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Jo VADIS 2 
Ke arah manakah kita erang ini? 

ik berhentinja pisau pengheima- 
oe bekerdja, dan tidak sedikit 

akan badan Politis dan Bestuur. 
kaoem pendjaga keamanan, 

an dan kemakmoeran oemoem 
n lama, 'semangkin banjak 

ngnja, dari doeloe, dari pada| 

m waktoe kesoekaran hidoep dan 
kehasilan itoe tidak seperti 

g jang mempoenjai sekedar 

an, mendapat penghasilan jang 
dan tjoekoep, memang tidak 

mengarti, bagaimana orang-orang 

| melanggar hoekoem sjara” dan | 

na itoe bertambah-tambah sadja 

nja, sehingga roemah-roemah 
| — jang masih ada, artinja be- 

em dihapoeskan — penoeh isinja. 

Orang jang kaja, tidak bisa tahoe, 
| rasakan kemiskinan, keboetoehan 
ntoek hidoep sehari-hari. Orang 

'jang mempoenjai roemah sendiri atau 

berkoeasa menjewa roemah, tidak bisa 

| mengerti bagaimana sesama orang 

bisa tidoer dikolong djembatan atau 

k takoet tidoer dimana koeboeran 
| orang Tionghoa, saban malam, kena 

, gin dan hoedjan, tidak berselimoet, 

rtidak berpakaian sama sekali. 

in sadja kesempatan itoe jang 
| maling, akan tetapi djoega 

, 

TG 

  

n jang malang menimboel 

-ini, diterima kabar, katanja 
ari Betawi dan Mr. Cornelis 

    

   

   

  

   
   

   

    

   

   

  

   

   
    

  

   

   

  

   
   

    

   

  

   
   

    

   

  

   

    

   

  
2 desa dan persediaan ba- 

makanan. Di beberapa tempat ke- 

memang hampir tidak ada lagi 

n barang makanan, tapi ada 

tanaman padi nanti bakal dja- 

s dan begitoe menoeloeng 

dari patjeklik. Padjak boe- 
ja banjak moendoer masoek- 

kas negeri, akan tetapi orang 

mempoenjai oeang dan 
an tjoekoep oentoek meloe- 

padjag itoe, Maka dari sebab 

doedoek akan diberikan per- 
an oentoek mendapat pekoeli 

ga bibit oentoek memboeka 

: “lagi : 

Berapakah banjaknja jang bisa me- 

noenggoe dapatnja pertoeloengan dari 
i? Kebanjakan soedah pesiar 
kemari dengan pengharapan men- 

at penghidoepan sekedarnja sadja 
“penghasilan “sedikit oentoek 

djikalau mereka itoe tidak 
maksoednja, moedah sekali 

pelanggaran 

eloe-doeloe. : 

  

dan banjak sekali jang mendapat loeka, 

ke desa-desa, meriksa kea-| 

jang memang berke- | 
menjegah sebeloemnja ke- 

“mendjaga keselamatan dan 
an oemoem, mereka itoe dikoe- 

yoen pekerdjaan semangkin | Pn aa 
dan bertambah, dibanding dengan sekarang djoega, akan tetapi kita orang 

Dalam boelan Februari jbl. demi- 
anlah dikabarkan, disini kedjadian 

ik koerang dari 374 pentjoerian 

il2: dalam waktoe 28 hari 374 

tjoerian atau 13 pentjoerian sehari: 

1:, 'doedoek sadja, berhak akan mendapat 

(Januari) ada 158 perkara 
lapat keterangannja ada 95 

n dalam tahoen 1931, ada 

  

  

Kaoem Moeslimin di Hindoestan 
berontak. 

27 orang mati, banjak 
mendapat loeka. 

— Aneta Reuter dari Karachi di India 
kawatkan, 27 orang Moeslimin mati 

karena politie melepaskan - tembakan 

senapan kepada serombongan Kaoem 

Moeslimin jang maoe berontak, sebagai 

kesoedahannja hoekoeman mati jang 

dilakoekan pada dirinja seorang ber- 

nama Abdoel @uayam. 

Abdoel @uayam itoe didjatoehkan 

hoekoeman mati karena ia telah mem- 
boenoeh seorang Hindoe jang tertoe- 

doeh menoelis salah satoe artikel 
tentang Kg. Nabi Moehammad s,a.w. 
jang menimboelkan perasaan tidak enak, 

Waktoe majitnja Abdoel @uayam 
diangkoet kepekoeboeran, serombo- 
ngan " Kaoem Moeslimin jang besar 

sekali mengiring oentoek memperlihat- 
kan sympathie kepada Abdoel @uayam 
itoe. 735 

nu 

perkara, dari mana 125 jang mendjadi 
terang. 
- Idem dalam tahoen 1932, Januari, 
ada 285 perkara dan terang ada 146 

perkara. 
Idem dalam tahoen 1933, Januari 

lagi, ada 270 perkara ada jang dibi- 

kin terang 146 perkara. 

Dalam tahoen 1934, jang paling ba 

njak perkara adalah dalam boelan De 

cember, jaitoe 320 perkara, dari mana 

tjoema 150 jang dibikin terang. 

Dan sekarang, tahoen 1935, dalam 

boelan Februari sadja soedah 374. Jang 

dibikin terang, tidak tahoe berapa. 

Ini tjoema perkara2 pentjoerian ke 

tjil sadja, beloem terhitoeng kedjadian 

pentjoerian besar seperti pentjoerian 

'dengan paksa dan dengan menganiaja 

atau dengan bersama-sama, dengan 

keroegian lebih dari f 25— Boekan 

lagi pelanggaran sadja, antara mana 

ada djoega pelanggaran jang menoe- 

'roet hoekoem igama ada sama djahat- 

nja dengan kedjahatan. 

Betoel, pengheimatan itoe ada baik 

nja oentoek meringankan beban nege- 

ri, akan tetapi semoea apa mesti ada 

'batasnja, Meliwati batas itoe, tidak 

baik dan melanggar kepentingan oe- 

moen. “ 

Kita orang, diloear kalangan peme- 

rentah dan jang berkoeasa, tidak ber- 

hak akan memerentah soepaja pengoe 

rangan politie dam bestuur itoe distop 

boleh mengharap, ja, berkejakinan, bah- 

Iwa pemerentah. dan jang berkoeasa 

sendiri, sampai insjaf, bahwa batas 

pengheimatan itoe soedah sampai dan 

'setindak lagi akan membawa keroegian 

ljang tidak ketjil bagi oernoem, dalam- 

'mana termasoek djoega badan kekoe 

asaan sendiri. Dan kita orang, pen-' 

Ipendjagaan harta dan djiwa jang sem- 

poerna, dimana kewadjiban kita orang 

tidak dicontingenteer, direglementeer 

'atau direstrictie oentoek menoeloeng   
   

December, jaitoe 228 

  

Italie—Ethiopie. 

Volkenbond. 

minta soepaja artikel 15 dari atoeran 

kan bahwa soal jang diperselisihkan 
itoe, mesti dibitjarakan oleh Dewan 
Volkenbond. 

Barangkali Dewan Volkenbond akan 
dipanggil berkoempoel dengan segera. 

Ethiopie tidak minta soepaja Dewan 
Volkenbond dipanggil bersidang de 
ngan segera, akan tetapi soedah senang 
djika itoe soal jang diperselisihkan di 
bitjarakan didalam persidangan jang 
biasa didalam boelan Mei jang akan 
datang. 

—O—,« 

Pemerentah Belgie goeloeng tikar. 
Karena tidak menda- 
patsokongan sekali. 

Brussel, 19 Maart (Aneta). Badan 
Pemerentahan negeri Belgie soedah di 
boebarkan oleh sebab2 jang sampai 
waktfoe sekarang tidak diketahoei. 

Tidak menggempar- 
kan sekali. " 

Brussel, 19 Maart (kemoedian 
Aneta Transocean). Waktoi 

   terangan jang pendek ten 
nja dari pemboebaran Ba 

Theunissen tidak mendapat sokongan 
''sekali maoepoen dari Parlement atau 
dari rakjat negeri, sokongan mana di 
harap sekali oentoek mempertegoehkan 
kekoeatan orang Belgie. 

ment dengan adem sekali. 

Belgie. 

orang2 jang akan mengganti 
itoe, akan mendapatkan sokongan nat 

oceroesan Otang, 
BEN ah 

Serombongan kaoem boeroeh 
ditoebroek kereta api. 

Rebo 20 Maart 1935 

Seroehankepada 

Geneve, 19 Maart(Aneta) Ethiopie 

Volkenbond dilakoekan jang mengata 

Geneve. 19 Maart (Aneta-Havas) 

2: memboeka 
persidangan Parlement tadi pagi, Voor 
zitter dari Parlement itoememberi ke 

tahan itoe, Jalah oleh karena kabinet 

Keterangan ini diterima oleh Parle 

Brussel, 19 Maart |Aneta-Reuter) Se 
beloemnja boebaran, Pemerintah ambil 
atoeran keras sekali, jang perloe oen 
toek mempertegoehkan oeang negeri 

Minister President mengharap bahwa 
mereka 

onaal dengan selengkapnja oentoek 
menjampingkan itoe bahaja didalam 

Torangteroes mati 
Aneta kawatkan dari Brussel iboe- 

  

— Kantoor Administratie Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI. Administrateur S. M. SOEBRATA. 

  

Ini hari Aneta kawatkan dari Parijs, 
Wali Negeri dari Congo, tanah dja-j 
djahan Belgie di Afrika-Tengah me- 
ngirimkan kawat kepada Ministerie 

terbang itoe soedah kelihatan .oleh 
seboeah lain mesin terbang Belgie, 
dan antjoer sama sekali. 

Semoea penoempang jang terdiri 
dari 7 orang, mati, 

Barangkali mesin terbang itoe ter- 
bang dengan tjepat sekali mengadoe 

dengan tanah, oleh karena tidak keli- 

hatan apa-apa di waktoe hoedjan dan 
angin riboet. 

Penoempangnja terdiri dari Wali Ne- 

ka-Tengah bernama Renard dan Njonja 

Renard geboren Kalker asal isteri 

bangsa Belanda. 2 
Jang lainnja jalah beberapa officier 

Frankrijk dengan djoeroe-terbang dari 

itoe mesin. 

Perkabaran tentang ketjilakaan me- 

sin terbang itoe didahoeloei oleh kawat 

dari Aneta-Transocean dari Parijs jang 

boenjinja seperti dibawah ini : 

Meskipoen mesin terbang dari Wali 

Negeri Renard kirim kawat tentang 

tempatnja dengan teliti sekali, oleh 

karena mana orang2 waktoe hari Se- 

nen masih mempoenjai pengha- 

rapan bahwa mesin terbang itoe 

soedah bisatoeroen dengan selamat, 

akan tetapi waktoe hari Selasa pagi2 

pengharapan itoe berbalik mendjadi 

kekoeatiran, oleh karena amat soekar- 

nja mentjari tempat jang dioendjoek 

dengan.radio.itoe, dalam hoetan2 jang 

lebat sekali. 
Banjak sekali mesin2 terbang ikoet 

mentjari. 
—O0— 

Keadaan di Griekenland 

Pemerintah terlaloe 
moerah hati. 

ocean): Generaal Metaxas, jang sesoe 

dahnja timboel itoe pemberontakan ig. 

paling belakang, mendjadi anggauta 

dari kabinet Tsaldaris sebagai wakil 

ildari golongan2 Radicaal-Nonarchisten 

(Kaoem Keradjaan), soedah meletak- 

kan djabatannja sebagai kesoedahannja 

perselisihan jang kedjam sekali dengan 

teman2 sedjabatnja, di dalam perkara 

atoeran2 apa jang mesti dilakoekan 

terhadap kaoem Peroesoeh. 

Generaal Metaxas berkejakinan-bah 

wa Pemerintah berlakoe terlaloe moe 

rah hati didalam kelakoeannja terhadap 

van Kolonien di Brussel bahwa mesin |" 

geri tanah djadjahan Frankrijk di Afri|- 

# 

Diterbitkan oleh: 
Drukkerij ,PE MANDANGAN" 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoor  Sesen 107 Bat.-Centrum 

HARGA LANGGANAN | 

Indonesia satoe kwartaal f 4:50 

Loe Indonesia . « « . f 5.50, 

en on 
Boleh dibajar boelanan, tetapi 
brenti “haroes diachir kwartaal,, 

  

   

Tarief advertentie, ketrangan pada 
'administratie, 

Losse nummer 10 Cent 

maoe memberi izin kepada Knilm oen- 
toek membeli mesin terbang dari 
Amerika. 

—« 0 — 

Kepala rampok Moeridi. 
Dihoekoem seoemoer 
hidoep. | 

Aneta kawatkan dari Tjirebon, Land 
raad Tjirebon mendjatoehkan hoekoe 
man pendjara seoemoer hidoep atas 
dirinja kepala rampok Moeridi, berhoe 
boeng dengan itoe perampokan didesa 
Gegesik Regentschap Tjirebon, 

an 9 cm 

Bedrijfsregementeering. 
Moelai dengan soesoe 
dangoedang2 

Dari Bogor dikawatkan kepada Ane 
ta, soedah ditetapkan satoe Regeerings 
verordening oentoek melakoekan itoe 
atoeran Bedrijfsreglementeering-ordon 
nantie dari tahoen 1934, terhadap 
peroesahaansoesoe dalam 
Regentschap Bandoeng dja- 
di tjoemah dalam satoe daerah sadja 

Idem terhadap percesahaan goe- 
dang2 di pelaboehan2 (veembe-. 
drijven) di seloeroeh Indonesia. 

Doga2 Regeeringsverordening ini 
moelai bekerdja pada tanggal 21 Maart 
1935, 

— 

Goeroe tinggi di Rechtshoogeschool, 
Di dalam elmoe 
Economi, 5 

Diangkat sebagai Goeroe - Tinggi 
locar biasa di Sekolahan Hakim Tinggi 
di Betawi di dalam elmoe Economie, 
Dr, G.H. van der Kolff. 

—0— 

schoofdenraad. : 
Sebagai gantinja toean B.J. de Leeuw 

jang dilepas dengan hormat dari dja 
batannja, diangkat sebagai Voorzitter 

Athene, 19 Maart (Aneta-Trans- Lgari Dewan Pemimpin2 Departement, 
Mr. Enthoven, Directeur dari Depar 
tement Justitie. 

—0— 

Anak tjoetjoe Ario Djipang. 

Adapoen Tjepoe letaknja didaerah 
Panolan, tempat tinggalnja Ario 
Djipang, ksatrya jang besar dan 
tersohor Brangasannja diwaktoe 
doeloe. Ketachjoelan orang berkata : 

Anak Tjoetjoe Ario Djipang itoe 
keras hatinja dan koerang bersabar. 

Walaupoen toch orang zaman mo- 

Voorzitter Departement- ? 

kota Belgie, seboeah kereta api dari 
perhoeboengan diantara Brussel dan 
Antwerpen, didekat kota Malines (Me 

Kaoem Peroesoeh. 
dern ini boleh dibilang sama sekali 
tidak pertjaja kepada Ketachjoe- 
lan, akan tetapi boektilah kami akan 

7 orang dari 

mendapat loeka. 
m— 9 — 

'Duitschland beladjar perang. 

tengah malam, 
—0O— 

Ketjelakaan mesin terbang. 
7 orang penoempan 
mati. : 

Afrika—Prasman. . 

'dahnja hari Djoemrat jbl. , 

Hari Senen tanggal 18 Maart, Ane 

bahwa mesin terbang itoe   K.N, 

  

katanja 

  

    

    

chelen) telah toebroek satoe serom- 
bongan kaoem boeroeh didjalan kereta 
api itoe oleh karenaada hawa-emboen 
dan masnis tidak bisa melihat apa2. 

kaoem boeroeh itoe 
teroes mati, sedang banjak sekali jang 

Aneta kawatkan dari Berlijn, seloe- 
roeh kota Berlija sedang riboet mem- 
persediakan permainan perang diwak- 
toe malam, jang akan moelai ini malam 
Rebo poekoel 10 dan berachir waktoe 

Diantara Wali Negri 

Sebogah mesin terbang dengan moe- 
atan Wali Negeri dari tanah dajadjahan 
Frankrijk di Afrika dengan njonja dan 
beberapa lain officter, telah hilang 
tidak terdengar kabar apa apa sesoe 

dari Parijs masih bisa mewartakan 
terpaksa 

mesti toeroen membikin noodianding 

dekat Mimmongo didekat Selatan dari 

negeri Congo (Afrika) 300 Kilometer 

dari pantai laoetan, Toeroennja itoe 

mesin terbang dilakoekan dengan baik 

dan semoea penoempang ada selamat, 

Senaat diboebarkan, 

Sementara Pemerintah ambil poetoe 

san oentoek memboebarkan Senaat 

(Eerste Kamer) oleh karena didalam 

Badan ini, ada terlaloe banjak Kaoem 

Pengikoet Venizeles. 

Revolutie sebagaiStaats 
propaganda. 

Pemerintah mengharap bahwa dida 

lam pemilihan jang akan datang. akan 
mendapatkan kemenangan jang besar, 

dari sebab rakjat amat bentji kepada 

kaoem pemberontak, 
—O-— 

Barang loa oentoek Indonesia. 

Tidak boleh beli dari 

Amerika. 

gl Aneta kawatkan dari Den Haag, 
soerat kabar ,Het Vaderland” toelis 
tentang itoe perniatannja Knilm oentoek 

beli mesin-terbang ,,Douglas“ dari 
Amerika oentoek penerbangan Indone- 

sia, bahwa Knilm tidak oesah ber- 

saingan harga seperti K.L.M. jang ter 
paksa mesti beli dengan segera mesin 

Douglas jang tjepat itoe. 

Lagipoela Knilm tidak mempoenjai 

talkeperloean oenroek membikin peroe- 

dern sseperti di Amerika. 

mesin2 dari K.L.M.   sahaan penerbangannja demikian mo- 

Oleh karena mana satoe-satoenja 
djalan jang mesti dilaloei oleh Kailm, 

jalah soepaja membeli mesin2 terbang 
nja di Nederland dan ambil over itoe 

Soerat kabar terseboet mewartakan 

menoendjoekkan, 

Beloem selang berapa lamanja di 

desa Dengok, adalah seorang Indo 

nesier bernama Nitisimbar mener 

kam Pamannja sendiri dengan ke- 

lewang beberapa kali, sampai dengan 
pajah dan berloemoeran darah sang 

paman tadi haroes dirawat di Hospi- 
taal: dan Niti masoek roemah tikoes 
Alasannja, ... remeh (Dj.) sekali. 

Lagi dimoeka sekolah H,C,S. di Tje 
poe pada soeatoe malam ada doea 

Veldpolitie jang, entah alasan- 
nja, diserang oleh pendoedoek sitoe 

dengan kelewangnja, dan salah satoe 

dari polititie tadi dengan keadaan jang 
pajah haroes . masoek di Hospitaal, 
dan sipendjahat .... dengan sendirinja 
menghadap diroemah loerah Tjepoe: 
menjerahkan diri, katanja oleh karena 
sang Oppas tadi ,bongol“ (Dj.lpem 
bitjaraannja. 

Tidak seberapa boekan ? Ketjoeali 
doea boekti ini, hampir saban hari 
moesti ada orang batjokan terle 
bih poela pada moesim banjak orang 
Mantoe (Dj), didalam Djang- 
groengan (Taj oebJ disitoe ekor 
nja moesti batjokan. Kebiasaannja 
orang disitoe djika bepergian, kelen- 
tjeran, dimana sadja, pergi. pabrik, 
pergi bekerdja, moesti membawa sen 
'djata, kadang2 telah terhoenoes, Jang 
masih soeka begini ini jalah pendse- 
doek dikampoeng2: Dengok, Sam- 
beng, Tjepoe-tengah, Kapoean d.l.I. 

