
      

     

    
    

     

  

    

       
  

  

     

ija “akan 
kan pekerdjaan “Departement itoe| 

yan keadaan djaman sekarang. . (bahwa, 

Hatanta d ui eta soon EA an 
Hainnja oentoek mengatoer segala Mete al” 

ingenteeringen, reglementeeringen | Na 

'lain2 oeroesan, kita pandang poen 

Iconomian bangsa Indonesia seni-|Pe 

| sekarang datang waktoenja oen-|. To kio, 14 Jan. |Anetal Kaoem 

1 lebih diperhatikan dari pada sam Pembikin saroeng2 'dan Kaoem pen- 

waktoe ini.” djoewal ke loear Negeri (exporteurs) 

lures memperlihatkan boektinja, | 

va meskipoen mereka mendapat- | kara 

!OBAHAN PADA E.Z. 

ita $ mendengar “kabar bahwa dil... 

artemeht Economische Zaken,akan| . « 

akan perobahan besar, jang pen-|- 
  
  

      

      

      
   
  

      

   
   

   

       
meloeaskan dan mentjo-j - 
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La O— 

oentogk lambil poetoesan 

ti 

| banjak keoentoengan, kekajaari 'saroeng2 ini, 

| “(kata Pers da | pada tanggal 1 Pebruari 'jad, mere- 

! kemakmoeran (kata An Te Ika bergamensama “akan “mendirikan 

1g Belanda), sekarang 2 (0S Ikantor2 perdagangan di Tokio, Osaka 

sgalkan satoe negeri, jang oeroesan be P3 3 

tersesat sedikit, hoetang| Tindakan 'sematjam begitoe, diam- 

it koeping dan tingkat aa aa aa menetapkan harga Sa- 

rakjat seoemoemnja jang tidak 

tinggi dari rskoeli”. " F 

jabnja, kita tahoe semeeaak TT 
ana TE 

, Se-liang mesti dibakar oleh karena tidak 

agnja ada 
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dan Kobe 

    

     e rendah. "3 

  

Kalfif meninggal doenia. 

kawatkan dari Den Haag, 
Kalff, Minister dari Depar 
rkeer en Waterstaat, telah 

'doenia, karena sakit pepa 

In saroeng2 japan bersatoe. 

| aa 
bekerdja 

'eroetama, oleh karena Europeesche | dersama-sama — dengan : mengadakan 

satoe Badan Penilikan di dalam pet- 

pembikinan dan pendjoewalannla 

roeng  soefaja djangan mendjadi te- 

« - Diterbitkan oleh : 
Drukkeri PEMANDANGAN" 

“Dir: RV H. O. DIOENAEDI 
kanan: Sz9en 107 DafiCiknerou 

(HARGA LANGGANAN i 

Aidonesia Satok “Kwartaal 1 450 

.Locar Indonesia. 0. “550 

foleh dibajar boelanan, tetapi 

“brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
: administratie. 

  

  

  

'Titel raden oentoek Regent baroe. 
Dengan officicel dikawatkan dari 

(Bogor kepada Aneta, bahwa kepada 
Regent2 baroe dari Modjokerto dan 
Ponorogo, diberikan titel Raden. 

TN 1 

penjakit tenggorokan diphteritis, se- 

kembali. $ u 
Beriboe2 orang anak.negeri di desa2 

di poeiaa “Timor disoentik terhadap 

penjakit peroet. dysentrie- 
"Ge Min 

Bekas Administrateur bank Tasik 
meninggal doenia. 

Telah meninggal doenia tocan G.A. 
F. Altman, bekas kapitein dari bala- 
tentara dan lama pegang djabatan ad- 
ministrateur afdeelingsbank di Tasik- 
malaja, demikianlah Aneta kabarkan 
dari Bandoeng. : 

: Ja eror N 
Regeeringspersbureau. i 
Tidak akan didirikan. 

Tentang itoe pendirian dari Regee- 
ringspersbureati, Wali Negeri mewar- 
takan kepada kepala2 Departementen 

  

lakoe. : 

tapa pemerintahan. 

ye, djika tidak 

     

     
“Da Mu 1 

ngan dustrie . jang sampai 

| Ditambah dengan kehendaknja ma- 

2 negeri oentoek membikin barang2 

Dan djika cempamanja, Cultures ini 

akan mendjadi baik kembali, nanti2|toe 

ng kembali toch kita akan mengalamkan satoe tem kepada Pers. 

“0 Ipo malaise lagi, seperti beberapa kali 

di waktoe belakangan, sehingga kita 

akan menghadapi so'al sama lagi. 

Dari itoetah, tidak akan ada banjak |tan dengan perkara memberi 

goenanja djika. Pemerintah sekarang ngan kepada Pers. 

"Imaoe mentjoba oentoek menjemboeh- 

“Ikan dan mentjapai satoe tempo dari 

“loentoeng besar itoe, tidak bisa dan 

dak"oes h salthans, oentoek nggeri 

.| Oentoek ketetapan dan keselamatan 
negeri Indonesia, lebih baik djika 

oempamanja sekarang, melihat ke da- 

Itam negeri “sendiri dan beroesaha Inja poenja angan2, telah dimoelai, 
oentoek keperloean kita sendiri jang 

soenggoeh masih banjak. Oempamanja 

beras, pakaian dan lain2 barang in- 

| sekarang kita 

ae ES YAA tiki“ keada- | selamanja masih beli dari loear negeri. 

Do lagi. jang| Apakah disini ada fabriek botol, pakoe, 

dan pemimpin2 dari berbagai-bagai 
tjabang kantoran, bahwa pendirian ini 
tidak akan dilangsoengkan. 
Pengoemoeman jang pasti dan tera- 

toer dari semoea poetoesari2 Pemeriti- 

“ 

mempoenjai maksoed oentoek memberi 
pemandangan jang lebi djelas tentang 
maksoed2nja dari segala niatan2 Pe- 
merintah, S1 

- Achirnja sekali Wali Negeri berpen 
dapatan bahwa kepala Departementen 
dan Regeeringsgemachtigde voor 'Al- 
emeene Zaken (wakil Pemerintah oen 

toek oeroesan oemoem dalam Voiks- 
raad) sebetceinja jang ada orang orang 
sekarang dan kemoedian djoega oen- 
toek membefi keterangan jang perloe 

ya
 

Jang terseboet belakangan, selama- 

akan bersedia atas perintahnja Wali 
Negeri oentoek memberi pengantaran- 

ketera 

—9— “ 

Voronoafi ? 

soen dari tanah pegoenoengan. d 

lain djalan|kajoe api, tjangkir, piring dan adoeh |kaoem moeda, : 

| “idoep dan| masih banjak barang2 keperloean se- 

reet djalan|hari2 jang paling biasa sadja. . 

, katanja: 3 

| xada terlaloe|oentoek kita, tentoe mesti bisa. 

Cg .ehingga adal NA   Dan djika Pemerintah sekarang ber- 

Ig djaman| boeat seperti Pemerintah Japan oem- 

2. Kk Cultures |pamanja artinja menolong Ta 

1 kam balik lanak-negeri dengan effectief, dari mana ika 

ag ak beguhtsenganygs .akan berdiam tetap beroesia 177 tahoen sementara si pe- 

“la oempa-| disini, tentoe kita akan bisa lebih koeat 

Dah Tegeri mem-| menjegah sesoeatoe djaman malaise. 

0 endiri. Dil | Apakah. orang-orangnja pandai ? 

D0 Malland dan | Bangsa Indonesia sebetoelnja terseboet| boeat pertama kali. 

: ilipina dan sebagai “bangsa jang radjin didalam 

karet poen|pekerdjaan dan nleergierig”,  soeka 

panjak“ Dan | beladjar. Dan djika kita bisa beladjar 

PE y3 soenjai ke- |diadi dokter - atau insinjoer, karena 

D0 ba oentoeklapa kita tidak bisa beladjar oentoek 

H0 abber” atau Jindustriceel ? Asal sadja diberi kesem- 

D0 dibikin dari | patannja oentoek beladjar, tentoe mesti 

|. dari pohon |bisa... Asal sadja Pemerintah maoe |lasting maka 

Doain barang | meng-industrialiseer negeri kita dan 

S.D. 

telah mengadap pada ambt 

nganten lelaki” soedah 81 tahoen. : 

9 —— 

Gadji pegawai provincie 
dipotong 4 pct. 

Berhoeboen 
tovinciale Raad Djaw   

935. ' 

Timor-Koepang diserang. penjakit. 
Semoea  moerid2 dari sekolahan2| Soerat kabar ,Adi?” kena djaring 

Belanda, soedah disoentik terhadap : 

hingga “sekolahan2 itoe bisa diboeka 

Inja didalam perkara jang bersangkoe | 

Pengaroehnja kedatangan Prof. Dr. 

'Roepanja perkataan dari itoe pro- 
fessor jang termashoer soedah tjoekoep |sekali, sehingga banjak dari mereka 

memberi pengaroeh oleh karenasoedah |tidak dikasih masoek oleh karena ke- 
bisa diboektikan di salah satee doe|koerangan tempat, 

sepasang merpati jang dimaksoedkan 
aar dari|f 1000.— ' Oa ena, “Nan 

la mentjeriterakan dengan loeas se sedang iboenja soedah ditjekek oleh 
'burgerlijke stand siapa dibandingkan aa 3 

Hana! 2 . kali bagaimana pemboenoehan itoe di bapa tirinja sampai mati. 
dengan ito& bakal penganten, hanja | 1 ! 

ada satoe anak baji, 'boeat ikat talilpersediakan dan dilakoekannja. 

pernikahan. Si penganten perempoean 

Lebih landjoet Pw. Sb. mengabarkan: 
Satoe hal jang loear biasa poela 

adalah sepasang merpati itoe menikah 

Ini kabaran bisa ditoetoep dengan 
pertanja'an, apakah jang kita akan : 
mengalami djika nanti dr. Voronoff kota Betawi. 

sendiri moentjoel di Djawa-Tengah ? TA | 

Barat telah mengambil kepoetoesan 
oentoek memotong gadji mereka poe- 
nja pegawai sedjoemblah 4 pct. dari 

sebab Provincie itoe mesti membajar| akan mendapat studie-toelage. 

belasting itoe kepada Pemerintah sen- 
diri. Nan | 

Djaci disini orang berhadapan de- 

Cie mesti bajar pada Pemerintah dan 
pegawaid-nja mesti bajar kepada 
Provincie, Handa 8 

wet. 

Terhadap seerat kabar , Adil“ jang 
keloear di Solo dibawah pimpinannja 
tocan  Firdos, soedah diboeka peme- 
riksaan oleh politie,  berhoeboeng 
dengan satoe artikel jang “dimoeatkan 
oleh ini -sograt: kabar jang bertitel 
»Japan dan Islam“ pada boelan Octo- 
ber 1934 jang soedah laloe, 

Artikel ini soedah dimoeatkan ter 
lebih doeloe oleh soerat kabar ,, Pelita” 
dari Solo  djoega, dan dikoetip. oleh 
» Adit”. 

2 Ya 

Larangan2 goena mentjegah 
kebakaran hoetan. 

Menoeroet artikel 8 dalam Bosch- 
verordening Java en Maduera maka 
telah ditetapkan bahwa persediaan2 
hoetan jang dianggap berbahaja sekali 
akan menerbitkan kabaran jalah:: 

1. Dalam residentie Bantam.: 
Goenoeng Gede I dan II, Goenoeng 

Tjabe, Pasir Sipedang. 
2, Dalam residentie Bogor : 
Tjihea-Zuid, Tjitaja ” Timoer dan 

Barat, Janlapa, Tjikadoe, Tjikadoe I 
tah, poen sekarang dioega soedah Fgan IL. Konbadiaonn kk ab 

Pee Pe agar sendiri (toe |ada: “Penerangan toe,  djadi ElAh Fiat AisParoengphndjahg Ik “Oan Tik 

autarkie” jang soedah terkenal) pen- 

deknja. Europeesche Cultures tidak 

mempoenjai harapan oentoek balik 

e kemakmoe- | kembali lagi ke djaman oentoeng besar 

tsndiri, keoentoe Sekarang mereka mesti ditolong ber- 

dirinja dengan sekoeat tenaga dan 
dengan beberapa atoeran2 oleh-bebe- |: 

3. Dalam residentie Priangan : Goe- 
noerig Salasih, Goenoeng Poeloes, 
Goenoeng Geulis, Goeneeng Gedoe- 
gan, Goenoeng Djoebleg, Zuid-Tjipa- 
'tat, Gosnoeng Masigit. (Regentschap 
Bandoeng|, Goenoeng Halimoen, Goe 
noeng Tampomas, Goenoeng Kareum- 
bi, Goenoeng Kratjak, Goenoeng 
Goentoer, Goenoeng Galoenggoeng, 
Goenoeng Masigit Iregentschap . Ga- 
roet), Goenoeng Tjakraboewana, Goe 

noeng Melati: begitoe djoega semoea 

hoetan2 kajoe djati, dan dalam resi- 

dentie Cheribon semoea persediaan 
hoetan hoetan. 

— O— 

Perkara pemboenoehan Born, 

Raad van Justitie dari Semarang ini 
hari moelai periksa perkaranja pem- 
boenoehan Born, dengan Mr. Jonkers 
sendiri jang mewakili Openbaar Mi- 

nisterie. Djandanja tocan Born, dibela 

“Perkawinan antara s€e-loleh Mr. Van Meursinge, sedang 4 

pasang penganten Oe-lorang pemboenoehnja itoe dibela oleh 

“moer77 dan 81 tahoen.|Mr, Ko Tjay Sing, sebab Mr. Besar 
“Baroe sadja Dr. Voronoff, itoe achlifjang doeloenja akan membela 'mereka, 

awet moeda, mengindjak tanah dari | mendapat. rintangan auto di :dalam 

ini negeri atau proces membikin ma- | perdjalanannja dari Tegal ke Semarang, 

noesia djadi moeda lagi, atau setidak|sehingga tidak bisa menghadiri per- 

sidangan ini. 
Perhatian dari orang2 ada banjak 

il Terdakwa Kiso, jang pegang rol 

Djawa-Tengah, dimana kaoem toea|paling penting didalam  perboeatan | A N | 

lelah dapatkan kembali keberanian dari |pemboenoehannja sendiri, soedah me- soedah dibawanja istrinja bersama 
Ingakoe bahwa ia disoeroeh memboe-| anaknja Mala Dan ap ang AN 

Besifdllah di dalam ini mingeoelnoehi:tocan Born dengan. teman2nja| Menoc'os”, ReeTangan Ana tiri itoe 
6 Bean Lalah bapak tirinja Njonja Born oentoek |dimoeka politie ia soedah diikat oleh . 

Ya 

Penoeroenan tarief Iistriek. 

dah ditoeroenkan 15 procent. 

Salah seorang  pembantoe J. B. d 

al1935 sedjoemblah pemoeda2 akan d   

ngan soal pengoantian, jaitoe Provin-k 

Den Haag ada mengabarkan bahwa 

dengan soal Loonbe-jada harapan jang dalam ini tahoen| lah. mengakoe melakgekan perboeatan 

Losse nummer 10. Cent 
Henna dna 

  

  

  

PLAAT- PLAAT 
HIS . MASTER'S VOICE 

FL. 2.20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 

baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 
Sapulity dan' lagoe Djawa dan 

Soenda. ' 
Mean Naa 

Mintalah -prijscourant dari 

Importewrs. 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia - Centrum. - Noordwijk 27 

Bandoeng.. ' —  Bragaweg 40. 

Ditjari Agent2 di mana2 tempat.     
  

  

Lebih boeas dari Harimau 

Isteri sendiri di 
sembelih mati. 

| Satoe kedjadian di Moeara Laboeh 
jang sangat ngeri soedah terdjadi 
atas dirinja seorang perempocan nama 
R. jang dilakoekan oleh soeaminja na 
ma N toelis S.S, 

Kedjadian ini baroe diketahoei pa 
da tgl. 18 December jang laloe oleh 
pemberi -tahoean 
pada K, Negeri Lalo, jang telah 
mendjoempai majit perempoean itoe 
dalam hoetan, bersama seorang anak 
nja jang dalam keadaan sangat pajah 
sekali, lantaran tidak makan dan mi 
noem, 

Doedoek perkara, menoeroet jang 
kita dapat ada sebagai berikoet: 

Berhoeboeng dengan dalam poeasa, 
maka perempocan itoe jang telah ka 
win dengan N  mempoenjai seorang 
anak lelaki oemoer 6 tahoen jang men 

“Idjadi anak tiri oleh N dan seorang 
anak Jain jang didapat dari Noemoer 
3 tahoen. 

