
    

   

    
     

  

   

   

    

   
   
    
    
   
     
   
     
   
    

  

   
   
   
   

    

   yolaknja. Djika koe- 

  

  

  

hwa wakil pemim- 
1 a Stephen Wise, 

merika, telah me 
| bassadeur Maan 

Ani Ga doi dikirim 
“ke Londen. 

his La me- 2 n M 
tentang pemboe-|! 
orang anak Sad 

Pakan 
Koloniale-In 

dengan akan 
mer peringatt 

$ N. V, 
, jang berang- 

| iok pada hari 
1 September 38 telah 

arseille pada hari Selasa, | 
1 Oktober 38 djam 2 ma-| 

um. P oempang-penoempang dan 
xl “meneroeskan perdjalanannja 
ng otterdamsche Lloyd Rapide, 

angkat Gari Marseille djam | 
Gn (hari Rebo tanggal 12/ 
38) sampai di Roosendaal| 

6.16 pagi, di Rotterdam djam| 
pagi dan di Den Haag djam| 

oek | . pagi ana Kemis Angen 13 
snaia Peranan: 

me ngatakan, bah endiriannja an- 
PALESTINA : “—. Itara doea fihak e begitoe djaoeh 

| Fihak Arab membakar paberik djaraknja, hingga moengkin djadi 
Sea tembakau terdjadidjoerang Hongaria—Tsjecho 

.|Slowakia jang soesah akan dihoe- 
TG kana dengan djei 

lam ng ifos SA Arab 
- me he Ea empiayo. Dane na mentjapai 'peratoeran jang baik 

nan en dapat mem tentang permintaan2nja kepada 
Ta Tsjecho Slowakia, haroes ditanda 

tangani perdjandjian jang ditetap- 

lopisil mengatakan, 

an | pat-tjepat, maka moengkin djadi 

syitoe menjanggoepkan bitareh : 
kan memorandum itoe ke| 

-IHull, menteri Na Tae Kn 

Ii “esok henna wakil ajakil Ja- 
hoedi itoe mengoendjoengi Cordell 

Amerika. &   
ertempocan pasoekan Inggeris 2 

Arab 
r dari Cairo 13 October me- 
an, bahwa berita-berita dari 
1 mengatakan adanja per- 

eran hebat antara pasoekan 
is dan fihak Arab ketika me- 
e dari Jeruzalem “ke Hebron 

“ Rh lembar Harga Lossenummer 10 cent 
  

aer s lamanja 

205 Redactie Tel. 1440 WI: 
Sesoedah djam 4.50 sore Tel. 2620 WI. dan 4968 Wi. 

FONDS KEMATIAN 

Administratie 1810 WI. 

paling sedikit 6 boelan, djika 

  

   
   
    

     
    

     
    

ataupoen daerah 
balikan kepada Djerm 
bisa dipenoehi. 

Tetapi dalam pada toe adalah 
terdapat banjak bantc 
dapatnja, bahwa peker 
(ma dari fihak 

  

   
   

  

      
   
    itoe ialah 

         

  

goena mempertahankan kedoedoe- 
kan bangsa pg 

Moesjawarah. -Tsjecho    
   

  

Mama 
Hongaria-Tsje 

     
         

     

    
    

poetoes djam Pembitja- 
raan jang aan tjoema 5 
menit lamanja. 

Wakil us aria kem- 
bali. & j 

Wakil Hongaria : kembali ke   
kota Komorn jang tempatnja sebe 
lah Hongaria dan naik kapal disitoe. 

'joerang Hon ga- 
CL S1 Oowakia 

   

  

   

Ketika de Ten memberi kete- 
rangan tentang oesoel2 dari fihak 
Tsjecho Slowakia jang mengenai 
penetapan batas baroe, maka ia me- 

  

      
   
   

  

Ta 

| Hongaria 

Lain dari pada itoe ia menerang- 
kan djoega, bahwa oentoek lekas2 

Ikan di Muenchen oleh 4 hagara 
itoe. ma 

Hongaria akan mengambil 
tindakan sendiri? 

TH antaa dari Boedapest 13 Oct. 
mewartakan, bahwa soember2 jang 

akan adanja 
Ipembitjaraan-pembitjaraan : jang le- 
kas dilakoekan oleh 4 nagara di 
Muenchen. Kalau tidak dengan tje- 

Hongaria akan mengambil tindakan- 
tindakan Praag terhadap ba. 
Met jang sedikit ajoemlahnja. 

Mobilisasi Hon- 
garia ditoenda. 

   

Ditambah kemoedian, bahwa Hon- 
garia masih akan menoenda mobi- 
lisasi oemoem goena Nee 
waktoe. 

Ta' ada plebisciet didaerah 
Sudeet. 1 

Tandan sake Reuter dari Berlin 13 
Oct. ma'loemat- dari fihak koemisi 
internasional goena daerah Sudeet |, 
mengoemoemkan tidak akan adanja 
ee didaerah Djerman Sudeet. 

a jang dikata 
belaan negeri 
Pn ko- 

ika dikem 

.Ingan pendoedoekan daerah 

mende- n | 
“kati »Muen chen” 2 

Ihimpoenan perhimpoenan Islam. Si 

goeh perloe ada. Tjoema sa 
haroes awas dalam me-! 

endjata makan tocan! 

e ditembaki oleh fihak Arab, 
ga 3 orang mendapat loeka. 

- dikirimkan. 
“Dengan segera kapal terbang 

eris bersama bantoean militer 
kan, “antaranja 2 boeah 
terbang. Kabarnja sebosah 

1 terbang ditempak djatoeh. 
Na nabati tidak apa2. 

erdj itoe (ada 2 

     

        
    

    

   
   

  

   
   

Reuter dari Londen 
jang “Bat hari itoe djam 

pagi telah berangkat dari 

     : Bana mencedjoe ke Alexan| 
Palestina. 

ang mendjaga di- 

K apalte rbang In g- ialah menjoesoer garis jang pada 

'barkan, bahwa disana tersiar kabar 

langin tentang diri 

oemisi pada hari iitoe telah setoe 
djoe boelat tentang poetoesan2nja. 
Koemisi itoe menetapkan, bahwa 
batas daerah jang melaloei Djerman 

tanggal 5 boelan ini telah ditetap 
kan oleh koemisi dengan penoen- 
djoekan2, dan moengkin djadi per 
setoedjoean itoe akan dimadjoekan 
dalam Perdjandjian- -Muenchen. 
Dalam waktoe dan keadaan seka- 

rang koemisi telah boelat dalam 
memoetoeskan tidak perloenja ple- 

“Fbisciet. 

Kardinal Innitzer diganti ? 

Havas darj Berlin 13 Oct. menga- 

aartsbisschop 

di Weenen, kardinal Innitzer. Kata- 

nja ia akan digantikan oleh prelaat 
'Alipius Linda dari Klosterneuburg..   Him itoe, terboekti dan terkenal se 

Dr. Gala mengoendjoengi 
Djerman. 

Ibarkan, bahwa menteri loear negeri 
| Tsjecho. Slowakia, dr. Chvalkowsky, 
djam 6,30 pagi telah sampai di 

bassadeur Tsjecho Slowakia Mastny 
dan wakil dari pemerentah Djerman 

rangan boenga pada 
ali apa jan ,serdadoe jang tidak dikenal". 8 

i pa jang menjatak hwa oesoel Menoedjoe ke Wil- 
|Djerman soepaja arat Daja helmstrasse. 

Joachim von Ribbentrop,. menteri 
oeroesan loear negeri Djerman, telah 
menoedjoe ke Wilhelmstrasse oen- 

pai djam 2.15 siang. 

Mempersoalkan ma- 
sjaalah Sudeet. 

Kalangan kalangan jang lajak di 
pertjaja mengatakan, bahwa segala 
masjaalah jang bersangkoetan de- 

Sudeet 
oleh Djerman, sebagai djoega ke- 
moengkinan adanja plebiseiet di 
daerah Tsjecho Slowakia, mendjadi 
soal pembitjaraan. 

Menoedjoe ke 
Berchtesgaden 

Transocean kemoedian menambah, 
bahwa moengkin djadi menteri Praag 
itoe pada siangnja akan menoedjoe 
ke Berchtesgaden bersama Rib- 
bentrop. 

Mendjoempai Hitler. 
Barangkali menteri itoe akan men 

djoempai Hitler esok harinja siang 
di- Obersalzburg. 

Moesjawarah dengan 
wakil premier Siowak 

Pembitjaraan? jang akan diada 
kan dengan wakil premier Slowak, 
jaitoe Duransky, akan lekas diada 
kan, kalau ia ini sampai di Berlin. 
Dalam pada itoe masih beloem 

pasti, apakah akan menoedjoe djoe 
ga ia ke Berchtesgaden. 

  
  

  

  

Partai politik baroe ? 

Hanja Madjelis Per- 
timbangan Pergera- 
kan Islam. 

Correspondent ,, Antara" di Djokja 
mendapat kabar, bahwa kini sedang 
diadakan persiapan goena mendiri 
kan partai politik baroe jang berda 
sar Islam. Jang mendjadi pengan- 
djoer partai politik baroe ini, terse 
boet seboet nama toean toean Wi- 
woho, dr. Soekiman, kijai Hadji M, 
Mansoer, Abd. Kahar Moezakir. 
»Antara” setelah melakoekan penje 
lidikan lebih djaoeh, dapat menga- 
barkan, bahwa jang dimaksoed oleh 
correspondent diatas, adalah soeatce 
Madjelis Pertimbangan dari Perge 
rakan Islam jang hendak memberi 
kan toentoenan politik kepada per 

apa siapa jang mendjadi 
djoer Madjelis Pertimbangan 
beloem dapat diketahoei,- 

ma H5 

H. A. Salim dengan Volksraad 
Motie,Perhimpoe- 

nan Kacoem Boeroeh 
Penjadar" Tjilatjap. 

Antara” mengabarkan, bahwa 
,Perhim. Kaoem Boeroeh Penjadar” 

di Tjilatjap dalam rapatnja tg. 8 
djalan 9 Oktober, telah mengadakan 
rapat pengoeroes dikampoeng Tam- 
bakredja Tjilatjap, jang dikoen- 
djoengi oleh 35 orang mewakili 13 
groep kaoem boeroeh. Rapat dipim 
pin olehtoean Moh. Sangidoen, 
diboeka moelai djam 9 dan ditoetoep 
pada djam 11 malam. Adapoen jg 
dibitjarakan ialah memilih wakil 
Kaoem boeroeh didalam Volksraad. 

Setelah mengadakan pertoekaran 
pikiran dengan semasak-masaknja, 
maka vergadering memoetoeskan, 
mengambil seboeah motie jang boe- 
njinja demikian : 

pengan- 
Ya 

Mengetahoei: 
1. Bahwa jang moelia H.A. Sa- 

orang jang sangat tinggi dan loeas 
pengetahoeannja, dan tampak. ke- 
tjintaannja kepada salongan kacoem 
Boeroeh. 

2. Bahwa telah doea kali, be- 
liau dipilih mendjadi adviseur oe- 

' Havas dari Berlin 13 Oct. menga 

Berlin dengan disamboet oleh am-|| 

Dr. Chvalkowsky meletakkan kaj 
koeboeran | 

Ketika djam 11 pagi ia bersama 

toek mengadakan pembitjaraan sam. 

PENTING - 

  

Boeroeh nganggoer oleh 
kebakaran paberik 

Dari Deurne Aneta — ANP 
mengabarkan, bahwa pada hari 
Rebo malam jl. sebagian dari 
paberik selimoet telah habis 
oleh kebakaran, hingga dengan 
ini 300 orang kaoem booroeh 
nganggoer boeat sementara 
waktoe 

Letoesan dalam kapal 
»Tromp" 

Menoeroet Aneta—ANP dari 
Den Helder tanggal 12 boelan 
ini dalam kapal ,,Tromp“ telah 
terdjadi letoesan jang seko- 
njong-konjong, ketika mitrail- 
leur dalam kapal itoe dibersih 
kan. Oleh letoesan ini maka 
sersan marinier, Kors telah 
lepas tangan kanannja dari ba- 
dannja. Dalam pada itoe ma- 
rinier Meyer tangan kirin:a 
haroes dipotong sama sekali. 
Tetapi keadaan kedoea mereka 
itoe waktoe ini mendingan 
djoega. 

Kebakaran oleh letoesan 
minjak 

Keroegian lebih se- 
djoeta dollar. 

Reuter dari Lincey (New 
Jersey) 13 boelan ini menga- 
barkan, bahwa 1.500 orang pe 
madam kebakaran (brand- 
weermannen) bersama orang? 
loear jang menjokong mema- 
damkan api itoe, kini se 
dang hiboek memadamkan mi- 
njak jang terbakar melipoeti 
daerah jg loeasnja 8 acre, jg 
moelai hari Rebo. Poen api 
jang menjilap menjala itoe 
akan meloeas lagi keseloeroeh 
daerah poesat minjak disitoe. 

Njala api 300 kaki 
tingginja. 

Orang banjak berdoejoen ber 
desak-desak melihat dengan ter 
nganga njala api jang tinggi- 
nja 300 kaki jang keloear da- 
ri 15 boeah tank minjak, jang 
mendjadi milik “Cities Service 
Company". 

Moela-moela api itoe mele- 
toes dari 1.680.000 gallontank. 
Keroegian jang disebabkan itoe 
lebih dari 1 djoeta dollar. 
Kemoedian dikabarkan, bah- 

wa api telah dapat padam, sete 
lah 21 boeah tank moesnah. 

Angin riboet di Borneo 

Dari Bogor dengan opisil di 
kabarkan, bahwa di daerah 
Borneo goebernemen pada tg. 
12 hoelan ini telah ada angin 
riboet di kampoeng Padang 
dan Batoeng, dalam onderaf- 
deeling Kandangan dan Ran 
tau. Jang roesak 15 boeah roe 
mah, sedang 1 orang anak ma 
ti dan 2 orang perempoean 
loeka. 
Dalam pada itoe bestuur te 

lah mengambil tindakan2 jang 
perloe. (Aneta) 

RINGKAS 

me- 
nggal, asal tidak menoenggak, dapat uitkeering f 25-— 

Taraf Advertentie, keterangan kepada Administratie. 
Pengadoean tentang pengiriman koran dan Advertentie 
sesoedah djam 4.30 Telf 4968 WI. Petodjo Ilir No. 25 
dan boeat bahagian Mr.-C. 529 Mr.-C., Drukkerijweg 22 

    
  

  

landa,- jaitoe N. V. V. oentoek me- 
ngoendjoengi Congres di Geneve. 

3. Telah terboekti kenjataannja, 
bahwa j. m. H.A. Salim itoe seo- 
rang jg sangat loeas pendiriannja, 
tiada terbatas oleh hadjat kepenti- 
ngan atau laba keoentoengan diri- 
nja, atau sesoeatoe golongan jang 
tertentoe, melainkan semata-mata 
hanja menoendjoekkan kekerasan 
kemaoceannja - selaloe  mendjoen- 
djoeng jang hak, jang adil, dan 
cetama. 

Menimbang: 
Bahwa segenap lapisan kaoem 

Boeroeh - perloe mendoedoekkan se- 
bagai wakilnja didalam Madjelis2 
Hoekoem Pemerintahan, baik di 
Indonesia (Hindia Belanda) maoe 
poen di Nederland, goena memper- 
tahankan dan membela kepentingan 
dan nasibnja kaoem Boeroeh, de- 
ngan djalan jang njata dan sjah. 

Memoetoeskan: 
1. Memohon dengan sangat kepa- 

da pihak Pemerintah Agoeng, soe- 
paja Ketoea j.m. H.A. Salim diang- 
kat mendjadi anggota Volksraad. 

2. Mengirimkan motie ini kepada 
pihak Pemerintah dan mengoemoem- 
kan kepada pers.     toesan kaoem Boeroeh dinegeri Be    
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         | sinyaverdrag Versailles jang ditia 

       

     

    
   
   

    

    
    
    
   

  

     
    

    
   

  

   

      

   
     

  

     

      

            

         
   

  

n ta 1, terdapat soe- 
atoe bagian tentang keadaan inter 
nasional dalam waktoe ini. Dalam 

“artikel ini di ingatkan kembali ten) 
tang penakloekan Italia atas Abes- 

  

| dakan oleh Djerman  kedjadian- 
'kedjadian, di Spanjol, perampasan 

| Oestria, dan perdjoang 

    

  

    

dengan Tiongkok | 
,Semoea boekti- | ini“, demi | 

kian kata boekoe ini, menoendjoek- 
kan bahwa perang imperialis kedoea. 
sedang dimoelai. Peperangan itoe| 
diam-diam dilakoekan zonder ulti- 
matum lebih doeloe. Nagara-nagara 
dan bangsa-bangsa dengan tidak di 
sedar dibawa aroes perang impe- 
rialis kedoea ini. Dibeberapa bagian 
'doenia, adalah tiga Nagara penje-| 
rang, kaoem fascis jang berkoeasa 
di Djerman, Italia dan Japan jang 
memoelai peperangan itoe. Pepe- 

| rangan itoe meradjalela dalam la- 
pangan jang loeas dari Gibraltar 
sampai ke Sjanghai. Peperangan ini 
soedah menarik lebih dari seteng: 
milliard bangsa dalam kantjah per- 
tempoeran, Ne Pabean 
Peperangan itoe pada achirnja 

ditoedjoekan kepada kepentingan? 
kemodalan dari Inggeris, Perantjis, 

. dan Amerika Serikat, karena ber- 
maksoed pembagian kembali dari 
daerah pengaroeh diatas doenia 
oentoek keoentoengan negeri-negeri 
penjerang terseboet dan meroegikan 
negeri-negeri jang diseboetkan de- 
mokratis 'itoe: 

»Soeatoe tanda jang menarik da- 

   
   

    

| ri perang imprialis jang kedoea ini, 
alah: bahwa kekoeasan2 sipenje- 

ang jang menaikkan dan mema- 
djoekannja, bersama-sama dengan 
kekoeasaan2 lain, kekocasaa12 ,,de- 
mokratis“ terhadap siapa pepera- 
ngan ini sebenarnja ditoedjoekan, 
berlakoe seolah-olah peperangan 
itoe mengenai diri mereka, dan men- 
tjoetji tangannja dari segala dosa, 
tjoba menjingkir dan membangga- 
kan. ketjintaannja kepada perda- 

        

   

maian sehingga penjerang2 fascis 
bertambah nekat... dan berangsoer 
angsoer menjerahkan kedoedoekan- 

n politik Interna- 

sesoenggoehnja 

nja negeri negeri demokratis“. Ne 

2 |geri fascis. 

'persatoean barisan dari negeri 

  

   

   
  Lang 

karang 

Gg (bari mendjamin bahwa mereka soe- 
# |dah bersiap bertahan diri. 

“Peperangan ini dengan begitoe, 
menggambarkan 

roepa jang aneh dan bersifat berat 

elah, akan tetapi ini tidak men 
i halangan bahwa ia adalah 
at kedjam dan sewenang-we- 

dan bermain diatas poen3- 

Ar d il 

berat sebelah dalam pepe a 
disebabkan kelemahan 

  

geri negeri ,,demokratis“ sesoeng 

goehnja lebih koeat diri negeri ne 

Sifat berat sebelah dari pepera- 
ngan doenia jang sedang dimoelai 

adalah karena ketiadaan sekarang, 3 
»ge- 

'mokratis” berhadapan dengan ke- 
     

koeasaan? fascis. Negeri jang di 

seboetkan demokratis diatas, soe- 

dah tentoe tidak menjoekai bertam 
pasan | pahnja kakoeatan negeri fascis jang 

erkemoeka : mereka djoega koeatir 
kan itoe. Akan tetapi mereka lebih 
takoet lagi kepada pergerakan boe 

roeh di Eropah dan pergerakan 
kemerdekaan nasional di Asia. 

