keterangan jang sjah|randjau pers. ' Saptoe |23 

|dan diloear wet bahwa Ba Isi karangan jang mendjadi perta | mma 

koemoenis soepaja diberikan hak auto|njaan itoe ialah jang dimoeat dalam 

nomje di Shensi dan Kansu. madjallah itoe jang terbit pada boelan Hape an 

/ 
Sekarang tanggal toea. Pembatja 

| 6 1 December jang laloe. 
Wakil Pemerintah menjatakan. de- $ » (persilahkan periksa kalender diatas. 

Djika diantara toean toean ada jang 
mei 9 cm 

dikabarkan babwa Marbella, jaitoe kemoengkinan poen jang dapat mem Lagi2 pengarakan gelap beloem memenoehi kewadjibannja, di 

benteng kaoem merah (Pemerintah berikan djalan oentoek mengadakan| Pada hari Kemis 14/1 djam 3 sore, |barap dengan hormat lekas-lekas ki- 

Spaansch Red.) jg penghabisan diha compromia (permoetakatan) dengan (oleh Accijudienst Batavia dan bersa|rimkan oeang langganan kepada Ad- 

dapan Malaga, telah dirampas oleh koemoenis, demikian poela perminta- ma politis Paboearan, regentschap | ministratie. 9 

kaoem poetih (kaoem nasionalisten an2 jang lainnja itoe roepanja tidak | Poerwakarta, soedah diboeat pengge| Sebeloem dan sesoedahnja 

Spaansch Red.). Kekalahan hebat roe poela dapat dikaboelkan. rebegan dalam waroengnja seorang Ti- (kasih banjak. 

panja ternjata dibagian Pemerintah. SS onghoa Thung Djie Hoeij dipasar Pa- 

  

ON 2 telan, 1 3 oleh karena dikenai petjahan granaat 

satoe penonton bioscoop Jang|jang telah mengenai dinding batoe 

asti merasa girang dengan Se-| Kade itoe. 
|kabaran tentang lajar poetih, | 

keterangan tentang pengi| 
ja berbagai-bagai bintang atau | 

- dari films gedong bioscoop.| Dioesir daripantai Bar- 

karang terbitkan boekoe ,Stars| —- celone. 

Iver Screen“ jang bagoes. Daj Barcelone, 18 Jan, 

, bisa dibatja segala|terJ. Kapal perang nasional ini pagi, 

fotografie, kemadjoe |sesoedahnja tembak menembak dengan 

Minggoe|17 
  

Senen j18 

Selasa 119 .. Bajah karan 

Rebo Pemandangan ' 

Kemis 121 

Djoem'at|22 

Kapal perang Nasional 
  

    

k, penerangan, tru| meriam dari pantai, telah dioesir da 

&, film bitjara, ber|ri pantai Barcelone. 

s dan last but not| 
engidoepannja 100| 

          
Benteng Pemerintah di Malaga 

Dirampas oleh 
nasionalisten. 

Gibraltar, 18 Jan. (Aneta Reu : intah me 

ter), Dengan officieel dari Algeciras| ngan pasti, bahwa tidak ada soeatoe 

litempel dalam 
t dalam sesoe 

terima         ADMINISTRATIE  



   

   

  

   

    
   

  

    

  

   
    

    

Dapet succes jang. tida terdoega. 

sis 
RANZISKA € GAAL dan SZOKE SZAKAL 

  

    . jang dimaenken 0 

Boekan sadja penonton jang m rasa girang, kita poenja Dirertie 
djoega merasa senang hati lantaran meliat zaal dari CINEMA 
PALACE penoeh dari itoe siapa jang belon liat, bersilahken ta- 
nja pada Toean £ nja sobat jang soeda saksiken tadi malem. 
Ketawa, Girang 1 dengen Poeas 

    

  

  

   
    

  

  

  

  

    

    

   
   
   
   

Kleermaker 

NJAN FOO 

Kramat. 120, Telf. 4524 WI. 

Batavia-Centrum 

Harga bersaingan 
Terima pesenan segala matjam 

pakean Europa en ada sedia 

Tropical —wol — flanel d.L.I. 

Pekerdja'an ditarggoeng rapi   

Oud Gondandia 36, Telf. 3126 WI. | 

   
   
   

  

     

     

   
   

(Boeat satoe 

malem -sadja 

   Sawah Besar     

  

        DOLORES DEL RIO     

    

In   

Kleermaker 

MOEDAHAM 
Flex toekang ditoko Ogor Freres 

1 | Petodjo Binatoe No, 18 Gang | Batavia-Centruw 

Banjak poedjian dari langganan2 

dari pangkat Inl. Amtenaar2 dan laen 

publiek djoega jang soedah boektikan 

saja poenja potongan dan pekerdjaan 

Harga maakloon menoeroet djaman. 

MOEDAHAM 34 

  

   

  

    

        

       

   

  

       

  

     

  

      ANAK-ANAK TIDA BOLEH NONTON 

      

Moelai besok malem 

SHIRLEY TEMPLE 
dalem 3) 

  

  

    
     

   
   

    

   

  

    

     

   

   

    

   
   

  

Bisa dapat beli alat2 
oentoek keperloean pan 
doe (padvinder) dan 
perkakas tani (Land- 
bouwgereedschappen) 

dan lain-lain keloearan: 

»,PAKAS" 
Soekaboemi 

dioega ferima pesenan 
| segala maljam peker- 

| djaan besi menoeroet 
gambar atawa tjonto 
pada: 

M. Tadjoedin p/a 
Pa AU 

Kampoeng Djawa wijk- 
Ambon Batavia-C. 

Tentang pembakana Lia kekoeatannja fa" perloe diterangkan lagi, baik 
“saksikan sendiri, harga menoeroet zaman. 
Boeat didalam Kotta-Betawi, atas permintaan kita sanggoep koendjoengi 
Toean-foean, poenja tempat kediaman oentoek memperlihatkan barang- 
barang keloearan peroesahaan terseboet. 

  

    Memoedjikan dengan hormat. 

   

        

    
   

    
   
   
   
    

   
   

   
    

          

   

     

     
    

   
   

     

   
   

  

  

Tjitaktan pada Drukkerij @e 

nPemandangan” 

' Terima segala matjam pekerdjaan 
tjitakan seperti: Organen (Madjal- 

lah), Programma dan sebagainja. 
Pekerdjaan ditanggoeng rapih 

tjepat dan memoeaskan. Harga 

menenangkan. Sebeloem toean 
pergi pada Drukkerij lain, datang 

dahoeloe pada Drukkerij 

»Pemandangan" 

  

  

Banjak Nik Tmakont tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas sel manja liat merk se- | 

“belah, kepala djadi enteng tida 
koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan | 

ilangken ketoembe, 

  

  

Kloearan 

Roemah obat 

. Kwitang— Batavia-Centrum 

        

1 hun MAU AN 
Ska ERA 

» 

   

  

Molenvliet Oost 42 -— 

pada adres diatas. 

boeat djas, boeat sekarang. 

poedjian tidak perloe. 

S DASI VAN PAS YAA 

BAKRI & 
KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Batavia-Centrum 

Bila toean ingin potongan netjes — 
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang 

Sedia matjam2 kain jang bagoes 

Djoega disini sanggoep menerima 
mendjahit badjoe perempoecan — mem- 
borduur — pasang renda enz, peker- 
djaan ditanggoeng rapi, harga mela 
wan. Bikin pertjcbaan moelai sekarang. 

  

  

Aa 
  

Boekan boekoe 
tjaboel ! 

Boekan poecia boe- 
koe terlarang ! 
Tetapi adalah boekoe peladja- 

ran jang patoet dibatja oleh se- 
orang soesami dan tidak haroes 
dibatja oleh anak jang beloem 
dewasa, jakni boekoe 

Asamara Gama 
  

  

dari zaman bahari oentoek men- 
dapat toeroenan jang baik-baik. 
Pesan sekarang, soepaja tidak 
kehabisan :. aa. Oei 

BELI DJOEGA BOEKOE2: 

Atoeran Sarikat dan Rapat.f 0.70 
Djalan Sedjarah Doenia. f 1.25 
Kintamani, roman .t 0.70 
Watangan Boentaran, , .f 0.30 

Pesanan haroes berikoet oeangnja 
pada: 

POESTAKA NASIONAL 

Paviijoen G.N.I. (Pem) Seerabaja. 

boekoe peladjaran bersetoeboeh | 

  

  

Jo Tek Tjoe Il 

HAMPIR - HABIS 

“»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebainja KI -|- 90 moeka 

'formaat 16 X 24 c, 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis. 
NI. Tingkat-tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan perekonomian 

| dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 

VIL Politik konjuktur. 
VIII. Penoetoep. 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 

f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi 

Administarie Pemandangan 

boleh dapat pada:   126 Senen 167      PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 

banjak, harga tjoema f 0,50 -- 

  
  

  

  

Rl-eetiro 2 AN Aa School 
Petodjo Djaga Monjet 2 (Telef. 732 W!). 

Inrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs 
Didirikan pada tahoen 1931 

Disjahkan dengan Besluit dari Directeur van O.&.E dari 
25 Mei 1936 No. 15473/B 

Cursus baroe moelii1 Februari. Prospectus diberikan gratis 
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Maa ma Pai 

TOKO ) COOPERATIE nBOEDI ISTRI” 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

  

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no.2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 

: terkena! dimana- -mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
onkos kirim, Djoega kita mendjoeal miniak .klapa, 

: jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan. 

  

  Pengoeroes C. B. I. Manondjaja      

     

   

  

| Roemah2 dengan Buruan 
LAAN TRIVELLI ANGKEE DOERI 

Tidak Bajar Wang Dimoeka 
Pembajaran boelanan enteng sekali seperti sewa roe- 
mah sadja. 

Tempatnja terpilih bersih dan sehat, hawanja bersih 
djalanannja asfalt. 

dan 

Keterangan? Pada 

Firma: 

J. van der WELLE & Co. 
Adres: Gang Scott No. 19 —  Telef. 5437 Welt, 

Djaman malaise ini di liap roemah tangga me- 

ngoerangkan ongkosnja dengan menggoenakan 
»KETJAP“ oentoek teman dahar nasi. 

Tidak heran lagi fabriek maoepoen jang 
djoealan ditiap ploksok margkin banjaknja 

  

. Tapi tidak semoea ketjap baik ada djoega 

jang hanja namanja sadja ketjap, tapi rasanja 

tidak keroean, djadi dahar djoega tidak 
napsoe |!! 

Sebeloem U goenakan ketjap jang lain, 
“lebih doeloe fjobalah U minta tjonto: 

Ketjap ,,PETANI" 

Harga per "1 bier flesch 10,45 

Oentoek abonnes Pemandangan f 0.40 
Bisa pesen pada U poenja looper. 
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koeplah kiranja sang Malais 
amoek di Iudonesia, sehingga di 

getirnja oleh pendoedoek | pabit - 
-8i koeli meresa pedi 

K 

  

  

, sampai sekarang gadjih 
a kans berkoerang. Pada 

yeloem tentoe ongeschikt. 
(pada jabatan H. O. 

ngkali ada jang bertanja, me 
a mereka terlaloe bodoh, sehingga 

dja diangkat ditambahi peker 
ng gadjih ditetapkan. 

isini lojaliteitsgevoel dari me 
ada besar, dirasainja diwaktoe 

“dag 
reka 

ing, apalagi tingginja harga karet, lindoek semang mendjalani kesoekaran, 
kan keoentoengan jang sedikit bagi 

masjarakat Indonesia. Ga 
Baiknja perhoeboengan perdagangan| 

aiknja harga barang, dirasai oleh 
gang-pedagang. Ana ai 

etapa nasibnja si koeli? 
nerintah merasa wadjib menaoe- 
'jatnja dari ketiga golongan itoe, | 
kti dengan -oebahnja beberapa: 

ran jang mendadak. Hal ini men 
li boekti bahwa didjaga dengan 
ik-baiknja stending ketiga golo- 

n itoe. ana 
okok dari artikel ini ,Pangkat jg 
k dihargai“. Kalau dipandjangkan —tid 

—|diensts 

berdosa apabila anak semang berting 
kah begini begitoe. Tambahan poela 
waktoe diangkat mendjadi Schoolhoofd 
itoe bila menolak, maka dipandang 

veigering. : 
(Dengan demikian diterimalah oleh 

ja djabatan terseboet dengan hati 
ng djernih, dan dikerdjakannjalah 

kewadjibannja dengan sebaik-baiknja, 
sehingga terboeekti didalam 2 tahoen 
Schoclhoofd zonder waarde itoe ham 
ipir semoeanja hilang wd.-nja diganti 
(dengan besluit definitief didalam 
'djabatannja. 
|... Th 1936 soedah silam, oedara keli- 

berarti dinaikkan pangkatnja ditambah |hatan terang, barang? mendjadi mabal, 
| pekerdjaannja, sedang gadjinja tidak 
beraebah,, “yo an urea 

- Inilah sebagaian akibat dari sang 

Malaise tadi. Karena diwaktoe itoe se 
ala hal moengkin terdjadi. Dan wak 

rs sek 
| ini 

da boe 
RT BS 

2 an April 1936 beroebah lagi 
f 49.88. 

n tegas, 2 Aa S 

tap mendjadi Huponderwijzer 
jih sama sadja, karena waktoe dja 

overgangsbezodiging besar, | 
ktoe naik pangkat overgangsbezol- 

oing dikoerangi, jaitoe dengan tidak 
d annja Hoofdsehapstoelage. 

di bagimerekawaktoej 
telah dipoton g over- 
sbezoldigingnja 

Tambahnja pekerdjaan dari H.O. 
jadi Schoolhoofd itoe tidak sedi- 

ang asalnja mendjaga 1 kelas, se 
haroes mengoeroes 1 sekolah. 

njata sadja kelihatan jaitoe : 
Menanggoeng djawab ketjerdasan 

k2 kepada Pemerintah dan kepada 
oerid. (diantaranja ada jang 
diserahi lebih dari 300 orang 

fenanggoeng djawab keberesan 
pekarangan dan roemah sekolah. 

3. Menanggoeng djawab kepada pe 
jmpanan wang sekolah, Bila ada jang 

mentjoeri ja haroes mengganti, sedang 
roemah atau disekolah tidak disedia- 
brandkas, Kalau terpakai djangan 

ap bisa selamat besluit kelepasan 
ah menoenggoe. Ditambah lagi ha 
mengedari kampoeng mendjadi 

'looper oentoek menagih wang| 
menoenggak. : 

ggoeng beresnja administ-| 

ggoeng djawab djangan sam | 
i kekoerangan moerid. Apa 
g haroes mentjari. Kalau: 

sluit penoetoepan sekolah | 

oe. Sedang : 
ak dihargai barang 

endjadi Sehoolhoofa | 

'levensstandaard mendjadi tinggi. 
Melihat hal ini Pemerintah tidak 

diam diam sadja tetapi berdaja oepaja 
meringankan bebas orang kerdjanja, 
'terboekti dengan : 

1, Overgangsbezoldiging jg doeloe di 
katakan akan dipotong 25 pCt pada 
th 1937 (didalam 4 th dipotong se- 
moea). Sekarang bagi Jandsdinaar tidak 
djadi potongan itoe, artinja ditjaboet. 

| 2. Tersiar kabar2 angin jg mengata 
kan berhoeboeng dengan naiknja harga 
barang itoe gadjih akan dinaikkanse-) 
kian percent. NA 
Mendengar berita ini boekan sadja si 

koeli jg merasa gembira, tetapi peda 
gang dan peladangpoen merasa soeka 
idalam hatinja, karenasi koeli itoelah 

jang mendjadi djembatan wang dari 
Pemerintah. sa 

Jang sangat beroentoeng didalam 
hal 'ini ialah jang besar overgangs- 
bezoldigingnja, karena sekarang ti.lak 
akan terganggoe. Disini tindakan pe- 
merintah wadjib dipoedji . 

Tetapi betapa halnja dengan School- 
hoofd zonder waarde itoe ? 