Perempoean itoe soedah minta pada 

|akan poelang kekampoengnja bertemoe 
dengan familienja, permintaan mana 
oleh N soedah ditjegah lantaran ia 
tidak mempoenjai oeang dan lainnja, 

Disini soedah terdjadi pertjektjokan 
antara soeami isteri itoe, dan achirnja 
Oih N permintaan isterinja ditoeroet- 

an. 
Bersama dengan anak-anaknja, seo 
"anak tiri dan seorang anak kan 

1g, Mangan kain kain jang soedah 
diboengkoess berangkatlatvmereka dari 
roemahnja menoedjoe ke “kaimpvers 

      

Ditengah. djalan oleh socami itoe 

bapa tirinja pada sebatang kajoe, 

Achirnja anak itoe soedah dapat 
melepaskan ikatannja, dan doea hari 

Idoea malam ia dalam hoetan dengan 
Itidak makan dan minoem, dan kemoe 

2. Di Kotaradja,|dian, soedah berdjoempa dengan seo- 
Moelai tanggal 1 Januari 1935, tarief| rang nama S. jang musoek kedalam 

penerangan listriek di Kotaradja, soe- hoetan itoe. 
Anak itoe dibawa keroemali ,K, Ne 

Entah kapan lagi sampai temponja negeri Lolos dimana anak itoe sesoe- 

penoeroenan tarief listriek boeat di-|dah diberi makan dan minoem sehing 
ga keadaannja soedah kembali bermoe 
la, maka atas pengoendjoekan bersama, 
majit, perempoean itoe soedah dikete 

(Boeat didjadikan B.B, Ambtenareni| moekan dalam hoetan dengan keadaan 
iljang menjedihkan. 

Soeami perempoean itoe achirnja te 

ilitoe, sebab katanja ia merasa djengkel 
kirim ke Leiden dan Utrecht oentoek| dengan perempoeannja begitoepoen . 

dididik mendjadi B.B. ambtenaar, dejanak tiri itoe soedah tidak sanggoep 

ngan ketentocan jang mereka tidak | boeat dioeroesnja lagi,   Satoe kedjadian jang ngeri. 

4 

seorang nama S. 

soeaminja, agar ia dalam hari Raja ini ' 

perempoean itoe berdjalan-kaki, — "s 
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Madame Fraya, toekang noedjos 
jang tersohor di Pa 

. maian akan berdjalar 
| economie akan bera 

Sekarang soedah ada 
lagi, dari mana 
beberapa ,alasan 
(casus belli) satoe per 
dan perhoeboengan ir 
mendjadi lebih baik 
telah aloe: emang 

So'al jang soelit oentoek 
'hari, jaitoe nasibnja daera 
mana sekarang ini d 
han oemoem, plebisci 
dipoetoeskan denga 
dilakoekan pemilihan itoe 0 
doedoek daerah Saar 

' orang jang ae yg 

  

  

  

    
tanda2 kegembiraan lebih dari mesti 
tidak kelihatan, sedang rakjat Saar) 
seoemoemnja tidak begitoe memper- | 
doelikan bagaimana hasilnja ini pe-| 
milihan. Sikap demikian itoe memang 
boleh dimengerti. Rakjat djelata sendiri 
tidak perdoelikan oleh siapa mereka 
dikoeasai asal bisa hidoep aman dan 
sentausa, biarkan sederhana asal dja- 
ngan ada ganggosan dalam penghi- 
doepan. Jang banjak rewel melainkan 
itoe kaoem2 politiek, jang saban 
waktoe mendapat perentah dari pe- 

mimpinnja bocat ,,bangoenkan” sema- 
ngat rakjat, soepaja memboedak pada 
azas dan haloeannja. 

Soal Europa Tengah soedah dibe- 
reskan oleh Frankrijk dan Italie. . Me- 
noeroet kabar jang diterima di hari 
Saptoe oleh Aneta, maka premier2 dari 
negeri2 Entente Ketjil soedah berkoem 
poel dalam satoe wagon kereta api 
dan disitoe mereka itoe, atas nama 
masing2 negerinja, berdjandji akan 
toendjang itoe verdrag Frankrijk-ltalie 
tentang Europa Tengah, asal tidak 
melanggar kepentingan kebangsaan 
sendiri. Artinja, - negeri? jang -terika' 

—- oleh Frankrijk, meskipoen masih ada 
dendam hati terhadap Hongarije dan 
Italie, akan toendjang doea negeri itoe 
oentoek menegoehkan perdamaian di 
Europa. 

Politiek dan economie saling penga- 
roehi. Dimana dalam hebatnja crisis 
economie mengamoek dan masing2 
negeri mengasingkan diri dari tetang- 
ganja dengan berdirikan tembok2 
tarief, maka perhoeboengan politiek 
internationaal berkali-kali berbahaja 
dan perasaan satoe pada lain seperti 
djoega moesoeh pada moesoeh, Serenta 
masing-masing merasa pajah mendja- 
lankan politiek mengoeroeng diri itoe, 
maka ditjari djalan boeat memperbaiki 
perhoeboengan itoe dan dari perbaikan 

. perhoeboengan datanglah poela per- 
baikan economie. 

Kita lihat pada penoetoep minggoe 
jang laloe. Dipasar effecten dan hasil 
boemi, oemoemnja didapat kenaikan 
harga, ja sampai harga goela bisa naik 
lagi, lantaran di Japan orang kena 

— penjakit speculatie dan beli goela se- 
banjak2nja dengan harga jang lebih 

| tinggi dari jang soedah. Teh, karet, 
lada Lampoeng, djoega naik harganja 
dan semoea kongsi2 pengangkoetan 
dan perantaraan, Veemen, dimana2 ka- 
tanja mendapat pekerdjaan banjak lagi. 
Moedah2an Madame Fraya itoe be 

nar lagi ramalannja. : 

  

2 

Inja Joesoepadi sebagai 
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dapat tangkap seorahg Indonesier Doe 
rachim namanja berasa! dari Pisangan. 
Tatkala ia diperiksa ia tidak moengkir 
|dan mengakoe teroes terang bahwa 
Imaksoednja itoe boekan hendak ber- 
boeat djahat. 
Sementara oentoek menoenggoe ke- 

'Ipoetoesan lebih djaoeh ia ditahan 
m |dalam kantoor wedana Bekasi. 

"| Rerkoempoelan , Perserikatan Pen- 
didik Indonesia 

Kemaren hari Minggoe di roeangan 
sekolah Taman Siswa Sawah Besar 
telah didirikan seboeah perkoempoe- 
diantara goeroe goeroe particulier jang 

nldiberi nama: “Perserikatan Pendidik 
Indonesia” atau dengan singkatnja PPI, 
.Adapoen toedjoean dari perkoem- 
poelan itoe jalah mempersatoekan goe 
roe2 bangsa Indonesia dari pergoeroe 

ran seloeasnja. Sebagai pengoeroes 
telah terpilih toeantoean Wirjono se- 
bagai ketoea, S. Poerbawiata sebaga! 
wakil ketoea, S. Mangoen sebagai pe 
noelis bendahari, Djajasentana dan njo- 

pembantoe 
—G— 

Keramaian Aidilfifri oleh ,,Pamoe- 
di Hardjo“ dan , Langen Derma?. 

Mengadakan prijs oen- 
toek anak2 dan Alal 
Bachlal diantara ang- 
gauta masing-masing. 

Dengan djalan pergaboengan antara 
perkoempoelan2 Pemoedi Hardjo|P.H.) 
dan Langen Derma (L.D,) maka telah 
didirikan seboeah comite oentoek me- 
ngadakan pertemoean jang terdiri dari 
toean2 jang tidak asing lagi namanja 
dalam perkoempoelan-perkoempoelan 
sociaal di Djatinegara itoe. 

Pertemoean ini dibagi dalam doea 
bagian jalah bagian anak2 dan bagian 
orang toea. Hari Saptoe djam setengah 
4 sore diroeangan sekolah Taman- 
Siswa nampak koerang lebih dari 800 
anak laki2 dan perempoean jang akan 
toeroet ambil bagian didalam perlom- 
baan lari dan sebagainja. Akan tetapi 
dalam penjelidikan njata bahwa djoem 
lah tadi boekan sebegitoe banjaknja 
Jakan tetapi mereka jang mempoenjai 
ihak oentoek berboeat demikian jalah 
lada koerang lebih 500. 

Djam 4 precies toean Kadir dari Volks 
gezondheidsdienst pimpin itoe per- 
lombaan2 diantaranja sebagaimana 
na seboetkan tadi jalah perlombaan 
ari. 
Oentoek keramaian2 ini diadakan 

prijs2 jang indah sekali jalah seperti 
nja alat alat sekolah jang nantinja ada 
goenanja djoega bagi mereka. 

Djam 6 keramaian anak2 itoe selesai 
dan prijs2-nja poeir telah sama di- 
bagikan. : 5 

Bahagian kedoea dimoelai pada djam 
9 malam, dan telah mendapat koen- 
djoengan dari kira2 300 orang dian- 
taranja 40 kaoem iboe. Setelah jang 
hadlir rapih doedoeknja laloe voor- 
zitter dari comite itoe jalah toean Soe 
parman terlebih doeloe sebagaimana 
biasa mengoetjap diperbanjak terima 
kasih. Dan setelah beberapa orang 
Jain lagi mengadakan berbagai bagai 
pidato laloe pada djam 12 keramaian 
itoe ditoetoep dengan selamat. 

Pertemoean digedong 
B. RD. 

Poen pada itoe malam djoega di 
gedong balai Ra.jat Djatinegara telah 
diadakan pertemoean Aidilfitri oentoek 
|Alal Bachla! diantara belbagai2 per- 
koempoelan seperti PKM. Pios, Wor- 
stelaarbond Indonesia, dan fain2nja 
lagi. 
Dalam pertemoean ini pidato2 poen 
dak ketinggalan begitoe djoega dja- 
Ocan2 jang menjenangkan hati. 

—09— 

Toebroekan hebat. 
6 orang loeka berat, 
seorang meninggal 
doenia ketika itoe 
djoega. 

Hari Sabtoe jbl. di Gang Kenari 
telah terdjadi satoe ketjelakaan jang 

—” Ingeri sekali jalah antara seorang pe- 

  

Eendaagsche dilempari batoe. 
| Boekan bermaksoed 
Sabah at UN | 

Kereta-api 'Bendaagsche jang tiba 
di station Gambir kemaren sure kira2 
Gjam 6.15 “di tengah dijalan jalah di- 
antara Bekassi dengan Krandji soedah 
dapat ganggoean jang oentoeng sadja 
tidak mentjelakakan salah satoe' pe- 
NONA an 

.  Disitos salah satoe katja dari res- 
tauratiewagon soedah petjah lantaran 

| dilempari batoe oleh seorang Indone- 
Ser aan ' 7 

Ketika kedjadian itoe diketahoei laloe: 
salah satoe pegawainja memberi tahoe 
kan hal itoe pada politie dan selan- 
djoetnja politie ini mengambil atoeran2 
jang perloe, Achirnja politie Bekassil 

“Jacenggang: speda' bangsa Indonesier, 
atax dan seboeah auto. 

Toebroekan itoe terdjadi begini: 
Atax dengan sangat tjepathja dari 

djoeroesan Meester Cornelis hendak 
mencedjoe ke Senen. Akan tetapi di 
Gang Kenari si soepir tidak melihat 
bahwa dari itoe gang ada mendatangi 
seorang penoenggang speda bangsa 
'ladonesia. Soedah tentoe sadja ini 
orang dihantam sampai terpental. 

Djoestroe dari djoeroesan Senen ada 

mendatangi seboeah auto jang hendak 

menoedjoe ke Meester. Boleh djadi 
lantaran toebroekan tadi sisoepir auto 

mendjadi bingoeng dan achirnja han 

tam poela itoe atax. Ini kenderana boe 

menindikan itoe Indonesiers jang soe 
dah mendapat tjelaka, hingga mening   

an pergoeroean jang tidak mendapat 
ikan |subsidie dari pemerintah, membantoe 

oe| memadjoekan masjarakat Indonesia di 
.|dalam soal pendidikan dan pengadja- 

kan terpental sadja akan tetapi djoeys | 

gal doenia pada ketika itoe djoega. 
Sementara 5 penoempang atax de- 

ngan sopirnja mendapat loeka berat 
siapa bersama-sama itoe korban tadi 
telah diangkoet ke CB. Z. oleh politie. 

Tidak lama kemoedian itoe sopir 
auto dibawa ke sectie Senen oentoek 
diverbaal. La 

  

   
  

Soelah dimerdekakan kembali. 
Mempoenjai sed ikit 

harapan centoek men- 
dapat pekerdjaan? 

Dozloe kita telah kabarkan bahwa 

seorang Indonesier Mohd. Tajib ketika 

ia 'mendjalankan dienstnja sebagai 

motorist E.S.S. pada djam 2 siang di 

Tandjong Priok soedah ditangkap oleh 

P.LD. berhoeboeng dengan toedoehan 

bahwa ia ada seorang pergerakan kiri 
jang actief djoega | 
“Roemahnja telah digeladah dan boe 

ktoe2 jang kedapatan disitoe telah 

diangkoet ke Hoofdbureau van politie. 

Setelah ia diangkoet ke hoofdbureau 

itoe maka oentoek menoenggoe ke- 

poetoesan laloe ia dimasoekkan dalam 

boei Struiswijk. Akan tetapi pada be- 

berapa hari jang baroe laloe ini ia 

karena barangkali tidak bisa didapat 

kan alasan? jang tjoekoep oentoek 

menoentoet ia. , $ 

Ketika ia dengan autogevangenis dari 

Struiswijk itoe diangkoet ke Hoofdbu 
reau maka ia dihadapkan dimoeka P. 

I.D. dan disitoe ia ditanja tentang be 

berapa soeratnja. Satoe diantaranja 

kwitantie dari Daulat Ra'jat jangmana 

sebenarnja boekan ia poenja. 

Menoeroet keterangannja sedjak ia 

ditahan maka ia tidak dapat gadjih se 

peser poendjoea dan ketika ia menanja 

apa ia bisa masoek kembali dalam pe 

perdjaannja maka ia mendapat djawa- 

ban bahwa ia terlebih doeloe menoeng 

goe poetoesan dari jang lebih atas. 
sanyo 

Film ,,King-Kong”. 

Di Alhambra. 

Kemaren malam Minggoe jbl. di 

Bioscuop Ainan telah dipertoen- 

djoekkan poela Seboeah film jang ter- 

masjhoer itoe, jalah King-Kong. 

Ini film tidak djemoenja oleh pe- 
nonton, sehingga directie Aihambra. 

terpaksa mempertoendjoekkan, soepaja 

memeroehi permintaan publiek. 

Sebeloemnja main, terlebih doeloe 

dipoetar film keadaan disana-sini, se- 

hingga memoeaskan penonton. 
Djoega diterangkan pada kita bahwa 

oleh directie Alhambra pada malam 

tanggal 16 dan 17 ini boelan akan 

dipertoendjoekkan satoe film jang 

sSoenggoeh loear biasa. Dan bertitel : 

Lale Yaman. 
Inilah dia gambaran pada waktoe 

doeloe di Bangsa Arab, mirip benar 

dengan keadaan dizaman Sultan Ha- 

roenoerrasjid. Di film ini memang 

mena'djoebkan penonton sebab kedja- 

dian jang doeloe2 dapat nampak disi 

toe. Saksikanlah. 
, —0— 

Burgemeester Albury. 

Mr. Waugh, burgemeester dari Al- 

bury, ini hari akan berangkat oentoek 

pesiar dan melihat tanah Djawa. Ke- 

moedian ia akan pergi ke Bali, 

sesoedahnja mana ia akan poelang 

kembali ke Australia. 
—0— 

Pemboeka'an Bale-Sabdo. 
Dari perhimpoenan 

»Kemanoengsan”. 