Mereka berpendapatan, bahwa fas 
'cisme itoe soeatoe ,,ratjoen peno- 

Hak” terhadap segala pergerakan 

Ijang ,,berbahaja“ diatas. Karena 

'itoe golongan berkoeasa dari negeri 

negeri ,,demokratis“ teristimewa g0 
'longan conservatief dari Inggeris 

batasi tindakannja sampai menahan 

'bandjirnja politik mentjaplok dari 

pemimpin2 fascis“, soepaja djangan 

sampai kepada poentjaknja akan 

'tetapi mereka menegaskan bahwa 

mereka mengerti dan setoedjoe de- 

ngan politiek-politiek jang reaksio 

ner dari regiem-fascist itoe terha 

dap pergerakan boeroeh dan perge 

rakan kemerdekaan nasional. 

Golongan jang berkoeasa ditanah 

Inggeris ini seakan akan mengikoeti 

politik jang doeloe didjalankan oleh 

kaoem boerdjoeis-ningrat liberaal 

Roes dizaman Tsaar, jang takoet 

kepada golongan “terkemoeka“ dari 

pada rakjat, sehingga achirnja me- 

nahan gelombang politik Tsaar serta 

mendjalankan politik kongkali- 

kong bersama Tsaar melawan rak 

jat. 

Seperti diketahoei politik berdjoe 

is-ningrat liberaal Roes itoe haroes 
dibajar mahal, sehingga boleh dira 
malkan bahwa golongan berkoeasa 
di Inggeris sekarang akan djoega 
menerima oepahnja mendjalankan 
politik “bantji“ dari hikajat nanti 

bersama2 teman teman sedjawatnja 
di Perantjis dan Amerika Serikat. 

Demikian koetipan N,R. Courant da 
ri “Prawda", jang dikoetip. poela 

  
nja kepada pihak sipenjerang, sem- 

  

  

| Koers Postwissel 

Moelai tanggal 14 Oktober 1938 
koers postwissel ditetapkan sebagai 
berikoet: | ) 

Australie — 1 pond f7.08NIC. 
Tiongkok T dof “AE 
Denemarken — 1 kroon,,0.40 ,, 
Japan 5. ae Th yaa “ih, Ong pi 
Britsch Maalya 1 dol. ,,0.03 ,, 

“Noorwegen — 1 kroen ,,045 ,, 
“Zweden “1 kroon ,,/0.46 ,, 

Aan RE 1 : 
Mahkamah pelajaran. 

paka Akan me meriksa kan 
- dasnja ,Pynacker Hor- 

He Kh oo et aw 
' Menoeroet kabar Aneta, nanti 
tanggal 22 boelan ini akan diadakan 
sidang oleh mahkamah pelajaran 
goena memeriksa kandasnja kapal 
»Pynacker Hordijk“. Pa 
Lea Ba ant enakan 

. Malam peringatan. 

. Berhoeboeng dengan 10 tahoen: 
berdirinja  Perkoempoelan Sport 
»SETIA“, maka pada hari Sabtoe 
malam Minggoe tanggal 22/23 Ok- 
tober di gedoeng Pergoeroean Rak- 
jat, Kramat 174, moelai djam 8 

oleh “Antara". 

| Boekan ,,Politie” tetapi ,,Positie” 
“Lembar ketiga hari ini antara lain 

lain memoeat seboeah artikel jang 

(Ikerkepala,,Nasib Volksonderwijzer”. 

Pada kolom kedoea, garis ke 49 
antara lain lain ada kalimah: ,,Be- 

Iwijzers . . . enz 
Itoe salah, mestinja : Beloem ter- 

tjapainja positie Volksonderwij- 
zers .. . en2”. 
Harap sidang pembatja ma'loem 

adanja. 

Soal prijsvraag ,,Pera" 

| Seperti diketahoei, soedah doea 
Ikali kita memoeatkan prijsvraag 
|,Pera", jang ternjata mendapat per 
hatian banjak. : 

Tetapi antara pembatja-pembatja 
,»Pemandangan“ ada jang masih ke 
liroe meng-adreskannja, ja'ni diad- 
reskan kepada ,,Pemandangan”. 

. Oentoek mentjegah koesoetnja 
pekerdjaian, maka sekali lagi diberi 
tahoekan disini, bahwa segala dja- 
waban prijsvraag ,,Pera“ itoe hen 
daknja diadreskan kepada ,,Pera” 
|di Tasikmalaja. 

—O— 

Pertandingan sepak raga. 

Dioeroengkan. 

Menoeroet berita Aneta pertandi 
ngan sepak raga antara Sparta II 
dan SVJA II (reserve 1ste klas Aj 
jang akan diadakan pada hari Ming 
'goe tgl. 16 Oct. 1938 di tanah la-   akan diadakan malam peringatan. 

| 0 
pang Sparta dioeroengkan. 

sedikit orang jang mendjadi koer- 

nja tidak hanja mengandoeng pela- 

Tsaar, lebih takoet lagi ke-| 

loem tertjapainja politie Volksonder- 
” 

   

Pasar Senen, sarang boeaja. 
| Lagi seorang koerban. 
Bahwa pasar Senen tempat ba-| 

rang hilang sebab ditjopet ta' per-| 
loe diterangkan pandjang lebar. Ta' 

  

  

ban dan sedikit sekali toekang tjo 

pet jang tertangkap. 
“Kemaren ada seorang koerban 

lagi dari perboeatan badjingan itoe. 
Seorang njonja : Tionghoa dengan 
sekonjong-konjong telah kehilangan 
gelangnja jang sedang dipakai. | 

Ini kali toekang tjopetnja dapat | 
tertangkap, tetapi gelang jang di 
rampas itoe soedah tidak ada lagi 
padanja, entah kemana. Boleh dja 
di soedah disampaikan kepada ko- 
leganja. Tan : / 

NU 
Penoeh sesak 

Jang menonton ,,Robin 
“Hood Ta : 
Walaupoen soedah lebih doea 

minggoe film Robin Hood dimain 

kan di kota ini, tetapi ketika tadi 
malam dima'nkan lagi di Alhambra- 
Bioscoop ternjata tidak koerang 

koerang perhatian orang banjak. 
Hal itoe tidak mengherankan, 

karena pendoedoek sangat banjak, 
lebih2 bagi pendoedoek disekitar 
Sawah Besar. 
Anak-anak perloe sekali memper 

saksikan film ini, karena didalam- 

ladjaran riwajat, tetapi terkandoeng 

poela didikan p?nting, dimana di 
kissahkan, betapa ichlas Robin Hood 

membela orang orang ketjil, orang 
miskin dan kaoem marhaen. 

Industrialisatie. 
Pengeloearan ke Ta- 
nah Seberang. 

Kemadjoean industrialisasi dita- 
nah Djawa selama 3 tahoen jang 

achir-achir ini terboekti dari banjak- 

nja pengeloearan industrie-produc- 

ten dari tanah Djawa ke Tanah? 
Seberang, toelis J. B. 

Didalam tahoen 1935 pengeloearan 
ini seharga 45 miljoen. 
Dalam tahoen 1936 56 miljoen 

dan dalam tahoen 1937 tidak koe- 
rang dari 85 miljoen, sedang masih 
diharapkan, bahwa pengeloearan 
industrie-producten tahoen ini tidak 
akan koerang dari 80 sampai 85 
miljo:n. 

Kemadjoean agraria di Tanah? 
Seberang meroepakan satoe factor 
kepastian boeat indoestrie? ditanah 
Djawa, dan bertambah? banjaknja 

export barang-barang industrie itoe 
berarti menaikkan kekoeatan mem 
beli bagi pendoedoek tanah Djawa. 

Penghasilan ra'jat ditanah Dja- 
wa dalam tahoen j.l. naik dengan 
10 sampa 20 miljoen, hal mana di- 
anggap tidak ketjil artinja oleh 
importhandel. Sementara itoe dite- 
roeskanlah perloeasan industrie2 di 
poelau Djawa ini. 

5 —.j——e 

» Boekan Perampok 
Tetapioranggila. 

Telah diberitakan, bahwa di se- 
boeah waroeng dipasar Babelan Be 
kasi pada waktoe siang ada peram 
pok masoek dan menganiaja toe- 
kang waroeng, kemoedian perampok 
ini ditembak marsose hingga mati. 

Sekarang kita dapat keterangan, 
bahwa perampok jang ditembak 
itoe boekan perampok sebenarnja 
tetapi seorang jang koerang beres 

otaknja. Lau 
Pada waktoe itoe lagi keras2nja. 

Waktoe ia mengoendjoengi waroeng 
itoe, kebetoelan toekang .waroeng 
lagi,menghitoeng oeang jang laloe 
hendak direboet oleh orang gila itoe. 
Tentoe sadja tidak diberikan. Per 
kelahian timboel antara kedoea o- 
rang itoe. 

. Marsose jang mengetahoei kedja 
dian itoe hendak memisah tetapi 
toeroet diserang. Oleh karena itoe 
maka orang gila itoe ditembak. 2 
orang marsose mendapat loeka djoe- 
ga. Pertama karena batjokan dan 
kedoea kena tembak kawannja sen 

diri (Rep.) | 
ngan 

Soal tanah koeboeran 
SS Di Wijk Ambon, 

Menoeroet pendengaran kita ta- 
nah koeboeran jang terletak di Kam- 
poeng-Baroe, Kajoe-Poetih dan Ke- 
lapa-Gading akan diserahkan kepa 
da Gemeente. Berhoeboeng dengan 

dilangsoengkan, akan diadakan per 
moesjawaratan lebih dahoeloe anta 
ra B.B.-ambtenaren dengan pendoe 
doek ,,Wijk-Ambon". 

.. Pentjoerian jang gagal. 
2 Di G. Sentiong. 

Kemarin pagi roemah toean 
Djoehri di G. Sentiong kemasoekan 

pentjoeri waktoe isi roemah masih 
njenjak tidoer. Dengan tenang pen- 
tjoeri itoe memboengkoes barang- 
barang jang hendak dibawa. Tetapi 

malang baginja, sebab pada waktoe 
itoe liwat seorang jang meronda. 
Dengan moedah pentjoeri itoe di 

tangkap dan diserahkan kepada po 

itoe maka sebeloem penjerahanitoe| 

     

Kapalikan? Boekan, 

vendel, Mignon 

Gambar: apakah ini ? 

hanja auto propaganda dari 
Zeep- en Parfumerienfabriek ,,Johnson”, jang dibikin 
begitoe bagoes menoeroet modelnja satoe motorboot, hingga 
tidak mengherankan dimana sadja ,,kapal” itoe sampai 
telah dapat perhatian penoeh dari publiek segala bangsa. 
Auto itoe diperlengkap dengan satoe loudspeaker besar, 
dari mana publiek saban-saban bisa mendengar njanjian? 
jang merdoe tentang kebaikannja saboen Mignon La- 

Patcouli, Sari Boengadan 
last kut not least .... Air Si NjongNjong, keloea- 
ran fabriek saboen kepoenjaan bangsa Tionghoa itoe. Me- 
lihat succes jang telah didapatkan, Directie fabriek saboen 
itoe memperma'loemkan pada kita, bahwa ia poen sedang 
soeroeh bikin lagi beberapa auto menoeroet model diatas 
oentoek membikin propaganda jang terlebih loeas diseloe- 
roeh Tanah Djawa dan Tanah Seberang. 
  

Instituut Journalistiek dan Pe- 
ngetahosan Oemoem 

Sebagaimana biasa cursus toean 
M. Tabranitentang Journalistiek 
dan dagbladbedrijf diadakan tiap2 
hari Rebo moelai djam 6 sore sam- 
pai djam 8.30 malam. Boeat cursus 
jang akan datang ini beliau berha- 
langan oentoek mengadjar pada hari 
Rebo, Dari itoe cursus beliau akan 
diadakan hari Selasa tg 18 boe- 
lan ini dimoelai djam 7.15 malam 
(hanja sekali ini). 
Harap cursisten soedi memperha- 

tikan ma'loemat ini. 
an 

Comite ,amal Minangkabau dengan 
H.A. Salim c.s. 

Kepada ,,Antara” t. H. A. Salim 
menoelis keterangan berikoet : 
Berhoeboeng dengan penjiaran, 

jang boleh menerbitkan sangka, ka- 
lau saja masoek djoegadalam Comite 
Amal “Minangkabau, - saja merasa 
perloe memakloemkan, bahwa berita 
itoe roepanja terbit daripada keke- 
liroean sangka. Saja toeroet tjam- 
poer dalam permoesjawaratan ten- 
tang Penolong Pendoedoek Loeboek 
Sikaping dan menjatakan sanggoep 
membantoe kerdjanja, dengan sjarat 
bahwa sebeloem menimbang daja- 
oepaja jang akan dilakoekan, haroes 

Hah terlebih doeloe menghoeboeng- 
kan diri dengan pemerintahan Ne- 
geri jang poenja kepentingan, soe- 
paja boleh mendapat keterangan jg 
njata tentang keadaan jang sebenar 
nja. 
“Kemoedian tatkala keloear pem 

berian tahoe berita hendak menga 
dakan ,,tuinfeest”, sepakat toean 
A. M. Sangadji (ondervoorzitter Co 
mite tadi) dengan saja mengoendoer 
kan diri daripada Comite jang ter 
seboet, sebab kami beloem merasa 
poeas tentang keterangan jang soe 
dah dapat. Akan tetapi sebeloem ka 
mi dapat memakloemkanpermintaan 
diri, Comite Penoeloeng Pendoedoek 
Loeboek Sikaping itoe tadi soedah 
diboebarkan roepanja, 

Tuinfeest jang dimaksoedkan itoe 
—jang pada pikir sekali-kali tidak 
lajak, djika jang dimaksoedkan me 
nolong ,,bahaja kelaparan“—akan di 
atoer oleh seboeah Comite baroe de 
ngan nama Comite Amal Minang- 
kabau. Dalam Comite jg kemoedian 
ini saja tidak merasa ada tjampoer, 
sebagai djoega saja tidak ditanjai 
berkenaan dengan  pemboebar 
Comite jang doeloe itoe atau ,pet 
bahannja mendjadi Comite 
Minangkabau. Maka sedikitpoen £ 
dak ada saja tiampoer tangan 
lam Comite jang kemoedian 
dan tuinfeest jang hendak diad 
kannja. 

Toean Besar Goebernoer Djenderal. 

tiba di Pr rok: 

Hari Djoem'at pagi ini kapal2 
»Rigel“ jang diikoeti oleh ,,Flores" 
telah sampai dipelaboehan Priok de 
ngan banjak sekali samboetan oleh 
kapal kapal ketjil jang benderanja 
berkibar2. Dalam pada itoe toean 
besar Goebernoer Djenderal amat 
gembira kelihatannja oleh perdja 
lanannja jg memoeaskan itoe. 

Setelah mengadakan inspeksi pa 
da pasoekan pendjagaan diri, maka 
teroeslah j.m. menoedjoe ke Bogor 
naik moebil. Dalam pada itoe Aneta 
mengabarkan, bahwa kapal ,, Flores" 
ketika masoek pelaboehan itoe me     lisi. (Rep). 
lepaskan tembakan 21 kali. 

seen M9 S0 

  
    
   

   

   

  

Perkoempoelan Persaudaraan Tjem- 
paka Poetih 

Di Tjempaka-Poetih soedah se- 
djak beberapa taho€n ini ada seboe- 
ah perkoempoelan sosial bernama 
.Perkoempoelan Persaudaraan Tjem 
paka Poetih". 

Amal njata jang hasilnja soedah 
ditjitjip oleh pendoedoek ialah da- 
lam hal membantoe orang jang se 
dang dikaboeng kematian. 

Tidak sedikit anggauta perkoem- 
poelan ini, karena soedah njata dan 
terang ada goena dan paedahnja. 
Ditiap tiap tempat orang kema- 

tian fanggota|senantiasa terboekti 
betapa goejoeb, betapa semoepakat 
pendoedoek disitoe, tidak dengan 
perbedaan golongan. Djawa, -Soen- 
da, Betawi, Soematra, semoea sama 

rata, 
Meskipoen 'Tjempaka Poetih ba- 

hagian tempat kedoedoekan per- 
koempoelan itoe dengan Tjempaka 
Sarinja tidak begitoe besar, tetapi 

  

        

   

       
     

    
        

        
    

       
    

    

   

  

   

  

   

  

   
   

   

    

     

        

     

     
      
      

      

      

           

      

  

   
    

   

       

    

   

disebabkan oleh rasa persaudaraan- -— 

satoe sama lain, maka hidoep roeh 
kampoeg itoe. 

P.P.T. (Perkoempoelan Persauda- 
raan Tjempaka Poetih) itoe, loesa 
hari Minggoe diroemah toean Dja- 
rimoen, Tjempaka Sari, akan me- 

langsoengkan rapat anggota oe- 

moem, dimana antara lain-lain akan 

diadakan pemilihan anggota bes- 
tuur baroe. 

Selain daripada itoe akan disah- 

kan djoega notulen dari rapat jang 

soedah, dan. akan mengoeraikan 

verslag tahoenan. 
——9O— 

Dalam 10 menit 
Dapat oeang f 500, 

Doea orang eigenaar toko obat, 

toean Joe Khen Ho (Joe Hoe Hian) 

dan toean Jce Sioe Tjoeng,kemarin 
telah menghadap landrechter. Boe- 

kan karena kemaveannja sendiri, 

tetapi diperintahkan mereka,aawa 
karena akan :diperk 
ordonnantie D 
hoen 1931, 

Jang perta 
obat di Pantj 
nah lapang 
di akal, 
soeroe 

       
   

   enjai toko | 
edoea dita 

t, Tidak masoek : 
ea toean itoe 

kenal dengan ce 
""perlindoengan binj 

   

    

   

  

    

      

   

jang oentoek didjoeal. 

'ali oentoek Landgerecht, s 

lam waktoe perkenalan jang h 

menit lamanja itoe soedah ds 
joeroeh kedoea toean itoe m 

  

  

.dekat Poecasa en 
A4 Lebaran 

(Hari Raja) 

ni en Sinjo jang ke- 
- 1 

h 

Pasar Baroe 125 Bat-C. 

Jang saja ada sedia penoe segala 
matjem2 model seperti: Mantel- 
pak-Japon en Blousse dari Sne- 
tra Pigue pake borduur dan 
pakean anak2 jang paling model 
baroe. 
Dan d'oega terima pekerdjaan 
dari matjem2 model. 