—. X—   bahwa Minister Colijn satoe kali tidak   v 
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| Toentoek menggantikan tempatnja ass. 
| Iwedana disitoe jalah Mas Oedja, 

    
   

  

  

   

  

   

   

    

sebagai balasannja, 
Sebagaimana doeloe soedah diterang ji 

kan, Italie bisa bergerak dengan le- 
ika Timoer, lanta- 

'sopedah mem 

    

   

  

aerah di Afrika Oetara dan Afrika" 
   

  

bahwa Frankrijk tidak mengadoe 
biroe, djikalau Italie beroeroesai 
ngan Ethiopie | 

   

   

Laval dan Mussolini didoega ada di| 
poetoeskan “soal jang penting, 

  

akan tetapi tidak semoeanja dioemoem | 
kan. Boekan dari sebab masing2 negeri | 
takoet benoea Europa mendjadi gen- 

' ting kembali, akan tetapi bagi negeri2 
jang berpengaroeh dalam Volkenbond 
dan djoega masing? merdjadi pendiri 
Volkenbond itoe, memang tidak pan 
tas, djikalau ketahoean mereka itoe 
memoetoeskan soal-soal jang mendjadi 
kekoeasaannja Volkenbond sendiri. 

Dari sebab Frankrijk soedah begitoe 
moerah hati terhadap -Italie, maka) 
Italie sebaliknja mesti oendjoek djoega 
moerah hatinja “dengan meloeloeskan | 
permintaannja Frankrijk.. Permintaan 
jang penting itoe,-adalah soepaja per-| 
hoeboengan politiek dengan Yougo 
Slavie itoe- diperbaiki dan negeri ini 
djangan selaloe dipandang « sebagai 
moesoeh 'sadja. Memang amat. soesah 
bagi Frankrijk, djikalau doea' negeri 
sahabatnja satoe dengan lain selaloe 
bermoesoehan dan bersaingan oentoek 
mereboet kekoeasaan dibagian Selatan 

Demikianlah baroe-baroe ini diteri- 
1 kabar, bahwa dalam pidatonja 

etoesan Italie jahg baroe di Belgrado, 
“Graaf di Campallo, ia menerangkan, 
bahwa Italie berniat dengan soenggoeh 
soeriggoehmemperbaiki perhoeboengan 
politi gan Yougo Slavie dan soe 
ka bekerdja bersama-sama oentoek ke: 
pentingan perdamaian oemoem, Per- 

kataan itoe oleh selderoeh benoea Eu 
. ropa dianggap sebagai boenjian me- 
nandakan sampai djaman baroe dalam 
riwajat Europa Selatan, Selain dari 
pada itoe dikabarkan poela, bahwa 
Oetoesan Frankrijk di Rome, Dam- 
pierre,. dipindahkan ke Belgrado. Ini 

| kepindahan mesti dipandang sebagai ke 
.tegasan dari perhoeboengan baroe an- 
tara Frankrijk-ltalie Yougo Slavie itoe. 

. Akan tetapi rakjat Yougo Slavie sen 
dil | keenam masih bersangsi, karena 

0 Slavie You vie itoe terikat keras sekali 
pada negeri? tetangganja dalam Enten 

. te Ketjil dan dalam Balkan Pact:roe 
. boeh satoe, roeboeh semoea! Djikalau 
| Italie berdjabatan tangan dengan satoe 
“dari mereka itoe, ia mesti berdjabatan 
dengan mereka semoea. Sedang, , . 
Italie - itoe masih djoega mendjadi sa 
habatnja Oostenrijk dan Hongarije, 
menoeroet itoe Donau-Pact, negeri2 
mana terkenal sebagai reviosionnist jg 
finatiek,mereka itoe tidak akan berhenti 

— minta dirobahnja verdrag di Versailles: 
dan minta soepaja daerah2 kebangsaan 
Jna dikembalikan lagi. Dan permintaan 

| iroelah, tidak akan diloeloeskan oleh 
Entente Ketjil. Dan negeri2 Balkan ti- 
“dak akan 'izinkan Italie itoe toeroet 
tjampoer beroesan dalam segala ke- 

    
   
    

  

    
     

  

    
  

  

  

   

- pentingan daerah Balkan, dan begitoe, |. 
“ Italie mesti serahkan kembali daerah 
. daerah Griek, (Dodekanesus)| Kroaat 
»|Fiume), dan lepas tangan dari Alba- 

nie, Apakah Italie maoe begitoe? Kita 
« 

: rasa tidak ! 
|. Tapi Italie perloe mendapat kesen- 
“ tausaan dibagian belakangnja, djikalau 

Lia betoel2 - maoe berperang dengan 
“ Ethiopie atau setidaknja, maoe loeas- 
5 kan daerah djadjahannja diloear benoea 
'“'Europa. Dan Italie perloe berhenti 
. bermoesoehan dengan negeri tetang- 

. ganja, djikalau “ia maoe pegang tetap 
daerah2 “kebangsaan lain ' jtoe dalam 

- kekoeasaannja. Djoega Italicitoe perloe) . 
mendapat keamanan dalam perhoe-| 

an didaerah  Laoet” Tengah,     
   

    

r mengocasai Laoet Tengah) 
naoe ' dipertegoehkan  oentoek) 
Ketan MR Oak 

“Maka dari sebab itoelah, Italie maoe | 
“ bersahabatan dengan Yougo Slavie| 
“doeloe .... . djangan2 dengan mele- 

: emijk dan Hongarije        

    

  

——— — ma —— " 

B. aa an Meester: 
Assistent 'Wedana dari Serpong 

jaitoe Tb, S. Diajakoesoema dipindali 

  

    

     

  

ggaran “dan tanah| 

u ja poenja kedoedoekan sebagai 

Mas Oedja ini senantiasa dipindah- 
kan ke onderdistrict Tjisalak (Krawang)  Manilla djoega jalah toean Pane, 

Selandjoetnja. ass-wedana dari Te- 

i Lantang dipindahkan ke 

  

Vergadering Gemeente-Raad 
etawi. 

Tinggi aka n dibitjara 
kan. ' 

Soerat permintaan itoe kita telah 
moeatkan. g 

Pada tanggal 25 Maart jang akan 
datang Gemeenteraad Betawi akan 
mengadakan vergadering digedoengnja 
Koningsplein Zuid 9 dimana djoega 
akan dibitjarakan tentang eenheidsprijs 
dari beberapa perceelen jang terletak 
di Tanah-Tinggi. 

. Meskipoen roepanja baroe perceel 
sadja kita rasa tidak lama lagi djoega 

keberatan2 dari orang kampoeng itoe 
akan dibitjarakan poela. 

—LO— 

Saboen serai bikinan ini negeri 
sendiri. 

Citronelle-zeep jang 
wangi, 

Dari Zeepfabriek ,Prinsenlaan” di 
Prinsenlaan 72 Betawi kita soedah 
menerima beberapa lendjar saboen 
tjoetji sebagai menoendjoekkan de 
ngan boekti bagaimana kebaikannja 
ini saboen serai tjap pohon serai jang 
wangi dan baik sekali oentoek men 
tjoetji pakaian soepaja bersih dan 
berkilat, Harganja moerah sedang 

kwaliteitnja soedah boleh  mendjadi 

kebanggaan tanah Indonesia bahwa 
di ini negeri sendiri soedah bisa mem 
bikin saboen jang kwaliteitnja begitoe 
tinggi, meskipoen productie ini orang 
Tionghoa jang poenja..  " 

| Barang jang baik, harganja moerah 
memang kehendak orang zaman se- 
karang. 

—0— 

Arga djadi raden, 

Menoeroet besiuit Gouvernement te 
lah ditetapkan bahwa Arga diperkenan 
kan oentoek memakai titel “Raden” dan 
selandjoetnja boleh seboet dirinja dan 
toelis namanja sebagai Raden Arga. 

Arga ini boekan Arga kita di Tange- 
rang, akan tetapi politie-agent klas 1 
tinggal di Segalaherang (Krawang). 

pa 33 

Oentoek 30 tempat sadja .... 
Jang melamarada 
ratoesan. 

. Beberapa hari dibelakang ini, kita 
moeatkan satoe kabar, dalam mana 
diterangkan, bahwa dienst In-en Uit- 
voerrechten en Accijnzen (biasanja 
diseboet. sadja: Douane) minta pe- 
moeda 30 orang oentoek dididik men- 
djadi.ambtenaar dan commies. 
: Sebeloemnja kabar itoe disemoem- 
kan dalam pers, roepanja lebih doeloe 
soedah ketahoean oleh beberapa pe- 
moeda jang sedang mentjari pekerdjaan 

Mereka itoe lekas2 melamar. Se- 
'soedahnja kabar itoe tersiar dalam se 
moga soerat kabar kantoor Doune itoe 
seperti djoega dibandjiri soerat-soerat 
lamaran. Beratoes-ratoes soerat lama 
ran itoe mesti diperiksa satoe per 
satoe, oentoek menilik jang pantas. 
Pekerdjaan itoe beloem bisa selesai, 
saban hari masih djoega masoek soerat2 
lamaran baroe. , at 
: 'Soenggoeh “tidak 'gampang dalam 
waktoe ini mendapat pekerdjaan, jang 
'sepantasnja dengan pengadjaran jang 
baroe didapatkan. i 

ng GL 

Menoedjoe ke Manilla, 

Toecan Moechtar Effendi. 

di sekolah :,American Educationai 
School” Batoetoelis 57 dibawah pim 

Moechitar Effendi berasal dari Tapa- 
noeli pada tanggal 19 Maart ibl. telah 
berangkat dengan kapal .Tjisalak” 

“Imenoedjoe ke Manilla. | j 

|. 'Toean Effendi itoe akan beladjar 
di Manilla University 4 tahoen lama- 

|Inja didalam ilmoe kesehatan (dokter). 
Sebenarnja seerat pengizinan dari 

: consul Amerika telah diterima pada 

hari Sabtoe jbl: Hari Minggoe pagi 
dengan Eendaagsche ia berangkat ke 
Soerabaja. Akan tetapi sesampainja di 
ini tempat kapal ,Tjisalak” itoe dari 
.Java-China Japan-Lijn” soedah  be- 
rangkat menoedjoe ke Probolinggo.   kan ke Tjabangboengin (Mr-Cornelis) ini kapal dan . . . berhasil. 

    

rawang dan assistent wed.| 
nderdistrict Tjisalak tadi jalah 

Atmawidjaja dipindahkan ke Te-| 

Soal kampoeng Tanah| 

“Sebagaimana telah diketahoei oleh 
pendoedoek2 dari beberapa kampeeng 
teroetama Tanah-Tinggi berhoeboeng 

Lk de-|dengan padjak djalanan jang terlaloe| 
itoe. Ea tinggi soedah didirikan comita pembela 

mbitjaraan di'Rome antara |kampoeng, pekerdjaan comite mana 
jalah memadjoekan permintaan soepaja 
padjak itoe ditoeroenkan. 

Setelah beladjar. 2 tahoen lamanja 

pinannja toean Ir. Estrada maka toean|P 

Tidak lama lagi kembali seorang 
moerid dari sekolah terseboet diatas 
akan melandjoetkan peladjarannja di 

    
Beurs oentoek studenten. 

— Boeat th. 1935—1936, 
, Dari Dep. van O.en E. telah di ki- 

rimkan soerat edaran kepada sekolah2 

bahwa boeat tahoen 1935-1936 j.a.d. 
ini diadakan kesempatan bagi kaoem 
studenten oemoemnja oentoek memin 
ta collegegeldbeurs. 

Adapoen jang diperkenankan me- 
minta beurs itoe “ialah mereka jang 
'betoel2 tjakap dan tjoekoep |, Wer- 
kelijk begaafd!”) dan jang telah sedi 
kitnja satoe kali beroentoeng dengan 
examennja di dalam keadaan jang baik 
(ten minste &en examen met gunstig 
'gevolg). Mereka selandjuetnja haroes 
mengirimkan soerat permintaannja (re- 
Guest) di atas zegel kepada Departe- 
ment O.en E. dengan perantaraan fa- 
culteitnja (sekolah tingginja) dengan 
diboeboehi keterangan2 sebagai: 1. 
soedah berapa lamakah mereka men- 

mereka telah laloei, 3. berapakah 
(penghasilan, berapa banjakkah anak 
(berikoet dengan perongkosan sekolah 
dan makannja) dari orang toea atau 
dari wali mereka. “ 

Keterangan dari Boepati poen ta'bo 
leh ketinggalan, apabila mereka itoe 
tergolong orang Indonesia ditanah Dja 
wa, ialah keterangan jang menoen- 
djoekkan bahwa orang toeanja atau wa 
linja tidak mampoe membajar oeang 
college terseboet, atau hanja mampoe 
membelikan bekal2nja sadja. 

Hendaknja soerat permintaan itoe se 
lambat2nja dikirimkan padatg. 1 Juli 
11935 j.a.d. 

Terhadap pada siudenten jg ingin 
akan peneroesan atau mereka ini diper 
kenakan mengirimkan reguestnja djoe 
ga kepada Dep. van O. en E. dengan 
perantaraan voorzitter dari faculteitnja. 

Dan voorzitter inilah jang nantinja 
akan memberi advies kepada Depar- 
tement terseboet, apakah mereka patoet 
diberi peneroesan (verlenging) college 
geldbeurs atau tidak. Soerat reguest 
ini tidak oesah diboeboehi zegel dan 
haroes djuega terkirim pada seachir- 
achirnja tanggal 1 Juli 1935 j.a.d. 

Banjak jang mendoega bahwa tinda 
kan dari Dep. O. en E. jang telah di 
adakan atas semoea kabem studenten 
di Indonesia beberapa -boelan jang 
telah laloe itoe, jang mana djoega kita 
telah moeatkan. 

Soedah tentoe“berhoeboeng dengan 

waktoe ,,malaise” ini tidak akan ba- 

njak beurs2 jang akan disediakan, 

artinja ta” memadai djoegalah dengan 

keboetoehan-keboetoehan dari keba- 

njakannja kaoem studenten itoe. 

—0— 

Konggeres Perempoear Indonesia 

Jangke doea 

Menjamboeng berita Konggeres In- 
donesia jang ke doea jang telah djoe 
ga dimoeat di Pemandangan ini. maka 
sekarang soedah dapat lagi di chabar 
Ikan sebagai berikoet : 

Pengoeroes P. P.I.I. jang di kepalai 
oleh Njonja Sri MangoenSarkoro dari 
Taman -Siswa telah djoega ambil ini: 
tiatief membikin soeatoe daftar Slijst) 
kand:daat2 oentcek doedoek dalam 
Pengoeroes Konggeres terseboet. Lijst 
ini terambil dari berbagai bagai2 per- 
koempoelan2 perempoecan Indonesia 
dan terdiri dari 21 poeteri2. Sesoedah 
lijst kandidaat2 ini dikirimkan kep 
da perkoempoelan2 perempoean tsb. 
maka dari 21 itoe telah ditetapkan atas 
referendum itoe 16 poeteri2 sebagai 
Pengoeroes Konggeres j.a.d. itoe. 

Kemoedian dari pada itoe maka pa 
da hari Senen tanggal 11 Maart 1935 
jang baroe I loe ini di bawah pimpi 
nannja pengoeroes P.P.I.I dari anta 
ra 16 poeteri2 itoe telah di pilihlah 
kedoedoekannja masing2 didalam Pe 
ngoeroes Konggeres itoe. Sesoedah 
di oendi maka telah ditetapkan poela 
bahwa kemoedian jang akan memim- 

jang ke Il itoe ialah sebagai berikoet. 

(Taman Siswa), Wakil ketoca : Njorja 
Soewarni Pringgodigdo (Isteri Sedar), 
enoelis 1: Njonja Moehamad Roem, 

«loear perkoempoelan),. Penoelis: II 
Njonja Soehariah (Kepoeterian Indone- 
sia moeda), Bendahari: Njonja Soeparto 
(Isteri Indonesia),  Commissarissen : 

2. njonja Wirjaatmadja (| Pasoendan 
Isteril, 3. nonah Soehara (Pasoendan 
Isteri), 4. nonah Sadiah Ning (isteri 

Siswa), 6. njonja Sardjono (Aisjah 
Moehamaddijah), 7. njonja Djenewar 
(Aisjah Moehammadijah), 8. njonja 
Kasman (J.I.B. Dames afdeeling), 9. 
nonah Idalia Salim (Dames-afdeeling), 
10. nonah Soegiarti (Kepoetrian Indo-   Lantas dengan kereta api ia menjoesoel |nesia Moeda). 11. njonjah Winoto (loear 
perkoempoelan) 

va 

    

tinggi di Betawi dan di Bandoeng, | 

djadi student, 2. examen apakah jang | 

pin Konggeres Perempoean Indonesia|: 

Ketoca: Njonja Sri Mangoensarkoro |: 

'Njonja Hardjono (Isteri Indonesia), 

Sedar), 5 nona Soerjati (Wasita Taman | 

Njata ,sekali bahwa dengan pemili- 
han ini ada doea orang djoega' dari 
loear perkoempoelan jg. ikoet doe- 
doek di dalam Pengoeroes Konggeres 
terseboet. Perloe djoega di beritakan 
disini bahwa njonja2 dan nonah2 jg. 
lainnja itee berdoedoeknja di dalam 
Pegoeroes Konggeres tsb. tidak: se- 
bagai oetoesan dari masing2 perkoem 
poelan, hanja sebagai dan atas per- 
soonnja sendiri. 
“Dan nanti pada hari Senen tanggal 

kan rapat tertoetoep di roemahnja 
njonja Hardjono “Gang Reseban no. 
21 Batavia-Centrum, djam 5 sore. 
Punten dari agendanja dari antara 
lain2 ialah: 1 pekerdjaan dan 2 pem 
bagian pekerdjaan 

— 0— 

Habis memoekoel bertereak maling. 
Terhindar dari 
krojokan. 

Semalam kira2 djam 8 liwat sedikit 
seorang Indonesier tinggal di Kampoeng 
Djawa-Malang (Gang Sapi-ie) ketika ia 
baroe sadja" keloear dari-roemahnja 
entah lantaran apa soedah diserang 

menggoenakan pentoengan. : 
Oleh karena jang diserang ini ada 

djoega permainannja maka dengan lan- 
tas ia mengambil sikap offensief, akan 
tetapi baroe sadja begitoe tiba2 dari 
belakang timboel “seorang ja'ni dari 
tempat jang gelap djoega dengan sen- 
djata tadjam jalah golok terhoenoes. 
. Meskipoen ia ada didalam keadaan 
jang soekar sekali, toch hatinja tidak 
koeatir dan telah berlakoe tjerdik oen- 
toek menjerang ini orang jang meme- 
gang golok lebih doeloe. 

Lantaran keadaan gelap, hingga ia 
tidak bisa melihat dengan terang achir 
nja ia mendapat batjokan jang enteng 
sadja dibagian kepalanja. 

Setelah itoe maka si penjerang de 
ngan golok ini melarikan dirinja ke 
djoeroesan Gang Kantjil Betawi dan 
disitoe oleh karena ia melihat moe 
soehnja kedjar padanja ia berteriak: 
.Maling, maling !“ 
Tentoe sadja mendengar teriakan ini 

pendoedoek Gang Kantjil soedah 
sama keloear dengan pentoengan, 
pendek kata tidak ada jang bersendjata. 