Dengan perhatian jang tjoekoep dari 

fihak lelaki dan perempoean, maka 

pada hari Saptoe malam Minggoe jang 

laloe telah diboeka Bale-Sabdo (club 
huis) dari perhimpoenan ,, Kemanoeng 

san”. 
Sebagaimana namanja soedah oen- 

djoek perkoempoelan terseboet boekan 
satoe party politiek, poen boekan jang 
menoedjoe pada economie atau Sociaal, 
melainkan satoe perkosmpoelan keba 
tinan, menoedjoe pada keloehoeran 
boedi, bagaimana orang bisa mepdjadi 
manoesia jang oetama. 

Djam 8 toean Soeri sebagai ketoea 
dari itoe mystieke orde angkat bitjara, 
Selain mengoetjapkan selamat datang 

rangan penerimaan, maka ia toetoerkan 
sebab apa diadakan Bale-Sabdo jalah 
sematjam club-huis, hanja sadja beda 
nja djikalau club huis oemoemnja tem 
pat boeat bersenang senang, pertemoe 
an antara anggauta oentoek tjari ont- 
Spaining dan lainnja, Ini Bale-Sabdo 
jalah oentoek kasih kesempatan ang- 
gauta2 perkoempoelan ,Kemanoeng- 
san” boeat bertemoe oentoek meroen 
dingkan kemanoesia'an bersama-sama. 

Tentang oedjoednja perkoempoelan 
»Kemanoengsan” akan diserahkan soe- 
vaja Ki Joedoprajitno dari Semarang 
toetoerkan, 

Lantas tampil kemoeka Ki Joedo- 

prajitno jang oeraikan maksoed dan 

tocdjoean itoe perkoempoelan padjang- 
iehar, 

Teroetama  ditoetoerkan keada'an   orang di ini waktoe semangkin pajah, 

soedah dimerdekakan kembali oleh 

dan minta ma'af djikalau ada kekoe- 

   

      

   

      

   

  

   
    

      

   

  

  

  

    
  

  

  

  

   
   

    

  

     

   

    

   
         

: BAHAJANJA RATJOEN 
, TIMA (Looacarbonaat) z 

Bedak jang mengandoeng RATJOEN 
) TIMA bisa mengambil korban anak 

BAJI, bikin prampoean eilok djadi 
roesak moeka dan ganggoe pikirannja 
(Zenuwen). 

SCHOONHEIDSBEDAK ELEGANT 
lang soeda di GOEDGEKEURD oleh 
Gouvernements Seheikundig Labora- 
torium, certificaat Analyse No. D.416. 
Di tanggoeng 100pCt. paling baik dan 

|. bergoena oentoek paras moeka dan 
pengobatan. Batjalah apa jang Vroed- | 
vrouw Djoelaeha toelis tentang ka- | 
baikannja bedak ini, 

| PARTIC: BEKEN Vereuroinas-Oitns1 

#:ZUSTERS" $ sama An Jatnpe Mia 

Tn kernandar : 
Saja jang bertanda tangan « bawah ini ,vra Djosiadha, 

tinggal di Prinseniaan Wo-09, Batavia. 
| Dengen int saja posdjiken,Soboonhsidebedek BLRCAN? dari : 

firma LIAUH & Z00N Batavia,sangot baik di pake bosuat anak 

Baji dan anak ketjil,djoega boewot orang Gowasa. 

Saja telah kasih pake pada anak Baji jeng kiosar #AraP) 

konjatahan ada bargoena sekali ,bogitoe-poen boewat pooje.bijar 

ngkeringer dan gatelg di koelit. 

Sjonja-njonja jang poonja ansk kotjil,saja poedjiken. kasi 

pake bedak terseboot. 

Dart banjak bedak saja talah bikin 5ept jobahan,kenjetahan 

Schoonheidsbedan BLEGANY ada jeng paling batk. 

Bormat saja, 

3» 
AA me 5 

Djangan kliroe, ambil perhatibn bedanj | Sa £ 
Ga Ki 2 ta a verklaring jang soeda di 

bikin pengoedjian sendiri cl e ' SEN Pe AE - ri cleh satoe achli pengloewarken Baji dengen 

INGETLAH njonja poenja anak-anak poenia k « j M neni : a 
sendiri poenja kasehatan dan kopilpleng. tentang bina ke” Bale 

| Hoofdagent: » 

Firma LAUW TJIN: 
Batavia — Bandoeng — Semarang — Soerabaia.1... 

Doeloe ditahoen 1915 orang boleh di 
bilang senang, tahoen 1918—1919 le- 
bih enak, tetapi sesoedah itoe sa'at 
lebih soesah dan sesoedah tahoen 
1930 semangkin soesah. ' 
Ini semoea sebabnja orang tidak 

bisa kendalikan hawa-nafsoenja, dan 
ia bisa kendalikan amarah. Doeloe : 
waktoe masih moerah oewang hidoe 
besar dan sekarang SEKOedan Senat N EDERLAND 
Aga Ayam maoe hidoep besar tja Propaganda oenfoek bala- 

e ja. - : 
Orang bilang bahwa ini waktoe ma dua Indon 2 : : Den a ta 

rar aka en Obor, meraba-raba | Ratoe Ban en 
tp: niatan oentoek mengladiiri , : 1 : 2 gladliri malampe-. 

ioema Orang tidak maoe paket, peta: |'aldannja Nationaal Pengeren Verbond 
Ara an ea dirah Ani 2 Here, MEME mena 

can oleh goeroe2 dan poedjangga, : i , 
sebab mereka ini hanja tjari ka Perang aan Data terlara Oi Indonesia. x 
takoet djadi tidak lakoe dagangannja. a 
Spreker toetoerkan soedah ketemoekan Sri R 
73 orang goeroe2 ilmoe, tetapi merasa 
menjesal bahwa merekainihanjareboel Den H Jan fAneta) Sri 
tan pengaroeh dan ketakoetan hilang|Ratoe soeda Ih sebagai Be- 4 
soemiber sesocap nasinja. Lantas Ki schermvrou koempoelan- . 
Joedo toetoerkan nasehat orang toea|..Armenzorg” mengoeroes 
jang katanja: ,Jen koewearepngoedilorang2 miski Ne Ia 
kebatinan, jen moeng noeroet boekoej marhoem Emma : 
koeno loepoet, jen noeroet boekoe|1892 memperlin 1 
anjar salah” (menoeroet boekoe koeno | itoe. | “601 
keliroe, menoeroet boekoe baroe salah). “ 

Le in Dua Gegana pikiran sendri Directie K 
an boekoe2 jang bergoena. 1 
Spreker lantas tvetoerkan bagaima- Ml KD 

na tjara hidoep bagi manoesia jangpalk p M, mengar 
ling baik jaitoe Ie haroes hormat pa-|pirectewr di Na 4 
da orang toea sendiri, 2e pada merlpsorten, sekarang” 
toea, 3e soedara2 toea, 4e. pada te- Gebagat Ghana tea 
man2 bekerdja, 5e tetangga 6e Chef| gacker sekaran 
dan pada sesama hidoep. $ 2, 

Ini semoea diterangkan dengan pan | 
Kanan lebar, malah spreker toetoerkan EUR( 
ahwa ia sendiri toekang main, toe- ili 

kang pikoel gamelan-ronggeng 'dan sa Pe 
ngat berbahaja bagi orang peretmpoe Seroeha 
an sebab gampang djatoeh tjinta. Ini bond. 
doeloe watoe ia beloem peladjari il-| Geneve, 13 ' 
moe kemanoengsan itoe, Dewan Volkenboni €" 

Banjak hal lagi soal penghidoepan| soenggoeh kepada 
spreker toetoerkan dengan tjontoh2|soepaja mereka « 
dari . pendengaran atau pengalaman| dan dengan ,meng 
sendiri. Djam 12 lebih itoe pemboe- | perlihatkan bahwa : 
ka'an Bale Sabdo  ditnetoep tidak |betoel2, kepentingai 
koerang soeatoe apa. Sikap demikian 1. 

Ki Hadjar Joedoprajitno dengan sejambil di dalam bel 5 
nang akan kasih keterangan pada|dahnja dan mesti 3 & 
siapa djoega jang maoe menanjakan | penoehnja kepada »: NN 
satoe dan lain hal tentang kemanoe-|Volkenbond itoe, j Tn 
siaan. Sampai tanggal 20 ini boelan| dengan selekas lek: 
ia ada di Betawi, tinggal di roemah 
toean Soeri, Oud Tamarindelaan 108 A, I 
tidak djaoeh dari itoe Bale Sabdo| Saarbruecke 
jang baroe diboeka. Reuter) Serombong: 

Lg — sekali menoenggoe «   
 



aa anne nontaaann don perneeer mere Memt NMR ATA eneng no oem sma aah Abang - & Kn K 3 

Naa pyar . - dan ena " - - PA Lapan Hanap ae ae . Paman KPA Paman 

Djoemahat 18 Jan. boekoe masih kosong. Lebih baiktoean| .Ab onne No.7402 Toean 

| Lelang Barang2 commissie di Ma- Iberhoeboengan dengan agent di Ban|D. Wirasapoetra, Bandoeng. 

' doeraweg 25 oleh Weltevreden. $ doeng, dan kita akan kirim seerat pa Oo pen AE On 

Lelang Barang2 commissie di Tji- | danja. ang loterij jang telah laloe telah 
kdi 12 BICh Taun Pryce: 3 : . Idikirim, tentoe toean soedah terima. 

Tn Abonne No. 8016 Toean, Kiriman toean f.0.75 oentoek ijoeran 
em 2m “| Saptoe 19 Jan. Chairi, Lebak. Rangkasbe-|loterij jang akan datang beloem kiia 

VOEFBAL Lelang Perceel di Vendulocaal oleh|t0 € 18. Menoeroet briefkaart toean|terima. Tempo doeloe Pe:nandangan 

rapa tjara ai San serai Mr, Feith. tanggal 8 December 1935, toean akan|oentoek Bandoeng dikirim dengan 

era | SB. Ke mna. kirim oeang advertentie tg. 20/12-34, |vliegmachine dan sekarang dengan 

Pe ea Kota aa Nu Banten Mont Tn "0. Ntapi sampai ini, kita beloem teri|trein, bila vliegmachine dari djam 4 

Begawan Minto Rogo, toelis 1 ore hah is KI BPR) Ima. Kapan toean akan memenoehi djalan lagi akan dikirim dengan kapal" 

1 mpret tjara vergadering di -Hari .Sabtoe ibl. dilapangan bolaj !TT TA “Tega MIN |kewadjiban ? oedara, harap toean inendjadi tahoe 

saga jakan bangsa kita, sabagai di| Tangerang telah diadakan pertandingan (ee G : jan : 

bawahini: TE Te 

  

    
  

ia. 

jang mana berachir dengan ang- 

ka2 terseboet diatas, EV AIA RW F3 memanen 

abkan foleh karena orang ingin Ma na | $ Kan | 

at bagaimana kekoeatan perkoem Warta administratie Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

! lan dari Lampoeng ini. Abon e Nb | ba | 
2 agenda Nana i 8 onne No. 7925 ToeanA. An "3 

adakan pauze, dengar Pakan pe-l. Sinar BantenDem po2—2 2 Kn id Akin, Loeboek Sikaping, »B O Es MI I-P O E 1 E R A 

soegatan minoeman dan tjitan sal Hari Minggoenja di i Aa Swk, 

adanja sesoedahnja rapat di moe ari Minggoenja di itoe Tapanganj” AM ejaj djadi abonne 29/5-34. DJOKJAKARTA 

1 ag ikedoea perkoempoelan terse- 
  

  

lai djoega telah /dilangsoengkan sebagai 

lagi banjak jang meninggalkan verga- Kan ba Nan agan Setara Sinar Menoenggak dari boelan Juni sampai 

dering tidak minta izin lagi, djoega| Banten tadi.dengan Dempo. Pertandi |ini boelan (Januari 1935) 8 boelan. eh 4 

| sering terdjadi poela, minta izin botat | ngan ini sangat” menarik hati dan djoem Menoeroet briefkaart toean tanggal Tatghi satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

meninggalkan rapat, karena “beberapa 'blahnja penonton ada banjak djoega. 12/12-'34, akan toean kirim itoe toeng- jang telah. terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

alasan, apalagi orang S.S. ada jang| sampai pauze stand ada 2—0 oen- gakan pada  pengabisan ini boelan, terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

kata masoek pagi (opning). ». « Itoek tetamoe dan dalam bagian jang|"arap tocan tidak loepa dan sebeloem Ja Male Pin : 

“Kdi “djoega jang kata bini Hara kedoea ini sajang itoe kemenangan ti nja kita mengoetjap diperbanjak terima boedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

sakit, sehingga vergadering mana lama dak bisa tetap oleh karena si tocan kasih. "Te pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 

kelamaan habis sendirinja, tapi ketika roemah dapat meneboes dan sampai Abonne 1686 Rd, A. Tanoe- 

aja mengoendjoengi vergadering di publiek boebaran tetamoe tidak bisalk oesoe ma, Tjiamis. Kita djoega 

an Siswa jang diadakan oleh doea | beroleh kemenangan, toeroet menjesal atas kedjadian jang 

-perkoempoelan, “karena pesoegatanj z | Itelah laloe itoe, akan tetapi kita tidak 

'agenda ditaroeh belakang sendiri Semalam diroemahnja tocan Arga bisa bilang apa2, terserah pada toean 

        
  
  

  

| (maoe penoetoep), jalah di anaplank Isi: a : : -Ibaik berdamai sadja sama agent Ma- 

. Gnoe penosto). jaan dimana ian adukan pesta perpisahan ari dagaj, Wang sean kia masok 
5 Pa 2 s3 : njak. sekali orang jang mengoendjoe- kan oentoek ijoeran loterij j.a.d. 

vajo dah poelang Si a tanah keadaan disitoe ada menje| Abonne 8227 Toean Moha 

» Na jang n ditambah poela dengan soearal mad Ali, Moeara Doea. Oleh ka 

, Ba ring 1 1 3 da menoeroet boekoe, toean masih 

ea aa 
2 Dan Ma nana toeradja beloem dapat storan, kita Maandblad Berga m bar dari persatoean Priaji 

Ba aa Sa Pa ea PN er Bea Dee Ba aa 
ng tidak nahan! kan poelang kembali ke Lampong.|Batoeradja dan kita Mamasa kiim Oplaag 6000 Exemplaren 

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

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. : 
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Begitoelah soepaja Boeng Kampret Tan : 
sih tahoekan pada siapa jang bikin | ja |. Isoerat padanja. 

lering pesoegatan di kasih pada) TENNIS Tg Abbunne no. 7480 Toean 

op sada, Dar vertadring bisa Tennibond Djawa Timoer. (Sawah Lahat. Sort tan an) | geo ali 1 nomer, L250 setengah lan slave 
Mp TER ah “Bare? ini di Ojember telah di: na, Selama toea: .— setaon atawa nomer, f2.50 setengah taon afawa 6 nomer, pem- 

“toelis saudara Be 2 Men Lana are ioiing dapa ee Laga ot Peran tg.| | bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah,taon dalah Dor. 

. tot saua .' Sa aa Se En aa 12- ek elo eton 

, Roepanja AMA aa satoean Lawn-Tennis Indonesia Djawa distorkan NN ate r 1934, Ha Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

tinggal ditempat sepi digoe- Timoer Idipendekkan mpeltidt | di tongan dari wang loterij oentoek Dec. Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 

pi di kota besar dan sering mana ditetapkan Statuten dan Huishou dan januari harap t. mendjadi tahoe. ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

ngi vergadering-vergadering. delijk Reglement. aa : : Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

nang benar jang ditoetoerkan |. Jang telah masoek mendjadi anggota Abonne no. 1508 T ocean oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

atas, dan Kampret setoedjoe banget jaitoe T.C. ,Argapoera" di Bondowoso, |Oe mard ini, Bandoeng. Me- djadi lapangan advertentie djoega 

- dengan tjara Taman Siswa jang baroe LT.C.L. » Djember' di Djember, T.C, noeroet boekoe, togan menocenggak dari Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, mocat adver- 

laloz itoc. Boekan oeroesan isi-percet- »Bondojoedo”” di Loemadjang dan | October/December “34 f.4.50 dan kita fentie afawa tarief. serta masoek lid P, P.B. B toelis pada. 