Nan     
   

kenalan ini mengoentoengk 

    

     

  

   

     

   

  

    
   

  

   
      
       

   

  

         

       
       

        
   

   
     

   
       

       

       
   

  

      

    
  



re didjatoehi bom oleh - pihak 
Djepang, hingga hantjoer sama se- 

Or 5 1 

. dari soerat- 

| koeatan dari 

bahwa Pemerintah Dje- 
jang telah didaratkan 

amanja pihak Djepang telah 
liaannja di Bais-Baai 

. Mereka ini tidak 
pada ketika itoe soedah 
akan mendapat bala- 

hn mempertahankan'diri dengan 

a itoe, maka soedah tentoe 
oeroet doegaan2 dari 

-akan dilakoekan 
dari pihak Ti- 

ig itoe adalah se 
mi .oentoek memper- 

parit dan pegoenoengan2 jang 

t dari pihak Djepang: ' 

Lebih landjoet diwartakan, 
ota-kota lainnja telah Men tara ni 

: lebih 100 pesawat-pesawat terbar 
Tah lebih 1 CA Pera wantoeng, sehingga djalanan2 kereta-api 
ingan2nja disegenap kota 
didalami desadesa roesak. 

 Bias-Baai 
ong, 13 Oct. (Reuterf: 

. dari pihak 
bahwa dide- 

bahwa ini hari Waichow dan beberapa 
oleh pihak Djepang, ketika koe- 

g Djepang melakoekan sera 

2 Liuling achirnja toch 'terampas kembali 

“Baik ditepi Selatan maoepoen di 

Itepi Oetara dari soengai Yangtze 

pasoekan pasoekan Djepang soedah 

3 kali, meroebah arahnja oentoek 

madjoe kedepan, sehingga tiap tiap 

'hoa. 
| Perhoeboengan perhoeboengan Dje 

pang jg beroelang-oelang dipoetoes- 
kan oleh pasoekan pasoekan Guerilla 
Tionghoa itoe memboektikan lagi, 
bahwa pihak Djepang menderita ke   : | ekaran hebat bagi mengirimkan 

sediaan persediaannja jang lebih 
: besar daripada jang soedah soedah 

hal 'Tlonghoa soedah siap 
« 1 Oct. (Reuter) : 

jang boleh dipertjaja | 

epada pembesar? di 
ihak Tionghoa soe 
tap oentoek mem- 
ton, bilamana pa 

soekan pasoeka 

kan gerakan madjoe kedepan. 

'Serocan oentoek meninggalkan 
: kota Hankow 
“ Hankow,130Oct. (Reuterj: 
— Sebahagian dari pendoedoek 

asing meminta dengan sangat 
pada segenap. pendoedoek 

| asing, soepaja mereka itoe me 
— ninggalkan kota Hankow, djika 
| tidak ada soeatoe alasan? jg me 
| maksanja oentoek tetap disitoe 
| sebab sekarang masih ada alat 

| pengangkoet. Permintaan tsb. 

' menjatakan poela, bahwa tiap- 
tiap perhoeboengan dari Han. 
'kow dengan tempat? loearan 
itoe ada sangat berbahaja se 
kali dibelahang hari. 

io, 

'Prins Konoye menerima bebe- 

Kemenangan di Was 
Dari Chunking dir 

C.N. A., bahwa didalam hoofdartik 

gan Tionghoa. 

'Poen diwartakan, bahwa 'pasoe- 
kan-pasoekan Djepang itoe dengan 
opisil beloem bergerak madjoe me- 
noedjoe ke Hankow. 

1 Djepang jang te 
lah didaratkan di Bais-Baai itoe 

rdaja-oepaja akan teroes melakoe 

| News“ telah dimoeat commentaar 
tentang kemenangan jang diperoleh 

— oleh pihak Tionghoa di Wangchia- 

Soerat-kabar terseboet menoelis | 
djoega, bahwa kemenangan jang 
sangat bagoes dari pihak Tionghoa 
ini, menjebabkan akan lemahnja ke 

c pasoekan-pasoekan 

jepang disegenap medan pepera- toek memoeteeskan djalanan pen 

Ne 

| Pasoekan?2 jang memoendoer- 
3 —.. Kan diri. 

| Sebagaimana telah diwartakan 
dari Tokio oleh Domei kemarin, 
bahwa Djenderal Chiang Kai Shek 

soedah memberi perintah kepada 

'(pasoekan2 Centraal oentoek me- 
m6bendoerkan diri dari medan-perang 
Peking—Hankow dan djoega dari 
'medan-perang Lunghai, maka kini 
dapatlah diwartakan dengan lebih 

Tionghoa soedah memoendoerkan 
(diri kearah Barat dari daerah2 ter- 
seboet tadi. —. | : 
| Selandjoetnja diwartakan djoega, 
.Ibahwa pasoekan-dasoekan Tionghoa 
jang menjoesoer djalanan kereta 
japi Lunghai telah memoendoerkan 

Idiri dari sebelah Barat Chengchow 

kota dari provincie Shensi, sedang 

Idoerkan diri poela kearah Selatan 
sambil menjoesoer pegoenoengan jg 
letaknja disebelah Barat-Laoet da- 
ri djalanan kereta-api terseboet, 
dan boleh djadi mereka ini bermak 
Isoed akan bersatoe dengan pasoe 
Ikan-pasoekan jang memperlindoe- 
ngi kota Hankow' : 

“Achirnja diwartakan lagi, bahwa 
V: . Idi Chengchow, seboeah tempat poe| 

13 Oct. (Domei) : Tadi 
senteri Oeroesan Loear-Negeri, 

Pring Konoye, telah menerima 
assadeur? dari Belgi, Inggeris, 

an, Perantjis, Itali dan Ame- 

| rika dan lain-lain wakil-wakil diplo- 
matiek dari loear-negeri.. . 

satnja djalanan kereta-api, soedah 
tidak nampak tentara besar dari pi 
hak Tionghoa akan tetapi selan- 
djoetnja, menoeroet kabar kabar 

akan melintasi bendoengan jang ada 
disebelah Selatan dari soengai Koe 

jang bergerak madjoe dan memper 
moedahkan akan gerakan tentara 
inja sendiri oentoek memoendoer 
ikan diri. 5 . 

.. Maksoednja tentara jang di- 
Pa  daratkan 
Dari Tokio diwartakan oleh Do- 

'mei, bahwa tentara jang telah di 
|daratkan oleh pihak Djepang jang 
pada hari Rebo pagi dibantoe oleh 
tentara-laoetan Djepang dipantai 
'Tiongkok-Selatan, bermaksoed oen 

Iting jang dipergoenakan bagi mengi 
rimkan alat2 perkakas perang kepa 

da tentara Tionghoa dan selandjoet 
nja bermaksoed djoega oentoek 
memberantas tempat tempat dari   

Inijptang Djepa 
Ipada waktoe : 

lan, akan tetapi, 

dorongan kedepan itoe dapat dipoe- 
i|koel oleh pasoekan pasoekan Tiong- 

landjoet, bahwa segenap pasoekan2| 

|Imenoedjoe ke Sian,: seboeah iboe- | 

kan pasoekan-pasoekan Tionghoa| 
jang menjoesoer djalanan kereta| 

“lapi Peking-Hankow soedah memoen | 

angin, pihak Tionghoa bermaksoed| 

ning, agar soepaja mereka ini da 
pat menghentikan barisan2 Djepang 

  

pihak moesoeh jang hendak mela 
iwan Djepang. $ 

Dengan tjara jang sedemikian 
roepa itoe orang mengharap, soepa- 
ja dapatlah dip patkan terdja 
toehnja pemerintahan Djenderal 
'(Chiang Kai Shek, karena gerakan 

E rachir ini kian hari 
kian mendjadi £. 

Seorang djoeroe bitjara dari mi- 
nister Oeroesan erangan Dje- 
pang jang telah membentangkan 
apa jang terseboet diatas tadi, le 
bih landjoet menerangkan dengan 
setegas2nja, bahwa incident Tiong- 
hoa pada waktoe sekarang ini, boe 
kan soeatoe peperangan kebangsa- 

i, bahwa aksi militer 
Djepang itoe ditoedjoekan kepada 
politiek Chiang Kai Shek jang anti 
Djepang itoe. 3 

Sebab itoe moesoeh Djepang ia- 
lah ta' lain dan ta” boekan hanja 
lah pengaroeh jang anti Djepang 
dan jang pro-communisme di Ti- 
ongkok, dan boekanlah ra'jat Tionz 
'hoa. 

Selandjoetnja, menoeroet doega- 
an? djoeroe-bitjara terseboet, sege 
nap ra'jat di Tiongkok-Selatan jang 
anti-communisme itoe, akan mene- 
rima kedatangan2 tentera Djepang 
dengan penoeh kegembiraannja. 

Propaganda dari pihak Tionghoa 
itoe menjatakan, bahwa, seakan2 
tentara Djepang itoe tidak mempoe 
njai daja oentoek memperloeaskan 
permoesoehanuja dengan landjoet. 

Propaganda dari pihak Tionghoa 
itoe menoendjoekkan tentang kedje 
lekan keadaan ekonomi Djepang pa 
da waktoe jang akan datang. 

Djoeroe-bitjara terseboet mene- 
gaskan, bahwa kini soedah dikirim 
kan expeditie lagi menoedjoe ke 
Tiongkok-Selatan dan ia selandjoet 
nja meminta dengan sangat kepada 
orang-orang jang anti-Djepang dan 
jang pro aliran communisme di Ti 
ongkok, soepaja mereka itoe menje 
lidiki dengan sesoenggoehnja terha 
dap maksoed dan toedjoean Dje- 
pang pada dewasa ini. 

Lebih landjoet ia menerangkan 
'djoega, bahwa ia akar mengambil 
bahagian oentoek mendirikan peme 
rintahan Tionghoa baroe, sambil 
bekerdja bersama-sama dengan ke 
radjaan Tiongkok baroe, sehingga 
segenap ra'jat Tionghoa itoe terdja 
oehlah dari bahaja peperangan. 

Liuling toch terampas . 
&.. kembali. 

Dari Hankow diwartakan oleh 
C.N.A, bahwa kemarin doeloe, 
pasoekan -pasoekan Tionghoa 
berhasil djoega merampas Liu 
ling, sesoedahnja mereka ini 
melakoekan pertempoeran he- 
bat dan walaupoen pihak Dje 
pang didalam pertempoeran ini 
 mempergoenakan gas ratjoen. 
“Barisan Djepang jg bergerak” 

madjoe kearah Selatan di pro- 
vincie Hupeh soedah dapat di 

' hentikan djoega. te f 
Kwangshan, seboeah tempat 

jang letaknja kira-kira 60 fxm. 
sebelah Tenggara dari Loghan 
“kemarin doeloe beroelang -oe 
lang telah dihoedjani bom oleh 
'pihak Djepang, akan tetapi: 
tiap-tiap serangan - serangan 
bom itoe dapat dipoekoel kem- 
bali. 

Beloem selang berapa lama . 
- nja kota Kwangshanitoesoedah 
dapat dirampas oleh pasoekan . 
pasoekan Tionghoa.. 

Pihak Djepang gagal mendarat- 

kan pasoekannja 

| Dari Hankow diwartakan oleh 

C.N.A., bahwa pada tgl. 11 Oktober 
jbl. pihak Djepang berdaja-oepaja 

mendaratkan pasoekan pasoekannja 

Idi Maoshan, seboeah tempat jang 

letaknja ditepi Oetara dari soengai 

Yangtze. Segala daja-oepaja Dje- 

(pang telah mendapat rintangan da- 
ri pihak Tionghoa, sehingga gagal. 

Kemoedian daripada itoe kapal2 
perang Djepang moelai dengan me- 

lakoekan tembakannja kepada ber- 
bagai-bagai tempat tempat, baik jg 

ada disebelah oedik maoepoen jang 
ada disebelah hilir dari Chichun, 

akan tetapi segala daja-oepaja oen- 

tosk mendaratkan pasoekan pasoe- 

kan dari pihak Djepang itoe, tidak 

ada jang berhasil. 

Segenap mobil2 haroes meninggal 
kan Hankow Tan   C.NA.:” 

rhalap Hankow | 

Dari Hankow diwartakan oleh 

. Bestuur Gemeente di  Wuchang 
|kemaren telah memberi perintah, 
bahwa segenap mobil-mobil prive 
jang tidak bisa dipergoenakan oen- 
'toek keperloean? bagi memperlin- 
doengi diri, sebeloem hari Sabtoe tg 
15 Oktober, haroes meninggalkan 
kota Hankow. RE MAA 

Mobil2 tsb. diperolehkan oentoek 
menoedjoe ke provincie Szechuan, 
Yunnan, Kweichow, Shensi atau ke 
Kwangsi. | 

Tiap tiap mobil atau motorfiets 
jang terdapat sesoedahnja tanggal 
tsb. diatas tadi terlampau, maka 
dengan tidak oesah meminta idzin 
dari pada orang jang mempoenjai- 
nja, akan dibeslag oleh polisi. 

| Selandjoetnja mobil jang akan di 
beslag itoe akan diserahkan kepa- 
(da Kwartier-Besar dari garnizoen 
|oentoek dipergoenakan bagi keper- 
loean memperlindoengi diri. 

  

SOERAT-SOERAT DARI 
AMERIKA 

(Oleh: Amin Jamel oentoek 
,Antara”). 

Kesedaran bangsa kita 

Sekian lama soedah bangsa kita 
Indonesia, tinggal di Amerika, jaitoe 
kebanjakan dibahagian New York 
dan Brooklyn, boleh dikatakan soe- 
dah masoek bilangan poeloeh tahoen 
diantaranja jang soedah mendjadi 
pendoedoek negeri tsb. Disana ada 
4 perkoempoelan sociaal, perkoem 
poelan tolong menolong dalam wak 
toe kesoesahan dan kematian, Tat- 
kala kedatangan oetoesan? Indonesia 
dari Nederland boeat mengoendjoe- 
ngi Congres Pemoeda Sedoenia maka 
bangsa Indonesia di New York me 
ngadakan comite penjamboetan, ter 
diri dari wakil-wakil ke empat per 
koempoelan diatas. Nama Comite 
itoe adalah Indonesia Comittee for 
Democracy disingkatkan: Incodem. 
Pada- tg 29 Augustus malam djam 9 
bertempat di soeatoe tempat jang 
diseboetkan Atlantic Ave No 221 
diadakan perdjamoean oentoek ke 
hormatan pendirian comite baroe 
itoe dan oentoek kehormatan oetoe- 
san-oetoesan Indonesia dalam Cong 
res Pemoeda Sedoenia jang terdiri 
dari nona Herawati Latip dan t.t 
Sunito dan Daroesman. 

. Tatkala ketiga tetamoe itoe tiba, 
maka terbajanglah bagi Indonesiers 
jang soedah lama meninggalkan 
kampoeng halaman akan tanah air 
nja Indonesia jang indah permai 
itoe. Pertemoean dimoelai dengan 
menjanjikan lagoe Indonesia Raja 
disertai muziek. Djam 10 t. Bidin 
(Inbodem memperkenalkan saudara 
saudara jang mendjadi oetoesan ta 
di, kepada semoea jang hadir. Toe 
an Sunito berbitjara tentang keada 
an Indonesia dan keadaan 'Indone- 
siers di Nederland, begitoe djoega 
diterangkan serba ringkas tentang 
oedara politik sekarang di Indone- 
sia. Pembitjara jang kedoea adalah 
toean Daroesman dalam bahasa Ing 
geris, boeat mengertikan kepada 
bangsa Amerika jang banjak djoega 
hadir dalam perajaan itoe. Toean 
Bidin menterdjemahkan pidato itoe 
dalam bahasa Indonesia. Nona He- 
rawati Latip berbitjara poela dalam 
bahasa Inggeris, menerangkan ten 
tang kepoetoesan2 dalam Congres 
Pemoeda Sedoenia. Jang hadir sama 
berseroe selamat kepada nona He- 
rawati Latip jang mendapat gela- 
ran ,,The daughter of Indonesia" 

'Kemoedian toean Boerhanoeddin 
A. Carroem mengoeraikan keadaan 
Indonesiers di New York, dan riwa 
jat satoe perkoempoelan jg soedah 

mendjadi almarhoem Pembitjaraan 
ini laloe disamboet oleh saja sendiri 

dan mengoeraikan hal pendirian In 
codem, Achirnja semoea berseroe 

»Hidoeplah I.C.D.”. 

menoendjoekkan tari Indonesia, ja 

itoe ,,wajang wong“ dan sesoedah 

itoe pentjak (silat) Minangkabau 

oleh t.t. Sunito dan Daroesman. 

poen disoedahi dan masing-masing 
memberi oetjapan terima kasih sa 

kepada saudara2 kita dari Neder- 

land jang telah me»'fffikan ba- 
ngoennja semangat Indonesiers kem 
bali di Amerika. 

Kira-kira djam 11 t, Daroesman || 

Kira-kira djam 12 malam keramaian Ep 

toe pada jang lain, dan teroetama 3 

INITIATIEF SENDIRI 

/Oleh: M. Wono. 

Dalam salah seboeah s.k. dalam 
kota ini baroe-baroe ini dikabarkan 
bahwa Mr. S. telah merima djaba- 
tan goebernemen dan akan mening- 
galkan advocatuur. 

Seteroesnja s.k. tadi bergirang, 
bahwa sekarang banjak jurist moeda 
jang mendjalankan practijk advo- 
caat kersversch dari bangkoe Col- 
lege maoe bekerdja sebagai ambte- 
naar terbeschikking, — tingkatan 
jang paling rendah — oleh karena 
dengan djalan demikian dapat mem- 
peroleh pengalaman goena bekal di 
kemoedian “hari apabila berniat 
mempractijkkan pekerdjaan  advo- 
caat lagi, 

Djoega s.k. terseboet bergirang 
dan mengandjoerkan soepaja bangsa 
kita teroes meneroes mentjoba men 
doedoeki segala tingkatan djabatan. 
goebernemen. 
Pemandangan s.k. tadi baik, tapi 

tidak seloeroehnja. Baik, apabila 
kita oetamakan oesaha mendoedoeki 
segala tingkatan djabatan goeber- 
nemen. 

Dilihat dari djoeroesan lain, ke- 
adaan jang sekarang kerap sekali 
terdjadi agak mengetjewakan. Ba- 
njak intellectueelen kita jang telah 
melakoekan vrije beroepen mening- 
galkan pekerdjaannja tadi dan ma- 
soek bekerdja pada goeberiemen. 

Dalam hal jg. demikian tak boleh 
kita membanggakan diri. Boekankah 
ini berarti bahwa mereka Jintellec- 
tueelen) itoe tak besar kepertja- 
jaannja atas oesaha sendiri ? 

Lebih mengetjilkan hati hal ini 
oleh karena boekan satoe doea orang 
sadja dan boekan intellectueelen 
moeda sadja, tapi djoega mereka 
jang telah lama melakoekan vrije 
beroepen seolah-olah mentjari per- 
lindoengan dalam ambtenarij dengan 
gadji jang tetap. 

Baroe-baroe ini terkabar djoega 
bahwa dr. S. dari Solo akan beker 
dja pada gemeente Bandoeng, pada 
hal beliau telah bertahoen-tahoen 
djadi dokter merdeka. 
Dalam hal ini boekan sadja kita 

jang ketjewa, djoega maksoed per 
goeroean tinggi terloepoet. ,,Apabi 
la kamoe, kaoem student sehabis 
beladjar di sekolah tinggi hanja 
mengharap-harap pekerdjaan pada 
goebernemen, maka toedjoean per 
goeroean tinggi ta' tertjapai,” de- 
mikianlah koerang lebih oetjapan 
seorang goeroe besar sekolah Ha- 
kim tinggi di Betawi pada peladjar2. 

