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Indonesia satoe kwartaal f 450 
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Boleh dibajar boelanan, tetapi 
brenti haroes diachir kwartaal, 
Domicile abonnes terhadap ini ko 

iarief: advertentie, ketrangas pada 
administratie, . 

    
    

   

    

    
   
   

   

  

   

      

    
        
    

    

   
   
    

  

    

.Tahoen ke 4- No. 51 

SEUM CONTRA KAMPOENG 

Kabarnja, sebagian dari itoe hadiah 
-Nederland bakal digoenakan oentoek 

(seum dari Bat. Genootschap voor ku:nst 

n Wetenschappen, karena, katanja, Ge- 
long Gadjah jang Sekarang ini soedah 

keketjilan. tidak bisa moeat lagi ba- 
| rang-barang koeno dan kesenian Indo- 
-nesia. Gedong baroe itoe bakal didiri- 

| kan di Gambir, Koningsplein. 
& Begitoe djoega, Edeleer Prof. Dr. Hoe- 

sein Djajadiningrat, jang baroeb-aroe ini 

dipilih mendjadiVoorzitter dari Genoot- 
| schap itoe, tidak-bisa kasih kepastian 
| 0nkepada kita, djadi-t-daknja itoe pen- 

-dirian Museum Baroe dengan engkos 
| dari hadiah Nederland itoe.) 

| Selama beloem 'ada kepastian, kita 

masih ada harapan tidak bakal diadi. 

Sebab kita tidak setnedjoe, jang itoe 
|» oeang, oentosk membangoenkan kem- 
«bali kemaknoeran dan keselamatan 

rakjat Indonesia, digoenakan sepeser 
.. djoega oentoek Museum, jang sama 
sekali tidak berhoeboengan dengan 

kemakmoeran dan keselamatan rakjat | 
“itoe. Tera 

Apakah tidak ada lain tjita-tjita, ti- 

dak ada lain pekerdjaan oentoek me- 
olong ” kaoem “nganggoer, - oentoek | 

angoenkan kembali'kem 
ag 
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nolong meringankan penganggoe- 
tjoema sebagian dari azas mak- 

  

      
    

      

| ran 

.«bergoena setempat - setempat. Kalau 
| # kiranja Djakarta perloe mendapat ba-| 
« gian- dari itoe f25 millioen wel, ber- 
. palinglah ke kampoeng-kampoeng dari | 

(“Djakarta ini. 5 | 
|.» IwDalam, waktoe belakangan ini roe- 

| epanja ada angin Timoer (angin—Indo 
. nesia!), menioep ke Gedoeng Uni di 
1 Molenviiet, sampai tocan Z. hoofdre 

dacteur Java Bode, .atjap kali menoelis 
—. dengan djitoe sekali. tentang keberatan 
| 4 keberatan bangsa kita, tentang pait 

0. getirnja penghidoepan orang ketjil. 
Dengan senang kita mengoetip toe- 

lisan-toelisannja toe, biarpoen pera- 
— saan hati kita tentang kedjoedjoerannja 

toean Z. itoe terhadap bangsa kita, 
kita simpan doeloe. Dan siapa tahoe 

barangkali pada hari toeanja, ia me- 
mang benar berobah, mendjadi insjaf 

en mendjadi ,,penjinta Inlan- 
er. 
Doeloe ia telah membela kita orang 

| dalam soal Nederland — Indonesia, 
e sekarang ia menoendjoekkan ketjiwanja 
00. Hoe fjita-tjita tentang pendirian Muse- 
pe «um di Gambir. Kita.koetip sadja toe- 

lisannja demikian. - Tata 
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pom IS het ons  geoorloofd? 
| eonder dien Chineesche werkbaas 
| nog die tierdwzenden ,Inlanders 
PS tia te schakelen, als Ireden die er 

00k eenig belang bij hebben wanneer. 
" «het er oi gaat, vele-tonnen gouds. 
00 te besteden aan werken in deze 

NS ALA stad? . Lha Pine 
De Mij kunnen zeggen: help ons 
| "terst. Wij.missen bijna alles van 
—...de vele dingen welke het leven 

'“ veraangenamen. Dit is billijk, wij 
zijn dom, niet spaarzaam,enzoovoort. 
'Doch onz e gezondheidstoestand is 
“0ok voor u van belang, want wij 

erken, in wwe fabrieken, uw e 
kantoren, of op de, erven uwer 
huizen. Sa 
" “Holland gaf ditgeld voor welvaarts- 
Wwerken. en er is geen mooier en 
eerlijker uitvoering te, geven aan die 
bestemming, dan door een cinde te 

— maken aan de intreurige toestanden 
welke nog in “de stadskampongs 
heerschen. Ook hieraan kunnen 
duizenden Inlandsche arbeiders hun 

  

   

  

mendirikan. Gedong Gadjah baroe, Mu- |. 

emakmoeran | —— 
Em Bisa PA ARA Info 

..soed hadiah. itoe, dan djoega.tjoema| 

Iroemah', 

Wa, Hoofdredacteur D. KOESOEMA NINGRAT 

    

      

Menoekar wang perak toea 

Directeur van Financien mengoe 
moemkan, bahwa tempo oentoek me 
noekar wang perak toea pada Land 
kassen dan pada kas-kas di post-post 
kantoor jang telah mengambil over pe 
kerdjaan pekerdjaan dari Landkassen 
jang telah dihapoeskan, adalah diper 
pandjang hingga 1 Januari 1937. 

g— 

Pengiriman dari Djawa dan 
$ Madoera. 

Menoeroet opgave dari Statistiek 
kantoor maka pengiriman fuitvoer|da 
ri .poelau Djawa dan .Madoera dida- 
lam boelan Mei 1936, menoeroet tons 
dari 1000 kg. bersih: Karet 43 7, lada 

18389, koffie 1315, Citronellaolie (kg. 
bersih) 108458, goela (djoemlah)80544 
goela kepala supeireur 32937, goela ke 
pala 46751, melasse tjair 104, melasse 

10009, siftings 638, E 
5417, Kapok 1192, timah 1076. 

  

.werken welke  'toekangs - noodig 
. .maken, even goed alis bij den bouw 
yan een museum."..... 

Oonghoa, jang merasa. girang kalau soe 

loeran air di. kota diperbaiki, dan be- 

gitoe ia poenja roemah tidak selaloe 

jang .hidoep.di, bawahan tingkat aan- 

kalau,.dalam kota,.ini diadakan peker 
idjaan .dengan. ongkos ratoesan riboe 

roepiah ?“. -demikianlah toean Z. itoe 
Dan selandjoetnja ia toelis : 
Mereka ini bolen kata:“ tolong 

boetoeh...hampir segala apa jang bisa 
menjengkan penghidoepan kita. Ini-| 

tapi. kesehatan, kita ada, penting djoega 
oentoek toean-toean. sekalian, kita 
orang bekerdja. dalam . toean poenja 
fabriek, dalam. toean poenja kantoor, 

atau dalam toean poenja pekarangan 

»Precies, boekan ? 

Dan toean Z. itoe. berconclusie : 

»Holland memberikan oeang itoe 

oentoek, pekerdjaan goena kemakmoe 
ran, dan. tidak, ada. pekerdjaan lebih 
-bagoes. dan lebih.djoedjoer dari pada 
menggoenakan: ocang 'itoe oentoek me 

lenjapkan keadaan-keadaan jang keli- 

ini- riboean. orang Indonesia bisa da 
pat boeroeh sehari-hari, ada banjak 
matjam, pekerdjaan jang perloe toekang |. 
sama sadja dengan dalam pekerdjaan 
memberdirikan Musseu n'. 

| “Ijoekoep,..djangan. di .Commentaar 
agi, 

“KN, 

Djoemrat 12 Juni 1936 

bahwa dengan  beslit Direktoer :B. B 

'poetih 187, lada hitam 121, djagoeng | lembang. 

keras 1364, tem bakau Vorstenlanden | bahwa dibilangan Butoe telah digere: 
3003, tembakau Djawa 693, Krossok | yok oleh aan satoe paberik lak 
3074, Baplek 49,, tepoeng singkong gelap, dimana kedapatan 350 liter 

gs 638, Parel 1091, Thee arak dan 900 litter bakal arak. Eige- 
naarnja, orang Tionghoa dibekoek. 

2... Memperioeaskan D.V.G. 

x - Idi idzinkan oentoek menambah pega 
- Penoelis ada mentjeritakan lebih Yana dengan sepoeloeh orang Su 
doeloe, adanja seorang aannemers Ti-| Goebernemen. Dulum pada itoe diteu 
Se On (ARA) SEA, AU toekan poela, bahwa L.V.G. selandjoet 

nja boleh menambah personeelnja lagi 
— Memang - masih 
9-10 orang dokter lagi — asal sahadja 

kerendam air kalau datang hoedjan. |djabatan 
Apakah kita boleh oendjoek pada|post-post lain dalam anggarannja ta 

En Hi month ialboen- 1937 oentoek membajar (pers ..poe boe.b a Indonesi 2 2 : itoe.poeloehan riboe .bangsa Indonesia dingriba Malih harga: Moe: 

nemer.Tionghoa-itoe, sebagai orang- (bahwa D.V.G. tidak bisa menghemat 
orang - jang djoega ada. kepentingan, | kun post-post itoe, sehingga anggarau 

dengan beberapa orang tabib lagi. 
Sebabnja' begini: Telah lama dijajandjian bisa didjalankan". 

Iah. kita.orang dueloean. Kita orang | mempersatoekan beberapa bagian dari 

lah adil. kita orang ada bodoh, tidak garannja. Tetapi niatan itoe tidak 
bisa menjimpan oeang, dsb. Akan te- | djadi, 

|yang, 

Oentoek ' peroesaha'an  membikn 

Ig ama ai NAN MEN NB RAS Amira 

  

    
— Fonds Kematian 

Abonnes jang meninggal, asal 

tidak — menoenggak dapat nit- 
keering Ang nang f-25— 
 Abonnes jang dapat kerjilaka'an 
badan ' sampai "tidak! “bisa 2 beker 
dja “lagi selandjoetnja — terima 
»Pemandangan" . Gratis selama 
hidoepnja, selama ini koran terbit. 

enno 

KANTOOR : 

Senen 107, Batavia-Centrum 
Telefoon redactie , . , 1440 WI 
Adatnistratie AL 1E1O W 
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| Soeara Katholiek tentang 
G.G. baroe 

Rotterdam, 11 Juni (Aneta 
Holland). S.k. Maasbode dalam artikel 
nja ,G G. baroe“, menerangkan, walau 
poen jakin bahwa GG. baroe itoe 
kepinterannja djarang didapat, tetapi 
berani memastikan, bahwa angkatan 
nja itoe ,dengan crediet“, karena 
beliau haroes beladjar beberapa tahoen 
lamanja oentoek mengetahoei segala 
seloek beloek perkara2 di Indonesia. 
Kata soerat kabar itoe poela ,, Dalam 
keadaan. jg sekarang ini rasanja ang 
katan dengan crediet itoe berbahaja 
dan tidak ada tempatnja". 

Ta 

Djalanan di daerah Palembang. 

Akan diaspal semoea. 

Aneta mewartakan dari Palembang: 

dikeloearkan 5 :.000 roepiah lebih dari 
bia karet oentoek memperbaiki dan 
mengaspal djalan djalan digewest Pa- 

Ody 

. Pembikinan arak gelap. 

Dari Malang dikawatkan oleh Aneta, 

am Panca 

tidak bisa. 

Tahoen jang soedah laloe D. V.G. 

selaloe koerang 

itoe bisa menghematkau 

Sekarang, ,J.B.“ mendengar kabar, 

baroe itoe tidak mempoenjai fondsen 
oentoek memperloeas personeelnja 

niatkan oleh D.V.G. oentoek mengoper 
roemah2 sakit militer dan oentosk 

M.G.D. dan D.V.G., ichtiar mana 
maksoednja soepaja kedoea djabatan 
itoe bisa menghematkan banjak ang 

karena pemerintahan tentara 
udak maoce. Katanja, kalau terdjadi 
conflict. internationaal djabatan 1toe 
perloe memakai segala personeelnja 
dan roemah2 sakitnja. 

3 kek apakan 

Moelai berperang. 

Hongkong, 11 Juni (Aneta- 
Reuter). Menoeroet berita Tiongkok, 
maka telah terdjadi pertempoeran di- 
sebelah Selatan Henchow.j 

agpau 

Tentara Selatan moendoer. 

Hankow, 11 Juni (Aneta-Reuter). 
Tentara Pemerintah mendoedoeki Lei 

30 mijl djaoehnja 

pp 

barang makanan dalam blik. 

Minta dikirim seorang 
Insinjoer tani dari Ne 
derland.     dagloon verdienen, er zijn allerlei 

    

HR Sa 

E.Z. telah bermoepakat dengan seko 

sesoedahnja. daerah zonder tentara di 

land pada tg. 7 Maart jl. 

siarkan boenjinja document2 tentang 
litoe soal : ini mengandoeng tekst dari 

“Kalautidakada oeang/|semoea document diplomatiek, resolu 
ties dan pridato2 jg penting antara 
tahoen 1919 dan 31 Maart 1936. 

in Nuh Badan Peni sebelah | djoeal lagi, kepada bapa' tani, soepaja 
wat. menjedihkan,, jang masih djoega|Selatan Hengchow. Tentara Selatan ' Na £ Pa 
bisa didapat dalam kampoeng2 Dja-| moendoer sampai di satoe tempat anta 
karta 'ini:. .Djoega dalam pekerdjaan|ra Leiyang dan Chenchow. salah satoe dari, ichtiar akan memper 

J.B. mendengar kabar, dari Neder- jang oemoemnja penghidoepan rajat 
land, akan. dikirim seorang Insinjoer 
tani oentoek.goena peroesahaan mem 

$ "bikin barang: makauan dalam blik di 
sn Mana, Indonesia. Oentoek itoe departement 

lah Tani Tinggi di Wageningen. 
Didoega Insinjoer itoe akan datang 

di Indonesia kira-kira boelan Septem 
ber jang akan datang. 

mewapamman 

Hitler poenja voorstel 
perdamaian. 

Aneta-Transocean Sin Po dari Berlijn 
mengabarkan : 

Sesoedahnja 
ditoenda 
berl.oeboeng de 
ngan kedjadian 

"Afrika Timoer, 
pembitjaraan 
diplomatiek ten 

perdamaian da 
ri Adolf Hit- 
ler dari tg. 30 
Maart jl. tidak 

lama lagi akan dilandjoetkan. 
Sebagai permoelaan boeat ini pem 

bitaraan pada tg. 6 Mei jl. pemerentah 
Inggeris telah siarkan boenjinja satoe 
collectie documenten, dengan maksoed 
kasih keterangan pada publiek tentang 
kedjadian2, jang menjebabkan dibikin 
habisnja perdjandjian Locarno dan ten 
tang pembitjaraan, jang dialamkan 

  

Rijuland didoedoakan lagi eleh Duitsch- 

Sekarang pemerentah Duitschpoen 

Ini collectie dipakaikan kalimat. Lo 
carno, Eine Documentensammlung” 
dan dikarang oleh Dr. Fritz Berber 
goena sekolah tinggi Duitsch boeat 
politiek. 

Boeat ini publicatie, jg dirasa akan 
pegang rol penting dalam pembitjara 
an jg bakal dilakoekan, baron Jo- 
achim von Ribbentrop telah toelis pe 
noetoeran kata, dalam mana ada ter- 
dapat bagian berikoet: , Duitsechland 
dengan djoedjoer ingin adakan perda- 
majan sama iapoenja negeri2 tetang 
ga dan ia ingin bikin Locorno baroe 
di Barat. Dalam iapoenja schema per 
damaian jg baik Fiihrer telah tawar 
kan satve Locarno baroe pada Europa. 

Rakjat Duitsch insin sekali ini per 

- : anna an 

Komisi ekonomi moelai bekerdja. 

Sebagaimana jang telah dikabarkan 
dalam ,Pemandangan” ini, maka pe- 
merintah Zelfbestuur Soerakarta telah 
mengadakan Komisi jang diserahi 
memikirkan tentang penghidoepannja 
ra'jat, jang dalam waktoe ini soeng- 
goeh sangat perloe. 

Bagi daerah kaboepaten Bojolali 
telah 'moelai bekerdja, jaitoe atas 
oesoelnja anggauta, R. Ng. Tjarmopra- 
noto wedono. di Wonosegoro, hari 
kemaren telah diadakan rapat komisi 
itoe. Poetoesannja rapat ini, madjoe- 
kan oesoel kepada pemerintah soepaja 
memberi oeang. sebesar f 1000.— boeat 
membeli padi atau beras didaerah 
district Wonosegoro. Karena menoeroet 
pendapatannja komisi, harga padi 
pada waktoe ,,panen“ ini sangat moe- 
rahnja. Kalau dapat dibeli oleh peme- 
rintah, dengan perantaraannja komisi, 
disimpan sementara boelan laloe di 

tidak terlaloe mahal membelinja. De: 
ngan tjara ,,padi opkoop" itoe adalah 

baiki perekonomian ra'jat. 
Kabarnja harga padi (basah) jang 

baroe. sadja dipetik, di Wonosegoro 
(kaboepaten Bojolali) hanja 60 sampai 
15 .cent Inilah harga jang beloem 
pernah dialami oleh bapa' tani dida- 
erah terseboet. 

Bagi «daerah kaboepaten Sragen, 

disana memang lebih sengsara kalau 
ditimbang sama didaerah lain, komisi 
ekonomi disana poen djoega. telah 
bekerdja dengan giat. Pemerintah telah   

lama! 

kedjadian “ dil 

. tang voorstel2/     
  

KANE an! 
DI 'SEMOEA: ROEMAH? 

OBAT DAN TOKo2 

  

  

f 2000.— boeat memberi makan'dan 
pindjaman kepada bapa" tani, iboeat 
bidji tanaman ' padi atau polowidjo, 
begitoe boeat makannja selama me- 

Dengan adanja pemberian sokongan 
ini dapat meringankan sedikit pada 
penghidoepannja ra'jat didaerah tsb. 

memnpama j 

S'kolah goeroe Agama. 
Dikabarkan oleh Aneta, bahwa Se- 

kolah tjalon goeroe agama di Moenti 
lan akan diboska tg. 14 Augustus de 
ngan 5 orang student. 

sa agama 

: Itoe pemboenorhan di Madoera. 

-Diwartakan oleh Aneta dari Pame- 
kasan, bahwa berkat berita jang dite 
rima dari mata2, maka mendjadi te 
ranglah perkara pemboenoehan di: Boe 
tjoerbarat itoe. Jang berdosa jang se- 
mentara itoe telah ditangkap oleh 
Ass. Wedana, soedah mengakoe kesa- 
lahannja. Adapoen sebabnja makanja 
terdjadi pemboenoehan itoe, “karena 
ia mentjoeri singkong. |Majat |korban 
uja digali oentoek melakoekan peme- 
riksaan atasnja. 5 

eng 

Pemoengoetan oeang sekolah via 
PE | 

Dikabarkan oleh Aneta, bahwa Ko 
inisi penolong P.T.T. antara laii2nja 
telah membitjarakan soepaja orang bi 
sa mengirim postwissel sebanjak ba 
ujaknja 20.000 roepiah dan soepaja 
pemoengoetan wang sekolah dilakoe 
kan lebih loeas lagi. Kemoedian mem 
beti selamat djalan kepada. Hillen 
jang pergi verlof ke Eropah. 

mamgpaaaa 

Pelajaran K. P. M. 

.Diwartakan oleh Anfta dari Sera 
baja, bahwa Ind. Conrant mendengar 
kabar, ta'lama lagi lijn K.P.M. 23 
jang sekarang djalannja “dari “Betawi 
ke Kisar akan didjadikan 8 dienst, ja 
ni dienst penoempany, moeatan: dan 
hewan. Boeat sementara kapal kapal 
De Klerk di pakai oentoek membawa 
hewan dan hanja akan belajar sam- 
pai ke Kisar sahadja, “sedang kapal 
Van Riebeeck oentoek membawa pe 
noempang hingga dipesisir Timoer dan 
Kisar. Lain dari pada itoe penghabi 
san tahoen De Klerk akan diloear 
kan dari dienst dan diganti oleh 'ka 
pal Van den Bosch oentoek mana ka 
pal jang terseboet belakangan itoe'per 
loe diperbaiki. 

Kabaran belakang. 

Belakangan dikabarkan poela: oleh 
Aneta. bahwa didengarnja kabar, be- 
toel2 K.P.M. mempvenjai niatan jang 
terseboet diatas itoe, bal mana soedah 
dipertimbangkannja, tetapi 'p vetvesan 
nja' bergantoeng: kepada' pembesar2 
jang bessangkoetan. (91 
'#Dienst: membawa hewan akan dja 
lan sampai Waingapoe. Begitoe.pvela 
hal memperbaiki kapal Van den Busch 
itoe soedah dipikirkannja, tetapi be- 
loem ada kepastian.   memberi bantoean ocang sampai pak » 23 bm pakek 

  

noenggoe waktoenja memetik padi. 
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“ “hebat dalam riwajat baroe dari Repu- 

| bagaimana satoe bangsa mendahoeloci 

“tidak bisa keterlaloean, sampai mem 

-soepaja mereka itoe dikasih djalan ke 

4 | tempat pangkalan dan djoega soepaja 

. tentara expeditie ke Japan itoe dikasih | 

' kan Japan, tidak perloe pergi djaoeh- 

|. kan perang pada Japan, dalam tempo 

-mentjegah lebih lama  diperlakoekan 

| oentoek mengadoe tenaga dengan 

   
  

  

DJANGAN MAIN DENGAN DJIWA | Gadis Indonesier goeroe Vakschooj 
&—SAUDARA SENDIRI 

Apakah kita mesti pertjaja dari 
Dengan opisil dikabarkan bahwa 

moelai tg. 30 Juni “36. diberhentikan 
dari djabatannja boeat sementara se- 

kabar-kabar tentang kegentingan di bagai, wakil gediplomeerd vakonderwij 
Tiongkok itoe ? zeres pada Opleidingschool boeat On- 

Kabar-kabar jang oemoemnja bisa derwijzeressen dalam hal huishoudeli- 
menggemparkan doenia Tionghoa, ber- ke yakken di Batavia, mej. S. Malik. 

asal dari Domei (Japan) atau Reuter 
(Inggeris). Djikalau kabar-kabar dari 
doea soember perkabaran itoe selaloe 
benar dan objectief, maka sekarang 
bangsa Tionghoa itoe menghadapi 
satoe peperangan saudara jang paling 

bliek Tiongkok ini. Ratoesan riboe 
orang Tionhgoa bertempoer, saling 
basmi, dengan perkakas-perkakas pe- 

perangan modern, di darat, di laoet, 
dan di oedara, barangkali djoega de- 

ngan menggoenakan gas beratjoen se- 

perti di Ethiopie. Dan loear negeri 
-menonton, sembari tertawa, menonton 

Hari Kiamat..... 
. Apakah jang dimaksoedkan sebenar- 

nja dengan menerbitkan perang sau- 

dara itoe, dalam pembasmian saudara, 

sebangsa, sefamilie, sawarna koelit. 

Tidak ada lain hasil dari pada keroegian 

meloeloe, lahir dan batin, keroegian 

jang tidak bisa diperbaiki dalam tempo 

jang lama sekali. 3 
Tidak bisa satoe bangsa itoe me- 

ninggikan deradjatnja, merdekakan di- 

ri, menambahkan kemoeliaan dan ke- 

'makmoeran, dengan lebih doeloe ber- 
perang saudara. Djangan lagi kata, 

bisa mengalahkan moesoeh dari loear, 

setelah memboenoeh saudara sendiri. 

Kita masih bisa pertjaja, baik ka- 

oem Selatan-Barat, maoepoen kaoem 

Nanking, akan sedar dan insjaf tentang 

bahaja terbasmi oleh sebangsa sendiri. 

Perasaan, semangat kebangsaan itoe 

bikin loepa keselamatan dan kepenti- 

ngan kebangsaan itoe. 

Kabarnja (dari Reuter), kaoem Sela- 

tan-Barat hendak paksa djalan meliwa 

ti daerah Yangtse dan dengan menjin- 

'dir mereka itoe minta kepada Nanking, 

Oetara, ogntoek bertaroeng dengan Ja- | 

pan. dan soepaja dioendjoek dimana 

tjoekoep perkakas dan barang maka- 

nan, k 
Benarkah kabar demikian itoe ? 

Djikalau memang benar, boeat apa 

kaoem Selatan-Barat itoe pergi djaoeh- 

djaoeh mentjari moesoeh. Dari Kwan- 

tung atau Kwangsi ke Hopei (Peiping) 

boekan perdjalanan satoe doea ming- 

goe, djikalau dalam keadaan perang. 

| Katalah betoel Selatan-Barat itoe 
betoel maoe bertempoer dengan pasoe 

djaoeh. Oendang Japan sadja soepaja 
datang di Selatan-Barat, di Fukien, 

Kwantung, atau kembali di Canton 

dan Shanghay, nistjaja Japan tidak 

akan menoenggoe datangnja expeditie 

Selatan ke Peiping. Ia akan samboet| 

expeditie itoe di tepi soengai Yangtse 

di Foochow, di Amoy, di Canton sen 

diri. Begitoe lekas Canton makloem 

doca' hari pasoekan darat, laoet dan 

oedara datang di Tiongk.k-Selatan 

dan dari Tiongkok-Oetara mendesak 

ke Selatan. 
Siapakah jang tidak merasakan sa 

kitnja bangsa Tionghoa, jang sedari 

tahoen 1931 ini keliwat diganggoe ke 
merdekaannja, selaloe mesti mandah 
negerinja dipotong-potong. Akan tetapi 

begitoe, soenggoeh tidak bisa dengan 
berperang saudara doeloe atau dengan 
perang sebeloem bersedia lengkap 

moesoeh seperti Japan. 
| Baiklah kaoem Selatan-Barat itoe 
mendengarkan nasehat — Generaal 
'Tsai Ting Kai, jang telah menolak 
.mengepalakan expeditie ke Oetara 
Itoe, karena ia berkejakinan, bahwa 

| expeditie itoe tidak berhasil lain dari 
pada perang saudara lebih doeloe. 

mnapataa 

“Gamelan di Museum 
Dan lagoe Soenda 

Seperti orang ketahoei, saban hari 
Minggoe di Gedong Gadjah (Museum) 
diperdengarkan lagoe2 gamelan, jg di 
poekoel sampai sekarang oleh Indo- 
nesier Djawa. 