Kerdja baik, karena sebagai tadi 
dikatakan, hampir semoea didalam 2 
tahoen mendapat besluit definitief. Lo 
jaal tidak koerang, terboekti didalam 
'waktoe gelap, meski tidak ditambah 
gadjih sanggoep diserahi pekerdjaan 
jang beratnja lipat ganda. an 

Hanja gadjihnja sangat menjedih 
kan, karena overgangsbezoldigingnja 
soedah dipotong lebih doeloe (2 tahoen 
kebelakang). Malah potongan itoe ti- 
dak berdikit-dikit, melainkan 100pCt 
ada jang 75 pOt, paling ketjil mengoe 
rangkannja tidak koerang dari 50p0t. 

Akibatnja dari atoeran ini, diwak- 
toe kini 'terdjadilah “dibeberapa seko- 
lah gadjih Schoolhoofd lebih ketjil da 
ri gadjih Pembantoenja. Karena Over 
gangsbezoldiging dari Scboolhoofd tadi 
hampir habis, bahkan ada jang soedah 
habis, sedang  pembantoenja masih 

| mempoenjai overgangsbezoldiging be- 
sar. 

(Adakah kira-kiranja ditempat lain 
jang terdjadi matjam ini? Seorang baas 
menerima gadjih lebih ketjil dari o- 
rang sebawahnja ? 

Mengingat kepada koernia peme- 
rintah jg dilimpahkan kepada lands 

sar jg tidak dipotong overgangs- 
bezoldigingnja, sepatoetnja apabila 
oevergangsbezoldiging jg soedah dipo 

sitong dari Sehoolhoofd zonder toelage, 
kembalikan. Atau kalau tidak demi 
an, tidak akan mengoerangi kesoe- 

epajahan |kaan mereka, apabila dizaman moelai 
terang ini, waarde hoofd itoe diboekti 

| Ikan dengan wang, tidak dipakai me- 
xg|ugoerangi 
peslkarena jg lainpoen overgangsbezoldi- 

a |gingnja tidak di 

Overgangsbezoldigingnja, 

koerangi. 

er) Logicanja dapatlah kiranja me 
“Ireka menerima hoofdschapstoelage 
berboekti wang, jg soedah tertera di 
dalam RBRJ. staat V.Volgno. 15 itoe |   Moga2 mendapat perhatian ! 

mms (Op "oa 

esebikt pada djabatan? 

  

Kalender afd. textiel 

Dari toean Alsaid bin Awat Martak 
3 Kepoetran Soeraha'a, kita telah mene 

rima Kalender tahoen 1937 jang sa 
- Jagat indahnja dan mendjadi perhiasan | 
. Idikantoran poen pada tempatnja. 

2 en 9 

Dipekerdjakan pida Goepernoer 

Toean Mas Achmad Rastiko Patih 
. #Bondowoso, Besoeki, dengan memakai 
(pangkat dan titel patih, boeat semen 
tara waktoe akan diperbantoekan pa- 
da Goepernoer Djawa Timoer, oentoek 

Idiserahi dengan pekerdjaan2 petih 
Banjoewangi. 

Hen Kerana 

Publiek haroes awas! 

Kalauadapendjoealan 
batik moerah. 

Pembantoe kita dari Tjiamis menga 
barkan bahwa ketika ia menginap di 
pondokan Oenen di Garoet, telah ke- 
tjoerian 1 pak terisi kain2 batik se- 
harga sama sekali f 300. 
“Kepada pembatja diminta pertoe 

loengan djika ada orang mendjoeal 
kain2 batik dengan harga obraal 
(moerah) tidak keroean  asalnja, 
barap diberitahoekan pada politie. 

— $ —— 

Ke Japan dan Tiongkok 
Toscan A.H.J. Lovink, advisoer Oe- 

roesan Asia ditetapkan bahwa beliau 
achir boelan ini atau awal Februari boe- 
jat ' memperoleh pemandangan loeas, 
en berangkat ke Japan dan Tiong- 
ok. 

aa GA 

Tentang mentega 

Telah ditetapkan soeatos verorde- 
ning-Pemerintah jang mengandoeng 
perobahan atas mentega sebagai ba- 

artikel 1, lid 1 dari pada verpakkings 
ordonnantie. dan mengandoeng poela 
oendang2 boeat menetapkan bagaima- 
na pertjampoerannja, boengkoesannja 
dll. bagi mentega itoe, 

Malam pamitan goebernoer Soe 
karta 

Pembantoe H.S. menoelis: — | 
Sebagaimana jang telah kita warta 

kan dalam , Pemandangan" ini, maka 
pada hari Djoem'at sore'tg 15 Jan, 
ini toean goebernoer ' Soerakarta de- 
ngan njonja Treur telah mengadakan 
»Walam pamitan” atau afscheidsre- 
ceptie“ bertempat  diroemah goeber 
noeran, jang likoendjoengi oleh banjax 
sekali tamoe dari segala bangsa, boe 
kan hanja. dari daerah goebernemenan 
Soerakerta sadja, tetapi djoega ada jg 
dari loear Soerakarta, diantaranja ada 
wakilnja ZVH. Sri Soesoehoenan Soe 
rakarta, wakilnja ZH, Sri Soeltan Ma- 
taram, wakilnja ZH. Prins Mangkoene 
goro, wakilnja ZH. Prins Pakoealam. 
beberapa Pangeran dari Kasoenanan, 
Kasoeltanan, Mangkoenegaran dan Pa 
kocalaman, jang semoes itoe diterima 
oleh toean goebernoer Soerakarta se- 
kalian dengan njonja Treur dengan 
segala kegembiraan. 

Resepsi jang diramaikan dengan 
boenjinja muziek dan strijkorkest dari 

ra: 

boebaran, dan sekalian tamoe 
poelang masing2, 

Sebagaimana jang telah kita warta 
kan doeloe, tosan goebernoer Soera- 
karta itoe meletakkan djabatannja pa 
da hari Selasatg, 26 Jan. dimoeka ini. 
Sesoedahnja sementara boelan tinggal 
diroemah saudaranja didaerah : Djem- 
ber, laloeakan poelang kenegeri toem 
pah darahnja di Nederland. 

mw Gp sec , 

President Landraad Bojolali 
Berita opisil dari Bogor mengabar- 

kan, bahwa mr, JW. Sloot' president 
dari landraad di Bojolali (dan Salati- 
ga) dipindah ke Malang, mendjadi 
president landraad disana. Adapoen 
jang diangkat mendjadi gantinja jalah 
mr, GM. Rijkee sekarang ini tijdelijk 
buitengewoon president landraad di 
Banjoemas dan Tjilatjap. 

sama 

: — 0 — 

SRV. makin madjoe dan koeat 
Berhoeboeng dengan poetoesnja per 

hoeboengan antara ,Solosche Radio 
Vereeniging” "dengan ,,Nirom“ dan 
moelai 1 Janu. 37 ini SRV, tidak me 
nerima soebsidi satoe cent poen dari 
Nirom, maka pengoeroes SRV, itoe 
laloe bekerdja keras dengan propa- 
ganda, jang bocahnja poen djoega 
menjenangkan. 
-Menoeroet keterangan jang kita te- 

rima dari pengoeroesnja, moelai tg, I 
sampai 15 Jan, ini tambahnja ang- 
gota baroe ada 240 dan banjak djoega 
jang sanggoep bajar kontribisi lebih 
dari 50 cent.   

BERITA TA 

rang dagangan sebagai isi beenjinja | 

Kraton itoe, pada djam 9 sore dibikin 

Autobus beradoe dengan pohon 

Kemaren sore seboeah autobus jang 
datangnja dari djoeroesan Serang, dan 
tidak djaoeh dari Serang, ketika hen- 
|dak meminggir, karena disoesoel oleh 
seboeah mobil partikelir, telah meming 
gir terlaloe pinggir, sehingga menoem 
boer pohon. Na 

Kesoedahannja, ialah bahwa autobus 
itoe mendapat keroesakan besar dan 

pat 6 loeka ringan dan 3 orang jang 
berloeka berat, 

Jang mendapat loeka2 berat itos se 
moeanja dibawa kehospitaal di Tange 
rang, sedang jg berwadjib melakoekan 
penjelidikan tentang 1 sebab-sebabnja. 

si —x 

Oei Tiong Ham Concern. 

Gedoeng lbaroe. 
Dari Soerabaja diberitakan bahwa 

gedoeng kantor jang baroe daripada 
concern Oei Tiong Ham telah diboeka 
dengan oepatjara jang dikoendjoengi 
oleh ratoesan orang duri kalangan 
saudagar2, ja'ni selakoe resepsi jang 
diberikan oleh lid direksi t. Jap Hie 
Ling dan Agent Soerabaja t. Liem Wie 
Giap. 

peta) sama 

Exploratie di Timor. 

Toean dr. Wittock, chef daripada 
Allied Mining Corporation, didalam 
interview dengan pembantoe Aneta 
telah menerangkan, bahwa exploratie 
di Timor bagian djadjahan Portugal 
telah selesai, dan hasinja sangat me- 
njenangkan. 

Raport2 tentang peta2 jang geogra- 
fisch, 'Topografisch dan geologisch 
telah tersedia. Beberapa gedoeng2, kan 
tor2 dan laboratarieum telah didirikan, 

Staf Corporation terseboet soedah 
| kembali menoedjoe Menilla boeat pe- 
Ikerdjaan lebih landjoet di Pilippina. 

Allied Mining itoe bekerdja boeat 
keperloeannja Investmen Coy, jg di 
amat-amati oleh keloearga Belgi Wit 
tock. 

2. $) 

NGERANG 

Korban senapan 

Boenoeh diri?? 
btoe ddo. 16-1-”87 poe 

$ 
3 

Pada hari Sa 
Ikoel 8 pagi keroemah sakit Tange- 
'rang telah diangkoet majatnja seorang 
Tionghoa dari Pasarbaroe Tng. dengan 
mendapat loeka diperoet. Sebabnja jg 
'itoe orang Tionghoa telah jchlas bce- 

Imoeh diri, kita dapat chabar, bahwa si 
“korban itoe banjak hoetang, poen daga 
ngannja moendoer. Ditambah poela ia 
senang djcedi. Ia memoetoeskan dji 

menggoengkan sendjata- api, 

Korban motorfiets 
Seboeah motorfiets veldpolitie Ta- 

ngerang (pakai zijspan) telah berang- 
kat ke Tjililitan oentoek mengoendjoe 
ngi schietwedstrijden, Dalam zijspan 
doedoek toean hoofddetachement, dan 
jg pegang stuur Wongsoe, jg doedoek 
di duozit veldpolitie agent Amat. Roe 
panja sadja ini motor didjalankan de 
ugan kentjang, Meskipoen jg pegang 
istuur soedah biasa, toch ketjelaxaan 
tak dapat dihindarkan. 

Di Tanah Tinggi itoe motor berpa 
pasan dengan seboeah gerobak jg me 
noedjoe ke Tg, Entah setaoe apa itoe 
motor kebentoer grobag, dan teroes 
tergoeling. Jg: pegang stuur tak da 
pat mentjegah ini ketjelakaan, dan ia, 
djoega Amat telah tertindih oleh mo 
tor, dan mendapat loeka dikaki. 
Ternjata, bahwa kakinja patah. Jg. 
doedoek di zijspan tak mendapat 
apa2. Dengan segera korban2 itoe di 
bawa ke CBZ. Ini kedjadian pada 
hari Sabtoe sore ddo. 16-1—'73. 

Kefjilakaan autobus 

9orang mendjadi 
korban. 

Pada hari Sabtoe. ddo, 16—1—37 
djam 5 sore di djalanan Tng, Tjiono 
ne teiah terdjadi ketjelakaan autobus, 
Seboeah autobus sedang menoedjoe 
ke T'ng, Dibelakangnja ada seboeah au 
to vrijman, Ini auto hendak melaloei 
autobus, dengan memboenjikan toeter, 
sebagai tanda. Autobus itoe minggir 
Tetapi beloem liwat itoe auto, chauf 
feur bus membatingkan stuurnja ke 
sebelah kanan. Tapi apa tjelaka itoe 
autobus beradoe fsampingnja| dengan 
anto. Roepanja sadja ' chauffeur bus 
goegoep, dan membantingkan stuurnja 
kesebelah kiri dan 'achirnja terbalik. 
Sembilan pencempang mendapat loe 
ka. Dengan segera korban2 itoe diang 
koet keroemah sakit Tangerang. Jg, 
6 orang itoe hari djoega sesoedahnja 
diobati, pada poelang, tetapi jang 
8 roepanja pajah, Diantaranja ada 
g roesak toelang roesoeknja, 

Kedjadian menjedihkan 

Seorang personeel Jeugdgevangenis 
T. Tinggi nama N. telah dirawat di 
C.B.Z. oleh karena tbc., dapat 6 boelan, 
Kemoedian di over ke  Tjisaroea. 
Entah apa sebabnja kita sekarang da- 
pat chabar bahwa ia pada masa ini 
ada di Tjikeumeuh (roemah sakit gila).   

daripada 12 orang penoempang terda| 

wanja peda malam Sabtoe dengan! 

Nana 

Banjak jang pindah 

Pada boelan2 ini banjak sekali jang 
akan pindah. ng 

T. Kostaman beheerder Waterlei- 
ding pindah ke Betawi, 

T. Mob. Saleh beheerder post pin- 
dah ke Betawi. 

T. Lewirissa C.S. pindah ke Bat,-C 

me 9 mam 

Pelatjoeran di Moeara Enim 

- Pembantoe menoelis : 

Apa jang tertera di kepala ini toe- 
lisan, para pembatjapoen telah mak- 
loem, dan dibawah ini pen, akan loe- 
kiskan bagaimana keadaannja kota 

|Moeara Enim dengan koepoe-koepoe 
malamnja. 

Kovepoe2 malam stau , pelatjoeran“ 
doenia -0oemoem telah . mengetahoei 
bahwa pelatjoeran 'itoe, pengroesak 
roemah tangga, pengroesak masjara- 
kat, dari itoelah dimana2 negeri, ter- 
oetama negeri besar2 diadakan orang 
Comite2 centoek mentjegah pelatjoeran 
membasminja dan  mengenjahkannja. 

Bagaimanakah kota Moeara Enim 
dalam hal ini ?, sebaliknja, Oesahakan 
membasmi atau mengenjahkan, mala- 
han dibiarkan begitoe sadja, hingga 
keroean sadja si konde meradja lela. — 

Pen, terangkan disini tempatnya 
pelatjoeran itoe, selain di hotel2, poen 
ditoko2 jang mereka itoe (pelt) telah 
sewa dan dirias dengan serba seder 
hana, menoeroet penjelidikan pen, 
koerang lebih ada seloesin (12) pintoe 
toko pelatjoeran jang bertempat di 
straat pasar sawah hingga teroes ke 
Talang Djawa. 

Jang sangat kita sedihkan, oleh 
karena sebelah menjebelah toko2 pela 
tjoeran itoe. (teroetama straat pasar 
sawabl, ada menjewa djoega dari fami 
lie jang baik2, para pembatja bisa 
bajangkan bagaimana adilnja familie 
baik2 itoe, tetapi apa hendak dika 
karena — awak menjewa poen mereka 
itoe (si konde) menjewa djoega. — 
Dengan keloearnja ini toelisan, agar 
soepaja jg berwadjib soeka memper 
hatikan, menoeroet ingatan pen, kira2 
pada tahoen '28, disini pernah didja 
lankan satce atoeran dari Plaatselijke 
Raad jang bernama Lematang 
lirschestraat prostitutie verordening, 
dan ,L. ilirsche Bordeel verordening” 
jang telah di oemoemkan di Javasche 
Courant 27-7-26. No 59, semoea p.t. 
Ctr. B. Koopmans — moeda?han | 

Masoek kedalam djoerang 

Soepirjang nekat. 

Doeloe dengan singkat dengan pe- 
rantaraan kawat, pernah diberitakan 
tentang soeatoe ketjelakaan ngeri di 
dekat Parsoboeran didaerah Habinsa- 
ran (Balige), 

Ternjata bahwa dulam ketjelakaan 
itoe doea orang Indonesiers Batak 
mendapat loeka amat parah, serta 
vrachtauto jang dinaiki itoe terdjeroe 
moes masoek djoerang jang dalamnja 
30 meter. 