Kiranja djaman jg soekar, ma- 
laise, tidak mendidik oentoek ber 
oesaha sendiri. Vrije beroepen ha- 
nja dianggap force majeure. Advo- 
caat sementara, dokter-merdeka 
voorloopig, bekerdja pada peroesa- 
haan bangsa sendiri sekedar me- 
noenggoe djabatan terloeang. Apa- 
bila telah djadi ambtenaar orang 
melihat kebelakang” dan dengan 
bernapas pandjang berkata : 

Oentosng djaman soekar, djaman 
pertjobaan, telah lampau. Vrountje, 
we zijn in veilige haven! 

Rasanja intellectueelen kita — me: 
mang toeakah ? — telah bertabrat 
toea. Ta' ada kegembiraan terhadap 
perdjoeangan hidoep. Spanning dari 
pertanjaan : Zal ditlukken of niet, 
ta' tampak. ,,Als dit niet lukt, 
beproef ik iets anders” ta' 
ada. 

Gadji tetap, pensioen dapat diten- 
toekan. Twee vliegen in €€n klap! 
Dalam keadaan jang demikian te- 
nang dan berketentoean orang bisa 
mentjapai oemoer seratoes tahoen ! 

Rasanja perloe dihidoepkan itoe 

initiatief sendiri. Betoel-betoel ta- 

bi'at, djangan hanja force majeure. 

  

Tea 
Dengen doeka tjita kita 
mengabarken njang kita 
poenja penggawe Toean 

OEY TJAY GOAN 
telah meninggal doenia 
pada tanggal 12 October 
1938. 
N.V. De Bataafsche Petro- 
leum Maatschappij, Hzn., 

Agentschap Batavia.   
  

  

Restaurant 
Kramat 60A |   DJO 

Depan Station tram — Batavia-C. 
anang 

KJAKARTA 
Telefoon 5724 Weltevreden. 

Selamanja sedia makanan tjara Indonesia dan Europa, ditang- 

goeng lezat rasanja dan didjaga kebersihannja 

Dikerdjakan oleh achli toekang masak dari Djokjakarta — || 

   



   
     
    
         

  
ang ia a tjari, betina pe- 

“ lakes“ Maatschappij. 

Im Laga pa itoe. 

      

  

  
  

NG 
Bea di Tjirebon ? seal ingin 
'mendoega perasaan wanita ? Siapa 
erprakiyken serta akibatnja ? Siapa 
ta Bandoeng dan Garoet ? 

U n Mesin Hilang” 

  

   

      

  
: 1 Ad inistratie Penak Senen 107 Batara 

t Pemandangan Tsirebon. 3. Boekhandel ,, Gazali" 
ekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G. Na 
irebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa 

5 Aha eka 7. Moh ni Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 
man Siswa “Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemil: | Taman Siswa Tiikampek. 1 Dirdjosoebrofo Taman 

    

    

      

  

   
   

  

    

          
  

   
  

  

  

Kita ada sedia Toepa-roepa : : & ILI N GAN P ADI 

Kaloe beli ini machine 

pak tani bisa giling 
sendiri padinja 

   

      

    

      

Pake ten:ga (ngan pi 
55 koelit. Capaciteit 
/apic gabah se-d,am 

Oh 2 

Ada sedia roepa2 Ma 
-chine pake tenaga: Ta- 

  

   

    
    
    Padinja tidak pitjah, 

kerdjanja paling gam- 
:pang. Practisch dan 
Econ- misch. Uitwe.- 
kingnja sanget menje. 

-nangkan. Soedah ba 
injak dapat poedjian 
dari 2ntero tempat: 

Keterangan dan Naa boleh (dapat pada 
Importeur : ES 

NIPPON SHOKAI 
| Doewet 33. SEMARANG Senen 60. Telf. Wi. 1189. BATAVIA-C. 

Sean 39, an kasa 2. il SOER ABAJA. 

          

   

   
      

     

  

    
    

      

   
Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

Hero at Hare!      

        

  

L FL IN N 
       
   
     

OLIVIA DeHAVILLAND nya Senar 
BASIL RATHBONE » UNA OCOKNOA 

Na RAINS | ! 

ini dia si MEESTER WERK Keloemaen dari WARNER BROS, 

dan berwarna menoeroet kepinteran techniek film dalam tahoen 

1938 ini, dan mengambil tjeritera jang soedah termashoer 

: sekali diseloeroeh doenia ROBIN HOOD. 

HARGA TEMPAT BOEAT INI FILM SADjA NAEK SEDIKIT. 

Loge P 0.15 —te Klas F 0.60—2e Klas F 0.40—3e Klas F 0.20 

RIJKAARTEN TIDA BERLAKOE 

  

  

ngan Kaki Motor -olie. : 

  
  

  

  

   

                        

    

                      

   

   
    
    

  

  

ea at D. 0kjes 
on! baby Vezoraing, 
HARGA H NJA F0.65 PER BLIK 

D0 Bisa dapat pada agenten diantero kota Batavia atau .. 
(0 GHEM.HANDEL , THERAPIE Pasar Merah(Senen)Bat-C. 
2 ga dar Administratie » PEMANDANGAN" Senen 107, Bat-C, 

  
  

  

2 “ Ja Soedah terbit 

i Boekoe tjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

Isinja bergoena sekali bagaimsna tjara- 
nja laki rabi. Harga f 0,40 
franco roemah pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman. 
dangan. 

        
MOLENVLET 0, 89 BAT.C. 

PATRA en Pa an 31 

  

  

  

: ,Pewarta 'Kewarasan" 

| toek menjemboehkan penjakit GO- 

.NORRHOEA tkentjing nanah) jang 
sangat terkenal, terbikin atas tjam- 

poeran Sistarine dan Methylen- 
blauw (Ce H3 N,SC! -i- H: O) 
ternjata dengan perobahannja aer 

seni kehidjau-hidjauan, manakala 
Lengan makan Obat , ANTI- 

OOT: 

Harga dari Isi 30 caps $ 1.25 

” " 60 “aa 225 

aa Saat Boots S3, 

perkakas keperloean SPORT, MIN 

'salnja oentoek Tennis, Badminton, N 
Voetbal, dan lain-lain sebagainja.$ 

Joean Breien, Borduur dan goena 

| memboeat Kunst serta Corsage-' 
Wpemen, 5 

houders jang telah terkenal, de- 
ngan Na graveer nama. 

Kramat 10—12 Batavia - Centum Tel. No. 5995 WI, 

' Obal-Obat. Tjap Padi bisa dapa! beli pada Toko-Toko: 

s Kaneko" Me. Cornelis ,Nanyo" Palembang 
TA SG” Pagar Alam « Noborimoto” Palembang 
SA SO Benkoelen ..Miyasaki” Palembang 

. Keyo" Moeara Enim ,Sagawa" Lahat 

I-..Suzuki" Tjimahi » Kinan" Lahat   »Nagato“ Clichefabriek Batavia,        

G R ATIS!!! 
Prijscourant dari Obat-Obat Tjap 

La Padi. 

: N TG 0” Caps | 

ag Obat satoe-satoenja oen Ji, 

  

Dj: sega Aiitosat roepa roepa   
    

   
Perkakas dan sekalian keper- 

| Selamanja sedia Pilot Vulpen 

TOKO SAN Y Os 

Tandjongkarang.   Sanyo" 

  

Na - menang 

»KASATRIAN"” 
Kadjiweg No.48 — Batavia-C, 

La 0 

VAKKEN : Nederlands, Engels, Han- 
dels corr., Boekhouden Handels rek., 
Handels kennis & Handels recht. 

TOELATING: Diploma K.E., HIS, 

of Schake!school. 

SCHOOLGELD: f6.— per maand. 

AANMELDINGEN : Dagelijks vdor 1 

Nov. 8 — 12 um. en 6 — 8 u.m. 

De Directie. 

PENYEANA NENGYE NA NIA 

WENALIN 
(Obat koeat special lelaki) 

Anggota badan lemas, (lelah) koerang 
tenaga, koerang soengsoem, badan rasa 
dingin dan lemas, Makan 1 tI, sadja 
soedah bisa boeklikan sendiri, badan 
djadi segar dan dapat kekoealan mbpeda. 
Tanggoeng kemandjoerannja ini obat' 

hesch isi 200 bidji f 3,-. Wenalin 
exira koeal f 5.75, 

SINAMON 
Soepaja bisa datang boelan, boenting 
djangan makan, tidak berbahaja 63 bi- 
dji f 175, 126 bidji £ 3.25. Sinamon 
exira koeal f5 50. 

MORANA 
Orang jang dalem badaanja seringkali 
sloear seperti prongkolan telor, (oelji2) 
bisa pindah di mana-mana kaloe di bla- 
kang (geger) betoelan oeloe hati, dada 
bisa rasa sesek, en bidan tida enak 
enz. Ini tanggoeng bisa toeloeng 120 
f 1.50, 240 £ 2.80. 

ORGINA 
Boeat masoek angin, dingin, ngrekes, 
mr1oe foempa2 enz. Makan ini obat 
tanggoeng baik. Badan rasa anyef se- 
ger 120 bidji f 1.50. 

RIGASTA 
Maks Rigasta dalem 2 djam di moeka' 
targgoeng bisa bikin seneng en poeas 
e! kijang seneng plezier. Speciaal boeat 
apel kekoeatan fahan lama f 1.50, be- 

sar f 2.80. 
- GISTALIN 

Speciaal boeat bkin prempoean seperti 
gadis kombali. Pake ini obat tanggoeng 
bisa bikin sewaktoe istri dapet Ijoekoep 
keinda'an, 1 fl. f 1.50, besar f 2.80. 

DAMES PILLEN 
Bisa bikin prempoean djadi moeda, se- 

  

  

  

mIhat seger, badannja singgset (kuing). 
Makan Dames pilien en pake Gistalin, 
tanggoeng teroes bisa djadi seperfi ga- 
dis kombali 1 fl. f 150, besar f 2.80. 

MENSTRUATIE-PILLEN 
Mase, alawa waktoe dateng boelan, ba 
dan rasa fida karoean, peroei berasa 
m -eles, antero badan sakit, dingin ping 
gang pegel alawa klogarain sedikit 120 
bidji f 1.50, 240 f 2,80. 

FERASOL 
Obat boeal sakit nier, p'nggang pegel, 
anfsro badan rasa sakil, aer kenfiing 
Ibsetek, en selaloe maoe marah2 makan 
3 fl tanggoeng baik 120 bidji f 1.50, 
240 bidji f 2,80. 

Pesenan berikoet oewang ongkos vrij, 
S.k. Pemandangan. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarang 

PATJAR 
Apakah Toean dan Njonja soedah 

menjaksikan ROBIN HOOD di Al- 
hambra ? 

Djika beloem, datanglah jang siang 
soepaja tidak kehabisan tempat. 

  

  

  

  

BERSEDIA sepatoe boeai Toean2, Njo- 
nja2 dan Anak2, dengan harga jang 
sanget moerah. 
Toko Sepatoe Bata di Passar Merah 
(Kramatplein) Batavia-C 
  

“ Dimana Toean bisa dapat per- 
tjetakan jang rapi dan moerah. 

Lain tidak tjoema di Drukkery 
Pemandangan, 

Rapi, moerah dan tjepat. 
  

Toean dan Njonja tentoe akan ke- 
tjewa, djika ROBIN HOOD diliwat- 
kan begitoe sadja. 
ROBIN HOOD satoe film jang sa- 

ngat memoeaskan bagai tiap2 penon- 
ton. 

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan doeloe harga f 1.25 sekarang   

  
f1 — ongkos f 0.06, 
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nja Ta ha Aan 
annja baik baik. 

  

    

Cleh Soetan Sanif 

ibnja toemboehnja tiada baik. 

1 hal itoe. 
tang tanaman itoe, galibnja le- 

hasilnja ta' banjak. Boeat 
tiap tiap benih tentoelah tiada sa- 
ma lama waktoe menjimpannja. 

se- Padi Sem amanja, baik disimpan 
2 arang 5 atau 6 boelan. 
i a Djago eng, kedelai, dan katjang hi- 

a -nlarg 4 atau 5 boelan, katjang tanah 
i|2 atau 3 boelan dsb. Menjimpan be 
nih terlampau lama, tentoe djoega 
(tiada baik. Diatas telah dikatakan, 

1 kelbahwa benih jang baroe dipetik dji 
alka teroes ditanamkan, menghasil- 

   

      

   
   

     

   
   

   

    

   

  

   
   

  

      

im kaian, maka pakaian 
itoe sein sewa dapat tahan. Djika 
.perempoean ahli dalam hal menj 
'pan barang makanan, ta' dapat 
tiada RARE 1 akan selaloe ber- 

Hengannsan besar 

    
   
    

  

       
     

         

    
   ngat besar ma'nanja. 

| Dalam karangan jang ketiga be- 
“las,telah kita pertjakapkan tentang 
' memilih benih atau bibit. Soedah 
kita perma'loemkan, bahwa peker- 
djaan itoe hendaklah dilakoekan de 

'ngan saksama, bila kita berkehen-| 

     
    
     

    
   
   

  

: la berkoerang 
Injak jang djadi 

iperoleh. Kalau ki a pintar| 

dak memperoleh hasil jang sebanjak | 

|kan tanaman jang lemah batangnja. 
enih jang telah terlampau lama di 

an, kekoeatan toemboehnja te- 
»artinja ta' kan ba- 
i kalau ditanamkan.     

. Adapoen goena benih disimpan 
dahoeloe begini: Bidji itoe, bila di 
tanamkan akan toemboeh mendjadi 
tanaman dan berboeah. Maka dalam 
'waktoe itoe dapatlah dikatakan bi- 
dji itoe bekerdja. Bekerdjanja boe 
Ikan main kerasnja. 

Oleh karena itoe, bila ia telah di 
petik, maka sebeloem ditanamkan 
poela, adalah soeatoe permintaannja | 
kepada kita, jang haroes diloeloes 
kan. Permintaannja itoe ialah, ia 
hendak melepaskan lelah dahoeloe. | 
Djadi menjimpan benih itoe kalau 
demikian sama artinja dengan mem 
(berinja kesempatan menghentikan 

“Pib l, |letihnja. 
bahwa dalam Mae binaan perka-| 
taan ,,menjimpan“ itoe djoega sa- 

Selama benih itoe melepaskan 
pajahnja, ia meminta poela soepaja 
dipelihara dengan baik-baik. Apakah 
permintaannja itoe? 

Benih itoe hendaklah disimpan 
ditempat jang kering. Bila ia dita 
roeh ditempat jg lembab tak dapat 
tidak ia akan bertjendawan. Lemba 
ganja akan mati.   banjaknja. Benih jang telah dipilih 

e, haroes didjemoer sampai ke- 
iring benar. Sesoedah itoe, baharoe 
lah ia kita simpan. 

    

  

    

    

   
   snjangkal oeraian kita itoe, dan 

ata: ,,Soedah dengan bersoesah 

  

   

   

  

    

  

“datang poela permintaa 
irkoe, bila benih telah dipi 

boeat apa lagi riboet-riboet. Ta | 
sadja Bahan roemah. Habis 

Asal didjaga djangan sam 

      

    
   
   

  

   

Tentoe akan banjak orang jang| 

koe memilih benih itoe. Se-| 

  
    
   ti Rabi'ah itoe dilarikan koe- 

g, pada hematkoe memadailah”. 
apoen piil jang demikian itoe 

    

    
    

  

rloe benar disimpan baik-baik. 
goenanja begini: Dahoeloe 
kita pertjakapkan, bahwa 

berisi lembaga, boekan ? 
han poela telah ma'loem kita, 

      

    
    

   

   
    

   

   

wa bidji itoe. Kalau demikian 
ve didjaga,soepaja lembaga bidji 

e dapat teroes hidoep. Bila lem-| 
1ga itoe mati, maka bidji itoe tia- 

“da akan dapat lagi toemboeh, djika 
(ditanamkan. 

k Tentoe akan ada poela jang ber- 
kata: ,,Kalau demikian, boeat apa 
lagi bersoesah pajah menjimpan be- 

dah ia petik, teroes ditanamkan ?“ 

gini : Kebanjakan benih, sebaik-baik 
nja haroes disimpan dahoeloe boeat 
sementara waktoe. Tentoe banjak 

00... jang heran mendengar perkataan 
2 kita itoe, boekan ? Adapoen perloe 

nja benih disimpan dahoeloe mari 
kita beraikan : TK benih jang ba- 

  

, sebagaimana daging | 

salah. Benih jang telah dipilih itoe| 

a lembaga itoe mengandoeng| 

nih itoe? Apakah tidak baik sesoe-| 

Maka djawab pertanjaan itoe be 

dengan menjelenggarakan orang jg 
sedang tidoer. Maoekah kita ditidoer 
kan ditempat jang basah? - ? 

Tentoe tidak, boekan? 
“Bibit padi oempamanja, digan 
toengkan dibagian atas didalam 
loemboeng. 

Bibit djagoeng jang masih berkoe- 
lit, digantoengkan ditempat jang 
berasap-asap diatas para dapoer. 
Bibit katjang tanah, jang masih 

berkoelit, disimpan didalam kaleng, 
jang diberi bertoetoep rapat. 

Bibit kedelai dan katjang hidjau 
|baik disimpan didalam kaleng jang 
(diberi bertoetoep rapat. 

Bibit jang haloes, oempama men- 
timoen, teroeng, tjabe, bajam, tem- 
bakau dsb. baik disimpan didalam 
botol sesoedah ditjampoeri aboe 
kering. Botol itoe disoembat rapat 
Gan ditaroeh ditempat jang berasap 
asap. 

Ma'loemlah kita kiranja, bahwa 
ipara dapoer itoe berpengaroeh be- 
nar dalam hal menjimpan benih. 

binatang ta' berani datang kesana 
oentoek meroesakkan benih itoe. 

Tentang aboe itoe ada beberapa 
sifatnja jang baik, ja'ni ia dapat 
mentjegah binatang-binatang ketjil, 
oempama semoet. Lagi poela ia da- 
pat menangkap oeap air. Djadi di 
djaganja, sehingga benih itoe selaloe 
kering adanja. 

Demikianlah makin njata bagi ki 
ta, bahwa bertaniitoe, roepa-roepa- 
inja ta' moedah. Berdjenis-djenis 
pengetahoean bergoena kita paham 
kan dahoeloe, bila hendak djadi 
orang tani toelen. 
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OENGARAN. 

Pembantoe menoelis: 
Hoedjan »woh?, 

Oleh karena kota Oengaran ter- 
letak ditengah berbagai goenoeng, 
maka hoedjanlebih banjak toeroen 
nja daripada dilain-lain tempat. 
Sekarangpoen telah moelai. Ketika 
hari Selasa tanggal 11/10 '38 pada 
djam 5 sore kemaren doeloe kem- 
balilah air hoedjan djatoeh, ter- 
njata menampak poela potongan air 
bekoe (ys) ketjil ketjil sebesar| 
boeah pohon moenggoer. 

Fondsdokter berpindah tempat. 

Tersiar berita sebentaran lagi t. 
Dr. S. H. Soeprapto, seorang 
dokter partikelir akan meninggalkan 
Oengaran oentoek berkediaman di 
Magelang, karena menoeroet kata 

— setengah orang kota Magelang ke- 
'koerangan dokter partikelir. Berhoe 
'boeng dengan hadjat terseboet ma 
Ika beliau telah meletakkan djaba 
tannja sebagai fondsdokter bagi pen 

sa. Kesempatan oentoek memboeka 
praktijk hendaknja lekas dipergoe 
nakan oleh lain dokter, agar soepaja 
Oengaran mempoenjai dokter parti 
kelir lagi. 