'nja, tetapi orde dalam vergadering. T.C. ,Saroetomo“ di Soerabaja. Me|potong dari pendapatan wang loterij. De ana 

5 Ba noeroet keterangan dari oetoesan ,,In-|Bisa djadi penerimaan wang abonne- Administratie. 

Waktoe malam Minggoe Kampret tenso" bisa ditetapkan, jang club2 dilment dari toean oleh Agent beloem Batavia-Centtum (R. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No.3071. WI, 

- djoega koendjoengi vergadering dil Soerabaja, jang sekarang tergaboeng | distort pada kita makanja didalam 

“pohon Asem Lama (Oude Tamarinde-|di ,Intenso“ semoea akan masoek 
Tg pa 

jaan? Cor) dengan soegoehan di|mendjadi anggota »Peltidt”. 
. 

tengah-tengah vergadering. Sedang) ' Kana ii 2 

djoeroe-sabdo (spreker) oeraikan hal 'Ciub2 dan tennissers jang akan ma 
“jang penting diberentikan sebab moe- soek mendjadi anggota dari » Peltidt 

lai keloear soep. Jang berhadlir per- Ban Pe pa 

'hatiannja tidak lagi pada spreker, 2 n, toean Sam Sesi 

tetapi pada macaroni di piring. dadoengweg 17 di Djember. 6 

|... Lantas nasi-rames keloear djoega. Keterangan-keterangan tentang bond 

Sebab perosi penoeh oetak djadi rada Bean terdapat djoega pada 

pedugemembiNAtaAan. Ona RAPI Soesoenan Bestuur ada sebagai be- 

tikoet: . 

      
  

: auze habis, vergadering moelai Ia 

gi, IARA. masih ada, jang sedang ken 
dorkan ikat pingang (buikband), jang) 

doedoek dibelakang sebelah Wetan 

ada jang tidoer, sebab peroet kenjang: 
perbawa'annja ngantoek. Ditetapkan jang Indon. Open-tennisj 

Dan, seperti jang ditoslis oleh sang |(wedstrijden jang kedoea akan diada- 

Bengawan di atas, djoega ada jang) Kan di Soerabaja pada tanggal 20, 21 

lantas poelang beloem habis, jaitoe. ... dan 22 April (Paschen 1935). | 

Kampret. Tetapi sebab soedah djam 12|  Menoeroet kabar, ini pertandingan 
lebih (dari diam 7| dan pagiz Kampret tennis jang kedoea akan dapat lebih 

esti pegang stuur sendiri, boekan banjak perhatian dari bangsa Indone- 

(| jantaran soedah dapat lekker-kos-zon|Sier  seoemoemnja, dan ada besar 

der-ongkos. “pengharapan jang pada pertandingan 

Ca Pa | 'litoe djempolan-djempolan tennis In- 

Kampret setoedjoe soegoehan ver- |donesier jang ternama bakal memban- 

gadering  ifoe dibelakang, Perloenja toe soepaja oemoem bisa mengetahoei 

seolah-olah oepah perhatian. dan|jang bangsa Indonesier boekan sadja 

oentoek. tjantjang pendengar2 djangan | bisa bermain tennis, akan tetapi djoe- 

lantas sama poelang.s Dan" djikalau |ga bisa mengadakan organisatie sendiri. 

makanannja banjak, boleh sekalian Sa 

diberkat, bocat oepah jang djaga pintoe 

| di roemah. Dames tentoe moefakat 

boekan ? Papa 

Satoe lagi voorstel : Djikalau dalam 
vergadering akan dapat soegoehan, 

| baiknja diseboet dalam soerat oenda-| 

| ngan, soepaja jang ada di roemah biar 

| makan doeloe jang ke-vergadering 

| tidak" dapat toedoehan habis makanj 
| direstaurant dengan ada temannja...! 

“. KAMPRET, 

Mr. Budhyarto, Voorzitter, 
Sam, Secr.-Penningmeester. 
Soeparman, Commissaris. 
Sidarto, Commissaris. 

  

  

| LELANG DI BETAWI. merk jang dari dahoeloe 

Selasa 15 Jan. 1935. : | terkenal dan termasjhoer: 

| Lelang diroemahnja toean L.M. N i li tertiroe! 

rena taat ANA “"Abrahams di: Baba bon 1 No. 10 
: Ant 2 k 

Penghasilan Mas dari Philippijnen. (oleh Franzen. : ' 
Tia au Un maa Ha 

Selama tahoen 1934 productie (ke-| Rebo 16 Jan. 
Tn. ida ada jang mengalankan 

jasilan) mas dari Philippijnen ada| Lelang di roemahnja toean G:H. Me Dari itoe belilah selamanja: 

erdjoemblah sepoeloeh millioen dol-|van Nie di Penaroekanweg 7 oleh Rn A5 

lar atau doea millioen doilar lebih|john Pryce, | 2 KN ng Hunt.ey & PALMERS - 

banjak “dari productie tahoen 1935. NET $ Pk ) P 

leh sebab bertari bahnja ini pengha-| Kemis 17 Jan. " | 5 an SANA 

mas Philippiinen, maka didoega Lelang Barang2 commissie di Kwi- 

a “memenangi productie, mas dijang 6 oleh de Serire. 

ska. “ Lelang Barang2 commissie di The- 

219g— 0000000 Iresiakerweg 40 oleh John Pryce, 
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KELIMA, 

  

    
  ema mpee menntrenan aa —nimn anta 

. — BE 
Kenapa matanja? i 

Djangan didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke 
Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat. tidak pilih 

orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 
kara wang. 

Obat mata Koetjing ialah RADJA dari segala obat mata. 

  

  

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

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

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

Sekarang Dr. Koetjing soedah datang kembali lagi di 
Batavia-Centrum 

KLINIEK DOKTER KOETJING. 

  

  

Electrische uu Drikkari 

,. PENGHAREP AN“ 
Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

sampai besar. 

Perijitakan kita ada berarti kunst. 
  

  

  

SAERAH 

SAE TOER MIRAH 
Baroe terima 

Kain moelai f 1.75— f 9. 

Dendeng sampi, sedap rasanja 

Bole crediet 

Drossaersweg 8 

Telf. WI. 2615 
  

  

Kabagoesannja.ramboet ada 
makotanja. orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 
bikin toemboeh dan koewatken akarnja 
ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 
tjoema minjak ramboet Haarolie , GALE- 
NICA“ jang baik kwaliteitnja dan haroem 
bahoenja. 

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java 

Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Verkoop-Agent voor Cooperatie 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Agenten 

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

Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka). 
Oey Tiang Tjaij. Slawie.   

  

  

      The Cat Medical Hall Pasar Senen — Batavia Centrum. 

  

    

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida | 
'koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang — Batavia-Centrum 

    

    
KELOEARA 
M.5CEBRATA     

Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atocoer pesenan, : 

Bisa didapat di: 

Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 
” Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda— Poelo Dioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 

Ditjari agent-agent jang actief, ke- 

“terangan bisa didapat pada 
Telf. 1810 WI,   
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BNN 2 soEDAH 
MILLIOENAN DI TIAP-TIAP TEMPAT 

Ba 

Le emban KA Kena 

Kemandjoerannja soedah terpoedji oleh tiap-tiap orang 

  

OBAT MATI 
: .. MOLENVLIET 

TON TONG ELEFOON 

  
OBAT SAKIT KEPALA 

TERDJOEAL 

$ poni Ka 
La aa 

W.174 BATAVIA 

Borduur Modiste ,,Bie Seng” Pasar Baroe Bandoeng 

Batik-Handel ,,Go Kang Ho" ia 3 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GALENICA         Tanah Abang 34, — Batavia-C. 
  

  

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

Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station 
zonder kloear ongkos setengah cent boeat 'dokar, Sedang tarieft. amat moe- 
rah sekali. : 

1 kamar 1 orang 1 malam f1,25 boeat 2 orang f 2.— 
Pet ai MA Koo Pe la Wa ea 

pagi dapet Roti, Thee, atau Koffie Soesoe, latar boecat nginep Auto dan 
tjoetji. Auto selamanja vrij, 
boeat. Abonnen's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh berdami, asal 
bawa bewijs abonnement itoe, 1 

Menoenggoe dengan hormat 
EI GENAAR 

. MOH. HASSAN 
  

  

- 8 
  

ThE AMERICAN EDUCATIONAL ENGLISH SCHOOL 
BATOETOELIS 57 — BATAVIA-CENTRUM, 

Ha   

Atas “ichtiarnja THE AMERICAN EDUCATIONAL ENGLISH 
SCHOOL boeat orang banjak, jang soedah dan hendak beladjar 
soedah diboeka sekolahan jang loeas dergan mempoenjai ber- 
bagi-bagi vak boeat peladjaran : 

— ILMOE PENGATAHOEAN -. 
  

Pre-School — Frobel — Elementary School (dari klas I sampai 
klas VII.) Secondary High School— (sebagi AMS.| Commercial 
Scondary High School — Sebagai sekolah perdagangan tinggi,) 

Peladjaran loear biasa 
  

Accounting. 6 
Typewriting— Schrijfmachine. 
Commerce— Handel Cursus, 

Banking. 
Commercial English. 
Bookkeeping-Boek houden, 

Salesmanship. Short-story writing. 
Special Englisch Course. Private Englisch Lessons, 
Finance, - English Correspondence, 

Soedah tentoe! Selamanja dari itoe, terpimpin oleh goeroe- 
goeroe jang mempoeniai idzin dari Gouvernenient dan diploma 
sekolah tinggi, boeat semoea moerid-moerid, bisa melandjoetkan 
lebih djaoe peladjarannja, sampe ke sekolah tinggi di Filippina, 
America dan Europa. 

Klas-klas antaranja ada sebagi berikoet 

Pagi (boeat anak-anak.) 
25. djam 7.30 sampe 1.00 tengahari. 

Sore dan malam (boeat orang dewasa). T 

Dari djam 2.00 sampe 4.00 sore ) 
” ” 4,00 ” 6,00 »” ) 

. ' Han $ aa Kia ) 3 kali satoe Minggoe. 

Lebih djaoe keterangan boleh minta pada Directeur,   BAT. 10900 

  

5 kali satoe Minggoe. Lg 
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an hari Rebo 
rangan jang ber- 

ggian dan persa- 

     

    

     

   
   

   
   
   

    

   
    

  

   

        

   

        

   

      

   
   
   

  

    

  

   
    

  

   
   
    

   

   

      

   

  

    

  

   
   

    

   

    

    

   
    

    

   

        

    
    

      

   

  

   

  

   

  

   

  

Dalam Pemandang : “dimana karan 

. agama... 
aran | at ini, maka tertarik 

saja mentjoba-tjoba menerangkan, 

rsatoe“. Se 
Sesoenggoehnja kaoem Moeslimin 

ada mempoenjai kekerasan dalam a- 
gamanja—ada mempoenjai kekoeatan 
dalam imannja--dan, ada ketetapan atas 
kejakinannja. Sekalian ini dapat diper 

nakan oleh kaoem Moeslimin oen- 
.memegahkan dirinja terhadap ke 
a ahli2 agama lain2. Apalagi dalam 

—. kepertjajaan mereka itoe memang ada 
| terdapat, sebab jang koeat oentoek 
— mempertalikan  (memperhoe- 

igkan) mereka satoe dengan jang 
in aa Li 
Diantara apa2 jang soedah tetap 

ja dalam hati kaoem Moesli- 
, adalah perasaan bahwa beriman 

dengan pepnenggoranja pada Allah 
dan apa2 jang divawz 
cepada mereka, adalah pertanggoengan 

oek bahagia doenia achirat. Seba 
nja, siapa2 jang mengetjewakan di 
ja dari iman itoe, maka ia akan 
jewa poela dari. kedoea bahagia 
, jaitoe bahagia doenia dan achirat. 

Adapoen -kaoem Moeslimin sangat 
ali sajang kepada seseorang diantara 
emnja sesama Islam jang mengan- 

r dari agamahja. Sajangnja lebih 
ras dari pada bila ia dapat chabar, 

erti ini boekan hanja terdapat 
pada oelama2 Islam sadja, djoega te- 

p doedoeknja dalam hati ra'jat dje- 
ata alias orang ketjil (orang banjak). 
Dan sekiranja ada seorang Moeslim: 

dibilangan mana sadja diboemi ini — 
- berilmoe atau tidak, mendengar 

r bahwa ada seorang diantara 
acoemnja jang telah bersifat ke Isla- | 

| perdoeli. bangsa apa sadja, keloear 
dari agamanja, nistjaja dapat kita me- 

at betapa sedihnja hati dan sesalan 

k berhenti-kenti menjeboet : 

ami tidak berdaja dan tidak ber- | 
ea, melainkan dengan kekoeasaan| 

—,,Kami kepoenjaan Allah dan kami 
ekalian kembali kepada Nja”, 
Dan orang jang mendengar chabar 

.itoefmemandang, bahwa kedjadian itoe, 
0. #toelah sebesar besar penderitaan jang 

“menimpa diri orangnja, djoega menim 
sekalian orang jang bersekoetoe de- 

| dia dalam agamanja. 
eandainja kedjadian jang seperti 

i terdapat dalam boekoe2 sedjarah, 
an seorang Moeslim membatja ren- 
ana itoe sesoedah 200 atau 300 ta- 
oen berlaloe, maka jang membatja 

e tidak akan dapat menahan amarah 
.nja karena tergoentjang hatinja, dan 
“darahnja poen mendidih karena panas 

arahnja jang memaksa dia mentje- 
terakan perkara itoe sebagai terdjadi 

dibawah peloepoek matanja, serta 
'mentjeriterakan sebagai satoe kedja- 

ian jang sangat aneh (adjaib) dan 
kenoetoerkan sebagai satoe hikajat 

jang sangat sekali hebat... 
'Kaoem Moeslimin menoeroet hoe- 
oem sareatnja jang mengandoeng 

dalil jang terang, akan ditoentoet di 
jadapan Allah atas pendjagaan jang di 
adjibkan dibawah kekoeasaannja ter 

' 'memeliharanja, Tidak perdoeli jang 

Djika jang berkoeasa itoe tidak sang 
oep mendjalankan perlindoengan atas 

gan kewadjibannja, maka sebesar) 

. Sebabnja tidak bisa bersatoe, 

| OLEH POELOET — POELOET. 

  

1 Aa Tak 1. 1 

apa sebabnja tidak bisa sengsara kesoekaran—dan, melenjap- 

'nerdjang segala bahaja, 

'siapa2 jang bersalahan agama dengan 

dibawa oleh Nabi s.a,w. | 

g tjita2d (bermaksoed) akan ke-| 

rang itoe mati atau binasa. Keadaan |belah badannja mengingatkan kepada 

jaitoe pesoeroeh menjeroekan kebe- 

ian dibeneca mana sadja dan tidak |saudaranja Islam jang lain — dan, 
satoe pihak tidak merasa sakit atas 

rang jang mendengar kabar itoe, dan| pendoedoek Bloechistan : mereka jang 

'matanja tidak sekali-kali diambilnja 

gerak—tidak poenja perasaan — tidak 

ap pada negeri dan sekalian penj 
doek jang diperintahkan padanjaf 

kat atau djaoeh dari negeri itoe —| 
ak dibedakan pendoedoek jang berf- 

gsa, berkoeasaatau tidak, kewadjif 
mana ada satoe kewadjiban jang | 

ah (ditentoekan atas :tiap2 diri mef 

Moeslimin kalau dibiarkannja sadja bi- 
langan itoe hilang direboet orang lain. 

Diantara perkara2 jg. sangat perloe 
jang diwadjibkan atas mereka itoe 
oentoek. melindoengi dan mendjaga 
kewadjiban itoe jalah, tentang menge- 
locarkan hartanja dan mengorbankan 
djiwanja, serta menanggoeng segala 

kan segala kechawatiran oentoek me- 

Lebih djaoeh, tidak haroes mereka 
berdamai dengan orang jang maoe 
mengalahkannja dalam sesoeatoe oe- 
roesan sebeloem mereka mentjapai 
kekoeasaan itoe dengan sepenoeh pe- 
noehnja — dengan tidak ada orang Ia 

in tjampoer tangan. 
Sareat Islam terlaloe keras mewa- 

djibkan menoentoet hak pertoean dari 

mereka itoe sehingga sampai penghabi- 

sannja. Kalau orang Islam tidak sang 

goep melepaskan dirinja dari kekoeasa 

an orang jang boekan Islam maka 
wadjiblah atasnja berhidjrah (berpin- 
(dah) dari tempat pergoelatan itoe. 