Pembantoenja , Deli Courant.“ mem 
beritakan lebih djelas, bahwa vracht 
auto terseboet berdjalan menoedjoe ke 
pasar “Parsoboeran, dan bahwa bebe- 
rapa orang jang hendak pergi ke pasar 
sama ikoet menocempang disitoe. Si 
soepir roepanja tiada mempedoelikan 
banjaknja  tikoengan2, dan mobilnja 
didjalankan dengan kentjang djoega. 
Dan ketika penoempang2 meminta 
soepaja djalan perlahan sedikit, maka 
soepir terseboet dengan sangat tjong- 
kaknja berkata: ,Tjoekoep penga- 
laman saja didjalanan ini.“ 

Roepanja ini hanja keterangan ko 
song belaka, karena ketika hendak 
membiloek ditikoengan, maka karena 
tiada diperlahankan doeloe, membi 
loeknja terlaloe djaoeh, sehingga sesat, 
njasar masoek dalam djcerang jang di 
bagian itoe dalamnja 30 meter, 

Mobil. terseboet tergoeling - goeling 
beberapa kali. Pada menggoelingnja 
pertama kapnja terlepas, dan meng- 
goeling kedoea semoea penoempang 
nja terlempar sama sekali, 

Terlemparnja ini berarti soeatoe ke 
ventoengan besar, sebab kalau teroes 
ikoet mobil itoe nistjaja hantjoer sa 
ma sekali, “karena mobil terseboet 
sampainja dibawahpoen dalam keada 
an hantjoer, Penoempang-penoempang 
tetap djatoeh di lerengnja. 

Doea orang Indonesier Batak men 
dapat loeka sangat berat, sedang jg 
lain2nja loeka kefjil-ketjil belaka, ser 
ta bengkak-bengkak diarah kepalanja 

Korban-korban .itoe dibawa ke roe 
mah sakit di Balige, sedang soepirnja 
ditempel proces verbaal. 

Ternjata bahwa soepir terseboet per 
nah dihoekoem berhoeboeng dengan 
ketjelakaan mobil djoega, 

wenan 9 mem    



   

    

   

            

   

   
   

   
   
    

  

   

  

   

   

    

   

    
   

  

   

€ pi 
$ Tas begitoe s 

| reka teroes bekerdja sa: pai: 
 maksoed mereka i 
pena jang tidak 
larah. 

2. Doenia Islam p 
ini tidak sadja 
tina itoe, akan 
Ta dan mens 

3 i Moeslimin di Marok! 
2 .sche Marokko mg0 

    

    
        

    
   
      
    

   

  

      

  

   
    

   

    

nja sadja anak n 
dari, Kacer Moeslimi: 

  

dapat kemerdekaan d 
Hy Mesir mendap 

    

jg dibawah AaaaN 
gerak oentoex memint: 
seperti negeri jg tsb adi, 

1 Islam roepanja kini s ti 
diperentah atau didj 
lain, dari itoe naga 
mendjadi berbai 

    

           

       

    

    
   

  

    

  

            

   
     

    
   

    

  

     
    
   

  

   

  

   

    

   

                

   

              

   
   

  

   

   
   

   
   

                

   

  

    

  

   

  

   
   

    

   

   
   

   
    

  

   

   

'poenja negeri sendiri 
Ra'jat djelata di 

memang soedah bertahoen2 memadjoe 

tahnja dengan djalan baik, ja'ni boe- 
kan dengan djalan kekerasan sendjata 
atau lainnja, akan tetapi roepanja fi- 
hak pendjadjah beloem memberi izin 
dan beloem maoe meni 
rokko itoe, France 
soeka menantjapkan kekoeasaannja di 
France Marokko itoe, - 

Daerah France Marokko sebetoelnja. 
tidak begitoe besarnja, akan tetapi se 
telahnja terdjad pemberontakan doe- 

“loedi Fransce Marokko jang dike 
. palakan oleh Abdoelkarim, maka Fran 

—.sce  Marokko mendjadi besar dan loe 
“as. daerahnja, karena beberapa daerah: 

Aa jang masoek dibawah pemerintah Spa 
—..nje di Marokko itoe telah diserahkan 
| kepada France sebagai persenan, oen 

toek djasanja France itoe kepada Spa 
— nje itoe telah dibantoekan oleh France 

.. oentoek memoekoel kaoemnja Abdoel: 
(00 karim. 

Kacem Moeslimin dibawah peme-j 
rintahnja France dari watas itoe sam 
'pai sekarang ivi di Mrokko tadi de- 
ngan pahit sekali mereka hidoep ter- 

| oetama poela dalam mereka mendja 
| lankan mereka poenja politiek oentoek 

| mereka poenja negeri. Achirnja baroej 
| baroe ini mereka soedah seia sekata 
| dan mengambil kepoetoesan oentoek| 

| mengadakan pembrontakan djika se- 
' kiranja Marokko itoe tidak diserahkan 

  

          

| rontakan mana betoel sadja baroe2 ini | 
—. telah dimoelaikan Gengan beberapa 

demonstratie jang amat besarnja me- 
- noendjoekkan mereka memintak kel 

memerintah negeri itoe, 

. Marokko  beloem selang 
Jama telah terdjadi demonstratie me| 
minta kemerdekaan, antaranja di B a-j 

   

   

  

    

    

   

  

    

       
   

- kan permintaannja terhadap pemerin 

kepada mereka dengan baik. Pembe- 

merdekaan kepada fihak France Jang| 

Di berbagai bagai tempat di Penge 
beberapa | 

Sa Roebad, Yaas dan ala. 

Baidho awal moe 
poel di seboeab mesdjid | 

i dan bilang riboe ka 
dalam mesdjid itue, 

angoen seorang Alim | 
Moestafa Al-Garba 

dalam mana memba 
TN soemangatnja hadirin oen 
eminta kemerdekaan dan me 
|Dama? banjak sekali poedjang 

mimpin besar dari bangsa 
jang berdjasa, baik jg telah 

gal doenia maoepoen jang se 
diasingkan dari negeri oleh pe 

rentah France, begitoe poela spre 
er tadi tidak lo8pa menjeboet-njeboet 

yana dholimnja pemerentah Fran 
) itoe terhadap anak negeri Marokko. 

gl Setelahnja pidato dari orang Alim | 
tadi beracbhir, maka dengan setjara ber 
bareng sekali mereka kaoem Moesli 

menoedjoe kearah jang 
mereka soedah tentoekan, mereka mem 
bikin sesak djalanan2 besar dikota ta 
'di sembari berkaoek-kaoek dengan 
perkataan2 jang membikin berkobar- 

|kobar mereka poenja hati. Dalam wak 
toe mereka poenja keadaan jang be 
gitoe roepa, tiba-tiba dari moeka te 
lah datang banjak politie-politie dan 
militair-militair France oentoek tjoba 
|memboebarkan dewonstratie itoe. Per 
tempoeran telah terdjadi diantara ke 
doea belah fihak itoe, pada mana a- 
ichirnja terpaksa militer-militer. dan 
politie-politie tadi melepaskan bebera 

Ipa tembakan sesoedahnja politie- poli 
r|tie dan militer-militer France ada jg 
Noeka. Kedoea belah fihak banjak jg 
loeka-loeka enteng dan berat dan ada 

0e|poela jang binasa. 
Pada .sesaat itoepoen dari masdjid 

Hainnja, ialah dari masdjid Darbil Sul- 
eltan keloear kaoem Moeslimin Marokko 
a|djoemlah mereka tidak koerang dari 

Na 2... 0.000 orang, merekapoen bergelanda 
France Maroko ngan didjalanan kota Baidho itoe, me 

reka berteriak2 meminta kemerdekaan 
dan mengandjoerkan soepaja anak 
negeri mengadakan pemberontakan | 
kalau tidak diberi kemerdekaan itoe 
dengan baik oleh pemerentah France 
itoe. Mereka meminta soepaja mereka 
'poenja pemimpin2 jang di interneer 

jajatau diasingkan ketempat lain, dikem 
balikan, begitoe poela soepaja. kemer- 
dekaan para anak negeri sampai sebe 
gitoe djaoeh mendapat keloeasan jang 
sempoerna oentoek memoeat segala 
artikel2 Jurnalist2 disana jang soeka 
moeat dengan sesenang hatinja. 

10000 kaoem Moeslimin itoe jang 
mengadakan demonsiratie tadi inere 
ka sama membawa tongkat2, sendjata | 
tadjam dan sendjata- -sendjata api djoe- 
ga. Pertempueran antara mereka dan 
soldadoe soldadoe begitoe poela poli- 
tie politie Inggeris tidak ketinggalan, 
pada mana membikin kedoea belah fi 
hak mendapat keroesakan besar, ba- 
njak sekali jang mendapat loeka2 be 
rat dan enteng, dan ada djoega jang 
binasa, 

Adapoen demonstratie jang nomer 
tiga dikota itoe telah terdjadi djoega, 
mereka .poen berdjalan disekeliling 
djalan besar di itoe kota akan Kah 
|dengan tertibnja. 

Orang-orang Politie dan Soldadoe2 
poen dapat djoega bentrokan kepada 

| mereka itoe. Dalam demonstratie jang 
'nomer tiga itoe beroentoeng politie da 
pat menangkap 50 orang kacem Moes- 
limin antara siapa, ada terdapat seo- 
rang pemimpin dari mereka jang me 
ngadakan pidato soepaja mengadakan 
pemberontakan di Marokko itoe. 50 
lorang itos telah dibawa oleh politie2 
dan Soldadoe2France laloe dimasoekkan 
kedalam boei di itoe tempat ja'ni di 
Baidho tadi. Meskipoen mereka itoe | 
soedah dimasoeki kedalam boei itoe, 
toch mereka masih sadja berteriak te- 
riak dengan perkataan2 meminta ke 
|merdikaan itoe. 

       

  

   

  

    
    
    

   
   

        

   

  

   
    

Ta roepa dari Po 

 Pembantos kita Std, menoelis: 

Pindah temp Hr 
  

Bintitehalag dengan pindi 
1R M, Tjokroatmodjo, A. 
 Patibradja, maka kanto: 
“jang tadinja di SD aka 
-ke 2 Me 2g. Pat 

   

    

  

   
      

      

— tetapi 

a permoelaan, ampas | 
hanja 1 sen, akan | 

, biasanja dipiara | 

"OTAK ta 

     
          

    

“banjak | 
maka ampas itoe ada| desa poen memboetoehkan pohoeng, | E, Moody. 

3! | perloe piara babi, sebab orang soedah 
. Iboetoeh ampas tahoe, 

Soepaja kami diloear berita Senti 
ment, patoet di terangkan, bahwa di 

5 “| Poerwokerto ta" ada bahaja kelaparan ! 
| Pembeli 

“ Ibersembojan" ,membocang oeang se 
“ dikit, 
“dikit oeang peroet kenjang. 

ampas tahoe itoe memang 

dapat barang banjak, atau se 

Satoe kali lagi, ta'ada kelaparan di 
.|Roerwokerto MI 

Pokana hi poen lakoe 
Di samping makan biasa, raat di 

perloenja oentoek mentjotjokkan diri 
|dalam  penghidoepannja satoe keran 

5 sen. Didekat|djang pohoeng jang doeloe berharga Ima kasih seperti biasa, laloe ketoea 
beberap asen, sekarang mendjadi satoe 

makan ampas2 | 'pitjis. Loemajan boeat bapa tani.   meoaypmam 

jimin jang ada dalam mesdjid itoe sa| 
ma keloear 

'” Wajang orang dala Kraton 
Mataram 

Oe ntoek erajakan ka 
Winnja Prinses Julia- 
na dengan Prins Bern- 
hard. 3 

Pembatoe H,S. menoelis : 
Sebagaimana jang telah kita warta 

kan dalam Pemandangan“ 
ika pada hari Saptoe dan Ahad tang- 
gal 16 dan 17 Djanoeari ini dalam 
Kraton Mataram diadakan pertoen 
djoekan wajang-orang jg besar dan kom 
plit, oentoek merajakan hari perajaan 
kawinan agoeng antara HKH. Prinses 
Juliana dengan 2KH. Prius Bernhard 
di negeri Belanda. ' 

toendjoekan  wajang-orang itoe di 
moelaikan, bertempat di pendupo be 
sar , Bangsal-Kentjanan“ dimana moe 
lai pagi itoe djoega Z.H, Sri Soeltan 

pertoeddjoekan itoe. 
Sri Baginda itoe tetap berdoedoek 

selama wajang-orang itoe bermain, 
|teroesan sampai habisnja tidak vdjeng 
kar“ ke dalam. ,Praba-soejasa”, se 
dang pertoendjoekan itoe diadakan 
moelai djam 6 pagi sampai 12 malam, 

sampai malam Senen djoega djam 12 
tengah malam. 

Pertoendjoekan 
mengambil lakon 
»Bagawan Tjiptaning" 
dari tjerita 
tjerita dari ,Maha Bharata“ jang te- 
lah termashoer. 

Jang mendjadi pemain itoe tiada 
seorang poen. jang merangkap, djadi 
wajang satoe dilakoekan oleh seorang 
meloeloe tidak berganti mendjadi wa 
jang lainnja. Malah boeat wajang 
jang mendjadi rol atau hoofdrol itoe 
dikerdjakan oleh doea orang atau le 
bih. Mitsalnja Sang Ardjoena itoe di 
kerdjakan oleh 3 orang, berganti2 ka 
lau soedah merasa tjapai diganti oleh 
teman lainnja. Semoea pemain wajang 
orang dalam Kraton Mataram itoe 
sama ,habdhi dhalem“ (hamba Kera 
djaan). 

Pada djam 9 pagi (Saptoe 16 Dja 
noeari) datanglah beberapa ratoes 
orang tamoe dalam Kraton, kaoem 
bangsawa dan pembesar, boekan ha 
nja di daerah Mataram itoe sadja, te 
tapi djoega ada jang datang dari loear 
Mataram, diantaranja ada wakilnja 
Z.N.H. Sri. Soesoeboenan di Soera 
karta, toean'vise president dari raad 
van Indie sekalian dengan njonja 
Van den Bussche, tocan goebernoer 
Mataram sekalian dengan njonja Bey 
levelt, toean . Gendang. major 2e, de 
visie di Magelang sekalian dengan 
njonjah Ilgen, toean goebernoer Soe 
rakarta sekalian dengan njonjah 
Treur, hampir semoea Pangeran dari 
Soerakarta jang sama sekalian de 
ngan Bandoro Raden Ajoe dan masih 
|banjak lagi lainnja, 

Sesoedahnja sekalian tamoe-agoeng 
itoe sama doedoek ,statie“ pada tem- 
pat jang telah disediakan menoeroet 
pangkatnja, maka djam 10 pagi Z,H. 
Sri Soeltan berdiri minta kepada se- 
kalian tamoe boeat minovem bersama2 
oentoek mengatoerkan selamat perka- 
winannja H.K.H. Prinses Juliana de- 
ngan H.K.H. Prins Bernbard, laloe 
berganti2 toean goebernoer Mataram, 
toean vicepresident raad van Indie 
dan lain2nja djoega minta minoem 
bersama2, jang ini semoeanja dihor- 
mati boenjinja muziek lagoe Wilhel- 
mus. 

Pada djam 2 siang, sesoedah sekali 
an-tamoe itoe didjamoe makanan be- 
sar, laloe sama poclang. Dan esok ha 
rinja poen djoega diteroeskan begitoe, 
sedang tamoe agoeng itoe banjak djoe 
ga jang laloe sama kembali menga- 
dap dalam Kraton. Malah pada ma- 
lam Ahad itoe djoega ada beberapa 
tamoe agoeng itoe jang sama kembali 
dalam Kraton lagi. 

| Keadaannja pertoendjoekan wajang 
jorang ini ta“ perloe diterangkan disi 

wajang orang ini 
»Mintaraga" atau 

mengambil 

dalam Kraton memang boleh dibang 
gakan kebagoesannja jang berdasar 
|kesenian Timoer. 