Goena menggambarkan keboetoe 
han dokter patoetlah kita beritakan, 
bahwa Gouv. Ind. Arts dari Salati- 
“ hanjalah datang di Oengaran 
oea kali dalam satoe minggoe, se   

dipetik teroes ditanamkan, |j 

rapa pertjobaan telah menjata 
|dengan ,.sedil 
goena menggoembirakan djiwa moe- | 
|rid moeridnja. Beberapa anak anak | 
perempoean dari a 
Idi Rini” poen akan menjoembang 
tenaga, sedang poela akan diper- 

Samakanlah menjimpan benih itoe | 

Tempat itoe kering dan lagi binatang 

doedoek Oengaran dari segala bang | 

jg datang se 

"06 tgl. Gia 
    
   

  

hendak melangsoengkan perajaan 
oepatjara sekedar 

    

   la keloearga,,Mar 

toendjoekkan. Bahan pentjak. 
Kesemoeanja didjalankan oleh 

anak anak ketjil. 
—- 0 —am : 

SOERABAJA 

Tentang letoesan dalam kapal 
»Nishin Marus 

Koerbanmati diang 
koetkedarat 

  

kan lebih landjoet tentang letoesan 
dalam kapal Djepang ,,Nishin Maru" 
sebagai berikoet: Leiding goena 
stoom jang soedah dipakai dalam 
kamar mesin telah meledak dengan 
tidak ketahoean sebab2nja. Oleh ka 
rena itoe pegawai-pegawai jang be 
kerdja didekat itoe terpoekoel oleh 
aroes stoom, hingga 4 orang dari 
mereka loeka parah hingga dengan 
seketika laloe mati. 

Orang jang kelima sedikit ketjil 
loekanja, dan diangkoet keroemah 
sakit C. B. Z. Soerabaia. 

Kapal itoe sendiripoen menoedjoe 
ke Soerabaia dan berhenti diloear 
teloek. Setelah ini maka administra- 
teur kapal itoe menaik kekapal. Da 
lam pada itoe kapal seret ,,Gina" 
menolong mambawa koerban2 ka 
pal itoe kedarat jang kemoedian di 
angkoet keroemah sakit, jang diha 
diri djoega oleh pegawai-pegawai 
kongsol Djepang.Lain dari pada itoe 
majit-majit dibawa Pekeapat pem- 
bakaran. 

    

  

SG — 

Kapal ,,Piet Hein” roesak dalam 
peladjaran 

kini Pad? ke 
Soerabaj 

Kapal ,,Piet Hein”” jang beladjar 
diselat Soenda, mendapat keroesa- 
kan keroesakan dibagian depan, 
hingga terpaksa menoedjoe ke Soe- 
baja dengan kekoeatan sendiri. 

—. Oo — 

Baginda Sultan Djokja di S'baia 

Mengoendjoengijaar 
markt. 

Aneta dari S'baia mengabarkan, 
bahwa hari Rebo malam baginda 
Sultan Djokja telah mengoendjoe 
ngi jaarmarkt dengan diterima oleh 
bestuur disana. 

Dalam koendjoengan baginda itoe 
jang menarik perhatian baginda ia 
lah stand Paketvaart dan staats- 
spoor 

— 

Memboeat peta Djawa 

Dioelangilagi: 
Aneta dari Bandoeng mengabar- 

kan, bahwa setelah oesaha  mem- 
boeat peta Djawa diperhentikan pa 
da kwartaal ketiga tahoen ini, maka 
nanti dalam tahoen 1939 akan di- 
moelai lagi. 

Lebih landjoet direntjanakan djoe 
ga seroepa itoe goena Soematera, 
jang dalam tahoen 1933 diberhenti 
kan. Akan tetapi hal itoe tidak 
akan bisa dimoelai dalam th. 1939. 

conan Oo — 

SOEMENEP. 

Berangkat R. P. Notoadikoesoemo. 
Ke Sampang. 

Pagi-pagi benar disekeliling dan 
dekat Kawedanan amat ramainja. 
Kendaraan jang datang-pergi mem- 
bawa beberapa pegawai negeri boe- 
mipoetra, bangsa Tionghoa dan 
Arab, loerah-loerah dan agent-agent 
bestuurspolitie sama datang djoega. 

Diantara jang hadlir kita dapati 
toean Patih dengan Raden Ajoe, 
Detachementscommandant, beheer- 
der Waterleiding toean Davidz, dan 
lain-lainnja. 

Sesoedah hadirin bersama dengan 
toean wedana jg hendak berpisah 
itoe diambil gambarnja, maka bebe 
rapa wedana lainnja dan agenten 
berbaris dan agent jang tertoea me 
njampaikan beberapa oetjapan ke- 
pada wedana jang akan berpisah. 
Toean wedana laloe mendjawab dan 
menjatakan terima kasihnja atas 
bantoean jang telah didapat selama   ada di Soenenep. 

“istimewa pada 

lir Mardi Joga| 
: ma ii #oleh toean R.fS o e-| 

“Brot :siswojo "berke-| 

  

  

DJAMOE GALIAN semboeken: 
dateng kotor, 

MOEDA sebab: 

1 Badan djadi keras, 

MOEDA kombali. 

Begitoelah sasiatnja Djamos Galian, 

Harga 1 fl. 

     

   
   

  

    

  

   

  

   
    
     
     

      
     
      
     
       
        
       

        
    

  

       

      
    
    

  

    
   

Dara poeli, ringkesken peranakan, befoelken 

Orang perampocan jang sering makan Djamoe Galian fentoe djadi AWET 

2 Moeka djadi berfjahja terang. 3 Dada djadi 
kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset. 6 Ping- 
gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknia DJADI 

Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet beloel 
recepinja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa, 

dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50 
Harga terseboet belon ferifoeng ongkos kirimnja 
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes, 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliei Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat. 
  

  

Soedah itoe berangkatlah 20 au 
to, jang depan sekali kepoenjaan 
veldpolitie. Sampai di Sampang 
grombolan tadi diterima oleh Comi 
te van Ontvangst, jang dipimpin 
oleh toean Mantri Politie Kota. 

Sekedjap mata kawedanan di 
Sampang penoeh dengan koendjoe 
ngan. 

Ditengah djalan grombolan dari 
Soemenep berdjoempa dengan grom 
bolan wedana Sampang jang dipin 
dah ke Soemenep. 

— YG — 

Menjelidiki goenoeng di Hal- 
maheira. 

keterangan hoofd- 
mantri. 

Dari Bandoeng Aneta mengabar- 
kan, bahwa hoofdmantri dalam di- 
nes penjelidikan goenoeng api telah 
kembali dari oesaha penjelidikan 
dipoelau Halmaheira 3 boelan lama- 
nja, jaitoe kegoenoeng api jang 
keras-kerdjanja, Doekono. 

Beberapa pendakian telah gagal 
oleh karena banjak awan-awan ber- 
sama aboe. Kerdjanja goenoeng api 
itoe moelai semendjak tahoen 1933 
oleh goenoeng Kariang. 

Dalam boelan jl. kampoeng Ma- 
moeja, jg ada tanamannja jang roe- 
sak oleh aboe, kini pindah tempat. 
Tetapi tidak ada bahaja goena pen- 
doedoek. Dalam pada itoe aliran 
aboe dan lahar berhenti, tetapi soe 
ara gemoeroeh, soeara memetjah 
dan hoedjan deboe teroes meneroes. 

Didaerah antara Toledo, Mamoeja 
dan Galelabaai masih banjak soea- 
ra soeara tsb. belakangan tadi. 

Tetapi pendoedoek aman dan ten- 
tram, sekalipoen banjak jang roe- 
sak panennja oleh aboe tadi. 

— 9 — 

AMBARAWA. 

Perselisihan di kalangan Begrafe- 
nisfonds Timoer. 

Timoreesch Begrafenisfonds sa- 
toe perkoempoelan jg telah bertja- 
bang-tjabang di Salatiga, Solo, Ma- 
gelang dan Ambarawa (terseboet 
belakangan ini adalah tempatnja 
Pengoeroes Besar) dan beranggota 
terdiri dari bangsa Europa' Timoer, 
Ambon dan bangsa Menado, telah 
timboel perselisihan antara Pengoe 
roes Besar dengan tjabang2nja. 
Perselisihan ini disebabkan oleh ka 
rena ketoea P.B. toean H. Booy jg 
sampai ini sa'at memegang oeroe 
san keoeangan, telah menolak oen 
toek diselidiki boekoe-boekoenja 
oleh accountant, hal mana atas an- 
djoeran dan desakan tjabang Sala- 
tiga. Politie telah toeroet tjampoer 
dan salah satoe akibat dari hal ini 
jalah memberhentikan ketoea P.B. 
boeat sementara waktoe. (schorsing) 

Di Ambarawa telah diadakan ra 
pat kombinasi antara wakil-wakil 
tjabang dan dalam pertemoean an   

  
  

tara lain telah diambil resolutie : 
1. Semoea anggota mempoenjai 

hak sama, ta? memandang bangsa 
apa djoea. 

2. Menghapoeskan P.B. dan di 
ganti dengan Badan Penasehat 
(Raad van Advies), terdiri dari 8 
orang dan seorang secretaris-boek- 
houder, dari saban tjabang 2 ad- 
viseurs. : 

3. Dari oeang kas sebesar f 3400. 
tiap-tiap menerima f 400.— Kapi 
taal goena reserve f 1800.— akan 
disimpan di kantor Postspaarbank 
dengan dikoeasai oleh Raad van 
Advies. 

4. Dalam pengoeroes tidak boleh 
lebih 4 orang bangsa Timoer. 

—O— 

TJIREBON 

A. G. S, menoelis : 
Propagandisten P.T. 

Pada malam Selasa tanggal 10/11 
boelan ini langsoenglah combinatie 
vergadering perkoempoe" 
di Tjirebon atas sn 
bertempat digedong “ 
A.I, di Pekaroengar : 
hadliri oleh wakil. 
nan Persis, Al Irsjaa-. 
T, dan tt. Moh. Basalamah, Lim 
Sie Hoo dan Ali Basalamah. 
Pertemoean dimoelaikan djam 9 

malam. Sdr. Aboebakar Aidid, ke- 
toea rapat itoe menerangkan mak 
soed combinatie-vergadering itoe ja 
ni: mendatangkan propagandisten 
P.I,T. ke Tjirebon dan mengadakan 
openbare propaganda, membentoek 
badan Gomite Penerimaan. 

Doea maksoed it6be oleh rapat di- 
terima dan Comite penerimaan ki- 
ni terdiri dari tt. Aboebakar Aidid 
dari P. A. I. (ketoea), Sbejat dari 
M.I.T. (wakil.ketoea), Oemar Ba- 
djaber dari Persis | Bendahari |), 
Moh. Basalamah (Al Irsjad), Liem 
Sie Hoo, Masna (N. O.) pembantoe. 
Vergadering ditoetoep djam 10.15 

malam dengan selamat. 

Palm 
ANA 

Kxcursie ,, Pendjadjah «. 

Pada tgl. 9 Oct. 1938 perkoem- 
poelan Pendjadjah soedah menga- 
dakan darmawasita ke Lembang. 
Dikoendjoenginja kawah Tangkoe- 
ban Prahoe,Bosscha Sterrewacht 
dan kota Bandoeng. Pemimpin Dar- 
mawasita itoe tt. Oesman dan Hoe- 

sin. 

Pasar malam amal Tiongkok 

Pasar malam amal Tiongkok soe- 
dah habis. Pendapatannja soenggoeh 
menjenangkan. Pendapatan kartjis 
dan tontonan f 16000, sedang Pa' 
Wongso dapat  mengoempoelkan 
£ 5000, sehingga pendapatan ber- 
djoemlah f 21000. Djoemlah keloea- 
ran ocang f 9000: djadi oentoeng 
£ 12000. Siapa bilang Indonesia mis- 
Int nh 

mam  



       

       

   
   

       
    
    
      

          

    
    
   

  

   

          

   

    

   
   

an | perbintjangkan, barangkali pertje- | 
raian sebahagian negeri Tsjecho-Slo 

!(wakia zonder plebisciet ! 

        

   

    
   
   
   
    
   

   

    

   
      

    

   

  

   

  

    
   

   

  

   
    

   
    
     

   

   

   
   

        

   
      

dik |sers, karena apa sebabnja ia mem- 
- ma biarkan sadja bangsa Duits jang 

or|itindas Italia di-Tirol ? Maksoed- 

    
      

     

    

   

  

    

      

    

   

  

    

       

  

    
    

omid. joe Maan, 
23 3 m “ 

Besa tetapi doesta itoe soedahlah 
egitoe biasa oleh negeri? 

£ “penglihatan pada ke- 
'Runciman pergi ke 

Ha dipertahankan Sanata djoe 

"akan oleh pemerintah Tsjecho-Slo- 
“|wakia pergi begitoe djaoeh sehingga 

'Isouveriniteit negeri itoe diroesaki, 

»|maka agent2 Hitler mendapat ke- 
5 ng 'moengkinan lagi boeat membongkar 

2 kebelakang, sekarang hal plebisciet, 

i-|leh djadi, pemerintah2 di Londen 
: jdan Parijs akan menoeroet perintah 
i fitoe. 

|democratie, barang jg meroepai de- 

|Slowakia soepaja ia dapat mengoea- 

: s maksoednja itoe, maka soedahlah 
is| datang tempo oentoek menghadapi 
2 Pekat jang keras (aartsvijand) 

Isekarang perkataan itoe baik bagi 

2 | kita mesti toenggoe doeloe, apa bang 
“Isa Tsjech soedi 
t|damai (boeat sementara) oentoek 
bahagian barat Eropah itoe. Kita 

-Isekarang akan berdiri Tsjecho-Slo- 

La Ka araan, | 
b: sa? si 

satoe dari bangs k |kia akan berdiri sendiri, djika bang 
|sa2 barat tidak menjapoe pemerin 

ja njata2 barang 

ga banjak orang: 

ir! bannja akan tenggelam dalam nista 

Pe “Tatan concessie 
ri kaoem Sudeten-Duitsers 

ih benar, dari Hitler. Tetapi Be- 
j3 j didesaknja memadjbekan oe- 

ea jang pergi lebih djaoeh dari- 

ipenjans ke-empat jang dimadjoe 

dan djika rentjana itoe didjalankan, 

? |persatoean negeri itoe dari dalam. 
Itoe akibat pekerdjaan Lord Run-|: 
ciman. 

Tetapi hal ini soedah ae 

hal penjoearaan ra'jatlah jang di| 

Itoe di- 
perintah oleh Hitler, dan amat bo 

Dalam Mk Anom kita seka- 
rang dapat disamping perfide Al- 
bion, Perantjis jang mendjak djan- 

| ajinja. Mendjalankan plebisciet-ple- 
'bisciet hampir selaloe hanja schijn- 

mokrasi-atau apa jang akan diboeat 
mengganti plebisciet 'itoe, berarti 
'achirnja negeri “Tsjecho-Slowakia. 
Memang itoe maksoednja diktator 
Duitsland. Maksoednja boekan ,,me 
merdekakan“ bangsa Sudeten-Duit- 

nja membinasakan negeri Tsjecho- 

sai segenap Eropah, sehingga dja- 
(lan ke-Balkan terboekalah. 

Dan djika ia soedah mentjapai 

Perantjis. 

235 Uu, over U, zonder U,” pada 

dikau, tentang dikau tetapi tidak 
dengan dikau, perkataan itoe diper 
goenakan doeloe oentoek Nederland : 

1 

Tsjecho-Slowakia  djoega. Tetapi 

membajar harga 

»langgap tidak. Disamping Spanjol, 

wakia. Bangsa Tsjech lebih pandai 
#dan lebih koeasa dari bangsa Spa- 
njol, keberanian mereka sama de- 
n gan keberanian bangsa Spanjol. 

Djika seandainja Tsjecho-Slowa- 

tah2 mereka jang begitoe penakoet | 
dan pikiran sempit, pemerintah2 jg 
konservatief jang didalam hati ber 
symphathie pada diktatur, maka na 
sib bangsa Tsjech jang begitoe moe 
lia itoe soedahlah ditentoekan. Te- 
tapi dengan itoe, nasib Eropah djoe 
ga soedahlah ditentoekan. Perada- 

dan perhambaan“. fPersindoj. 

Amsterdam 19 Sept. 1938. 

  

  

   
    

   

  

   
   

  

   

    

     

   

   
   

  

   

      

   
   

    

   

2 can? 1 This 
| djana AHA 

“ sen 8 An Ntar 

3 Be (Clubhuis). 

8 2g aa: Phi 2 3 5 

» 

ba di “gamat 

    

   Kena aa 
. soedah kena dibekoek 

' Baroe-baroe ini telah: kita kabar- 
Haa bahwa diroemahnja Pa Sodi- 

3 | kromo di daerah district Poerwan- 
| toro regentschap Wonogiri kema- 

. aoekan pendjahat rampok dengan bi 
Bea barang-barang jang | 

  

  

“lini soedah bisa ditangkap orang-|p 
orang jang melakoekan kedjahatan 
itoe, jang -menjebabkan ada satoe 

|kedjadian jang tidak dikira-kirakan, 
|toelis pembantoe kita dari Solo. 

Ketika orang-orang tetangga da- 
tang melajat |sesoedahnja pendja- 
hat sama lari djaoeh), orang-orang 
itoe akan poekoel ,,kentongan« 

'Iboeat kasih tanda bahwa disitoe ke 
djadian pendjahat-rampok. 

Sebeloem dipoekoel, ada salah se 
orang dari tetangga itoe jang me- 
larang atau memberi pertimbangan, | 
soepaja djangan memoekoel kento- 
ngan (tong-tong), sebab kalau si 
pendjahat itoe mendengar dan ia 
masih beloem djaoeh dari desa itoe. 
sipendjahat tentoe akan kembali 
dan akan melakoekan pengeniajaan | 

di akan m 
jang eaaktah kentongan itoe, be 
gitoelah | : 

memberi 3 
litoe, dan aloe 

ia laloe y 
jang ia Bata voei oeroesan ini 

     
   

    

    

    

  

   

        

   
     

   

  

   

  

    
     

   
    

     

meraboenoeh pada orang2 

r ngannja seorang te- 
memberi sda” Wae 

  

r Notes ini, 
pada tetangga jang | 

imbangan demikian 
kan dan dibawa | 
li Wonogiri. Be- 

hem ahannja itoe 

    

ber apa 

  

an Ne 

  

    
bola jalak Sma Team oran 

arang soedah ditahan 

   
   
     

| 22 Maart 1939 kita dapat 
melihat, ya opzet dari pasar 

lal itoe kita mendapat kete- 
i berikoet : 
jang tertoelis dalam 

1g pasar malam itoe telah 
|meridapat Pa Iatoepan dari Rijk 
'Soerakarta dengan pindjam zonder 
rente. Sekarang ini soedah terima 
pesanan dan lain lainnja (stand- 
houders 2 sedjoemlah f 22.000 
jang telah diterima sekarang soedah 
ada f 6000, toelis pembantoe M. 