Ketika orang menanja dimana ma 
lingnja ia bilang: ,Itoe, itoe dia!“ 

Orang jang hendak' mengedjar ten 
toe sadja mendjadi tertjengang dan 
tidak tahoe siapa ada malingnja jang 
toelen. 

Tidak lama kemoedian baik si pe 
njerang maoepoen jang diserang tidak 
nampak lagi boleh djadi lantaran 
doeanja-doeanja koeatir disangka orang 
jang tidak baik. 

Perajaan A. M.S. 

Nanti pada malam Minggoe, tanggal 
23 ini boelan, perkoempoelan A.M, S. 
di Djakarta akan mengadakan perajaan 
tahoenan, jalah berhoeboeng dengan 
dekatnja penoetoepan cursus. Perajaan 
ini akan dilakoekan dalam Aula dari 
A. M.S., Hospitaalweg 32. 

25 Maart jang akan datang mengada| 

oleh seorang bangsanja djoega jang 

Perkoempoelan Spaar- en Begrafe 
nisfonds ,,Sedhia-Moelja”. 

Perkoempoelan terseboet, telah me 
ngadakan Rapat-Anggauta bertempat 
di Kebon-Katjang Gang V Batavta- 
Centrum. Diantara jang berhadlir, ada 
djoega wakil pemerintah. 

Rapat dimoelai djam 9.30, dipifapin 
oleh toean Ketoea. 

Jang dibitjarakan seperti jang terse 
boet dibawah ini: 

I. Menambah pengoeroes. Il. Mem 
perbaiki anggaran dasar dananggaran ' 
roemah tangga. 

Menoeroet poetoesan rapat, nama 
Spaar- en Begrafenisfonds ,,Sedhia- 
Moelja” dirobah mendjadi 
Pralaja”. 

pidatu tentang Poesaka Djawa, pidato 
mana menarik perhatian jg berhadlir. 
Rapat itoe telah ditoetoep pada djam 
2 dengan selamat. 

Soesoenar bestuur terdiri dari: 

I. Ketoea toean S.Sastrohardjono, 
Il, Wakil Ketoea toean S. D. Soenoto, 
IIl..Penoelis toean2 Karnen, Sr Moe- . 
dakir, IV. Bendahara toean Radi V. 
Pembantoe  toean2: Samsi, Karban, 
Wignjopiredjo dan Soewito. 

& -0— 

Pentjoerian di C.B,Z. 

Seorang patient Belan- 
da mendjadikorban: 

Kemaren sore politie sectie 6 soedah 
terima rapport dari CBZ bahwa seorang 
patient Belanda jang dititip dalam zaal 
B 1 soedah kehilangan oeangnja se- 
djoemblah f 11.— TN 

Doedoeknja perkara itoe adalah se- . 
bagai berikoet: 

Itoe. Belanda simpan oeangnja di 
dalam latji dalam envelop sedjoemblah 
f 25.— dan ia ada aman sekali dengan 
miliknja itoe oleh karena toch tidak 
ada seorang patient lagi jang kiranja 
dapat mentjoerinja. 

Hari Senen sore setelah ia mendapat 
koendjoengan dari sanak Saudaranja 
maka ia hendak melihat oeangnja itoe 
akan tetapi dari f 25— tadi. hanja 
tinggal f 14— sadja, : 

Dari sebab itoe'ia mendjadi bingoeng 
dan memberikan rapport pada jang 
lebih atasan disitoe. Oleh karena tidak 
didapat boekti2 jang tjoekoep oentoek 
menoedoeh salah satoe orang disitoe, 
maka menoeroet fikirannja pembesar 
disitoe tidak lain hanja djoeroe rawat 
jang mengetahoei selak beloeknja ini 
perkara, 
'Dengan lantas djoega politie sectie 

Senen diberi tahoekan dan politie 
dengan  bantoeannja orang2 disitoe 
menaroeh sangkaan keras pada seorang 
djoeroe rawat Indonesier jang meme- 
gang pekerdjaan di ifoe zaal. 

Akan tetapi sepandjang penjelidikan, 
njata bahwa padanja tidak: bisa dida- 
patkan boekti2 oentoek menoentoetnja, 

Meskipoen begitoe politie dan per-   soneel C. B. Z. masih sadja melakoekan 
pengintipan. 

  

   

  

Per   
Bakal terima , 

Per ,SEMARANG-MARUs« 

Gampang bawa pergi 

Bisa distel dikraan biasa 

| DEPARTMENTAMPORT 
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR —  BATAVIA-C. | 
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stuk 

    

  

»Pangreksa- “ 1 

Sebagai penosetoep toean Ketoeaber 

      

     

      

    



     
   
    

        

tjoekoer d 
' Gilette dan lain?” sau da 

e matjam, toepa2 lain pis: 
ki 

  

   
ah jang biasa enz, 
Aam ini a 

   

   

  

        

  

itoe Na spin ya 
n Landraad, 

a terangkan: bah 
salahnja Lauw Koei Liang ti- 
pat boektikam menoeroet wet 

. aa itoe, landraad b e- 

Liang dan Mr Kaste- 
sloear dari roeangan pengadilan 

  

  

  

a 'NEDERLAND 
'Koloniale raad dari Curacao. . 

“Den Haaj g, 19 Maart, |Aneta) 
' Moelai dengan tanggal 14 Mei 1935, 

£ 

at dengan Koninklijk Besluit 
   

    

   

    
   

  

   
    
    

  

p Yara far-ibeneeg 
g a a Mr. Koesoema Atma 

7 Frater” ada keberatan, karena 
soerat2 itoe ada terdapat soerat 

rahasia“ dari pokrol djendral. Lan 
tatan Mr, Kastelija maoe teroeskan ke 

: maka Mr, Koesoema At 
»stopkan” pembitjaraan 

vocaa . Mr. Kastelijr madjoe 
3 protest atas ini perboeatan dari 
- President Landraad,-jang katakan: Ka 
“lau .toean soeka, maniak kai 
Pra g 

  

  

   
   
    
   

    

    

   
   
       

  

   

  

     

        

    
   

      

   

  

   

    

    
   

  

dari satoe 
Ir. Koesoema : J Ja, baroe ag 

— Pemeriksaan dilandjoetkan. 
— Saksi Lauw-Koei Yoe dimadjoekan, 

api terdakwa Liang berkeberatan, ka 
|rena ini saksi ada ,oomnja”. Sesoe- 

la uan Raadkamer. landraad terangkan 
wa saksi ini akan diperiksa diloear 

Saksi menerangkan .pandjang lebar 
ka ada tahoen 1928, pada soea- 

jampir diroemah dota 

  

ang “satoenja, ialah Liang, | 
nja,. merk 

'Kemoedian 1 esin ini 

Liang sendiri itoe: .' concept 

" 2 Ka C1 

eh Liang: du atik itoe 
ang dari f 160.000. aan 

Mr.  Koesoema Atmadja : Apakah | 
n Liang ada keberatan atas Beren 
an saksi ini? 
erdakwa Liang 
aksi: tidak poket! dipertjaja, sebab: 
da satoe ,,Rinaldo Rinaldini “ 

itoe satoe kepala perampok jang ter- 
enal dinegeri Italie) dalam familie 

Saja stay semoea keterangan 

       
       

    
    
    

     
    

   

      

   
    

     
   

Mr kena Mankane ” Ba! 
agan audientie- | Riaser 

| diatas zegel blanco itoe soedah i 
gkan SL, dan ditoelisnja Ka des 

. Jaka | 
2 ksi Liong akoei . keterangan ini. Ae 

Mr. banana dapat Pera 

Mr Kastelijn: "ses kali saja| 
an 

Me, 

olennja pada SA sa Liang | 

sa) tentan 6 
0... $ Mi | polie, jalah terdiri dari gasoline, mi- | 

minjak jang 

: Wah, toean Sina 

(ia- | 

      

   
Mr. PL, van den 

La R.R. Muskus. 
oorzitter dari ini Koloniale 

diangkat toean Jossy C, Hen- 
ex dan sebagai Onder-Voorzitter 

J. van der Linde Schotborgh. 

Meninggal doenia. 
Amsterdam, 19 Maart (Aneta). 

sel Telah meninggal: doenia t. J. Schaap, 
n|bekas Hoofdredacteur Java Bode, di| 
dalam oesia 63 tahoen. 

Menton, (Frankrijk Selatan), 19 

poela, Ir. Jan de Booy, bekas Hoofd| 
Mastur dari B. O. W, di Indonesia. 

—0— 

Griekenland. 

hoeboengan telegram dari Indonesia 
ke Griekenland telah baik kembali 
seperti biasa. 

or 
Kekoeatar kota Singapore, 

Renter)” Sebagai kesoedahannja per- 
koendjoengan baron, terdengar kabar 
bahwa beberapa adviszen seedah di 
'madjoekan, diantaranja ada beberapa 
perobahan didalam - pekerdjaan ben 
teng2 jang sekarang soedah ada dan 
'dari bala tentara,” 

Semoea advies2 itoe hanja akan di 
| madjoekan kepada: Depart 
san peperangan soepaja diperkenankan. 

—0— 

| Monopotie minjak di Manchuokuo. 

| Hsinkian & (Aneta-Iwaki) Peme- 
e| kintah Manchuokuo mengoemoemkan | 
Ibahwa itoe Monopolie minjak tanah 

akan moelai bekerja. pada tanggal I 

Ta April 1935. 
Pada waktoe itoe djatga semoea pem 

belian dan pennosan minjak mesti di 
bajar dengan oeang negeri Manchuokuo 

injak2 jang dikenal an itoe mono 

“Injak oen-oek lampoe, 
enteng dan jang berat, b:nzol dan ma 
tjam2 barang jang Seroepa dengan 
PagpAk. 

  

  

been da GA 
Mendialankan: poetotsan President 

(Raad van Justitie di Betawi tanggal 
(30. Januari 1935, Ag. no. 194/1935, 
'saja CH. MEIJER, deurwaarder pa: 
Ida Raad van Justitie di . Betawi, 
lingga di Batavia-Centrum, dengan 

- ini memanggil : 

la NJI.SOEHAIMIE 
Ng tempat tinggalnja di Hindia-Ne- | 

0 Le semena diloear negeri tidak 

  

   

  

   
   

         

    

   

  

   
   
         

     2, minuut. De 

g dan Lauw Tjang seng, 
  

tidak sah dan 

     

ngkan bahwa wafulanden dan 

gar diloear soempah menoe 
SAI ASAAN 8 

1 djoega: koerang terang 
Kar Pe Pa be 

diketahoei. 

| BOEAT: 

1 menghadap digedong Raad van Jus- 
titie di Betawi, di Stadshuisplein, 
  Ak hariREBO tanggal 31 
ken 1935 Djam 10 pagi, akan 
didengar tentang soerat permintaan 

a jizin boeat, bertjerai kawin, jang di. 
kkan “oleh soeaminja bernama | 

NICOLAAS HOOGERBEETS, tidak 
Pesan pa anan tinggal di Betawi, 

Deurviander terset oet 

CH: MEIJER. 

ag" Koesoema| 
wa 'landraad | 

kwa dari penoentoetan, | 

Kak Ka Bgn 

ng dari Koloniale Raad | 

'Maart (Aneta). Telah meninggal doenia|. 

keralitensnriyan kawat Indonesia : 

| Aneta kawatkan dari Bandoeng, per 

Singapore, 20 Maart |Aneta-f 

ement oeroej 

    Betawi 20 Maart 1935 
bi 

            
'jang bagoes Ambil dan antar tjoetjian 

  

  

    

   
    
    
    

              

   
   

   

        

   
   

  

      

     

    

  

   

   

  

    
      

     
    
   

   

  

   
     

  

   
   

1 Hoofdprijs ad f 1 Hoofdprijs ad £ 50:000.— 
1 nt ad 5 10.000. — 1 prijs ad Apa maa 5.000.— 

"4 2 500013 ia $ SE 
19 prijzen » £ 1.000.— & 5 10.000.— PAN MA ma aj ant 
BIN UDA 5001 5 » 25 000. — BO IN Trs ami 101000: 
2501. 100.-— Si, 25.000-— PO nh oa Oi Ia 3 15.000 
313 prijzen. 7 150.000.— 782 prijzen f 150.000.— 

  

75.000.— 

2 loterij wang, masing2 besar F 300.00, Terbagi dalam 30.0C0 loten a f 10,— pakai nummer dari 

10001 sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lot per empat a f 2.50. 

Boeat kegoenaannja: 

Het Comite tot Hulpverleening aan noodlijdende Nederlardsch Indische Pelgrims in den Hidjaaz, te Batavia-C. c.s 

Penarikan di Betawi pada tanggal 15 April j.a.d. terketjoeali ada perobahan dari Directeur van Justitie. 

  

   

  

  

  

v 

DH 

  

$ 
LA 

200 ” ” »” 

80 5 3 2 
40 3 » - 

2 coupons Ditng besar — 

tocan dapat bagian. 

Abis main kita kirim     Coupons kirim franco kepada Hvg. 

' Toekar Lot dengan Pan 

DIENG 
Segala orang . “jang isep kita poenja Sigaret Difng, bisa masoek kongsi loterij, dengan 
mengirim coupon kepada kita. 

800 coupon Dieng besar dapat 1/1 lot 

o 

32 coupon Dieng 
dab 16 xi 

» 110, Gt 
1/20 , 

4 coupons Lilliput. 

Satrimanja toean poenja coupons kita kasih kabar dengan soerat, dari lot nummer berapa 

Coupons jang kita terima kalau loterij soedah didjoewal habis, kita simpen boewat masoek 
dalam loterij jang akan berikoet. 

»trekkingslijst” kepada segala pengirim coupons. 
Kramat 94, Batavia - Centrum sINDUSTRIA”, 

  

     
    
   
    
   
   

  

besar dapat 1/25 

” » 

» « 1/100 ,, 

    
  

  

DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 

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

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 
Pesen selaioe pada: Bloemenhandel 

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 
West No. 1 telefoon Welt. 1324 
Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390, 

LEKAS-lekas-lekas  djangan sampai 
ketinggalan belandja barang2 keper- 

loean oikin roemah duri bongkaran 

|gedong Factory lama, karena soesah 

dapat barang bagoes harga moerah 
'seperti disitoe. 

t 

BOEKOE ig: bergoena, peladjaran 
bikin obat njamoek dan Stroop zonder 
goeroe. 

Gampang dimengerti, dan tjampoe- 
rannja tertoendjoek dalam ini boekoe. 
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe 
dapat bernesaha sendiri dengan on- 
kost sedikit tapi oentoengnja besar 

Harga tjoema f 0.75 keterangan pada 
No, 1020 diini soerat kabar. 
Lain onkos kiim 

Heeren kleeding Magazijn ChemischeJ 
Wasscherij en Ververij 

»INSULINDE“ 

Kramat No. 100 Teif. No. 4590 WI. 
Potongan bagoes harga moerah me- 
noeroet zaman dan djoega sedia kain 

  

Insianatie Bureau "Merapi" 
MOEHAMAD SYEbUEkH 

Gang Samping Dalam 55- Tu. 5412) 
batavia - C, 
Memasang dan reparatie: Blectriscn-, 
Gas-, en Warerleiding. Pagar kawat 
daa besi. Menjewakan prabotan botat 
bikin pesta. 

MEMBERI TAHOE kepada sekalian 
penglamar adv,“ “No. 30010 adu. 
13/3-135 bahwa kita socdah mendapat 
orang jang termaksued dalam adv. 
lersevuer diatas. 

Cursus BOEKHOUDEN Aen'B. 
ledere Woensdag 5:3u-9 Vrijmetse- 
laarsw. 7 Aa. Lesgeld min. F5.—Toe-|' 
treding steeds mogelijk. 

Fei. Wit. 3866. 

HJIKA foean pertjaja pada diri sendiri 
Ijoba toean perhatikan ini boekoe ,Pe- 
noentoen boeat bikin saboen tjoetji." 
Londer goeroe toean dapat bekerdja 
dengan ongkos sedikit sadja beli pa- 
toekannja, Kerdja toeroet. kemaoean 
ini boekoe tanggoeng mendjadi keoen- 
toengan. Pokok sedikit—oentoeng besar! 
Harga tjoema F 1,— tanja pada No. 
1010 di ini soerat kabar, 

Lain onkost kirim. 

DITJARI Batoe bata 2e handsch kira2 
banjaknja 5000 dengan harga pantas 
fanco roemah, 

PATENTEX Sangat perloe boeat ke-   Sehatan.perempoean jang modern, 

Soerat2 pada ini soerat kabar No. 1050, 8 

  

DITJARI : Seorang jang soedah pah im 
dan banjak praktijk atau soedah mem- 
poenjai verklasing kelepasan dari 
toko fotograaf Oentoek bekerdja di 
kamar gelap, bikin ontwikelen, af- 
drukken dan vergrooting gambar- 
gambar (portret) 

Lamaran jang sanggoep dengan soerat 
Ditoenggoe oleh: 

“Kemas Hasan 5 Oeloe 

PALEMBANG 

DJANGAN bisa pakai, tapi bisa bi- 
kinnja. Ini boekoe zonder goeroe 
orang tentoe bisa bikin :, Obat- gosok 
.baizem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne V 
dan Minjak Poko” Ka 

Beli sadja ini boekoe, baroe toean Ag 
tahoe, sedikit poko, bisa djadi ba- 3 
njak hasilnja. , Na 

Harga ini boekoe tjoema f 0.50 
sadja, keterangan pada No. 1040 di 
ini soerat kabar, Lain ongkos kirim, 

    

SEKARANG zaman berhemat, 
Toean tidak oesah beli saboen man- 
di lagi, tapi lebih baik beli isi b 'ekue. 

Dengan djelas dan gampang toean 
sendiri bisa bikin saboen mandi 
(Toilet-Lijmzeepen| 

Dalam ini boecoe tjoekoep tjara 
membikin sabsen mandi dengan se- 
dikit ongkos. Dan djika boeat di- 
djceal lagi toean makin ozn'oeng. 

Harga tjoema f 075. Keterangar 
pada No. 10830 diini soerat kabar. 

      
         

        

        

        Lain onkos kirim,
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Dokter SOETOPO 
R F X Ini malem dan malem speciaal oentoek penjakit koelit 

5 H E A T E R brikoetnja P3 
Djam bitjara: 6—7 sore. 3 

Hari Saptoe dan hari besar toetoep 

  

  

  

2 

  

  
  

GLOBE THKATER Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. ” 
140 

  

  Ini malem” dan malem brikoetnja 1 .Cockeyed Cavaliers” 

2 i | (RARE SNUITERS) MA 
. Robert Montgomery 

Na » ' Soeatoe hikajat jang. menggelikan hati, jang membikin orang2 | Dr. F.O.K. BORMANN 

Dalam film tertawa sampai sakit peroet, dimainkan oleh Wheeler & Woolsey . 