— Dg -— 

Loge Theosofie di Solo 

Perselah Ta Ta- 
hoenan. 

Pada hari Djoem'at sore (malam 
Sabtoe) tgl. 15 Djanoeari Perhimpoe 
nah 'Theosofie Loge Soerakarta telah 
mengadakan rapat Tahoenan, bertem 
pat dalam gedongnja Loge itoe sendi 
ri dimoekanja societeit Mangkoenega 
ran. Rapat itoe hanja dikoendjoengi 
oleh anggota perhimpoenan itoe sendi 

iri dan pengoeroes. Berhoeboeng de 
ngan telah wafatnja ketoea, almar 
hoem R.M.P. Brototanojo, maka rapat 
dipimpin oleh wakil ketoea, toean 

Djam 8,15 sore rapat diboeka de 

rapat membikin sedikit riwajat atas 
dirinja RMP. Brototanojo itoe, teroeta 
ma djasanja terhadap pada perhimpoe       

ini, mal 

Pada djam 6 pagi2 (Saptoe) per| 

djoega soedah ,mijos“ berhadlir pada |: 

dan Ahad djoega moelai djam 6 pagi 

»Ardjoena Wiwaha" satoe| 

ni akan kebaikannja, karena wajang. 

ngan oetjapan selamat datag dan teri |- 

Nan UN PAMANA Minta pn naiper pegapan yanuat en eemaper 

nan Theosofie di Solo dan seloeroeh 
Indonesia, jang laloe mengadjak mem 
berhentikan fikiran oentoek j jang telah 
meninggalkan doenia itoe. 

Notulen rapat jang doeloe, pelapoe | 
ran tahoenan pekerdjaannja perhim 

nja jang laloe diterima baik oleh rapat. | 
Sesoedahnja .. 

an roemah tangga, jang ta' perloe ki 

takkan djabatannja. 
Dengan soeara oemormnja maka ra 

pat minta soepaja pengoeroes jg ada 
sekarang ini sadja di tetapkan lagi, 
hanja diadakan 

Menoeroet . poetoesan “itoe, maka soe 
soenan pengoeroes perhimpoenan The 
osofie Loge Soerakarta bagi th 1937 | 
ini terdiri dari t.t. E. Moody ketoea. 
R,M. Ng. Soemohatmoko ketoea-moe 
da, R. Soekirso Brotopoerwoko penoe 
lis, R.M. Sosrosapoetro bendahara dan 
sebagai anggauta pengoeroes atau com 
missarissen jalah t.t. Tjioe Tik Hing 
R.M. Ng, Hardjosapoetro, R.M. Soetar 
to Pardjowahono, H. Soetadi dan R. 
Martosoewignjo (Jini menerangkan se 
bagai bibliothecaris). 

Adanja malam jang dipersentoek 
kan bagi mempeladjari pengetahoean 
kebatinan (studieklas) tiap2 hari Sela 
sa sore moelai djam 8 (malam Rebo), 
dibawah pimpinannja t. R.M. Parto- 
wirjo dalam bahasa Djawa, diperoen 
toekkan boeat siapa sadja jang ingin 
datang mendengarkan (openbaar) dan 
tiap2 hari Djoem'at sore moelai djam 
6 (malam Sabtoe) dibawah pimpinan 
nja t. E, Moody dalam bahasa Belan 
da (jg djoega dipersentoekkan bagi 
pemoeda (jeugd.) Sedang bibliotheek 

poenan, pelapoeran keloear masoeknja | 
oeang dan sebagainja dibatja seperloe| : 

,membitjarakan keper| 

ta terangkan disini maka laloe diada 
kan pilihan anggota pengoeroes ka 
rena soedah pada waktoe sama mele 

pilihan ketoea dan | 
tambahan seorang anggota pengoeroes. | 

mna ma ma ma £ 

diboeka tiap2 hari Senin sore dan Re 
bo sore moelai djam 6 sampai 7 sore. 

societeit 

siapa sadja boleh datang pindjam boe 
koe2 itoe. 

Lain dari pada tiap2 maba tg. 15 
'boelan djawa diadakan openbare le 
zing dari hal Mahabharata dan penge 
tahoean Theosofie oleh t. R.M. Parto- 

| wirojo, 

danesn selamat. 
— 90 — 

Pesta P. G.I. 

Pembantoe kita dari Poerwokerto 

mengabarkan : , 

Soedah sementara lama PGI membi 
kin atoeran, tiap2 tahoen diadakan 
pesta. Roepanja dengan diadakan pesta 
anggota PGI seloeroehnja akan datang 

ledenvergadering biasa, soekar mereka 
mendatanginja. Itoelah soedah mendja 
di tabeat model Poerwokerto, boekan 
sadja dalam PGI, maar hampir dalam 
semoea perkoempoelan, di Poerwoker- 
to, 

Pesta PGI j.a.d. kabarnja akan di 
adakan Excursie ke Kalipoetjang | Ban 
djar) dengan naik stoomboot Excursie 
itoepoen tidak dari fihak PGI sadja, 
poen orang logaran boleh tosroet, ma 
kin banjak jang toeroet, makin bagoes 
dan ringan biajanja, Ongkos ditaksir 
f 1,50 per persoon! 

Pada tahoen belakang poen toean2 
dari PGI soedah bikin excursie ke 
Patoegoeran, itoe tempat wadoek jang 
terkenal.   

  

  

    

    

Passar Senen 119 BakC, 

  

Mendjoeal roepa-roepa barang keperloean 

roemah tangga, glas, porcelein, aluminium, 

emaille, bakelith en blik, kramerijen, hem- 

den, pyamas, roepa2 merk parfumerietn. 

Sportartikelen, arlodji', muziekinstrumenten. 

TOKO 

FEN 
  

— Telf 3083 WI, 

  

  

  

  

akan dapat kepoeasan. 

RECORD 
Barang jang disepeciaalkan, tentoe djadi 

se 
Batik haloes toelis. 

paling haloes, dari segala keloearan, 

di 

os 

dan Tenoenan 

publiek 
tangan, 

  

Senen 121   

Centraal Batik 

ISMAIL DJALIL 
Batavia-Centrum 

  

Solo   Pekalongan Tasik   Padang 
  

Semoea itoe bertempat digedoeng Lo 1 
ge : Theosofie Soerakarta, dimoekanja 3, 

Mangkoenegaran, jang bagi 

Djam 11 malam rapat ini Ten ) 

dalam pertemoean itoe, sedang dalam. 
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Barang Baek 

Topi Vilt moelai dari f 1.25 

Topi Helm, 12 — 

Dasi2 5 an aneh 0.25 

Kemedja “ 1 ara 

Pijamas 5 hp 31.50 

PASAR BAROE 

Na       Harga Moerah : 

Heeren mode Artikelen 

| | Kaos Kaki moelai dari f0.15 

» 230 

ya h50 

» » 3.75 

Sepatoe 1 

Djas Oedjan 

Tjelana Flanel 

TOPI BORSALINO en BATERSBY . 

SPATOE : van Schijndel, Robinson d. 1.1, 

Toko "IO TEK HONG” 
BATAVIA-CENTRUM 
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46. ra tangis 

  

SA MENGILANG, 

8 Japa Petodjo, 

jan kalau ada orang kena straal 
PN bun 

g Bedjat boexan girang dengar 

kabar itoe, tapi sedih, sebab perkakas 
'e bisa membabajakan doenia. 

' Misalnja bang Bedjat perkakas itoe, 
antas si Djoerig kena. di-straal, dia 

adi 'nggak keliatan, lantas...... 

| waaaaa, ...,. dia njasar2.,... pe 
“kanan-pegang kiri. Nng at 

| Kepala pentjoeri kalau poenja per- 

“kakas itoe, He hn 2 aaoaa 

bloesak-bloesoek, keloear masoek roe- 
mah orang siang hari... . teroes 

eloeasa, tjoema jang kelihatan oeang- 

nja jang ditjoeri sadja, Djadi seperti 
“.... oeang terbang sendirian. 

Bea 

... 

?'mpok Bedjat kalau liat (oeang ter- , 
“2 bang) . ..na'oedzoebillah, , ..... 

1 djerit-djerit sampai otaknja perloe 
arasi, S aa 
t bang Bedjat bisa enak, kalau | 

gilang, jaitoe misalnja kalau ada | 

orat seperti dibawah ini lantas bisa | 
ilang diri, naik spoor prodeo ke) 

n bang Bedjat. Begini soeratnja: 
Pada soeatoe sore, tengah saja mem | 

batja Pemandangan I, terdengar soea 

pating djlerit arab disebelah 
saja. Saja goepoeh2 datang | 

melajat, Sedatang saja, kelihatan 

$ orang Itali itoe betoel-betoel 1 

moesna, tidak kelia- | 

a gis tersedoe..... 
menjedihkan deh. Saja ta- 
ya kowe nangis? LN 
sj 3 bek... hek. 

f gambar itoe (Pemanda- 

“kok tangisi ? 
anita 

a baroe lihat 
AR aa 

a saja tadi malam 
dia. "3 
gambar??? Itoe 

p 
jat 

. dia ke An 

dia boekan Bang 
imbarnja Ketoprak 

r bawa terbang. Bang 
nja bergas. Kliroe, loe. | 
.tida, tida. Dia djoega 

xya. Permadi ? Ja, Permadi 

a, 
keliroe, persis impen saja 

Kalo saja tida ketemoe 

gn Ba Bsbaik 0x. 
iarin saja djadi bijvr. ja maoe asal 

Djangan, djangan. Bang Be- 

'djat, soedah ada mpok Bedjat, nanti 

kowe dimakan bakiak lo. . 5 

| Dia: saja trima, ditaroeh dilain kp. 
( Senen, Kemajoran, Kwi- 

tang, Kebon Klapa. Kaloek takoet 

dekat, boleh ditaroeh di Tg. Prioek, 

jasal sadja . .. : i 
Saja: Habis Bang Bedjat bisa da 

tang hari apa. Soedah tentoe tidak 

benoem mendjadi pemimpin, boeat 

| pordrah saben Minggoe. 

Saja: Ach, masa bodo, deh. Saja 
D2 Inggak toeroet.toeroet. 

- Hlo, hal ini djangan djadi pengga- 

lihnja Embah Bedjat, karena tjoetjoe 

'nda hanja sekedar bikin perselah be 
laka. Mangga mawon. 5 

PA' MLEMPEM. 

Nah ini dia. 

Kalau bang Bedjat bisa ngilang, ja 
diperiksa doeloe, kalau roepanja seper 

ti... perkakas mobil, jah boleh 

bosat Mlempem sadja, ta' oesah teroes 

ke Betawi. 

Ipa gambar ini? (Bang| 

,roepanja seperti Permadi. | 

tida, tida, dia betoel. | 

3 Dia: Soeroeh pamit kaloek maoe/. 

Iehoetbah, karena sekarang soedah di 

menjinggoengi soal »Rechtsplicht dan 
'Moreel“ serta boekannja poela pada 

tempatnja. Sekiranja saja pergi naik 

kapal, inilah jang boleh diseboetkan 
saja telah melanggari :.g. Rechtsplicht 

itoe. Sak 
Soenggoeh kita tidak ambil hati jang 

anak-anak moeda tidak mengetahoei 
bahasa ialah bagi seorang thabib atjap 

Ikali benar Rechisplieht, beroepsplich- | 
Iten dikoeati soempah dan moreel itoe 
bertentangar satoe sama lainnja, 

| Saja anggap boeat sementara men 
tjoekoepilah doeloe dengan oeraian se 

perti jang saja bentangkan diatas boeat| 
bagaimana doedoeknja menjatakan 

oeroesan ini jang sebenarnja. 
Selandjoetnja saja mengoetjapkan 

banjak terima kasih atas kemoera 
'han hati toean memberi lapangan boeat 

 memoeatkan ini didalam soerat chabar | 

toean, 
Hormat dari saja, 

G.B. HOGEZAND, 

Gouvernements Indisch Arts, 

“di 

Benkoelen. 
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Di samboet dan bersedia, oentoek 
bekerdja bersama sama da 

lam badan Comite per 
baikan kampoeng di 

Wijk Ambon 

Tentoe sekali, Toean2 pembatja seka 

lian lebih2 mengatahoei apakah lagi 

'beloem bisa meloepakan berhoeboeng 
dengan salah satoe artikel didalam 
Pemandangan ddo 8y1-'37, lembaran 
ketiga, dengan artikel mana, sipenoelis 
'menerangkan, bahwa bisa djadi jang 
djatoeh, Toean A. Murad, 

Demikian poen soedah terdjai de- 
ngan keterangan mana, boekan seba 

gai penoelis berpikir terlebih dahoeloe. 

akan meroegikan 'Toecan A, Murad 
sebagi kritikan terhadap: kehormatan 

Inja,dan sebagai mengoentoengkan diri 

si penoelis sendiri, itoelah boekan se 
kali kali, soepaja Toean2 pembatja 
sekalian bisalah mengetahoei, boekan 
seperti permaksoedan si penoelis ter 
seboet diatas itoe. Welakin namanja 

penoelis pada tanggal terseboet di atas 
itoe, 
Murad dengan memoeaskan, 
dakan bahwa toelisan penoelis terse 

  

oerat?, 

,Saja selaloe djoega 
makan Kalzan, sebab 
terkadang-kadang, saja 

merasa terlaloe penat 
oleh .pekerdjaan jang 
tiba2 menimpa. Saja 
tidak pertjaja berkata 
terlampau banjak, bah- 
wa oleh Kalzan, meski 

pekerdjaan banjak ber- 

celang-oelang, saja 

moelai merasa tidak se- 

penat seperti lebih da- 
hoeloe”, 
Dr. D, D. C. v. d..Hoorn, 

2 di Haarlem, 

menoelis.   OBATI 

Kalzan mengoceatkan rongga? darah dan k 1 

ia 'memadat &. 

baroe kedalam segala perkakas? toeboeh, " 

sehingga kekoeatan-hidoep moeda masoek . : 

lagi mengaliri badan. 

KALZAN 

MAKANAN KAPOER 

“Semendjak 
saja memakai 
Kalzan, ke- 
koeatan saja 

kembali 
semoea (TRI 

seperti 
semoela" 

“Roepamoe 
kelihatan se- 

| perti orang 
laki2 'oemoer 
doa poe- 
loeh" 

  
t 

! 
! 

moeda 

kekoeatan-hidoep 5. 

Baroe sahadja — dipakai . 

Kalzan sesoedah sementara 

waktoe, maka akan kenjata- 5 

an bahwa 1a menahan orang 

lekas djadi toea. Kalzan men- 

djaga soepaja orang Honda 

kembali dan mendjaga djoega, 

jang kesenangan-kawin dja- - 

ngan terganggoe. 

Kalzan boleh dapat beli dise- 
moea roemah obat dan toko?.   
  

  

Demikian — poen dengan toelisan 

telah didjawab oleh Toean A. 
menan 

lagi, asal.... 
koepi nafkah. 

hoekoemannja di achirat. 

“Tapi boeat proef sih . 
'ngngak2, .. 

ah seorang gadis koeningnglang: |kita ngomong  persoonlijk. 
“jang baharoe bewusteloos bin 

enger. Sesoedahnja ingat akan di BANG BEDJAT. 

Tapi kalau bagoes, jab, Naa 

An an metal ang Jang "dipikir-pikir, sebab kita holen kawin, 

akarta, dan meliat orang jang jie bisa adil, bisa mentjoe- | 
Kalau 'nggak bisa, wah 

tjia'lat . .. . besar dosanja dan berat 

. nanti sadja deh, 

  

. 
sopan orang itoe berbitjara dari 

Toean terseboet soedah diterangkan 
sadjelas2nja oleh si penoelis seperti 
soedah terdjadi, akan tetapi dengan 
Iketerangan mana, tentoe sekali men 
djadikan satoe sendjata tadjam oentoek 
baginja, oentoek memperkoeatkan ba 
risannja, soepaja dengan gampang 
menghalaukan  sidoerdjana, sipitjik, jg 
ta' mempoenjai perasaan kemanoesi 
aan dan maloe terhadap sesama mach 

loek Toehan. Jang memang siang dan 

malam berpikir dalam hatinja akan 
merampas, dan menganiaja sesama 

manoesia, ja'ni segala hatsil boeah, 

jang telah di tinggalkan oleh tetek 
nenek mojang kami, jang mesti di 

boet ta' koerang dan ta' lebih, melain 
kan membenarkan seperti soedah ter 
'djadi, teristimewa, jang djatoeh itoe 
boekan Toean A. Murad, akan teta 
pi Toean A. Murad Nasir, adalah 
satoe anggauta dari PBPI. dari afdee 
ling Batavia. 