“Inilah ada dasar2 jang tetap dalam 

|sareat Islam—diketahoei benar2 oleh 
ahli ilmoe jang mengenal kewadjibanj 
nja dan toendoek dibawah kewadjiban 
itoe—dan, tidak dapat dioebah, apa- 

lagi diroesakkan oleh faham orang2 

jang mengandoeng hawa nafsoe, serta 

orang2 jang mendjadi pembantoe dari 
kesjahwatan dalam tiap2 zaman dan 
tempat. 3 : 

|“ Tiap2 seorang Islam ada mempoe- 
njai perasaan bahwa dianja pesoeroeh 

'jang berseroe-seroe di anfara kedoea 

  
apa jang diminta oleh sareat dan apa 
jang diperloekan oleh hoekoem iman, 

naran. Akan tetapi... , bersama 

ini kita dapat melihat, bahwa orang2 

hampir rata2 atau boleh dikatakan 

masing2 tengah (tidak ambil tahoe) 
pada apa jang diderita oleh pihak   
kesakitan pihak Islam jang lain. | 

Satoe tjonto jang sangat njata, jalah: 

oeloe melihat gerakan orang Inggeris 

di Afganistan jang dilakoekan didepan 

tahoe—mereka tinggal diam tidak ber- 

poenja semangat akan membela sauda 

ra2nja, pada hal sama2 beragama Islam. 

Begitoelah djoega bangsa Agian — 

mereka jang menjaksikan bagaimana 

tjampoer tangannja Inggeris di Persi, 

tidak sekali-kali merasa kesal dan 

pedih hati atas itoe, | 
Terlebih lagi tentera Inggris melabrak 

tanah Mesir beroelang2 sambil mem 

'boenoeh dan meroesakkan negeri itoe 
tikak kelihatan barang sedikit angkara 

moerka dalam hati saudara-saudaranja 
melaink.an melihatkan sadja aliran darah 

bangsa Mesir, bahkan jang mendengar 

mengeretjoknja darah dari tenggero- 
kan samdaranja bangsa Mesir, tinggal 

melihatku! sadja sampai merah mata 

nja menjaiksikan apa2 jang terdjadi di 
depan matanja dan dibawah kakinja dan 

dikiri kanannja sedang perasaannja 

jang beragama Islam pada masa ini| 

      

  

Penggeledahan2 di Pemalang, 

Pembantoe kita dari Pemalang me- 
ngabarkan : 

Pada hari Rebo jl. diroemahnja toe 
an Somarahardja, schatter pandhuis 
disini soedah didatangi politie jang 
terdiri tocan Armoen wedana kota ber 
sama dengan commandant veldpolitie 
mantri politie, recherehe dan beberapa 
prabot desa dari kampoeng Kebonda- 
lem dimana toean berdiam oentoek me 
lakoekan penggeledahan, Penggeleda- 
han dilakeekan oleh toean Wedana dan 
itoe commandant veldpolitie dengan 
begitoe teliti, sedari djam 11 sampai 
djam 2 siang, tetapi roepanja tidak 
mendapat apa jang dikehendaki. Ada 
poen jang menjebabkan ini penggele 
dahan toean roemah jang masih men 
djadi iparnja toean Soedimoeljo, vice 
voorzitter PPRI, di Semarang, jang 
sebegitoe lama masih ditjari oleh po 
litie. Ini toean ada seorang terhitoeng 
satoe propagandist dari perkoempoe 
lanitoe jang sangat actief, dan sekarang 
soedah dapat ditangkap oleh politie 
di Semarang djoega, dimana orang 
toeanja diam, 

Ketika di Semarang dilakoekan 
penggledahan dalam roemahnja pe- 
ngoeroes dari P.P.H.L, sternjata ini 
toean sedang bepergian di Betawi, 
poen politie di Betawi jang diberi 
tahokan oleh politie Semarang tidak 
dapat menangkap dia, karena ketika 
itee soedah berangkat poelang ,kc 
Semarang, lebih doeloe singgah di 
Pemalang di tempat iparnja tcrseboet 
diatas, Politie Semarang memberi op 
dracht pada politie di Peinalang 'agar 
membikin penggledahan, dikoeatirkan 
ada banjak boekoe dan lainnja jang 
perloe, ditinggalkan disini, tetapi se- 
perti terseboet diatas, meskipoen ber 
djam djam den :begitoe telitih polite 
tidak mendapatkan soeatee apa iang 
perloe. : . 

Partindisten 
didjagakeras. 

Sebegitoe djaoeh, boeat disini tidak 
di lakoekan penggledahan terhadap 
kaoem partindisten seperti dilain tem 

djoega 

amati oleh spion2. Dimana mereka 
berada, dan dengan siapa in berdja 
lans semoea tentoe masoek dalam 
tjatatan politie. Tidak satoe hari atau 
doea hari tetapi teroes meneroes, 
sampai saat inipoen mereka masih 
sadja diikoeti oleh spion2. 

—O— 

Soenan Solo ke Lampoeng, 

kapal sendiri. 

Oentoek perdjalanannja ke Lampoeng 
Soenan Solo akan pakai kapal ,,Both“ 
dari K. P.M, jang speciaal disediakan 
oentoek ini perdjalanannja oentoek 
ZN.K. sendiri dengar pengiringnja, 
oleh karena kapal jang biasa berlajar 
ke Lampoeng, tidak mentjoekoepi oen- 
toek memoeat serombongan jang se- 
begitoe banjaknja. 

  

Berpegangnja kaoem Moelimin pada 
kepertjajaan2 ini, dan bersemangatnja 
dengan perasaan2 jang berseroe ke- 
pada kebenaran dengan penjeroe 
an jang ada dalam hati itoe, beserta 
adanja keadaan jang ada pada mereka 
adalah satoe hal jang membikin orang 
merasa heran dan adjaib, bahkan men 
djadikan orang merasa bingoeng. 

Sebab itoe beroesahalah orang men 
tjari sebab2nja, apakah jang mendja- 
dikan lemah dan letih tenaga bekerdja 
kaoem Moeslimin, dan apakah lan- 
tarannja maka“mereka itoe tidak bi 
sa bersatoe sebagai 'jang dimak 
soed kepala Karangan ini. 

Dibawah ini akan diterangkan sebab 
sebab itoe, tetapi dengan seringkas- 
ringkasnja dan sedapat-dapatnja soe- 
paja djangan terlaloe banjak makan   tinggal aman sadja.   

    
“kedosaanlah atas sekalian kaoem 

    
  

pat, hanja sadja merekaselaloe diamati |- 

Menjewa seboeah|: 

  

Pengiringnja terdiri tidak koerang 
dari 22 orang jang akan naik klas 1, 
18 didalam klas, dan 11 naik klas 3. 

Tanggal 4 Februari, waktoe sore 
akan berangkat dari Tandjong Priok, 
datang di Lampoeng tanggal 5 pagi2. 
Poelang kembali dari Lampoeng tang- 
gal 9 Februari waktoe sore dan tibanja 
lagi di Tandjoeng Priok keesokan 
harinja tanggal 10. 

3 ha 

Cursus bahasa Japan. 
Beloem selang berapa lama ramai 

dikabarkan tentang seorang bekas Ko- 

lonel nama Van der Poel, akan mem- 
boeka cursus bahasa Japan boeat pe- 
gawai-pegawai negeri. Sekarang di 
dapat kabar bahwa cursus itoe akan 
moelai diboeka oleh tocan Van der 
Poel moelai tanggal 1 Februari j.a.d. 

Ini cursus2 akan diadakan di Ban- 
doeng dan di Betawi, dan boekan 
sadja boleh dikoendjoengi oleh amb- 
tenaren, tetapi djoega oleh fihak 
particulier djoega dikoendjoengi (boleh 
teeroet beladjar). 

.Summiere procedure Landraden' 
1 

Lidia 
Djikalau voorzitter memberi perin- 

tah kepada Djaksa, soepaja memadjoe 
kan. perkara itoe kehadapan persida- 
ngan setjara summier, sifat alasan jang 
haroes diambil olehnja oentoek me- 
nimbang matjamnja perkara etc. sama 
djoega dengan sifat alasan jang haroes 
diambil oleh assistent-resident. 

Artikel 3361.R. 
Art. ini menerangkan hal memang- 

gil orang tersangka, saksi orang achli 
(deskundige) dan djoeroe bahasa, jang 
haroes datang kehadapan persidangan, 
Djaksa boleh panggil orang orang itoe, 
dengan datang sendiri dengan moeloet 
atau dengan datang sendiri dengan 
soerat, atau oleh seorang pegawai ke- 
koeasaan oemoem. Djika perloe ia bo 
leh memerintahkan akan membawa 
orang orang  itoe. 

Artike13371.R. 
Sub A) tidak penting bagi Justitie dan 
Sub B) Bestuur 
Sub C. Landraad dapat menjoeroeh 

djaksa akan memeriksa lebih landjoet 
sesogatoe perkara, djika ia menimbang 
perloes dalam hal jang demikian, 
maka perkara itoe dapat dioendoerkan 
pada--lain hari» tetapi tidak-boleh: 
begitoe lama dari pada ketika itoe. 

Sub D. Landraad bisa berpendapa- 
tan, bahwa soeatoe perkara tidak da- 
pat diperiksa summier. Djika demikian 
ia merintah, soepaja voorloopig onder- 
zoek diperboeat lagi seperti biasa. 
Djika demikian, ia diperboeat seperti 
jang telah diterangkan dalam 60alid 
sub b, djadi seperti kalau djaksi me 
nimbang perkara itoe dapat dilakoe- 
kan summier. 

Sub E. Tidak penting bagi politie 
dan Bestuur. 

Sub F. Telah diterangkan di arti- 

kel 50 lid 3L R. (griffier berhak da- 
lam proees-verbaalnja, menarik apa 

jang terseboet dalam proces-verbaal 
voorloopig onderzoek). 

Artikel 347 I.R. 

Atoeran tentang procedure summier 

djoega dapat dilakoekan boeat pelang 
garan bagian Landraad. 

PRerobahan Reglement Landgerecht, 

Pada perobahan ini djaksa berhak, 
seperti opsir Justitie dan assistentresi 

dent akan mengirimkan perkara kepa- 

da Landrechter. Atoeran ini disebab 
kan oleh perobahan artikel 50 1. R. 

Djaksa haroes mengirimkan pemerik 
saan kepada Landrechter dengan se- 
gera: ia haroes melepaskan Ssi ter- 
sangka djika orang ini ditahan. Soerat2 
pemeriksaan sekarang bolehlah diki- 
rimkan oleh assistent-resident atau 
djaksa dengan perantaraarinja kepala 
district, dengan memberikan tahoe 
tentang nama saksi dan orang achli, 
jang haroes dipanggil oentoek dipe- 
riksa. , 

Artikel 5 Landgerecht 
Reglement. 

Artikel ini diobah, sebab sebab se   tempat dalam ,Pemandangan 

  

    

  

mem poenjai hak boeatmemanggil fakan 
diperiksa) (Si tersangka, saksi dan 
Orang achti, tetapi djoega djaksa dan 
kepala district. Perobahan ini terdja- 
di oleh karena perobahan artikel 3 
Mega Reglement (diatas diterang 
an, 

Perobahan W.v.S. 

Artikel 33 W.v.S. 
Perobahan ini bermaksoed, bahwa 

waktoe, dalam mana si tersangka di 
tahan, tidak akan dikoerangkan pada 
hoekoeman, ketjoeali djika hal itoe 
dengan njata telah ditetapkan dalam 
vonnis. 

Diadi dengan ini jang mengadakan 
hoekoem oendang-oendang berpikir, 
bahwa waktoe dalam mana sitersangka 
ditahan, dapat dikeerangkan dari hoe- 
koeman djika hakim timbang perloe. 

. Hakim dapat berboeat demikian, 
djika ia menerima keterangan tentang 
itoe sehingga ia dapat mengetahoei 
waktoe-waktoe itoe, 

Oleh sebab itoe kepala district perloe 
selaloe memberi keterangan, sehingga 
dapat diketahoci pada tanggal mana 
si tersangka ditahan (dan dilepaskan- 
nja lagi). 

Djaksa djoega haroes memberi tahoe 
dalam keterangan, djika ia melepaskan 
orang dari tahanan, keterangan itoe 
hendaklah dilampirkan pada soerat 
pemeriksaan. Hat ini haroes diperhati 
kan, Djoega hal tjatatan2 didalam re- 
gister tentang tahanan erang jang ter- 
dakwa, semoea. kepala district, ass.- 
Wedana dan kepala desa haroes mem- 
poenjai register itoe, begitoe djoega 
djaksa, soepaja djika ada pertanjaan 
atau kesalahan, hal itoe laloe dapat 
diperiksanja. : 

—0— 

Satoe roemah didjoeal dengan 
harga f-2. 

Dari Pemalang pembantoe kita me 

ngabarkan : 

Seorang pendoedoek dari desa Pe- 
gatoengan (Pemalang) jang mempoenjai 
tanggoengan seorang isteri dan ampat 
orang anak, hidoep dalam kesoekaran, 
karena ia tidak Imempoenjai pentjarian 
jang tetap. 

Soedah lebih dari setengah tahoen 

actief memberi bantoean mentjari reze- 
ki, sekarang terpaksa rebahan sadja di 
balai2 karena terserang oleh penjakit 
Toempoeh. Ini -kedjadian makin mem- 
bikin koesoetnja mereka poenja nasib. 
Hari lebaran soedah dekat, banjak ke 
boetoehan jang minta soepaja ditjoe- 
koepi, hingga membikin gelapnja itoe 
kepala .roemah tangga. Ia. soedah me- 
ngambil kepoetoesan akan meninggal 
kan anak bininja danakan teeken con 
tract di Deli. la doenja roemah jang 
sesoenggoehnja ada haknja iapoenja 
bini diloear tahoenja ia poenja isteri 
soedak.: didjoeal dengan harga , ... 
f 1.75.— Perloe kita terangkan disini 
bahwa itoe roemah ada mempoenjai 
tiang dan parkakas lainnja dengan 
kajoe, dan mempoenjai tiga kamar 
dan dapoer jang tjoekoep oentoek 
tempat tinggalnja 5 orang itoe. Ocang 
ini diserahkan pada isterinja jang se- 
paroh, dengan menerangkan darimana 
asalnja. Tentoe sadja si bini tidak 
maoe mengarti tentang ini, satoe roe- 
mah begitoe didjoeal f 1,75... djika- 
lau tidak orang gila jang mendjoealnja. 
Tetapi itoe ajah jang mempoenjai 
moraal rendah soedah mengantjam pa 
danja akan diboenoeh kalau tidak soe 
ka menerima oeang jang separoeh itoe, 
Si pembeli lebih goblok lagi, melihat 
soedah titawar f 1,75 tidak soeka, ia 
kasih lebih setalen lagi mendjadi f 2,— 
Sebab dengan antjaman begitoe matjam 
dan mengingati bahwa ia seorang 
perempoean jang sedang tak berdaja, 
dengan menangis ia terima itoe oeang 
satoe roepiah... Dan tidak lama itoe 
roemah akan dibongkar oleh.si pem- 
beli, setahoe kemana itoe si iboe jang 
nasibnja djelek akan tidoer 22? Sedang 
itoe ajah jang kedjam soedahmening 
galkan kampoeng itoe djaoeh2,. Satoe 
kedjadian jang sangat menjedihkan. 
Dan Penegasan padalkita bahwa 
roesaknja economie sangat me 
goe kan aihsnnakg Oren, Mg   karang boekan sadja assisten resident 
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Islam di Tiongkok. 

  

— Djemaah-djemaah Hadji Tionghoa ke Mekka. 

Djoemblah orang Islam di Tiongkok. 