Sekian itoe jang sekarang telah 
|dikeloearkan, boeat gerbang besar 
dimoeka Gladag (hoofdingang) se- 
djoemlah f 2200.— dikerdjakan oleh | 
aannemer R. Soebyakto di Solo. 
Pintoe jang sebelah selatan dan 
roemah lain-lainnja jang besar 
f 5.850— (djoega R. Soebyakto). 
Roemah jang ketjil-ketjil dari ger- 
bang sebelah oetara sampai jang 
sebelah Kidoel £ 3.300.— dikerdja- 
kan oleh aannemer M. Kartowidjojo. 
Semoea itoe dilakoekan dengan 
openbare aanbesteding. 
Beberapa matjam pertoendjoekan 

jang elok dan loear-biasa telah men 
dapat kesanggoepan dan diantara- 
nja d joegaanah dikasih ,,pandjer” 
oecang. 
Stand: Skan diadakan oleh diens- 

ten gouvernement (marine oorlog, 
onderwijs, D.V.G., S.S. P.T.T. dan 
lain-lainnja) teroetama dari depar- 
tement economische zaken. Djoega 
dari maatschappy jang besar-besar. 
Postdienst soedah memberi idzin 
boeat stempel semoea soerat-soerat 
per post dengan .sbezoekt Pasar 
Malam Soerakarta, 9—22 Maart 
1939”. 

Keoentoengan bersih dari oesaha 
P.M. itoe dikemoedian hari diserah- 
kan kepada pemerintah boeat mem- 
perbaiki keadaannja gewest Soe- 
akarta, teroetama kota-Solo. 

— GO — 

Excursie 

  

| | Anggota? Dewan Ka- 
“boepaten Betawi - 

— Setelah dibitjarakan beberapa kali 
didalam persidangan Dewan Kaboe- 
paten tentang akan diadakannja 
excursie anggota? Dewan Kaboepa 
La oentoek: melihat Mean djalan? 

Teng 5 adakan pada hari Kemis 
tg 20 October 1938. 

Adapoen programma sebagai 
berikoet : 
8-8,45 pagi Melihat roemah sakit 

Tangerang, teroes berangkat keroe- 
mah pemotongan chewan-chewan. 

8,55-9,15 pagi Melihat roemah pe- 
Imotongan chewan, teroes berangkat 
ke Ketapang. 

9,45 pagi Datang di Ketapang. 
9,45-10,30 pagi Melihat pelelangan 

likan di Ketapang. 
10,30 pagi Berangkat dari Keta- 

pang ke Krondjo. 
. 10,45-11,10 pagi Datang di Kron- 
djo dan melihat pasar Krondjo (hari 
pasar) sesoedahnja berangkat ke 
Balaradja melaloei djalan Pedja- 
moeran --- Tjiplak. 

11.40 pagi Berangkat dari Bala- 
radja ke djalan jang diperbaiki 
Tjangkoedoe — Tjisoka—Tigaraksa 
dan teroes ke Tjibadak (di tengah 
djalan akan berhenti kira-kira 15 
menit). 

12.40 tengah hari Berangkat dari 
Tjibadak ke Tangerang. 

1 tengah hari Datang di Tange- 
rang (Zand-en Grindbedryf) dan 
naik perahoe ke kantor Mega 
schapswerken. 

1.30 tengah hari Datang di kan- 
tor Regentschapswerken. 

Tempat berkoempoel di Tange-     
  

    

a dan ocang. Atas ketjaka- 
5 ya un ji B.B. dan Pn sekarang atau kasih poekoelan dan boleh dja    

malam -5 akan dibikin sangat| 

Restaurant 
Sawan BESAR 

Abonnement boeat boelanan. 

Sedia tempat speciaal boeat   

No. 2 P 

Tjoemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 

sedia roepa-roepa makanan Djawa, Europa dan laen2 minoeman. 

Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima 

NELLA NUN NE NAN NN ANN NN PNS NN er 

MATARAM 
BATAVIA-C. 

pesta of Vergadering.   
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S0OERABAIA, 

KN? IE An ne 

Iinonondonnonenenesesegeenstoeenoneoso0ooososooooo00 

JANG ENAK DIPAKENJA 
SABELON TOEAN DAN 
!NJONJA  PIGI 

tja Mata 

Djikaloe TOEAN dan NJONJA 
aken mendapet: 

KATJA MATA 

LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
TOENDJOENGAN 24, 

WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 
  

  

Djika pada djam 11.40 pagi di 
kliniek Balaradja masih ada orang 
orang jang berobat, akan berhenti 
disitoe, tetapi datang di kantor 
Regentschapswerken akan ter- 

lambat. 
— 9 — & 

Pertanjaan Dewan Ra'jat 

Pertanjaan toean Soangkoepon, 
terkirim tanggal 21 Mei 1938. 

Penanja mohonkan diri oentoek 
memadjoekan pertanjaan kepada 
Pemerentah, apakah Pemerentah ta' 
mempoenjai alasan oentoek mengem 
balikan. Teukoe Ali Basjah, bekas 
zelfbestuurder landschap Langsa, 
ketempat kedoedoekannja jang tadi. 

Sewaktoe menoenggoe poetoesan 
seharoesnjalah zelfbestuurder tsb, 
dengan menerima 'idzin tinggal 
diam di Betawi, diberi onderstand 
atas tanggoengannjakas Landschap 
jang bersangkoetan. 

Keterangan. 
Teukoe Ali Basjah disjahkan dan 

diangkat mendjadi zelfbestuurder 
Langsa 1Atjeh dan Daerahnja) me- 
noeroet acte van verband 22 Juli 
KO: 

Kesoekaran2 jang timboel dengan 
seorang pegawai Bestuur Europa 
ditempat itoe djoega, adalah sebab 
sebabnja beliau meletakkan djaba- 
tannja padatahoen 1934. Kesoeka- 
ran? itoe timboel oleh karena pega 
wai Bestuur Europa tsb. menjam- 
poeri. penghidoepannja prive dari 
Teukoe Ali Basjah sampai laloei 
batas. Antara lain beliau dibatalkan 
pembelian seboeah automobiel jang 
telah diserahkannja. 

Waktoe beliau meninggalkan tem 
pat tsb, maka beliau soedah menan 
da-tangani satoe keterangan jang 
terlampir ini, dalam nama diterang 
kan, bahwa beliau akan mendapat 
toelage sedjoemlah f 60.— sehoelan, 
oeang dari Familiefonds Langsa jg 
dikoeasai oleh Bestuur Europa. De- 
ngan isinja soerat keterangan tsb. 
beliau telah setoedjoe, ketjoeali de 
ngan apa 'jang terseboet dalam 
ajat 3 sub a dalam bahasa Belan- 
da, sebab dari ajat itoe orang bisa 
mengambil kesimpoelan bahwa be- 
liau pernah berboeat jg tidak be- 
nar oentoek menjampoeri oeroesan 
negeri Langsa. 

Teukoe Ali Basjah adalah seorang 
zelfbestuurder, baik dalam waktoe 
maocepoen diloear pekerdja'annja 
di zelfbestuurlandschap, jg selaloe 
berpendirian 'loyaal. Oleh karena 
lamanja beliau kerdja, maka beliau 
mendjadi seorang jg sedar dan ma 
sak dalam pikirannja dan segrang 
jang tenang. 

Dibawah pimpinannja seorang 
bestuurambtenaar jg baik” tentoe- 
lah beliau akan bisa memenoehi ke 
wadjibannja selakoe zelfbestuurder 
jang. mendatangkan kepoeasan jang 
sepenoeh-penoehnja.   rang pada djam 8 pagi. 

HALAMAN KEHAKIMAN 
  

Abonne no. 12035 di Makassar. 
B. masih ada hak ,,menagihs“ 
pada A. sebanjak koerangnja 
pembajaran. 

B. 

1. 

Kalau soedah meninggal 

berhak djoega menagih kepada 

  

A. 

Djawaban Peme- 
rintah. Terkirim 
tg 11 0ct.1938. 

Pemerintah tidak  mempoenjai 

Teukoe Ali Basjah dalam pangkat- 
nja doeloe ialah sebagai zelfbestuur- 
der Langsa sebab dalam 

ketjakapannja dan djoega pengha- 
rapan jang telah disadjikannja 
oentoek mendjadi seorang bestuur- 

nja. 
diberikan dengan alasan oleh Dir. 

tanggal 13 Augustus jbl. ini. Han- 
delingen hlm. 919). 

Persangka'an dalam keterangan, 
jalah, bahwa hal menjampoeri se- 

itoe ta' benar. 

jang telah dikirimkan, sebab ia ber 
tentangan dengan perdjandjian de- 
ngan bestuur jalah membeli auto 
jang lebih mahal dari pada oeang 
Familiefonds jang ta' diserahkan ke 
padanja sendiri. 

Oentoek berdiam di Betawi maka 
Teukoe Ali Basjah ta' perloe idzin. 
Menoeroet pendapatannja Pemeren 
tah maka tidak ada alasan oentoek 

kas dari pada toelage jang telah di 
terima dari. ,,Familiefonds“ itoe. 
(Aneta). 

9 — 

Pengeloearan lada Lampoeng 

Menoeroet angka-angka sementa- 

selama boelan Sept. '38 Lampoeng 

ri loearan. 

—9 — 

Moetasi 

Fort de Kock.   nh Laman Ba EA RN al 

ahli waris Batauisterinja 

B.B. dalam sidang Dewan Ra'jat 4 

dahkan ke Lagere Meisjes-school di ' 
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alasan oentoek menempatkan lagi ' 

segala | 
hal ia telah memboektikan tidak 

der jang baik, tidak dipergoenakan- ' 
(Menoeroet keterangan jang . 

orang Bestuursambtenaar Europa : 
ditempat tsb jg melampau batas, ' 
sehingga alasan kesoekaran bagi 
Teukoe Ali Basjah, persangka'an ' 

Bekas zelfbestuurder tsb dipaksa 
oentoek membatalkan membeli auto ' 

menambah toelage dari Landschaps 

ra, jang ada pada Kantor Statistik 

mengeloearkan 3.120.227 k.g. lada- ' 
hitam via Oosthaven kenegeri nege- , 

Nona Djalisah goeroe bantoe Lang 
gere Meisjes-school di Magek dipin 

&



  

   

      

      

       

   
     

        
    

    

    
     

     

'| Sport-Vereeniging SETIA" 
beroesia 10 tahoen 

Riwaj ct singkat 

lingan 13 Hita 
o8.v. Setia 

| 15, 16 — 22 dan 23 

    

  

   

  

    

    

Sa er Nota 
Houtopnemer dll. 
sampan ada djue 
kapal Ag 

  

      

  

|lga jang 
: Bekerdji 

   

    

    

  

    
    
   
    

   

  

   

   
   
    

  

    
   

    

Pata onani (A) bagoe tetapi tidak ten-| Berhoeboeng dengan tjoekoepnja | perk?. 

    

    

1 : 
korfbal I,S.V., Setiaki, Mos, 

Yi sel ang ma li “S.v. Setia“ 10 tahoen, maka selakoe|Sigvesta dan Setia, jang berkesoe. 3 3 Isamboetan, baiklah agaknja diba-| dahan mendirikan Persatoean Korf roes Sabar, bagai 
ekarang kita me 
tang declaratie? 
dji ada jang oen| 
entoeng. Tapi tjo 

b memperhatikan 
eistoelage soepaja di 

ang sekarang teri- 

   
   

     

  

   

wah ini kita moeatkan riwajatnja 
dengan singkat, ja'ni sebagai beri- 
koet: 

Pada permoelaan boelan October 
tahoen 1928 atas pengandjoernja 
Lk. 20 orang pendoedoek kampoeng 
Goenoeng Sarie dibelilah seboeah 
bal oentoek mengoesahakan keseha 

bal Indonesia Djakarta (P.K.LD.) 
moelai 1 Mei 1932. 
Dengan berdirinja tjabang korfbal 

banjaklah kaoem poeteri mendjadi 
anggota dan dalam boelan Augus- 
tus 1932 didirikanlah ,,Kepoetrian 
Setia” dibawah pimpinan Zr. Doepi. 
Dalam boelan itoe djoega tjabang 

oe 16 Oct. 38 
5. Andalas (B) 

    

  

im VIJ. : 
5 djoeara VIJ. 1 

2 Saptoe 22 Oct. '38.    
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Luitenant kemaroek, 

: AOM BELENGEP.    
        

   
   

  

    
    

        

   

      
    
    
     

  

    

    

    

          

   
   
   

  

   

  

    
   

            

   
   
   

   

    

   

  

     
   
   

    

inja: dia sendirian | 

  

 BANGI BEDJAT 
  

ea . Ampat Santciasmkposii'a ditahan 

Ui eh ai toko dan So 

     tang Cboneiki Tak an Ming 
pagi i-pagi di Maxim Theatre. 

' Nama Nelson Eday Par Tae 
 mendjadi garansi akan kebagoesan | 
. nja film itoe. 

Kartjis oentoek | 
pertama soedah ter 

      

   
   

  

    

    

    

  

ertoendjoeka: | 
eal habis. 

—. beloem kebagian dapat menonton | 
Tn harinja (Minggoe). 

AA Pendapatan bersih dari pertoen- 
kkan ini oentoek armenzorg dan 

cu “ne Tana.      

| Winnaar A — Winnaar B (£i- 
A33 — nale). 

Han 23 Oct. '38 
| Pertandingan kehormatan an 

| tara: :   2. 8y. Setia — sv. L.E.G.O: 
- fdjoeara Hindia janggota Ba- 
Baroe Beker) roe VIJ.) 

, endjoengilah pertandingan 
dingan ini, jang djoega 

“pe rtandingan2 penoe 
eloem boelan Poeasa. 

  

| Harga tempat: 

Berdiri 
Doedoek     

Madrasah Assalafijah. 

| Imtihan dari Madrosah Assalafi- 
jah akan dilangsoengkan hari Ming- 
goe besok moelai pk. 8 pagi dimad- 

  

   

en rasahnja sendiri Gang Teksan Bogor. | 
: lasai oleh saroeng jang ditjitak dari 

Ouderdag Kartinischool Bogor. 

| Hari Minggoe pagi tgl. 16 Octo- 
: ber '38 oleh perkoempoelan sekolah 

  

   

t|Pertemoean itoe akan dilangsoeng- 
Ikan disekolah Kartini sendiri. 

Jong Ambon versus S.B.B. 

Hari Minggoe besok tgl. 16 Octo- 
ber '38, di H.P.C.-terrein Tanah 
ana Bogor akan diadakan per-| 

Itandingan voetbal antara Jong Am- 
Ibon (dari Betawi) melawan kese- 
belasan SB. B. - 

naa AP Hate 

Na | “Soerat dari Riouw 

Fa 2 menoelis : 
' h tahoe bahwa daerah Ri- 

    

5 Sedia enak jang di keloearkan 
jak, seperti kopra lada, Ikan bi- 

en | lis, gambir, Timah Maatschappij Sing 
Ikip, alminium G. Kidjang di Tan- 

Lag sa Sean 
| Keadaan ra'jatnja tentang apa 
#Isadja. di daerah Riouw moendoer 
'Isekali, apa lagi tentang pergoeroe- 

alan. 
'| Bag sekarang tentang ke- 

Nil Gebari-hari orang-orang 
-|riouw ? Tentang hidoep sehari-hari 

menangkap ikan kekajoeh sampan | 
si dan mengerdjakan kopra. 

“Tapi jang terseboet diatas keba- 
.Injakan jang mengerdjakan itoe o- 

iat rang-orang Tionghoa begitoepoen 
“ Iboeat menangkap dan mendjoeal 
'likan bilis orang? Tionghoa dapoer? 
areng dari koelinjasampai taukenja 
orang Tionghoa. 

Ikehasilan ikan bilis didaerah Riouw 
boekan main bagoesnja dan harga- 

|moea “tengkoelak-tengkoelak orang 
Tionghoa. Djadi kita tjoema meng 
ambilnja, orang Tionghoa, mendjoeal: 

»Inja dan lagi ada djoega jang kon- 
Itrak boeat mendjoealnja djadi kalau | 

15|djoeal sama orang lain dapat boete. | 
Begitoepoen tentang pohon2 sagoe 

Ididjoeal batangnja jang masih hi- 
doep hidoep jaitoe seperti padi 
moelai toemboeh soedah didjoeal di 

“Ipabrik. 
Apakah bangsa kita, tidaklah bisa 

Iboeat mengerdjakan itoe ? dan apa 
kah kita tidak bisa mendirikan satoe 
'koempoelan, tentang peroesahaan, 
dan boleh kita bertanja sama jang 
'pandai, seperti disini Amir Amir 

Bi a|dll. dan masa'kah jang djadi ketoea 
(| Rakjat tidak akan maoe kasih ad- 
-|vies hal ini, lantaran boeat kema- 
a|djoean anak boeahnja. 

oeang, 0eang dollar. Sedangkan di 
sini djadjahan Belanda. 
- Begitoe poela, jang bekerdja sama 
Gouvernement dapat gadjih oeang 
belanda. Sekarang kita seboetkan 
1 roepiah belanda, ada 95 cent Singa- 

Ipore ada djoega jg 97 cent. Doeloe 
djoega soedah pernah diterangkan 
di soerat chabar ini, belandja dan 
Te apa-apa pakai oeang dolar   

Kartini Bogor akan diadakan per- 
temoean dari bapak-baj ak moerid. 

cum berhoeboengannja Poelau kej 

Kalau pembatja sekalian melihat | 

nja poen baik sekali. Dari itoe sej: 

“Di daerah Riouw kalau pakai| 

Kalau memandang berat bekerdja 
nja seperti dilaoet itoe! Apa lagi, 
selain dari itoe ada djoega, jang ha 

oeang dengan belajar 
itoe, dengan mendjaga baik-baik soe 

  

|ipaja selamat sampai ketempat jang 
ditoedjoei. 

Dari itoe, sekali lagi, soepaja mo 
hon sama jang wadjib, kasihlah le- 
bihan vastereistoelagenja masing2 

ti 

  

Bspori” batik. 
“Perhoeboengan 

engan Siam. 
Soedah beberapa lama dari fihak 

nja soedagar batik di Java ada di 
daja-oepajakan boeat reboet kem- 
bali daerah afzet oentoek saroeng 
jang dibatik di Siam, jang pada 
beberapa tahoen jg laloeada besar. 

     

| Sedjoemlah soedagar - soedagar In- 
donesier tempo hari ada datang di 
Bangkok boeat pahamkan keada'an 
Ipasar disana, akan tetapi conclusies 
oentoek PAPAN, ada mengetjiwakan. 

Japan, jang dalam djoemlah2 besar 
telah dikasih masoek dengan harga 
jang djaoeh 1 ih rendah dari sa- 
roeng jang ditjap jang paling moe 
rah dari Java. Tjoema sedikit disa 
na sini jang minta saroeng batikan 
jang bagoes dari Indonesia, akan te 
tapi ini tidak berarti terhadap ba- 
rang jang begitoe besar jg datang 
dari Japan. 

Orang boleh bilang sadja, bahwa 
Siam sebagai daerah afzet boeat ba 
tik Java barangkali hilang boeat 
selama-lamanja. 
“Beda dengan Singapore, permin- 

Itaan disana senantiasa begitoe be 
sar, hingga juotum jang diperke- 
nankan pada Indonesia dari 3 mil- 
lioen yards pada batik soedah bisa 
tertjapai lama. 