Demikian atas djawaban mana, pe- 
noelispoen mengoetjapkan beriboe ba- 
njak terima kasih terhadap toean A. 
M. Nasir djoega, sedangkan pada sam 
boengan toelisan toean terseboet telah 
berseroe, moedah2an penoelis pada 8 
Jan. tsb., soeka bekerdja bersama2 
dalam badan Comite, Dan tentoe se- 
kali dengan toelisan terseboet dengan 

Perhatian dari poeblik tjoekoep ba- 
njak. 

Tiap tiap partij kelihatannja span- 
nend sekali: 

Uitslagnja demikian : 

Single's. 

tt. Soelasman — Achmad 14 (3)— 
14 (0), 15—5. 

tt. Noerdin — Soekardi 15—11, 
15—2, 

tt. Ma'moem — Soewardi 15—12, 
A15, 14 (3)—14 (2), 

tt. Tarpi — Dhana 13 (5)— 13 (0), 
15—7, 

Double's. 

tt. Soelaeman (Piping — Soewardie) 
Maksoem 21—-13, 21-—17. 

tt, Noerdin | Warmo — Dhana) Ach 

tempat jang djaoehnja “kira-kira 

15 M. dari saja membilangkan 

perkataan jang tidak tentoe mak 

petik oleh poetra dan poetri Indone 

sia seloeroehnja : Perboeatan2 terseboet 

di atas itoe, sepatoetnjalah di haram 

segala senang dan girang hati djoega mad 20(1) — 20(3) 13 — 21. 

telah disamboet oleh si penoelis, bah   
  

— (Loear tanggoengan Red) : 

an rechtsplicht tetapi »moreels 

| Benkoelen, den 14 Jan. 1937. 

3 Aan 4 5 

“de Redactie van het dagblad 
» Pemandangan“ 

te Bat-Centrum. 

“Berhoeboeng dengan satoe artikel 
ang termoecat dalam soerat chabar 

22 December 1936 No. 209 ber- 
pala: ,Boekan Rechtsplicht tetapi 

reel“, jang sajang sekali baroe sadja 

beri batja pada saja oleh pihak jg| 

awan dengan saja, hingga djawa 
ini ada terlalai, dari itoe goena 

ran, saja harap dengan hormat| 
apalah kiranja toean moeatkanj 

| soerat chabar toean, oeraian| 
a ebagai berikoet : 

aian jang diberikan oleh seo- 1 

ara Aman tentangan kedjadian te. 

sboet adalah diseba bkan disenga-| 

tida menjeboetkan tjara pembi-| 

 pembatja soerat chabar ini 

sikapnja orang ber 
moedwillige verzwy-| 

sksfragmenten en persoon 
leugenachtig geworden), 

ermaksoed mendjadi sa 
“djaoeh dari me 

oeka 

4 dari hal) 
toe, sebagai berikoet : 

djam 5.30 pagi saja di 

enkan ' oleh seorang, soeroe 

kan bersedia djoega, akan maoe toe- 
soednja, hal mapa saja tidak ambil 

hati. 

Toeap Abdullah Siddik datang pa 

| da saja dengan sikap jang bang- 

ga dan kesombongan membilang 

kan sebagai permintaan dari toe 

-an Kapitein kapal van Waerwyck 

jang lagi berlaboeh dipelaboehan 

- Benkoelen, permintaan mana saja 

| tidak dapat pertjajai kebenaran 
nja, hal mana sesocdahnja dise 

. boet njata sebenarnja ada bohong. 

| Pada toean Abdullah Siddik saja 
beri nasehat, oleh karena isteri- 

nja pada waktoe itoe tidak lan- 

tas perloe pertolongan thabib, 

| soepaja dia bawak sadja isteri 

dan anaknja toeroen dari kapal. 

sesoedah itoe nanti djika perloe 

|saja akan rawatkan sebagaimana 

'moestinja. Nasehat ini adalah 

| mendjadi sebab bagi toean Abdul 

lah Siddik boeat mengemoekakan 
lagi permintaan bohong seperti 

terseboet diatas dengan tjara jang 

djaoeh dari menjenangkan. 

Permintaan boeat pergi kekapal 

- sebenarnja saja tolak dengan keras, 

karena sebab-sebab berikoet : 

' Sekiranja benar toean Kapitein dari 

yan Waerwyck sesoenggoehnja perloe 

pertolongannja seorang thabib, tentoe 
seperti goena biasa hal ini dioeroes 

oleh toean Agent dari K.P.M. 
— Selandjoetnja saja boekannja tbabib 

pe boekannja poela tha- pelaboehan dan 
bib dari K.P.M,, hal mana menjebab- 

Ikan saja tidak perloe tjampoeri oeroe 

san ini. Oleh karena itoelah poela ma. 

ka saja toendjoekkan pada toean. Ab- 

dullah Siddik soepaja dia pergi pada 

toean thabib jang berwadjib dan ber     an "dari toean Abdullah Siddik 
dengan tjara jang djaoeh dari ' 

sangkoetan. 

kan dan di-nadjiskan oleh jang ber 

hak ja'ni poetra dan poetri Indonesia. 

Sebaliknja? djika terbalik haloean 
kembali datang kepada penoendjoekan 
dari tjatetan2 begrooting tentang pe 

nerimaan dan pengeloearan oeang, 

seperti di-terangkan oleh toean M, 
Tabrani di dalam hoofd artikelnja, de 
ngan tjatetan2 mana seperti Toean2 
pembatja telah mengetahoei bahwa 
tjatetan angka2 terseboet, memang 
ta“ pantas sekali djikalaurata2 pen- 
doedoek2 kampoeng tinggal di dalam 
kekotoran dan kebetjekan jang soe 
dah 
kewadjiban Gemeente. 

Boekankah pemerintahan  Neder- 

landsch Indie itoe, selamanja dengan 

adil memerintahkan rajatnja didalam 
kasehatan, kasentosaan, kesopanan, 

walakin kehakiman djoega ? Dan apa 

kah sebabnja, setelah pendoekoek kam- 
poeng didalam genggaman Gemeente, 

senantiasa didalam kesedihan dan ke 
sangsaraan? Itoelah Toean2 pembatja, 
tentoe sekali lebih mengetahoei, seperti 

soedah tertoelis oleh Toean M, Tabrani 
didalam hoofdartikelnja pada baroe2ini, 

Akan tetapi walaupoen sedemikian. 

soedah terdjadi roepa2 kesangsaraan 
dan kesedihan jang soedah tertimpah 
oleh diri2 kami sekalian pendoedoek2 

kampoeng, maka di sinilah si penoelis 
moehoen, soepaja kami sekalian dja- 
'nganlah hilang pengharapan. 

Menjebabkan ? Setiap-tiap manoesia 
jang bersengsara ta" mempoenjai lain 

obat, bagi keadaannja, melainkan dari- 

pada harapan. Begitoe poen djoega, 
"bagi: orang jang hidoep dengan penoeh 

pengharapan, dan kegoembiraan adalah 

merasakan keberoentoengan jg sedjati, 

Akan tetapi sebaliknja, setiap2 ma 

noesia jg hidoep selamanja didalam ke 

koeatiran dan kemasgoelan, senantiasa 

merasakan kesangsaraan jang maha   Didalam keadaan ini saja rasa tidak hebat. — 8 . 

termasoek kedalam haak dan|   
roet bekerdja didalam badan Comite, 
Walakin memang ta'salah lagi, si-pe- 
noelis seorang poetera Indonesier Am- 
bon sekalipoen. 

1 

Wijk Ambon. 
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Badminton di Tjieundeur 

Pada hari Mingoe 17 Jan. jl. djam 

9 sampai djam 12 siang di baan Tji- 

eundeur telah diadakan pertandingan 
Friendlygame Badminton antara B, C. 
Lom Tjibeber dengan BC. Waroeng- 
Kondang. Kesoedahannja ialah 5 — 2 
boeat kemenangan B.C. Lom Tjibeber. 

Djamoean sangat memoeaskan. 
— O— 

“Badminton di Bogor 

Bc. Sehat (Si) versus Bc, 
SGI, (Bz,) 

SGL. (Sport Goeroe Indonesiajafd. 
badminton, adalah soeatoe badminton 
club Indonesier jang paling koeat di 
Bogor. Pada hari Minggoe kemaren 
ad, 18 dezer, telah mengadakan frin- 
diy-game dengan Bc. ,Sebat“ dari 
Soekaboemi. 

Pertandingan itoe 
dibaan S G1. Bogor. 

Berhoebseng dengan tamoe2 dari 
Soekaboemi datangnja te laat, pertan 
dingan terseboet baroe dapat dilang- 

soengkan poekoel 10 pagi. 

dilangsoengkan   

tt, Ma'moen (Tarpi—Soekardi) 12— 
21, 13 —21. 

(Melihat ujtslag jang terseboet dia 

tas, ternjatalah bahwa pertandingan 
terseboet berkesoedahan dengan stand 
5—2, oentoek kemenangan tamoe-ta 
moe dari Si). 

Poekoel satoe siang pertandingan 

itoe baroe habis. 
Setelah diadakan perdjamoean di 

roemahnja t. Sudarma, baroelah tamoe 

dari Si. meninggalkan Bogor. 

Pemandangan: Melihat spel 

techniex spelers dari Si. ternjata Bogor 

masih ketinggalan oleh tetangganja 

  

  

Abn. 14758 Besoeki. Menje- 
sal. soerat kiriman tidak dapat kita 
moeatkan. 

Pembantoe Poerwokerto: 
Soerat dan foto diterima ma'loem, se 
dang dioceroeskan. 

  

Sim Gwat Nio 
Ind. Tandarts 

Kramat 130  Telf. 5677 Wel. 

Djam bitjara Kab Si 630 bar   
   



   
        Dagalnana semboetan Keng Pos 

, Sebagai sambo eta dari sal 
| toelisan kita didalam 

| keadaan2 Kampoeng di Ge 
tawi, maka dagblad aan 
Sabtoe 16 Januari jbl 
seperti berikoet: 

      

     

  

   
   

    

   
   
         

    

   

  

   

  

    

   

  

   

  

    

dalam beberapa bagi 
pagne boeat korek 
di kampoeng2 di g 

'Tidak oesah dikata 
ingat moefakat terhada 
bab boekan sekali & 
Po“ kasih dengar soearas 
tiek politiek Haminte, | 
banjolan sampai &     
soeara marah, tapi 
rang keadaan masih s 

'Tapi demikianlah 
pers, kalau 10 kali ti 
ta akan oelangkan 1000 k 
lau perloe sampai napas pe 

| Sesoedahnja beberkan kea 
sehatan di kampoeng, keadaan riolee 
ring, air kotor politiek “dari ge 
meente, djalanan loempoer, penerangan 
waktoe malam d,s.b, ia toetoer 

V0. tjara bagaimana 'gemeente dapat" ta 
nah-tanah orang kampoeng. 
Orang pantas2 dapat tanah Ta 

bajar tapi Sanga Batavia dapat 
tanah dengan.... . soengglap! ag 
“Kita koetib : 
»Kita selidiki keterangan Pai 

ter tent ang soal ini. Ia kasih ketera 

    

    

  

   

    

      

   

  

   
    
   
    

   

oentoek kampoeng-verbetering tidak 
dibajar keroegian, lantaran: 

a) Orang kampoeng. dengan soeka 

     
   
    
    

  

pertjoema, alias gratis oentoek keper 
loean gemeentes 

b) perbaikan 'kampoeng membawa 

keroegian orang kampoeng diganti (?) 
dengan keoentoengan oleh karena na 
iknja harga pekarangan.“ 

Demikian kata burgemeester. Toean 
Tabrani tidak toetoerkan bahwa moe 
kanja burgemeester mendjadi merah- 
adam-ketika ia kasih keterangan ini. 

Tentor moekanja tinggal tenang dan 

wa orang2 kampoeng itoe kala ger 
tak sambel. 

nah Indonesier, jg di ,pindjam, atau 
dioeroes oleh gemeente tidak dapat ke/ 
roegian tapi seorang Europa jg tidak 
bisa digertak, hanja telah berdiri di 
kaki belakangnja dapat keroegian jg! 
pantes boeat sepotong tanahnja jg dil 
pakai oleh gemeente. 

Gemeente kata bahwa tanah itoe ti 
dak diambil banja tjoema minta izin 
boeat oeroes tanah orang itoe! 

—.. Tjoba orang iseng-iseng minta idzin 
. boeat oeroes gedong gemeente di Gam 

bir dan tinggal beroemnh tangga di 
sana boeat sementara waktoe foempa: 
manja 100 atau 200 th) zonder baja 

rim ke Srogol ! 
Tapi kalau terhadap orang2 kp. itoe 

.mereka dengan segala senang hati dan 
. gembira serahkan tanahnja kepada ( Ge 
. meente jg tertjinta. 

Burgermeester dan Wethouders toch 
semoea orang” pinter terpeladjar. 

Masakah tidak bisa tjari ,alasan" jg 
koerang menggelikan peroet ? "2 

Lebih djaoeh ,, Pemandangan" toelis: 
»Tidak boleh kedjadian lagi bahwa 
roemah-roemah orang kp digaet “dan 

lam tiap-tiap boelan! Ini boekan atoe 
ran dalam masjarakat jg teratoer!,, 
“Oeroesan gaet dan roeboehkan roe 

mah ini, roepanja djoega dengan idzin 
dan dengan segala senang hati: pen | 
doedoek, jg minta gemeente ,oeroes“ 
roemahnja. 

Sekianlah tentang politiek tanah Ha 
minta, 

Kita tambahkan lagi sedikit tentang 

vincie. 

dirikan gili gi!i oentoek Hakan zon | 
der memberi keroegian. 

Segala protest2 tidak ada - basilnja, 
dan boeat bikin perkara orang haroes   

   menang. 
Sebidang tanah orang tani 

| dari irrigatie hingga mere ban | 
:  Gjiran, Protest2 tidak berhasil. Achir| 

| nja kacem tani djadi marah dan 
| kar gili gili itoe waktoe malan 

| kedjadian dekat Rengas 
Ft pama itoe baroelah: 

      
      
    

   

      

     bari n ses 
jat setengah berontak! 

ita tanja : Bagaimanatah anggej 
nja 'akjat tentang Haminte dan Pro 
vincie, melihat sikaprja terhadap o 
rang lemah dan sebaliknja terhadap 

“orang tani di Rengas Dengklok atau 
orang Kuropa di & Toagong ? 

   

  

rah 

  

ngan bahwa boeat tanah2 jag dipakai | 

nja sendiri serahkan tanahnja dengan | 

kenaikan harga pekarangan2: djadinja | 

kalm, haroes  diakoes bahwa Bal 
tavia  mempoenjai burgemeester isl 
esay sekali! 