Dengan kapat ,,Pyrrhus” dari kongsie 
»Semprong Blao“ telah sampai di Si- 
ngapore pada hari Senen jang laloe 
sedjoemblah 137 djema'ah hadji Ti- 
onghoa jang berada dalam perdjalanan | 
ke Mekka. Sebagian besar antaranja 
berasal dari Kansu dan lain2 provin- 

— cies djaoeh dimana agama Islam men 
djalar dengan loeas. Seratoes doea 

| poeloeh orang antaranja telah naik itoe 
kapal di. Shanghai, jang sebelas lagi 
telah naik di Hongkong, antaranja doca 

| orang laki2 doea orang perempoecan 
jang doeloe pernah tinggal di Malaya. 

“Antara itoe djema'ah2 Tionghoa ada 
terdapat delapan belas orang perem- | 
poean dan doea anak ketjil, jang moe- 
da baroe beroesia 3 tahoen. Berbagai 
djema'ah itoe soedah beroesia anam 
poeloeh tahoen keatas dan jang paling 
toea adalah 86 tahoen, 

Itoe djema'ah2 adalah berasal dari 
segala golongan dari toekang2 soesoe, 
jang tjelengi mereka poenja pengha 
silan sehari hari goena itoe perdjalanan 
ke Mekka, sampai pada saudagar2 

. besar dan orang2 hartawan. Ongkos 
perdjalanan ke Mekka boeat mendjarah 
ke makamnja Nabi Mohamad s. a. w. 

. ditaksir ada berdjoemblah kira 100.000 
dollar. - 28 

Satoe wakil dari ,,Str. Times” soedah. 
perloekan naik ke itoe kapal boeat ke- 
temoekan itoe djema'ah2. Goena me- 
reka itoe ada disediakan satoe djoeroe 
bahasa speciaal, Ma Chen Niang jang 
akan toeroet ke Djeddah boelak-balik. 
Itoe djema'ah2, menoeroet wakil soerat 
kabar terseboet kelihatannja ada sehat 

| dan tidak satoe antaranja jang me- 
nanggoeng sakit. Kongsi kapal terse- 
boet sediakan tepoeng, beras dan lain2 
barang keperloean bagi itoe djema'ah2 
dengan tidak termasak. Menoeroet 
kebiasaan Moeslim, itoe semoea di- 
masak sendiri oleh djema'ah djema'ah 

Menjelengi bertahoen- 
tahoen. 

Bagian financieel dari ini oeroesan 
naik hadji ada sangat menarik. Ongkos 
paling ketjil beeat itoe perdjalanan, 
“jang akan mengambil tempo ampat 
atau lima boelan, ada kira-kira 1.500 
dollar. Djadinja terang sekali, goena 
dapat mengoempoel itoe djoemblah 

“besar djema'ah itoe kedoea bekerdja 
keras sekali dan beriakoe sangat himat. | 

|. “Berbagi djema'ah itoe ada orang2 
tani jang hartawan. dan saudagar2 
boeloe (fur) jang mampoe. Mereka 
'soedah sediakan kira2 100.000 dollar 
goena itoe perdjalanan. Sebagian besar 
dari itoe djema'ah baroe ini kali per- 
nah berangkat ke itoe negeri soetji 
tapi djoega ada jang soedah pernah 
pergi ke sitoe. ie 

Mereka poenja barang-barang terdiri 
dari satoe pembaringan dari kajoe boeat 
tiap djema'ah berikoet perabotan ma- 

“sak. Tidak perdoeli kaja atau miskin, 
sesampainja di Djeddah itoe semoea 
djema'ah toekar mereka poenja pakaian 
boeat lakoekan itoe perdjalanan darat, 

Orang peremp.oean 
dipisahkan. 

Penoempang-penoempang telah di- 
pisahkan dari jang lain-lain. Roepanja, 
djoega di Tiongkok, systeem toetoep 
menoeroet tjara Moesiim telah didja- 
lankan dengan keras, meski tidak 
begitoe keras seperti di India. Berbagai 

sorang perempoean itoe ada memakai 
keroedoengan poetih, jang lain-lain 
memakai keroedoengan itam dan djoe- 
ga ada jang pakai sorban poetih. 

Semoea orang lelaki ada memakai 
petji poetih atau hitam. 

Tiga hari sebeloem kapal berangkat 
dari Shanghai, guarantaine officieren 
dibawah pimpinan doktoren J. W. H. 
Chun dan Wu telah koendjoengin itoe 
djema'ah2 di mereka poenja tempat 
mondok. Disitoe djema'ah djema'ah 
itoe diperiksa dan diberikan soentikan 
boeat mentjegah penjakit cholera dan 
tjatjar, Bersetoedjoean sama atoeran 
orang Moeslim. peperiksaan dan pe- 
njoentikan antara itoe perempoean2 di 
lakoekan oleh satoe thabib perempoean 
djoega. KUN 

Peperiksaan penghabisan dilakoekan 
di atas kapal sebeloem berangkat dari 
Shanghai. Satoe thabib kapal Inggris, 
Dr. Stone, toeroet di itoe kapal boe- 

at djaga pada itoe penoempang moe 
lai berangkat dari itoe guarantaine 
station. 

Djoemblah oranglslam 
diTiongkok. - 

Menoeroet taksiran officieel, djoem- 
blah orang2 jang memeloek agama 
'Islam di Tiongkok ada kira2 15 sam 
pai 20 millioen. Mereka ini kebanja- 
kan ada terdapat di Sinkiang (Chi- 
neesch Turkestan). Kansu, Ninghsia, 
Shensia, dan Yunnan, 1 

Orang2 Islam pertama masoek di 
Tiongkok di dalam abad ke 7 dengan 
ambil djalan darat. Orang2 Tionghoa 
Islam idoep terpisah dari orang bang 

Isanja seperti djoega mereka ada ber- 
lainan bangsa. Akan tetapi individueel 
ada beberapa orang Tionghoa—lslam 
jang soedah bisa naik tinggi dalam 
kalangan peinerentahan di Tiongkok. 

HikajatIslam di 
Tiongkok. 

Tentang ini lebih landjoet Sng. Po 
wartakan sebagai berikoet : 

Ada mendjadi satoe punt perselisi- 
han sampai bagaimana djaoeh itoe 
orang orang Tionghoa Islam menoe- 
'roet betoel peratoeran agama itoe se- 
lainnja pantangan dahar daging babi, 
Tapi. satoe observer pernah bilang, 
«bahwa ada pasti sekali bahwa ber- 
bagai orang Islam Tionghoa sering kali 
pergi mendjara ke Mekkah, sementara 
mesdjid2 Islam jang saban saban dapat 
perkoendjoengan ramai ada kedapa 
tan dalam paling sedikit separo dari 
djoemblahnja provincies di Tiongkok.“ 

Hikajat Mohamedanisme di Tiong- 
kok ada diberikoeti dengan itoe pem- 
brontakan2 heibat akan tetapi tidak 
bisa dibilang bahwa fanatisme agama 
ada jang mendjadi sebab aseli. 

Itoe doea pembrontakan besar da- 
lam abad ke 19 telah berdjalan dari 
1855 sampai 1873 dan dari 1861 sam 
pai 1877. Tempatnja itoe pembrontak 
masing2 adalah Yunnan dan Shensi 
kedoea pembrontakan itoe tidak ada 
berhoeboeng satoe sama Jain. 

Di Yunnan asal moelanja itoe pem- 
brontakan, jang terkenal nama ,Pan- 
thay Rebellion“ adalah satoe perselisi- 
han antara koelie2 parit dimana golo- 
ngan Islam telah bertentangan dengan 
|golongan Tionghoa orthodox, Mendja 
larnja agama Islam soedah menimboel 
kan reactie dari pendoedoek2 Tiong- 
hoa di sitoe dan begitoe lantas ter- 
bit itoe bentrokan. 
“Ini pergoelatan soedah membikin 

terkemoeka satoe pemimpin kaoem 
Islam jang terbesar, Tu Wen Hsiu. 
Dalam tahoen 1867 Tu telah angkat 
dirinja sendiri mendjadi Sultan dengan 
Talifu, jg direboet dalam tahoen 1857 
dan didoedoeki sampai 1873, sebagai 
iapoenja iboe kota. 

Satoe perboeatan chianat lantas sa- 
dja membikin itoe kaoem Islam men- 
djadi tertindih dan menjerah, sedang 
Tu Wen Hsiu, sesoedah telan ratjoen 
telah peserahkan diri pada angkatan 
perang Keizer. ti 

Disebelah Oetara sebab langsoeng 

lah satoe perselisihan antara seorang 
Tionghoa dan seorang Tungani (disini 
diseboet moealap) tentang pembagian 
satoe kebolehan jang mereka dapat 
aa dari satoe kepala pemberon- 
tak. 
" Ini perselisihan segera djadi mendja 
lar dan achir2 meradjalela dari Yangt- 
sekiang, itoe tapel wates dari Shensi 
dan Shansi, sampai ke bilangan2 jang 

.Hing djaoeh dari Sinkiang, Disitoe Ya- 
kuf Beg angkat dirinja sendiri mendjadi 
Ameer dari Kashgaria dan hampir se 
poeloeh tahoen tamanja kaoem Islam 
telah dapatkan kemenangan: 

Moelai dari permoelaan 1871 kea- 
daan telah berbalik, Satoe angkatan pe 
rang Tionghoa dibawah corimando da 
ri generaal Tso Chung Tang masoek 
di Shensi, Dengan perlahan2 tetapi sys 
tematisch itoe angkatan perang teroes 
madjoe kedjoeroesan Barat dan perbai 
ki poela kekoeasaan Keizer seperti se 
diakala. Seloerogh Kansu telah mena 
loek dalam tahoen 1873 dan dalam 
boelan Dec. 1877 tiga. kedoedoekan pe 
ngabisan dari kaoem Moslim di Kash- 
garia, Yarkand, Kashgar dan Khotan 
telah djatoeh dalm tanganfbalatentara 
Tionghoa. 

  

Perkara menolak soerat kiriman 
dalam soerat kabar. 
Dihoekoem denda f 25.— 

Toean J.G. Boon hoofdredacteur 
dari Soer. Hdb il. telah dimadjoekan 
pada landrechter mr. N, J. Coutinho, 
lantaran boesoekkan tertoedoeh soedah 
menolak soeatoe toelisan dari firma 
Dralle, jang kasih keterangan sebetoel 

nja hal oeroesan itoe fabriek. Seperti 
orang tahoe baroe2 ini justitie telah 
tjampoer tangan dalam hal pembikinan 
air wangi dari itoe fabriek di Ngagel 
Soerabaia karena didakwa telah me- 
langgar atoeran gedistrilleerd. Fabriek 
Dralle merasa jang dari itoe kabaran 
dalam itoe soerat kabar dihina dan 
di sebab itoe kabaran tidak betoel. 
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Idesakan permintaan 
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Firma Draile bikin soerat kiriman boeat 
menetangkan bagaimana doedoeknja 
perkara, tapi ini soerat kiriman tidak 
dimoeat sama sekali, makanja firma 
Dralle lantas bikin perkara. 

Baroe2 ini landrechter Soerabaja 
telah memoetoesi ini perkara dengan 
verstek, jaitoe terdakwa tidak mengha- 
dap, dan terdakwa telah dihoekoem 
denda f 25.— lantaran melanggar art. 
19 dari Reglement atas Drukwerken, 

Me 

Goesti Satrijo atau K-P.M. Tjokro- 
diningrat. 

Jang dikabarkan hi- 
doepkembali. 

Hari Djoemahat jl, dalam lembaran 
kedoea soedahi kita kabarkan tentang 
itoe Goesti Satrijo jang dikabarkan 
oleh pembantoe kita dari Solo soedah 
hidoep kembali. Ni 

Lebih landjoet dari fihak jang me- 
ngetahoei sedikit tentang Goesti Satrijo 
ini ada dikabarkan sebagai berikoet : 
Dalam Pemandangan kemaren (11-1 

'35) ada dimoeat pekabaran tentang 
datangnja Goesti Satrijo terseboet di 
atas, tetapi kabar itoe kelihatannja 
masih dalam kegelapan. 

Baiklah disini saja akan menerang- 
kan hal adanja itoe menoeroet sepan- 
djang saja poenja tahoe, jaitoe : 
Goesti Satrijo soedah lebih 20 

tahoen meninggal doenia dikota Tan- 
djoengpinang (residentie Riouw en 
Onderhoorigheden), dan dimakamkan 
dalam kota itoe djoega. 

Djikalau orang datang di Tandjoeng 
pinang (Riouw), dan bertanja kepada 
pendoedoek di Kampoeng Pagar Ba- 
toe atau kampong Djawa, dimana ma 
kam Goesti Satrijo itoe ? Dengan lekas 
nanti dikasih oendjoek, sebab makam 
itoe djadi pepoerde€nnja doea kam- 
pong terseboet. , 

Sedikit keterangan saja ini, rasanja 
bolehlah mendjadi pedoman bagi orang 
jang berkepentingan akan mengoesoet 
benar dan tidak adanja Goesti Satrijo 
jang baroe poelang itoe,— 

—O— 

Boleh pakai nama Raden. 

Dengan besluit tanggal 11 Jan. 1945 
soedah ditjatat dan dibolehkan me- 
makai titel ,Raden” Mas Mangoen- 
wardojo, mantri Ie klasse pada Wa 
terbeheer di Songgom (Djawa-Tengah). 

dan 

Ditetapkan mendjadi Bestuurder. 
Dengan besluit Gouvernement soe 

dah disjahkan dan ditetapkan mendjadi 
Bestuurder dari Landschap Labohan 
Hadji, onderafdeeling Tapatoean, af- 
deeling Atjeh Barat, dan moelai diakoe 
memegang djabatannja sedari 3 Fe- 
bruari 1918, Teukoe Mahidin. 

—O— 

Fabriek kaleng di Soerakarta, 
Beberapa hari jang soedah dikabar- 

kan tentang berdirinja itoe fabriek 
kaleng di Solo. 

Dengan opisil sekarang Aneta me- 
ngabarkan selandjoetnja bahwa dengan 
besluit Gouvernemeni dan menoeroet 
artikelen 36 dan 37 dari Wetboek van 
Koophandel, soedah diakoei dan di- 
sjahkan acte pendirian Naamlooze 
Venootschap ,,Blik-emballage-en Ma- 
chirefabriek Java“ jang bertempat di 
Soerakarta. 

—Oo— 

'Consul Inggris di Betawi. 
Dengan besluit Gouvernement soe- 

dah ditjatat bahwa t. H.F.C. Walsh, 
moelai tanggal 2 Januari 1935, me- 
margkoe djabatannja sebagai cunsul 
laggris di Betawi. 

5 9 — 

Perloenja ada Dokter di Manna 
(Res. Benkoelen). 

“ Dari Manna salah seorang pembatja 
kita mengabarkan : 

Enam boelan jang soedah, telah di 
bentangkan dihalaman ,, Pemandangan” 
bahwa bagaimana perloenja furgent) 
seorang tabib Ind. Arts di onderafd 
Manna seperti tahoen jang soedah?, 
tapi sajang walau bagaimana djoega 
sekalipoen sebab2 telah dikemoekakan 
baik oleh gezegeldrekest dan anak 
negeri begitoe poela dengan perantara- 
an pers meraoengnja meminta diadakan 
lagi seorang dokter di Manna, malahan 
roepanja oleh timbangan Pemerentah 
sajang karena masa malaiseini sangat 
perloe djoega pisau penghematan di- 
lakoekan kepada oeroesan kesehatan 
jang ada kira2 70.000 djiwa itoe hing 
ga teriakkan itoe tidak (beloem) dika- 
boelkan. bg 

Apa kalau tidak akan mendjadi 
kesalahan,  berhoeboeng lantaran 

itoe boekankah 
lebih baik pemboeangan toean Dr. 
Tjipto Mangoenkoesoemo di Banda 
'dipindahkan tempatnja di Manna jang 
mana disitoe kelak dapatlah beliau 
melakoekan praktijknja kedoktoran itoe 
karena dengan adanja Dr, Tjipto di 
Manna tidaklah Pemerintah Agoeng 
mengeloearkan gadjinja saban-saban 
boelan selainnja dari ongkos perdja- 
lanan Banda (Manna, sedang toean   

Dr. Tjipto dapatlah poela mentjahari 
keperloean makannja hari-hari dengan 
melakoekan praktijknja itoe, jang mana 
dengan itoe tentoe habislah segala 
kesedihan hati pendoedoek Manna). 
Haves lantaran ta' ada dokter itoe. 