Soedah sedjak beberapa lamanja 
ada dilakoekan perempoekan2 boeat 
naikkan ini guotum, akan tetapi 
boeat sementara tidak berhasil, lan 
taran Colonial Office tidak maoe 
bikin perobahan dalam bea - bea 
prefentieel. 

Apa jang mengenakan tenoenan 

   

'saroeng loerik, export ke Straits ada 
sangat sedikit, sekalipoen harga jang 
rendah terhadap mana peroesahan- 
peroesahan Indonesia bisa melever. 
Sebab sebab dari ini terletak dalam 
peratoerin jang dilindoengkan, jang 
|Gouvernement dari Straits Settle- 
ments ambil boeat goenanja indus- 
trie tenoen sendiri, jang poesatnja 
di Trengganu dan Pahang. (Sg.P). 
  

  

PASAR BETAWI: 
Goela pasir: perkaroeng dari 

An terima digoedang pendjoeal 
f 10,4 
Tepoeng terigoe: tjap Ko- 

dok f2.15, Koeda merah f 2.10, Boe 
roeng kaleng f 2,10 dan lain-lain tjap 
dari f 1,90 sampai f 2,— per bantal. 
Minjak kelapa: per blik dari 

14?/,kg bruto boeat roepa-roepa 
merk dari f1.50 sampai f1,52'/,. 
Bawang merah: Australie 

£ 14,50, Tiongtoaf 12,50 dan Tiong- 
liap f 12.— per 100 kg. 
Katjang tanah: Cheribon 

f 8.— Bogor f 8,25 per 100 kg. 
Emping blindjo: Lahoean 

no. f 33.— no. 2f 29— Tjilegon 
no. 1 f 32.—no. 2f25.—per100kg. 
netto. 
Kentang: per 100 kg. dari 

£ 7,50 sampai f 8.— 
Harga-harga terseboet menoeroet 

pendjoeal di Pintoe-ketjil. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5.65 sampai f 6.05 per 100 kg. 
London noteering kwaliteit Straits 
10/7/6 pndstr. per ton nom. 
Katjang kedele: Gendja Te 

gal fob Tegal lev. Oct./Nov. f 7.20,   mata hitam Diember fob Proboling 

litoe seboeah perkoempoelan jang 
'Iteratoer. 

tan badan dalam permainan sepak 
raga. Walaupoen beloem mempoe- 
njai atoeran-atoeran, akan tetapi 
perkoempoelan itoe diberi nama 
“Goenoeng Sarie Voetbal Club". 

Oleh beberapa pemoeda dari kam 
poeng itoe, jang merasa berkewa- 
djiban oentoek mempersatoekan te 
naga2 itoe dengan atoeran2 jang 
tetap, maka diadakan permoefaka- 
tan oentoek mendjadikan “G.S.V.C." 

Pada tanggal 17 October 1928 
dilangsoengkan pertemoean perta- 
ma, dan dalam rapat itoepoen di 

perk diperloeaskau lagi dengan afd: 
Muziek dan Athletiek. 

Selainnja pertandingan-pertandi- 
ngan diloear kota Djakarta, seperti 
Rangkasbetoeng, Bogor, djoega di 
oesahakan excursie, seperti ke Pasar 
Minggoe (melihat- lihat tuinbouw ), 
Tjilintjing (pemeliharaan ikan ban- 
dang), Tanggerang (irrigatiewerken) 
dan Sindanglaja—Tjibodas | merasa 
kanhawa sedjoek dan keindahan 
alam). 
Oentoek mempersatoekan setang 

ngat maka dalam boelan Mei 1932 
diboeat seboeah vaandel, jang Ka 
symbool lima boeah anak panah de-   sahkan anggaran dasar dan tetang- 

ga dari perkoempoelan. Lain dari 
pada itoe nama perkoempoelan 
.Goenoeng Sarie Voetbal Club“ di 
ganti dengan ,,Setia“, jg mengan- 
doeng arti kata jang sebenarnja 
stresno“ (trouw). Dimoelai dengan 
36 orang maka berdirilah s.v. Setia, 
jang toedjoeannja selain mengoesa- 
hakan kesehatan badan dengan per- 
mainan bal, djoega mempersatoekan 
anggota2nja dan selandjoetnja ber- 
oesaha membantras boeta hoeroef 
dikalangan anggotanja jang beloem 
bisa membatja dan menoelis. 

Pengoeroes pertama jang diben- 
'toek, terdiri dari : 

Ketoea I — Hadji Nasrie, 
£ II — Soedjono 

Penoelis — MirinKasdhono 
Bendahari — Pegeng 

(Mansoer 
Pembantoe ( Kawidjaja 

( Marto 

Hatsil dari pengadjaran jang di 
berikan kepada anggota? jg boeta 
hoeroef itoe menjenangkan, akan 
tetapi sajang tidak bisa diteroeskan, 
karena banjak jang haroes poelang 
ketempatnja masing masing oentoek 
mengerdjakan sawahnja di Bantam. 
Dalam tahoen pertama permainan 

dilakoekan dengan kaki telandjang 
sadja. Dengan perkoempoelan? dida 
lam dan diloear kota Djakarta di 
adakan friendly-games. Dalam per 
tandingan? itoe banjaklah kekala- 
han dari pada kemenangan jang ka 
mi dapati. Pada tanggal 31 Augustus 
1930 atas oendangannja toean We- 
dana Tjilegon kami diminta ber- 
main disana dengan memakai sepa 
toe. Walaupoen beloem biasa ber- 

main dengan sepatoe oendangan itoe 
kami terima djoega. Pertandingan di 
tempat itoe tidak disangka2 memba- 

wakemenangan bagi kami dengan 

2-1. Kemenangan ini memberanikan 
kami memadjoekan permintaan kepa 

da V.I. J. oentoek mendjadi anggota. 

Moelai 1 Jan. 1931 kami diterima 

mendjadi anggota dan ditempatkan 
dikelas 2. Keadaan anggota moelai 

bertambah banjak, sehingga lapa- 

ngan di G. Sarie tidak mentjoekoepi 
lagi oentoek mengadakan training. 

Atas kemoerahan hati sv Reiswezen 

kami diberikan djoega kesempatan 
oentoek trainen bersama sama di 

lapangan Waterlooplein (Andalas- 
veld). 

Dalam boelan Mei 1931 didirikan 

lagi doea boeah tjabang jaitoe : Pe 

nolongfonds dan Korfbal. Penolong- 

fonds bermaksoed menolong anggota 

diwaktoe kesoesahan, melainkan ke 

perloean keperloean sport, dan mem 

bangoenkan sifat berhemat dengan 
menjimpan wang. 

Tjabang korfbal didirikan dengan 
8 anggota poetri. Dalam boelan Ap 
ril 1932 diadakan pertemoean antara 

go f 6.23, Panaroekan fob Panaroe 
kan £ 6.64 pendjoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Me- 
dium boeat roepa-roepa merk dari 
f 2.95 sampai f 3.15, AA f 3.50 
nom, per 100 kg. 

Lada hitam Lampoeng: 
e.k. Telok kemaren ada djadi Dec. 
sendiri f15.— dan Jan,/Mrt. f 15.— 
Ini hari lev. Oct./Dec. f 14.25 pem- 
beli, f 14.50 pendjoeal, Dec./Jan. 
f£ 14.50 pembeli, f 14.80 pendjoeal 
dan Jan./Mrt. f 14.80 pembeli, f 15.— 
pendjoeal. E.k. Batavia f 14.60 nom 
lev. Oct./Dec. per 100 kg. London   noteering 2!/, d.p. Ib. pendjoeal. 

ngan memakai devies ,Setias 
(Samenwerken-Eendracht-Trouw-In 
Alles) 5» Bekerdja bersama-sama! 
Bersatoe dan Bersetia dalam segala. 
hal Oleh salah seorang anggota dibi 
kin seboeah clublied |Setiamarsch|. 
Dalam pengabisan Hanna ke-V, 

keadaan organisasi boleh dibangga 
kan, dengan tjabang-tjabang seperti 
voetbal, korfbal, athletiek, peno- 
longfonds, kepoetrian, muziek dan 
excursie. Melangkah tahoen ke-7 
dan seteroesnja keadaan mendjadi 
sebaliknja, oleh karena kehilangan ' 
beberapa tenaga jang terpilih men- 
djadi anggota Pengoeroes VIJ atau 
meninggalkan kota Djakarta. Tja 
bang-tjabang Penolongfonds, Athle- 
tiek tidak bisa dipertahankan lagi 
dan haroes dihapoeskan. Djoega tjb 
korfbal haroes mengoendoerkan diri 
dari P.K.I.D. Bekas anggauta2 dari 
tjabang ini meleboerkan diri dengan 
bekas anggota-anggota sv. Sigvesta 
dan mendirikan seboeah perkoem- 
poelan lagi dengan nama ,,Indone- 
sische Korfbal Vereeniging” jang 
sekarang masih mendjadi anggota 
P.K.I.D. Dengan hilangnja tjabang 
korfbal maka tjabang kepoetrian 
poen tidak bisa diteroeskan lagi. 

Zarman emas dari perk. telah si- 
lam, dan tibalah waktoenja zaman 
kemoendoeran. Perkoempoelan jang 
selama 5 tahoen berdiri dengan 
soeboer, haroes mengalami waktoe 
jang sangat soesah. Dari tjabang- 
tjabang jang didirikan, hanja tja- 
bang voetbal jang bisa aerp de- 
ngan langsoeng. 

Begitoe hebatnja crisis jang ha- 
roes dialami, sehingga tjabang ini 
poen hampir diboebarkan, djika 
dalam tahoen 1936 tidak mendapat 
pertolongan dengan bisa memegang 
kampioenschap Pasar Gambir ta- 
hoen itoe. 

Waktoe V.I.J. mengadakan per- 
tandingan Hindia-Baroe Wisselbe- 
ker, maka perk. kami mendapat ke 
sempatan oentoek memegang wissel 
beker itoe. 

Melihat keadaan2 diwaktoe jang 
terbelakang ini, seperti banjaknja 
anggota baroe dan semangat jang 
moelai berkobar-kobar, besar hara- 
pan, bahwa perk. akan hidoep lagi 
dengan soeboer. 

Djika kami meriwajatkan ini, tak 
akan kami loepakan djasa adviseur 
kami, toean R. M. Joetam, jang se- 
nantiasa bersedia memberikan na- 
sehatnja goena kepentingan s.v. 
Setia". 

Dengan harapan, moedah-moeda- 
han oesaha kami ini selandjoetnja 
bisa memperkoeatkan barisan sport 
bangsa kita, maka toelisan ini kami 
soedahi. 

Ladapoetih Muntok: fob 
Pangkalpinang lev. Oct.-Nov. f 21 
nom. per 100 kg. Londen neteering 

'3 9/16 d.p. Ib, pendjoeal. 

Koffie RobustaLampong: 
150/, e:k. Telok lev. Oct-Dec. f£ 12.10 
pembeli, £ 12.40 pendjoeal per 100kn. 

Citronela olie: kemarin ada 
djadi lev. Oct. sendiri dan Oct./Nov. 
f 1,02'/,, ini hari ada djadi boeat lev. 
Dec./Jan. f£ 1,02'/,, lebih djaoeh boeat 
semoea lev. f 1,02'/, pembeli, f 1,05 
pendjoeal. 

Karet: sedia Java Std. Sheets 
285/,, Java Std. Crepe 29!/, cts. per 
/, kg.   
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| Tetapi men 
ta dari pihak 
   

      

   

            

    

banjari Angin tofan 

  

  

“IPadjak sepeda akan ditoeroenkan ? | 

| Padjak sepeda atau plombe sehar | 
ga f 2— tiap tiap tahoen itoe dira 
sai sangat berat. Dari itoe soeara 
terdengar dari Ra'jat, soepaja pe- 
Imerentah Zelfbestuur Kasoenanan 
dan Mangkoenagaran menoeroenkan 

-Idari f 2.— didjadikan f 1,50 seta- 
hoen. Orang mengabarkan, bahwa 
soeara itoe didengarkan oleh peme 

Irintah dan sekarang ini baroe men 
Tmn. IGjadi pembitjaraan jang boleh dja 
“adi moelai 1 Januari 

“litoe akan ditoeroenkan. 
1939 padjak 

man pos 

berbareng hoedjan 
keras. 

“| Pada hari Senen sore j.l, ini di 
daerah Wonogiri ada toeroen hoe 
djan jang sangat keras jang diba 

-Irengi dengan angin tofan, hingga 
menimboelkan takoet bagi semoea 

r|pendoedoek. Menoeroet pelapoeran 
lprijaji B.B. maka didesa Djatiroto 

bjada seorang Indonesia jang disam 
bar petir (glldegj dan meninggal 

ini.|doenia pada seketika itoe djoega. 
   
        

  

ga pendjoealan 1 
pok itoe dipasar, selaloe 

didjaga oleh jang wadjib djangan 

    

sampai merosot sangat2. Yan Pa 

Pentjoerian an dan daging 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa dalam waktoe jang belaka- 

       

  

sepeda dari Solo kitarnja jang 
dilarikan kedaerah regentschap Wo- 

nogiri, jang laloe dibongkar dan 
didjoeal jang telah berganti roepa 
atau bangoennja. Begitoe djoega 
tentang pendjoealan daging hewan 
j asalnja dari pemotongan ge 
lap, banjak sekali terdapat didaerah 
Ma aa Hal ini telah 

diperhatikan betoel betoel oleh jang 
wadjib. : « 

. Santjaja-Rini di Wonogiri 
Dari pihak jbestuur kita menda- 

pat kabar, bahwa pada hari Ming- 
goe pagi 13 November ini. perhim- 
poenan kaoem poeteri ,,Santjaja- 

  

Rini“ tjabang Wonogiri akan meng 
adakan vergadering. 

Lebih djaoeh diwartakan, bahwa 
erhimpoenan itoe telah mengada- 
Ka cursus boeat mempeladjari be- 

| berapa matjam keradjinan tangan| 
. kaoem poeteri dan djoega bermak-| 
'soed akan mengadakan excursi. 

2 2 Aan ka) abg 3 

Memperbaiki wadoek boeat werk- 
“na | “erschaffing 

aa Beberapa boelan jl. pemerintah 
27 : . Mangkoenagaran memadjoekan per 

mintaan kepada Goebernemen, ban 
235    | toean oeang dari Nederland 25 mil- 

  

en roepiah, boeat memperbaiki 
0. wadoek di Balong. Setelah dikemba| 

(000 ikan karena koerang tjotjok seka- 
000 rang dibikin betoel dan telah dikem 

| balikan ke departement V. en W. 
“di Bandoeng. Pekerdjaan djoega 

oentoek werkverschaffing bagi Ra'- 
jat miskin. 

Ta aa 

Pergantian mata oeang sen 

Menoeroet beslit pemerintah ma- 
ka moelai 1 Augustus 1938 ini te- 
lah dikeloearkan oeang sen baroe, 
jaitoe jg dikasih lobang ditengah 
tengah. Boeat didaerah gewest Soe 
rakata djoega soedah dimoelaikan, 
tetapi sampai sekarang baroe ada 
sedjoemlah f 9000.— jang dapat di 
keloearkan, 
soekar orang didesa-desa itoe akan 
menoekarkannja ,,Oetoesan dari ge 
nerale-thesaurie di Betawi akanj 

datang di Solo boeat mengatoer 
hal ini. 

Pemotongan hewan gelap 

— Dalam waktoek jang belakangan 
ini politie dapat menahan beberapa 
orang jang mendjoeal daging-hewan 
jang asalnja dari pemotongan-ge- 

| lap, hingga bisa mern angan roe- 
mah-pemotongan itoe, kebanjakan 
didaerah district Bekonang, tetapi 
ditempat sekarang soedah mendja- 
di koerang, dan kabarnja sekarang 
pindah lapangan didaerah regent- 
schap Wonogiri dan disekiternja. 

em 

. Concours kereta-andong 2 

“Atas oesaha vereeniging voor 
dierenbescherming afdeeling Soera- 
karta, maka bersamaan dengan ha- 
ri perlombaan adoe koeda 15 Oct. 
ini akan diadakan concours kereta 
andong (kereta sewaan), dengan di 
sediakan 4 prijzen boeat jang dita 
rikkoeda 2 dan 4 prijzen jang di 
tarik koeda 1. Sebeloem 15 Oct. itoe 
soedah akan dipilih dan dikasih ha 
diah jang mendapat prijs akan di 
Nan publiek di race 

terrein di Manahan. 

Weni HO maa 

karena boleh djadi 

Lebih djaoeh diwartakan bahwa di 

roboh dan 2 orang isi roemah itoe 
mendapat loeka berat jang laloe di 
(pelihara dalam roemah sakit. 

— Oo — 

Oentoek kesehatan Ra'jat. 

Pada hari Minggoe j.l. ini didae 
rah district Djatirono regentschap 
Wonogiri telah diadakan lezing oleh 
dr. R. T, Moerman Moermohoesodo, 
dokter dari Rijk Mangkoenagaran, 
jang dihadiri oleh ratoesan pendoe 
doek desa, oentoek diterangkan ten 
tang kesehatan, makanan apa jang 
berisi zat kekoeatan dan jang baik 
dimakan orang dan sebagainja. 

a . 

TJILATJAP 

Pembantoe menoelis : 

Garden Party Hoo Hap 
Sebagaimana telah kita beritakan 

telebih dahoeloe, maka Hoo Hap di 
sini moelai hari 8 sampai 10 ini boe 
Jan telah melangsoengkan Garden 
party dengen mengambil tempat di 
pekarangan Clubgebouwnja sendiri. 
Maksoed ini, teroetama oentoek 

memperingati hari Wu Chang, dan 
kedoea, dari semoea wang pendapa 
tan akan didermakan oentoek amal 
Tiongkok. 
Pertama perloe kita terangkan 

bahwa perhiasan Garden party de- 
ngan penerangan listrik tjoekoep 
menarik hati sedang pelajan2 dipin 
toe dikerdjakan oleh gadis dan pe- 
moeda2 Tionghoa. 
Koendjcengan penonton hari per 

tama, tidak terlaloe memoeaskan. 

Pertoendjoekan hanja disediakan 
krontjong orkest dengan soeara jang 
'merdoe dari Miss Toeti sebagai pe- 
njanjinja. Tooneelstuk, song dan roe 
pa-roepa nummers lagi telah diper- 
'toendjoekkan oleh anak-anak Tiong- 
Ihoa, dimana terdapat anak-anak, 
soembangan dari Poerwokerto. Djoe 
ga sebagai intermezzo dipertoen- Idjoekkan pentjak Tjibinong oleh sel 
orang pemoeda Tionghoa. 

- Pada malam ke 2 dan 3 keadaan 
pertoendjoekan tidak berbeda de- 

Ingan permoelaan. Tetapi koendjoe- 
ngan penonton pada 2 malam jang 
penghabisan ini amat koerang dari 
malam pertama. Pendapatan wang 
derraa dil. selama 3 malam itoeada 
£ 800.—. : 

P.A.I. dan Arab totok. 