Pada hal semoea orang tahoe, bah | 

Di G. Toagong semoea eigenaar ta-| 

ran, Boleh djadi kita akan lekas diki | 

“diroeboehkan dengan berpoeloehan dal 

politiek tanah Waterstaat dari Pro-| 

Dibilangan Krawang banjak stan! Nate 
tanah2 orang Gipakai, dipotong dan Peka 

mempoenjai wang dan bala tentoe| 

| pel soeloeran airnja lantaran gili gili | 

bong t: 

  

/Penjiaran 
  

EDS an, 
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3 —- malam 
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(Djokja, Semarang, Soer., Solo) 
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7.— malam 
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— PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

| 'Archipelz. 99 (dari 11.00t/m 12. 
West-Java : Batavia 126, 

LA Bandoeng,120 3uitenzorg 182, Cheribon 
8, Pekalongan 92, Soekaboemi 192: 
tdan Midden—Jaya: Soerabaja 181 | 

ri 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe 
baja III 196, Semarang 122, Malang 

1 Dickia 181, Solo 188, Tjepoe 186. 

.Belsan, 19 Th 

Peladjaran bahasa Ing 
geris 
Lagoe sore 
Berita soerat kabar 
Serieus Concert 

8, 10 5 Avondwijding 
Oa na Main bridge 

CO Lagoe gramophoon 
10,— Lagoe dansa 
10, '30 2 'Toetoep 

Rebo, 20 Jan. | 

6,30 pagi  Gymnastiek 
6,45 Lagoe gembira 
8,—. ,” Toetoep 

11,03: 15 Gymuastiek perempoean 
11,25 x Serius programma 
12,05 siang Lagoe makan 
TG ur Berita soerat kabar 
1,30 , Lagoe roepa-roepa jang 

populair. 
2,20...» Mengoelangi berita s.k. 
PS Toetoep. 
6,03 sore Lagoe sore 

7y— malam Berita soerat kabar 
T 2G Lagoe aneka warpa 
Bo "3 Pidato koeltoer- agama 
B3 Paul Sehramm 
Ma Lagoe popoeler 
10— Lagoe dansa 
103025 Toetoep. 

PENJIARAN TIMOER 
IDjawa Barat) 

Selasa, 19 Jan. 
Bandoeng 

65.— sore  Lagoe Soenda 
S0 1 Opera Melajoe 
6— Lagoe Tionghoa 
Oi in Krontj ong 

(Batavia) 
BA lh Krontjong 
6—.. Lagoe Soenda 
6.40 , . Gambang keromong 

(Batavia, Bandoeng) 
7,— malam Berita soerat kabar 

Ba dab aa Lagoe Hawaiian 
Pidato Indjil 
Siaran geredja 
Lagoe gramophoon 
Kiriman dari Solo (SRI) 
Krontjong 
Lagoe Arab 
Toetoep 

Rebo, 20 Jan. 
Bandoeng 

'Lagoe Tionghoa 
'“Lagoe melajoe 
Gamelan .Djawa - 
Lagoe krontjong 

(Batavia) 
. Gamelan Djawa 
Lagoe Tiongboa 
Lagoe Hawaiian 
Tante Soed bertjeritera 

(Bandoeng Batavia). 
Berita soerat kabar 
Lagoe Tionghoa 
Pertjakapan tentang ma- 
sak2 
Ketjapi Soenda 
'Cboetbah Islam oleh Kja- 
hi H.A, Salim 
Lagoe Arab 
Gamelan Djawa 
'Toetoep 

IARAN TIMOER 

awa Timoer). 
Selasa,19 Jan. 

(Soerabaja) 
Lagoe Tionghoa 
Gamelan Djawa Timoer 

Lagoe 'Arab/dan Adzan 
Lagoe Ambon dan Me- 
nado dengan  soeling 
Berita soerat kabar 
Gamelan / 
Lagoe India 
Krontjong oleh ,,Sym- 
phony” dari Solo 
Toetoep 

bo, 20 Jan. 

(Soerabaja) 
Gymnastiek 
Lagoe Tiong Hoa 
Toetoep 
Boeat anak2 

'(Djokja, Semarang, Soerabaje, Solo) 
Lagoe Arab dan adzan 
Lagoe krontjong 

TA bata 
Ga 
TB9 
Om 2 

GA 
ko 

5,01 sore 
530, 
5,45 
MO ag 
6,45 

TAB 
OI »” 

030 in, 
10, — »” 

1015. 
Ipa 
1— 

7.01 pagi 
830 

10.011: 
Ikdksr 
12.30 siang 
2.301 
5.01 sore 
Den an 
5. 
6.01 

| 7.— malam 
16... 

8.— 

ae » 

KAU ah 
1 
1050 1 
M— 

Radio M6 

7.— malam Berita soerat kabar 
Lagoe Bali 
Ta Saleh berpidato 
Lagoe Hawaiian 

  

,Sinar Pas 
lagoe Soenda 
Tembang Djawa 
Toetoep. 

PROGRAMMA V.O.RL. 

Zender YDH. 7 gofengte 

107, 53 meter 

Selasa 19 Jan. 

5.— sore Lagoe Soenda (gamelan) 
830 Berhenti 
IS Lagoe Melajoe dan Kron) 

tjong 

F 45 malam Berita soerat kabar 

Lekas pesan 
Dari sekarang soepaja djangan sampai kehabisan, Lantaran sela- 

loe bergoena sekali oenfoek disekalian roemah tangga. Baroe ke- 
loear recepfenboek basa Melajoe. Jang dimoeat didalam recept iloe : 
matjam2 deeg, beslag, Creme, Cakes, Zoute koekjes, kaaskoekjes, 
Boter (hee gebak, taarten, faartjes, d. II. Ditoelis dan dikeloearkan 

oleh: POPO, pemimpin masak jang soedah terkenal diseloeroeh 
P, Djawa dan Sumatra. Harganja per boekoe f 0.60. Wangnja haroes 

kirim wissel, minta rembours tida dikirim, Soeral2 pesenan haroes 

diadreskan kepada : 

»PO " o 

Aa 

   
KEDJAKSAN 135 00 CHERIBON 

  

    

  

Membalas soerat2 en 5 
8—.. Lagoe Hawaiian 
BE 

NAD Gendingan Djawa 
10. — Toetoep 

Rebo, 20 Jan. 

5.— sore Wajang orang 
Ed ah Berhenti 

T.— malam Lagoe 
Barat 

145 Berita soerat kabar 
8— Lagoe Krontjong He 
8.30 | Ketjapi orkest dimainkan | 8 

oleh Perh. : 
2— Toetoep 

B.R. V. 

| Batavia I 157,89 m. Batavia II 61, 
66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soeka- 
boemi 142,18 m. 

Selasa, 19 Jan. 

Lagoe gramophoon 
Berita s. kabar 
Ikagoe gramophoon 
Lagoe2 gembira 
Concert Boris Lenskey 

715 malam Instrumentaal 

Lagoe Hawaiian 
Main bridge 
Swing-Music 
Lagoe gramophoon 
Soeara2 Opera 
Lagoe gramophoon 
2 aep 

Rebo, 20 Jan. 

Lagoe gramophoon 
Toetoep 
Lagoe gramophoon 
Lagoe aneka warna 
Lichte klanken 
Toetoep 
Lagoe gramophoon 
Berita s.k. 
Lagoe gramophoon 
Boeat anak-anak 

Liehte klanken 
Pemandanga tentang loe 
ar negeri 
Lagoe dansa 
Pidato tentang Afrika 
Selatan 
Lagoe gramophoon 
Symphony 
Lagoe gramophoon 
Toetoep. 

Hawaiian dan|a 

»Rk. Setia" 

   

  

Adres toke Huurkoop Na paling lama Jaitoe: 

: TOKO EN MEU- T za 
H' BELMAKERY »DEFIETS 

Molenvliet Oost No. 6 (Djembatan Boesoek| — Telf. Batavia 1129 

FILIALEN: Parapattan Menteng No.28 Telf. Welt. 1900 
Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) 
Toko , BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf. Bt. 119 

  

   
   
   

         
     
    

   
   

    

  

    

   

  

    

   
    

  

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 
sanget ringan: 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 
di kita poenja werkplaats sendiri. 

Roepa-roepa tempat tidoer, lotjerg, gramofoons, speda, enz, enz: 

    

   

   

  

  

Pakailah 

Saroeng Padang Tjap Balairoeng 
Ditanggoeng tidak loentoer, Ditanggoeng tahan Matahari 

Haraeansa Morraun 

Sa Rahman Tamin 
Pintoe Ketjil 35 Batavia 

  

  

BISA DAPAT BELI: 

Di Pasar Senen 

Toko Mohd, Tahir, Toko Merapi, — Toko Delima, 

Toko M.I. Maasoem, Toko H. Ibrahim. Di Sawah Besar 
Toko Malaya 

Di Bandoeng Toko Padang. Di Palembang Toko 

Padang, Di Medan Toko Jacatra. Di Pekalongan 

S. M. Rooslan Kampoeng Arab 

  
  

  

  

      | 
  

  

  

  
  

    

   
    

e bak PATOEAHWATTEE-T HEE 

Djangan selaloe memikirkan Malaise 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itoe jang bikin banjak keloear ongkos. 

Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

asal moerah. 

  K
A
N
A
N
N
Y
A
 

AKA
N 

  
Minoemlah 

ditanggoeng bentak harganja poen tjo- 

tjok dengan djaman, tjoema f 0.40 per pond 
dan f 0.22'/2 per "3 pond netto, didalam kota 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt, di 
anter di roemah. 

Tjoba dan pesenlah sekarang djoega pada looper toein 
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' Lembaran Ketiga 
  

  

  

   

Oentoek menjalankan peratoeran 
— ini tentoe moesti mengambil banjak 

tenaganja ra'jat Indonesia. Pengorba 
nan tenaga, pengorbanan fikiran moes 

it kita sendiri, ra'jat. Indonesia, 
selamanja, sewaktoe-waktoe bersedia 
permintaan ini, oentoek kaoem tani, 

Indonesia ! : 
Memang pada waktoe sekarang ra" 

3 banana masih serba koerang da 
am hal kekajaannja, masih tampak 
kekoerangannja dalam tiap-tiap baha 

ra jang menoedjoe kearah memper 
baiki economie. 
. Karena apa? : 

— Ra'jat Indonesia kekoerangan modal, 
tidak ada mempoenjai oeang dan ter 
paksa karena koerang sjaratnja terpak 
sa masih bergantoengan modal asing. 
— Kita maoe berdiri-sendiri akan teta 
pi bagaimanakah kita dapati tjita-tji 
ta kita oentoek noesa dan bangsa, dji 
ka kita beloem mempoenjai dasar jg 
koeat beroep# modal oentoek ra'jat 
dan noesa. 

Roemah djoega roeboeh, djika Ia 
tainja tidak koeat, pohon djoega akan 
roeboeh dan tidak koeat oentoek hi) 

ep teroes, djika akarnja koerang ge 
moek-tanah. f ha 

Djika kita mengetahoei peroempa 
aan ini dan setelah difikir dengan 

tenang, tentoe kita ichtiarkan soeatoe 
kal jang dapat meneroeskan maksoed 

Kita haroes barsedia bagaimana 
ah itoe djangan roeboeh. Dengan 

  

  

homie ra'jatnja, 

al dalam roemah itoe dapat hi 
| dengan senang, dapat hidoep ti 
mengeloeh - kesah - hendaklah 

“icbtiar dan  ichtiar, jang 
dan loeroes selamanja dapat ba 

gia. Pembantoean dari ra'jatnja 
diri, dapat kedoedoekan koeat roe 
h itoe,tanah kita, Indonesia. 
'ahoekah ra'jat Indonesia, bahwasa 
pembantoe itoe mesti mengambil 
ga dan fikiran kita dan tahoekah 

Indonesia, bahwasanja ki- 
dalam hal ini haroes dan sewa 

bnja bekerdja bersama-sama. Ti 
dapat kita melakoekan soeatoe 

terdjaan atau socatoe hal dengau 
k bekerdja bersama-sama, lagi poe 
“dalam hal memperbaiki economie| 

t Indonesia, karena ra'jat kita se 
'g0ehnja amat lemah dalam eco 

nomienja. 
| Akan tetapi oentoek membangoen 
kan lagi economie rajat hendaklah 
ita bekerdja bersama2, bergandengan 

an, bersama2 kita ada dan ber 
2 kita fikirkan oentoek mema- 

. djoekan ini. 

“
 

soed oentoek memperbaiki ini 

ertanian, sekolah ta 
peroesahain 

Oleh Realist 

“ada, tetapi kita pertjaja kepada| 

oentoek meinperbaiki economie ra'jat| 

Ka 

tani, kaoem tani, 
tani. 
  

  

PE 

lemah, sebab mesti bekerdja sendirian, 
Isebab soedah penoeh dengan hoetang 
dan perdjandjian jang menjoesahkan 
kepada bapak tani. 
Maka oleh karena itoe, djangan sam 

pai bapak tani djadi anaknja toekang 
mindering dan oentoek menghindarkan 
penjakit ini haroe ada bersama-sama 
Toteruia $ 

Kaoem tani dengan kaoem tani, 
pemimpin rajat dengan pemimpin ra 
Jat, pengikset dengan pengikoetnja, 
'djika ada ini, baroelah tampak nanti 
nja kekoeatan jang achirnja dapat 
pengbargaan, boekan penghinaan, 

mie jang koeat, hal ini haroes diper 
hatikan oleh semoeanja pemimpin 
rajat, Dan djika kita soedah dapati 
|economie jang koeat moedah sekali 
kita dapat berdiri sendiri, seperti anak 
ketjil jang baroe dapat berdjalan- 
djalan djatoeh. : 

Betoel kita katakan tadi, Indonesia 
beloem dapat berdiri sendiri, djika 
beloem mempoenjai 
koeat, akan tetapi sekarang kita me 
nindjau keadaan politiek ra'jat didalam 
waktoe jang beloem laloe. Dengan 
adanja petitie-voorstel dari Toean Soe- 
tardjo, boleh djadi ada pengharapan, 
pemerentah akan beri kepada kita, soe 
paja Indonesia dapat berdiri sendiri 

Sebeloemnja ada berita hendaklah 
kita dari sekarang bersedia oentoek 
waktoe jang akan datang, inilah satoe 

emah kita maksoedkan disini negeri|tindakan jang patoet dihargai oleh 
ta dan lantai rdemah itoe jalah eco|Siapapoen jang tjinta kepada rajatnja 
mie en sendiri, memerloekan dari sekarang 

eat mendjaga soepaja ra'jatnja jg Gapati economie ra'jat Indonesia jang 
koeat dan selamanja tidak bergantoe 
ngan oentoek mendapati modal dari 
orang lain. 

Meskipoen waktoenja beloem ada, 
atau beloem kelihatan boeahnja, kita 
haroes bersedia dari sekarang, karena 
kejakinan kita, Indonesia dapat mem 
poenjai keselamatan dan bahagia 'ra'- 
Jatnja, djika ada economiejang koeat, 
karena economie itoe poenggoengnja 
ra'jat Indonesia, Maka oleh karena 
mereka jang setoedjoe dengan petitie- 
voorstel dari T, Soetardjo dari seka 
rang djangan toeroet setoedjoe sadja, 
tetapi haroes mengorbankan tenaga 
dan fikiran boeat ra'jat Indonesia, agar 
soepaja, djika waktoenja sampai, dan 
kenang2an beliau itoe ada hasilnja kita 
tidak oesah kalang-kaboet mengerdja 
kan apa jang akan dipikoel oleh kita. 

Toean2 jang ada dalam sidang Volks 
raad dan jang toervet setoedjoe dengan 
petitie-voorstel dari T. Soetardjo, dan 
didalam mereka itoe ada doedoek boe- 
kan sadja B. B, Ambtenaren, djoega 
pemoeka2 dari perhimpoenan ra'jat, 

Dari sebab itoe, meskipoen rajat|dan pada waktoe itoe toeroet setoedjoe 
ndonesia economienja lemah, tidak |dengan adanja ini, 
enapa, asal kita ada mengandoeng | mempikirkan 

marilah 'Toean2 
tentang  economienja 

bapak tani dan oentoek memikirkan 

(BERITA DARI LEUWILIANG 

Indonesia tidak dapat berdiri-sendiri | 
|djika kita beloem memyoenjai econo- 

baja, sebagai jang menimpa kepada 

economie jang | 

, rajat Indonesia. 
Lemah djadi koeat. 

   

: 8 3 1. 

—. Berita pentin 
Harap diperhatikan oleh sekalian tocan2 abonnes (dalam ko- 

.ta, bila tidak menerima koran, diminta dengan hormat sele- 
| kas2nja mengasih kabar pada Administratie Teif. 1810 WI. 