: 2 - -.1 a— | 66 “ badoet-badoet jang soedah terkenal diseloeroeh doenia diban- Arts oentoek penjakit oemoem 

H I E ra Oo I | | toe oleh mereka poenja ketjintaan jang tidak bisa tertjerai dan anak-anak, 

»9 Kn Pal Dorothy Lee dan Thelma Todd. | Telefoon Weltevreden 282 

(DE DON JUAN VAN BROADWAY dari doeloe kala | van Heutzplein No. Il, 
e.. (DE DON JUAN VAN BRO ) ' Kemoeliaan dan peragakan dari zaman Mn maa 

Ka ane Oleh ! Muziek jang sangat merdoe! Lagoe2 jang sedap didengarnja! Djam bifjara 7-9 pagi 5-7 sore 

EEN O' scr LIVAN | Datanglah lebih siang soepaja mendapat tempat. 
4 

'MAUREEN O' SULLIVAN 
i In 

EDWARD ARNOLD . 
— ELISABETH PATTERSON R. Soetrisno 

: 5 

Soeatoe tjerita pertjintaan dari seorang bandiet kota dengan RI AL I Oo BIOSCOOP IND. ARTS. 

seorang gadis biasa dari desa. Ia sangka apa sadja jang hatinja 1 

ingin bisa kedapatan, selamanja hidoep gembira sampai seorang 2 oa ALG. PRACTYK 

dari desa kasih adiar padanja, bahwa ada lagi soeatoe Senen Bat Cc Ka 

  

  

  

    

  
    

penghidoepan jang lebih soetji dan penting, jang ia tidak ketahoei. 
4 Ba ah 7 —8 PAGI 

Dimanakah itoe tjinta? Lucky Wilson dapat ketjintaan, jalah Boeat hari SELASA 19 dan REBO 20 Maart 1935 DJ J Kanak 

ditengah padang (desa) jang penoeh keelokan dan baoe-baoean gd 

jang menarik hati. Betoel ia seorang bandiet dan Don Juan, FILM PARAMOUNT Super Special jang paling loetjoe dan Oude Tamarindelaan 131 Telf. N 
akan tetapi dengan pengaroeh seorang gadis desa jang bertangan Pen oli deru anta Wit. 1696 44 

litjin dapat membentoek ia mendjadi baik kembali. J p j 
  

Inilah satoe tjerita jang penoeh mengardoeng arti. 

| TRUE TO THE NAVY | aan         
  

  

    
    

: (DI SABEN KAPAL SATOE MATROS KATJINTAAN) HUIDARTS 

AAA Ten mi Kramatiaan 14 — Telf. WL. 3738 
Ig TOK ONOOOteeP ee ian dengen — CLARA BOW — FREDERIC MARCH — REX BELL Specialist oenloek : penjakit koelit pe- 
$ HARRY GREEN dan Riboean Matros Kapal njakit djalanan kenljing, | pekakas” 

CENTRALE BIOSCO PE 
$ pekakas. boeat obatin penjakit penjakit 

: Tertawa tida abisnja — Loetjoe srenta kotjak — Perklaian koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 

: Ne : . seroe — Beranteman kras boeat bikinilang bekas-bekas loeka pang evi Mr, Cornelis 4 : : habis perjakit dan habis Hilaka. ) || 

Naa Rame — Poeas hati — Goembirah dan Senang sekali. Djam bifjara: hari Resepi 53 
Cc 

Ditanggoeng Poeas dan Goembirah hati meliat ini FILM Ioe- Hari Saptoe sore hanja setelab bitjara ye 

tjoe jang djempolan betoel. doeloe, , ». 

Mena au TAMAN RAR G0 

sman | WANUVANI ya PS UJALAa: 

1 Kleermaker 
MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang MOEDAHAM 

    ,OUW PEH TJOA' 
DOEA SILOEMAN OELER 5 | 

     
  

    

1 POETI ITEM 
Terpetik dari satoe tjerita Tionghoa jang terkenal 

.- 100p BITJARA MELAJOE 
“Satoe anak moeda jang tjakap serta terpeladjar telah dipenga- : 

5 | roein dan sampe kawin sama satoe oeler poeti jang beroepa “ 

Ke 3” seperti satoe prampoean tjantik. G 

    

PEMERM AN ERA 
Manna 

" 
ex toekang ditoko Oger Freres 

sim TABIB S.S. MOHAMMED ALI mj- Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrum 

Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester-Cornelis Djikaloe tocan2 Ingin potongan jang: 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 

poenja- pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

'Idiantero Langganan2 dari saja poenja 

potongan. 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
'Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

  

Mann ana na Kanaan ad 
6 

MOEDAHAM 39 

Boeat hari "Rebo 

20 dan Kemis 21 

Maart 1 935 

    

  

AWAS dan PERHATIKEN benar2 

Sawah Besar 
sebab soedah di boeka Curcus Ma-” 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder chine  Schrijven gr et 

Di ndjoeken satoe gambar jang amat besar dan rame ongkos asal sadja bajar onkost transport. 1 djari dan Leidernja di tanggoeng Ye- 
Dipertoendjoeken 8 Png Tn ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch diplomeerd, Demikian Curcus Siang 

ERu Lg ora dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 

Ini Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal dan Inggris-Belanda,-Belanda-Meiajoe   penjakit dan adres tjoekoep terang. dan Duitsch-Belanda. Goeroenja se- 

orang ex. Student dari R.H.S. Bata- 

Ban Ma aNaaamaamaammmemmmesaaaaa | Vi2. Keterangan boleh dapat pada: 

Electrische - Drukkerij 
»PENGHAREPAN” 

  
  

Pendu-Comm. & Adm. kantoor - 

SALAM 
Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 

    Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 19 Ilir TU 1 Ke 

Mentjitak ' dari pekerdjaan Ketjil! Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. PALEMBA 

sampai besar. Pertjitakan kita adal Djam bitjara 7.30 — 8.30 pagi| : 221 
berarti kunst. 64/41 5 — T sore AAN aya ANTO IKANA 

  

  

  

    aa 

. with GI 3 ". I. | DD CI N E M A PA L A C E Ini malem dan besok 

MAREENE RL» Ia i “FRANZISCA GAAL 
16188 La jang tersohor terbantoe HERMAN THIMIG - TIBOR van HALMAY 

. NGORDON HARKE 
- 

Nruj pit WP bana | FRUCHTCHEN (Si Moengil) 
ph 

  

      
        
    .. | “Ini ada satoe film jang locar biasa, kotjak en memoeaskan pada publiek dengan Njanjian-Njanjian 'M 

cc segoga dapet banjak poedjian. 5 As 

Roesia Pemboeroehan M Terbalik 6 Hari Djoemahat. malam Saptoe : 
sa Film Besar jang seedah lama ditoenggoe en dibitjarakan : ,THE WORLD MOVES ON” 

NN Panu 
Anak-anak tidak boleh nonton dengen Madeleine Carrol — Franchot Tone 

  

  

“- 

    

AN ABE NA Tenten sebal KELAK E BS AA PEN PASAR SAR TA PPA NE Mg  
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No. 284 Reb 
#8 

20 . 

Na 
KB taat 

ANA 0 Re AGAN 

       

   

Maart 
Mn 
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.  Vorstenlanden dalam Volksraad 

    

ngkatan dari golohgan Rajat djelata 

  

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

Pedjambon berdiri gedong 

n diwakili oleh doea or 
: Jang seorang dipilih (oleh sa 

ang goepernoer, doeloe resident, 
tbea, bersama Jengan em 

ng lainnja di 

| Moelai di           
    
    

  

       

      

    
    

   

  

   

h, 
ilanden oentoek 

  

periode kelima jang aban, 
telah dipilih tocan Ac 

  

     

      

maka didoega pemerintah akan 
zangkat seorang poela. Anggota 

ihan soedah dari para “3 Da 
ja anggota angkatan akan diambilnja 

) Soerakarta. Apa lagi kalau benar 
. orang, bahwa” principieel dari 

1 sendiri haroes ada seorang 
oedoek di Pedjambon itoe. 

| tersiar, Gedelegeerde jang 
g, toean Pangeran Hadiwidjojc 

besar akan diangkat 
, Kabar ini banjak ke 

, Sebab anggota asal pilihan, 
Djojohoedojo itoe, tentoe 

itoe tahoe tentang seloek£be 
aton dan oeroesan Zelfbestuur. 
sendirinja toean Pangeran Ha 

paham sekali akan soal itoe, 
soal jang menjangkoet hal ich 

1 atau keradjaan Djawa ba- 
r diperbintjangkan dalam 

   

    
    
   
     

  

    
     

         

  

      

         

    

  

     

    
    

     

   
   

    

    

   
   

    
   

    

   
      

   

     

   
    

  

      
   

    

     

    

      

   

  

    

  

    

    

    

  

   

hendaknja mendjadi perhati 
h, Narpo Wandowo jalah 

oenan itoe empoenja pengoen 
cada tiga jaitoe: 

.P.H. Hadiwidjojo, Gedelegeer 
sekarang dan di Kraton men 

seur Kratonbestuur. pa 
K.P.H, Koesoemobroto, pembe 
Itoor Peroesahaan (bedrijven) di 

udara moeda- dari kandidat 

T. Joedonegoro 1, regent 
poetera menantoe radja. 
id ini mengoeatkan penj 
bahwa toean Pangeran Hadi 

ojo akan diangkat oleh pemerentah 
eboeng dengan ia itoe poenja| 

ur oentoek Voorzitter Raad | 
Agoeng jang akan-diberdirikan 

arta, maka di Vorstenlanden 
Voorzitter Bale Agoeng itoe 
 dirangkap (incomptabiliteit) 

anggota Volksraad. Tentangan 
a tidak ingin mentjampoeri, poe 
esaha atas kebidjaksanaan jang 

menarik, adalah oesoel soepa 

ongan Ra'jat minta diangkatnja 
p wakil jang ditoendjoek oleh 

« karena kandidat diatas itoe di 
p tidak sebagai wakil ,,orang 
Akan tetapi oesoel itoe agak 
ak mendapat perhatian dz 
oenar pihak Ra'jat. Entah se 

karang alasan baroe.. 
ah akan mengang 

    
   
   
   

  

   

          

   
   

  

   
   

    

golongan keradjinan (mid- | 
hoeboeng dengan ini, 
) minta. perhatiannja 

    

oe entah masih adi, en- 
ijoet. Anggotanja adalah 

  

   

   

    

    

     

: 

tang maoe dan tidak, inilah beloem 
diketahoei. 

Tentang perkandidaten toean Soeto 
po Wonobojo itoe kiranja akan men 
dapat persetoedjoean jan terbanjak 
dan djika dilaraskan dengan keadaan 
nja, memang penoendjoekan , Darmo 

|Kondo" itoe tidak keliroe. Toean Soe 
topo ini sebagai seorang partijman, 
jadalah orang jang boleh dipertjaja 
setia pada azasnja. Sedjak doeloe hing 
ga sekarang ia tetap berada dilingkoe 
ngan B.O. dan beberapa tahoen ber- 
Ikedoedoekan jang penting disitoe. 

Sebagai seorang B. O. ist, ia terke 
nal rapat pertaliannja dengan Ra'jat 
djelata, berpemandangan loeas dan 
djoedjoer. Kepada orang jang demi- 
Ikian, orang mesti menaroeh penghar- 
gaan. 

Lain alasan jang boleh dimadjoekan : 

pertama:  meskipoen kini ia men 
djabat kedoedoekan wakil pemoeka 
'B.O. tjabang, akan tetapi ia lebih ber 
sifat pemimpin B.O. sedjadjar dengan 
pemimpin jang lain, sehingga sebagai 

Volksraad, adalah soedah sepantasnja. 

kedoea: ia adalah seorang pemim 

pin Pakempalan Kawoelo Soerakarta. 

jang djoemblah anggotanja beriboe 
|orang, sehingga peristiwa ini mengoeat 

kan poela alasan pertama. 

— ketiga:  djika oempamanja dalam 
akan mengangkat wakil Vorstenlanden 

enan keloearga' radja ka |menghadapi sedikit kesoekaran, ber- 

gatoerkan voordracht tigalhoeboeng dengan satoe dan lain hal, 
tocan Soetopo boleh dipandang dapat 

poela mewakili Vorstenlanden itoe dan 

sebagai seorang jang hidoep ditengah 

Ra'jat dan Zelfbestuur, angkatan badan 

Inja adalah dapat mengenai kedoea 
pihaknja. Sebagai B:O. ist ia mesti pro 
radja. Pat 

| ke-empat: ia poen terkenal memper 

hatikan perekonomian Indonesia, boleh 

kelima: tidak asing tentangan on- 

derwijs. la doedoek dalam badan-pim 

pinan Taman Siswa, maka dalam ke: 

pentingan onderwijs tjoekoep oentoek 
mewakilinja. 

Jang terachir, berhoeboeng dengan 

terberitanja maksoed pemerintah akan 

mengangkat toean Ritman dari ,,Bat. 

Nwbl.“, kalau benar dan angkatan ma 

na karena dianggap perloe dalam 

Volksraad doedoek djoega seorang jour 

nalist Belanda, maka angkatan toean 
Soetopo itoe boleh disambilkan djoega 

ia sebagai wakil journalisten Indonesia, 

Tentang setoedjoe dan tidaknja 

dengan Volksraad atau perloe dan ti- 

daknja, dan laras ataupoen bertenta- 

ngan dengan kepentingan jourpalistiek 

inilah perkara jang-secundair. 

"Jang penting, kalau pemerentah me   
ringangkat journalist Belanda lebih Ser 

hak poela journalist Indonesia poen 

diangkat seorang. Toean Soetopo ada 

lah ketoea hoofdbestuur Perdi. Soeng 

dari Soerakarta oentoek |goehpoen Perdi tidak memperloeaskan 
tal-ichwal —raad akan tetapi menoe- 

t patoet, kedoedoekan journalist 

anda di Pedjambon, mesti disimpa 

i oleh journalist Indonesia, baik ia 

anggota Perdi, maoepoen boekan. . 

“tntoe. lebih moerni pabila journa- 

list Indonesia jang diangkat itoe jang 

berdiri sendiri, tidak sambilan. ,Djago 

o, B.O., P.P.K,D. dan|poen banjak. Nama hoofdredacteur 
entoe ramai 'soerat kabar ini pernah diseboet. Sya- 

gi 'ranamual di Soerabaja dan Adi Negoro 

  

   

  

   
    1 Soetopo Wonobojo, hoofd- 

.»Koemandang. Rakjat,”. Di 
itoe boekan sadja boleh 
longan keradjinan atau 

.middenstand itoe, akan'te 

tidak hanja seorang 

' poela mewakili Rak- Isi 
ir Pertod Ne bakat g 

tjoekoep |: 

di Medan 'poen boleh diketengahkan. 

' Kembali tentang wakil middenstand 

se Indoriesia, kalau angkatan tidak dikem 

“Ibalikan sebagai wakil Ra'jat Vorsten 

Ilanden, pemandangan sejogia ditoedjoe 
    

     

  

        

   

  

      
   

|kan ke Soerabaja. Kalangan PBI. mem 
poenjai tjoekoep 'anggauta jang dike 
moekakan dan pantas poela diangkat 
mewakili kaoem 'itoe. Sebetoelnja na 

isoedah -mewakili segala- 
ga angkatan pihak ini 
“angkatan jang boleh 

   

   
   

soedah “ berar 

  

  
     SAP 

i-Soerakarta tjoekoep | mewakili 
leh dikemoekakan. eni Tetapi d 

li aatapatanis ot, 
ika diharoeskan semata2 se 

    

PAPER! NI 

'pertimbangan mewakili kaoem kiri dij 

diangkat oentoek mewakili midden- 

Istand itoe. 
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oleh negeri. 
Maksoeddan toedjoean 
nja- dokter2 Indonesia. 

Balam makloematnja hoofdbestuur 
dari perhimpoenan dokter2 Indonesia, 
ada dioeraikan kekoeatirannja kalau ke 
djadian roemah2 sakit Gouvernement 
diserahkan kepada Zending dan Mis 
sie. .Sesoedah mengoeraikan sedjelas- 
nja tentang itoe keberatan2, laloe 
hoofdbestuur  terseboet - mengambil 
kesimpoelan sebagai berikoet : 
Memandang ini semoea maka hoofd 

bestuur dari perhimpoenan dokter2 
Indonesia memandang hal ini sebagai 
kewadjiban batin (moreele plicht) dan 
dengan sangat tetapi ta'zimnja men- 
desak kepada Pemerintah soepaja 
itoe maksoed . penjerahan roemah2 
sakit kepada Missie dan Zending tidak 
dilandjoetkan, dan soepaja soedi kira 
nja mempertimbangkan : 

1. Itoe pemeliharaan orang2 sakit 
soepaja masih tetap sebagai satoe ba- 
gian dari pada kewadjiban Negeri. 

2. Soepaja roemah2 sakit Gouver- 
nement itoe tinggal tetap dalam tangan 
nja pembesar jang neutraal dan djangan 
diberikan (diover) kepada satoe badan 
ke-agamaan (Zending dan Missiel). 

3. Bertambah banjaknja dokter2 loear 
negeri jang dipekerdjakan pada dienst 
pemeliharaan orang2 sakit, soepaja 
ditjegah atau dibatasi. 

4, Soepaja diatoer goena memba- 
ngoenkan dan memadjoekan satoe ke 
doedoekan (stand) dokter-dokter di ini 
negeri bertambah baik, dan soepaja 
mentjegah bahajanja kebanjakan orang 
menganggoer. 

—0— 

Perkara pamflet Soekardjo. 

Kenaltahoonpendjara. 

Seperti jang soedah dikabarkan, ma 
ka pada hari Kemis 14 Maart jbl, pe 
meriksaannja toean Soekardjo, bekas 
anak kapal, dilandjoetkan, bertempat 

dipengadilan Kraton Djokjakarta, Ang 
gota! madjelis pengadilan tetap seperti 
doeloe, diketahoci oleh pangeran Te- 
djokoesoemo, sedang jang doedoek se 
bagai djaksa serta jg. memberi soal 
djawab R.M.T., Nitinegoro. jang da- 
tang toeroet menghadliri pemeriksaan 
banjak sekali, terhitoeng djoega dari 
pihak kaoem perempoean. 

Setelah terdakwa didengar kedenga 
rannja lagi sekedar berhoeboeng de- 
ngan pendjawabannja dalam pemerik 
saan jang pertama, pertanjaan mana 
didjawab tetap seperti doeloe, maka 
laloe dipanggil saksi kedoea toean 
Hardjowirjo dari Madioen, jang akan di 
serahi oentoek menjiarkan itoe pamflet 

Saksi tidak mempoenjai anggapan 
manifest bersifat menghasoet, sebab 
djika demikian soedah barang tentoe 
dia tidak akan maoe melakoekannja. 
Siaran hanja mengandoeng maksoed 
»membangoenkan semangat“ ra'jat jg. 
kini hampir mati, boekan bermaksoed 
akan ,menghasoet” atau , melanggar 
oendang2 negeri“. 

Akan tetapi walaupoen demikian, 
begitoe anggapan terdakwa, oleh ka- 
rena dia merasa hatinja tidak enak 
berhoeboeng dengan itoe manifest, ma- 
ka pamflet tidak tentoe disiarkan, — 

Sesoedah itoe laloe saksi ketiga, ja- 
itoe anak jang disoeroeh mengambil 
andong (kereta) oentoek dinaiki ter- 
dakwa ketika maoe bepergian, dioen 
dang kemoeka. 