Sekarang kita mendengar, bahwa 
atas andjoerannja t. Asik Natane 
gara dan pres. muziekvereeniging 
(lagoe Soenda) ,Warnasari” t. Pat- 
madiwangsa akan dimohon, soe 
paja djoega orang2 Soenda menjoegoeh 
kan lagoe-lagoenja. 

T. Asik akan menghadap pada Prof. 
Dr. Ario Heoein Njajadiningrat, jang 
sekarang mendjadi voorzitter Ko. Bat. 
Genootschap sebagai pengganti toean 
Meyer Ranneft, akan memohon soepaja 
permohonan diatas dikaboelkau. 

Menoeroet pendapatan kita, tidak 
ada halangan oentoek mengaboelkan 
permohonan diatas. itoe, 

ntu 

Menginap 3 hari 

Lantaran lintah darat 

Seorang bernama E. Klerk pada 
verplaats PTT. fkantoor tjetak nege 
ri) di Gang Tengah Djakarta, waktoe 
asjik bekerdja dalam kantoornja (pa 
da hari Kemis jl.) tiba-tiba telah di 
datangi oleh seorang Deurwaarder. 
Akan tetapi Chef tidak perkenankan 
membawa pegawai itoe, sehingga me 
noenggoe pada ditoetoepnja itoe kan 
toor, jang kemoedian dengan lang 
soeng toean E. dibawa ke hotel ,,Pro 
deo“ dan ditoetoep disana dari hari 
Kemis sehingga hari Saptoejl. 

Menoeroet jang kita dapat t. E. ber 
sama doea orang sahabatnja (teman 
sekerdja) memindjam wang kepada se 
orang lintah darat nama S. (seorang 
Arab). Djoemblah pokok jg dipindjam 
ialah f 140. Hoetang itoe ditanggoeng 
(pembajarannja tentoe bersama2) oleh 
t. E. sendiri. Pembajaran hoetang moe- 
la2 baik, tetapi roepanja belakangan 
ini jg bersangkoetan tidak maoe mem 
bajar, (beberapa kali ditagih) maka 
slintah darat“ itoe mengambil ,tinda 
kan“ “dan menjoeroeh deurwaadernja. 

Menoeroet pendengaran kita t. E. di 
keloearkan lagi (pada hari Saptoe jl.) 
lantaran pada hari itoe familienja me 
ngasih pada orang Arab tadi sedjoem- 
blah f 80.— ii 3 
Soenggoeh kedjadian jg menjedihkan ! 

manapun 

Pembalasan sakit hati 

Golok dikepala. 

Kemaren, hari Kemis siang jbl. di 
Kamp. Pengomben Kebon Djeroek 
(Kebajoran) telah kedjadian satoe pem 

doedoek disitoe bernama Siin dan pem 
batjoknja Ma'roep tinggal diitoe kam 
poeng djoega. Sikorban mendapat loe 
ka hebat bekas dari batjokan, sehingga 
6G liang loeka terdapat diseloeroeh 
anggautanja, sekarang ia masih dalam 
rawatan diroemah sakit Salemba, kete 
rangan lebih djaoeh dari padanja be- 
loem dapat didengar. 

Doedoeknja perkara menoeroet apa 
jg kita dapat sebagai berikoet: : 

"Pada lima hari jg laloeentah apa jg 

lah dipoekoel oleh Ma'roep, perboea 
tan mana diadoekan pada ajahnja jang 
lantas itoe ajah menjerang Ma'roep 

Oleh karena ia merasa djera dan takoet 
terhadap Siin karena menoeroet kete- 
rangan2 pendoedoek disitoe Siin ada 
salah seorang jang terkenal tidak ber 
kelakoean baik dan bergelar sitjabang 
atas, maka Ma'roep tetap tinggl diam 
tetapi tetap berdendam hati. 

— Begitoelah kiranja itoe kedendaman 

sehingga terdjadi itoe pengaliran darah. 
Itoe pembatjokan terdjadi di dekat 

djembatan di Kampoeng Pengomben, 
sedang si korban 
dengan tidak menaroeh ketjoeriga'an 
lagi bahwa dirinja soedah diintai jang 
dengan sekondjong2 lantas dibatjok 
oleh Ma'roep sehingga begitoe roepa. 
Selain kepala dan seloeroeh anggauta 
nja berloeka jang mengerikan, tangan 
nja sebelah kanan hampir poetoes 
kena kebatjok selagi ia roepanja hendak 
mereboet dan tangkis itoe sendjata. 

Setelah Ma'roep melihat moesoehnja 
rebah ditanah serta mandi darah de-   KN. ngan tidak bisa bergerak lagi, Ma'roep 

batjokan jg mengerikan hati. Jg men| 
djadi korban seorang Indonesier pen-| 

mendjadikan sebab, anaknja Siin te- 

dengan barang keras (penoemboek). 

hati soedah sampai di poetjaknja, 

membeli dedek, | 

    

Hasil Dari Pada 
Diadakan oleh »PEMANDANGAN“ dan derma dari toko: ,,DELIMA“ 

Soedah dioemoemkan bahwa dari let- 

ters D.E.L..IM.A. dimintak sekoerang 
nja pembatja ,Pemandangan“ bikin 
5 nama orang-orang jang terkenal di 
kalangan internasional dan 4 nama 
negeri jang djoega mendjadi perhatian 
dan pembitjaraan kalangan internatio- 
nal. en, “kas 

»Pemandangans jang 'melampiri bon 
tanda soedah 'belandja ditoko Delima 
sedikitnja f1. (artinja tevens langganan 
toko Delima). 

Jang toeroet menebak soenggoeh ti- 
dak didoega perhatiannja begitoe besar, 
jaitoe 108 penebak, diantaranja banjak 
dari loear kota Betawi seperti Tjian- 
djoer,  Garoet, ' Rangkasbetoeng,. dil. 
Jang tidak tjoekoep sjarat, jaitoe tidak 
disertakan bon. bekas belandja seharga 
f 1. ada seorang penebak. 

Diantara 108 penebak ada 40 orang 
jang BENAR dan TJOTJOK, dianta- 

jang kita moeat di 2e. blad dalam ini 
hari. Hasil oendian jang menang, ialah: 

le. prijs 1 stel Delima-Tussor, di 
dapat oleh abonue toean R.O. Perma 
di Tjikandeweg 21 BtC, 

  

| Jang boleh menebak hanja langganan | 

ranja ada jang dibikin pantoen seperti, 

    Prijsvraas 

  

  

2e. prijs 1 kain tenoenan DELI- 
MA, didapat oleh abonne toean R, 
Toifoer p/ja RHM-Kosim bin R.H. 
Noh, Kaoem no. 88 di Tjiandjoer. 

3e.-prijs 1 kain pandjang (batik 
haloes) didapat. oleh abonne Raden 
Roro Soeriati p/a “Rd. Doerjat, Gg. 
Kodja Kwitang Bt. an 

4e. prijs 1 badjoe kebaja “Crepe 
de chine, didapat oleh abonne toean 
3. Wiriadinata, Passarstraat 169 Mr. 
Cornelis. 

Prijzen terseboet, ini hari djoega di 
kirimkan oleh toko DELIMA kepada 
masing2 penebak jg beroentoeng itoe. 

Penebak penebak jang “ini kali-be 
loem beroentoeng mendapat hasil", 
atas seroean toko ,, Delima" dan redac| 8 
tie ini soerat kabar moedah2 han tia 
dak Losen dan ketjil hati, sebab sedikit 
hari lagi akan diadakan .poela prijs- 
vraag jang .prijzennja lebih banjak, 
antaranja djoega' disokong” oleh tokof 

tempo kesempatan menoekar DELIMA. 

Pada penebak-penebak jang bon2nja 
dari toko Delima, bisa diterima kem 
bali dikantor ', Pemandangan” atau di 
kirim perlooper ini hari. 

  

lantas melarikan -diri oentoek menje- 
rahkan dirinja ke kantoor Ass. Wedana 
Kebon Djeroek, menoetoerkan apa jang 
terdjadi. 

Pemeriksaan segera dilakoekan, jang 
kemoedian bawa itoe korban keroemah 
sakit, sedang penjerangnja dimasoek- 
kan kedalam tahanan oentoek menoeng- 
goe perhitoengannnja lebih djaoeh. 

5 mer 

M'nta Perlindoengan pada Regent. 

Doea orang perempoean telah menoe 
toerkan kepada kita, masing2 pen- 
doedoek dari Tanah Abang isteri dari 
toean Abdoel Karim dan Maoen jang 
sekarang masih berada dalam tahanan 
P.ILD.  berhoeboeng dengan itoe toe 
doehan tjampoer dalam. pergerakan 
Partij Republiek Indonesia." 

Atas kedatangan mereka menoetoer 
kan kesoesahan jang .diderita sedjak 
mereka ditinggalkan oleh soeaminja, 
dan lebih djaoeh menoetoerkan mereka 
berkejakinan bahwa soeaminja masing2 
itoe sekali2 tidak tjampoer dalam per 
gerakan politiek dalam tempo. jang 
belakangan ini. Ditambah poelaseorang 
dari padanja, diantara anaknja jang 
masih ketjil menderita sakit. Sedang 
itoe kedoea. isteri hendak bertemoe 
dengan soeaminja terlaloe soesah. Maka 
dengan ini kabarnja mereka hendak 
menghadap kepada regent oentoek 
meminta perlindoengan. 

Hooggerechtshof 

Terdakwa J. Van Beckhoven 
telah didjatoehkan hoekoeman oleh 
'Raad yan Justitie di Soerabaia me- 
nveroet vonnis tanggal 30 December 
1935 oleh penggelapan” 6 boelan 
pendjara. : 

Tetapi oleh Ho»f dia didjatoehkan 
'hoekoeman 4 boelan pendjara. 

—gpmn 

“Sedang tidoer dibatjok. 
Seorang pendoedoek desa bernama 

Naim bapa' Seran di Rawa Pasoeng 
daerah Bekasi, kemaren malam sedang 
ia tidoer2an di balai2 jang berada di 
serambi moeka dengan sekonjong- 
konjong dari tempat gelap, seorang 
jang tidak dikenal telah batjok kepa- 
danja disebelah pelipisannja sehingga 
kepipi sampai berloeka begitoe hebat. 
“Atas teriakannja meminta tolong 

tetangga dari kanan kirinja segera 
berkoempoel .bermoela mereka telah 
mendoega bahwa terdjadi pentjoerian, 
maka dengan membawa roepa-roepa 
sendjata oentoek mengoeber, tetapi 
kenjataan didapatkan si korban dengan 
berloemoeran darah menggeletak di 
atas balai-balai. 

Itoe penjerang jang pada. waktoe 
itoe dapat dikenali oleh si korban 
seorang pendoedoek di itoe desa djoega, 
dioendjoek bernama Sadar, kemaren 

pagi telah dapat ditangkap sementara 
ia berada dalam tahanan. ' 

Apa jang mendjadikan pokok pang 
kalnja itoe perkara batjok, menoeroet 
apa jang kita dapat ada sebagai ber- 
ikoet : 

Dalam itoe perkara boleh djadi di 
sebabkan pembalasan sakit hati. Bebe 
rapa boelan jang telah laloe itoe 
orang jang ditoedoeh menjerang baroe 
sadja keloear dari boei,. berhocboeng 
dengan perkara rampok. Ia telah di 
tangkap dan didjebloskan ke dalam 
pendjara, kabaranja atas pengadoean 
nja Naim bin Seran, maka dengan ini 
Sadar mendjadi sakit hati, : . 

Roepanja sadja pada malam Kemis 
jang baroe laloe itoe, ia ta" dapat me   nahan dendam hatinja jang kemoedi 

an mendatangi ke roemah seteroesnja 
dan batjok selagi Naim Tidoer. Teta 
pi dari fihak lain kita mendapat ka 
bar bahwa itoe perkara disebabkan 
perkara perempoean. 

Sementara pemeriksaan dan penjeli 
dikan oleh jang berwadjib sedang di 
djalankan. 

Apa 

Serep nakal 

Eigenaarauto mesti 
hati-hati. 

Seorang soepir. nama Alias bin 
Amat bekerdja sebagai soepir mobiel 
taxi kepoenjaan toean Karto tinggal 
di Menteng Poelo. 

Pada hari Selasa j.l. Alias merasa 
tjape dan kasiikan auto itoe pada se 
repnja (jg memang ada temannja). 
Nama Serep itoe jalah Djono tinggal 
di Gg. Stuwer IV. | 

Alias toenggoe2 ' kembalinja . auto 
tadi. Tap: smpai har' kemaren (Kemis) 
Djono dengan autonja tak moentjoel 
sadja. Pada hari itoe Alias ketemoekan 
-autonja ' distandplaats : Pasar Senen, 
jalah kira kira djam 1 siang. 

Auto itoe ada dalam keadaan baik. 
Tidak ada jg roesak. Tjoema Djono 
tidak kelihatan oedjoeng hidoengnja. 
Tentoe sadja ia semboenji dengan 
wang sewaan. Menoeroet keterangan 
jg bersangkoetan keroegian eigenaar 
selama tiga hari itoe ada f 4.50. 

Selandjoetnja sebagai akibat dari 
avontuur itoe Alias dilepas. Eigenaar2 
auto mesti hati hati. 

ape 

.Bsekoe2 jang kita terima 

Jaarverslag Consulta- 
tiebureau huisbezoek 
Sanatorium ,Zeerust". 

Stichting Centrale Vereeniging tot 
bestrijding der Tuberculose di Indo- 
nesia telah mengirimkan boekoe ver- 
slag tahoenan (1935), dari perkoem- 
poelan tsb., tjabang Betawi. . 

Seperti orang makloem bestuurnja 
di Betawi terdiri dari toean toean Ir. 
E.A. Voornveman, voorzitter, t. Dr. 
W. KK. Mertens, vice voorzitter, toean 
P. Gilde Seeretaris, t. R. M. Notosoe- 
tarso Penningmeester. 

Sementara ledennja nampak nama 
nama R.T. A. Achmad Probonegoro 
(Regent Betawi), Njonja C. Bloem, t. 
Dr. A.W.F. Bochardt, J.H. Bos, Ben- 
doro R.A. P. Djajadiningrat, toean W. 
J.F.. Goebel, Dr. V. Th. v. Goor, Njo 
nja Mr. H.C. Hoekstra-Mens Fiers 
Smeding, toean W. Hogewoning, toean 
Khonw Kim An, Dr. Kwa Tjoan Sioe, 
Dr. A. Madjit, Prof. Dr. W. A. Mijsberg, 
E. W. Ostreig, Dr. P. Peverelli, Njonja 
C. H. Razoux , Schultz-Metzer dan njo 
nja N. Zeylemaker-Brander. 

Isinja ini verslag setahoen “dan ten 
tang djasa2 poen manfa'at pekerdjaan 
ini perkoempoelan, meskipoen tidak 
dengan dioeraikan sedjelasnja  soedah 
sampai njata faedahnja goena masjara 
kat segala bangsa jang moengkin di- 
hinggapi oleh itoe penjakit jang ter 
kenal. TR 

Secretariaatnja di Kramat 170 pasti 
soeka memberi keterangan pada siapa 
|siapa jang berkepentingan. 

“Soeloeh Keloeargas. 

Dari Taman Siswa Djakarta kita me 
nerima madjallah boelanan jang ber- 
nama “Soeloeh Keloearga“ dalam ma 
na dioemoemkan segala kepentingan2 
onderwijs teroetama jg mengenai Ta- 
man Siswa.   smnggaasan 

   

     TA KU MU AU iyaa 

Akan didjioea 
1 Roemah di Petodjo Entjle GangI 
No 28. Keterangan lebih djelas kepa 

ang) Batavia-Centrum. 

TENUN NAN AN NI 

On A55 IAab5 sub 
Maoe didjoeal: moerah | 

Lantaran keperloean jang memaksa, 
maka . akan 'DIDJOEAL DENGAN 
MOERAH, satoe roemah beratap roem- 
bia & zink boeat harga f700:— Con'ant. 

  

  

terletak di G. Boengoer Ketjil Bat-C. 
Keterangan pada AK. ini soerat kabar. 

SEN Inn Anu 

  

  

Menambah 

oeang lama 

Directeur Financitn memberitahoekan, 
bahwa tempo boecat menoekar 
mata oeang jang lama pada 
sekalian kantor Landskas dan kantor 
Post jang melakoekan dioega peker- 
djain Landskas jang telah dihapoeskan, 
ditambah sampai 1 Januari 1937, 

  

  

Perahoe keleboe 
Perahoe lajar ,Sri Agoeng“, dalam 

mana ada menoempang lima orang 
anak boeah dan moeat kajoe djati se 
djoemblah 21 meter kub:ek, didekat 
Tjilamaja telah bertoebroekan dengan 
pongkot pohon besar, dengan kesoeda 
han itoe perahoe tenggelam. 

Anak boeahnja itoe perahoe jg ke 
leboe ketolongan oleh lain perahoe ke 
maren telah sampai di Tandjong Priok. 

Dengan perantaraannja Binuenland 
sch Bestuur mereka akan dikirim poe 
lang ketempat tinggalnja didekat Soe 
rabaja. 
Moeatan dari itoe perahoe tidak 

bisa ketolongan 

Itoe Afstandmarsch 4 hari 

Menjamboerg kabaran doeloean ten 
tang “itoe “afstandmarschen di Betawi 
Jang akan dimoelai tg 5, 6, 7, dan 8 
Augustus jad. orang boleh masoekkan 
nama boeat toeroet paling laat tg 20 Ju 
li jad. kepada Kapitein J.P.G. Sehmitz, 
Molenvliet West no 2 atau pada Lui- 
tenant Adjudant Th, G. Cassa, Her- 
togspark 3 atau pada t. S. de Vries, 
Tosariweg 80. 

Afmarsch itoe moelainja djam 6 pagi, 
dan paling tinggi sehari 10 djam. 

Bagi publiek jang boekan politie- 
personeel atau militair dan boekan 
anak sekolah, kalau maoe toeroet mesti 
membajar f 3. dan kalau Indonesiers 
jang sekalian maoetoeroet makar mesti 
bajar lagi f 1,50. : 

Boeat orang jang beroemoer 19'ta- 
hoen sampai 35, djaoehnja berdjalan 
mesti saban hari 40 Kilometer. 

Keterangan lebih landjoet boleh 
orang datang pada adres2 tsb. diaias. 

PE 3 

  

  

Nederland 

di Schiphol 
Schipshol, II Juni (Aneta-Hol- 

land). Stam, itoe toekang berenang 
di Indonesia, telah datang dengan naik 
mesin terbang ,Rietvink“ dalam kan 
doengan sehat walafiat. Ia disamboet 
oleh bestuur perkoempoelan berenang, 
antara Jain-lainnja oleh Ruimschotel, 
lid bestuur N. I.Z. B. dan Haasmann. 
Stam menginap pada Ruischotel. 
Ia akan beladjar berenang dibawah 
pimpinan njonja Braun, oentoek oefe- 

pergi ke Haarlem oentoek ikoet bela 
djar dengan tjalon2 olympia jg lain. 

renang di Craailoo tgl. 28 boelan ini, 
dalam perlombaan berenang jg diada 

Juli, dan dalam perlombaan berenan 
oentoek mereboet titel kampioen Ne- 

Ia akan berlomba atas nama per 
poelannja, Neptunus di Bandoe 

am pen   

Pendapatan sewa tiap2 boelan f20-, 

Nge nat Elia 

  

Djempolan berenang sampai «7 

kan oleh H.D.Z di Amsterdam tgl 5 

derland di Gouda tg Il dan 12 Juli. 

da adres: Ging Kembang 32. (Kwi- «1 
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Ia akan toeroet dalam perlombaan be . 

ning mana tiap2 hari haroes pergike 4 
Rotterdam, sedang 2 kali seminggoe 

 



    

    
      

  

     

     

      

   
    
    

        

    

      

—. negeri Inggeris mampir di Parijs dalam 

ki 

“ fetapkan begitoepoen gadji2 maximum | 

. pengobatan. 2 

Patoeng Keizer Menelik II atas koeda, 

"3 Berlijn, 10 Juni (Reuter-8. P.). 
— Perkoempoelan djadjahan Duitsch jang 

ag Soal-soal 'soelit tentang | 
F  Ethiopie 

    Pa ee tepucmeammammamanagngcmnuamamammeemagemmenan pangan 

Italie mengadakan actie akan keloear dari Volkenbond. 

: Yvon Delbos maoe mengadakan pembitjaraan sama captain An thony Edan 

  

—.. Pembitjaraan antara Yyon Del- 
(00 bos dan captain Anthony Eden. 

“Parys, 9 Juni (Havas SP). Ber| 
hoeboeng dengan pembitjaraan jang|. . 
sekarang sedang dilakoekan oleh mi-| 
nister oeroesan loear negeri Yvon Del-| 
bos dan Ambassadeur Frankryk di 
istana St. James L'Oeuvre toelis : ,@ui 
@'Orsay memadjoekan pertanjaan pada 
diri sendiri, apakah Corbin akan men 
dapat mengatoer pembitjaraan dalam 
minggoe. depan di Boulogne-Sud-Mer 
atau di Folkestone antara captain An- 
thony Eden dan Yvon Delbos. 

Sementara ini tampaknja baik Frank 
rijk maoepoen Engeland tidak ada 
ingatan akan mentjaboet sanctie2. 

Berhoeboeng dengan kepoetoesan 
Assemblee dengan soeara boelat dja- 
ngan akoe sjah fuit accomli, jang di 
tjiptakan oleh Italie, orang semata2 
bisa ambil kepoetoesan akan mengam 
bil djalan tengah oempama djalankan 

teroes sancties financieel.“ 

Le Petit Parisien berpendapatan bah 
wa pembitjaraan antara captain Eden 

dan Delboskebanjakanakandilakoekan 
pada kira-kira tanggal 20 ini boelan, 
jalah djika itoe minister oeroesan loear 

perdjalanannja ke Montrenx. 

Makloemat dari Radja Moe 
da Italie. 
Addis Abeba, 9 Juni (Transo- 

cean) Makloemat paling belakang dari 
Radja Moeda Italie, menoeroet mana 

akan diatoer penghidoepan economisch 

di Ethiopie, tidak lama lagi akan 
moelai didjalankan. : 

' Menoeroet penetapan2 Makloemat 
terseboet, boeat sesoeatoe kongsi indust 

“rieel dan commercieel diitoe djadja 

- han baroe, mesti diminta idzin spevi 

aal, sedang kalau perloe peroesahan2 
particulier akan ditaroeh dibawah pe 
nilikan negeri. ar 5 

” Semoea harga, jg boleh diminta di 

toko2 dan roemah2, makan, telah di 

dan minimum. Didoega difihak Italie | 

akan mentjoba membikin beres oeroe 

  

nkan campagne dengan giat boeat 

membasmi penjakit. Specialist terke-| 

nal boeat penjakit negeri panas, prof. 
Aldo Castellani, telah diangkat men 

“'djadi directeur diseloeroeh organisatie 

Satoe bataljon tentara genie seka 
rang lagi pasang kawat telegraaf dan 

'telefoon antara Addis Abeba dan Dessie. 

  

disepoeh emas, akan dipindahkan dari 
Addis Abeba ke Rome, dan patoeng 
'ini akan ditempatkan dalam museum. 

Italie menoendjoekkan 
giginja. 

Rome, 9 Juni (Transocsan-SP). 
Keheranan besar timboel ini hari ka- 
rena dengan adanja pengoemoeman 
setjara menggemparkan dalam soerat2 
kabar malam jang tertoelis dipagina 
depan tentang boenjinja kawat2 jang 
pada “hari Minggoe j.l. telah dikirim 
antara Mussolini dan Commandant 
tentara didjadjahan Italie di Afrika 
Timoer dan Gouverneur dari Lybie, 
maarschalk Italie Balbo. 
Maarsechalk Balbo loekiskan Parade 
Besar dari 3 divisie tentara Italie dan 
satoe tentara anak negeri, begitoepoen 
beberapa rombongan mariniers dan 
pasoekan oedara di kota Benghazi di 
pesisir Tripoli dan ia kawatkan: 

,Lantaran oefening mereka soeng- 
goeh2 setiap hari lantaran pertjaja 
mereka akan mengalami perdjalanan 
(pertjobaan)heibat, tentara bangoenkan 
lagi semangat mereka, hingga maoe 
poen sekarang atau pada hari pertama 
dari mobilisatie mereka bersedia boeat 
bantoe oentoek menambah keberesan 
negeri, mereka bersedia akan melakoe 
kan sesoeatoe pendjadjahan, tidak per 
doeli bagaimana soekarnjapoen". 

Ini kawat, jg boenjinja terang dan 
tegas boeat semoea orang, didjawab 
oleh Mussolini dengan oetjapan sela 
mat pendek dan achirnja ia kawatkan : 

»Tentara di Afrika Oetara dengan 
setia dan keras hati telah bekerdja 
goena tanah iar, dan mereka akan 
teroes lakoekan ini". 