. Berkepentingan dengan Administraties dj angan toean-toean 
| beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Ad- 

. ministratie, soepaja djangan salah faham diachir kemoedian. 

toe kita akan dapat penoendjoek |itoe, baroeslah Toean memperhatikan 
1 jang loeroes dari Allah. Tentoe|oeraian kita terseboet, meskipoen sing 

a Indonesia menghargai fjita2|kat tetapi 
etera dan poeterinja. Kelemahan|Toean2 dan djika 

, soepaja sekedarnja sadja dapat | koerang sempoerna haroeslah dari se- 
tan jang diboeat oleh kita sen| karang mengichtiarkan, baik dari ke 

ini ada aanloopje oentoek 
Toean2 pandang 

nang2an sadja, baik dalam 'praktijk 
|tentang Bank-Tani. Kita akan teroes 

mah kita akoei diri kita, asel|kan maksoed ini, soepaja lebih terang 
mengerdjakan dengan kekocatan (lebih djelas maksoed kita. 

' Gjoega bapak tani merasalsadja, sampai besoek. 
Toenggoe   

dalami 

PEN RT AT IN DN 4 :        
    

      

Adm. 

    

11—1, Menentoekan jg mendapat meda 

  

Katja katja jang berarti 

Pembantoe menoelis: 

Pada hari Kemis 7 Januari oentoek 
pendoedoek Leuwiliang satoe hari jg 
mendjadi kenang-kenangannja, karena 
hari itoelah mereka moelai menonton 
pesta Radja dan melihat katja2 jang 
berarti. : 

Pidato t, Wedana pada permoelaan 
pesta, diwoedjoedkan dengan katja2 
penghormat (Kleuren Eerepoort) jang 
ada diantara djalan dan pekarangan 
kewadanan, laloe oleh beliau diterang 
kan satoe satoenja symbool pada ka- 
tja2 jang berwarna itoe. 

Lawangnja katja2 itoe tiga, kata 
beliau dioempamakan, Indonesia, Ne- 
derland dan Hindia barat, bergaboeng 
pada waktoe ini dalam kegembiraan: 
djoega moedah moedahan pernikahan 
ini djadi lawang kemakmoerannja 3 
tempat itoe. 

Tihangnja empat, jang diberi ber 
warna merah, poetih biroe ,dan ber- 
kepala Oranje, artinja symbool itoe 
peratoeran empat bangsa jaitoe : Eu- 
ropa, Indonesia Tionghoa dan orang 
Asing lainnja, diperlindoengi oleh si 
Tiga-warna dengan dikepalai toeroe- 
nan Oranje. 

Tiga merk ,Wiloedjeng nikahna 
Prinses Juliana ka Prins Bernhards 
tampak diatas tiap2 lawang berwarna 
biroe, berpinggir merah, kata beliau, 
meskipoen djaoeh Nederland adanja 
diseberang laoetan, tetapi atas kebi- 
djaksaan pemerentah dimasing-masing 
djadjahan itoe dengan pimpinan Sri 
Ratoe, terhindar bangsa2 jg bernaoeng 
di si Tiga-warna dari roepa roepa ba 

lain2 negeri. 
Pagar diatas masing2 merk itoe ber 

warna koening-merah, itoe perlambang 
tambah ketegoehan pendjagaan, setelah 
datangnja. Satria Prins Bernhard von 
Lippe Biesterfeld. 

PER Pa 
GEA PAPUA, “ 

Pestanja, 

Djam 7 baroe dipasang, Hadji2 dan 
prijaji pergi ke mesdjid dan mengha 
diri rioengan hadjat. 

Djam setengah 10 bom dipasang. 
Optocht segala boenji-boenjian, misal- 
nja: moesik, ogel, gamelan dsb. dan 
roepa2 permainan lainnja, berangkat 
dari Tjibeber. 

Anak-anak kira2 500 wapag arak- 
arakan itoe. 

Dimoeka kewedanan moerid aubade 
disamboet oleh pidato t. Wedana. 

Setelah optocht moerid2 dan jang 
lainnja disoegoeh makan dikewedanan. 

Hari itoe wajang golek  lelakon 
»Gandamanah" ta' ketinggalan. , 

Djam 3 bom dipasang. Volkspellen 
dengan prijs2 jang menggembirakan. 

Djam 7 malam bom lagi, Najoeban 
dipondopo kewedanan, segala orang 
jang soeka dari roepa roepa golongan 
misalnja: pedagang2, soepir2,pijaji, d 
sb, 

Pada najoeban itoe kelihatan bersa- 
toenja, tidak ada perbedaan, sama sa 
ma gembira, sama2 merasa senang de 
ngan adanja persta itoe malah sam 
pai tot braj, sajang ibing cursus tak 
kelihatan. 

Doblang dan ketoek tiloe djoega 
ikoet bermain. 

Penoelis mendengar chabar bahwa 
perajaan itoe tidak memakan ongkos 
banjak, malah sedikit sekali, tapi lan 
taran banjak sokongan tenaga dari 
roepa2 perkoempoelan, separti : Oeda- 
ja Moehamadijah, pegawai kaoem, bang 
sa Tionghoa. Pengasah boedi Toean 
tanah Luwiliang dan pegawainja, pes 
ta itoe mendjadi ramai. 

VOedaja bertanding 
Pada ddo, 8 Jan. bagian voetbal 

dari perkoempoelan itoe, bertanding 
dengan Sinar kota dari Bogor. 

Uitslagnja Oedaja II—Sinar kota II 

Oedaya 1—Sinar-kota 1 
0—0. 

Pada hari Senennja Oedaya dioen- 
dang oleh PERSID. Djasinga oentoek 
mereboet medali dengan uitslagnja 

li temponja ditambah, akan tetapi ka 
rena sama2 koeatnja act tetap sadja 
1—1. Oleh karena itoe laloe dioendi. 
Oedaya sedang bintang teraug dapat 
lah medali itoe mendjadi perbiasan- 
nja. 
“Oka medali itos akan dipas 

rahkan dengan keramaian kepada spe 
jer tadi, 

Djalan kampoeng 
Orang2 jang-ada dikota, sama sama 

menjingsingkan lengan badjoenja, me 
minta diperbaiki djalan2 jang keliha 

Papa   

Saja djoega orang kampoeng, meli- 
hat djalan dari kp. Sawah Goenoeng 
Sadong teroes ke Roempin jang keli 
hatannja pada moesim penghoedjan 
ini, seperti sawah baroe ditjangkeel, 
bahkan pada moesim kemaraupoen se 
perti tegal roempoet jang dibelang be 
lang, karena tapak kaki orang dan 
kerbau, minta perhatiannja jang wa 
djib memperbaiki. 

aman” GI kimag 

Samboetan pesta perkawinan 
'Prinses Juliana 

Dari seorang pembantoe Djakarta 
ada di kabarkan : 

Biarpoen pesta perkawinan Juliana 
dalam kota2 besar soedah sepi, tatapi 
dimana2 desa dalam bagian West 
Preanger sebagai samboetan, masih 
poela diadakan dan apa telah kedja- 
dian sebagai terseboet dibawah ini: 

Hari Kemis 14 Januari, di Sin- 
dangradja regenischap Soekaboemi, di 
mana satoe onderneming diadakan ke 
ramaian, ratoesan pendoedoek desa da 
ri berbagi bagi kampoeng dima- 
na tempat keramaian itoe, 

Hari Djoemahat 15 Januari, didis- 
trict Soekanagara poen demikian. Ada 
poen keramaian terseboet diatas, atas 
oesaha dan ongkos dari Toean onder 
neming, 

Hari Saptoe 16 Januari, sedistrict 
Pelaboean Ratoe, adalah satoe kera- 
maian loear biasa boeat orang dessa 
jang diadakan oleh pihak B.B. 

Hal ini bisa djadi disengadja mem 
boeat adakan pesta paling belakang, 
berhoeboeng pada tg. 7 sampai 9 
Januari, seroepanja ratoesan pendoe 
doek dalam itoe district, masing- 
masing ingin mengoendjoengi kota 
Soekaboemi, boeat lihat keramaisn jang 
loear biasa itoe. Tegasnja perkataan 
yloear biasa“, pada waktoe pesta per 
kawinan prinses Juliana memang ada, 
maocepoen kedjadian pada 8 Januari jl. 
dalam kota Soekaboemi tentangan 
iring-iringan dan berbagai-bagai pen 
doedoek desa atas pimpinan loerah- 
loerah desa. 

Keadaan pada bari Saptoe jl. dalam 
district Pelaboean Ratoe, kita sampai 
dimana onderdistrict Waroengkiara, 
moelai kita lihat didepan roemah roe 
mah dari pangkat ass. Wedana sam- 
pai loerah, politie dessa dan pendoe- 
doek dessa katja katja dengan di hiasa 
ada jang pakai kertas merah poetih— 
Blouw dan bendera, dari kertas, apa 
poela jang sedikit mampoe pakai ben 
dera dari kain. Dari pibak pendoedoek 
dessa biasa, dimana katja katja dihia 
si boeah boeahan, katja katja itoe di 
bikinnja dari bamboe (tangga) kiri ka 
nan dimana bagian atas, teroes di 
boengkoes dengan gedebong pisang 
dan ditengah tengah digantoengkan 
boeah boeahan jakni pisang, pepaja, 
djeroek, nanas, laboe bocah merkan 
(Zuurzak atau nangka Belanda) d.L.l. 

Jang kita saksikan sendiri adalah 
paling banjak di gantoengkan berma 
tjam boeahan dimana dessa Tjitarik 
(Loerah Tjitarik), sedang dessa jang 
berdekatan jaitoe dessa Tandjong tiada 
begitoe banjak “kelihatan boeah-boea 
han, hanjalah daon-daon seperti daon 
klapa dil. Keadaan atau perhiasan da 
ri pendoedoek dessa Tjitarik, dapatlah 
kita berpikir dan menanja diri sendiri, 
apakah maksoednja perhiasan jang 
aneh itoe ? Kita teroeskan perdjalanan 
kita dan sampai dimana aloon-aloon 
dari Kewadanaan Pelaboehan Ratoe 
vampaklah pada kita doea katja katja 
jg boleh dikatakan sederhana perhia 
sannja kalau di bandingkan dengan 
keadaan dalam kota besar besar, de 
ngan pakai merk ,, Wiloedjeng-ngeren 
deng” dan terlihat poela doea autobus 
merk ,,Rido dan Alibabah” dihiasi 

Berdoejoen-doejoen pendoedoek jg 
datang dari pegoenoenzan boeat lihat 
dan saksikan pesta perkawinan jang 
»lioear biasa“ itoe, sedang djam 2 si 
jang soedah koempoel pendoedoek di 
|mana waroeng2, balai desa dan aloen 
laloen, sedang menoeroet kabar iring- 
iringan itoe akan dimoelai djam 4 so 
re, terkabar poela ada beberapa tonto 
nan jang disoekai oleh segenap pen 
doedoek,  Djam 2.15 minuut, waktoe 
kita akan kembali ke Soekaboemi, di 
mana satoe desa, kita moelai berte 
|moe dengan iring-iringan. Bermoela 
'kita ketemoe iring-iringan pakai merk 
»Dessa Pondjong", speda:sado dihiasi 
ada poela jang naik koeda, berpakai 
an seperti orang dajak dll. Apa poela 
jang berpakaian setjara hadji. 

Bermoela kita dapat sangka, ada 3 
orang berpakain setjara hadji, bisa 
djadi boekan orang hadji, tetapi kemoe 
dian kita dapat keterangan, itoe orang 
hadji adalah ketoea2 kampong”jalah 
kaoem Lebe dan Hamil oentoek meng 
badliri oepatjara jg akan diadakan di 
Kawedanaan, seolah2 oentoek hadlir 
dan menghormat atas pesta perkawinan 
Prinses Juliana itoe, Iring2an jg ke 
doea terdiri dari ,dessa Tjitarik", ini 
lah jg kita pandang aneh dan berani 
kasih poedjian terhadap pada pendoe 
doeknja, teroetama pada , Loerahnjas 
seorang pemoeda, jang seroepanja di 
soekai oleh Somah diitoe dessa. 

Boektinja, selain dari iring-iringan 
hampir sama dengan pendoedoek desa 
Tandjong, adalah sedikit bedanja, ada 
nampak beberapa orang memakai 
djas hitam dan kain pandjang se 

  

perti di Midden Java dan ada 
di beeat ,Gadjak"“, sedang badam 
nja (koelit) di boeat dari Sing- 
kong (kripik), ada doea orang jang 
gotong tongkal singkong. Jang mem 
bikin ada satoe roemah ketjil di gotong 
dan beratap , Katjang-Tanah:« 

Diatas kita soedah terangkan, dalam 
bagian dessa Tjitarik perhiasan? itoe 
kebanjakan nampak dari berbagai-ba 
gai boeahan jang terdapat dimana ka 
tja-katja jang ada nampak didepan 
roemah pendoedoek dessa dan tenta 
ngan jang ikoet iring-iringan ada ke 
lihatan peeloehan hadji, bisa djadi 
adalah satoe tanda, bahwa Loerah 
itoe, boekan sadja pendoedoek disoe 
kai oleh pendoedoek jang boekan 
hadji, sehingga kaoem2 hadji poeloe 
han ikoet pada arak-arakan itoe, bisa 
djadi Loerah adalah bangsa santri. 

Pertanjaan kita diatas sesoedah 
sampai dikota Soekaboemi, dapatlah 
kita pikir kembali, bahwa masoek 
pendoedoek desa Tjitarik dengan pim 
pinan Loerahnja, memboeat perhiasan 
dengan berbagai-bagai boeah-boeahan, 
adalah seolah-olah sebagai menoen 
djoekkan dalam itos desa pendoedoek 
mempoenjai tanaman boeah-boeahan 
jang nampak dimana katja-katja, 
Seteroesnja di Pelabocan Ratoe pada 
waktoe ini, boekan sedikit orang jang 
datang dari kota Soekaboemi dan lsins 
lain boeat ,Pie-nic”, berarti poela bila 
orang mMmempoenjai keperloean, hendak 
lah pesan boeah-bocahan dari pendoe 
doek itoe desa, sedang kita sendiri 
soedah tjoba beli dan rasakan bocah- 
boeahan dari itoe desa jalah pisang 
ambon, 

Harganja moerah rasanja sederhana 
sadja. Poedjian kita terhadap pendoe 
doek desa Tijitarik atas pimpinan Loe- 
rahnja, moedah2an dapat persetoedjae 
an pihak jang ,wadjib”, teroetama dari 
pihak BB., sekian pendapatan dan 
pemandangan atas sambsetan? tenta 
ngan pesta perkawinan Prinses Julia- 
na jang diboeat oleh pendoedoek desa 
oentoek isi ini soerat kabar, sewaktoe 
kita dalam perdjalanan ke West Pre- 
anger.   poela. 

“ 4 

  

Nana DNA na 
TJAP DEWA 
EN Keane   

  

PALING POE 
PALING BER! 
PALING ALOE 

Tua 

Harga 1 blik f0.80,f0.30. en f 0.10. Sediakleur DADOE en POETI,     tannja mesoem. Bisa dapet beli di koeliling tempat .Monster gratis 
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».. Pksta oentoek meng 
| winan Agoeng Prinses 

"a ah 

    

   
   “laki perempoean, 

hingga De load 2 ( 
| toeroet bersoeka r: 

—.. Moerid moeri 
—  boengan, perten 

—. Jai mengasah pot 

seolah olah, mem 
—. oentoek memikir I 

| sing-masing, jang diterima dari 
| Jeeraar atau poen proffesornja 

— Dibawah sebatang pohon) 
letaknja agak kesebelah belakang dari 
kelas pada salah seboeah sekolah per- 
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kirinja sedang memegang & 

tab agak tebal berisi kunde-ku 
pada lipatan sampoel sebelah dal 
nja ,.. terselip sehelai Postblad jang 

baroe sadja diterimanja dari Postbode 

». serta tangan kanannja memegang 
sehelai selamp€ (sapoe tangan,zakdoek) 

berwarna poetih bersih, agaknja basah, 

oleh karena , ,. air mata jang menji 
yamnja pengganti eau de cologne. 

nde dan 
lam-    da 

   

soelam dengan benang soetera merah 
moeda, membangoenkan seakan2 per: 

segi tiga (driehoek): tetapi jang sebe 

nar benarnja, ialah potongan ringkas 
nja) nama sipemberi jang terdjadi dari 

pada tiga hoeroef besar model Germaan. 