Sesoedah diadakan pauze dan oleh 
karena terdakwa tidak mempoenjai 
pembitjaraan lagi, maka djoeroe pem- 
bela mr. Soejoedi Taloe dipersilahkan 
memboeat pleidooinja. Beliau mene- 
rangkan bahwa perkara terseboet sa- 
masekali tidak dapat dikenakan randjau 
'artikel 153 bis, sebab perkara itoe be 
loem mendjadi socatoe perboeatan, 
baroe angan2 sadja, sedang artikel 
153 bis bisa dilakoekan, djika perka- 

  

bagai wakil middenstand, di Malang 
ada seorang jang hidoep diantara ka- 
oem itoe, jani toean Soedomo. ad 
ministratoer' Centrale Bank ,, Toemapel" 
seorang terpeladjar jang giat bekerdja 
memperbaiki perekonomian bangsanja 
dan berpengetahoean loeas, Sekarang 
ia mendjadi anggauta Provinciale Raad 
di Soerabaja, 
Memang patoet ada perwakilan ka 

oem middenstand itoe. Soedah atau 
beloem ada middenstand Indonesia ini 
dalam arti kata jang sebenarnja tetapi 
djika ditilik waktoe permoesjawaratan 
dagang Belanda—Djepang kaoem ba 
tik Indonesia misalnja didengar pen 
dapatannja, maka memang ada didjalan 
jang benar kalau golongan ini mewa 
'kili di Volksraad, 

| Pemiliharaan orang sakit dioeroes | 
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Kesempatan baik boeat publiek 

tetap di Pintoe 

Menoenggoe dengan hormat 

RACEHMAN TAMIN 
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ra soedah diperbeeat. Soenggoeh ini 
ada ke-actief-annja fihak politie. Maka 
itoe perloe beliau memperingatkan ke- 
pada sekalian kaoem pergerakan soe- 
paja lebih ati2, sebab ,,dinding mem- 
poenjai soeara“. Pembela mengasih 
beberapa tjontoh berhoeboeng dengan 
perkara-angan2 (poging) dan perboea 
tan (daad) ini, jang soenggoeh mena 
rik perhatiannja madjelis hakim. Di- 
katakan djoega, bahwa terdakwa mes 
tinja akan membikin itoe pamflet se- 
djoemblah 1000 lembar, akan tetapi 
baroe 800 bidji telah dihabisi dan ma- 
nifest disimpan dalam kopernja oen- 
toek dibakar esok paginja. 

Djadi voorbreidingshandeling (per- 
sediaan perboeatan) baroe sampai de- 
mikian sadja, masih djaoeh dari pada 
uitvoeringsbehandeling (perboeatan - 
daad). Selandjoetnja pembela mesti 
periksa tentangssboenjinja manifest, 
soenggoeh memang betoel niat akan 
membangoenkan rakjat, sama sekali 
tidak menjoeroeh akan memboeat pem 
brontakan. Dari itoe boekan tempatnja 
niatan ini dapat dikenakan randjau153 
bis, Sebagai penoetoep kata dengan 
conclusie : oleh karena pertama itoe 
perkara beloem sampai mendjadi per 
boeatan, kedoea oleh sebab angan2 
itoe tidak dapat dikenakan randjau dan 
ketiga kalinja oleh karena isinja mani 
fest samasekali tidak mengandoeng 
hasoetan, maka pembela mintakan be- 
bas terdakwa dari toentoetan. 

Setelah madjelis pengadilan membi- 
kin raadkamer ada sekira setengah 
djam lamanja, maka sidang laloe di 
boeka lagi dan kepoetoesannja : oleh 
karena terdakwa njata dengan senga- 
dja, dengan toelisan, walaupoen tidak 
terang, dengan sesingitan, telah meng 
ganggoe keamanan oemoem, maka ter 
dakwa didjatoehkan vonnis satoe ta- 
hoen pendjara dipotong selama dida- 
lam tahanan moelai 9 Agoestoes, Djika 
tidak menerima itoe poetoesan, terdak- 
wa dapat naik appel kehadapan Seri 
Soeltan selama 21 hari moelai sekarang. 

Setelah poetoesan moelai ditimbang2 
oleh terdakwa dengan pembela, toean 
Soekardjo menerima baik itoe poetoe- 
san dan hoekoeman akan didjalankan 
didalam pendjara Kraton di Kepatihan. 

Sekianlah perkara pamflet-Soekardjo 
habis. Boeat pengadilan Kraton baroe 
sekarang inilah boeat pertama kali 
memeriksa perkara politiek. 

—0 — 

Consultatie bureau. 

Bekerdja kedesa-desa. 

Pendjagaan hal kesehatan bagi anak- 
anak ketjil memang satoe pekerdjaan 
jang boekan moedah, Kalau dalam 
satoe knempoelan banjak "anak-anak 
jang mati, sebeloem oemoer satoe 
tahoen, sedang dalam satoe koempoe- 
lan lain lagi ada sedikit, itoe sebabnja 
tidak lain, karena jang terseboet doe- 
loean jang mendjadi oyang2 toeanja 
tidak mendjaga atau koerang mendja- 
ganja hal kesehatan anak2 itoe, 

Kebiasaan sekali orang toea dikam- 
poeng soeka mengasih makanan kepa 
da anak2 jang beberapa boelan 'sadja 
oemoernja, mengasih makanan 'jang 
keras-keras, daging, semangka, sajoe- 
ran dan lain-lain, atau karena koerang 

memakan makanan jang dikena oleh 
koetoe2 penjakit dari kaki lalat, ma- 
kannja sembarang waktoe'sadja kapan 
dia menangis atau membiarkan anak2 
itoe menaroeh sebarang apa-apa jang     Sekian, 

v 

kotor dalam moeloetnja, 

pendjagaannja anak-anak itoe bisal 

Bagaimana haroesnja mendjaga anak 
ketjil, bagaimana tanda-tandanja anak 
jang sehat dan jang sakit, hal itoe 
semoea soedah tidak bisa dipoengkir 
lagi bagi orang2 toea dikampoeng 
banjak jang tidak mengetahoeinja. 

Kalau anak soedah beberapa hari ti 
dak soeka makan, tjoema berbaring di 
tempat tidoer sadja, baroe tahoe bahwa 
anak itoe sakit, dan baroelah riboet 
mentjari obat atau memanggil doekoen. 

Bagi di kota2 besar, hal2 jang sema 
tjam ini soedah mendapat pertolongan, 
jaitoe dengan berdirinja beberapa con 
sultatie-bureau. 

Dan sekarang di Garoet poen moe 
lai orang memperhatikan akan kesoesa 
han2 sebagai terseboet diatas. 

Consultatie-bureau jg. dipimpin oleh 
Raden Ajoe Regent Garoet, jang baroe 
beberapa boelan berdirinja, sekarang 
soedah moelai bekerdja kedesa-desa, 
teroetama jang ada dibagian kota. Pa - 
da hari jang ditentoekan orang2 jang 
mempoenjai anak ketjil diberi pembe 
rian tahoe, soepajadibawa kebale-desa. 

Disitoe laloe diperiksa berapa berat 
nja anak itoe dan bagaimana keseha- 
tannja. Anak2 jg mempoenjai penjakit 
dikasih satoe kartoe (polikliniek kaart| 
soepaja dibawa keroemah sakit dan di 
mana itoe kartjis ada diseboetkan, 
bahwa jang mempoenjai kartoe 'itoe 
bisa mendapat obat moerah diroemah 
sakit. 

Tentoe sadja ini pekerdjaan men- 
djadikan satoe pertolongan besar bagi 
orang2 didesa jang tidak tahoe atau 
koerang pengetahoeannja dari hal pe- 
rawatan anak kefjil, 

Lebih2 moelianja dan berhasilnja 
segala jang ditjita2kan oleh Consulatie 
Bureau kalau segala anak jang sakit 
itoe mendapat obat jang pertjoema, 
karena menoeroet pendapatan kita ka- 
lau seorang2 desa jang anaknja sakit, 
haroes membeli obat, sedang oeang 
tidak ada, tentoe ia tidak akan maoe 
datang lagi ke itoe Consulatie-Bureau. 

—0— CG 

Hari Raja Hadji di Garoet. 
Sembahjang ditanah Ia- 
pang Paris dihadliri k.I. 
25002 orang banjaknja. 

Soedah kedoea kali ini Moehamma- 
dijah tjabang Garoet melakoekan oe- 
patjara Sembahjang ditanah lapang, 
jaitoe pada hari raja Aidilfitri jang 
soedah laloe dan hari Djoemat j.b.I. 
hari raja Aidil Adha. 

Meskipoen hari itoe taboeh ditiap2 
mesdjid baroe dipoekoel orang: seakan 
akan memberi tahoe bahwa hari raja 
Aidil Adha itoe hari besok (Saptoel, 
tetapi kita lihat tidak sedikit orang2 
jang datang dari segala djoeroesan, 
dari djalan Leuwidaoen, Tjampaka 
Sanding dan Panawoean, berdoejoen- 
doejoen lelaki perempoean sambil me- 
ngempit tikar sama menoedjoe kela- 
pang Paris. . 

Bendera Moehammadijah ditanah 
lapang soedah berkibar-kibar, Pandoe 
pandoe dengan pimpinannja toean 
Ahmad Sobandi hiboek bekerdja me- 
ngatoer tempat sembahjang. Boeat 
tempat isteri diatoer dibelakang dengan 
dihalangi oleh lajar. 

Makin siang orang-orang jang da- 
tang makin Ranah, ternjata seroean 
dan-adjakan Moehammadjjah ini ber- 
hasil baik, sehingga jang datang ada 
k.I. 20C0 orang kaoem laki-laki dan 
k.I. 5000 crang perempoean, Tjoema   kita merasa ketjiwa, waktoe sembah- 
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Al-Azhar adalah sebocah penteng ke 
perijajaan dan seboeah soemoer pen| 

mentjarkan sinarnja keseloeroeh doenia 

'Islam. Ini adalah seboeah sekolah 

tinggi jang gembira betoel, oleh sebab 

ia digemari dengan sangat disekalian 

negeri negeri Islam, jang mana dapat) 
ditoendjoekkan oleh djoemblah kaoem 
peladjar jang datang dari negeri-negeri 

asing oentoek meneroeskan peladjaran 
MO aa 

|. Disini diadakan 28 tempat oentoek 

700 kaoem peladjar dari bangsa-bangsa 

dan negeri-negeri jang berlainan seperti 

Syrie, Tripoli, Tunis, Algerie, Marocco, 

Irak,” Toerki, Klein-Azie, Caucasie, 
Hedjaz, Nejd, Yemen, Koerdistan, 

Afganistan, India, Soedan, Abessinie 

| daerah Somali, Afrika Selatan, Djawa, 

Borneo, Tiongkok, Joego Slavie, Rus- 

land, Polen, Albanie, Kepoelauan 

Inggeris, Australia dan Amerika. 

   
   
    

Bangsa-bangsa asing ini, terasing 

dari keramaian doenia, dengan ber- 

soenggoeh-soenggoeh dan sepoeas- 

 poeasnja meminoem sekalipoen penge- 

tahocan itoe dari dalam mata air ini, 

dan kelaknja mereka mendjadi pemim- 

an kaoem peladjar 
Ta using di Al Azhar Cairo. 1 

Men ' Seroean kepada doenia Islam oemoemnja, dari kaoem 

20. peladjar .bai 1gsa asing disekolah tinggi Al-Azhar. 

  

  

sepatoe2 dari beratoes2 kaoem politie 
jang bersendjata, jg. mana sesoedah 

memboeat tempat jg soetji itoe men- 
djadi soeatoe lapangan tempat bertem 
poer, menjerang kaoem2 peladjar jg ke 
'takoetan itoe. Pintoe2 dipetjahkan dan 
kamar2 mereka dihantjoerkan. 
. Mereka jang sedang tidoer njenjak. 
sembahjang, ataupoen membatja @uran, 
kira-kira sedjoemblah 300 orang “alim, 
orang2 jang tidak bersalah, jang se- 
kali kali tiada pernah toeroet dalam 
pertikaian oemoem, tidak perdoeli 
moeda atau toea, boeta»sakit ataupoen 
pintjang, semoeanja diboeroe sebagai 
tikoes didalam liangnja, tertangkap 
sebagai andjing gila, dan dengan tiada 
|beralas kepala dan kaki lagi, mereka 
dioesir sebagai binatang jang tiada 
dapat soeara lagi oentoek dipendjara- 
ikan, dimana mereka dilemparkan ke 
dalam kamar2 gelap dengan tiada di 
beri makanan sesoeappoen dan tia Ia 
"bertempat tidoer. Akan mereka jang 
lain itoe jang dapat keloear dari dalam 
mesdjid pada waktoe serangan oentoek 
masoek kedalam bahagian2 mereka da- 
pat dihalangi terpaksa berkeliaran di 
waktoe siang dan malam dengan tiada 

pin2 soeloeh pengetahoean dan soeloeh 'mempoenjai tempat berlindoeng sesoe 

agama ditanah air mereka sendiri. 

Mereka gembira betoel tentang ke- 

moerahan hati E:yp'e jang indah dan 

jang kaja raja ivve daa mereka hidoep 

ai ditanah air mereka sendiri, 

Selamanja mereka menghindarkan diri 

dari sekalian kaoem pergerakan politiek 

In sociaal. 
Maa Pi “olah sebab mereka 

merasa tiada sanggoep Oentoek men 
erita pekerdjaan2 kedjam jang dila derita pekerdj belas riboe 

koekan oleh kira2 doea 

atoe djoeapoen, dan oleh sebab itoe 
telah ditangkap beberapa orang dan 
diboeang kcloear Egypte oentoek se- 
lamanja, digari ia digari sebagai ka- 
oem pendjahat jang tidak ada bandi- 
ngannja. 

Apakah ini boekan soeatoe kedjadi 
an jang sekedjam-kedjamnja dan tiap2 
orang soedah tentoe akan bertanja apa 
kah sebabnja maka moengkin, bahwa 
sekalian orang jang sepatoetnja bero- 
leh kesentosaan dibawah soeatoe pe-     .m peladjar Egypte dan professor2 | merintah jang kemoerahan hatinja, tia 

Kao Poerkan oleH Sheikh Besar, da berbatas lagi dan perlindoengan 

Rector dari Sekolah Tinggi Al-Azhar, ' pemerintah dari seorang jang giat, ten 

Maka dengan bersoenggoeh soenggoeh tang agama, intellect harapan dan ke- 
mereka telah mentjoba menghindarkan baikan hati seperti seorang bapa pada 

tindakan 
sedih hati betoel. 

selama 3 boelan, diwaktoe mana pert 

kaian itoe bersimaharadjalela. 

Akan tetapi mereka sangat terperan 

djat tentang larangan bersembahjang 
di Djami oel Azhar Imesdjid 

Azhar). Larangan ini, adalah soeatoe 

kedjadian jang tidak pernah didjoempai 

Djoem'at 

| dalam sedjarah doenia Islam. 

mereka, diwaktoe papa hari Minggoe 24 

Februari dengan tiba tiba mereka teroes 

ditoentoet. 

3 

jang 

mendjadi satoe keanehan atau 

noeroet kebiasaannja 
Moehammad s.a.w., seperti diseboet 

kan dalam Hadits Moeslim, jang 

artinja 1 0. 

»Sebetoel2nja Roesoeloelloh S.a.w, 

toeroen (ketanah lapang) pada wak- 
' toe hari raja Aidil Adha dan hari raja 

Aidilfitri serta moelai sembahjang”. 

Dalam Kasjfoel-Choemah:” Adapoen 
Rosoeloelloh .s.a.w. kerapkali sem 
“bahjang ditanah lapang dan soedah ke| 
hoedjanan pada waktoe hari raja Aidil 

fitri, maka beliau bersama-sama sem- | 

bahjang dimesdjid.“ 
Bisa djoega ini adjakan dan seroean 

“tidak sampai kepada mereka, tetapi 
lebih lagi mengherankan kepada kita, | 

diantaranja penonton itoe ada djoega 

orang hadji, jang tentoe soedah me- 
ngerti. 
Pendjagaan politie dipinggir djala- 

lapang itoe ada tjoekoep. 

Poekoel 7 seorang Pandoe memboe- 
nan tanah 

itoe, meskipoen mereka ber. 

oleh sebab mereka 

haroes menghentikan peladjaran mereka 

kan tetapi alangkah terperandjatnja- 

Mesdjid jang terseboet itoe 

dengan tiada segan2 telah dikotori oleh 

1 
akan dimoelai, beratoes2 orang 

koem Moeslimin berdiri dipinggir dja 

lan tinggal sama menonton sadja, Se- 

akan-akan orang jang lagi menonton 

pertandingan sepak raga. Bisa djadi 

orang2 itoe menoeroet pemandangan 

nja hal sembahjang ditanah lapang itoe 
kemo- 

delan, sampai djadi ditonton, sedang 

“ didalam soerat sebaran, perak sem- 

. bahji ditanah lapang itoe ada me- 

Ti N kandiea Nabi 

njikan trompet memberi 'isjarat sembah 
jang akan dimoelai, maka sekalian jg. 

| hadir itoe sama berdiri sembahjang 
dan toean Hadji Bazoeri mendjadi 
imamnja. s OA et una 

Setelah sel -sai sembahjangnja, laloe 
toean Mhi. Fadjri naik kemimbar mem 

batja choetbah. Dengan soeara jang 
, njaring dan terang, pembatjaan choet- 

'bah itoe diterangkan dalam bahasa 
Soenda, sehingga kedengaran dengan 
terang ketempat orang-orang jang sa- 
ma menonton. Nu Y 

Maraoodija Beren memoelia 
kan dan membesarkan hari itoe, mak- 
soednja orang .ber'ibadat, maksoednja 
'mengadakan koerban dengan djelas 

| diterangkan sampai dimengerti oleti 
sekalian pendengar.” 

orang2 asing dan djoega pada anak 
negeri disitoe ada diterima dengan ke 
benaran, 

il Oleh sebab itoe, kami kaoem pela 
djar bangsa asing, atas nama Islam 
dan kemanoesiaan kami menjoeroeh 
kepada radja2 Islam, poetera2nja, oela- 
ma2, perkoempoelan2 dandoenia Moes 

test terhadap pada pekerdjaan kedjam 
jang loear biasa itoe didalam sedjarah 
Islam. 

Dan lagi kami berseroe soepaja ke- 
kedjaman jang seroepa ini dihentikan 
dan mengoebah pekerdjaan-pekerdjaan 
jang salah-salah itoe. S. Deli. 

Poekoei 8 lebih oepatjara itoe baroe 
selesai, orang2 sama boebaran, 

Kemoedian disekolah Moehamma- 
dijah Lio diadakan pemotongan koer- 
ban, dan laloe dagingnja di bagi2kan. 

Padahari Saptoenja. 

Hari raja Aidil Adha itoe boeat oe- 
moemnja di Garoet, djatoeh dihari 
Saptge. Pada malamnja | Djoem'at sorel 

soedah ramai mengadakan selamatan. 
-|Dalam rioengan2 itoe hal perselisihan 

djatoehnja hari raja Aidil-Adha ini men 
|djadi pembitjaraan djoega. Begitoe 
poela tentang sembahjang ditanah 
lapang ternjata banjak jang tidak me 
ngerti, katanja : ,, Boeat apa kita menga 
dakan. mesdjid, pada waktoenja tidak 
dipakai ?” , 

Moedah-moedahan sadja lambat Ia 
oen sekalian kaoem Moeslimin jang 
ada di Garoet dengan atas oesahanja 

| Moehammadijah dan perkoempoelan2 
agama lainnja, bisa mendjadi terang 
dan djangan sampai kedjadian sebagai 
mana terseboet diatas orang sembah- 
jang sampai ditonton, 

Bekas gezaghebber Margadant. 

Sebenarnjatidak ber- 
salah meskipoensoe- 
.dah mendjalani hoekoe 
man beberapatahoen. 