Lebih djoeh soerat2 kabar toelis, 
bahwa di Plazzo Venezia Mussolini 
telah terim. koendjoengan dari 300 
officier jg tertinggi-tertinggi, jg mesti 
madjoekan rapport. 

Pertanjaan jg dimadjoekan dalam 
kalangan politiek, kenapa juist seka- 
rang pers mesti moeat boenjinja itoe 
kawat, oemoemnja didjawab dengan 
anggapan, bahwa lambat berdjalannja 
pembitjaraannja antara Engeland dan 

“gan Valuta dengan tetapkan pariteit |Italie di Rome adalah membikin orang | s 

dbin aa isa Mata Thema danlir: mendjadi tak sabar, berhoeboeng de 

1. Sementara ini Ethiopie telah bagi|ngan mana pemerintah Italie ingin | £ 

-djadi “sedjoemblah ,districtsanitair” |soepaja pembitjaraan dilakoekan lebih |-f 

Ta naa sesoeatoe district ini akan didja tjepat dengan mempertoendjoekan gi- 
ginja. 

“Italie akan keloear dari 
V.olkenbond. 
Londen, 10 Juni (Havas-SP). Ada 

tersiar kabar angin, bahwa Grandi 
telah memberi tahoe pada Sir Robert 
Vansittard, jg Italie akan keloear dari 
Volkenbond, djika sanctie2 tidak di 
tjaboet pada achir boelan ini. 

  

- 

— Penerbangan antara Nedeland 
Australie 

Den Haag, 11 Juni (Aneta-Hol- 
land). S.k. Telegraaf mendengar, bah 
wa Plesman, direktoer K.L.M. telah 

berbitjara dengan minister Australie 
Oeroesan dagang, Page, oentoek 
memperbintjangkan bisa  tidaknja 
maskape2 penerbangan di Nederland, 
Indonesia dan Australie bersama2 di- 
hari kemoedian. Pembittaraanjitoe me 
nimboelkan harapan baik pada K.L.M,| 
bahwa akan bisa bekerdja bersama2 
dengan Australie lebih baik lagi dari 
jg soedah2. 

: aa 

Hoofdredacteur Padri 

Rotterdam. 11 Juni |Aneta Hol- 
land). Hoofdredacteur s.k. Maasbode, 
Dr. J. Witlox, telah mengadakan 
pesta karena ia telah 25 tahoen lama) 
nja djadi paderi. Segenap doenia Ka 
tholiek di Nederland memberi selamat 
kepadanja. 

menga 

Europa 

'Kacem communist bertambah 
banjak 

 Parjjs, Il Juni (Aneta-Transocean) 
Kantor Politiek Kaoem Kominis me 

. ngeloearkan commnnigue, dimana dite 
“rangkan, bahwa tiap tiap hari partij 
itoe menerima lid baroe rata rata 1500 
orang banjaknja. 

Duitschland ingin mendapat 
|. djadj han lagi. 

baroe, jang akan diberikan sifat offi 
cieel dibawa pimpinan VON EPP 

dengan GOBBELS, akan mendjalankan 
campagne dengan giat soepaja djadja- 

han-djadjahan Duitschland dikembali 
kan. Kemenangan Italie di Ethiopie 
adalah menambah kepertjajaan di 
Duitschland, bahwa tempoh itoe akan 
segera terlahir dalam mana bendera 

Duitschland akan berkibar ' kembali 
dalam djadjahannja. 

  

Kesoedahan Ethiopie. 

Rome, 11 Juni (Aneta-Reuter). 
Maarscbalk Badoglio diangkat Hertog' 
Addis Abeba dan mendjadi kepala ge- 
nerale staf poela. Djenderal Graziani 
djadi radja moesda Ethiopie. 

: La 
KAP BT 

... Spanje masih kaloet. 

“Madrid, Il Juni (Aneta-Havas). 
Cortes (parlement Spanje) mengambil 
kepoetoesan dengan 147 soeara lawan 
34 soeara oentoek menambah seboelan 
lagi lamanja tempoh, dalam mana di 
njatakan bahwa segenap negeri Spanje 
kaloet keadaannja. 

menga TA Wen 

Kabinet Belgie. 
Brussel, 11 Juni fAneta-Havasl. 

Van Zeeland memberi tahoekan ke- 
pada Radja, bahwa ia tidak sanggoep 
membentoek Kabinet baroe 

AZIA 
Tentara2 soedah madjoe 

Canton, 11 Juni (Aneta-Reuter). 
Dikabarkan, bahwa tentara Kwangtung 
jg berkoempoel didistrik soengai sebe 
lah Timoer dekat batas Fukien ma- 

“Nlatan telah diduedoeki oleh tentara 

$ Sang lti bruto f 2,22”4. 

net Pen 
dia poela oentoek masoek ke Kiangsi. 
Diwartakan bahwa segenap Hunan Se 

'Barat-Selatan. Achirnja diberitakan, 
bahwa Nanking mengirim 10 divisie 
ke Kweichow, Kiangsi, Fukien dan 
Hunan. 

myhpanan 
a 

Moengkin bertempoer sesama 

5 saudara 
Hongkong, 11 Juni(Aneta-Reu- 

terj. Dikabarkan bahwa malam ini 5 
divisie tentara Kwangsi dari Yung 
chowfoe (djoemblahnja kira2 25.000 

oehnja dari Hongchow, kota mana ma 
si hselaloe didoedoeki oleh tentara 

dari Chengchow dengan ' melaloei dja 
lan kereta api Hankow—Canton, soe 
dah sampai ketempat, kira2 50 mijl se 
belah Selatan Hengchow. Dikota orang 
sangat koeatir kalau2 mereka berben 
trok, halmana moengkin terdjadi. 

songgaan 

Tentara Hupeh masoek Hunan 
Chansha. 11 Juni (Aneta-Reuter 

Tentara gewest Hupeh dengan banjak 
nja masoek ke Hunan oentoek mem 
bantoe tentara Nanking. 

co jaran 

ITOE KEGENTINGAN DI TI 
.ONGKOK 

Akan berperang mati2an lawan 
Japan 

Canton, 11 Juni (Aneta Reuter:. 
Djenderal Chen Chi Tang dan djende 
ral Li Tsung Jen telah memberi ta- 
hoekan bahwa seloeroeh tentara jang 
feratoer di Kwaugtung dan Kwangsi 
'akan dikirim kesebelah Oetara oentoek 
“berperang mati2an melawan Japan“. 
Hanjalah kawal pereman jang tidak 
toeroet oentoek mendjaga.oentoek ke- 
amanan provincie2 itoe. Dengan agak 
mengedjek pemimpin2 Barat Selatan 
mengirim telegram ke Nanking, mak- 
soednja minta ditoendjoekkannja dja 
lan manajg haroes ditempoehnja dan 
ditempat tempat mana expeditie me- 
reka itoe haroes berkoempoel. Lain 
dari pada itoe dimintanja soepaja Nan 
king mengirim wang, barang makanan 
dan misioe oentoek keperloean tenta- 
ra Barat Selatan itoe. 

  

  

  

PASAR BETAWI. 
Pemandangan pasar sampai ini pagi, 

masih teroes sepi. Loear negeri kelia 
tannja djoega masih beloem masoek 
di pasar, begitoe sama toko exporteurs 
disini. Melainkan apa jg kedjadian se 
hari hari, tjoema partij ketjil ketjil sa 
ma boeat toetoep conract. 
Goela pasir: Ini pagi ada ke 

djadian dengan sebagaimana biasa. 
Terima didalam goedang pendjoeal, 
per picol f 5,25, perkaroeng dari 102 
Kg. f 8,60 
Tepoeng terigoe: Boeat 'har- 

ga masih tetap, tjap Kodok f 1,80, 
tjap Koeda merah, Boeroeng kaleng 
f 1,75 dan lain lain tjap 1,65 sampai 
TE Rp1 he : : 
Minjak kelapa: Harga dari 

O.F. Hap Goan, O.F. Archa No. 1,0 
F. Rangkas Betoeng per blikjg 24 ka 

Copra: KWaliteit: Bantam harga 
oliefabriek masih bajar f 4,35 per picol 
London noteering ini pagi per ton 
L 13-6-3 pendjoeal. 
KoffieRobustaPalembang 

Menoeroet kwaliteit f 6.30 sampai f6,40 
per picol. 
Lada itam Lampoeng: EK. 

Teloek Betoeng Juni/Juli f 5.90 pem 
beli, f 6,10 pendjoeal, BE. K. Batavia 

Noteering London Aug./Oct. 2,3/16 d. 
per lb. pendjoeal. 
Lada poetih Muntok: EK. 

London noteering beloem berobah. Aug 
Oct. pendjoeal per lb. 4,5/16 d. 
Citronella olie: Berikoet drum 

contract A per kilo, ley. Juni, Juni 

beli, f 0,71 pendjoeal, lev, 
f 0,71 
Tjengke: Kwaliteit Bintoehan 6 

2 batang per picol f 22,50 lakoe, 
kwaliteit Makassar-Kros f 24,— 
Tapioca: Menoeroet kwaliteit 

dan merk Medium Fabrieksmeel f 2.85 
Meel baikan f 3,25, Machinale Seeds 
f 4,35 dan machinale Pearls f 4,50, 

Oct,/Dec, 

va Std. Crepe 283'/, nom. doea doea. 
Bawang merah Cheribon: 

Menoeroet kwaliteit, harga masih te 
tap. Kasar f5,60 per picol, sedang f 5 
dan jang aloes f 4,50. 

Nanking. Tentara Kwantung jg madjoe | 3 

Juni f 5,95 pembeli, f 6,10 pendjoeal| 

Batavia Juni f 13— per picol nom,|. 

Juli f 0,69 nom. Juli/Dec. f0,70 pem 

Karet: Java Std. Sheets 23'/,, Ja- 

  

Pasar Soerabaia. 

Niwas taxaties moelai.l Juni 1936 
dihitoeng dengan tons ada 1000 KG: 
Superieur 208.868 tons, raffinade 9764 
tons, hoofdsuiker 342.525 tons, melasse 
suiker 7866 tons, totaal 564.023 tons, 

Ijaitoe 6762 tons lebih banjak dari 
 Iwaktoe sampai tanggal 1 Mei 1935 

(boelan jang laloe). 

  

orang) tinggal beberapa mijl lagi dja| & |, 

  

  

Student poetera Soenan 

B.K.P.A. Notokoesoemo poeteranja 
Sri Soesoehoenan di Soerakarta jang 
mendjadi student pada Hooge Land- 
'bouwschool di Wageningen (Nederland) 
waktoe ini baroe melantjong (excursie) 
bersama2 dengan sementara temanuja 
mengelilingi doenia, dibawah pimpinan 
nja seorang professor pada sekolahan 
tinggi itoe, goena melihat2 practijk 
tentang pertanian dsb.nja. Pada tgl 1 
Juni jl. studenten tadi datang di pela 
boehan Tg. Priok, jg bagi pangeran 
student ini laloe teroes poelang ke Solo, 
boeat mengadap ajahnja, ialah Sri 
Soesoehoenan. 

Oleh karena soedah waktoenja, ini 
hari student bangsawan itoe telah minta 
diri kepada ajahnja, melandjoetkan per 
djalanannja. Menoeroet rentjana, kalau 
telah datang di Nederland lagi akan 
menjelesaikan peladjarannja. Boleh di 
kira2kan dalam waktoe satoe tahoen 
telah selesai sama sekali, dan lekas 
poelang ke Indonesia. Ini boleh djadi 
akan bersama2 dengan B.K.P.A. Ha- 
dinegoro jg telah bertahoen2 tinggal 
ditanah dingin, boeat melandjoetkan 
peladjarannja, tetapi sekarang atas 
titahnja Sri Soesoehoenan, soepaja le- 
kas poelang ke negerinja. 

B.R.M. Soebandono jg dalam boelan 
Juni ini loelozs pada ocdjian jg peng 
habisan H.B. S. di Bandoeng, berniat 
djoega akan melandjoetkan peladjaran 
nja pada Universiteit di Leiden, Ne- 
derland. Bermoela akan bersama-sama 
dengan B.K.P.A. Notokoesoemo, tetapi 
oleh karena beliau ini masih akan 
melantjong ke lain negeri, maka kira 
nja student baroe itoe akan pergi sen 
diri ke Nederland. 

Lambat laoen banjak djoega bang- 
sawan di Vorstenlanden jg telah meng 
gondol diploma Barat. De geest des 
tijds telah ada pada kalangan bangsa 
wan kita djoega. 

—— 

Restrictie karet 

Voorzitter dari Commissie advies 
jg tetap dalam oeroesan restrictie karet 
memberi tahoekan, bahwa dengan ber 
dasar artikel 7a bis lid (1) sub b dan 
lid (2) dari verordening pengeloearan 
karet onderneming Juitvoer) hingga 

10 Juni adalah dimadjoekan -152 
keberatan2 terhadap pada standaard- 
productie 1936. ia 

Dari ini semoea ditarik kembali 3, 
sedang -4-nja mesti ditolak karena :te 
laat dan atau 'oesoel tak lengkap. 

Dari jg tinggal 145 itoe, sesoedahnja 
diperbintjangkan dalam instantie per 
tama oleh Commissie tetap artinja 
tidak lagi berhoeboengan dengan 
Commissie-taksir, maka” diberikan 
advies pada Dircteur van Economische 

» |Zaken demikian: - 
a. Mempertahankan standaard-pro 

ductie jg moela-moela " 
b. Mengidzinkan sebagian dari 

keberatan-keberatan Se 
c. Mengidzin penoeh dari kebe-  . 

ratan keberatan an 18 
d. idzinan jang lebih tinggi” 

.210 

“Idari standaard productie jg ter 
seboet dalam keberatan “4 

3 5 
'Dari keberatan2 jang ditimbang 

oleh commissie-taksir, maka diberikan 
advies pada Directeur van Hconomi-   sche-Zaken tertanggal 10 Juni demi- 
kian : : 

a. Penoeroenan dari  standaard 
productie pertama. .... 4, 

b. Memperkoeat dari standaard 
productie pertama..... 0, 

c. Mengizinkan sebagian dari ke- 
bergtang. Au. 15, 

d. Mengizinkan penoeh dari ke- 
beratan2 ....... 0 

e. Izinan jang -lebih tinggi dari 
standaard-productie jang tsrseboet da- 
lam keberatan2.. 4, | 

— inn 23 
Djoemlah kebaratan2 jg telah diper- 

bintjangkan 78. 
Djoemlah keberatan2, jang dipertim 

bangkan oleh commissie-taksir, rapport 
rapport taksiran mana mesti lagi di 
perbintjangkan oleh commissi tetap 
(perbintjangan didalam instantie ke 
doea oleh Uommissie tetap) berdjoem 
lah: 18. Djoemlah keberatan jg diper 
bintjangkan oleh commissie-taksir jg. 
tersangkoet 47,, Keberatan2, perbin 
tjangan mana telah dilakoekan oleh 
Commissie tetap didalam instantie per 
tama, jang mesti lagi akan diserah 
kan pada Commissie-taksiran 12, 
djoemlah 77. 

Djoemlah semoea adalah 145. 
jai apem 

Djalan kreta api meletoes 

Cairo, Il Juni fAneta-Reuter) Di 
kabarkan, bahwa trein ballast jang be 
rangkat dari Egypte dimoeka kereta 
jang ditoempangi tentara -genie,. 40 
mijl.dari Jeruzalem keloear dari rail 
karena terdjadi perletoesan. 

- nan 

Hasil teh 
Hasil teh dari onderneming2 Firma 

John Peet & Co, didalam boelan Mei 
1936. (djoemblah Kilo). 

Bedakah 205835,. Tambi. 15993. 5, 
Tandjoengsari 18391, Galoenggoeng 
13115, Gedeh 37750, Malabar 102950, 
Pasir Salam 14002 Perbawati 32599. 
b, Sitiardja 17755, Taloen 54541, Tji   seureuh 23957. 5, Wanasoeka 26150.— 

  

  P 

          | dan dengan bekerdja bersama-sama 
I 

djoe ke Fukien, tentara mana berse- paman 3 Hg, 

Bea Be dan 

Djaman berhemat 

  

. 

Orang perloe mengirit ongkos 
Oentoek keperloean 

perloe 
roemah tangga djoega 
berhimat. 

Kap lampoe, standaard-lampoe, 
| boekankast, rak boekoe2, tempat 
beboeahan, d.I.I. keperloean roe- 
mah tangga HARGA MOERAH, 
modern dan .moengil dibikinnja 
dari KAJOE TRIPLEX. 

TOKO 

»SANYO” 
KRAMAT No.12 Telf. 5995 Wi. 

  

Sedia kajoe triplex tjoekoep sa- 
ma alat perkakasnja seperti ger- 
gadji d.l.I. oentoek menoekang 
barang2 dari TRIPLEX. Gambar2 
tjonto djoega disediakan tjoekoep 
bagi orang jang menoekang sen- 
diri, harga moerah. 

Persediaan barang? jang soedah 
KLAAR DIBIKIN dari TRIPLEX, 
djoega tjoekoep ditoko SANYO. 
Ongkos moerah, barang baik, 
modern . .. .. ini memang di-. 
tjari orang djaman sekarang.     Tjatet adres toko Sanyo. 

  

   



        
  

   
    
   
    

    
   

  

      

  

Boelan poeasa 
       

  

   
      

        
       

  

       

            

           

      
        

    
    
      
    

        
      

   

  

    
     

    

  

   

     

    

    
   
    

   

    

      

   
   

   

      

  

   

    
    

     
    

   

     

    

   
   
   
     
   

   

      

  

    
  

| soedah dekat Ini malem 
Tiap-tiap Oemmat Islam Maap kura NE MA Palace (pen de maen 
dari itoe belilan sekarang: brikoetnja 1 

| »KITAB PERTIMBANGAN OEN- : e 
10OEK MELAKOEKAN FOEASA II Sawah Baaar BA Bat C, 

BL. RAMADHAN“ | 1 

“THE CAMELS ARE COMING ) Hoeroef Arab bahasa Ind »nesia K RULLEBOL ) 

“SI KRITING i 
Isinja selan dari menerangkan 

| "Tan 
» CURLY TOP“. Awas ini dia 

Ini malem dan brikoetnja   
Oeroesan Poeasa, djnega me- 

. dengan moeat ALM4NAK BOEAT SE- 
| Balon ) OEMOER HIDUEP. - 

JACK HUILBERT sg ANNA LEE '— HARTLEY POWER Harga tidak setimpal, 10.15 se- 

    

        
Hoa Shirley Temple ' menjanji:  De- 

Beli banjak 2 Sh 30 pCt Pakan Lngarlah : eli banjak dapat potongan 350p sings and Ar LI 2 5 
Pesenan pada penernirnja: Oia red Shirley HN PAN: Sak- 

K. H. ABDULLAH ang | Shirley Temple Tertawa: Lihat 5 OELOE PALEMBANG makes Mena akad 
  us gay! : : 1 

£ Sbirley Temsle menangis? Siapa" 
jang toeroet sedih??? 

»CURLY TOP“ Penonton bisa 
Siksiken sem eah kep ndeannja 

— Shidey Temple 

  

  

    
Baroe terbit 

Boekoe ,,Perdjalanan ka 

Tiongkok dan “Japan” 
.Dikarang oleh toean 

SOE 10 TjJAN 

Satoe boekoe jang sangat berfae- 
dah sekali bagi orang jang hendak 
mengetahoei keadaan ini doea IS 
negeri. Tida oesah pergi kesana, 
tapisoedah tjoekoep den. an mem- 
batja ini b »ekve sadja. Isinja sa- 

. : Lan . - - - | b , t 
Sa'oe film jang “dibikin di negeri Mesir (Fgypte) dan dalem Naa Sae anak 

ini film poen publiek aken bisa liat itoe pend:rihan2 koenojang PASS) : : 
tersohor sebagi tempel Luxor, pyramide dari Giza, Sphinx jang Pn On en enng yang 
paling besar The Camels Are Coming aken brikan publiek ka- Harganja tjoema f 1.— boeat da- 
goembirahan serta bisa memandang. Keloeasannja padang-pasir Ta eat Ma bieak Java Nata 
dari Negeri Mesir. ongk-s porto 10 cent dan boeat 

ANAK-ANAK BOLEH NONTON : Loear negeri tambah 15 cent $| 4 

Bisa dapat beli pada adminis- 4 

  

    

  

    

      

   

Boengah: hati penonton, ialah 
Shirley Temple ! Pa 

CURLY TOP" Inilah satoe film 
op Shirley Temple, jang di prrleng- 

1 1 kepken peno h dengen la-oe-la- 
Arok Nan goe muZick, dan njanjian jang 

Satoe bintang tjilik jang pegang 
Koentji hati semora penonton 

£ sekalian bangsa   sanget merdoe 
Ll OHN BO 5 3 Penonton ini gambar di Klas Lo” 
NOT UDKLIN ge, Klas 1 dan klas Zakan dapat 1 
ir Maag dengan gratis. satoe foto dari 3 

Prodused by Winfield Sheehan Shirley Temple jang indah i 

ANAK2: BOLEH NUNTON 

  

    
  

        
  

  

  

  

  

  

  

            

tratie ini soerat kabar. : 

Pesanlah lekas Djika Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal kehidoe- : 
- Pee an mara SELASA SENAR 5 an LA alert 0 macem pan, kesenangan dari diri sendiri, jang soedah laloe dan seka- h 

” rang atawa jang aken dateng, datenglah sama e TOKO COOPERATIE ,,B0EDI ISTRI € eta Pa 
F1 —... PRIBOEMI MANONDJAJA 2m 3 j aa (AR Ta | Sa an nga | S.S. MOHAMMED ALI | 

ts : Fitag Ata Djanganlah toean2 dan njonja2 poe- 22 : | "aa NI Selamanja sita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 jae Aa Pe : 1 Bandhjnkundigs Astrolgog Horoscoop trekker ain : Ka no.2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah God help those who help them self. MATRA MANWEG No. 35 1 TELEFOON 536 — “ MEESTER-CORNELIS 
“terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja eta an i | kita teroesah seboetkan iagi. 1 Toehap Miss Menpan barang siapa Tarief boeat: 

.Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 8 : (TN , Te : , Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. Barang siapa bekerdja dengan sesoeng- Handlijnkundige f1.— Horoscoop 2 tahoen f 5.— 

Maan 'djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali goehnja. .ijalah menerima sampoerna Astroloogie » 2.50 : un h . onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, | oepahrja. 3 
jang tida kalah sama minjak Tjiamis. : j Toehan kita moerah hatinja, djika kita | i 

ps soenggoeh oesaha tjoekocpnja. » 
Tn Moenoenggoe dengan i hormat Njonja2 dan Toean2 : z 2 
1 poenja pesenan. Prof. Tabib A.G, JACOB ' JJ |J—.....i oo 

— Pengoeroes C. B.I. Manondjaja Kebon Djatiweg 13 Batavia-C. -,:   
  VACANTIE 

Kalau anak toean menang examen 
atau naik klas, kasi sepeda jang 
A8 baroe dari kelocaran merk 

SNEL 

(Sebelah Bioscoop Tanah Abang) 
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Bisa mengobiti seg-la roepa penjakit 
zonder putonz (zonder operatie . 
Specialist: (Biwasir loear of dalam) 
Impotenue pel.eh), Kentjing manis, 

.IKenjng nanah cf bat e. Syphulis, 
Tering, Asthma (bengek) Rheumatiek, ' 

|Zcnuwen. Sakit mata, p rampoean F 
ta'ang boelan- tdak tjotjok, Kepoe- 
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than (pektay) d. IL 1. penjakit. jaar . garantie Kerta | . 
Djam bi'jsra: djam 8 pg — 9 ma- 
lam boleh dipanggil Roemah dalam, AN Na na 

  

an - loe:r ' Tan 
  HIS. Burgene” mosete Raleigh dan Race: 

Rijwielh. H.J. SNEEP 
NOORDWIJK 149  —  TELEFOON 3945 WELTEVREDEN 
AGENTSCHAPPEN: SEMARANG — BANDOENG — DJOKJA 

    
  

    

Tiitaklah pada Drukterj -— “@ | 

Pemandangan" | £ 3 gt 

Terima segala“matjampekerdjaan. 3 
fjitakan seperti: Orginen (Madjal- 

lah), Programma dan' sebagainja. 
Maskipoen orangnja bagoes, pake- Pekerdjaan ditanggoeng rapih 

  

     
          

  

LN |aninja mahal, toch djadi djelek, sebab : 
ni 5 koelit badannja atawa kuelit moeka- tjepat, dan INeTIDSABKAN : Harga ! 

1 beltangganan kawat nja belang atawa viek vek, menjenangkan  Sebeloem foean Ya 

La w E TT A pad pake ini obat jang "paling 00.00 pergi pada.Drukkerij lain, datang ena Tg 

di, | PP YA dahoeloe pada Drukkerij tok : 
2 Harga 1 pot f0.25 dan f0.40, Ta Ha Ma B3 ( 

Mata bata 0 ' Hasil: kaba oentoek- Fabriek TJAP DEWA | »Deman d ang an" : P1 

ka ad "3 3e1 ADVERTENTIE Mo'envliet Oost 73 | deomekkkatadndntamttotsikika GNNONNNNNNNNNNN "wa | 

A F “T—- "50 5 Ss Batavia-Centruim f $ j 13 

Telf' No. 1019 Batavia. @ , 
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5 Tentang Minjak Kajoe 
Poetih : 

3 

Lem baran Kedoea A 

  

DIBIKINNJA DARI DAOEN- SEMATJAM MELALEUCA. 