Moga-moga dikaboelkan. 
— GI — : 

Ki Hadjar Dewantoro dengan 
radio, 

Sebagaimana doeloean soedah di 
kabarkan, beberapa hari berselang Ki 
Hadjar Dewantoro telah angkat ditjara 
didepan microfoon zender dari Solo- 
sche Radio Vereeniging di Solo. Sajang 
pembitjaraan itoe dilakoekan hanja di 
dalam bahasa Djawa. Berhoeboeng 
dengan hal ini kabarnja banjak orang2 
Europa jang ingin mengetahoei isi 
pidato itoe memadjoekan permintaan 
pada Ki Hadjar Dewantoro soepaja 
soedi mempertalkan pidatonja itoe ke 
dalam bahasa Belanda. Beloem keta 
hoean bagaimana fikiran Ki Hadjar 
Dewantoro dalam hal ini. 
Lebih landjoet ada dikabarkan bahwa 

Ki Hadjar Dewantoro akan mendapat 
oendangan dan tawaran oentoek doe? 
doek sebagai anggauta pengoeroes dari 
Mavro di Mataram, soepaja kalangan 

Radiovereeniging terseboet mempoenjai 
achli dalam oeroesan Kunst dan Cultuur 

— 9 — 

Perhoeboengan oedara. 

Londen Shogyo kowakai satoe badan 
iang didirikan oleh saudagar2 Japan 
di Londen, soedah kirim satoe nota 
pada pemerentah Japan di Tokio, da- 
lam nota mana didesak soepaja sele- 

  

kasnja bisa di adakan perhoeboengan 3 
3 

oedara antara Japan dan Europa. 
Lebih djaoeh dalam nota terseboet 

diterangkan jang sekarang tiap ming- 

antara Inggris dan Singapore dan - 

sampai di Hongkong dan Shanghai. 
Djoega Frankrijk mengandoeng mak 

ngan tiap ininggoe antara Parijs dan 

Hongkong. 

Djoega ada  ditoendjoekkan pada 
angan-angan boeat adakan dienst per 
hoeboengan oedara antara Shanghai 
dan Hohgkong dan antara Hongkong- 
Formosa dan Manilla, dengan perse- 
toedjoean antara Inggris 
Frankrijk dan Tiongkok. 

“. Bila Japan sekarang adakan perhoe- 
boengan oedara dengan salah satoe 
tempat jang diseboet di atas, perhoe- 
boengan antara Japan dan Europa bisa 
dilakoekan dalam tempo tidak sampai 
sepoeloeh hari. 

Lebih djaoeh diwartakan jang pem- 
besar-pembesar Japan jang bersang- 
koetan kandoeng niatan selekasnja bisa 
bikin perhoeboengan sama K.L.M., 
Imperial Airways dan sama. dienst 
perhoeboengan oedara dari Frankrijk. 
Perhoeboengan oedara jang diadakan 
sama Formosa tidak lama lagi djoega 
akan diloeaskan hingga bisa bikin 
perhoeboengan sama Hongkong dan 
Manila. :   Sindo g 

  

Memboeka koersoes-koersoes 

BAGIAN A, 

Beladjar tiga kali 

basa Belanda : 

BAGIAN B 
| basa Belanda: 

Ri 
H: 
Beladjar doea kal 
malam. 

Kramat 174.— 

Alamat soerat - soerat :   
Pf. et p.r. 

HARI BAJA 

  

Pergoeroean Rakjat Malsm 

djam 7 malam. 

boeat orang Indonesia dewasa jang beldem mengerti 

Basa BELANDA dan INGGERIS, wang sekolah f1,75 

Basa BELANDA sadja 

malam, lamanja tiga tahoen. 

boeat orang Indonesia dewasa jang soedah mengerti 

Basa INGGRIS wang sekolah 

Basa DJERMAN 

BI Dioega ada kesempatan oentoek beladjar Boek- 
houding dan stenografie. 

Keterangan lebih landjoet bisa dapat di gedong Pergoeroean Rakjat, . 

Pergoeroean Rakjat Malam' 
Kramat 174. 

Aura man nm 

Sel elamat 

| Sawall353 

Pada langganan semoea 

dan pembatja Pemandangan 

  

baroe pada tanggal 16 Januari 

Aa 

seminggoe antara djam 7 dan 9 

” ” 

f 2,50 

? 2,50 

i seminggoe sesoedahnja 'djam 7 

” ” 
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Saigon, perhoeboengan mana kemoe- 
dian hari bisa dilocaskan sampai di |. 
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dengan ringkas ten 
ine jang jalan 1 kita soedah |. 

2 jang. dilakoekan dinegeri 3 

  

  

dan Bonahostoda Agama 
an. — Perempoean 

' Tak 

rakjat". Masih Seratoes Stem lagi 
keadaan ig. baroe2 di Turkye, seperti :       

        

     

  

   
    
   
   
   
    
    
    

  

   

' Setiap malam pers-agentschap Ana- 
rsama sama dengan kabaran2 

pendjoeroe doenia, mengi 
ijst2 kepada soerat2 kabar 

kap memakai 100 sampai 
nama2 toeroenan jang boleh di 

ka, (pilih oleh rakjat Turkye boeat mema 
ja, soepaja kemoedian membawak 
a jang disetoedjoeinja itoe kekan 
Burgerlijke Stand soepaja di opi 
n dan disjahkan sebagai namanja. 
entoengannja dari ini lijst nama2 
dioendjoekkan, ialah bahwa ke 

i-—  Jbanjakannja hanja mempoenjai satoe| 
   

  

   
   
   
   

    

   
   
   

  

   
   
   

    

   

      

    

  

   

    
   
    
     

   
    

      

   

it a orang 
ae maka lebih | 

t namanja iang -baroe, | 
nkan poela 
djoega KA sekalian 

  

He tikan, 
' Imoesti ditoeliskan didepan nama dan 

oekoe perkataan, fat 

Sa ani ab segala 
gelaran. 

Tetapi masih - banjak lagi kabaran) 
— 1tentang Turkyejini. Orang tahoe bahwa 
—. Jitoe titel (gelaran) Bey, Agha, Effendi, 

'Pasja, dan ketentoean2 titel. seperti 
33 Exceltentie boecat gelarannja President 

Republiek dan  Minister2, sekarang 
Is Ba, dihapoeskan sama sekali. Dan 

kaliannja itoe diganti dengan sing 
Men uts dan tidak dimoes- 

hanja gelar Bay“, jang 

“ Ibockan dibelakang nama “ sebagai- 
Imana terdjadi dengan titel2jang doe-| 

(loe. Tetapi sekarang kebanjakan soe-| 
|rat2 kabar djoega sooalk melinjapkan | ” 

ni titel atau panggilat jaBay',-lang 

: Bisin. ialah berat AG Ta Mereka 
hanja memberikan nama dan nama ke 
fjil (naam en voornaam) Orang toe- 
lis atau seboetkan sadja oempamanja 

namanja jang| Kemal Attaturk atau Ismet Ininu se- 
bag ai gantinja jang - doeloe Zijne Ex- 

Icelientie Ghazi Moetafa Kemal atau 
ai, |Ziine Excellentie Ismet Pasja, dan 

'Hain2nja begitoe semoea, 

  

Ha 

   

Ss |Dan ada lagi perobahan baroe, jang 

      

ilmana djoega asing bagi mereka jang| 
ing bersangkoetan. Hal itoe ialah bahwa 

    
    
   

    

    

    

   
   
   
      

    
   
   

  

   

  

   
   
   
   
   

     

    

   

  

   

  

baroe ter 4 dari 

'achli2 jang mengi” 

at asa jang tidak terpakai 
dang ar kembali. 

n cekatan sbedati 

1 ditahdsenka" | 
g sedjak doed| 
, dan sekaran8 | 

i: ial h bahasa Turky) 

Ha 1 Per diperg can pada" se-| 

vogawai2. Gredja Inggris. 

kye |orang-orang “alim dari moelai sekarang 
: 2 mek mempertoendjoekkan dirinja 

an pakaian kebesarannja. Mereka 
Ta boleh mentjoekoer djenggot- 
An tetapi Imam2, Penghoeloe2 
|dari moelai sekarang moesti meninggal 

ba ikata2lkan mereka poenja koepiah,.. sjorban 

i|didalam mesdjid. 

Begitoe djoega dikenakan atoeran 
jatas dirinja Pastor2 - Christen, hanja 
'sadja masih mendjadi pertanjaan orang 
apakah atoeran itoe dikenakan djoega 
kepada Pendita2 perempoean (Katho- 
lieke Nonnen) jang banjak sekali terda 

sa ke daerah2 |pat di negeri Turkye, Mereka tentoe| 
'|sadja sangat keberatan dan sedih men 
|deritakan ini atoeran. 

' Pendita2 “Armenie soedah mengam- 
oil kepoetoesan oentoek memakai pa- 

:Ikaian Pastoor2 Protestant, sedang ka- 

'moelai sekarang memakai sebagai pe 

“| Tentang jang mengenai bangsa Ra 

Tetapi masih ada jang lain lagi pel 
wo |robahan jang radicaal dan sangat be- 

      

   
     
    

   
   

  

   
    
   

    
    

   

    

     

    
2 Te Wabia #0eda 

bahasa Pa toclen sa 

   
   

  

   
ja jangmatia berarti 

aan Tarkye baroe, ialah    
   

rani terseboet didalam pi Peran dine 
geri Turkye terseboet. 

Begitoelah dari moelai sekarang me 
reka hendak merobah ketentoean2 jang 
sekarang terpakai dikalangan kaoem 

|Moeslimin dan Islam seoemoemnja jai 
toe hal soenat dan hal merawat orang 
neninggal doenia. 
Sekalian kebiasaan dan peratoeran 
am ini hendak dirobah sama sekali 

  

en |di negeri Turkye. 
5 Djoega hal adat lembaga kaoem pe 
rempoean Moeslimin di Anatolie dan 
di Stamboel jang masih biasa memakai 

se kain p' oetoep moeka, poen dalam sedi 

  

kit hari lagi akan ditetapkandalam wet, 
akan dilarang memakai toctoep moeka, 

' Demikianlah keadaan dinegeri Tur- 
kye sekarang fihak jang berpengaroeh 
dan berkoeasa mengadakan perobahan' 
perobahan dengan radicaal sekali. '   

Idi mana Gurowg ala bekerdja dapat. 

oem. orthodox (kaoem koenol dari 

va Ibijnen, soedah lebih doeloe tidak me 
.Imakai. pakaian Pendita dimoeka. oe- 
“moem lagi 

Siapaktkh orangnja Gen. “ 
Bluchu .itoe ? 

Namanja sering ber- 
# mekar 

»la lakoekan serangan pada kita se 
perti Blucher...,.” inilah ada itoe 
pembilangan di antara soldadoe2 dari 
tentara Duitsch jang lama, 

Ia lakoekan Tn pada kita se- 
perti ,,Bluccer....”” adalah djoega 
itoe pembilangan jang telah dioetjap- 
kan oleh seorang soldadoe Duitsch 
jang dalam tahoen 1916 telah ketang- | 
kap oleh satoe onder officier Rus, 
namanja Wassilji . Gurow. Officier2 
jang lebih tinggi dari itoe regiment, 

    

dengar dari itoe soldadoe Duitsch 
jang itoe onder officier Rus telah be 
kerdja dengan gagah dan berani be- 
toel. Tidakelama kemoedian maka itoe 
onder officier Gurow telah Aa 
sergeant ,,Blucher”.... 

Di Nisji Novgorod, dimana ia be- 
berapa tahoen sebeloemnja perang 
petjah ada tinggal, dengan pakai na- 
ma ,soedara Buret?”, ia ada bekerdja 
dengan actief sekali d dalam hal tim- 
boelkan staking2 Intara kaoem boe 
roeh jang bekerdja pada fabriek2 di 
sana. Pekerdjaan jang berbahaja ini 
telah membikin ia mesti berdiam di 
hotel prodeo lamanja 2 tahoen dan 8 
boelan, dan setelah ja keloear lagi di 
oedara terboeka, maka imboel pikiran 
nja boeat tjari makan dengan djalan 
jang loeroes alias tidak gelap. Ini so 
'al jang ternjata ada soelit sekali boe 
at ,soedara Burefi", dengan toekar 
nama ,.soedara Gurew” telah ikoet 
bertempoer di medan peperangan, di 
mana ia dengan tjepat telah oendjoek 
kan ia poenja kepintaran berperang 
'dan ia poenja keberanian. Dengan 
lantas ia bisa mendjabat pangkat ser 
geant, malahan ia telah dapatkan ba- 
'njak bintang kehormatan, tetapi sntoe 
'peloeroe jang melajang telah membi- 
Ikin ,,soedara Blucher“ mesti oendoer 
kan diri dari medan peperangan. 

        

Ia pergi ke Kasan. 
“Di sini ia , menjeroe”” lagi seperti 
»Soedara Bureff”. Di sini dengan lan- 
tas ia lakoekan pekerdja'annja jang 
|lama dengan di sana sini timboelkan 
perasaan membenfji terhadap Tsaar/ 
dan ia poenja familie. Ketika dalam 
tahoen 1917, itoe hari jang besar 
soedah datang, maka ia pada malam 
pertama dari itoe revolutie bisa pergi 
ke Petrograd dan kasihkan kabar, jang | 
Kasan telah berada di bawah tangan- 
nja ,kawan”, dan jang sergeant Blu- 
oher, sebagai president dari itoe Raad 
Soldadoe, tanggoeng segala keamanan 
dan ketentraman di Kasan dan me- 
noenggoe perintah slebih djaveh dari 
sebelah atasan. toe perintah-printah 
jang diberikan padanja dan jang ia 
telah djalankan dengan baik, telah 
membikin namanja Blucher mendjadi 
haroem sekali di Petrograd. Dengan: 
lantas ia diangkat mendjadi luitenant 
dan di wadjibkan boeat lakoekan per 
lawanan terhadap: tentara Witgardisten. 
la poenja ilmoe strategie jang tinggi: 
sekali, ia poenja keberanian loear biasa 
telah membikin moesoehnja dalam 
tempo sebentaran sadja mendjadi koe- 
tjar katjir tidak keroean, 

Dengan kemenangan ini maka 
itoe kepertjajaan jang diberikan oleh 
Petrograd padanja mendjadi semang- 
kin besar, dan begitoelah padanja d: 

Ipertjajakan boeat lakoekan serangan 
Ipada tentaranja kaoem Witgardisten 
jang dipimpin oleh Admiraal Koltsjak. 

ada ini pertempoeran ia telah dianoe 
erahkan itoe bintang kehormatan 
Sovjet, jaitoe ,Orde van den Rooden 
Banier”, 

Sebaliknja dari pergi ke 
Mocouw, 

Di mana ia akan dianoegerahkan 
'bintang bintang kehormatan, lagi Blu- 
cher telah poetar haloean dan pergi 

kat mendjadi Minister peperangan dari 
itoe Republiek autonoom di sana, 

Ban moelai di sinilah itoe plan 
jang besar sekali dalam pikirannja 
Blucher. ' Apakah 
'Antero Asia moesti berada di bawah 
perentahnja Rusland!! - 

Dalam waktoe ini, jaitoe kira2 dalam 
tahoen 1912 di Tiongkok nationalis- 

tiseh jang dipimpin oleh marhotm 
dr. “Sum Yat Sen. Adalah boekan 
mendjadi maksoed dari Blukhet boeat 
berkenalan dengan djiwanja dari ini 
pergerakan, jaitoe dr. Sun Yat Sen, 
tetapi ia intjerkan matanja pada itoe 
generaal jang djalankan segala perentah, 
tangan kanan jang koeat sekali dari 
Dr. Sun Yat Sen, jaitoe generaal Chiang 
Kai Shek. Berhoeboeng dengan ia 

ke Wladi wostok, di mana ia diang-| 

artinja Siberia ?| 

Idan teroes pergi ke Kreml. oentoek 
membitjarakan ini oeroesan dania 
|poenja plan-plan. 

Ia poenja plan-plan. 