Dari fihak jg boleh dipertjaja .Soer. 
dbl“. dengar, professor van Kan se- 
beloemnja menoempang kapal ,Tji- 

negeri di Buitenzorg, dengan menoen 
djoekkan boekti2 sebagai ia poenja 
kejakinan, toean Margadant tidak ada 
kesalahan apa-apa. : 

Barangkali orang masih beloem loepa 
tentang ini perkara. Beberapa tahoen 
berselang itoe gezaghebber Margadant 
dihoekoem oleh Raad van Justitie ber 
hoeboeng dengan penggelapan jang 
telah dilakoekan didaerah, dimana ja 
doeloe ada bekerdja. Tapi ia tetap 
bilang tidak salah dan sampainja pada 
Hof tinggi ia djoega ditetapkan moesti 
mendjalani itoe hoekoeman. | 

ti 
  

limin seloeroehnja oentoek mempro- 

sesoedah 'asar dikampoeng kampoeng 

sendane“, telah mengadap pada wali 

Ind, Crt: pada waktoenja dipimpin 
oleh toean G. M.D. G. Kach, bela ke 
ras pada itoe gezaghebber, jang bilang, 
ini orang tidak salah soedah kena hoe 
koem, dengan persaksian2 jg. palsoe. 

Kemoedian soedah dibangoenkan sa 
toe eereraad jang masih oesoet lagi 
ini perkara. , 

« Kalau toelisan diatas ada betoel, ma 

ka pendapatan professor Kan ada tjo 

tjiok dengan toean Koch. 
“ Begitoelah tocan Margadant soedah 

meringkoek beberapa tahoen dalam pen 

djara dan sekarang terboekti ia tidak 
bersalah apa-apa. 

Apabila wali negeri toeroet pada 
pendapatan prof. Kan? maka wali ne- 
geri tentoe akan makloemkan pernjata 
an kembalinja kehormatan toean Mar- 
gadant. Poen ia tentoe akan kembali 
ditempatkan pada djabatan negeri. 

—0 — 

Pembongkaran digoedang garam. 

Aneta dari Semarang mengabarkan 
bahwa kemaren malam roemah garam 
Gouvernement dj Wonosobo soedah di 
bougkar oleh pentjoeri, darimana soe- 
dah tertjoeri oeang kertas P. 1907, se 
dang pendjahatnja beloem ketahoean 
dan masih dioesoet oleh politie. 

LO -- 

Rempa-rempa dari Tangerang. 

. Pembantoe kita dari Tangerang me 
ngabarkan : 

Tanaman padi. 
Keadaan tanaman padi di Tangerang 

boeat ini tahoen rata2 ada menjenang- 
kan. Di Pawagebang bilangan Sangiang 
tahoen jang doeloe ta' dapat menanam 
padi, lantaran dari betjek kebanjakan 
air, poen sekarang bisa ditanam de- 
ngan keadaan bagoes. Moedah moe- 
dahan ini tjita2 jang menjenangkan 
djangan sampai merosot. 

P.K,O.M. Pasoendan. 

Atas oesaha Pasoendan tjabang Ta 
ngerang, disini telah didirikan seboeah 
badan P(enoeloeng) K(ematian) O( rang 
Miskin). Jaitoe memberi derma kepada 
orang siapa poen jang mendapat kema 

sjarat2 Wang mana terdapat dengan 
mengoempoelkan dari oeroesan leden 
dari pertoendjoekan voetbal, poen dari 
siapa djoegasjang 'soeka menjokong. 

Itoe perkara firma Dralle. 

Tidak diteroeskan 

Orang masih ingat itoe perkara 
pembeslahan minjak2 wangi dari N.V. 
Parfumerie en Toilet - zeepfabriek 
Georg Draile di Soerabaja sebab 
persangkaan penjeloendoepan benda2 
goena membikin minjak wangi d. LI. 

Sedari itoe waktoe orang mendja- 
lankan penjelidikan dan pengoesoetan. 

Sekarang Ind, Crt. dapat mengabar 
kan bahwa itoe perkara terhadap firma 
Drale dengan tentoe tidak akan di 
teroeskan sampai diperiksa oleh pe 
ngadilan. 

Semoea barang2 jang doeloenja ber 
hoeboeng dengan ini pengoesoetan 
telah dibeslag, sekarang soedah dikem 
balikan lagi kepada itoe firma, 

— 0 — 

Kesoekaran dan bahaja kelaparan. 

didaerah Tjipondok. 

' Pembantoe kita dari Tangerang me 
ngabarkan : 

Dalam boelan Februari jbl. di Tji- 
pondok kedapatan beberapa poeloeh 
djiwa orang jang terantjam bahaja ke- 
laparan. Betoe! keadaan tanaman padi 
ada baik, tapi masih berapa boelan 
moesti ditoenggoe.  - 

Hal mana mendjadikan perhatian 
bestuur. Atas oesahanja toean Wedana 
masing masing telah diberikan beras 
dan garam, sekedar oentoek menjam- 
boeng penghidoepan, dan djoega poen 
orang lelakinja masing-masing di ich- 
tiarkan oentoek mendapat pekerdjaan 
di irrigatie. 

. Akan tetapi desa Tjipondok terseboet 
Idengan letaknja pekerdjaan irrigatie 
ada 9km. lebih djaoehnja, mendjadi 
masing2 ada sedikit soesah boeat poe 
lang balik keroemahnja. Dari itoe oleh 
karena di Tjipondok djoega akan di 
adakan pemboekaan pekerdjaan, (jatioe 
Tanah tinggi leiding) apakah tidak lebih 
baik bahwa ini diboeka lebih doeloe, 
oentoek menolong mereka masing2. 

Karena kalau kira-kira doea boelan 
lagi datang waktoenja memotong padi, 
sehingga dapatlah melepaskan bahaja 
kelaparan. 

boelan itoe memang berat tanggoengan 
pemimpin rakjat atau bestuur teroetama 
boeat meringankan dan menolong 
ini beban rakjat jang moengkin menim 
boelkan bentjana dan kedjahatan2. 

| Ha   
  

'gitoe baik sehingga terdjadi penggela 

tian tidak mempoenjai ongkos oentoek 

Tjoema sementara menoenggoe doea| 

Tentang itoe penggelapan 
ratoesan riboe roepiah 

di Rekalen Sampean. 
Siapakah jang menang 
goeng djawab? 

“Tentang itoe penggelapan2 jang di 
lakoekan di pendjabatan Kentjong, ada | 
dikabarkan bahwa didalam tahoen 1931 

B.O.W. memang soedan menoeliskan 
hal ini kepada Waterstaatsdienst. 

Beralasan dengan itoe maka Java 
Bede anggap sekarang dalam pengge 
lapan terseboet jang bersalah ialah 
provincie, tetapi Ind 'Crt berpendapa- 
tan itoe anggapan J.B. tidak betoel, 
katanja jang menanggoeng djawab da 
lam hal itoe penggelapan2, jaitoe Cen 
trale departement karena ia poenja 
pekerdjaan controle (menilik) tidak be 

pan2 begitoe begitoe besar. Pendeknja 
kedoea soerat kabar itoe moefakat soe| 
paja ditjari dimana letaknja itoe kesa 
lahan dan siapa jang menanggoeng 
djawab dalam itoe keteledoran sehing 
ga negeri mendapat keroegian bebe- 
rapa ton oeang. 

Dengan djitoe sekali dalam hal ini 
Pewarta Soerabaja mengatakan : 

Pengharapan boeat dapatkan orang 
jang salah dalam ini oeroesan tidak 
begitoe besar, lantaran sebagai biasa 
jang satoe menjalahkan jang lain dan 
achirnja jang salah jalah pegawai 
rendahan, karena ini tidak bisa didja- 
toehkan kesalahannja pada pegawai 
jang lebih rendah lagi. Dari pegawai 
rendahan orang tentoe tidak bisa kem 
balinja itoe oeang ratoesan riboe roe 
piah, boekan ? 5 

Biasanja perkara begitoe lantas man 
dek, tidak keroean jang salah. Paling 
banjak orang jang lakoekan penggela- 
pan dihoekoem boei. Dan siapakah 
jang menanggoeng keroegian?. ..... 
Inilah soedah tetap diketahoei, jaitoe 
orang2 jang bajar belasting. 

—Gg— 

Tidak adanja peratoerantanah jang 
sepantasnja. 

Sebab itoebanjak pen- 
tjoerian kajoe dan pem- 
boekaantanahgelapdi 
bilangan Goenoeng Ki- 
doel. 

Goenoeng Kidoel soedah bertahoen 
tahoen lamanja terkenal karena banjak 
nja pentjoerian kajoe dari hoetan2 djati, 
terhadap itoe bestuuretidak dapat ber 
bseat apa-apa, toelis Loc. 

Kesoekaran hidoeprja pendoedoek 
di bilangan itoe tentoe sekali mendjadi 
sebab jang teroetama dari banjaknja 
pentjoerian itoe. Rendjagaan hoetan 
ada gagal, oleh karena banjak pemim 
pin desa toeroet main knoei. Pendjara 
tidak menakoetkan, malah sebaliknja 
orang-orang jang didalam desa sendiri 
hanja hidoep dengan makan gaplek di 
dalam  pendjara mendapat lagi nasi 
dengan ikan dan telor. 

Keadaan lain, jang membikin pen- 
tjoerian2 kajoe djadi banjak dilakoe- 
kan, jalah tidak adanja peratoeran2 
tanah jang sepantasnja. 

Boschwezen mempoenjai beberapa 
»hoetan jang soedah di-afschrijf“ jang 

besar dan ketjil dan terpentjar-pentjar, 
hoetan-hoetan, jang pada sesoedahnja 
ditebangi bersih tidak ditanami apa 
apa lagi. 

Sesoedahnja ditebang bersih, tanah 

tanah itoe mendjadi tanah negeri mer- 

deka. Menoeroet 'peratoeran tanah 

jang sekarang Sultanaat haroes mem- 

beri tanah-tanah ini pada keloerahan 

keloerahan, kemoedian itoe dibagi- 
bagi diantara pendoedoek. 

Tetapi ini beloem pernah kedjadian, 

Negeri dan keloerahan tidak tjampoer, 

dan pendoedoek negeri toch mendoe 

doeki tanah-tanah itoe. ,Pengloeasan 

kepoenjaan ini soesah boeat dinjatakan, 

oleh karena tanah pendoedoek tidak 

ada dikenakan landrante dan karenanja 

djadi djoega tidak ada dimasoekan di 

dalam kaart menoeroet sepantasnja. 

Dan kalau seboeah hoetan jang di- 

    

TANDPASTA 
  

dengan tjepat, pendoedoek membantoe 
dan tebang sendiri, mendjoeal kajoenja 
dan memboeka tanah itoe, Terhadap 
pada ini moesti diambil tindakan ter- 
lebih keras. Boekan dimaksoedkan akan 
melakoekan pendoedoek dari tanah- 
tanah jang didoedoeki oleh me- 
reka setjara tidak sah, tetapi moelai 
dengan tahoen 1936 boeat. semoea 

- Itanah akan moesti dibajar landrente 
dengan ditetapkan harga minimum. 

Tidak lama akan dimoelai dengan 
pekerdjaan membikin kaart dari tanah2 
jang soedah, dan karenanja djadi bisa 
dilakoekan pembrantasan pengloeasan 
setjara gelap. 

Lain dari itoe poen akan dilakoekan 
pembersihan didalam bestuur-bestuur 
desa dan dari personeel boschwezen. 

“ Dengan tjara ini bestuur harap bisa 
berbareng melakoekan pembasmian 
pentjoerian kajoe dengan pengadaan 
peratoeran agrarisch, jang sampai se- 
begitoe djaoeh tidak ada. 

LA AN 
S 

Keadaan di Tjepoe dan sekitarnja. 
So'“al pergerakan anak 
negeri. 

Pembantoe kita dari Tjepoe menga- 
barkan : ". 

kala pemerintah mengeloearkan tangan 
besinja dengan adanja vergaderverbod, 
pergerakan kiri smendapat hantaman 
jang terkeras, begitoelah poela keada- 
annja di Tjepoe. Hampir 100pCt. per 
gerakan kita disini oendoer kebelakang. 

Partindo : telah roeboeh hidoep2an, 
mati zonder dikoeboer. 

Pergerakan Pemoeda, mitsalnja K.B.I, 
dan I.M. sama sekali ta' ada soearanja. 
Kadang2 hanja ada satoe doea Pandoe 
jang bermain2 ditanah lapangnja. Ter 
oetama IM-nja, lemas sama sekali, pe 
ribahasa hidoep, hanja hidoep2an sa- 
hadja , tinggal namanja sahadja, prak- 
tijk, o, djaoeh. 

Sedang anggota2nja dari sekalian 
perkoempoelan terseboet diatas tadi, . 
hampir semoea ta'“mengelogarkan si-: 
oe ngnja, malahan banjak jang menge 
tjewakan perboeatannja, sepak terdjang 
nja, sama sekali tidak ada tilas-tilasnja 
jang doeloe pernah bergerak, pernah 
berhimpoen dan' sebagainja. Padahal 

organisatienja, akan tetapi s a- 
noe barinja— sampai dilobang koe 
boet haroes masih ada. Inilah mem- 
boektikan bahwa memang bangsa kita 
pergerakannja beloem didalam keada- , 
an jang volmaakt, masih banjak 
individu2 jang hanja anoet groe- 
bjoek sahadja, malahan kadang2. 

poelannja, 
Kapankah ini hilangnja ? tersilah. 
Menilik keadaan terseboet benarlah 

toelisan didalam Pemandangan 
ini tempo hari jang berboenji : 

Diantara Indonesia tengah, moelai 
arah Timoer dari goenoeng Moeria sam 
pai di Tjepoe, so'al pergerakan adalah 
koerang sekali madjvenja. 

Hanja Pergoeroean Taman Sis- 
wa jang kini dapat kita pandang, men . 
djadi Sinarnja kota Tjepoe: akan 
tetapi toh djoega merasakan crisis.   

afschrijf setjara demikian tidak kosong 

boleh djoega 

Djikaloe Toean 
pada kita. 
Boeat djoeal lagi bisa dapet ketrangan 

         moeridnja. 
- 

Sedjak moelai 1 Aug. 1934 jalahtat- 

semoestinja, mati, hilang itoe hanjalah : 
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mendjadi pest, pest dari perkoem- 

SABOEN ,CITRONELLA" : 

Terbikin dari Minjak Sereh haroem baoenja: banjak boesa: awet dipakenja boeat 

tjoetji segala matjem Toean dan Njonja poenja pakean jang paling haloes, 

digoena mandi atawa taro dalem Toean dan Njonja poenja Waschtafel 

Bisa dapet beli di mana Tok-otoko dengen harga 

| potong dari | kati lebi f0-12'/, per potong 

| potong ketjil tjoema 

Tjoba satoe kali. Foean dan Njonja nanti selaloe goenaken ini Saboen »Citronelia" | 
dan Njonja poenja langganan belon ada sedia. boleh mintateroes 
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“0. litoelah ada pertama kali di Irani 
: MPerzie) di beri kesempatan bagi| 

kaoem iboe. oentoek masoek kedalam 
| pekerdjaan pemerintah. 

Bangsa 1 

    

     
         

aan koeno, sangat 

elah menimboelkan | 
m seantero daerah 

“perempsean soedah 
poean jang terboekti 

ahoe tentang oeroesan pe 
dan politiek, dan sesoedah 

: diakoe poela bahwa kaoem 
ada satoe anggauta jang 
dalam.-kalangan oemoem, 
em seperti kaoem Irani 
em perempoean dapat 
jang soedah njata se 

im waktoe jang begitoe pen 
dek, soedah tentoe tidak lama lagi 

-|mereka akan dapat kedoedoekan jang 
“ Ipaling depan diantara keradjaan2 Is- 

lam jang sedang menoendjoeki kearah 
hoe. djoeroesan. kemadjoean, 

, Kam- 8 Rn jk Da 

lam (Bank Industrie di negeri Turkey. 

laise Pernah di wartakan pada beberapa 
. Kampret set an|fempo jang laloe, tentang berdirinja 

jang kata, anak perempoean|satoe Bank Industrie baroe jang men- 
oesah sekolah tinggi2, sebab|dirikan oleh pemerintah d? Turkey, 

daiarnja sampai diljang mana lebih djaoeh kita wartakan, 
tempatnja dij Bank "di beri nama Sumer 

k, oentoek memadjoekan 
6 sradjinan dan djoega seni 
tanah Turkey. “Dengan memakai 

perkataan Sumer, itoelah soeatoe per 
Ilkataan jang boleh dikatakan soedah 

PL ga »Uit de mode” althans satoe arti per 
elan2 kaoem isi 1gkataan koeno dari bangsa Turk pada 
djoei pada polygamiejzaman dahoeloe kala, jang mana ber 
ik anak2 perempoeanjarti keradjinan dan seni. Oleh karena 

oenggoe2 soeami. Sebab, litoelah, . maka didirikan ini Bank, 
is lantaran -main desak, semata-mata tidak lain oentoek mema 
ang soedah poenja isterifdjoekan isdustrie bangsa Turkey. 

Bank ini sebagai pengganti Bank ojak Ta ganti isteri... .| 

polygamie boekan haroes arti-| hoeat Industrie dan peroesahaan tam- 
bang jang dahoelee jaitoe ,,Sanayi ia tidak maoe dimadoe", tetapi 

ve Maadin bankasi“ baik milik dan jangan ada pemadoean”, 

poeari lain djangan dima-|hoetangnja, poen diambil over oleh ini 
3 |Bank baroe. Jang mana Bank baroe ini 

mempoenjai maatschappelijk berkapi- 
aal sedjeemblah 20 Millioen pond 
Turkey, sedang jang soedah di stort 
penoeh ada 12 Millioen, dalam statu- 
tennja soedah terseboet bahwa boleh 
djadi akan dinaikkan itoe kapitaal 
sampai 40 Millioen pond lebih. Semen 
tara. harta 'benda jang diambil over 
dari Bank jang lama ada seharga 
1314.063: pond” sedang harta benda 
tetap ada seharga 137.721 pond. 

'Lain dari itoe, harga-harga fabriek 
jang djoega diambil over, tidak dima 
sogkkan djoemblahnja disini. Diantara 
fabriek-fabriek jang diambil over itoe 
'ada tiga txtiel fabrieken, satoe fabriek 

anz sepatoe dan fabriek goela dari toean 

ofd-commies, tidak perdoeli dengan|Usohak.. Sementara pimpinan Bank 
desak isterinja jang soedah ada, |Sumer terseboet ada terserah pada sa 
c perdoeli banjak anak tirinja. Inijtoe Raad van Beheer, jang terdiri dari 

kt Iseorang voorzitter dengan merangkap 
'djoega Directeur, dan empat orang 
poela sebagai leden. Kesemoeanja ini 
diangkat oleh Ministerraad atas advies 
'dari Minister oeroesan Economie dan 

gang, sedang President dari keradja 
an Turkey memberikan persetoedjoean 
'nja atas keangkatan sekalian Bestuur 
terseboet. .. s 

Tentang Minister oeroesan Economie 
poen menetapkan berapa ini Bank bo 
leh memberikan pindjaman oentoek 
Industrie. pada tiap2 tahoennja. Seba- 
'gai Directeur sekarang:soedah diang- 
kat ialah Dr. Nurullah Essat Bey, jang 
sedang mendjabat pangkat Secretaris 

| Generaal dari Economische Raad jang 
paling tertinggi, dan masjhoer namanja 
berhoeboeng dengan diadakannja de- 

| Iviezen verordening jang sampai seka 

NN Irang poen masih berlakoe, djoega ter- 
IN Ikenal namanja sewaktoe membintjang 

Ikan tentang peratoeran. baroe dalam 
hal 'hoetangnja Turkey dahoeloe. 

|| Begitoelah berita terseboet jang kita 
.Isoedah terima dari negeri Istambou!l 

e 030000 dengan perantaraannja seboeah soerat 

Kaoem isteri di Perzie. |chabar jang terbit disana, tetang fasal 

ni soal soedah tidak asing|itoe- .. 
| kita, boekan sadja kem) —— 
a Barat berada dalam per-| —. . 

kepoentjaknja kemadjocan,| , 
'poen kaoem isteri Timoerdif |» 

    

   
      

  

       
        

    

      
      

          

          

   

   

    

   

    

  

    

    

   

    

     

    

    

   

  

   

  

   

  
dikan boeat soepaja bisa | 
isa tidak tergantoeng pen, 

a pada makloek j        

         

   
   
      

  

   
      

       

   
    

  

         
        
      

   

     

      
   

   

  

pada itoe tentoe sadja 
ditjegah kesengsara'an kaoem 

E poean jang disebabkan gerakan 

-polygamie itoe. Dalam praktijk 

ekarang masih ada orang lelaki jang, 

erpangkat ,,ditrimani“ (perkata'an 

Vorstenianden artinja dikasih isteri) 

adis modern, asal soeka tjeraikan 
terinja jang koerang vooruitstrevend, 

al sadja ini isteri —jang banjak bela 

dari pangkat ketjil— ditjeraikan -... !| 

, is jang terpeladjar, oempama 
A.M.S, atau H.B.S. tidak akan di 

n atau maoe kawin dengan djoe- 
'atau klerk biasa, kalau tidak 

Mr. Ir. atau Dr. boedjangan, 

in Wedana atau djoeragan 

n
e
 

    

   

      
   

  

      

   
   

  

    

   
   

    

      
         

    
          
        

    

  

   

  

    

  

   

  

   

  

   
     
    

    

        

        

   

kt 5 

dis-gadis terpeladjar djangan me 
ilakakan iperempoean2 jang setia 

ada soeaminja, tetapi haroes bantoe 
ja kaoem isteri bodoh jg lemah... 