  

1 

Masih ada sadja timboel salah pe- 
ngertian ditanah ini tentang , Kajoe- 
poetih“ dan perkataan ini teroetama 
sekali berlakoe didalam anggapan2 di 
Nederland. Disini speciaal kita oedjoed 
kan tentang warna “xajoe-poetih" ka 
rena kebanjakan orang mengira bah 
wa minjak tsb, tidak begitoe bergoe| 
na, kalau warnanja tidak beroepa kehi 
djau2an. Pendapatan jg sama sekali 
tidak pada tempatnja. Kajoe poetih 
tentoe mendapat perhatian jang lebih. 

Karena disini dapatlah sesoeatoe ka 
li ditentoekan bahwa Indonesia sebe 
narnja adalah satoe2nja tanah, dima 
na minjak ini dibikin,dan terbanjak 
sekali semata2 dibagian Timoer dari 
kepoelauan ini, jaitoe di poelau Boe 
roe dan sedikit djoega terdapat dipoe 

- lau Ceram. Indonesia sendiri masih,se 
lamanja mendjadi Consument jg ter 
penting, dan pendjosalan dinegeri2 

“asing adalah masih berarti ketjil se 
kali. Tetapi hampirlah dikatakan ten 
toe, bahwa dengan adanja propagan 
da jang lebih baik dan loeas akan da 
patlah ditjapai lebih baik lagi. 
'Oentoeng sekali Koloniaal Instituut 

memberikan toendjangan dalam hal 
ini. Minjak jg tsb. mendjadi pokok 
pembitjaraan ini adalah sematjam ba 
rang jg terpenting sekali boeat roe- 
mah2 apotheek2 dan djoega di Euro 

2 p dengan begitoe roepa akan dapat 
ia pengharapan jg besar boeat di 

P3 belakang hari. 
“0 Disana C 

“'satoe concurrentie (persaingan) jg hei 
pendjoealan ini "menderita 

bat sekali dari Kuca-lyptus-olie 
jang teroetama sekali datangnja dari 
Australie, jg (berisi gehalte Cineol 
jang banjak, jang sangat poela pen- 
tingnja dalam pengobatan sematjam 
itoe. 

“Pharmacopeesn,“ baik :di Ta 
atau di Amerika adalah menghendaki 
beberapa kesoekarar2 dalam pembiki 
nannja. brekeingsindex, soortelijk ge 
wicht. warna dil. dari minjak2 jang 
tsb. sedang itoe semoea tidak poela 
selamanja logisch. Oempamanja di Ne 
derland dibikin sg. 0.919-0.930 danpe 
njelidikan2 di Nederland | Handelsmu 
seum) adalah menoendjoekkan, bah 
wa angka2 itoe kadang2 masih bera- 
da dibawah batasminimum. Oentoeng 
sadja di Engeland perrbatasan2 angka 
hal ini diadakan dan ditentoekan 9,91 

' 6-0926, oleh karena mana ternjata ba) 
2 sekali minjak kajoe poetih dii- 
zinkan daripada kemoengkinan dahoe 
loe. i 

Nederlandsch-Pharmacopee seteroes 
nja menghendaki peringatan dengan 
kemaoean-kemaoean kaoem pemakai, 
bahwa warna minjak itoe kehidjau 
hidjauan : officieel ditetapkan, bahwa 
minjak kajoe-poetih moestilah : Tjair, 
kehidjau - hidjauan-daoen. dengan baoe 
seba 
djadi satoe concessie jang besar, djoe 
ga ,diidzinkan“ minjak, jang tidak 
erisi logam ... dan karena itoeada 

tiraah jang bening, artinja warna hi 
djau itoe hilang. Tetapi tentoelah mi 

nja |“. : 
Tetapi warna hidjau itoe sebetoelnja 

tidak ada perhoeboengan apa2 dengan 
obat2 jang bekerdja dalamnja, tetapi 
sebagai satoe achir dari kotoran, jaitoe 
oleh logam. jg roepanja ditjampoerkan 

. oleh pembikin2 di Boeroe. 

“masehat dalam b 

Ya akan kedjadian sematjam 
, ve, leh karena sebagai biasa minjak 

dimasak dalam blik-koker 
   

  

   

  

   roepanja akan berobah 
| tjahajanja, karena itoe banjak kali di 
yampoerkan  dalamnja seboengkal 
logam. Demikian poela terhadap pada 
cineol-gehalte adalah dalam berbagai 
bagai negeri berlainan. 

“ Britsche Ka an memberikan 
an Maart 1931 

  

i kamfer. Roepanja telah menj| 

njak itoe di Nederland sedikit ,recu 

soepaja gehalte cineo itoe tidak koerang 
dari 50pCt. dan tidak lebih dari 
60pCt. 

ada waktoe itoe djoega orang me 
lihat di Amsterdam minjak ini sebagai 
monster dari Boeroe dengan procen- 
tage cineoi-nja 54 — 56 pCt 'dan hanja 
dalam 2 keadaan orang bertemoe se 
dikit rendah dari 50 pCt. : 

Didalam  boelan October 1932 ke- 
mestian itoe ditentoekan dan seteroes 
nja ditentoekan bahwa minjak itoe 
mestilah kekoening-koeningan atau 
sama sekali tidak mempoenjai tjahaja 
dan dilarang pertjampoeran tima ke- 
hidjau-hidjauan. 

Djoega di Amerika orang telah me 
meetoeskan sematjam itoe djoega, dan 
Soort, Gew. disana adalah 0,919 — 
0,932. Pada  Phamacopee-commissie 
Inggeris telah dimintakan dengan sa 
ingat oleh Koloniaal-Instituut waktoe 
itoe soepaja maximum batas itoe di 
hilangkan atau ditinggikan boeat cineo 
gebalte (sebagai terseboet diatas) dan 
menoeroet pengharapan sekarang djoe 
ga didalam supplement jang keloear 
ini tahoen pada Engelsche Pharma- 
copee akan diadakan perobahan jang 
tjotjok. 

Soal ini adalah perloe, karena dalam 
pemeriksaan dari - monster2 minjak 
Boeroe jg bagoes itoe ada terdapat 
bahwa procentage jg terdapat dalam 
benda itoe adalah lebih tinggi dari 
60. Sekarang Producent (pembikin) 
bangsa Europa telah moelai di Boeroe 
dengan pembikinan minjak kajoe poe 
tih, jg mana sama sakali memenoehi 
sebagai apa jg dikehendak oleh Neder 
landsche Pharmacopee dan berdasar 
pada beberapa analyses jg dikerdjakan 
oleh Handelsmuseum dapatlah diterang 
kan bahwa ia telah dapat melakoekan 
pekerdjaannja itoe dengan sempoerna. 

Tjahajanja waktoe itoe masih kekoe- 
ning-koeningan, S.G. 0,9217, cineo- 
gehalte 63,8 pCt. 

Angka jg penghabisan ini roepanja 
terlaloe tinggi goena memenoehi apa 
jg dimaksoed Britsch. Pendapatan dari 
berbagai2 fabriek2 dan firma2 dagang 
tentang minjak terseboet adalah dise 
Joeroeh tanah ini adalah baik sekali 
|dan adalah semoeanja itoe memberi 

g|kan kebaikan dan ketinggiannja Han- 
delsmuseum terseboet, hingga taklah 
lada halangan aa goena membikin 
relaties antara fabrikaat Europa di 
'Boeroe dengan berbagai2 afnemers. 

Demikian poela tentang tjahaja mi- 
njak itoe adalah lebih baik oleh ka- 
rena oempamanja dengan tjara mema- 
sak (destilleeren) dengan lain tjara, 
dapat memberikan tjahaja jang lebih 
bening hingga djoega di Amerika dan 
di Londen dapat diidzinkan. Apa jang 
"mengenai ketinggian cineogebalte, uda 
lah boeat dihari jang akan datang 
tidak mendjadi halangan apa2 lagi, 
dan didoega orang akan memandang 
didalam lingkoengan pharmaceutisch, 
itoe procentage jang tinggi sebagai 
factor jang baik, jang sebenarnja me- 
mang logisch. sg 

Keterangan2 Botanisch 

Minjak Kajoepoetih adalah didjadi 
kan dari daoen2 sematjam Melaleuca, 
teroetama M. Leucadendra Linn., se- 
batang pohon ketjil jang berohah2. 

Apa poela Melaleuca ada terdapat 
dalamnja 100 berbagai matjam, keba- 
njakan berasal dari Australie, dari ma: 
na poela telah melebar didalam ke- 
poelauan ditanah ini, tetapi tidak di 
poelau Djawa. Di poelau Djawa, dima 
na pemakaian minjak kajoe poetih 
itoe selaloe bertambah2 adanja, banjak 
kali didoega, bahwa disini djoegaada 
toemboeh batang minjak kajoe poetih, 
dan dengan itoe bermaksoed sematjam 
Eucalyptus alba (,blue gum“), jang 
banjak sekali terdapat dipoelau Timor 
didalam rimba dan sesoenggoehnja 
mendjadi leverancies dari sematjam   minjak jang dalam pemandangan per 

'boek dan mempeladjari pengetahoean 

  

Eindexamen Salemba A. M. S. afd. 
. B. Betawi. 

Telah loeloes oentoek eindexamen 
dari Salemba AMS. Afd. B, Sipahoetar 
dari Groep D, dan Soegiarto dari 
groep C. 1 

Belanda baroe. 

Menoeroet artikel 25 juncto artikel 
10 dari Atoeran oentoek masoek dengan 
sesoeka hatinja pada privaat recht Eu 
ropa (Staatsblad 19-17 no 12) Hardjo 
Dardjoeno diidzinkan oentoek memakai 
ketoeroenan Dardjoeno sehingga moe- 
lai sekarang ia boleh menjeboet diri- 
nja dan menoelis. Dardjoeno. Begitoe 
poela Hadji Basri diidzinkan memakai 
ketoeroenan Basri. 

woman pom 

Pendapatan pendjoealan garam 

Pendapatan pendjoealan garam da- 
lam Provincie Dawa Tengah selama 
boelan Mei dari ini tahoen sama sekali 
ada f 376.307.72. Pendapatan selama 
boelan Mei dari th jg laloe ada f 373 
20,89.85. Djadiapabila dibikin perban 
dingan pendapatan pendjoealan garam 
dari boelan Mei dari ini th ada f 3. 
217.87 lebih banjak dari th jg laloe. 

Pendapatan pendjoealan dari boelan 
Januari sampai boelan Mei 1936 ini 
th djoemblah ada f 1.728,619.61 dan 
Pee apung pendjoealan dari th jg la 
oe bagiitoe tijdvak ada f1.708.605.65 
Djadi apabila dibikin perbandingan 
pendapatan garam dari lima bl. jg per 
tama dari ini th ada f 20.013.97lebih 
banjak dari pendapatan pendjoealan 
sai lima boelan jg pertama dari th jg 
aloe. 

manja 

Demonstrasi mati sebentar 

Meskipoen dalam kalangan kita o- 
rang Timoer itoe telah termasjhoer 
tentang kepertjajaannja pengetahoean 
kebatinan (ilmoe atau kawroeh), teta 
pi dalam waktoe jang terbelakangan 
ini hal itoe soenggoeh mendjadi per 
hatian oemoem, hoektinja dibeberapa 
tempat, banjak sekali timboel gerom- 
bolan atau pertemoean. jang merem 

kebatinan itoe, baik berdasar agama 
maocepoen boekan-agama. Ini boleh 
djadi bangoennja perasaan itoe karena 
timboelnja malaise atau krisis jang 
dirasai oleh orang banjak dalam peng 
hidoepannja sehari-hari. 

Pada malam Minggoe tg 13 Djoeni 
ini dalam societeit Hadiprojo di Solo, 
akan diadakan pertoendjoekkan atau 
demonstrasi dari boeahnja pengetahoe 
an kebatinan itoe, ialah orang bisa 
sMati“ atau meninggal doenia boe 
at sementara waktoe, mitsalnja dalam 
10 menit. Ini akan dilakoekan oleh 
3 orang pemoeda Indonesiers, atas 
pimpinannja R M A. Padmowinoto ma 
jor pradjoerit Kraton Soerakarta. Per 
temoean dalam. Hadiprojo meloeloe ha 
nja oentoek sekalian anggauta Ha- 
diprojo sadja, sambil mendengarkan 
»klemengan” jang memang diadakan 
saban boelan sekali. : 

snna pan 

Kesedihan pedagang ketfjil. 

Mantri pasar ber- 
lakoe keras. 

Dalam ini s.k. telah seringkali di- 
wartakan tentang nasib2nja kaoem 
pedagang2 ketjil, jang digelar diatas 
tanah dan jang dipikoel. 

Kesedihan mana, ialah akan men- 
tjoetjoerkan air matanja belaka, terse 
bab oleh karena tindakan mantri2 pa 
sar berlakoe dengan gagah dan keras 
se-akan2 mentjulok mata kita belaka. 

Roepanja ini tindakan seraakin la- 
ma, adalah semakin keras, jaitoe ser- 
ba salah. Kita djoega ikoet berdoeka 
Hita memikirkan ini nasib2 kaoem pe 
dagang. Sedangkan baroe sadja daga- 
ngannja ditaro, wang tjoeke perloe di 
bajar dengan tagihan jang kedjam. 
Ta' maoe bajar, pikoelan ditahan, atau 
poen dioesir seperti binatang. 

Ja, nasib tinggal nasib, begitoelah 
boeat membela anak dan bini, peloeh 

wang beloem dapat, tetapi tjoeke per 
loe terlebih doeloe di bajar. 

  

tama dan menoeroet baoenja adalah 
menimboelkan ingatan pada minjak 
kajoe poetih dari Boeroe, tetapi dengan 
minjak itoe ta” lah dapat disamakan, 
demikian poela minjak itoe hanja men: 
dapat harga jang moerah didalam per 
dangan, karena ia ternjata tidak me- 
ngandoeng obat. 

gypmam   AE A2 AN ta 
Adi SAK 

beloem kering, poendak maSi sakit, | 

PLAAT 

(Tjap Andjing) 

—— 

3 NT. 49 Shanghai ' Rumba, 
Beautiful Kahana, 

NT 50 
Djalendra, 

NT. 51 
Doedoek Termenoeng 

SOLE 

Firm HOO 
PANTJORAN 32A, Telf. 1076 

  

SOERABAIA 

  

Begitoelah kemaren malam dipasar 
Tanah—Abang dimoeka Rialto Bios- 
coop Batavia C. Salah seorang peda 
gang jang digelar diatas tanah, ialah 
dia poenja pikoelan ditoentjapkannja 
kedalam tanah dan diikat dengan se- 
potong tambang jang koeat pada sa 
toe tiang telefoon, dan tidaklah akan 
membahajakan soeatoe apapoen. De- 
ngan tiba2, datang 2 mantri pasar, 
telah bedol itoe pikoelan dari pengika 
tannja, dan dengan setjara jang bengis, 
itoe pikoelan telah dilemparkan, oen- 
toeng tidak mengenai lain orang. 
Ja, jang poenja, tentoe sadja mengoe 
roet dada, serta dengan hati jang se- 
dih dia poengoet kembali pikoelannja, 
seraja berkata : Sajang sakali saja ini 
ada banjak mempoenjai anak jang 
masi ketjil, kalau tidak ..... ! 

Inilah tindakan jang keras dilakoe- 
kan kepada kaoem pedagang kefjil, 
jang setiap waktoe tidak bisa diloepa 
kannja. 

Kita akan berteriak setinggi langit, 
berlakoelah dengan jang sopan, -dan 
melakoekan kewadjiban dengan djalan 
jang sedjoedjoernja terhadap kepada 
pedagang2 jang ta' berapa pendapatan 
nja itoe. 

Sebab orang jang ketjil itoe, jang 
berdaradjat rendah, kita rasa, djikalau 
ada randjau jang mengantjam pada 
dirinja, tentoelah berlipat ganda takoet 
nja dari pada orang jang mempoenjai 
deradjat, atau jang mempoenjai kewa 
djiban, asal dengan djalan jang pantas. 

—yjam 

Middelbare Handelschool 
Bandoeng. 

(Samboengan kemaren). 
Directie sekolahan tsb. mintak kita 

oemoemkan tentang uitslag examen2 
disekolah terseboet : 

Naik dari klas 3 ke-klds 4. 
Oh Bie Tjiong, Olina Adam (m), M. 

Wasmita, R. Oesman, 

In, R. Moeharjono, M. Soedarso, J. v. 

belah, kepala 

ilangken 

  

  

        

Kloearan 

Warna Tiga, Malay Rumba, 

Songojoedan 56, Teif. 1074 Noord, 

  

M. Harahap, 
Binsar Farell, Otina Adam (m), Aszwier 
Adil, Nellie Lim (m), E. Roekmana, 
Tan Bian Kin, Fadil! Chattab, Tan Tek 

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

koreng, ramboet djadi gemoek, 
, Item, lemes, matiken koetoe dan 

ketoembe, 

, Kloearan 

/ Roemah obat 

(. Jo Tek Tjoe 
1 Kwitang— Batavia-Centrum 
1 AN 

1 

h 

»His Master's Voice” 
boelan Juni 1936 

The  Hawaiian Syncopaters. 
idem. 

Tjapangkarna, Soendanese Extra, Nji R. H. Djoelaeha. 
idem 

S. Moehamad, 
ditepi Empang, Malay Rumba, ,, 

NT. 52 Gojot, Soendanese gamelan slendro, . Nji Tikok 
Bardin, idem 

NT. 53 Toeroen Mandi, Stamboel, Wim. 
Minta ketemoe di waktoe malem, Jan Boen, dengen 

Hawaiian Orchestra. 

Harga f 1.85 per plaat 

AGENT 

SOEN HOO 
Bat. ng BATAVIA-STD. 

Pekodjan 96, Telf. 1074 Sm. 

SEMARANG 

den Hurk (mJ, R. Soekresno, Kho Keng 
Eng, Aman Hoeseintalib, Tan Ing 
Djiang, G. Sahulata, Siti Zahara Loe- 
bis (m) M. Madiman, Kwee Siang Hoat 

Kho Tjin Wan, St. Djamaloedin, M. 
Kwik, Soemirat, A.J. Nauta, R. Sidi- 
tomo, L. Klaassen (m),/M. Picauly, M. 
M. Hoetapea, R. Oetojo, Ong Hin Djin, 
R. Soemtidiwirja, Tjoa Hoat Tjoen, 
Thio Oen- Liang, Tan Djien Liem, 
Licm Siong Ban, R. Irawan, M. En- 
dang, K, Samsoedin, Jo Tjit Nio, Goei 
Kim Giok, Tan Tek Hong, Go Tjoe 
Hoen, P.A. Moertala. 

ar an 

Congres Moesjawaratoetthalibin ke 
IIl-di Kandangan (Borneo). 

Sedjak ddo. 30/31 Mei hingga 4 Ju: 
ni 1936 M. Th. mengadakan Congres: 
nja jang ke II bertempat di Kanda- 
ngan dengan mendapat perhatian be- 
sar sekali. 

Malam Receptie, Tabligh Oemoem 
dan @oer'an Lezing mendapat koen- 
djoengan oemoem “dari 2000 hingga 
3000 orang lebih, terdiri dari laki la- 
ki dan perempoean. 

- Siang Rebo ddo. 3 Juni 1936 Ra- 
pat Openbaarnja hanja mendapat 
koendjoengan Ik. 600 orang sadja se- 
bab kebanjakan pendoedoek masing2 
dalam pekerdjaannja mengadakan se 
lamatan kebesaran Mauloed Nabi Moe- 
hammad s.a.w. 

Antara lain2 telah dipoetoeskan da 
lam Congres ini ialah: KEDOEDOE- 
KAN CENTRAAL BESTUUR jang 
tadinja di Bandjermasin djadi berpin 
dah ke KANDANGAN. 

Soesoenan Pengoeroes sebagai beri- 
koet : 
1. Mohd. Arsjad, Ketoea. 
2. H, Mohd. Sjoekrie, wakil Ketoea, 
3. Achmad Abbas, Penoelis Oemoem. 
4. Djabar, Penoelis. 
5. H. Anang Abdurrazak Bendahari. 

Djoega dalam Congres ini telah di 
bentoek Departement (badan) Madje- 
lis Masail dan Madjelis Tarbijah wat 
Ta'lim (Pergoeroean). 

Congres diadakan setahoen sekali 
dan jang ketiga akan di AMOENTAI,   
djadi enteng tida 

  

      

   

     



  

   

Djawab 
- 

LAN Maa bep ea ea aa 

an prijsvraag ,,Toko Delima". 
Perhatian tidak didoega sangat besar. 

Langganan »Pemandangan" roepanja banjak merangkap abonne toko “Delima 

Sebagaimana soedah dioemoemkan, kemaren sore itoe prijsvraag DELIMA 
- soedah diboeka. Jg dikasih masoek tebakannja semoea langganan ,, Peman- 
dangan“ dan melampirkan bontanda soedah berbelandja ditoko , Delim “, 
djoemblah semoea ada 103. Diantiranja ini ada 40 penebak jang betoel, 
.djadi dioendi, sebab prijzen hbanja 4 matjamnja. ) 

Jang menarik hati diantara penebak-penebak itoe boekan sadja langganan 
»Pemandangan“ dan toko ,Delims“ dikota Betawi dan sekitarnja, tetapi 
djoega 'Tjiandjoer, Bogor, Garoet, Rangkasbetoeng dil. | 

Berita lebih landjoet tentangsiapaZ jg mendapat prijzen ini, kita moeat 
dilembaran kesatoe ini hari bagian Kota. 1 

Dibawah ini kita moeatkan beberapatebakan jg kena dan menarik hati. 

Tebakan R, Noeradi (Kwitang BtC.) 

Nama atau seboetan orang banjak dibitjarakan: 
. Duce, seboetan Mussolini, banjak orang poedji, 

Eden, ministerie Loear Negeri 
Leon Blum, bakal Premier Fransch socialist 

banjak jang geli, 

Inggeris, ia jang pegang kendali, 
boeat pertama kali, 

Ibnoe Saoed adil terhadap ra'jatnja, biar ambtenaar atau koeli, 
Mollison, Amy, dapat Kings Cup Airrace, karena terbang gagah sekaji, 
Aloisi, wakil Italie di Volkenbond, 

Satoe lagi jang mengenainamaorang banjak di 
'bitjarakan: 

ngambek tidak akan kembali ? 

Deladier, angkatan 3 Juli djadi Minister Defensie Fransch baroe, 
Eduard, Radja Inggeris Moeda, beloem kawin, sering soeka menjaroe, 
Laval, bekas Minister Loear Negeri Fransch, bikin banjak keliroe ? 
Isihara, tolak perdamaian pelajaran, hati keras seperti peloeroe, 
Mussolini, hantam hantjoer Ethiopie, bikin hati orang terharoe, 
.Azana, president Spanje ganti Zamora, maoe madjoe terbueroe-boeroe, 

Nama negeri, keradja'an atau tempat jg. mendjad 
pembitjara'an: 

Duitschland, sedang koeatkan kali Rija, boekan kali Tjikapoendoeng, 
Ethiopie kaloet,sampai menjebabkan oedara politiek Europa mendoeng, 

. Londen, iboe kota Inggeris dimana 
Italie, nafsoenja mendjadjah jang 
Malta, poelau pendjaga'an Inggeris, 
Arabie, rajatnja di Palestina riboet, 

Satoe la 
bo mpatsa 

ini waktoe Negus sedang berlindueng, 
berbahaja bharoes lekas dibendoeng, 
armada moesoeh tentoe kesandoeng, 
Jeruzalem. boekannja Bandoeng. 

gi jang berhoeboeng dengan negeri dan 

Djiboutie tempat boeat kapal jang di Ethiopie haroes berlaboeh, 
Erythrea, sekarang dengan Somaliland dan Ethiopi ibarat satoe toeboeh, 
Lybie, pendoedoek Islamnja pagi2 soedah bangoen, gjalat soeboeh, : 
Irak, banjak hasil minjak, meskipoen tetaneman tidak bagoes toemboeh, 
Makalle, sesoedah tahan serangan Italie heibat, acbirnja toch roeboeh, 
Aduwa, doeloe kalah sekarang menang, sakit hati Italie semboeh. 

Negeri2j 
# 

Tebakan Raden Roro Soeriatie G. Kodja Bt-—C. 

ang banjak dibitjarakan: 

D uitscland, menggontjangkan benoea Europa dengan membantras ver- 
drag2 dari Versailles dan Locarno. 

'E ngeland, memimpin gerakan sanctie-Italie dan maoce menindas se- 
mangat Arab di Palestina. 

|L etland, menentang kaoem Nazi-Duitsch dan berserikat dengan Rusland. 
I etland, melawan sesoeatoe pengaroeh dan kekoeasaan Inggeris. 
M ancbukuo, lapang pertjidraan Tiongkok-Japan-Sovjet Rusland. 
(M onggolia, jang bakal mendjadi lapang peperangan di Timoer djaoeh). 
A rabia, dimana sekarang berkobar semangat persatoean dan kemerdekaan. 
LA merika Serikat, saingan Japan di Pacific). 

Orangorang jang terkenal: 
|D oihara, generaaal, Japan poenja 

Oetara. Ba 
pemimpin boeat merampas Tiongkok 

E den, minister oeroesan-loear negeri Inggeris. pemimpin dan pengan 
djoer sanctie anti-Italie, 

— L ayal, bekas premier Fransch, jang telah oesoelkan rentjana perdamaian 
| Italie-Ethiopie. - 
| (L itvinoff, minister Rus dan wakil Rusland di Volkenbond, jang berdjasa 
bagai negerinja di Europa) 

I shihara, kapitalist Japan, pemoeka kaoem'pelajaran, jang maoe bantras 
monopolie pelajaran Belanda di Indonesia. 