Hoeroef2 apakah itoe??? 
Dari manakah zakdoek itoe 251 

Siapakah kedoea pemoeda itoe?? ? 

' Terpaksa pena penoelis ment) eritera- 

kan kepada pembatja jang terhormat, 

bahasa hoeroef2 itoe, ialah hoeroef be- 

sar: A.B.C. pemberian dari... ke 

kesibnja jang sedang beladajr dimasa 

ngahan dalam Provincie Djawa Tengab 
““A.B.O. beliau asal dari Buitengewest, 

berdarah bangsawan tinggi (darah ra- 

| dja2), tetapi ta'ada sedikit (setitik) 

- djoeapoen  keliroe membanggakan, 

   

  

    

  

   

      

   

    

        

    

   

  

   
     

   

    

    
       

         

       
         

    

     
    
    
    

      
       
          
     

lain-lain: PNP . 

Baik didalam pergoeroen ataupoen 

loe beliau terpandang dan dikasihi o 

leh kawan2nja ketjil dan besar, kare 

na tahoe beliau akan pergaoelan,bagi 

sesamanja sehingga menarik hati dan 
mendjadikan populair namanja diseka 

han gofodeen sa Lha 

Meskipoen bagi beliau itoe, ta'perloe 

mengasah otaknja Tap Rap : 

ri, berboelan dan bertahoen2 sebagai 

| dengan soesah pajabnja, tetapi soedah 
| pada tempatnja, karena agaknja djoega 

akan mendjadi seorang jg terpandang 

dinegerinja, karena ajah, nenek, mo- 

jang, . . . beliaupoen ta'perloe- meng 

ngetahoei sebosah hoeroef: ,A“ men 

djadi orang jg terpandang tinggi di 

negerinja. SN 

Akan tetapi bagi beliau, sijsteem ka 

“oem keloearga serta ahli2nja sedikit 

. poen, ta'lah maoek pada akalnja, ka 

rena itoe djika beliau poelang kene 

| gerinja waktoe vacantie, selaloe ber 

toekar dan melawan pikiran dengan 

segala kaoem2 #keloearganja, jg sewa 

ta2 koekoeh memegang tjara djaman 

beriboe2 tahoen jg telah laloe akan se 

gala?nja. 

bankan ' haknja. . . dinegerinja, asal 

publiek dingerinja ta# menaroeh kebe 

ratan: sebab jg sangat ditjita2nja siang 

dan malam, pagi dan petang oleh be- 

lau, ialah akan . 

0. ta'terikat oleh sesoeatoe rintangan 

APWAPA NG kiki 
Akan tetapi . 

. tjita itoe, ke 

apa2 bagi beliau seorang diri... 

0 oentoek orang toeanja dan acbli2 ser 

0. ta kaoem keloearganja, seper seriboe 

| procen sekalipoen ta" menjetoedjoeinja 

— akan tjara2nja jg moelia itoe. 

|. maksoed dan tjita 

      

          

       
     

           

    

  

    
    

       
     

     

      

      

    

      

   
   

     
nderwijs setjara modern ,., 

2nja akan melandjoetkan on-         

    

oep serta locas pe 
engetahoean beliau, 
kan menoeroeti ke 

2 keloearganja,  oen 
ekoeat2nja tenaga me 
an Ra'jat serta ke mak 

    

        

  

   

   
        

       

   

      

jang terbitnja dari h 
| sib serta pikiran 
“angin terti 

ya goergoni. HAN 

|. Apakah sebab ajah serta kaoem2 
keloearganja ta' akan melandjoetkan 
poeteranja jang hanja satoe2nja itoe ? 

    

      

      

  

5 “Ikelak poeteranja meloepakan segala2 | 

gerinja sendiri. 

. Isebagai katak dibawah tempoeroeng, 
A-|karena mereka beloem mengetahoei 

   
    

   

    

   

    

beliau meni 
  

oea lajah serta kaoem2 keloearganja. 
“I Beliau ta“ berani djoea poen mem | 
mM |bantahi akan kehendak ajah dan ka 
@|oem2 keloearganja semoea, karena...| 

kalau ditolak tentoe 100 procent, be 

    

    

€s|djalankan politieknja atau memainkan 
“Irolnja, sebagai King Kdward VIII itoe. 

1 poelang ketanah 'airnja dan , ... 

ngan | poelang ketanah airnja oentoek mene 
1 Irima serta mendjalankan kewadjiban 

|tanggoengan beliau itoe, karena sega 

al Kau 2 “Inja bertjap: Koeno alias Kolot. 
Pada salah seboeah oedjoengnja, ter| 

itoe pada salah soeatoe sekolah perte-|.. | 

diinternaat serta poela diloearan, sela f 

berha- : 

kawan2nja didalam pergoeroean itoe| 

.. Beliau soeka dan redla akan mengor 

merdeka, 

ta'mendjadikan keberatan 
-Idjikalau itoe Gang oleh Gemeente 

15 tahoen koerang lebih beliau men 

berangkat djam 7 pagi, terpaksa djam 

  

“setjara “adat toempah darah dine 

  

.poela kaoem2 fanatiek jg 2 

nia ini, boekan hanja sebagaian ke| 
, Sebagai jang telah dirasainja. 
ja pada penghabisan cursus, 

nggalkan bangkoe sekolah 
ntoek selama2nja, karena kemaoean: 

    

  

liau mendapat kemarahan dari publiek 
dinegerinja sekalian. 

Disinilah beliau ta' 
  

  dapat akan men 

»Maoe of ta" maoe , .. “, mesti 

toendoek menoeroet 'adat negeri 
orang ramai, 

' Perpaksa, . . . . demikianlah beliau 

bagi 

nja jang tarlampau moelianja itoe, te 
tapi mendjadi soeatoe pertanggoengan | 
sekaliannja bagi beliau jang masih 
moeda itoe. 

Boekan moedah kewadjiban atas 

fa kaki tangan jang membantoe beliau 
dan .... ra'jat beliau itoe sekalian 

Siapakah jang mendjadi kawan se 
| mati sehidoep, oentoek membantoe me 
njenangkan . . . beliau? 

Inilah jang mendjadi soeatoe perta 
njaan (?) selama beliau dinegerinja. 

| Oo, kekasih Noerim ..., engkau 
hanja seorang kebiasaan sadja tetapi 
bagikoe: engkau terpandang semoelia2 
nja oentoek mendjadi kawan semati- 
sehidoep .... , ja, tetapi apa boleh 
boeat, karena . . . terpaksa, ta' dapat 
akoe memoetoeskan atau mengatakan 
pe Aa 3 i 

Demikianlah boenjinja isi sehelai 
postblad dengan seringkas2nja, tetapi 

. mendjadikan penambah menga 
loetkan otak jang sedang mempeladjari 
dan memahamkan segala kunde2 ... 
itoe. 

(Wa'llahoe'alam !) 

  

  

  

(Loear tanggoengan Red. 

Boeatadresnja Gemeente 
Batavia, Boekan kita sadja, jang 
sering toelis tentang keadaan djalanan 
di kota Djakarta sini jang keadaan 
nja masih sangat koerang menjenang 
kan bagai pendoedoek, malahan Hoofd 
redacteur beroelang oelang toelis ten 
tang djalanan dan gang2 didalam 
lingkoengan Gemeente Batavia jang 
kiranja pembatja masih beloem loepa. 

Akan tetapi sekali ivi kita terpaksa 
singkirkan perkataan ,,bosen“ dan ke 
paksa kita toelis lagi tentang keadaan 
djalanan di Gang Kepoe Oost (Ke 
majoran). Betoel tempo bari kita toelis 
dan berhasil djoega jang Gemeente 
telah mengerdjakan, akan tetapi per- 
kerdjaan dari Gemeente tempo hari 
boeat bikin betoel djalanan tsb. boe 

sebaliknja, berhoeboeng dengan itoe 
terpaksa kita toetoerkan lagi bagaima 
na keadaan djalan terseboet agar Ge- 
meente bisa dengan lekas bosat mem 

Ibikin betoel: sebisa bisanja. 

Gang Kepoe Oost jang lebarnja 
'6-M, dan tinggal di itoe tempat dari 
'Ambtenaren sampai oepas, dan boleh 
dikata di tempat tinggali oleh orang: 
jang berharga, mendjadi tidak salah 

lantas di bikin betoel agar soepaja 
'djangan sampai mereka mendapat soe 
'sah lantaran djeleknja djalanan. 

Itoe Gang telah 8th ini dipegang 
oleh Gemeente, akan tetapi sebegitoe 
djaoeh beloemlah Gemeente membi 
kin betoel itoe Gang jang agak sem- 

'poerna, Djika kena hoedjan sedikit 

Ipoen itoe .djalanan tidak salah lagi 
mesti djadi salah, karena boekannja 
penoeh air sadja, malahan tanah jang 
'begitoe betjek (moder) jang dalamnja 

tidak koerang doea dim, mendjadi boe 
kan 'kendaraan sadja jang tidak bisa 
liwat di itoe Gang, malahan bagi orang 
djoega terlaloe soesah, mereka jang 
mempoenjai speda sama sekali tidak bi 
sa naik karena dari dalamnja loem- 
poer. Orang jang biasanja kekantoor 

6 soedah djalan karena soesahnja dari 
loempoer. 

“Ini oeraian boekannja sombong, a- 
kan tetapi kita oeraikan dengan sebe 
toelnja dan malahan kita harap salah 

kannja membikin senangnja bagi pen| 

doedoek di & Kepoe Oost, malahan | YAN 

  

4 Karena pada pendapat ajah dan ja bisa periksa keadaan itoe Gang, apa | 
'kaoem2 keloearganja, bahasa takoet|lagi ini waktoe di moesim hoedjan. 

| Orang jg mempoenjai kendaraan se 
perti deelman dan auto sama sekali 
|tidak bisa keloear karena djalanan ti- 
dak bisa dilaloei, bagai orang jg mem 
poenjai speda djikalau maoe naiki ha 
roes sepeda dipanggoel lebih doeloe | 
sampai sebegitoe djaoeh, baroe mereka 
bisa naik. TT 2 

Apalagi jang menjolok mata, ialah 
apa jg kedjadian tempo hari Kemis 
kemaren jang kebetoelan ajar dari t. | 
Djono, meninggal doenia, sehingga 
auto mati dari Kesebatan tidak bisa 
masoek di itoe Gang dan terpaksa 
toenggoe dipinggir djalan aspal jang 
tidak dekat antaranja sama tempatnja 
jg meninggal. 
itoe djalan sama sekali tidak bisa di 
djalani kendaraan, maka terpaksa si 
majit dari roemah ke auto mati digo 
tong dan kemoedian sesampainja di 
auto mjit, laloe si majit diboeka lagi 
boeat dipindahkan ke itoe auto mati, 
dengan adanja ini kedjadian memang 
sangat menjedihkan bagai familienja 
dan semoea pengantar, Tentang kea- 
daan itoe Gang kita tidak bisa toe-| s 
toerkan pandjang lebar, melainkan ki 

pegawai dari Gemeente periksa itoe 
keadaan jg djelek. 

Selandjoetnja kita kata, djanganlah 
padjeknja sadja jg mesti ditarik de- 
Ingan keras, tetapi nasibnja (keperloe- 
annja) pendoedoek poen Gemeente mes 
ti memikirkan. Kita kata ,padjek“, 
jalah boekan padjek djalan, melainkan 
padjek kendaraan jalah auto, deelman 
len speda, karena sebagian besar pen 
doedoek diitoe Gang mempoenjai ken 
daraan, sedang dimoesim hoedjan ken 
daraan sama sekali tidak bisa keloear. 

Kita bertanja, apakah memang Ge 
meente tidak ada wang kas ? moestahil 

Dan apakah Gemeente memang ti- 
dak ada tempo boeat bikin betoel ? 
Tidak bisa djadi. 

Dan apakah semoea pendoedoek Gg 
Kepoe Oost mesti membikin betoel 
itoe Gang dengan ongkosnja mereka 
orang ? Wel, djikalau kedjadian pen- 
doedoek ramai2 membikin betoel itoe 
Gang, dan apakah Gemeente tidak 
maloe? Ma'af disini kita boekannja 
marah, melainkan kita mengharap ba 
gaimanakah sikap dari Gemeente ten 

mempoenjai kendaraan tidak bisa ke 
loear, dus sama dengan mereka poe- 
nja penghidoepan terganggoe, dari itoe 
Gemeente haroes memikirkan keper- 
loeannja pendoedoek. 

SOETAM 
  

YA ig Rai 

Li et 

RADIO DAN 
ELEKTRIS ? 

Telah bertahoen-tahoen pengalaman 
meraasang Antenne, bel listrik, mema- 
sang pompa soemoer, demonstratie 
radio, mendjoealradio toestel 2de hands 
jang masih baik d.l.l, boleh Toean2 
bitjara pada T. A. Hakim gedipl. Tech- 
nicus dari roepa2 oeroesan elektris. 
Vertegenwoordiger Pemandangan, afd. 
Drukwerken Tel Welt. 1810. 

aa KA AIA 

   
  

       

  

  

  

  

Soedah terkenal dari semoeca pembeli di 
mana-mana tempati, rasanja enak, kental 
dan goerih dan pembikinannje selaloe 
didjaga sampe resik dan bersih. 
Diharap foean dan njonja pembeli sak- 
sikan sendiri ljoba beli safoe kalitiada 
terboekti oecang kombali. Ini kefjap, 
scedah banjak dapat poedjian dari tosan 
loean dan njonja njonja jang ternama 
di antero tempat, 
Djoega bisa dapatbeli bedak fjap ,, BOE- 
NGA ROOS“ jang paling moestadjab 
oentoek penjakit koelit dan perhiasan 

Menoenggoe toean dan njonja 

“ampoenja pesenan 

Hoofdagent: 

Njonja MAKASSAR 

Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Bain 

Batavia-Cenirum 

  

INA EVAN YAAA | |     satoe penggawai dari Gemeente soepa 

Oleh karena keadaan |. 3 

ta harap dengan sangat salah satoe| 

tang Gg Kepoe Oost itoe? Mereka jg| 

  
  

Pendoedoek Palembang dan sekitarnja 
Djika toean-toean perloe perkakas roemah tangga datanglah di- 

toko PEMANDANGAN 16 Ilir PALEMBANG. Semoea barang-ba- 
rang boleh dibajar dengan menjifjil. 

      

    
    

    

   

   
   

   
   
   

      

     
    
     
   

   

  

    
   

  

   
    

   
    

   
   

  

   
   

    

   
   

    

   

   

      

   

  

   
   

  

9 WATSON'S RHEUMATIC MIXFUER Bean 
soeda semboeken  riboean-riboean BN 
orang baik, dan dapet banjak soerat 

poedjian. 

Sole Agent : 
N.V. Handel My. Seng Tjiang 
Batavia-Centrum Tel. 972 Bat. 

  

  

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 
——— 3 

ml TABIB S.S. MOHAMMED Ail ma 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoou 535 Mrester-Goraelis 

  

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah 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 dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

“# 0,75 dan anak ketjil 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. 

  

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

  

  
  

  

  

ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Maandblad Bergambar daripersatoean Priaji 

Besluur Boemipoetera di Hindia Belanda 

20 gram f 2,— 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim perljosmah kepada leden P. P. B. B. dan dibatja oleh ME 
sayala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. s 

Harga abonnement boeat Hindia. 

(5-— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem-: 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah faon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan lIoeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj fariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa, 
Ingeliah, kalangan Regentschapsraad afawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P, B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver 
fenfie alawa tarief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada, 

Administratie, 

Batavia-Centrum (R, Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No, 3017 WI,   
    

“