Pakan didik lagi anak perempoe 
hanja ditoenggoe-toenggo 
Meh didik mereka 55 

- bisa tjari makan sendiri , 
aloe orang kata poenja pe- 

toea, soepaja gadisnja tidak di 
asongkan pada orang lelaki jang 

 poenja isteri atau seolah-olah 
obral, asal lakoe biar boekan 

5 nnja .,..! 

    
       
   

        

  

      
    

   

    

       

      

    

  

   

      
   
    

   

  

   

        

    
    

      

    

    
      
    

  

   

  

     

  

    
  

  

    
  

'hak ada sangat baik dan memoeaskan. 
Ini kali agaknja ,,Gembira” jang| 

| jang sebagian besar| dengan 5—2. 

t lama. maka dari| — 

ega 

tanggoeh itoe dapat dikalahkan olsh | 
»Persatoean Badminton Tanah Abang” 

  

  

  

Di Batavia. 

Kemis21 Maart 1935. 

Lelang diroemahnja toean J. Plet di 
Salemba 1 oleh John Pryee. ..... 

Lelang diroemahnja toecan J. H. 
Francois di Eykmanpark 1 oleh Wel- 
tevreden, : 

Lelang diroemahnja toean M. N. Th. 
Kok di Bekasieweg 67 oleh Hoover. 

Lelang diroemahnja toean L. van 
Eymeren' di Pekalonganweg 20 oleh 
John Pryce. 

Saptoe 23 Naart 1935. 
Lelang Perceel di Vendulocaal oleh 

Dir. Adm. Kantoor Oost Indie. 

Lelang di roemahnja toean Lastdra- 
ger di Kon. Emmalaan 2 oleh Hoover. 

Lelang di roemahnja toean J, Vogel 

Pryce, 

“, Di Bandoeng. 

Kemis 21 Maart 1935. 
Lelang di toko eigen Hulp di Gang 

Coorde 3. 
Djoemahat 22 Maart 1935 

Tidak ada Lelang. 
Saptoe 23 Maart 1935. 

Lelang perceel di kantoor lelang di 
Bragaweg. 

     

        

    

      

  

  

TTU. 

boeat Sakit batoek, demem, peroet : 

  

Mn MEN Ia ANE Oh EK k HAN     

  

'Djoem'at 22 Maart1935.| 

sang di- Kebon Siripark 7 oleh Johr:| 

    

Horlogemaker HOESIN H.M.A. 
Batavia-C Gang Kenanga Noord 17 Senen — 

  

Speciaal membikin betoel segala roepa djam dengan tanggoe- 

ngan sebagaimana Dienst Militair tidak boleh telat 1 menit atau 

madjoe. 
dari Tahoen 1863 tetap bertempat :terseboet | 

di atas. s 

Djoega djoeal roepa-roepa HORLOGE, LONTJENG, wekker 
model-model jang paling baroe serta sekalian perabotannja. 

Wikel berdiri 

  

  

tinta soedah berisi, 

Djoega ini pena tjakap dipakai me- 

noelis tjara apa sadja, orang senang 

memakainja. 

boeat saja: 

  

Pemberian oentoek pembatja ,,Pemandangan f3 60 

Moelai sekarang orang bisa beli satoe ,Vulpentoucei“ jang 

bagoes ,, VACUM ATIC“ bikinan Duitschland jarg paling bela- 

kang, tidak gampang roesak jalah Vacamatic dengan 

Mengisinja sangat moedah, sebentar sadja toean 

mengarti. Tidak pakai pompa tak ada pengoem- 
pil —tak ada rintangan karet— tjoema poetar 

sadja bagian tampoek vedjoeng batang, tempat 

    

   

        

   

          

   

        

   

  

   

Tjoema satoe ,,Vacumatis“ dengan “1” 
dapat orang tjepat menoelis, sedang harga 
tjoema f3.60 contant. Dan f 4,50 dengan 

« tjitjilan t 1.50 saban boelan, 

Tempat tinta jang nampak diini gambar, dapat 

terisi dengan tinta 3 cc, tahan lama boeat me- 
noelis tjara apa sadja. 

Inilah dia model baroe jang soenggoeh menje- 

nangkan orang jang perloe bekerdja dengan 

toelisan. 2 

Ini pengisap tinta, sebentar bekerdja zon- 

“der dipikir lagi, boleh dipertjaja. 

  

BESI ELKAAKRI 

Jang bertanda dibawah ini berharap pada Administratie ,PEMANDANGAN” soepaja dikirim 

ex VACUMATIC dengan », 

    

MA. : 
Az 2 Ter # WARNA: zwart 

SA zwart-goud-gemarmerd 

PN Sp ANA Nan zwart-wit-gemarmerd 
Ip 000 3 YKORFBAL : g tb blauw-goud-gemarmerd 

NN Ea aa Ken Panen , Res 
oeroetf - Sigvesta '” — Soppi. Ga Tjitjilan dalam 3 boelan f 1.50 $ 

SvJ. “GT inih Lean. (Bersama ini diberikoetkan dengan post- 1 

agai| 2 gi "1 wissel oentpek pembajaran jang pertama) 
! BADMINTON. . Pitak 8 

DT ot awan A em Dia one TT 
Sabtoe jang talas kedoea IUD | POLA JOM Lah ae eni sa Uh en ema Mn kaan bah no 

  

   

  

   

   
   
     

soedah mengadakan pertan 

'anahabang, dengan menda 
an besar djoega dari fihak 

makloemlah club ,, Gembira” 
jang Sentiong Kramat ada ter 

    
dah. kasih pangkat Sec 

jara persaudaraan bertempat | Adres :   

£ Jang tak perloe diisi tjoretlah ! 
      | seorang perempoecan mpoean di anggoeh. 

Departement disana, dan...       ainan- antara kedoea belah fi! 

Handteekening 

    

   

    

              

$



    
    

  

dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan     
“Harganja moerah 

| HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPEN & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK: MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

t0ox0 TIO TEK HONG | 

: S 

PASAR AR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELP, 361 WI.   
    

  

  

Paling 

moerah 
Pa ling 
meerah Garaaj Poenia soedah toea 

|Y 

1 Saroeng harga 7 Cent per lembar. 

1 ” » 
ha) 

9 wa 3g ” 

12 1 ” ”, 1 ” ” 

Toean - tocan- Njonja - njonja “kepingin taoe of —beli lekaslah datang 

selamanja sama adres tersebeet dibawah. 
  

XL Persediaan dari Afd. Batik paling besar. 

  

MENOENGGOE 

B— CENTRAAL BATIK 1935 

—. I,ISMAILDJALIL & Co“ 
PASAR SENEN 121—123 BATAVIA-C.     

  

Pekalongan — Spl6 — Padang — Tasikmalaja Galoenggoengweg 

  

  

The Metropolitan English 
—. Night School 

10, Schoolweg Noord, Batavia-C. 
Phone 3835 WI. 

  

Terima moerid baroe boeat 
beladjar bahasa Inggeris. 

Ditanggoeng bisa bitjara da- 
lam tiga boelan. 

Peladjaran lain: Shorthand, 
Typewriting, Correspondence. 

PE EtOT, 

B. SAWARANDASS   (Registered teacher)   

  122 ce 

       

       

    

   
    
      

    
  

KELOEARAN PALING BAROE 

| " DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

BROWN RIBBON 
Ng. (Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
—N.V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
. jara kerdja jang paling modern dan jang 

Msi Bh. MiKannja. Sa : 

  

  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel 

» CENTRUM" — Palembang, 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

Lemari “Zittje- Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
d.LI, 

Pendjoealan dengan 
dan ,Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

,Contant” 

178 

  

  

KELOEARAN 
50E     

Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 

    

Awas dan Ati Ati! 
Publiek djangan pertjaja merk dan toko sadja, 

Tjari lebih doeloe Senen No. 135. - 

: BATIK HANDEL I- 

TOKO M.1. MAASOEM 
SENEN 135. — PADANG — PEKALONGAN — SOLO 

jang 4 (empat) boelan baroe terdiri di Senen, 
$ 3 

  

Memboeat tactiek dan actie 
agar toean2 dan njonja2 lebih 

kenali 

A 

      

PERSEDIAN BESAR 
HARGA MENGGEMPARKAN 

MOESTI MOERAH 
Pendjoealan per lembar sarong'4 12c. 15c. 24c. 27e, 30c. enz. 
Batiktoelis haloes jang modern keloearan Negeri? jang terkenal 
fjoekoep sedia sarong lencenan dan palikat banjak sedia. 

Harga semoea dibanting 

Lekas koendjoengi ini Toko!! 

Hormat Kita 5 

TOKO M.I: MAASOEM 
PASAR SENEN No. 135 BATAVIA-C 13

6.
     

  

TIDAK PERDOELI MaLaisE |. | 
DAN , 

TIDAK PERDOELI SOESAH OEANG: 
HARGA TETAP TOEROEN 

Persediaan tjoekoep dari tenoenan Indonesia asli 

SEPERTI: aa 2 

Tenoenan Samarinda o 
ds Donggala 

Kg Garoet : 3 
& Soemedang " 

2 Cheribon 
1 Palembang e 

Semoea tjoekoep warna dan kleurnja. 

“Batik keloearan seantero Tanah Djawa. 1
8
9
0
9
 

u
r
e
g
o
l
j
i
a
d
 

y
e
j
1
d
0
j
y
 

2 Banjoemas 5 
Pekalongan 
Solo 
Djokdja 
Tasik Malaja 

Tjoekoep semoea kain pandjang kain saroeng selendang dan 
ikat kepalanja. 

Semoea harga menoeroet tahoen sekarang. 

Adres jang terkenal 

Batikhandel 

Toko ,MOEDA' - 
Pasar Senen No. 159 

(8
94
 

On
) 

j
a
x
e
d
 

S
o
j
e
s
 

Batavia Centrum. 
: 
4 

      
  

  

  

  

    
  

pa 
     “paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-j 

reset 

  

O£
I 

£ 

  

L Inilah boektinja .. 
ai 

Soerakarta, 31 pecbalik: 1934. - 

kan: 

De Firma Chun Lim & Co. 

te Batavia. 

NMelEdele Heeren. 

Referte Uw aangenaam sehrijven ddo.27 dezer heb ik 

de ecer U namens Z.V.H.den Soesoehoenan beleefden dank te 

betuigen voor de door Uwe Firma betoonde attentie om zi jne 3 

Vorstel1iJjke Hooghe1a nograala 5 doozen Vergin bedak ala 

proef aan te bieden, | 

In het dezerzijdsch antwoord van 20 November 1933 heb 

Ik de gualiteit van Uwe bedak reeds geroemd en deze Kanaan 

ding is nu nog steeds van kracht. 

U iInmiddela een verder aucces gaarne toewengchend. 

6 Hoogachtena, 

Hat ndata v/n dop, nda ob               
Dengen ringkes Z. V, H. Soesoehoenan di Solo njataken, bahoea 

memang BEDAK VIRGIN kita dari | doeloe sampe sekarang ada 
sanget termashoer. 

Solo-Agent: 
m V. Handel Mij. «KIAN ca 

diantero tempat.   
  

  

    

alukt dai a ai 
AR ANAK,



   
   

    

3. 

Pa AE LALAPAN TMP NAMA MPA NN ANA NA AA 

  

     
:20 Maart 1935 tahoen ke 3 

  

   

            ma yaa 

Moment actie P.S... memperi- 
| ngatkan almarhcem H. O, S. 

z Tjokroaminoto... 
Rapatoemoemdi 

5 Bandoeng. 

—. Hari Minggoe j.l. boekan sadja di 
Tanak Djawa, akanrtetapi diseloeroeh 

| Indonesia, dimana ada locaal P.S.LL, 
n bisa baik openbaar maoepoen 

maksoednja memperingatkan 

2 poetjoek pimpinan segenap P.S.LI. 

Dan begitoelah di gedong Himpoe- 
| nan Soedara ini hari Minggoe, djam 9 
pagi oleh P.S.L.I. afd. Bandoeng soe- 

ah diadakan satoe openbare verga- 
. dering jang dikoendjoengi banjak orang 
- djoega, laki dan perempoean. Lx 

— Dari fihak politie ada lengkap, 
Be era oleh commissaris 

itter toean Moechtar Ialoe 
boeka vergadering dengan disertai 

mengoetjap terima kasih kepada se- 
moea jang hadlir, kepada wakil-wakil 
erhimpoenan dan pers, sedang setelah 

ja-namanja ditjatat, laloe voorzitter 
mpersilahkannja seseorang memba- 
ajat-ajat gor'an, - 

Setelah habis membatja “ajat-ajat 

kan, bahwa hari ini jalah hari raja 
Hadji dan disertai dengan memperi- 

atkan ketoea kita almarhoem H.O,S. 
Tjokroaminoto. : 
'Sebeloemnja pergerakan Islan ada 

disini, kata spreker, maka moela2 Boe- 
O'etomolah timboel, jaitoe jang di 

| dirikan dalam tahoen 1908, sedang per 
“moelaan adanja pergerakan Islam ia- 

— lah Moehammadijah di Djokjakarta jang 
| didirikan oleh H. Dachlan cs. Dengan 
ringkas kata spreker, laloe timboel 
pergerakan Sarikat Islam, jang dipim- 

— pin oleh almarhoem H.O.S. Tjokroa- 
. minoto itoe. $ 
“Ini peringatan, kata spr., boekan 

-maoe menoendjoekkan atau bermak 
.soed memperlihatkan doeka tjita, teta 

“ pi hanja bermaksoed akan memberi 
tauladan, atau tjonto kepada “oemmat 
Islam, djasa dan perboeatan seseorang 
sebagai ketoea kita almarhoem H.O.S. 

. Tjokroaminoto soeatoe kewadjiban be 
“liau terhadap kepada Allah ta'ala. —— 

—. Begitoe poela hari peringatan ini 
' boekan hari jang berarti perajaan ke 
| tiga atau ketoedjoeh, keampat poeloeh 
“atau keseratoesnja wafatnja ketoea 
HOS Tjokroaminoto, boekan peringa 

     

   
    

    

   

   
   

    

  

   

  

   
   
     
   

  

   
    

    

   

      

   
    

   

    

    
    
    

  

   

  

— tetapi kitaakan menghargakan dari ke 
| toea kita itoe, djasa oentoek PSII choe 

soesnja dan oemmat Islam segenapnja. 

Paradjin bitjara, dalam pembitja- 
raan mana djoega diterangkan bagai- 

kan, bagaimana kesabaran dan kete- 
apan hatinja beliau, hal-hal mana 
moeanja akan mendjadi tauladan dan 

tjontoh kita. 
Maka selainnja diterangkan keadaan 

ng penghido€pan toean H.O.S. Tjo- 

kan rajat diseloeroeh Indo- 
rin membitjarakan 
golongan2 . bangsa 

toe, dimana spreker 

   wanverhouding, 
eh politie tidak 

   

ng dengan per- 
aannja jang di- 

    
   
   
    

              

   

  

     

  

    hoekoeman 
21 dan sebagainja, maka spreker 

politie dilarang meneroeskan 
dan menoeroet poela. 

h itoe angkat bitjara djoega 
. Djaenal dan Zakaria sebagai 
ari kepandoean Siap. . 

   

  

   
   
    

   

Imempoenjai hoetang-pioetang dengan £-P g aengan tetapi 

m H.O.S. Tjokroaminoto, ketoeay 

Ny Sa . : : 
goran ini, laloe voorzitter menerang- 

tan seperti makan dan minoem, akan | 

Laloe voorzitter mempersilahkan T. 

minoto itoe berhoeboeng dengan| | 
Islam, seorang jang moela2| Wedana, Assistent Wedana dan Mantri 

an selandjoet-| 

| Setelah ini, dibatjalah oleh voorzitter 
satoe soerat openbaar dari anak jang 
soeloeng dari toean almarhoem H,O.S, 
'Tjokroaminoto, jaitoe toean Anwar, 
soerat mana menerangkan dan me- 
mohon kepada sekalian toean2 jang. 

almarhoem Tjokroaminoto, soepaja 
'Idipertimbangkan dan dihapoeskan, 
Ikarena mereka jalah anaknja almar- 
hoem Tjokroaminoto itoe tidak iffem- 
poenjai barang sedikipoen oentoek 

| Dalam rondvraag, adalah seorang 
jang minta bitjara, jaitoe toean Bahri 
lid dari P.N.I., akan tetapi oleh poli 
tie tidak diperkenangkan oentoek ber 

Ibitjara, sehingga tidak hatsillah mak 
'soednja sedang sebab2nja kita tidak 

| membajar semoeanja oetang oetangnja, 

besloten, SAN Pan PENARI mengetahoeinja. 
imar-| Setelah ini laloe toean A.M. Sanga|: - 

  

dji dapat giliran bitjara. 
| Oleh spreker diterangkan dengan 

'tjampoer gaoel dengan pergerakan 
ra'jat, sehingga mendjadi pemimpin 
besar dari pergerakan ra'jat Islam ini, 
sehingga katanja sampai sekarang na 
ma dan djasa almarhoem Tjokroami- 
noto ini sesoenggoehnja tidak dapat 
dipisahkan dari nama oemat atau per 
gerakan Islam, baik di Tanah Indone- 
sia maoepoen diloear Indonesia. 

Diterangkan oleh spreker bagaimana 
almarhoem Tjokroaminoto dihormat 
hormatnja dan ditjintainja oleh ber- 
poeloeh poeloeh riboe orang sehingga 

(beliau dari kereta api ditoenggoe orang 
'laloe dibawa naik auto, jaitoe ketika 
diadakan congres pertama di Soera- 
baja dan djoega begitoelah keadaannja 
rakjat terhadap kepada beliau ketika 
adanja congres di Solo dan lain2nja. 