M. ussolini, dictator Fascist Iialiaan, jang menantang seloeroeh doenia de 
ngan menjerang kemerdekaan EBthiopie.. 

A venol, secretaris Volkenbond, jang selaloe berdaja oepaja menjingkirkan 
'pertjidraan antara anggauta2 Volkenbond. '« ja 

(A rita, minister oeroesan loear negeri Japan, jang mentjari persahabatan 
dengan Tiongkok, biar dengan djalan paksaan) 

POERWOREDJO DAN SEKITARNJA 
' 'SLand Kas di Postk ntoor 
Sedjak dari tg. 3 Juni 1936 nampak 

oleh jg laloe lintas d moeka Post- 
kantoor itoe penoeh sampai kepelata- 

| ran berdoejoen doejoen orang orang jg 
sama akan menerima Pensioennja, jg 
tadinja menerima di 'S Lands Kas ta 
pi sedjak tanggal 16 Mei 1936 telah 
di gaboengkan pada Poskantoor. 

Setelah jg hendak menerima Pen- 
.sioen, nampak poela Kepala Onderdi- 
“strict, Mantri Politie, Loerah dan 
Tjarik dari sebawahannja 'itoe, di 
Postkantoor dan Di Afdeelingsbank, 
goena menagih Padjeg taoen jg laloe, 

“dengan djalan di adang sewaktoe me 
nerima Pensioennja, agar soeka mem- 
bajar Padjaknja itoe, sebab selempang 
djika oeang itoe soedah sampai di 
.Roemah akan habis. 

Djadi akal jang sedemikian itoe ti 
dak sadja pada kaoem Lintahdarat 
jg melepaskan oeangnja pada Pensioe 
nan, pada waktoe orangorang itoe 

menerima .Pensioennja di adang di 
“tempat menerima (Postkantoor dan 
Afdeelingsbank) tapi Negeripoen sede 

1/7 “nan, 

Pasar Malam Tiong Hwa 
di Koetoardjo. 

Setelah boebar di Poerworedjo, Pasar 
Malam itoe laloe mengadakan di 
Koetoardjo, dengan pemandangan dari 
enoelis melihat Gapoera (Poort). adal 

lebih bagoesdari prda di Poerworedjo, 

5 

kepelesiran, dengan melihat keadaan 
didalamnjapoen tidak koerang-koerang 
jang masoek bolen dikata penseh, 
soedah tentoe pendapatannjapoen akan 
menjnangkan djvega pada Pasar Malam 
itoe. 

Asib hendak mengadakan pertoea 
djoekan di Kaboepaten 

Jang dengan diterangkan di Pe- 
mandangan dari boeah pendapa 

Boengboeng 'itoe, masih beloem sam- 
pai maka sekarang pada hari Saptoe 
walam Minggoe tanggal 13—14 Juni 
1936 di Pendopo Kaboepaten hendak 
diadakan pertoendjoekkan roepa-roepa, 
teroetama sekali jaitoe Serimpij 
didatangkan dari Djokdjakarta, tidak 
dari loear, akan tetapi dari dalam Kra 
ton jang soedah tentoe akan mendjadi 
penarik pada pendoedoek Poerwore- 
'djo, jang senantiasa mengharap harap 
pertoendjoekkan jang sematjam itoe. 

Selain dari tempat doedoek di Pen 
dopo itoe, ditarik djoega bajaran dari 
masing2 orang jang hendak melihat 
dengan membajar toegangskaart Se- 
benggol goena masok ke Erf Kaboepa 
ten sadja. 
Moedah2an baiklah hasilnja dari boeah| 
Pn Asib itoe jang akan goena 

ita seoemoemnja. 

Parindra ada didalam 
pembiljaraan 

Pembitjaraan jang kaoem Parindra 
di Poeworedjo merasa amat maloenja,   dan penontonnjapoen nampak sekali 

orang-orang Koetoardjo itoe soeka pada. 
disebabkan Parindra banja nama sa 
dja, beloem sama sekali menetapi ke 

tan Asib dengan mengindarkan 

pl js, 

Parindraannja jaitoe dari masing2 ke 
wadjibannja, teroetama kepolitiekan, 
sidang beloem bisa mengambil sikap 
jang djitoe, terhadap Farindra apa 
hendak di boebarkan, apa hendak di 
langsoengkan ? Tapi dengan pengoen- 
doeran tjabang itoe penoelis, djika 
boleh memberi nesehat sedikit. demi 
kianlah hendaknja. :: 

Dari pada kita mendjadi Tjabang 
jang hanja namu Tjabang sadja, tidak 
mentjoekoepi pada Azas dan Toe- 
djoean Parindra, — terlebih-lebih 
perkara Politiek sangat soesah 
dipadjoekannja, lebih baik kita 
mengoendoerkan jabang kita itoe, 
disito& nampaklah ke Satriaannja 
sekalian kaoem Parindra begitoe poela 
'Pengoeroesnja, sekalipoen mengakoei 

“Ijang tidak bisa mengadakan Politieke 
Jactie itoe, tapi haroes memboeka topi 
terhadap pada masing2 Pengoeroes jg 
soeka mengakoei ketidakbisaannja itoe. 

Sekalipoen kita teroes2kan adanja 
Parindra itoe, jakin jang tanah Poer- 
woredjo tidak bisa mendjalankan ke 
politiekan sampai pada masa ini, wal- 
lohhoealam dikemoedian hari, djika 
soedah ada orangnja jang betoel2 me 
mang mengingatkan: peribahasa 
Fikiran, Tenaga dan Harta 
akan saja sediakan goena Parindra. 

Disitoelah baroe akan bisa mentjoe- 
ngoel lagi Parindra kita itoe. 

Instituut Moehammidijah 
Poerworedjo 

Jang dengan perobahan Pengoeroes 
nja dari sedikit kesedikit nampak ke 
pada oemoem, seperti Instituut jang 
tadinja dimoeka Aloen-aloen sekarang 
dipindahkan di 2de Heerenstraat, poen 
Kepala sekolahnja diganti dengan jg 
mempoenjai diploma HI K. djoega bi 
sa mendapat bantoean jang dengan 
Gratis dari salah seorang Ingenier 
(Ir.) Indonesier. 

Selain mengadakan HIS. Frobel 
klas, Dinijah dan Mulo, pada permoe 
laan tahoen Sekolah ini Instituut Moe 
hammadijah hendak memboeka Scha 
kelklasnja djika mentjoekoepi moerid 
moeridnja. 

Dari itoe penoelis berseroe kepada 
seoemoemnja kaocem Islam, dan Choe 
soesnja kaoem Moehammadijah dan 
Groep Tjabangnja jang telah mempoe 
njai Sekolahan 'fsokonglah Instituut 
Moehammadijah kita itoe. 

Djalan peroesahaan ra'jat 
Koetoardjo. 

Dengan pimpinannja toean Wedana 
Koetoardjo, sekarang baroe dioesaha- 
kan di masing masing dessa, soepaja 
Ra'jat soeka dan maoe memelihara 
TAWON, dengan ditoentoen oleh ach 
li hal itoe, dan pendjoealannjapoen 
akan diatoer, dengan sebaik baiknja se 
perti Madoenja, Malamnja dan Kem: 
bang goena memberi ' makan Tawon 
itoe, djoega Kembang tadi akan dia 
toer pendjoealannja, dengan di pim- 
pin oleh jang achli hal itoe. 
Moedah-moedahan kiranja Ra'jat jg 

baroe menderita kesoesahan bisa sedi 
kit kesedikit tambah  penhasilannja 
agar hidoep seanak bininja bisa ter 
djaga. 

Ki Joedoprajitno bertemasa di 
Poerworedjo 

pada nanti malam Djoemahat, malam 
Saptoe, malam Minggoe dan malam 
Senen tg. 11/12, 12/13, 13/14 dan 14/15 
Juni '36, djam 8 malam bertempat di 
Soos Prijaji di Poerworedjo hendak di 
adakan Lezing dari 'hal ,KAMA- 
NOENGSAN“ oleh seorang moeda jg 
namanja terseboet di tas. 

Djikalau tidak salah beliau itoe ber 
kedoedoekan di Semarang, jg soedah 
menjiar njiarkan hal Kamanoengsan 
itoe, dan djoega seorang jang masih 
moeda sekali, dengan mend pat didi- 
kan dari Sekolah Dokter Chewan, ta- 
pi beliau sekarang mendjadi pengan- 
djoer Kamanoengsan,.jg hari dan tg. 

|diaman penoelis di Poerworedjo. 
Bersedialah pendoedoek Poerworedjo, 

dan selidikilah jg sedalam2nja, agar 
djangan anoet geroebjoeg sadja. 

Conferentie daerah Moeham 
macijah 

Dengan adanja Conferentie Daerah 
dari Moehammadijah di Koetoardjo itoe 
jang berbarengan dengan memestakan 
Tjabang Moehammadijah telah 10 ta 
hoen berdirinja, jang sangat ramainja 
nampak berdoejoen doejoen kaoem 
Ngaisijah, kacem Pemoeda dan kaoem 
Moehammadijah jang hendak masing 
masing mengoendjoengi Conferentienja 
itoe. 

Walaupoen berbarengan dengan ada 
nja Pasar Malam TiongHwadi Koeto 
ardjo, tapi tidak oeroeng berseselan 
orang jang mengnendjoengi Confentie 
itoe, jang sangat menjenangkan bagai 
kaoem kita Moehammadijah choesoes 
nja, cemoemnja kaoem kita Islam. 

Roepanja insjaf telaf dari masing2 
'bagainnja, laki laki perempoean dan   Pemoedanja. 

Dengan selebarannja jg kami terima ! 

hendak diadakan djoega ditempat ke- |. 

  

Maen 

  

Toean Redactie jang terhormat. 

Disebabkan kami pada boelan jang 
telah laloe tidak bisa mengirimkan 
perkabaran, dari sebab kami pigi 
mengoendjoengi Congres Verplegers- 
bond. di. Lawang, dan kamipoen men- 
dapat perkabaran goena Pemandangan, 
apa latjoer disitoepoen ada . poela 
teman sedjawat kami jang menjang- 
goepi perkabaran Congres tadi hendak 
di bentangkannja di Pemandangan, 
dari itoe kamipoen tidak memboeat 
verslag tadi. 

Tapi apa boektinja kami ta'nampak 
dimana. Pemandagan itoe menjesal rasa 
hati jang boekan sedikit. 

Wassalam 

Abn. No. 1716. 
yan 

Conferentie Morhammadijah 

Pada mala—Minggoe dan Minggoe 
pagi jang baroe laloe ini perhimpoenan 
Moehammadijah mengadakan kompe- 
rensi-daerah bagi! semoea tjabang M.D. 
diseloeroeh gouvernement Soerakarta, 
bertempat dikota Sragen. Komperensi 
ini dibawah. pimpinannja hoofdconsul 
bagi Soerakarta, R. Moeljadi Djojo- 
martono. 

Sebeloem.rapat dimoelaikan, sekalian 
pandoe H.W. sama mempertoendjoek 
kan kepandaiannja, begitoe djoega di 
adakan pertandingansepak-raga. Djam 
9 malam diadakan rapat—oemoem, 
bertempat. diroemah koemedi, jg men 
dapat perkoendjoengan sangat banjak 
diantaranja ada beberapa ratoes jang 
datang dari Solo, Klaten, Wonogiri dan 
sebagainja. Dalam-oemoem ini selain 
njadiadakan batjaan Al-@oer'an, djoega 
diadakan pidatu oleh Kjahi Hadisis- 
wojo, tentang ,, pendidikan bagi anak2 
kita“. Habisini laloe R. Wignjodisastro 
(gouvernementsschoolopziener) berpida 
to tentang menaboeng oeang dalam 
levensverzekering Indonesia, jang di 
dirikan oleh perkoempoelan Moeham 

madijah. ! 
- Hari Minggoe—pagi diadakan rapat 
tertoetoep, boeat membitjarakan bebe 
rapa hal roemah-tangga. Adapoen ba 
gian poeteri, ialah Aisijiah, djoega 
mengadakan rapat sendiri. 

Kota Sragen jang saben harinja sa 
ngat soenji, pada hari terseboet keli 
hatan rame, karena perkoendjoengan 
nja beberapa ratoes orang tamoe itoe. 

— pa 

Pansiper Asib di Solo 2 
Berhoeboeng dengan keboetoehannja 

Asib tjabang Soerakarta, jang makin 
hari makin banjak,karenasaban harinja 
senantiasa memberi makan kepada be- 
berapa ratoes orang jang haroes me- 
nerima bantoean, sedang masoeknja 
oeang dari lijst-derma beloem tjoekoep, 
begitoe djoega bagian dari Betawi 
(centraal-comite) hanja f 1000.— ma- 
ka dalam boelan dimoeka ini akan 
mengadakan pansiper atau pasar derma 
bertempat diroemahnja K.P.A.A. Djo- 
jonagoro Rijksbestuurder Soerakarta. 
Dalam rapatnja comite telah ditetap- 
kan, bahwa pasar-malam itoe akan di 
adakan besok malam Minggoe tanggal 

  

bersih -meloeloe -boeat kasnja Asib 
tjabang Soerakarta. 

Lain dari itoe, pertoendjoekan ,,wa- 
jang-orang" dalam stadstuin Sriwedari, 
pada malam Minggoe tanggal 20 Djoeni 
Ini, semoea pendapatan pendjoealan 
kartjis bagi penonton jang sama doe- 
doek di koersi, sesoedahnja diambil 
boeat onkost seperloenja, akan dider- 
makan kepada kasnja Asib tjabang 
Soerakarta djoega. Perbantoeannja pe- 
ngofroes dan beheerder Sriwedari jang 
telah mendapat idzin dari pemerintah 
Zelfbestuur ini pantas dihargakan. 

.mg—a 

Taal-congres Java Instituut 
Dari desakkannja djaman, orang ma 

kin memperhatikan bahasanja sendiri, 
maka pengoeroes besar -dari ,,Java-In 
stituut“ berniat akan mengadakan 
kongres bahasa lagi, jaitoe bahasa Dja- 
wa “bertempat digedongoja museum 
»Sana Boedaja“s di Mataram | Djokja- 
karta) dan bahasa Soenda di Bandoeng. 

Kongres itoe akan diadakan dalam 
waktoe vacantie Djoeli dimoeka ini, 
agar soepaja sekalian kaoem goeroe 
dapat mengoendjoengi pembitjaraan 
dari hal itoe, Prae adviseurs dari satoe 
satoenja onderwerp kabarnja telah ada 
jang memberi kesanggoepan, mitsalnja 
R. Ng. Djojosoegito goeroe bahasa 
Mulo school di Malang (pemimpin 
gerakkan ,, Achmadijah" |, R.. Andogo 
Wedyokarjoso goeroe bahasa Mosvia 
di Magelang dan lain2nja. 

Sedang bagi bahasa Soenda adalah 
R. Soeriadiradja dan R. Poeradire'lja, 
doea doeanja sama djago toea dari ba 
hasa Soenda djoega. 

mekonran 
Oo 

Diboenoeh 
Karena segelas ys 

Kemaren Chamis li Juni 1936 di 
pasar cheiwan Tanah Sereal, Bo 
gor, telah terdjadi pemboenoehan jg 
sangat mengerikan. 

Seorang pedagang ys nama Hasan 
dari Kebon Pedes, dari sehari ke 
sehari derdjoealan dipasar tsb. 

Kemaren kira-kira poekoel 9 da- 
tang menghampiri kepadanja seorang 
jang terkenal gila-gila nama Mi 
aap, meminta segelas ys: oleh Hasan 
tidak dikasih, roepanja sebab tidak 
ada wang. 

Dengan tidak diketahoei oleh Ha- 
san, Minan menghoenoes belatinja, la 
loe ditatak (ditikamkan)  kelehernja 
Hasan. 

Disitoe djoega, karena parahnja ke 
na itoe tikaman Hasan menghemboes 
kan nafasnja jang penghabisan. 

sementara menoenggoe pengadilan. 
Pi 

Klachdelict. kefjil 

Soedah sementara boelan ini di So 
lo terbit soerat kabar minggoean dalam 
bahasa Djawa bernama ,, Pangesti", di 
bawah pimpinan R. B. Wongsoleksono 
sebagai verantwoordelijk-redacteur. Da 
lam nomornja jang terbit sementara 
minggoe jang laloe, soerat minggoean 
itoe isi toelisan tentang -armenzorg 
»Wangkoeng“ kepoenjaan pemerintah   8 Agoestoes 1936 ini. Ini keoentoengan Zelfbestuur Kasoenannan, jg telah di 

  

No. 260 Watson poenja 
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Ba 

Sole agent: 
  

N.V. Handel Mij. 
MOLENVLIET WEST No. 155     

(gerst) dan minjak ikan Kabeljauw. 

Mengandoeng banjak Vitaminen 

  
Directeur NIO PENG LONG 

extract (sari) dari gandoem 

F- Minjak ikan meloeloe jang tida 
tertjampoer lagi oleh semoewa orang 
jang mengarti ilmoe ketabiban tera- 
koeh ada satoe obat jang amat berhar- 
ga, tapi tida enak diminoemnja. 
Kk Kita perkenalken Watson poenja 
extract ikan tertjampoersari gandoem 
pada publiek, obat mana poenja rasa 
enak sekali dan peroet jang pegimana 

NN lemah poen aken bisa trima itoe (gam- 
pang  hantjoernja di kantong maka- 
nan). Lain dari .itoe anak-anak amat 
goeka ini matjem minjak ikan. 

Ini tjampoeran obat terbikin di 
mana kita poenja Laboratorium sen- 
diri dari minjak ikan Kabeljauw jang 
paling baik bisa terbeli, tertjampoer 
dengen sarinja gandoem, mentega, te- 
lor dan LI. 

Di. poedjiken betoel. seperti obat 
boeat mengobatin penjakit seperti ter- 
seboets.::4 t 

.. Batoek, kena angin, semoea penja- 
kit | dalem peparoe, tering (losoen), ti- 
da mapsoe makan, ilangken kakoewa- 
tan, penjakit dari koerang makan ma- 
kanan jang koewat, tenaga badan ilang, 
penjakit klier (gegindjel), bronchitis, 
influenza dan beri-beri. Ini obat ada 
bergoena sekali: bocat. prampoewan 
jang lagi berbadan doewa (hamil) dan 
jang lagi menjoesoeken. 

. Watson poenja minjak ikan ini 
medambahken beratnja badan anak2, 
bikin dia orang'/koewat, tegoeh dan 
senang, dengen begitoe mengasi dasar 
s3 poenja badan jang tegoeh dan 

at. 

Mengoendjoekan mi- 
noemnja : 

Minoem ini obat $ kali sahari ga- 
soedanja makan. Boewat orang dewa- 

A4 se 1lisendok makan penoeh saban kali 
£ dan boeat anak2 1 sendok thee atawa 

“" lebi, menoeroet toewanja masing2. 
Orang jang sakit haroes minoem de- 
ngen dosis jang ketjilan dan plahan2 
tambahken banjaknja menoeroet tam- 
bahnja kakoewatnja badan, 

  
Seng Tjiang & Co., 
BATAVIA-C, TEL.-BAT, 972   

  

Sipenikam dimasoekkan dalam boei 
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. Kaloe maoe djadi rajap, 

boe atau stof boeat agenda podjuk.“ 
... Dibawah ini agenda di madjoekan 
— oleh Tjodot jang mintak timbangannja 

“Podjokraad: 

Sekarang boleh djadi tiap2 regent- 
schap diseloeroeh tanah djawa soedah 
kasih bantoeannja oentoek madjoeken 
peroesahan fabriek band Good Year 

— di Bogor, sedang advertentinja tidak 
| pernah dimoeat dalam s.k. , Pemanda- 

| ngan” dan s.s.k. orang ketjil. 
—.. Boektinja, satoe regent soedah kirim 
's0erat pada Dewan Kaboepatennja se 
'perti berikoet : 

—. Oleh fabriek dari Dunlop Rubber 
Maatschappij sekarang telah dikeloear 
kan luchtbanden bagai grobak, jang di 
“beberapa tempat, pertama oleh Over- 
heidsdiensten dan lain-lain badan jg. 

“besar, telah digoenakan. Menoeroet pe 
eriksaan ahli-ahli dari hal pengoe- 

'roesan djalan, grobak jang bergelin 
ding luchtbanden sematjam itoe tidak 

   

    
    
    

— bak jang biasa. Meskipoen didalam re 
gentschap beloem ada orang jang me- 
makai luchtbanden boeat gelinding 

.grobaknja, akan tetapi tidak moesta 
hil dikemoedian hari akan banjak djoe 
ga, dan dari sebab itoe, grobak jang 

| demikian njata mengentengkan pada 
|. wegenonderboud, tertimbang adil djika 
0 padjak kendaraan bagi gerobak2 jang 

—. berperabot begitoe direvdahkan dari 
pada gerobak jang memakai gelinding 
besi... . 

Dari karena itoe College Gecomi- 
teerde voorstel soepaja padjaknja di 
toeroenkan 50pCt, boeat mana bersa 

| ma ini rentjana oendang-oendangnja 
diatoerkan antaranja seperti berikoet : 

le jang berroda doea tidak pa- 
000 ke luchtbanden f 3,— 

&. 2e jang berroda doea pakelucht 
a -banden f 1,50 

3e jang berroda tiga tidak pa- 
- 1 “ke luchtbanden f 4,50 
4e jang berroda tiga pake lucht 

HS V banden 2,25 
“ 5e jang berroda ampat atau le : 

bih tidak pake luchtbanden 6.— 
jang berroda ampat atau Je 

bih pake luchtbanden f 3,— 

'Oendang-oendang ini moelai berla 
koe pada tanggal | Januari 1937. 
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Begitoe boenji oesoel dari Tjodot' 
“ Aih ...... Dot djangan gitoe dong. 
Regentschapkasih toeroen belasting ge 

— robak jang pakai roda band Good Year, 
' djoega ada baiknja oentoek menghimat 
perawatan djalanan tidak lekas roesak? 

—- Djangan ITjodot anggap itoe adver- 
tentie atau reclame bagi Good Year 
soepaja peroesahaan band2-nja madjoe. 
Biar belasting besaran, tetapi ongkos 

. .moerahan, toch bangsa Kodok pake 
... ongkos jg moerah. Pake band djoega di 

|. itoengz4 ongkosnja soedah bisa beli ge 
robak satoe lagi. Modern djoega bangsa 
Kalong boekan tidak kenal, biar via 
regentschap djoega kalve kaga" ada 
foeloess jah pake sadja gerobak roda 
djaman baheula, goenanja atoe| 
seroewakene soepaja bergiling. 

Perkara noeloeng bikin madjoe per- 
oesahan Band, itoe Podjokraad tidak 
maoe bitjarakan, nanti masoek plosok. 
Perkara tidak kasih masoek advertentie 

0... Band Good Year di , Pemandangan” 
|. dong “djangan ngiri orang poenja 
— mace berlain-lain, biasanja dong band 

band dipakai oleh orang besar-besar 
| pake auto, sedang pembatja ini s.k. 
(. bagian besar rakjat lapisan wak Kro- 
“mo, biar gerobak djoega tidak njang 
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|. goep pake band. Dan baiklah tetap 
AN djangan pakai band sebeloem tjotjok 

dari bangsa Kalong. 
L.. Begini sadja poetoesan voorloopig 
". Podjokraad. ' 

. KALONG. 
  

koeasai oleh badan koemisi sendiri, 
dibawah pimpinannja Mr. R. M. A. 
Kartodipoero sebagai ketoea. 

Menoeroet berita jg termoeat dalam 
“Pangesti itoe sendiri jg terbit tg. 9 
'Djoeni ini menerangkan, bahwa tik 
hoeboeng dengan toelisan itoe ketoea 

| a@rmenzorg tadi madjoekan klacht ke-| 
pada landraad. 

  

£ 

Moetasi onder regent 
Sebagaimana jg telah dikabarkan 

“dalam beberapa soerat kabar, dalam 
— boelan Djoeli dimoeka ini R. T. Mar- 

towadono onder-regent B.B. kota Soe 
rakarta (daerah Kesoenannan) akan 
meletakkan djabatannja dengan pen- 

.sioen, karena soedah penoeh diensttijd | 

: Penjoeloeh 

'begitoe meroesaki djalan seperti gro- | 

.imbangannja sama tenaga membeli| 

| Berhoeboeng dengan ia poenja soe- | Kal c di raja njelap-njelipldah berdiri 125 tahoen, Kamer van 
memang setidaknja didapat djoega des| Koophandel en Fabrieken di Amster- 

Idam telah keloearkan satoe gedenkboek 
Itebal didalam doea bagian. Didalam 
Ibagian kedoea, jang ada teratoer oleh 
Mr. G.M. Greup, secretaris dari itoe 
Kamer, ada berikan banjak halaman 
pada penjoeloehan perdagangan dan 
oleh karena djoestroe di ini waktoe 
ada dilakoekan satoe peperangan eci- 
nomisch dengan tarief2, contingentee- 
ring2 dan larangan2 import dan djoega 
uitvoer premier ini so'al ada djadi 
sangat actueel, oleh karena berhoeboeng 
dengan perobahan didalam verdrag2 
dagang hampir saban hari kita ada 
beroeroesan dengan dienst penjoeloe- 
han. 

Dengan politie do-ut-des di ini wak 
toe, pada sesoeatoe negeri tjoba bikin 
berimbang iapoenja balans perdagang- 
an itoe voorlichtingendienst semangkin 
lama djadi semangkin madjoe kemoe- 
ka. Djoestroe sekarang kita sedang 
slamkan kesoekaran dengan Czeholo 
wakije jg ada ambil lebih banjak kunst 
zijde dari Duitschland dan lebih sedi 
kit dari kita, oleh karena iapoenja 
balans perniagaan dengan kita tidak 
jada actief tjoekoep bagi Czechoslowa- 
kije, dari negeri mana kita antara 
lainlain ada ambil sepatoe (Bata), 
barang gelas, porselin dan tanah. 