— Ternjata telah terima baik, dan se- 
Ikarang ia moelai“lakoekan ia poenja 
niatan2 jang soedah dikandoeng lama, 
dengan mana djoega ia telah lakoekan 
isatoe pertjobaan jang nekat sekali, sa 
toe experiment jang paling besar sekali 
dan paling berbahaja dalam abad ke 

ditjobakan pada nasibnja satoe bangsa. 
Blucher  moentjoel di  depannja 

Chiang Kai Shek sebagai Generaal 
,Galen”, dengan sarombongan officier2 
#chli-achli: paperangan dan toekang- 
toekang jang paling pintar sekali, Ia 
adalah sebetoelnja itoe motor jang telah 
membikin itoe marsch ke Peking dan 
ke Canton mendjadi succes jang 
besar sekali, tetapi dia ada djoega 
itoe orang jang telah membawa Tiong 
kok ke djoerang bolsjewistisch, di 
mana Tiongkok hampir2 isadja mati 
terkocboer dan sebetoelnja sampai se- 
karang beloem bisa kindarkan semoea 
|itoe bahaja merah dari dalam ia poe- 
nja daerah. Sebab dengan bekerdja ac- 
tief sekali sebagai Generaal Galen, 
dalam sementara itoe djoega ia beker 
dja dengan tidak kalah actiefnja de- 
ngan pakai nama ,,Soedara Boroesow”“ 
dan ia Jakoekan pembitjaraan dengan 
kaoem .kominisien dan bilang pada 
mereka jang Chiang Kai Shek sebe- 
toeinja ada pengchianat negeri jang 
paling besar dan jang mereka tidak 
boleh taroeh kepertjaja'an padanja. 
Pembitjara'an2 ini dilakoekan di Han- 
kow. Dengan begini maka Blucher de- 
agan tjerdik sekali, djerat lehernja itoe 
orang dengan pelahan2, jang ia telah 
bawa kemedan kemenangan, toelis Sg.P. 

Tetapi dalam satoe hal ia telah 
memboeat keliroe besar sekali, jaitoe 
ia terlaloe pandang rendah kekoeatan 
nja Chiang Kai Shek. Dan ketika itoe 
|generaal Tionghoa jang agoeng tahoe 
pekerdjaan apa jang dilakoekan oleh 
Biucher di belakangnja ia poenja poeng 
goeng, dengan tjepat sekali ia lakoe- 
kan ia poenja tindakan. Satoe pengge 
|ledahan jang mendadak dilakoekan di 
gedongnja gezanischap Rus, telah me 
ngoendjoekkan boekti2 pada Chiang 
Kai Shek jang ia poenja ,,pembantoe' « 
dari Mosksu telah bekerdja dengan 
pakai roepa dan nama 57 matjam ba 
njaknja, dan jang ia di Tiongkok ini 
sedang mendjalankan ia poenja plan 
boeat petik boeahnja dari peperangan 
saudagar dari. Tiongkok boeat disim 
ipan dalam goedang bocah boeahan 
Gi Moskou. 

20 ini, satoe experiment jang pernah 

Dengan begini djoega maka itoe 
plant2 dari Blucher sama sekali telah 
hantjoer baoer, sedang ia sendiri mes 
ti melarikan diri sipat- koeping. 

Tetapi Blucher sampai pada waktoe 
ini ada mendjadi figunr jang penting 
dan ternama sekali dalam Rusland jang 
sekarang ini. Sebab ia sekarang didjaga 
pintoenja Rusland di bagian Timoer 
Djaoeh" pekerdjahan mana ia telahpe 
gang sedari petjanja itoe peperangan 
di Manchuria, 

'Ia terkenal sebagai orang 
nomor tiga. 

Stalin dan Worosijiow, ia dipandang 
tinggi betoel oleh pemerentah dan 
dan rakjat merah dari Sovjet Uni, Ke- 
adaan dan fdjalanan oeroesan2 telah 
membikin itog. orang2 di Kreml ber- 
pendapatan jang pada Blucher mesti 
dikerikan kekoeasaan jang tidak ter- 
hingga, satoe keadaan jang djarang 
terdjadi dalam satoe communistisch 
staat, seperti itoe negeri biroeang. 

la bolah pegang kendali perentah 
hari itoe: provincie2 di sebelah Ti- 
moer Serta ia boleh lakoekan tinda- 
kan2 dengan zonder minta idzin doe- 
loe pada Kreml, sebab di sini ada: 
terselip itoe keadaan jang mengantjam 
pada sewaktoe waktoe, 

Inilah ada ringkasnja itoe peman- « 
dangan tentang satoe figuur keloearan 
dari itoe haroes merah, dan kita per- 
soonlijx pandang Blucher sebagai ma. 
noesia sebagai seorang jang gagah.dan 
jang telah berdjasa dar sekali seo- 
rang jang sekararig ini berpengaroeh 
sekali atas kedjadian di Timoer Dja- 
oeh, tetapi seorang jang moesti me- 
ngakoehi jang pernah diboeka kedok-i 
nja oleh ia poenja korban“ sendiri, 
generaal Chiang Kai Shek. 
  

Das 

  

  

Kleermaker 

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

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di klcermaker jang fterseboet. 

' Memoedjiken dengan hormat 

MOEDAHAM 
    

  

  

  

aman 

BE ea 
  PENERANGAN 

'(BELADJAR BAHASA ARAB 

  

(TIDA PAKAI GOEROE) 
  

Dengan 

Berlangganan : 

tiga 

p/a Toko I. B.       

». PENERANGAN keloear sela on 3 siak 

postra-dan poefri-bisa berbahasa 

ARAB 
satoe kostan 

'boelan 13 ,, 

  

: Pesanan boeal “djadi ABONNE di alamatkan kepada: 

Administratie ,, PENERANGAN“ 

Tengkoeroekkade No. 

PALEMBANG 

toean-toean 

4 nomor F 0.60 

2:1.80 

ka noh 

An Ter, MTP ag 
“108:         

  

Nala MEN Ta 
Tai Maa la sal LA pH Mo 

  
: HOOFDACENT 
KWE KN 
An Ya 3 53     kn niatan2, dalam oeroesan di 

iongkok, maka NA diabatannja 1 
3 
3 

| harga per potje fov2iet 

SOUW HAN JAM 

    
    

   

  

pot - kenal A 
enek . moenta 8, 

Tae. ka8. masoekangin, | 
meloeang 31 

cear Java fousct 
djoeal lagi rabat baik 

DI/TRIBUTEUR:   
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DVERT 

  

ENTIEN 
  

PEROBAHAN manaA ! 

  

PEROBAHAN HARGA ' ! 
  

     
49: 

di Pasar Senen No, 135 

Toeroet lagi MEROBAH semoeanja harga barang dari haloes | 
sampai sen jang kasar. 

2. BOEKTI JANG NJATA 
“Baroe doea' beklan toko kita 

njonja-njonja soedah kenali. 

KA RENA APA? 
Kita mendjoeal batik banjak roepa, keloearan seloeroeh tanah Djawa 

serta saroeng tenoenan roepa-roepa model dan roepa2 keloearan. 

s“. SS KEEM KITA 
AMBIL OENTOENG TIPIS ASAL LAKOE BANJAK 

Subelbsia at tocan2 dan njonja2 belandja di toko lain koendjoe- 
ingilah lebih dahoeloe toko M,I. Ma'asoem di Pasar Senen No. 135, 

" loean2 dan njonja? tentoe memoedji, karena dapat barang baroe 

ian bagoes, serta "heran pusing moerah. 

N.B. : 

Kaoem  saudagar berhoe- 

| boenglah sama Toko M.1. 

Ma'asoem, tentoe beroen- 

toeng. Pesenan diloear kota 

semoea dikirim dengan rem- 

. bours. »     

  

   

    

    

  

paling 

    

» Berdiri di pinggir pagar.” 
: 2. Oleh 

SAEROEN 
Bagian ke VII 

| MENJINGKIRKAN DIRI. 

3: 

Ndak na pagi soedah tjockoer 
djanggotnja, tetapi tjoekoer lagi. Ram- 
boetnja disisir ke belakang dengan 
sefjindpit pomade, lantas'sedikit bedak 
boeat oelas soepaja oedjoeng hidoeng-| 
nja tidak mengkilat. 

Waktoe “ia sampai di Petodjo Soe- 
tijah doedoek di depan. Di pang- 
koeannja benang wol dan di me 
ada saringan jang goenakan sebagai 
doos barang-barang borduur. 

Itoe waktoe Soetijah badjoe blaoe 
dengan kembang-kembang poetih, 
kainnja boeat sehari-hari tetapi ma- 
sih baroe, lereng. 

MOERAH LOEAR BIASA ! 
maa | “HABIS TAHOEN 

3 un ' berobah djadi tahoen 

"VOKO BATIK ML MA'ASOEM 

  

KELOEARAN PALING BAROE 

.Sikannja dokter, 

Ikarangan di .bawah lampoe Soetijah 

ITaroh pekerdja'annja di medja. 

Chefnja jang jarig, pesta hari tahoen, 

  

An 
1935 

—— Batavia-Centrum 

berdiri banjak toean-toean dan 

Kita menoenggoe kedata- 

ngan toean2 dan njonja2 

denyan segala hormat Toko 

M.I. Ma'asoem Senen 135. 

Batavia-C. — Solo — Peka- 

longan — Padang. 

DARI 

FAROKA 
Jang palirg djepol 

  

  

Kondar Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N.V: FAROKA Malang, jaitoc Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 

    

  

  

  

  

      AN” | 

— Batavia.Centrum. 

APOTHEEK ,BAN 
Telf. WI 31 

  

Senen 83 

Dokter 

anterken 

Recept-recept 

dan 

Terima 

Boleh ambil 

TERDIRI 1934 

Sedia djoeal rebana (terba- 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih ocang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan, Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

mm 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.       

diroemah 

  2 
TJOEMA ADA SATOE! 

West Java pobenja sigaren fabriek 

»SINDANGHEULA" 
di GAROET 

Jang ada kasi kloewar sroefoe-sroeloe, 

Franco 

  

  

  

Kwaliteif jang paling baik, 

Isi jang paling banjak en, 

Harga jang paling moerah, 

Mintalah sroetoe ,DOERIAT“ jang 

terkenal, kepada- Toewan ampoenja 
3 langganan 

AGENT-AGENT: 

Masih ditjari boeat di Indoenisia                 
  

  

    

BAROE TRIMA 
Model dan kleur jang paling baroe 
Prijs meelai £ 2.25 sampai £ 18.— 

p IT IOI : 

U | Pc he ide, : 

  

  

    

  

10 TAHOEN Md 
| GARANTIE 

Dan model jang lama kita maoe djoeal abis 
, Prijs £ 1.50 

Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 cetpoh ter 

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

Agent besar boeat Batavia 

TOKO Pen 

: 

e 
3   sehat, jang selaioe ada dibawah peni- 

10 

Waktoe Oemar masoek pintoe pe- 

matanja mentjereng ke djoeroesan 
Oemar dari tempat doedoeknja. Se- 
soedah terang bahwa Oemar jang 
datang timboel ketawanja dari girang. 

Mangga linggih !“ 
»Eindelijk, eindelijk zie ik je weer!" 

kata Oemar. 
»Ja, lihat lagi sesoedah Ter 

lama", 
Lama ?“ 
»ja lama sekali, satoe windoe 

mari skali 
emar ketawa sebab doea hari 

diseboet satoe windoe (8 tahoen). 

»Saja ingat sadja pada kau Soet". 
Saja djoega. Kalau tidak melang- 

gar wet saja rontok sekarang”. 

»Mana ada wet melarang orang 
'rangkoel soedaranja ?“ 

Soetijah maloe sendiri keloearkan 
itoe perkata'an, dan toengkoelkan ke- 

palanja. Oemar perlahan-lahan naik 

aldi oebin dan tanja : ,,Koosman ada ? 
Mana Koosman ?“ 

»Sebentar datang. Ia lagi ketemoei 

tetapi katanja tidak lama. Tjeu Tati 
dari siang di sana, sebentar djoega 

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

»ja, memang betoel penting, tetapi 
tidak sekarang saja maoe toetoerkan“. 

Njonja Koosman jang soedah be- 
toelkan ramboetnja dan poelas moe- 
kanja toeroet datang di depan. 

Aeh-aeh, kapan djoeragan Oemar 
katanja maoe adjak ke aguarium de- 
kat Pasar Ikan? Kebetoelan besok 

Dengar ini keterangan. bahwa ma- 
reka sekarang berdoea sendirian, 
Oemar djadi sebentar mandek seperti 
orang kaget. Ia lihat Soetijah dan 
Soetijah lihat pada ia dengan penoeh 
ketjinta'an. 

»Kita djadi sendirian?“ kata Oe- 
'mar perlahan-lahan, 

Tn
. 

»Ja, sendirian, tetapi kenapa tanjajhari Minggoe, besok sadja. 

begitoe ?" » Bagaimana Koosman, djikalau ia 

»Tidak apa-apa". maoe besok boleh". - 

»Ja Saat - ,Maoe trakteer ?“ kata njonja Koos- 
man lagi sedang Koosman hanja Baroe sadja Oemar maoe doedoek 
tioep asap sigaretnja ke atas. pintoe hek soedah terboeka lagi. 

Koosman dan njonjanja datang. '»Boleh“. djawab Oemar. .Besok 
Oemar kelihatan ketjiwa, barangkali 4 djoega boleh". 

sebab sendirian ini ia maoe nekati Sedikit lama diam sadja, masing- 
bitjafa apa jang ia alamkan di Ban-jmasing toenggoe djawaban Koosman. 
doeng pada Soetijah. Ini hal Koosman mengerti, tetapi 
- Njonja Koosman toetoerkan tjapel malah tioep-tioep asap lagi, kemoe- 
sedang Koosman sesoedah boekajdian kata : 

.Saja besok tidak vry. Pajah se- 
karang. Pekerdja'an semangkin ba- 
njak orang semangkin koerang, kerdja 
setengah mati", 

» Tetapi toch dapat overwerk ?“ 
kata Oemar. 

»betoel, tetapi berapa, tidak seperti 
doeloe, Doeloe Minggoe masoek lima 
roepiah soedah tentoe, sekarang se- 

badjoe lantas doedoek di depan. 
»Saja soeroeh soesoeli oleh Oedi 

kemaren sore, bilangnja tidak ada. 
Kemana sih ?“ kata - Koosman pada 
Oemar. 

Oemar hanja tersenjoem tidak kasih 
djawaban jang memoeaskan. .. 

Soetijah jang djoega ingin dengar 
djawabannja ketjela, samboeng itoe 
omongan: Ada oeroesan pen- perak delapan pitjis, Pajah bangat. 

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
' Khoe. Tandmeester 

Piatoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Asistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang lida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoea! obat sakit gigi tanggoeng 10 
minuul bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Ur. f 1,25. 
Obat mata orang foea oesia 50-70 

||taon mata tida awas pake ini bisa terang 
Ilper botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon. 
  

  

  

  

  

  

  
  

,Sajang”, kata Oemar. 
»Bagaimana sih kerdja Minggoe - 

segala masoek, orang lain sama 
'senang-senang, ' Memang . tjari-tjari 
sadja barangkali soepaja minta lepas 
sendiri“, kata njonja Koosman. 

»Boekan lantaran 
mang permoela' an tahoen begini ba- 
njak kerdja", sahoet Koosman. 

,»Hm,. maoe toetoep tahoen banjak 
kerdja katanja lantaran toetoep-tahoen, 
permoela'an  tahoen 
lantaran permoela'an tahoen“, djawab 
isterinja lagi, 

Ini perkata'an dioetjapkan dengan 
penjesalan dan .Koosman mengerti 
ketjelenja isterinja itoe, Ia boekan 
seorang lelaki jang tjantjang isterinja, 
poen boekan seorang lelaki jang 
tjemboeroean terhadap sobatnja, maka 
tidak antara lama ia kata: 

»Pergi sadja besok, dengan djoe-.- 
ragan Oemar, dengan neng Soetijah, . 
engkang tidak bisa sebab kerdja. 

boleh“, 
Njonja Koosman kelihatan senang 

poeas dengan ini poetoesan.         
  

poelang”, 

  

tiiiing dah", 5 Kan 

Hekha ap   

Akan disamboeng, 
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itoe, tetapi me- | 

banjak kerdja 

Tetapi tjoema setengah hari, njoesoel 
dari Priok ke Pasar Ikan djoega 

moekanja, tetapi poera-poera koerang. 1 
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