'Selandjoetnja spreker mengoeraikan 
djalan djalannja pergerakan P.S. LI. 

dalam pimpinan almarhoem Tjokro- 

aminoto, dari permoelaan riwajat be- 

liau memegang pimpinan gerakan Is- 
lam terseboet sampai wafatnja, riwa- 
jat mana koerang lebih seperti soedah 
beroelang2 dimoeat dalam soerat soe- 
rat kabar, dan poela seperti nampak 
dalam boekoenja jang soedah dikeloe 
arkan itoe, 

Begitoelah kata spreker, S.I. itoe 

waktoe bisa mendapat lid sampai doea 

setengah miljoen, sedang sedikitnja ada 

300 tocalen. 
Godaan godaan, kata spreker, ter- 

hadap kepada beliau tidak koerang2, 
tetapi kesoedahannja godaan itoe soeng 
goeh mendjadi hikmat kita, mendjadi 

peladjaran jang baik. |” 
| Setelah habis pembitjaraan toean 

Sangadji ini, laloe dibatjanja do'a, jg. 
maksoednja memoedji kepada Allah 
Soebahanahoe wata'ala, soepaja almar 

hoem Tjokroaminoto diampoeni segala 

dosanja, dan digandjar segala djasanja 

dan amalnja. 3 
Laloe vergadering ditoetoep. 
Sesoedah vergadering diboebarkan, 

maka mendengar kabar jang toean Pa- 
radjin itoe, jalah jang pembitjaraannja 

tadi tidak boleh dilandjoetkan oleh 
politie, disoeroehnja ke Sectie Politie 1. 

oentoek didengar keterangannja lebih 

landjoet jang berhoeboeng dengan per 
'kataan perkataan jang dikeloearkan 

mana perdjalanannja dan djasanja T,|olehnja dalam vergadering itoe. 
H.O.S. Tjokroaminoto dalam pergera- | 

- Rapat oemoem 
di Garoet. 

Pada hari Minggoe jbl. djoega di 

Garoet .P. S. I, 1. soedah mengadakan 

rapat oemoem bertempat di Pergoe- 

'roean Islamijah Regol. 
Dari wakil pemerintah hadir, toean2: 

| Politie. Pendjagaan politie tjoekoep. 
Wakil2 perkoempeelan dari : Pasoen- 

dan, Sutdieclub Pangasah Boedi Moes 
limin, Taman Siswa, Comite Pembela 
Islam, Groep Moehammadijah Sanding, 

Pembela Rajat Marhaen Tjiojod, P.M.., 

Siap, Madjelis Departement Pemoeda 

PS41, Pimpinan Besar P MI Comite 
Hidajatoel Islamijah, Moeanawatoel 

Islamijah. 
Wakil pers: Pemandangan, Sipata- 

hoenan, Galih Pakoean. Sinar Pasoen- 
dan Pembela Islam, Sendjata Pemoeda 

t|Soeara Persatoean Islam, 
Sebeloem itoe vergadering dilandjoet 

:Ikan, pimpinan rapat. minta soepaja| 

kalau ada jang oemoernja koerang dari 
I8 tahoen, meninggalkan itoe tempat. 
Politie memeriksa dengan telitie. 

Batjaan ajat @oer'an. 
' Ketoea mempersilahkan Njonja Siti 
Rochmah 'oentoek membatjakan ajat2| 
dari @oer'an,   | 

. #Tjokroaminoto itoe, kewoedian disam 

IO.S. Tjokroaminoto dari lahirnja sam 

djelas asal oesoelnja moelai almarhoem | 

Goede T 

'begitoe banjak, kira2 hanja 100 erang 

kah artinja peringatan managib sdr, 

boeng pembitjaraan oleh njonja Koe- 
raesin Ketoea P.S.I.B.I. dengan pan-| 
djan lebar dan membatjakan ajat-ajat| 
@oer'an. Begitoe poen toecan Saefoellah 
membentangkan hal riwajat toean H. 

pai wafatnja. 
Njonja Siti Mintarmah, toean Koes 

nadisastra, toean M.A. S. Djadjoelie 
dan banjak wakil2' perkoempoelan 
toeroet angkat bitjara. 

Toean Mh, Soelaiman wakil dari 
Taman Siswa angkat bitjara, katanja 
dengan wafatnja almarhoem H. O. S. 
Tjokroaminoto  itoe boekan sadja 
mendjadikan kesedihan kepada kaoem 
pergerakan Islam, tetapi Taman Siswa 

almarhoem H.O.S. itoe boekan sadja 
sebagai pengandjoer pergerakan Islam, 

djoega sebagai 
(pergerakan Kebangsaan jang radical. 
Soedah itoe laloe menerangkan bahwa 
tiap tiap bangsa mempoenjai pemimpin, 
Italie mempoenjai pemimpin Garibaldi, 
Amerika Washington, Nederland Wilem 
Ivan Oranje dan Indonesia djoega 
|poenja pemimpin, seperti Diponegoro, 
imam Bondjol .. . . .. Disini politie 
mengetok. medja- memperingatkan 
kepada pembitjara, soepzja djangan 
meneroeskan pembitjaraan itoe. Pem 
bitjara berbitjara lagi, katanja : Dan 
toean H. O.S, Tjokroaminoto djoega 

... Politie mengetok lagi medja, 
dan pembitjara disoeroeh toeroen tidak 
boleh melandjoetkan pembitjaraannja. 

Sebagai penoetoepan pembitjaraan, 
pimpinan rapat mempersilahkan toean 
H. Moestafa Kamil. 

Poekoel setengah 
baroe boebaran. 

Rapat oemoemdi 

Mataram dan Tji- 

latjap. 
Di Mataram dan Tjilatjap pada hari 

Minggoe jang baroe laloe djoega 

P.S.LI. soedah mengadakan rapat 

oemoem oentoek memperingati almar 

hoem H.O.S. Tjokroaminoto, jang 

semoeanja ini mendapat perhatian 

besar. 
Di Mataram dan di Tjilatjap tidak 

ada pembitjara2 jang sampai distop 

oleh politie, semoeanja berdjalan 

dengan beres dan selamat. 
Sea 

sebelas rapat 

Propaganda 1. O.G, T. 

Baroe2 ini Internationale Orde van 

  

lah melangsoengkan propagandanja 

pembasmian  madat, dengan mengoe 

toes toean SK, Tan, dengan memin- 

djam tempat di Taman Siswa Dewan 

taran Djokjakarta. Jang hadlir tidak 

laki perempoean, karena barangkali ber 

hoeboeng baroe habis gerebeg Besar. 

Pertemoean dimoelai djam 8,35 dengan 

diberi permoelaan kata lebih dahoeloe 

oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai toe- 
anr oemah jang roemahnja diminta 

pindjam boeat propaganda boeat I.O. 

G.T, itoe. 
Sesoedah itoe toean SK. Tan laloe 

madjoe kemoeka menerangkan dengan 

pandjang lebar tentang bahajanja tjan 

doe dan bagaimana pembasmiannja 

Tjandoe adalah ratjoen lahir dan batin 

manoesia: siapa soedah terkena ba- 

haja tjandoe djoega akan mati sema- 

ngatnja. Di desa2 orang mempergoena 

kan tjandoe sebagai obat, sehingga nge 

lelet minoem madat dan barang siapa 

djalankan barang jg chalal, Ada djoe- 

ga orang jang katanja soedah tidak 

minoem madat lagi tetapi mengganti 

tjandoe dengan morphien dsb. Itoe 

adalah stali tiga oeang. : 

Sekarang kentaranja pendjoealan 

tjandoe ada banjak koerang, akan te- 

tapi ini barangkali oleh karena krisis, 
orang2 jang melarat tidak dapat mem- 

beli lagi, sedang orang jang masih 

ada tidak berhenti. Demikian seteroes- 

nja diterangkan dengan Pandjang le- 

bar bahajanja tjandoe dan boeroeknja 
arang madat, sehingga tjoekoep me- 

makan waktoe 45 menit. Begitoepoen 
djoega bahajanja sebangsa tjandoe, 

seperti alcohol, bier dan sebagainja, 

minta keterangan lagi, Ki Hadjar laloe 
menambah sedikit pemandangan, jaitoe 
salah satoe alat oentoek membasmi 
ini ialah sport dan agama. (termasoek 
ilmoe adab). Selain itoe ditjeriterakan 
pentingnja ktta berhoeboengan dengan 
doenia internationaal (sebab I. O. C. T, 
itoe djoega kepoenjaan internationaal), 
jaitoe dengan berdasar kemanoesiaan. 
Kita sebagai orang Indonesia berdasar 
nationalist Indonesia itoe soedah se- 
'mestinja. dan ini sama sekali tidak 
menjalahi international, sebab national 
itoe adalah hanja sebagiannja inter- 

national, 
Setelah selesai itoe pada djam 10 

malam dengan dioetjapkan moedah2an 
banjak succes dari toean roemah ke- 

pada djoeroe peropaganda, pertemoean 

laloe dihabisi dengan selamat adanja,     

Toean Markali menerangkan apa 

school, 

djoega toeroet bersedih hati, karena| 

pengandjoer | 

isBandoengte|- -.. 

soedah ngelelet, dia tidak perdoeli menj 

Sesoedah itoe dan tidak ada jang| 

  

Persatoean goeroe2 di Medan. 

| Atas oendangan toean Josua, seka 
lian goeroe2 kepala dari sekolah Volk 

Vervolgschool, Meisjeskop- 
School dan goeroe2 jang tertoea di 
H.I.S. Gouvernement, Neutrale H.I.S. 
Chiristelijk H.I.S., Ambachtsschool d.|,I. 
di Medan baroe?2 ini telah dilangsoeng 
kan soeatoe vergadering, goenanja akan 
mengadakan soeatoe persatoecan dan 
tara goeroe2 di kota Medan. — 

Dalam pidato beberapa pembitjara 
ada dipedengarkan, bahasa soedah Ia 
ma dikalangan goeroe goeroe Indone 
siers tidak ada lagi persatoean. 
Adapoes toedjoean dari persatoean 

jang akan didirikan itoe adalah : 
le Menambah pengetahoean goeroe2 

dengan djalan mengadakan cursus2. 
2e Tolong menolong dalam hal ke 

malangan dengan djalan mengadakan 
fonds. 

Oentoek mempeladjari so'al2 ini le- 
bih landjost, telah diangkat soeatoe 
Commissie. 

Comite dari pendirian persatoean 
goeroe2 ini ada terdiri dari. 

Voorzitter: G.B. Josua 
| Secretaris: Chalik 

Leden : Willy, Abd. Aziz dan entjik | 
Saliah, 

5 —0— 

“ Getah pendoedoek Sumatra- 
Timoer. 

Semendjak moelal toeroennja tjoe- 
kal pengeloearan dari getah pendoe- 
dosek, jang djoemblahnja pada boelan 
November oentoek Soematera Timoer 
masih 7.230 ton, adalah pengeloearan 
hasil semangkin madjoenja. Dalam boe 
lan December pendoedoek telah: men 
tjapai angka 13 000 ton, dan angka ini 
pada boelan Februari naik mendjadi 
17.000 ton : 

Dengan ini penghasilan pendoedoek 
telah melampaui pembatasan jang dia- 
toerkan padanja, jaitoe 10.423 ton danj M 

tidak boleh koerang. dari 6.677 ton. 
Getah onderneming, jang bokh di- 

keloearkan sedjoemblah 14.577 ton, ti 
dak dapat mentjapai djoemblah ini, te 
tap terbatas sampai 11,100 ton, - 

kenaikan dari bea pengeloearan oes- 
toek pendoedoek tidak bisa tetap, mes 

toeh dalam pengaroeh dari individueel 
reStricti2, karena angka2 jang dipero- 
leh disini soedah menoendjoekkan jg. 
bea pengeloearan pada masa ini tidak 
mentjoekoepi oentoek menoetoep pe- 
ngelocaran sampai kepada pembatasan 
jang diberikan 2 

35 —0— 

  

Nieuw en Wonder Systeem 

Sistem baroe jang mengherankan 
Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 
rah. 

(ll 
IOVINGERI (nvytBLE IYITEM:      

PB TU NAAM: : 
Ni 
( S1 AN GIA DIA 

1 TNI 
Aan Bea Gan 

PE Te SES 

Terdiri Mei 1924 

Peladjaran memakai Garantie 
peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan pembajaran 
ada djoega f 2,50 seboelan boeat 
Batayia-Centrum sadja. 
Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97. 

Batavia-Centrum Sawah esar 21, 
Semarang Karang Toeri 73G.   

  

  

  

be 

  

    

lagen — hoogst 

: DE MEESTER-FILM! 
Tweemaal! begoten — twee gevoelige zilver: 2 

werkend — anti-halo. 
De belangrijkste uitvinding op filmgebied 

sedert 1903, toen de Eastman Kodak Com- 
pany de eerste nietkrullende film in den 
handel bracht. . 

Goed of slecht weer, Verichrome film geeft 
steeds prachtige'resultaten. 

Elke ,.Kodak"handelaar heeft deze films 
en filmpacks steeds in vooraad. 

kleurgevoelig —uiterst snel. 2 

  

Noordwijk 38 2 

BATAVIA.C 2 

cs 
  
Djangan didjawab, lebih 

Paradestraat 9 — 

SOERABAIA 2 

  

aa aa 
KODAK Ltd. 

Hindoestraat 10 

MEDAN   sm 

  ra 

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. 

30» C , 2.50 boeat trachoom dan sakit mata berat, 

djoeal lagi rapat bagoes. Tjari Agent di mana-mana tempat. 
Roepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25, 
1 pot 10 c.c. taulin zalf f 0,25, 1 pot 20 c.c. taulin zalf f 0,40. 
Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame prijs f 0,50. 
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50. 
Catapodi, speciaal boeat mempertahankan roesianja prampoean 

Obat sakit kepala digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat. Balm 
f 0,15, 1 pot 10 c.c. f 0,25 dan 20 c.c. f 0.40. Boleh kirim 
Rembours. Kliniek diboeka saben hari katjoeali hari besar, 
Preksa penjakit vrij. Hoofdagent West Java Roemah obat TAY 
AN HO Glodok Batavia, ENG HO TONG Cheribon, Toko DE 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 . 
Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng—Palembang 
Bangka—Djambi—Soematra Westkust—Tapanoeli—Medan Deli 
dan Kotaradja V. V. 

      

Kenapa matanyja ? ) 

1 flesch 10 gram A F 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25, 
Ll» 20, B, I.— boeat sakit mata lama, 
, 30, B', 1,50 boeat sakit mata lama dan lamoer, 

1 flesch f 0,50, 

ECHT SADJOESI Buitenzorg. 

KLINIEK DOKTER KOETJING.- « 

The Cat Medical Hall Pasar Senen ' — 

    

     
         

     

    

    

     

    
        

     

Batavia Centrum, 

  

Dalam keadaan jang sedemikian ini , 

kipoen Soematera Timoerini akan dja 

Oo 
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| lalah Nia assurantie tanggoeng kita Senja bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem,- terboekti dari dimana (mana 

— terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini.” 

Poedjian tidak 'perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

1 Pen atau Tg Tea Indonesia. 

Tidak ada jagi He KE A enak dan moerah 

f sejain dari pada 

Rasanja enak 

            

  

    
    

  

50     
  

  

Sedia kabah oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

harganjapoen Maa: Kalau boesoek boleh kasih kembali. 
A3 

Oentoek pertakaan (monster) boleh "dapat Gratis. Soerat-soerat per- 
mintaan hn diadreskan 'kepada 

151 

HOESSAIN MAHMOED 
Tjili 

Hanja 6 cent satoe pak. 

moes — Cheribon. 

  

  

  

' Awas! selamanja liat merk se- : 

« belah, 'kepala djadi enteng tida | 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan | 

ilangken ketoembe. 

“Banjak sigtak ramboet tetapi jang 

. mandjoer djarang 

  

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

“Kloearan 

Roemah obat 

8 

  

    

“Toko DELYANA 5 
MEUBELS en RIJWIEL HANDEL 

Boeka Toko di Kramatplein 37. 

Filiaal tetap di Menteng Goentoer- 5 . 
weg. 

  

  

  

'Kenapa toean toenggoe lama lagi? 
Toean datang sadja di 

Coiffeur Preanger 
(SA-IE) 

Kramatplein 2 M. Bt. C. 

Tentoe toean dapat potongan ram- 

boet 

f 0.25. 
  

203 | 

Rapih, Bersih, dan Moerah/: 

  

Risaiah Pertimbangan boeat 
melakoekan poeasa 

Ramodhan. 
- 

  

Jaitoe seboeah kitab hoeroef 
Arab bahasa Melajoe jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap- tiap boelan Ramodhan dan 
mentjari Awal tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boest seoemoer 
hidoep. 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

Kemas Hadji Abdullah 

5 Oeloe Palembang 
197   

  

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRA 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesiraaf 

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 
Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekest2 — Boekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.!.I. 
Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

'Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R. M. NOERDIN 
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O, kefjintaankoe, 
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Soedah datang Asli Tabib soedah datang FEj 

E | TABIB Dr. ABDULKARIEM # 
VAN PEMPUST AMI El 

Ini Tabib jang asli 2 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend  $SJ 
El di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat 

El lama djoega jang lerseboet di bawah. El 

kel Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang A 
KE saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperli ambeien en “ 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. F 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer El 
SJ Batavia-Centrum, si 

Menoenggoe dengan hormat, - 

TABIB Dr. ABDULKARIEM si 

.. Molenviiet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. El 

Pa Ng | 

Ud Io b In lb adal dlu 
sean   

Paling moestadjab diatas doenia 
". SCRYPTAL:: 

OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL     
  

Toko K. Annoshita & Co. 
No. 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3382 Weltevreden 

Bisa dapat beli dimana mana toko Japan. 

inilah obat jang paling mandjoer boeat 

kenfjing, bergoena dare sangat moedjarab dari lain obat. 

per flesch isi 100 bidji F3.25 

Se AN as ae ta 

» 50 Tea 9 min 

Terdjoeal oleh: 

" ” 

penjakit 

3   
        

  

  

  
Ti 

Terisi: dalem akan Pa 50 gram tjoema harganja F0,30. Pem- 
belian doeat diloear tempat paling sedikit 1 

— sertaken Bae terlebi Kn ongkos kirim V RY 
da   

KWALITEITNJA BANK DAN MOERAH 
KAU KN 

| HAAR & OyB 9 

“0 : 

he n Hoofd- Hana Per ana Hana! 

Tanah Tekan 34, 

PR Re Naa 

DJIkA. 'KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK PAKE LEKAS, 

JAITOE! 

  

/| IN YANG PALING 
TERKENAL 

| tk Kd Perdata tempat. 

1 

) Harom dan dingin   

OL 

Oo 

    
sa AT 

dozyn djika di 

. SOEDAH TERBIT 

»Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c. 

ISI: KITAB: 

IL Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis. 
HI. Tingkat-tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan perekonomian 

dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 
VI Politik kun uktor. 
VIII Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang Kramat 174. 

Administarie Pemandangan 
126 Senen 107       aa “Batavia C. 

  

      
    

  

  

  

Kwaliteit Concurrent 

ITjan Foeng's 
. SCHOENEN 

Koeat enak 

  

Siapa jang tida kenal 

di pakenja 
Bagoes modelnja 

pantes harganja 

  

  
  

  

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 

Schoenenfabriek » UJAN FOEN Gs. 

Batavia-Centrum H 
nek 

Kanak Pn 75 

  

      

poenja toko. 

Telf. 3313 WI. 

    

   
      

     
      
       

  

    

    

   
   

  

   
   

    

    
   

     

  

     
   

  

   

      

   

  

     
    

          

   
    

   

    

     

    
   
   

    
    

  

   

     

    

    

    

   

    
   
   

  

    

   
   
   

   
   

    

    

   

  

   

       