Oleh contingenteering akan goena- 
nja kita poenja industrie sepat e dan 
djoega peroesahan ceramiek (teroetama 
di Limburg) balans djadi berobah boeat 
keroegiannja negeri terseboet. Bahwa di 
Indonesia orang anggap satoe inlich- 
tingendienst ada perloe, telah masih 
ternjata pada beloem berselang lama 
diwaktoe dilakoekan koendjoengannja 
Mr. Hart, jang ada bikin pembitjaraan 
di Ministerie Oeroesan Loear Negeri 
akan meloeaskan dienst consulair be- 
gitoe roepa, hingga Pn pro 
ducten Indonesia djadi dapat terlebih 
banjak perhatian. Nivas ada mempoe- 
njai iapoenja observers sendiri, speci 
aal boeat goela Java di India, Tioug- 
kok dan Japan, kepentingan2 thee di 

(Speciale Anip-Aneta Sin Po 
  

  

banjak. 

ini boekoe: 

keadahan dan 

Woordenboeken, 

dan codes, 

kundig, 

Nederland),   

an perdagangan modern. 
Dienst-dienst jang soelit. 

Apa jang Kamers van Koophandels lakoekan. 

correspondentie) 

   

kelas dari tarief-tarief douane, accijzen, 
bea masoek dan bea keloear, 

— registers kapal dan octrooischriften 
dan handelsmerken. 

Apa jg mengenakan practijk dari 
itoe “dienst, ada dibikin tjatatan dari 
perdjandjian2 pekerdjaan, ada dikoem 

a poelkan gegevens tentang oendang?2 Afrika Selatan poen ada dioeroes se-|padjak didalam dan loear negeri, di 
tjara particulier, tapi didalam kala|koempoelkan .goentingan-goentingan 
ngan ambtelijk teroetama inlichtingen-| dari dagblad-dagblad dan tijdsehiift- 
dienst bagi Indonesia bisa diperbaiki uijdschritt, lain dari itoe diadakan 

archief dari peratoeran wet economisch. 
Apakah jang Kamers van Koophan- Koempoelan document-document ten 

del lakoekan, teroetama dari Amster-|tang oendang-oendang douane ada 
dam ? Inilah ada ditoetoerkan didalam |tentang lebih dari 180 daerah douane. 

Dengan wenilik pada materiaal jang 
»Djalannja sehari-hari dari peroesa-|tertoelis dan terlebih djaceh apa jang 

haannja soedagar2 tidak fabrikant?ada|ia ketahoei sepandjang djalanan amb- 
membikin timboel ada berhentinja per telijk dan lain2, Handeisvoorlichtingen- 
mintaan2 jg bersifat berlainan, boeat|dieust ada ikoetkan keadaan econo- 
djawab mana ada perloe orang tahoe c 
betoel feit-feit dan imbangan2 ecuno|hoeboengan2 pasar dan apa jang ada 
misch, oendang? economisch nationaal | W'poesatkan disekitar itoe, didalam dan 
dan loear negeri berikoet peratoeran loear negeri, ! 
tarief dan douane, dan djoega techniek | Pekerdjaannja kedalam doea djoeroesan. 
perniagaan dan perhoeboengan jang 
oemoein dan jang loear biasa.” . 1 ta ' Ing 

»Adakah jang ada bersifat lebih, Yoema itoe pekerdjaan sadja jang akan sewadjarnja dari pada pendjawaban dilakoekan jang seolah2 ada diberikan 
ini dilakoekan di tempat, dimana|Sleb practijk pada Kamer, lebih djaoeh 
sebagian besar dari pertanjahan-perta- | Mesti 
njahan termaksoed di sini ada timboel? | singkirkan ipekerdjaan dubbel dan 
Djoega Kamers yan Koophandel ,toea” | dengan begitoe djadi ongkos jang tidak 
di ini negri ada bekerdja giat, tapi perloe. 

oeaug marika ada) . 1 : 
merintangkan marika adakan satoe tikan voorlichtingdienst dari departe 
perlengkapan jang bisa memenocekan| went dan ja tidak bergerak didalam 
permintahan practijk. Opzet baroe jang | Kalangan jang ada djadi lapangan pe 
telah diadakan di dalara taon 1922 |Kerdjaan dari Centraal Bureau voor 
dari ini Kamers telah tjiptakan kasang-! de Statistiek di '8Graveuhage. Sedjak 
goepan-kasanggoepan baroe, jang Ka- Pengadaan ia poenja Handeisvoorlich 
mers tidak sangsikan boeat goenakan.” | tivgendienst Kamer ada perhatikan de 

Pvetoesan boeat adakan satoe Han-| Ngan soenggoebh-soenggoeh ducumenta 
delsvoorlichtingendienst telah diambil (tie dari Kotoniaal Instituut di Ams 
didalam vergadering dari K.v K. di|terdam, tervetama afdeeling Handels 
Amsterdam pada 17 Juli 19.3. Pada| Museum. Ini afdeeling sedjak banjak 
itoe mesti ditimbang, bagaimana itoe | tahoen ada mempoenjai satoe systeem 
dienst baroe akan menjamboeng pada documentatie, dengan mana ada ditja 
instituut-instituut jg soedah ada. Ter|tat artikel-artikel jang paling penting 
oetama itoe dienst mesti ada poenja|tentang economie, pertanian, bosch- 
materieel sepantasnja seperti: 

misch dan hak, dan lebih djaveh per- 

soepaja bisa lakoekan 

Sedjak permoelaan ada berdiri doea 
roepa hal dimoeka: pertama, bahwa 

mesti dilakoekan apa jang bisa bueat 

Begitoelah maka Kamer ada perha 

bouw keradjinan parit enz. dari nege 
handels - lexica, |I1 negeri panas, teroetama dari daerah 

pengoempoelan jg dipakaikan kelas- 

woordenboeken technisch, atlas-atlas| daerah Nederland di seberang laocetan 
di Azia dan Amerika. Telah diakakan 

handboeken economisch dan staat-| bekerja bersama - sama dengan Bu- 
boekoe-boekoe economisch- |igau voor Handelsinlichtingen jang 

geografisch, statistieken (teroetama dari diadakan di Amsterdam. 

—guma 

SOERAT KIRIMAN . 
“Loear tanggoengan Redactie 

Soerat terboeka 
Poerwakarta, 11 Juni 1936. 

. “Kepada 
... jang terbormat:toean 

. Hoofdred. s, k, , Pemandangan“ 

—. Batavia-Centrum 

  

Dengan hormat! 

Dalam soerat kabar  toean, “hari 
Djoem'at tg 5 boelan ini, moeka 3 
lembar pertama,: adalah termoeat be 
rita, jang berkepala ,Gerak Kerta- 
boemi”. Toelisan itoe seakan-akan ada 
menerangkan bahwa dalam. regent- 
schap Krawang soedah ada soeatoe 
pergerakan, jang bermaksoed hendak 
mengembalikan Akahbepaten Krawang 
kedalam tangan ketoeroenan Kerta- 
boemi, jaitoe ketoeroenan. boepati2 
Krawang jang dahoeloe. 

Berhoeboeng dengan toelisan itoe, 
kami, Bestuur ,,Pakempelan Wargi 
Krawang', ja'ni perkoempoelan ketoe- 
roenan Kertaboemi, ada merasa ber 
kewadjiban akan menerangkan disini, 
bahwa sepandjang pengetahoean kami 
pergerakan sematjam jang terseboet. 
diatas tidak ada dalam kalangan 
kami, familie Kertaboemi, baik dida 
lam maoepoen diloear perkoempoelan. 

Dan berhoeboeng dengan itoe poela, 
soepaja orang djangan salah paham 
tentang perkoempoelan kami, baik 
poela disini dipermakloemkan bahwa 
perkoempoelan kami dalam  oesaha- 
nja hendak mendjoendjoeng deradjat 
familie senantiasa akan mendjaga soe 
paja tidak menjalahi asas dan pendi 
riannja. Seperti dalam hal jg terseboet 
diatas, jaitoe hal mengisi gedoeng ka 
boepaten Poerwakarta, perkoempoelan 
kami tentoe akan bersenang hati ka 
lau dikemoedian hari salah seorang 
ketoeroenan Kertaboemi dapat poela 
tempat disitoe. Akan tetapi familie jang 
dapat kemoeliaan itoe hendaknja mem 
peroleh itoe- karena ketjakapan dan 
kepandaiannja sendiri, boekan karena 
bersandar kepada pertolongan orang 
lain, perkoempoelan atau pergerakan 
familie. 

Begitoelah keterangan kami dalam 
hal ini, PN 

Salam dan hormatBestuur , Pakem 
pelan Wargi Krawang” 

Atas namanja, I. SINGADILAGA 
Secretaris. : 

  

penggantinja ialah R. Ng. Mangoen- 
soedarso, wedono di Gemolong (kaboe 
patan Sragen) dan R. Ng. Mangoen- 
poerwoko, wedono di Gondangwina- 
ngoen (daerah kaboepaten Klaten). 
Dari pada doea orang candidaat itoe, 
menoeroet berita jg kita dengar, ialah 
jg pertama jg mendapat pengharapan 
besar. Malah boleh ditentoekan akan 
tetapnja, karena sekarang ini ,voor- 
dracht“ itoe telah selesai. 

Lain dari itoe diberitakan djoega 
adanja moetasi jg telah terdjadi pada 
hari kemarin dalam ,pesowanan 
pepak" bahwa: 
R.M.T. Poerwotjoendoko boepati- 

anom (onder-regent) gandek kaparak 
kanan, telah diberhentikan dengan 
hormat dan mendapat pensioen, karena 
djoega soedah toea diensttijdnja, ada- 
poen jg diangkat mendjadi gantinja 
ialah R.M.A. Hardjodipoero jg sekarang 
ini telah mendjadi boepati anom ka 
dipaten-anom (beliau adalah poetera 
sueloeng dari B.K.P.A. Koesoemojoedo, 
djadi tjoetjoenja Seri Soesoehoenan jg 
ke X sekarang ini). Sedang jg diang 
kat mendjadi gantinja, R. M. Ng. 
Prodjosewojo, poeteranja B. K. P, Ha- 
ngabei f(poetera soeloeng dari Seri 
Soesoehoenan), dengan mendapat na 
ma dan gelaran R. M. A. Soedjono- 
poero. 
  

  

  

V. B. 0. 
(B. V. V. Jubileum). 

Saptoe 13-6-36. 
B.V.V,. — SV.LA. (I) (B.V.C. terein) 

. Finale 
Minggoe 14-5-36 

Hercules—Winnaar (| 
mna Pana j 

Kampioenan 1935 — 1936. 
Eerste klasse : S.V.J.A. 1. 
Tweede klasse: Alg. Kamp. SVBB 2 
Tweede klasse A: S.V.B.B. 2. 
Tweede klasse B: UMS, 2. 
Derde klasse : Alg. Kamp. SVJA 2 
Derde klasse A: SVJA. 3. 
Derde klasse B: U.M.S. 4. 
Vierde klasse: Alg. Kamp. SVBB 4 
Vierde klasse A : S.V.B.B. 4. 
Vierde klasse B ' S.J.A. 4. 

(6 ab 

P.P.V.LM. 

Pertandingan Competitie 
Boeat mereboet kampioem PPVIM. 
Hari Minggoe tg. 14 Juni 1936.   .nja. Adapoen jg dimadjoekan sebagai 

  

Jang mempoenjai harapan mendjadi |Minggoe ini 
kampioen jalah perkoempoelan2 gg ini, 

1. Oedaya 
2. Malabar 
3. J. Krakatau 

OEDAYA  mempoenjai punt lebil 
dari Malabar dan J.K. Djika J.K 
dapat mengalahkan. OEDAYA pad: 

dan Malabar menang 
:Idari J Manggarai dan T.O.S. maka 

J.K. dan Malabar haroes bertempoer 
lagi boeat mereboet kampioen. 
Akan tetapi, djika OEDAYA bisa 

seri sadja dari J. Krakatau, ia boleh 
bersoeit, oleh karena tentoe ialah jang 
mendjadi kampioen ! 

Ejoetan oi J. Krakatau 1j   Taoe sama taoe Club ini tentoe akan 
beroesaha sekeras kerasnja boeat men- 
dapat kemenangan !! F1 

Pendeknja : . pertandingan ini ada 
loear biasa! Tentoe hebat! seroe dan 
memoeaskan!! : 

snngpane   
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Berapa Roepiah...? : 
F.... x 15 boelan 

  

  
 Meubelarchitectuur 
Steeds nieuwe voorraad 
Moderne Meubels 
Uitgezochte Kapok 

& B 
Ledikanten in alle maten 
Petroleum gaskook 

& Petroleumlampen 
Gramophoons & Platen 
Zak- & Polshorloges 
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Junghans Wekkers 
& Klokken 

Onze meubels zijn 

Vervaardigd uitsluitend 
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Aanmaak op teekening 
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    v.v.J. Krakatau contra S.V, Oedaya       
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Penjia ra n Radio 
  

'PROGRAMMA NIROM 
 Penjiar: 0 1"——13 4 

      

pelz. 9 
atas 50 m). West-Java : Batavia 128, 
andoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 

05, Pekalongan 92, Soekaboe-| 
mi 193, Oost dan Midden—Java : Soe| 
rabaja I 81 (dari 7.30 sampai 2.00| 

- | atas 25 m.) Soerabaja III 196, Sema- 
P3. rang 122, Malang 191, Djokja 181, 

Selo 188, Tjepoe 186... | 5 

1 'Djoem'at 12 Juni 

5,30 sore . Muziek gramophoon 

615 ,  Populair vooravondcon- 
-$ . cert. Aisi 

Ka naa Perkabarin Nirom 
,20 malam Muzsiek gramophoon ' 

M3 oom Neni Ts dari 
.sNederlandseh  Indisch 
Fabrikaat“ di Soerabaja 

8.—., Piano-recital 
9 —. ». Het: Oordeel van denj| 

.Filmredacteur over, .. 
920. ,.-  Populair concert 

180 Toetoep Fx 

5 Saptoe 13 Juni 
630 pagi Gymnastiek 5 
"645 ,  Muziek gramophoon 
T— ,  Muziek gramophoon 

B5». Toetoep 
11.05 siang Nog eens Manfred Kyber 
11.890 ,  Serieuze klauken 
1201 

  

2.80 6.— 
TT 
7.20 
8.10 

8.80 

10.— 
11.30 

130 

80 

    

K 8:45 

7,80 

  

sg 1,39 

ae 
7,— malam Berita soerat kabar 
1.20 
7.80 

6,30 
hara 
1,1 5 

7.30 
8.— 
9.— 

Bandoeng II 184. PMN 29. . 
10.30 malam Menjambueng Cabaret 

1130. 

Hola 
8.15 

Ta 5 Da aa Sa 
(2 » » iek Tionghoa 

148 , M uriek krontjong . 
B— ,  Muziek gramophoon 
9, Kiriman. dari Solo, Ga- 

2 melan dalam pendopo 
: Koesoemojoedan 

» 

1.20 lohor 
» 

» 
sore 

2 
“
3
g
.
 

8 
8 

” 

PEWARTA V.O.R.O. 

— Penjiaran Timoer 
Djoem'at 12 Juni 

Batavia 11190. 

8,— sore Gamelan Djawa 
Ng 

» 

7.— malam Pekabaran 

LA 

# ” 

Saptoe 13 Juni 

Batavia 11 190 

» 

» 

» 

» u 

Djoem'at 12 Juni 

Bandoeng II 184 
sore Muziek gramophoon Ma 

malam Muziek Tionghoa 
»- 

» 

» 

» 

Saptoe13 Juni 

“ Bandoeng II 184 PLP. 27. 
4.30 sore Penjiaran. oentoek anak2 

. Lagoe2 Arab p 

» 

    

— “Mana sogdka 

. Muziek dansa 

— Betawi" 

Gak 
AS 

Muziek gramophoon 

Fa Bandoeng II 184 
ni 6,— sore . Menjamboeng muziek Ha 

wajilan Ne 
7.— malam Pettabaran pers 

ta 

    

    

   

(dari 11.00 tm 2.00 

Nirom Orkest 
Perkabaran Nirom 
Programma jang populair 
Toetoep 
Nirom orkest 
Perkabaran: 

Indonesia zaman dahoe- 
loe kala 
Pertoendjoekan dari ope- 
ra ,Paljas“ 

Populair besluit 
'Toetoep 

Muziek krontjong 
Muziek Tionghoa 

“Lagoe gambang kromong 
' Pemandangan pers oleh) 

t. D. Koesoemaningrat 
Ketjapi orkest , Poesaka 

Menjamboeng  Ketjapi 

ep 

Murziek krontjong ' 
Tooneel wajang golek 

Lagoe gambang kro- 
mon 

Muziek Tionghoa 
Penjiara Timoer. Mana 
soeka 

« 

Kiriman dari Solo. Ga- 
ma dalam pendopo 
Koesoemojoeda 

BA 
Hah abs ab da        

Lagoe2 Melajoe 
Muziek krontjong 
Perkabaran pers 

Lagoe2 Britsch Indie 
Concert gramophoon 
Cabaret 
»Gebroken Liefde“ 

Melajoe Tor tep”: 

Muriek Hawaiian 

Melajoe oleh 

' DJOKJA, SEMARANG, SOLO. 
—. Semarang Ill 

Djoem'at 12 Juni 

8,— sore. 'Lagoe2 Melajoe 
6,30 Pekabaran 
6,45 '»  Gamboes Orkest 

Mataram 128, Semarang Ill, Solo 62. 

8.— malam Kiriman dari Djokja. Ga 
melan dalam pendopo| 
Praboe Wianatan 
Penoetoep Pa 

” 

Saptoe 13 Juni 

| 6.— sore  Lagoe2 Melajoe 
6.30 Perkabaran 

6.45 , Muziek Tionghoa 
715 malam Penjiaran oentoek anak 

“anak Pak Metro 

Mataram 128, Semarang III, Solo 62 

” 

8.— malam Kiriman dari Solo. Cau 

TN serie oleh K.K.A. Soerja 

mataram 

830 3 Radiotooneel 

9— Gamelan dalam pendopo 
Koesoemajoedan 

NE an Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. BANDOENG 

Zender YDH 7. golflengte 
107.53 meter 

“Djoem'at 12 Juni 

5,— sore  Lagoe2 Djawa 
86— Berhenti 
T— 3 Lagoe2 krontjong 

7.45 malam Berita soerat kabar 

Pelit Muziek Hawaiian 

10— Toetoep 

Saptoe13Juvi 

"B,— sore Permainan dari anak- 
anak Pandoe 

6.— Berhenti 

I,5 , “Lagoe2 krontjong 
7.45 malam Berita soerat kabar 

815 ,- Gamelan Soenda 
2— Toetoep 

Minggoe 14 Juni 

"8,30 pagi Lagoe2 Djawa 
10.— ,  -Lagoe2 Soenda 
11.— siang Toetoep 
5.— sore Lagoe krontjong 

6. — 3 Berhenti 
7,— malam Membalas soerat2- dan 

KL berita Pengoeroes 
7.30 Lagoe roepa-roepa 

7.45 Berita sport dan soerat 
kabar 

8: Wajang koelit k 

to—, . Toetoep 

” B.RV. BATAVIA. 

Batavia I, 157.89 M, Batavia II, 

86,46 M, Buitenzorg 156,25 M. Soeka 

boemi 142.18 M.dan Cheribon. 

Djoem'at 5 Juni 

4,01 sore Muziek krontjong 
6— Menjamboeng — muziek 

krontjong 
b.1$ Muziek gramophoon 
5,30, Perkabaran pers 
5.45 Menjamboeng muziek gra 

mophoon 

8.01, Muziek gramophoon 
6,15 Tentang kepandoean 

5 »Padling our Canoe, 
6,45 ',  Muziek gramophoon 

7.— malam B.R. V. Radiocursus 

To Cinema orgelmuziek 

8— Afscheidsconcert 
845 ,,  Muziek gramophoon 
9 po on Big V, Codkctail “pro: 

gramma | 

10.— malam Muziek dansa 
ll— ,-  Toetoep 

' Saptoe 13 Juni 

5.01   
Teoloey, 

Pnb 3 Pemandangan Loear Ne 
geri : 

8,— Programma jang meng-| 
: gembirakan R3 

o— Concert oleh Cabaret dan 
ot Muziek club ,Oud Ba- 

. tavia" 
10— Muziek dansa 
11— , Toetoep 

sn pararan 

    

|gaimana djoea besar 

7,01 pagi Concert pagi 
Sh 5 Penoetoep 
TOOL ig Muziek gramophoon 6 
11,— siang Menjamboeng murziek gra 

mophoon 
. 2,15 lohor Muziek dansa 
3— Toetoep 

sore  Muziek gramophoon 
5,30, Perkabaran pers : 
HAD Muziek gramophoon 
GO Accordeon muziek 
6.30... Het Amsterdamsche Po| | 

litie muziek-corps | 
7.— malam Richard Tauber menjanji 

  

Tam 
» 

Nizam Haiderabad jg berpentjahari 
an sendiri 100joetaroepiah tiap2 th. 
mempoenjai barang2 permata seharga 
300 joeta dan meniliki harta benda 
sedjoemblah 1,500,000,000 boleh dika 
takan dengan pasti, bahwa ialah jg ter 
kaja didoenia ini. 

Sebetoelnja radja ini akan meraja- 
kan joebilioem peraknja, jaitoe 25 th 
mendoedoeki tachta, didalam boelan 
jg laloe. Akan tetapi berhoeboeng de 
ngan mangkatnja baginda George V 
radja Inggeris, jg dengan tiba2 itoe 
jg. menjebabkan istana Nizam djoega 
karam didalam laoetan doeka maka 
perajaan itoe dioendoerkan beberapa 
boelan lamanja. 

Peralatan itoe akan gilang gemilang 
sekali, jg beloem pernah ada banding 
nja diseloeroeh tanah Britsch-Indie. 

Pada pesta itoelah' orang pertama 
kali akan dapat melihat lihat intan 
permata jg sangat mahal, jg kata 
orang ta' ternilai harganja dan jg di 
pertanggoengkan berjoeta joeta roepiah 
Nizam jg kaja-kaja ini, seorang radja 

jang gandjil. Dengan berpakaian djoe 
bah poetih, serta sorban dikepalanja, 
setiap hari ia pergi kepasar. Selaloe 
ia berdjalan kaki disepandjang djalan 

iboe kotanja. Demikian boeroek pakai 
annja dan demikian biasa lakoenja, 
segingga kalau orang ta kenal kepada 
nja, tidaklah orang akan menjangka, 
bahwa itoelah radja jg memerintah 
14 joeta djiwarakjat. Roepa2nja Ni- 
zam inisoeka benar memakai paka- 
ian jg soedah toea dan tjabik-tjabik, 

Ja amat kikir sekali, meskipoen ba- 
kekajaannja. 

Salah seboeah tjontohnja sebagai 
berikoet, jaitoe seboeah tjerita, jg be- 
loem selang berapa lamanja terdjadi di 
iboe kota Delhi. Dikota terseboet ba- 
roe sadja biboeat orang istananja. Ba 
ginda pergi ke istana itoe hendak me 
njaksikan pekerdjaan orang2 jg me- 
ngerdjakannja. Baroe sadja ia hendak 
memidjak istana, seorang dari pada 
orang2 jg bekerdja disitoe datang me- 
larangnja. Orang2itoe menjangka ba 
ginda, jg berpakaian sangat boeroek 
(Siapa tahoe baginda maoe menoeroet 

djedjak Haroen Al Rasjid, boekan ? Red 
P.A.) seorang minta2, jg ingin hendak 
menghadap radjanja. 

Nizam menertawakan orangitoe ter 

bahak bahak:. 
Pendapatan baginda f10,000 sehari. 

Keradjaannya sebesar tanah Inggeris. 
Baginda mempoenjai banjak tanah 

(kroonlanden), gedoeng2 jg. indah 
serta bilik biliknja didalam tauah (kel 
der) tempat menjimpan harta benda- 
nja, jg dionggok-onggokkan setiap th. 

Meskipoen sangat hemat hidoepnja 
dan kelihatannja sangat papa, akan 
tetapi sewaktoe-waktoe ada kalanja 
radja ini memperlihatkan kilau kemi 
lau kemewaannja, jg tak ada taranja, 
meskipoen oleh radja jg mana djoea 
Didalam roeangan—Durbar ( Durbar- 
hall) jg termasjhoer, oempamanja ter- 
dapat daripada ... emas oerai. Roea- 
ngan ini akan penting sekali diwak 
toe diadakan pelaratan nanti. Dida- 

-|lam roeangan itoe nanti akan diada 
kan arak arakan, jg tidak koerang da 
ri 5km. pandjangnja. Seratoes ekor 
gadjah dihiasi dengan selimoet soete- 
ra jgpenoeh dengan pelbagai kem- 
Ibang dari pada benang emas, bebera 

a loesin poetjoek meriam tsb. daripa 
da perak seloeroehnja dan ahli2 moe 
sik, jg berpakaian gilang gemilang 
dan-tak poela koerang nilainja, akan 

bagai impian didalam pesta itoe. Dite 
ngah tengahnja sekali akan tampak 

HAIDERABAT. 
HARTAWAN BESAR DI HINDIA INGGERIS. 

  

Seratoes joeta roepiah pentjariannja tiap2 tahoen. 

t 

toeroet memberikan pemandangan se: 

(dengan kanak-kanak. 

kereta kentjana baginda. Sebagian be 
sar kendaraan itoe terboeat daripada 
emas, jg diperoleh dari tambang em4s|, 
Golkonda jg masjhoer, kepoenjaan 
Nizam sendiri. 21 STAR 

Soedah lebih dari' sepoeloeh  joeta 
roepiah dikeloearkan oentoek perala 
tan itoe 50.000 ekor biri2 dan 10.000 
ekor lemboe telah mendjadi korban. 
Djoemblah tetamoe2nja 50.000 orang 
jg datang' dari segala podjok doenia. 
Diantaranja banjak radja-radja India. 
Seloeroeh rakjat, laki-laki, perempoe 
an, anak2, fakir dan pengemis axan 
mandapat bagiannja djoega didalam 
perdjamoean itoe. Orang2 kaoem pe 
ngemis dan simiskin, lain “ daripada 
akan didjamoe akan diberi - pakaian 
dan barang-barang makanan poela. 

Sebagai soedah mendjadi-adat kebi 
asaan isntana, Nizam mesti berkoem 
poei-koempoel dengan tamoe-tamoe 
nja dan dengan tiap tiap tamoe. ba 
ginda akan bermadah manis. Disemoea 
kota-kota dan desa2,: jg tak dapat di 
koendjoengi oleh radja itoe sendiri, 
akan diadakan wakilnja. Koendjoeng 
koendjoengan itoe dikira akan mema 
kan waktoe doea boelan lamanja. 

Sebagai pendjamoe, Nizam mempoe 
njai pekerdjaan jang soenggoeh soeng 
goeh berat. 

Nizam hanja menempati sebagian 

lang gemilang. Samping, jg ditempa 
tinja itoe sangat sederhana sekali. 

Diwaktoe senggang baginda soeka 
sekali membatja dan menoelis. Bagin 
da membatja boekoe-boekoe bahasa 
Oerdoe, Parsi dan Inggeris. Baginda te 
lah pernah poela mengarang sekoem 
poelan sjair2 dalam babasa Parsi. Ka 
rangan itoe oleh komisi sepesial, orang 
orang ahli bahasa Timoer. dari Lon 
den, akan di terdjemahkan kedalam 
bahasa Inggeris. Orang mengharap ha 
rapkan kalau kalau terdjemahan itoe 
akan selesai di tjetak sebeloem pesta2 
dimoelai. ! 

Lain dari pada kesoekaan terseboet 
diatas Nizam gemar poela akan kanak- 
kanak. Radja ini jang mempoenjai ke 
kajaan berjoeta joeta, akan loepalah se- 
gala kebesaran dan kemoeliaannja, apa 
bila ia berdekatan dan bermain main 

Pada soeatoe ketika minister bagin 
da menenamoe di istana. Baginda telah 
dihina oleh poetera minister itoe jang 
masih ketjil. Semoea orangjang hadir 
sangat terkedjoet, dan: menjangka ten 
toe seketika itoe djoega anak itoe akan 
di enjahkan baginda. Orang ta sangsi 
lagi tentoe anak itoe akan mendapat 
hoekoeman jang “berat dan ajahnja 
akan dipersalahkan, mesti niemikoel 
perboeatan anak itoe. 

Akan - tetapi tidak kedjadian apa- 
apa. Baginda menepoek nepoek baboe 
anak itoe dan bermadah kepada minis 
ter, ajahnja: , Inilah jang pertama kali 
orang berani berlakoe kasar kepada be 
ta. Tetapi oleh karena itoe beta meng 
anggapnja sebagai peringatan oentoek 
memperbaiki hidoep beta. Sebagai tan 
da terima kasih beta akan mengoerniai 
poetera toean soeatoe tanda mata.“ Se 
bagai riwajat 1001 malam, laloe bagin 
da mentjaboetkan sebentoek tjintjin 
jang mahal dari djarinja dan menge 
loearkannja kepada minister jang 
sangat ta'djoeb itoe. 

Nizam mempoenjai seorang tjoetjoe, 
'poeteranja sendiri, jang nikah dengan 
poeteri Soeltan dahoeloe. jang tjantik. 

ngoendjoengi Eropah, dan 24 orang   mata2 akan mengawas-awasinja. (1C). 

$ « 
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  ER KOLE 
Menoeroet recept speciaal boeat tam- 

“ba dan hidoepken darah, bikin koe. 
wat badan dan bergoena sanget boeat 

“peroet (maag) dan hati (lever). 
'Minoem ini, anggoer -bikin badan 
jang lemah “bisa  djadi koewat 
Lelaki dan prampoean boleh minoem, 

Harga 1 flesch besar f 1.25 

” 1 1 ketjil 15 0.75 

LAIN ONGKOS KIRIM 

SOM 

  

..Hoofd depot: 
CHUN LIM & Co. 

kefjil sadja dari istananja jg amat gi|P 

mil pATJAR 

  

   aa
     Elari Rebel 

    

  

     

    

  

AMI! 

Harganja paling mahal, sebab: 
Kwaliteitnja paling baik dan paling 

bawoes. Merknja paling toea, 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea orang soeda kenal. 
Bisa dapet beli di toko-toko dan 

di waroeng-waroeng di koeliling tem- 
at. 

Harga 1 Blik dari f 0.80, f0.30, dan 
f 0.10. 

TERBIKIN DI FABRIEK 
IJAP DEWA 

BATAVIA C. 
Molenvliet Oost 73 - Telf. no. 1019 Bat. 

DEWA bole minta Monster di 
kasi perfjoema. 

YAKINI 
  

  

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 138 Gang I Batavia-Ceatrum 

  

TN INSAN TING TING TAG 

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
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Djikaloe toean2 ingin potonganjang : 
bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 
poenja pekerdjaan dikleermaker jang : 
-erseboet diatas. 

Harga pantas menoeroet djaman, 

MOEDAHAM 
  

Anak ini tidak lama lagi akan meli 

  

  

  

DITOENGGOE - TOENGGOE 

| Oleh tiap - tiap orang jang me- 
| ngarti bahasa Soenda, 

»Wajang Poerwa” 
Boekoe karangan M.Winata Hardja 

Djilid ke I sampai ke VI lakoe- 
nja seperti pisang goreng. Sebab 
ditoetoerkan dengan sangat me- 
narik hati, bahasa jang rapih dan 
populair. 

Sekarang djilid VII soedah 
terbit, | 
Djoega bisa dibeli pada adminis- 

- tratie ,,Pemandangan“ dengan 

2 

  harga f 0.75 satoe boekoe, Ter- 
masoek ongkos kirim. 
Lekas pesen, djangan keabisan     
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La ana aan aa Bana EN Peang 

  

Beladjarke Italie 
Soedah lama keradjaan Saoedi mem 

: perna kejakinan, bahwa soeatoe lasj 
ar tidaklah lengkap, manakala tidak 

ada kapal2 terbangnja. 
.. Bangsa “Arab telah disedarkan oleh 
kehidoepan dan techniek orang Barat. 
.. Oleh sebab itoe, maka dikirimlah 

beberapa pemoeda Arab pergi beladjar 
'ke Italie, oentoek mengemoedikan 

— kapal terbang dan dalam artian tech 
— niek penerbangan jg lebih loeas.. 

    

—. imi telah loeloes dari peladjarannja. 
000. Ketika mereka poelang, telah di- 

 samboet dengan sangat rioeh, jg ver- 
slag penjamboetan itoe di kirimkan 
oleh Si-De Cor-berikoet ini. 

Kedatangan djoeroe2 
terbang. 

| Seseedah keradjaan Soe'oedi me- 
pjiarkan kabar2 atas sampainja djoe- 
roe2 terbang Arabijah Soe'oedijah ke 

“Djeddah, pendoedoek Mekkah merasa 
gg. Pendoedoek tak berdiam diri. 

lereka mengadakan soeatoe perte- 

moean jang goenanja oentoek me- 
mboet kedatangan itoe. Perte- 

.moean terseboet membitjarakan. 
|. Akan mengirim oetoesan ke Djed 
h menjongsong kedatangan itoe. 

Mekkah dihari tibanja. aa 
3. Malamnjaakan mengadakan'oenda 

ngan terhadap mereka, dan seteroes- 
(malam itoe djoega) mengadakan 

ng penjamboetan. 
knja Djoem'at (3 April “36) be 

gkatlah oetoesan Mekkah ke Djed- 
ah, berdjoemblah kira kira 25 orang. 
Paginja hari Saptoe (4 April “36) 

sebeloem memantjarkan tjahajanja jg 
gilang goemilang, ditengah laoet Djed 

dah kelihatan seboeah kapal jang,haloe 
menoedjoe pelaboehan Djeddah. 

“Waktoe itoe alangkah ramainja di 
.pelaboehan Djeddah. Disana didapati aan 

kira2 10,000 orang. Jang tersoesoen 
dari segala bangsa. 
Setelah kapal bertambah njata namj 
knja berpoeloeh motorboot' jang pe | 

noeh dengan  penoempang pergi me 
ngsong. Diantara penjongsong2 itoe 
apatan orang2 besar . keradjaan 

oe'oedi. » 
Dibom sangat siboek. 

  

    
    

     

  

     

   

     

    
   
    

Sesoedah kapal mendjatoehkan saoeh 
nja, penjongsongpoen rapat dan naik 
ke kapal. Waktoe itoe nampaklah ke- 
pada kita djseroe2 terbang terseboet 
menanti, dengan berpakaian angkatan 
oedaranja jang menarik hati. Sesoedah 
diadakan sedikit pidato, mereka poen 
semoea teroes toeroen kemotor boot 
masing?. Seboeah motorboot teroen 

 toek djoeroe2 terbang itoe telah sedia 
menanti. 
Sebentar antaranja sampailah ke bom 
Djeddah. Tampik sorak menderoe ke 
dengaran. Djoeroeter bang2 itoe dinaik 
kan keauto, berangkat bersama-sama 

  

Bi ran Ketiga 

Saoedi di Mekkah. 
Pendoedoek Mekkah memberi derma oentoek . mesin terbang, demikian 

djoega Prantjis memberi hadiah kapal terbang. 

  

Beberapa orang pemoeda itoe baroe | 

” 2. Diadakan poela penjamboetan di | 

jang menanti jang banjaknja | 

,AYarabijh Soe'oedijah“ dihoedjani ka 
2 sarana: saman berkata demikian 
jialah berhceboeng dengan hadijah sej:1. ada kiri k 5 PHoKA “ka pal Mekah dai Hook Jl. ada kirim emas ke New-York. Itoe 

jab Perantjis kepada “Arabijah Soe'oe- 

rang telah sampai ke 

'Soe'oedi, Faisal pada beberapa hari 
jang liwat. 

jang keoedara dengan kapal terseboet. 

ngan sadja dan  memoeat beberapa 

SN — 

      

  

tahoen ke 4 
F 

   

    
   

orang banjak keroemah angkatan pe 
rang Sa'oedi. 

— Disana diadakan pidato jg pandjang 
Besoknja hari Ahad, kira2 poekoel 2 

sore, djoeroeterbang2 tsb. bersama ber 
'poeloeh2 motor penjongsong berang 
kat meninggalkan Djeddah. Disepan 
djang djalan Djiddah Mekkah (dikam 
poeng2) diadakan penjamboetan oleh 
pendoedoek, hingga perdjalanan mere 
ka terlambat sampai ke Mekkah. Men 
(djelang Magrib baroelah sampai. 

— Pada waktoe itoe, dipintoe kota, Djer 
wal namanja, penoeh sesak oleh orang 
jg menanti: beriboe2 manoesia berso 
'rak, mengeroemoeni djoeroeterbang2 
itoe. 2 
Kemoedian diadakanlah pidato di gah 

Gahwa Arab poen disadjikan. Perang 
katan moelai bergerak menoedjoe kota. 

Pada waktoe magrib, baroelah pe 
rangkatan itoe sampai ke Istana Baroe. 
Doea poeloeh lima kali meriam dile 
toeskan menghormati kedatangan me 
reka. : : 

. Pada malam itoe djoega keradjaan 
mengadakan Chotbah2 penjamboetan 
dan perdjamoean. | 

Hadiah kapalterbang. 

Oentoek menghormati. dan menggi 
rangkan djoeroe2 terbang ,, AVarabijah 
Soe'oedijah tadi, tambahan poela ini 
lah Alarabijah Soe“oedijah“ mempoe 

oem Moeslimin, oleh pendoedoek Mek 

pal terbang jang diberi nama nanti: 

Melihat giatnja comiti mengoesaha |: 

kita pertjaja bahwa maksoed itoe akan 
lekas tertjapai. Pada malam pertama co 

oeang sebanjak 120 paoen Inggeris. 

Perantjis menghadiakan 
kapalterbang. 
Soenggoeh roepanja pada masa ini, 

dijah. Kapal terbang terseboet seka 
Djeddah dan 

telah diterima : ,Malik “Abdoel “Azz. 

Djoega ketiga radja itoe telah mela 

Kapal ini teroentoek bagi toengga- 

orang. , 

  

AN | | mengoendjoengi kesitoe. Boeat seteroes 

  

  

| Bandoengsche Jaarbeurs ke 17, 
1 robah programma 

.Pembatja masih ingat, dalam ,Pe-| 
dangan” boelan j.l., kita pernah | 
arkan, bagaimana Bestuur “Jaar- 

urs ini tahoen mengatoer program- | 
anja. Tapi kemaren kita dapat kabar 
ri pihak pengoeroes jaarbeurs itoe, 

nja programma jang doeloe tiada 
akoe, diganti oleh programma be- 

toe optocht farak2an) bangsa Indo- 
kesier, jang seperti biasa setiap tahoen| 
liadakan, boeat ini tahoen dihapoes- 

“kan, diganti dengan balapan jang pa- 
sangannja nanti akan dikabarkan lain 

| eroesnja akan disamboeng oleh 
       'menjoekakan hati semoea penonton. 

  

menjenangkan kepada menonton2 jg 

nja poela, habis ini dan djoega setiap 
minggoe, disoedahkan dengan concours 
dari Indonesische paardjes. 

Dikalangan anak2 diramaikan oleh 
matjam2 permainan soelap. Sedang per 
mainan badminton biasa, akan diganti 
oleh badminton concours. Dan jang 
dipersilahkan toeroet permainan ini, 
melainkan. terpilih dari orang2 jang 
terkenal belaka dalam kalangan bad 
mintonners. Boleh toeroet djoega spe- 

dilain tempat. 

Krontjongconcours, dalam ini ta- 
hoen tidak diadakan, tapi diganti oleh 
Hawaian concours. Disatoe malam jaar 
beurs, nanti semoea penonton akan 
menjaksikan satoe pendengaran jang |: 
hebat, jang diterbitkan dari dapoer, 
oleh perempoean-perempoean pengoe 
roes dapoer, keadaan ini, akan banjak 

  

PE Pee Ra an 

'ri tahoen jang laloe. 

Pentjoerian di Algemeene Pakhuis | 

Gandaria Kebajoran, pekerdjaan koeli 

njai djoeroe terbang jg terdiri darika| Adoel f 3).— semoea talenan djoega. 

kah oemoemnja Hidjazi sangat meng njoeroeh menoekarkan itoe oeang tale 
hargakan. Berhoeboeng dengan itoe|nan banjaknja f 30.— minta didjadikan | 
pendoedoek Mekkah telah dibentoek |pitjisan dan Senan pada hari Rebo 
soeatoe comite jg maksoednja taklain |dan pada besoknja hari Kemis ditang 
lagi ialah bakal membeli seboeah ka-(kap oleh politie. : 

»Mekkah'. kapal terbang itoe akan di| minta toekar padanja oeang talenan 
hadijahkan kepada mereka jg baroe|sedjoemblah f30.— tetapi dia tidak 
poelang atas nama Arabijah oemoemnja | toekari. 

kan maksoed itse, tambahan poela colhoekoem 1 tahoen, Natjing 1 tahoen, 
mite tsb. terdiri dari orang2 besar ke| Adoel 6 boelan semoeanja minta ber 
Iradjaan kaoem saudagarjg kaja-kaja|fikir dan terdakwa Ali dibebaskan. 

mite telah dapat. mengoempoelkan Djoemblahnja emas jang dikirim 

|minggoe jad. Franzrijk bakal kirim 

isalah mengerti, maka disini kita me| 
ler jang doeloe tiada dapat kemenangan |'asa perloe boeat kasihkan sedikit 

   
   

  

ana PENA Dar UPS NIA 

  

automobielen, Demikian poela di ini 
tahoen, concours ini tiada ditinggalkan, 
malah akan diadakan succes lebih da- 

many 

0 Tandjoeng Pr.ok 

Sebagaimana pernah kita oemoem | 
Ikan dalam ini soerat kabar tentang 
'pentjoerian digoedang Goebernement| 
di Tandjong Priok oleh seorang ber 
nama Saat bin Teng asal dari kampong | 

di Tandjong Priok dengan djalan sem 
boenji pada siang hari Sabtoe, dimana 
ia dapat tjoeri empat kantong terdiri 
dari oeang perak dan talenan berdjoem 
blahf 2200.—,  disiarkannja di Se 
rang, Kebajoran dan Kotaboemi 

Atas ketjakapan pehak politie, maka 
pada tanggal 3 Maart 1936 soedah 
dapat ditangkap di Kotaboemi (Lam- 
pong). ' 

ia mentjoeri 

kenalannja nama Melang 

Melang, 

Sadli soepir Austin boeat lari ke Serang 

Kebajoran. 

sampai 

dipotong tahanan (appel), kepada Sadli |s A. Goni. 
8 boelan pendjara dipotong tahanan 
(fikir-fikir). Terdakwa lainnja ialah: Jtahoen sadja ini koempoelan soedah 

Melang meagakoe betoel dikasih |djadi madjoe begitoe pesat, Waktoe 
oleh Saat f 180.— boeat belikan kerbo| moela moela berdiri di boelan Juni 
dan sawah dan itoe oeang teroes di|1931, 
belikannja sawah dan kerbo kepoenjaan | mati-matian 

kelebihannja seorang sedikit, sampai | hamad soedah 'bersama2 menggali sa H. Kateng. 
Natjing mengakoe ada melihat pada bisa 
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Djoeal katja ma'a Shanghai dan Europa. Bisa terima 
recept. Dokter, ditanggoeng  tjotjok menjenatgken U 
poenja mata. Harga tida: mahal dan terima bikin betoel 

horloge, lotjeng dan gramofoon 

  

   
Pekerdjaan ditanggoeng :   memoeaskan 

# 
  

Dalam Pemandangan “hari Rebo 
20 Juni No. 49, kita soedah kabarkan, 

Pesakitan mengakoe teroes terang, | bahwa 

atas perintah mandor | Crediet vereeniging Roekoen ,Wargi 
dari Algemeene pakhuis nama Arsa. |di Bandoeng maoe dimadjoekan dalam 

Saat bermoela pergi kekampongJactie, 

Kodja T. Priok diroemah salah seorang |dari pihak Bestuur V.R. W. dikabar 
kan lebih djaoeh, bahwa itoe pesta 

Itoe oeang ditaroehkannja diroemah | gjoeblioem 

kemoedian dipinggir lacet, nanti malam Minggoe tanggal 20 ke 
dengan maksoed hendak bersemboenji, (21 ini boelan dalam tempat kantooran 
dimana bert@moe serta ditolong oleh(nja, dimana V.R. W. ada bekerdja. 

9 Toedjoeannja V.R. W. tiada beda, 
sambil membawa tiga kantong oeang, | seperti 
sebab jang satoe kantong soedah di|Saudaranja jang 'bermaksoed mema- 

tjoeri orang, sewaktoe tinggal diroemah | djoekan peroesahaan, perdagangan dan 
Melang, Sedjoemblah f180.— iasoedah | pertanian bangsa kita seperti djoega 
kassihkan pada Melang soepaja dibeli | impoenan Soedara, Roekoen Ichtiar, 
kan sawah, kerbo dan roemah di Studiebank atau bank Boemipoetra. 

Soesoenan Bestuurnja V. R. W. terdiri 
Pemeriksaan ini kemaren berdjalan| dari 

djam doea lohor, achirnja| Voorzitter, toean Soekarja Secretaris, 
wa Djerwal oleh pendoedoek Mekkah loleh Landraad didjatoehkan hoekoe 

man kepada Saat tiga tahoen pendjara| Commissarissen toean2 Saptari dan 

Pesta peringatan 5 tahoen. dengan tiada ditinggalkan nas2nja da- 

Begitoelah djoega hal kewadjiban me 
melihara dan memberi sedekah kepada 
anak2 jatim moeslimin, 

Richting jang ditoedjoe oleh Pm. I. 
itoe, tiada sidikitpoen menjimpang 
dari faham jang soedah ratoesan, bah 
kan riboean tahoen kebelakang, digoe 
nakan oleh oemat Islam, teroetama 
madzahab Sjafi-iah,: dan selaloe toen 
doek atau menghargakan kepada Imam 
jang 4, ja'ni Sjafi-i, Chanafi, Chambali, 
Maliki. . Pertjaja. ''dengan  kejakinan 
100p€t. kepada beleidnja antero Nabi2 
dan Aulia Allah. Segala soenat2 Rasoel 
dipakai dan diadjarkan. Tiada dihen 
daki perang adoe renjom hal agama 
dengan lain2 koempoelan. Siapa maoe 
mengerti,  mengertilah pada faham jg 
ditoedjoe oleh Pm. Itoe.. Selandjoetnja 
spreker memberi tafsir dan moeradan 
nja @oer'an soeratoel Bagorah. Djam 

itoe koempoelan Spaar en 

Berhoeboeng dengan hal ini, 

V.R.W. akan diadakan 

djoega lain2 Perhimpoenan 

toean-toean  Nastari. sebagai 

6 Naa dea Pan On anang tabligh,  ditoetoep 
kan Sanken, permana meeten, “dan dengan selamat. Dan didjandjikan 

bahwa tabligh tjara begini akan 

Orang tiada kira, dalam tempo lima diadakan“ setiap 2, Rebo sekali 
snugeaam 

Pembongkaran koeboeran 

semoea oprichternja dengan Pada satoe boelan jg telah laloena 
mengoempoelkan ceang| ma Gering bersama anaknja nama Moe 

meroepakan seboeah fonds|toe koeboeran Tionghoa dalam pekara 
waktoe malam doea kantong oeang di Tjelengan sedjoemblah f 669.— Dari |ngannja di Petamboeran Btc. terdapat 
kakoes nama Melang satoe kantong ini simpanan, lantas dibagi bagi kelolehnja dari dalam itoe koeboeran sa 
diambilnja berisi oeang talenan banjak pada lid-lidnja jang berdagang ketjil,| toe oeang pitjisan-dan dibaginja ma- 
nja f 265.—, minta tolong toekarkan seperti toekang -sate, 

kepada nama Ali banjaknja f 30.— toekang nasi, d.Ll. dengan rentel pCt. 
seboelan. Dan. moela moela, semoea | Landraad imi hari soedah memoetoes- 

leden 
Adoel mengakoe bahwa Natjing m- (seorang. Tapi sekarang setelah keadaan | pendjara: potong tahanan. 

kas. begitoe soeboer. Ja-ni di penga 
bisan December 1935 oeang simpanan | karena membongkar koeboeran Tiong 
terdapat f 25815.69. Dan jang dipin | Hwa dalam pekarangannja djoega, dan . 
djamkan f 33397.50 Djoemblah penge (mendapat seboeah tjintjin. perak dan 

( i loearan dari simpanan selama Stahcenl wang satoe pitjis, boeat mana ia di 
Ali mengakoe, betoel Natjing ada|r 110927.72. Oeang tjelengan itoe djadi hoekoem 6 boelan pendjara. 

naik f 2.50 boeat saban lid. Verslag| 
lebih landjoet akan menjoesoel. 

talenan ,semoea dan kepada nama 

Oleh .Landraad Betawi, Melang di 

ke Amerika 

Dengan kapal 

Tabligh oemoem Permoefakatan 

Soedara di 
»Volendam“ danloleh Adjengan Babakan Tjiparaj danjada bersama-sama soedah menggali sa 

toekang soto, |sing2 lima sen. 
. Pesakitan' mengakoe teroes terang, 

diwadjibkan menjimpan f 1.— (kan masing2 dihoekoem anam boelan 

Kemoedian perkara Gering sendiri   
Pada tanggal g Mei jl. nama Adjit 

kamp. Selipi soedah menggali satoe 
koeboeran Tionghoa didalam pekara- 
ngannja paina Tjelek dengan tidak se 
tahoe jg poenja pekarangan. 

Pesakitan mengakoe teroes terang di 

cemademama 

Islam Bandoeng. 

Malam Rebo tanggal 9 ke 10 Juni | moeka Hakim.akan perboeatannja itoe, 
maja ?36, ba:da sembahjang Isja, Pm. I.|Landraad djatoehkan hoekoeman $ 

Bandoeng soedah moelai mengadakan |boelan pendjara potong tahanan. 
tablighnja “HN gedoeng Himpoenan Dan no 1. Nio Li Min, 2 Boeang 3 

patihanweg, dipimpin | Amat'dan 4 Sidoel, mereka bertempat 

»Black Eagle“ beloem lama telah di| Adjengan Njoeblek, jg hadlir Lk. 10)/tse. koeboeran Tionghoa dalam peka, 
kirim emas dari Nederland ke Ameri |Moeslimin dan kira2 20 Moeslimat, |rangan Japeng djam kira2 poekoel 2 
ka. Itoe emas mempoenjai harga 15|tempat hadlirnja kaoem Moeslimat di|siang dengan tidak setahoe jg poenja, 
milliven roepiah. dindingkan oleh lajar gading, di se pekarangan 'dan mendapat doea boeah 
Djoega Frankrijk pada Djoemahat|belah dalam sedikit dari voorgallerij. | gelang perak dan satoe pending perak. 

emas jg dikirim oleh Frankrijk mem 

soedah dikirim ke Amerika, sedang de 
ngan ,Manhattan“” djoega Frankrijk 

franes. 
Selainnja dari itoe, dalam sedikit | Aulia 

Jang dibitjarakan dalam ini tabligh, | Landraad ini bari mendjatoehkan hoe 

beberapa nas @oer'an perihal peker | koeman masing2 6 boelan. 
poenjai harga 803 millioen francs. De | djaan ketoehanan jang terseboet dalam 
ngan kapal ,,Deutschland” 'itoe emaslitoe kitab Soetji, seperti sjahadat, salat, 

poeasa, zakat, Hadji., 
Lain dari 

ada moeat emas seharga 315 millioen|roendingkan tentang sedekah, tentang : , penghormatan kepada Allah, kepada| maka soedah ditetapkan gadjih peng- 

Gaung puma 

Gadji Penghoseloe. itoe-pandjang lebar di 
Menoeroet besliut Gowvernement, 

Allah, Nabi2- Allah, Oelama2 |hoeloe Landraad di Moeara Tewe dan   tempo lagi Frankrijk akankirim emas| Islam dan seoemoemnja semoea Islam, | di Kota Baroe (Borneo) Selatan Timoer. 
poela ke Amerika dengan kapal ,, Agui 
tania“ boeat harga 203 millioen francs 
Menoeroet kabar lebih djaoeh, dalam 

lagi emas ke Amerika. 
Smg al 

Oeroesan hak Tanah. : 

 Berhoeboeng dengan tindakan dari 
pibak Indo-Tionghoa oentoek toeroet 
minta hak tanah, maka pada hari 
Saptoe jang baroesan, M. H. adal 
wartakan, jang di Semarang ada tim | 
boel gerakan boeat mempertahankan 
hak tanah Indonesiers jang dikepala 
kan oleh toean Soemardi. - 

Lantaran ini kabaran bisa terbitkan | 

keterangan lebih djaoeh. s 
Toean Soemardi, betoel ada beka 

lid P.N.I, tetapi sekarang ia tida toe|: 
roet pada salah-satoe perkoempoelan | 
politiek, baek jang mana djoega, | 
hingga itoe ,gerakan”, apabila boleh | 
dinamakan satoe gerakan, hanja dari | 
ia sendiri, jang baroe sadja tjoba 
madjoekan pikirannja pada beberapa 
orang didalam kota Semarang. 

Menoeroet kitapoenja pemandangan, | 
djadi belon bisa diseboetkan tentang     permainan Indonesier jg sampai menga 

Ben jaarbeurs tahoen j.l., orang 
dakan d'€legance concours boeat   adanja soeatoe gerakan. 

  

  

     

A.S. WATSON & CO., Hongkong 
MINOEMAN. JANG KESOHOR 

Orange (Boewa djeroek) ada mengandoeng ba- 
njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe- 

Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash 

badan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoelnja saban 

roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak 

dan manis. Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- 
tamse, dia tentoe senang sekali. 

Bisa dapet beli di Provici@n & dranken dan res- 
taurant restaurant. : 

HARGA MOERAH 

  

Sole agent: 

N.V. Handel Mij. SENG TJIANG & Co. 
Molenvliet West No. 155 Batavia-Centrum Tel. Bat. 972 

NIO PENG LONG Directeur 

lam @oer'an, dan hadist2 moe'tamad. ' 
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watoe orang, maoepoen anak-anak alawa orang toea., | 
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| Keadain Volksonderwijs, 
   

    

   

  

Djoeloekan baroe, gadjih jang diatoer dalam daerah, kehidoepan dan “aja 2. kedoedoekannja. 

(Oleh ,SAR“ pembantoe kita :) 

Didalam kalangan masjarakat kaoem 
goeroe2 Indonesiers, jg beriboe2 djoem 
blahnja itoe, jg tersebar dimana2, da 
ri tiap2 kota, hingga kepelosok2 desa 
dan dengan bermatjamz2 djoega, ten 
tang tingkatan diplomanja, terselip 

.ada seboeah golongan kaoem goeroe 
rendahan, tetapi djoemblahnja 
ada terbesar sendiri- ada berlipat2 gan 
da djika ditimbang dengan djoemblah 
kaoem goeroe2 lainnja. Akan tetapi 
agak penting, atau ja memang tetap 
Pee apabila keadaan mereka di 
ketahoei oleh oemoem, teroetama jg 
wadjib choesoesnja, soepaja diketa 
hoei keadaan dan kedoedoekan mere 
ka jg sangat ketjiwa itoe. Djoeloekan 
»Volksonderwijzer", atau sing 
katnja VO. agaknja ada telah dikenal 
betoel oleh oemoem. Ditiap2 desa, di 
mana ada sekolahan jg diidjinkan o- 
leh jg wadjib, jg disediakan speciaal 
oentoek rakjat ( Volksschool), disitoe 
lah mereka ada berdiam, dengan men 
dapat itoe djoeloekan baroe Volkson 
derwijzer, jg agak mentereng itoe. Te 
tapi perasaan kami memang soeng 
goeh tidak mengetjewakan, jang itoe 
djoeloekan ,g oeroe rakjat“disam 
pirkan kepadanja. Karena memang 
merekalah satoe2nja golongan goeroe 
jg dapat dengan direct bergaoelan 
rapat dengan orang desa2 atau digoe 
noeng jg memang ada mirip kalau di 
seboetnja volks atau rakjat plus mere 
kalah jg dapat ,mengetahoei betoel 
tentang keadaan dan seloek-beloeknja 
rakjat tentang segala2nja. 

Djoeloekan VO. tsb diatas, ada ha 
sil keinsjafan dari mereka poenja per 
satoean. Nama ,goeroe desa", jg 
telah lama dipakai, sekarang ada di 
anggap koerang mentjotjok dengan ke 
doedoekannja atau dengan perkataan 
lain, boleh dibilang ada koerang mo 
dern. Maka menoeroet poetoesan 
Congresnja beberapa th jg telah laloe 
itoe nama goeroe desa mendjelma men 
djadi Volksonderwijzers. Poen nama 
persatoeannja dari PG D. ke-VOB. 
Dan dari PGHB. nja ke-PGI. Dari ter 
sebarnja itoe nama2 baroe, dan betoel 
telah diakoei, dan meresap pada ba 
dannja, maka apabila masih ada seo- 
orang jg masih soeka mengatakan na 
ma jg lama, kerap kali kelihatannja 
sebagai merasa terhina atau direndah 
'kan. Tjoekoeplah kiranja sekedar goe 
na mendjelaskan itoe djoeloekan baroe. 
Kini akan kami landjoetkan kepada 
jg memang mendjadi pokok toelisan 
ini. Pertama2 akan kami bentangkan 
tentang keadaan nasib mereka jg sa 
ngat ketjewa itoe, walaupoen di th. 
belakang soedah PIA kami toelis da 
lam ini sk. ,Pemandangan'. 
Dengan singkat doeloe ada pernah ka 
mi oemoemkan tentang kegandjilan 
nasib mereka, jg agaknja sangat soe 
kar akan berobah mendjadi baik. An 
tara mana jg sangat penting jalah : 
Kesatoe tentang tidak adanja 
hak menerimapensioen. Ke 
doea: Tentang tidak adanja 
hak menerima kindertoela- 
ge. Kedoea fasal tsb, dibawah ini kami 
landjoetkan sebagai keterangannja. 
Dari mereka poenja pemimpin, H. B. 
V.B.O. di Madioen, dan tidak keting | 
galan lagi dari V,B.P.G.I,-nja dari 
Djakarta tidak bersalah. Bertahoen- 
tahoen beroesaha dengan sekerastena 
ga, oentoek mempertahankan nasib 
kaoemnja jang rendahan dan seketjil 
hasilnja itoe: Tetapi nasib boeroeh te 
tap adanja, bahkan makin bertambah | 
djeleknja. Tetapi dari lebarnja doenia 
barangkali,, dari golongan jg beloem 
insjaf, mengatakan pekerdjaan pemim 
pin-pemimpin jg tidak mengenal soe 
sah pajah itoe, sering ditjemarkan di 
anggap koerang actief bekerdja dan 
lain-lainnja. , 

Tentang tjaranja mengatoer gadji me 
reka ada berlainan amat dengan col- 
legenja goeroe lainnja. Karena hanja 
terserah kepada kepala kepala daerah 
diatoer menoerset keperloean setem 
pat tempatnja : dengan diikoeti ada 
nja maximum subsidie. Jang 
artinja : apabila itoe wang subsidie ti 
dak terpakai semoea haroes dikemba- 
likan. Penga ia 

Sebaliknja, apabila itoe subsidie ti- 
dak mentjoekoepi, maka dae 
rah sendiri haroes menambahnja. Kea 

daan mengatoer gadji setjara demikian, 
diatoer menoeroet keperloeansetempat2 
nja, laloe berboeah jang gadji kaoem 
V.O. ers ada tidak sama : althanst, se 

nahtiasa menoeroet keperloean setem- 
pat2nja. Sebab mestinja ta' akan ada 
atau banjak daerah jg keperloeannja 
bersamaan. Sebagaimana oentoek boek- 
ti, jg kimi kelihatan ada sedang kedja 
laman, jalah didaerah residentie Kedoe 
dan Banjoemas. Sebagaimana dimoelai 
berdjalan setelah beberapa Kepala da 
erah berkoempoel, goena memoetoeskan 
bahwa gadjinja V.O. ers akan ditoe- 
roenkan lagi, goena dilaraskan dengan 
keadaan tempatnja masing2 katanja. 
Hingga kini gadji V.O. ers diitoe dae 
rab, setelah ditoeroenkan beberapa kali 
tinggal berdjoemblah f 10— (sepoe- 
loeh roepiah), minimum. Dalam 
penoeroenan jg belakangan ini, dari pe 
rasaan VOB tyab. Adi pala, dengan 
persetoedjoeannja VB. PGI. di Djakarta 
telah diadakannja ,m otie“ goena me 
nentangnja itoe atoeran jg dipandang 
nja tidak seloeas. 
Mengiugati keterangan dari jg wadjib 

jg lebih atasan lagi, bahwa Volkson- 
derwijzers gadjinja tidak akan ditoeroen 
kan lagi, bahkan akan diperbaikinja. 
Malah ada lagi seboeah keterangan, jg 
boleh dibilang opisil, dan sekalian ka 
oem VO ers tidak loepa bahkan ditja 
tat baik2, jalah bahwa: kaoem VO ers 
itoe adalah anak mas dari Pemerin 
tah“. Hak itoe. Djika tidak loepa, doe 
loe ketika congres di Soerabrja, telah 
mendjadi pokok pembitjaraan. Tetapi 
sajang bin sajang keadaan tsb. tidak 
terboekti. Jah barangkali dari sebab 
adanja hantoe malaise jg hebat ini. 
Gadji sepoeloeh roepiah? Dapatkah 
mentjoekoepinja? Karena sadja dari 
pihak jg bertentangan dengan kita, se 
nantiasa meramalkantj oekoep,bah 
kan berlebih2an katanja. Ramalan tsb. 
kami pandang, soeatoe obrolan jg ti- 
dak dipikir masak lebih doeloe, Betoel 
VO ers itoe bidoep bertempat didesa. 
Tetapi tjoekoepkah orang hidoep hanja 
memboetoehkan hatsil desa? Atau se 
baliknja ? Djadi keadaannja ada sama 
belaka. Ta' oesah kami toeroenkan dari 
tjatetan keadaannja wang tiap2 boelan- 
nja, mestinja pembatja sekalian dapat 
tebak sendiri, tentang soesahnja me- 
ngatoer peroemah-tanggaan dengan 
onkost seketjil itoe. Kerepatan2 dan 
mora2 tentoe taf asing padanja. Ke 
banjakan, meskipoen kaoem V,O. ers 
itoe bertempat didesa, dan berdjaoe- 
han dengan kota, dergan oeang sekian, 
mereka ta'soenji berdaja-oepaja goena 
mentjapai perbaikan nasibnja. Didaiam 
so'al roemah-tangga, dengan soesah me 
reka beroesaha, tentang kebersihan2, 
'ketentraman hidoepnja jg sopo! de 

1g ngan kedoedoekannja seba oeroe 
atau pemimpin ra'jat. Mereka mengarti, 
jg segala peratoerannja, gerak bangkit 
nja senantiasa akan mendjadi toela- 
dan rakjat oemoem. Dalam pengertian 
Timoer, goeroe adalah senantiasa ,di 
goegoelan ditiroe“ (Jav:) Da- 
lam bah: Indonesia. ,goeroe senantiasa 
ditiroe dan dipertjaja“. Goena meneta 
pi sebagai pendidik atau pemberi tou- 
ladan, maka sangat pentingnja mereka 
haroes senantiasa terharga, dan terpan 
dang dimata rakjat, diloear walaupoen 
didalam pergaoelan hidoepnja. Oempa 
ma sadja mereka haroes dapat dan pa 
toet djika mengoendjoengi peralatan2 
segala perk.2 pesta2 dll. jg telah djadi 
adat desanja. : 

Djika dihoeboengkan dengan dienst 
nja, mereka haroes senantiasa terper- 
tjaja goena mendidik anak2. Poen se 
landjoetnja haroes rakjatlah jang tetap 
menaroeh rasa volgetrouwen 
kepada mereka. Lagi tentang nasib 
mereka jang berhoeboengan dengan 
menjekolahkan anaknja. Walaupoen 
ia sendiri telah faham tentang goena 
nja beladjar (onderwijs), tetapi ke- 
hendak mana kebanjakan hanja 
tersimpan dalam sanoebarinja, terpak 
sa dan sempitnja. Anak2 mereka ke- 
'banjakannja hanja mendapat didikan 
dari bapaknja dalam  Volksschool. 
Soenggoeh terharoe, djika meroending 
kan nasib kaoem V.O. ers, atau goe 
roe Indonesiers pada ini waktoe choe- 
soesnja. Sekianlah doeloe! Lain kali   
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Manoesia dan masjarakat. 
(Oleh Achmad —Soemadi) 

Djika kita mempeladjari so'al per- 
. gaoelan hidoep atau masjarakat den-   

  

djika perloe kami landjoetkan. 

gan dalam2, maka jakinlah kita bah 
wa pembangoenan dan kembangnja 
tjita2 dan semoea idam2an jg dapat 
membangkit hanja terdapat: dalam 
doea pokok pengertian ja'ni: menje 
rahkah diri mendidik diri 
sendiri oentoek kepenting- 
annja Mmasjarakat doenia. 

Akan tetapi disampingnja kewadji- 
ban oentoek menghamba dan memper 

noesiaan, haroes poela dalam sanoeba 
ri kita ada beberapa perocent kepen 
tingan oentoek diri sendiri (egoisme. 
jg sehat dan beberapa keboetoehan jg 
mendorong kita oentoek mendjaga ke 
selamatan dan roemah tangga kita, 
sebeloemnja kita dapat mengatahkan 
langkah kita ke tingkatan jg terbaik 
tadi. 

Bilamana ada oeroesan keloearga 
memperwadjibkan kita, disitoelah tiap2 
manoesia tidak moengkin dapat ber 
bidoep meloeloe goena kepentingan 
oemoem. Si lelaki jg mendjadi tiang- 
nja keloearga mengabdi kepada isteri 
nja, sl isteri sebaliknja mengabdi ke 

poela kepada anaknja jg sama2 ditjin 
tainja, 

Barang siapa jg telah mewoedjoed 
kan pekerdjaan seroepa ini ta? pantas 
dan boekan selajaknja ditoedoeh seba 
gai orang ja berbahaja dan penghia- 
nat boeat kepentingan oemoem bah- 
kanlah mengerdjakan dasarpekerdjaan 
sociaal jg termoelia. Djika pekerdjaan 
ini dapat poela dilakoekan terhadap 
orang2 jg berhoeboengan dengan diri 
kita dalam sehari2nja, boleh dianggap 
bahwa kita orang telah mendidik ke 
pada anggauta2 masjarakat dengan 
djalan jg sempoerna, jg achirnja ta' 
lain pasti dapat mendatangkan kemoer 
nian. 

Perloe  diketahoei poela bah 
wa tidak ada machloek didoenia 
ini jang tidak mempoenjai doenia per 
hoeboengan (sociale omgeving), walau 
poen kita orang berada diatas poen 
tjaknja goenoeng Himalaja jg tertinggi 
dan tersoenji dalam alam ini. Sabab 
selama manoesia mempoenjai otak 
oentoek berfikir pandjang, berbatin, 
berdjiwa dan bersoekma jang tidak 
gampang terikat, selama sitoe djoega 
moestahillah tiap2 manoesia dalam 
alam ini terloepoet dan terhindar dari 
semoeanja perhoeboengan dan perasa 
an kemanoesiaan. 

Barang siapa jang merasa ketjewa 
dan djemoe kepada pergaoelan hidoep 
ig kini penoeh dengan ketjemaran, 
dan mengasingkan dirinja dari masjara 
katseroepa itoe, jakinlah kami bahwa 
boeat orang jg seroepa:toe tentoe ada 
saatnja datang jang menginsjafkan dia, 
bahwa oentoek memenoehi sjarat2nja 
hidoep mengasingkan diri itoe, tenaga 

beriboe-ribpe orang diperloekan goena 
kepentingannja. ' 

Sebab ta" ada seorangpoen didoenia 
masjarakat ini jang dapat dipenoehi 
keboetoehannja dengan pakaian, ma- 
kanan, minoeman, alat-alat roemah 
dan lain2nja dengan tidak mengada- 
kan perhoeboengan  seramboetpoen 
dengan sesamanja manoesia. 

Maka oleh karena itoe tidak meng- 
herankan djika semoea pekerdjaan dan 
tjita-tjita intellect biasanja keloear 
dari pokok kebendaan (materieel), dan 

CITADELWEG 35 

    Dj
oe
al
 

cr
ed
ie
t 

sa
mp
ai
 

12
 
bo
el
an
 

  sembahkan tenaga kita kepada kema 

pada silelaki, dan doea2nja mengabdi | 

  
  

  

  

  

siapapoen jang soenggoeh insjaf de- 
ngan keadaan seroepa ini, #merasa |" 

poela bahwa seoemoemnja pekerdjaan 
ijang berfaedah boeat (pergaoelan hi- 
doep itoe mempoenjai hak kehormatan 
seloeas-loeasnja, oleh karena semoeanja 
itoe diperhambakan dan dipersembah- 
kan kepada dan goena kemoernian 
nja masjarakat doenia. 
| Tidak ada seorang psen didoenia 
Ini jang bebas dari kewadjiban oen- 
toek mengabdi kepada masjarakat 
oemoem dengan dasar dan djalan 
seroepa ini. Siapapoen jang dapat 
memadamkan pengaroehnja hangkara 
moerka dan menekan nafsoe meradja- 
lela Kepada -sesamanja manoesia, pe- 
nceh dengan rasa dan tjita-tjita pe 
ngorbanan diri dalam arti seloeas 
loeasnja dan begitoe poela penoeh 
dengan rasa keprawiraan dan dapat 
menghindarkan rasa ketamaan jang 
tidak sehat dalam hati sanoebarinja, 
tentoelah dapat mengerdjakan dengan 
sempoerna pekerdjaan dan tanggoe 
ngan soetji dari tiap2 manoesia jang 
terlampau berat itoe. 
Memang tidak dapat disangkal dan 

haroes diakoei sebagai kebenaran 
doenia bahwa tjara meloepakan diri 
oentoek kepentingan oemoem, dan 
ketegoehan imam jang mewoedjoedkan 
rasa penahan hawa nafsoe itoe haroes 
kita pegang tegoeh oentoek mengga 
boengkan dan menjatoekan beberapa 
tabi'at2 dari kawan2 kita. Tidak hanja 

meloeloe boeat kawan2 kita sekerdja 
sahadja kita orang haroes mempoenjai 
pendirian seroepa itoe,. akan tetapi 
tjara sematjam ini haroes poela terda 
pat dalam perkoempoelan2 bangsa2 
dan negeri2 lainnja. Walaupoen kita 
haroes memperboelatkan pendirian 
batin kita dengan semangat dan pera 
saan jang soetji akan tetapi wadjib 
poela mengakoei pendirian dan kebai 
kannja tiap-tiap orang atau perkoem 
poelan. 

Perloe diketahoei bahwa tiap-tiap 
negeri itoe sangat memboetoehkan 
perhoeboengan satoe sama lainnja, 
selakoe producenten dari pelbagai 
barang? materieel atau tjita-tjita dan 
perasaan idieel, dan goegoernja negeri 
satoenja pasti membawa  lain2nja 
oeroesan negeri kedjoerang keriboetan 
dan kemelaratan. Tiap2 daja oepaja 
oentoek mempertahankan soeatoe so'al 
ataupoen lain2nja perdjoangan dalam 
oeroesan negeri haroes dan wadjib di 
sertai dengan kepenoehan rasa dan 
tabi'at kesatriaan, teristimewa dalam 
mempergoenakan alat-alat dan tjara 
tjaranja perdjoangan dan penerangan. 

Mendidik diri sendiri kedjoeroesan 
masjarakat doenia oemoem haroes di 
mengarti betoel2 oleh siapapoen dan 
haroes didjalankan dengan tjara ke- 
soetjian hati, teroetama oleh orang2 
jang mendjabat beberapa pekerdjaan 
pekerdjaan jg serba tinggi dalam oe- 

Persediain biasa seperti: . 

Gelang-mas, 
Peniti renteng mas, 
Kraboe mas pakai berlian, 

Tjintjin mas pakai berlian, 
Broche mas pakai berlian, 
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ngan pakai berlian paling baik. 

Semoeanja dari mas 22 ka- 
raat dan 14 karaat 

Persediain besar seperti : 

Harlodjie tangan, harlodji kantong 
dan rant€e harlodji dari mas, perak 
atau Ghroomnikkel, merk Election, 
Cyma dan lain-lain merk kaloewaran 
Europa semoea bikinan ZWITSER- 
LAND). 

Persediaan besar seperti : 

Tempat rokok perak, begitoe djoega 
Vulpenhouder dan Potlood (Parker) 
dan merk kloewaran Europa. 

Banjak djemeroet, 
dan briljant. 

miran 

PERSEDIAAN BESAR 

Lotjeng Wesminster, lotjeng tembok, bekker2, 
salonklokken. 

PARKER CENTRALE 
dari model jang paling baroe 

VACUMATIC 

Bea en Ben 
Dokter Moewardi 

Memberikan taoe kepada orang-orang, 
d.I.l. jang di blakang hari ketjewa 
memanggil ia, bahwa ia dari ini hari 
seteroesnja sedia oentoek mengobat 
pada sembarang waktoe (siang dan ma- 
|lam) boeat segala orang (miskin atau 
kaja) seperti doeloe. Harap di maaf 
karena keperloean. Djoharlaan 8 (TIf. 
WI 1351)—12 Juni" 36. 

       
roesan negeri dan dengan sendirinja 
memegang beberapa kekoeasaan. Ba- 
rang siapa jg memegang tegoeh azas- 
nja perkoempoelan wadjib mempoe- 
njai pengartian jg tjoekoep dan da- 
lam tentang semoeanja dan seloek be 
loeknja oeroesan negeri dan haroes 
poela insjaf bahwa negeri itoe terdiri 
oleh grombolan2, perkoempoelan2 pa 
ty party dan orang jang sifat dan 
tvedjoeannja berlainan. Dalam negeri 
mana sadja kita orang kerapkali ber- 
djoempa dengan orang orang jang 
mempoenjai pendirian dan toedjoean 
berlainan satoe sama lainnja dan hal 
ini boekan sekali-kalipoen soeatoe se- 
bab bahwa kita orang tidak dapat 
menghormati dan toeroet mendjoen- 
djoeng pendiriannja orang-orang itoe 
bahwa pengabdian “dan pengorbanan 
kepada masjarakat itoe masih diser- 
tai kepentingan diri manoesia jang 
sekat itoe harves kita akoei, dan soe 
kar dapat dibantah. 

Kepentingan diri sendiri jg sehat 
dalam hati sanoebari kita, itoe mem- 
beri dorongan kepada kita orang, 
agar pengabdian dan pengorbanan 
itoe djangan sampai berarti pengabdi 
an dan pengorbanan jg tidak bergoe- 
na boeat sesamanja manoesia dan dja 
ngan sampai bersifat tjita tjita jang 
kosong atau objectiviteit jang tidak 
pada tempatnja. Djiwa, tabiat dan 
iman kita haroes kita djaga baik 
baik djangan sampai dapat dipenga 
roehi oleh kebiasaan dari beberapa 
aliran, atau dapat dipengaroehi dan 
dipergoenakan sebagai perkakasnja ke 
djelekannja (exessen) dari beberapa 
grombolan manoesia. 

Tiap tiap perboeatan, tiap tiap daja 
oepaja dan tiap tiap tjita tiita haroes 
diselidiki betoel betoel oleh siapapoen 
dan djanganlah mata kita dapat dibe 
lerengi oleh beberapa perkataan per 
kataan lagoe lagoe dan chotbah chot 
bah jg manis manis dan merdoe, agar 
kita djangan sampai tersesat oleh ka 
rena koerang mempergoenakan dan 
memoetarkan fikiran kita. 

Hanja dialah sahadja dapat mengab 
di kepada manoesia djika semoea tin 
dak lakoenja dan perkataan itoe, ke   

Anting-anting mas, dengan mainan, 

Soesoek-cond€ mas, semoea de- 

loear dari hati jang soetji. 

  

HEI GOUD &ZILVERHUIS 
(Toko Mas, Perak dan Inten) 

seberang Wilhelminapark TEL. 4286 WL. 

Djoeal crediet sampai 12 boelan 
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