Dari fihak jang boleh dipertjaja, 
kita diberi kabar, bahwa salah se- 
orang bangsa Arab totok disini 
akan memberi keterangan dalam 
ini s.k., tentang berita P.A.I. jang 
termoeat dalam lembar pertama 
dari Pemandangan tg. 5 October 
j-b.l. ini. , 

Dengan pendek diterangkan, bah- 
wa anggapan P.A.I, Djakarta, jang 
|lmengatakan djika Indo Arab akan 
dileboer djadi Indonesier, laloe Arab 
totok merasa rendah deradjatnja 

litoe tidak betoel. Biarpoen bangsa 
Arab totok sebagai papah, tetapi 
tidak mempoenjai anggapan seba- 

Igai apa jang telah dikatakan oleh 
P.A.I. itoe. 

sena jan 

Oentoek Gasinstructeur L. B. D. 
Boelan jang laloe pernah kita ka- 

barkan, bahwa L.B. D. disini per- 
loe mempoenjai Gasinstructeur jang 
tjoekoep. Sesoedah t. R. M. Soepar- 
djo (Hoofd dari Regentschapswer- 
ken) poelang dari cursusnja di Ban- 
doeng oentoek gasinstructeur, be 
loem selang beberapa lama ini t. 
R. M. Ismangoen, Assistent Wedana 
kota telah diberangkatkan poela ke 
Bandoeng oentoek menoentoet itoe 
peladjaran, jang ditoenggoe poelang 
nja dalam ini minggoe.   ——Y — 

Ikota Wonogiri ada 1 roemah jang | 

Stand2 tidak begitoe banjak, boleh j- 
djadi karena tempat koerang tjoe- 
koep. 

Pisau makan peroet 

Semalam (11/12 i.b.) seorang dja 
|ga malam dari sekolahan R.K. te- 
lah melajang djiwanja, karena pe-| 
roetnja dimakan pisau. Adapoen 

koet. e 
Pada itoe malam kira-kira djam 

2 ia sedang melakoekan wadjibnja, 
meronda mengelilingi roemah? seko 
lah. Tiba tiba terlihatlah olehnja 
orang sedang doedoek didekat roe- 
mah sekolah dan atas pertanjaan 

si djaga malam, itoe orang mendja 
wab akan minta masoek agama R. 
K. Dengan segera ini orang diba- 
wa pada pastoor dan menoeroet sa- 
dja. 
Nastoodi diketok pintoenja tidak 

keloear, dan laloe diserahkan pada 
2 politie agent jang kebetoelan 
laloe kesitoe. 

 Penjerahan pada politie agent be 
loem selesai, dengan tidak tersangka 
sangka, pisau soedah ditjaboet dari 
kandoengannja dan ditikamkan pada 
peroetnja si djaga malam tadi, laloe 
melarikan diri. 

Seorang agent politie menolong 
si tjelaka sedang lainnja menoesoel 
jg lari. Kebetoelan bisa tertangkap. 
Si tjelaka segera dibawa ke roemah 
sakit, tetapi ini pagi kita dengar, 
bahwa ia soedah melajang djiwanja. 

2 —O— 
WARTA DARI TG. RADJA 

Ar. Tjin menoelis : 

Hoedjan ichtifal 

Sebagaimana ditempat jang lain- 
lain jg banjak madrasah-madrasah. 
maka dibahagian Tg. Radja jang 
paling banjak madrasah didoesoen- 
doesoen sampai dilebah-lebah ta' 
ketinggalan dengan ihtifalnja, ber 
hoeboeng dengan vacantie poeasa. 
Tjara ihtifalnja bermatjam-matjam 
ada djoega jang sampai menoem- 
pahkan darah 4 &kor sapi. Penoelis 
sangat sesalkan karena tjara itoe, 
habarnja boeat saling banggak2 de- 
ngan sama sama kijai kijai poenja 
sekolah. : 

Betapa poela eloknja kalau oeang 
jang beratoes-ratoes dimoesim soe- 
sah ini, kita pergoenakan oentoek| 
memadjoekan sekolah2 agama itoe 
sendiri oempama bibliotheek oen- 
toek moerid2, membantoe belandja 
goeroe bantoenja sadja djangan 
teroes teroesan mengharapkan zakat 
dan belas kasihan orang sadja. 

Begitoelah boeat dimasa depan 
soepaja hal ini dapat perhatian. 

——G— 

Kijai H. Aboebakar. 

Semendjak moesim ihtifal-ihtifal 
ini, nama Kijai H. A. Bakar, Direc- 
teur N. Falah dikota Palembang 
sangat terkenal, dengan pidato be- 
liau jang djitoe2. Dimana2 ihtifal 
beliau berseroe pada para kijai2, 
soepaja leerplan sekolah2 disini, 
baik rendah atau menengah, soepaja 
dibikin sama, kedoeanja beliau se- 
roekan soepaja oeang sekolah djoega 
dibikin sama, agar terhindar dari 
berkonkoerensi. 

— 0 Ha 

Betoelkah ? 

Orang kabarkan pada kita, pen- 
doedoek dari marga Pemoeloetan 
amat geger, lantaran takoet pada 
seorang boeroehan nama S. Itoe S... 
seorang begal jang lari dari pen- 
djara, dan berdiam dilebak Soengai 

Leboeng. Pendoedoek mendjadi ta- 
koet semoea, ma'loem ia seorang 
djagain. Malahan anak isteri orang 
ditjoerinja, apalagi harta milik o- 
rang asal ia maoe. 

Kalau betoel kabar itoe, pen: ha 
rapkan dengan keaktipan polisi, soe 
paja bisa dibekoek lekas S. itoe, 

Djoega orang kabarkan, kalangan 
Soengai-Leboeng itoe sangat ta' a- 
man, hingga pentjoerian, pentjope 

tan, hampir setiap kalangan karena 
ta' didjaga polisi, 
“Kepada jang berwadjib, soepaja 

dimata-matai keamanan dimarga 
ini. 

HA — 

PAMEKASAN 

Njonja A.F. geb. van Doorn 

Berhoeboeng dengan kepindahan 
Hr. Anthonyusz Feher, maka 
terpaksa Njonja A.F, geg van 
Doorn meninggalkan kota Pame- 
kasan, Selama njonja itoe tinggal 
disana tidak sedikit pekerdjaannja 
jang berfaedah oentoek anak-anak 
dari segala bangsa dengan memberi 
peladjaran ,,nuttige fraaie- ,hand 
werken dan handweven“ (menjoe- 
lam dan menenoen dengan tangan). 

Dengan kepindahannja tentoe a- 
nak-anak itoe merasa kehilangan 
pimpinan.   

doedoeknja perkara sebagai beri-| 

   
   
     

BAROE TRIMA k 

  

Passar Senen No. 169 

     

  

HOTEL SOER 

  

emedja kraagnja keras, kleu ja iang paling 
baroe. Kraag tinggal keras biar soeda ditjoetji. Djoega trima 

pesenan maakloon kemedja 60 C. pyama 75 C. » 

TOKO »BABA GEMOEK 
Firma OEIJ BOEN HAK 

Batavia-C. 

ABATA (Osm 
Senen 44 Teif. No. 2105 Weltevreden —— 

     

     

     

  

Tel. 5678 WI. 
    

   
an Hotel) 

Batavia-Ceutrum 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djilan tram, 
Weltevreden, 

dan berdekatan dengan sta'ion 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas 
Perkara tarief bolih berdamai 

memogaskan, 
Tempat bersih Jan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 

    

OPLAAG 200 

JARAN DIM EKA. 

rabal banjak. 

Kramat No. 5 
Ta EA     

Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

EXEMPLAREN 
Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia din !oear 
Negeri, serta Fjabang2 dan Groep2 Moehammadijah. 

SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 
Penjebar semangat. Tafsier Al @oberan (ketrangan djelas) Halaman 
Poetri. Biografis. Pemandangan loear Negeri. Ilmoe Djiwa, At- 
Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d.LI 

HARGA A5ONNEMENT BOEAT. 
di Indonesia f 3.— setahoen, f1 50 setengah tahoen, ! 0.75 satoe 
kwartaal atawa 6 nomor. Loear Negeri selahoea f 3.50. KEMBA- 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghidapi hasil 
besar din menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 

PERMINTAAN langganan afau perfjontohan Panfjaran “Amal, moeat 
Adverteatie atawa larief, serta pesan BOEKOE2 toelis pada: 

Administratie ,,PANTJARAN “AMAL” 
Batavia-Centrum B 

    

  

  

  

BERITA SPORT DARI SOLO 

Dari pembantoe M: 

Sportweek Indonesia 

Sportweek jang diadakan oleh ISI. 
akan dimoelaikan besok tanggal 15 
Oct. ini sampai tanggal 19, jang di 
adakan beberapa perlomba'an sport 
mitsalnja voetbal, tenis, badminton 
dan lain lainnja. 

Saptoe sore sebagai pemboeka'an 
diadakan pertandingan voetbal di 
stadion Sriwedari antara elftal Dja- 
wa— Wetan dengan Djawa—Tengah, 
Minggoe sore antara Djawa-Wetan 
dengan Djawa—Koeloen dan Senen 
sore antara Djawa—Koelon dengan 
Djawa—Tengah. 

Pa Oo — 

Betawi akan mengendon di Solo 

Sekarang hampir boleh ditentoe- 
kan bahwa voetbalbond VBO di Be- 
tawi jalah kampioen dari NIVU. da 
lam tahoen ini besok tanggal 22 dan 
23 October ini akan datang di Solo. 
Hari Saptoe sore (djam 7,30) akan 
melawan dengan ,,Persis“ dan hari 
Minggoe sore (djam 4,30) akan me 
lawan dengan VBS. dan pada malam 
itoe djoega spelers VBO. akan poe- 
lang ke Betawi dengan nachttrein. 
Pertandingan itoe semoea diadakan 
di stadion Sriwedari Solo. 

District-wedstrijd N.I. V. U. 

Atas voorstelnja V. B. S. di Solo, 
maka district-wedstrijden N. I. V.U. 
jang bermoela akan diadakan pada 
tanggal 15 sampai 17 October ini, 
oleh bestuur telah ditetapkan ber- 
tempat di stdion Sriwedari Solo, 
jaitoe dari tanggal 29 sampai 31 
October ini, selaloe dimoelaikan 
djam 7,30 sore. Tanggal 29 Solo 
akan berhadapan dengan Malang, 
30 Oct. Malang berhadapan Djokja 
dan 31 Oct. Solo akan berhadapan 
dengan Djokja. 

mena Oo sem 

Lustrum Bridgeclub. 

Besoek tgl. 5 November dimoeka 
ini ,, Bridgeclub Djiran“ di Solo 
akan tetap berdiri 5 tahoen. Oleh 
karena keada'annja club itoe makin 
hari makin madjoe, sekarang mem 
poenjai anggauta 35 dan oeang kas 
ada baik, maka oleh bestuur dimak- 
soedkan, jang hari tahoen jg ke-li- 
ma itoe akan diadakan pesta ,,5erste 
Lustrum ” bertempat di restaurant 
Djiran di Lodjiwetan Solo, dengan 
diadakan pertandingan bridge jang 
besar dan heibat.   

Schaakclub bersedia. 

Oesia himpoenan tjatoer di Oenga 
ran hampir ada satoe tahoen, ter- 
njata dari djoemlah sidang anggau 
ta sebanjak 24 orang soedahlah ada 
sepoeloeh orang pemain jang koeat 
poela oentoek bertandingan dengan 
lain koempoelan dari lain kota. Ka 
rena oeang kas beloem' begitoe ge- 
moek mendjadi terpaksa menanti 
kan datangnja saat baik goena 
mengoedji tenaga diloear kota. 

  

  

  

Spanjol   Pengikoet Trotzky penghianat ? 

Barcelona, 12 Oct. (K. P. H.) 
7 orang pengikoet Trotzky ditoe- 
doeh mendjalankan penghianat dan 
pekerdjaan spion. Mereka telah di- 
hadapkan depan mahkamah di Bar- 3 
celona jang terdiri 
anggauta. 

Mereka ditoedoeh telah memakai 
oeang Djerman dan Itali. Poen djoe- 
ga didakwa telah ikoet membangoen 
kan pemberontakan didaerah Cata- 
lonia dalam tahoen 1937 dengan mak 
soed akan menggoelingkan pemerin- 
tah repoeblik. 

Pesakitan-pesakitan itoe adalah 
pemimpin-pemimpin partai jg koea- 
sanja besar, jaitoe Persatoean 
Marxis, jang mempoenjai perhoe- 
boengan baik dengan Leon Trotzky 
dan jg dibentji oleh partai Koemi- 
nis orthodox di Spanjol. 

Orang mengira, bahwa sidang 
mahkamah ini akan mempoenjai 
perhoeboengan internasional djoega 

— O ——x 

dari 5 orang 

Roeslan 

Litwinoff tidak dapat ampoenan ? 

penggeledahan dfjiroe. 
mahnja! 

Moskou, 10 Oct. (Transocean 
— Aid). Dari soember jang lajak di 
pertjaja diwartakan, bahwa vegawai 
pegawai G.P.Oe. (polisi rahsia Roes 
lan) pagi itoe telah mengadakan 
penggeledahan diroemah departe- 
ment tempat Volkscommissaris oe- 
roesan loear negeri, jaitoe Litwinoff. 

Lain dari pada itoe dikabarkan, 
bahwa soerat soerat jang dibeslag 
dan diangkoet dengan vrachtauto, 
memenoehi vrachtauto seboeah. 
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waktoe 
oentoek | 

positie tidak 
tidak men- 

  

    

    

   

    
   
   
          

     

      
   
      

   
   

    

terakan gadji 
itoe, Dem NEGAT 

lah imbangan jang sepadan. 

g: Pine Volksonderwijzers 

  

(belakang 
oepaja erbondbestuur kita tidak | 

  

Oleh: H.A. - 

5, . z 1,085,52 

nja tentoe Volks- 
-lebih kalau kita 

ng sekarang. 
k salah doeloe dil 

, begini : Di Atjeh 
orang jang mengatakan, 

Volksschool itoe lebih 
dari satoe bivak soldadoe. 

1 tentoesekali kita per 
wa volksonderwijzers itoe 

anak oentoek meng 
jang sesat, djangan 

salah langkah, 9 On 
boekan minta gandja 

erintah, oleh karena 
,akan tetapi berilah 

   

      

   

  

    

  

    

  

   

  

    

    

    

          

   

    
   
   
   
   
     
   
   
    

      
     
    
   

  

    

   

   

adsleden seperti Toean Ot 
inat La Cs jg begitoe he 

tie volksonderwij- 
pi achirnja tidak men 

jan dari pemerintah. 
Iksraad ramai mem 
positie dan gadji, 

ellah B.B.L. -38, jang 
isa gembira oleh kare 

e2 telah sampai, dan 

V rv ijzers, dengan timboel 
a nama B.B.L. dan selesainja B. 
.L. "38 itoe sekali kali boekan me 

gembira, sebagai saudara2nja 
goeroe lagi, malahan menam 

: ag Jang boekan boeatan. 

an, malahan wang oen 
a. nasibnja Volks- 

Volksonderwijzers itoe, 
3 pakah 

“Itidak mempoenjai politie oleh ka 
rena kebanjakan ? 
Kalau pemerintah memandang ke 

itoe ada 
ijasanja, dengan sekedjap mata 
tentoe politie itoe diberikan. 
'Beloem tertjapainja politie Volks 

Onderwijzers itoe tentoe : sekali 
'ichtiar-ichtiar dari verbondbestuur 
P.G.I. Mentan tidak akan 
berhenti. 

Volksonderwijzers mesamosarija 
bekerdjalah teroes oentoek mem | 
perkokoh barisanmoe berdirilah di 

.verbond bestuur kamoe, 

kekanan-kekiri lagi: 

ti jaitoe waktoenja 
I,perdamaikanlah dengan 
spaja positie dan salaris 

loe jan g sepadan bisa tertjapai 

Keinginan tentoe banjak, voorstel 
voorstel dari tjabang tjabang tentoe 

  

dang kadang lebih. 
Akan tetapi jang lebih haroes di 

kedepankan Jeng mean dan gadji. 
  

  

   

      

    

    

   

  

   
    

      

   

    

    

   

   
     
    

     
   
   
   

   

  

    

  

   

    

  

    

  

  

gk cd fonkan 
i sini. 

ebo siang jang baroe | 
2 Hart dan Prof.| 

a 

    

berlajar, maka kepa 
agak prof. Kaag 

. mene 
-. ke an sini Hanana 1 

     
P ini tel ma : ja diuki 
lam | a perkara telah didapat. 
kan dana oean. 

| Dari sebab itoe pemandangan ka 
mi jang pertama bisa kami .hoe-| 
 boengkan dan rasakan dengar 
|dapatan pendapatan disini. 

Dengan penoeh aan saja| 
melihat boeah pekerd. 
lakoekan oleh Peder anders i 
kadang kadang dengan anna jig 
serba soekar bekerdja bersama-sama 
engan masjarakat Boemipoetera. 
Selainnja ini saja jakin, bahwa 

gannja Iboe Negeri sedap: 
sini telah ae 

   

  

rangkan tentang koendjoengan |     
    

“ - 4 

     

  

   

   

     

   

kB. IL. dengan almarhoem 
ag W. R. Soepratman. 

Mere nOlk dengan wafatnja 
toean W.R. Soepratman di Soerabaja 
maka disana sini telah didirikan 

““ Isatoe comite bermaksoed oentoek 
——|mengoempoelkan oeang 
— Imembikin memboeat tanda peringa- 

oentoek 

tan diatas makam almarhoem, seba- 
gai tanda penghormatan dan tanda 

dap djasa-djasa almarhoem. 

g| Seperti oemoem mengetahoei al- 
i, |marhoem adalah seorang pengarang 

dari beberapa lagoe misalnja ,,Indo- 
nesia Raja”, lagoe K. B. I., dsb-nja. 

, Beloem berselang lama ini maka 
ngoeroes Besar di Betawi telah 

Imongadakan rapat dan antara lain 
"| memoetoeskan :   mengandjoerkan 

(None segala Ejatany. KBI dan 
pandoenja soeka menjokong oesaha 

ari Hana terseboet diatas. 

oeankoe Sultan Boelongan. 
'Tocankoe Sulthan Boelongan de-        

   
     

     

   

    
    

    
   
   
    

  

33 ngan diiringkan oleh poeteranja ser 
ta poetera-kemenakan ( Andi Wa- 
|lang dan Datoek Amir ) bersama? 
'pengiringnja kemaren dengan kapal 

djalanan ke Eropah. 

(Di Priok beliau didjempoet oleh 
anjak sanak keloearga jg datang 
neloeloe oentoek PN pa itoe. 

| Beliau dengan pengi ja beris- 
irahat di Hotel Des Tau, perloe 

membikin beberapa perkoendjoe- 
gan dikota ini, kemoedian ke Bo- 

    

1 | gor. 

rat chabar |: 

akan memenoehi satoe boekoe ka-| 

terima kasih dari ra'jat sini terha- 

.Christiaans Huygens“ tiba dipela- 
Iboehan Tandjoeng Priok dari per- 

.Djoem'at 1 1 October 1938 
  

  

Dewan Kaboc jdtan Betawi, 
Kelak Map, 'Rebo tanggal 19 Oc- 

tober 1988, moelai djam 3 pagi di 
gedoeng 
West 15 akan dilangsoengkan persi 

Jang akan jarakan antara 

   

Peran oi es. bbeat Mega 

soel t enEhapoeskkan murai 
alan kartjis liniek Mawoek jg 
tertjoeri, oesoel boeat membajar re 
kening provinsi Pasoendan jang soe 
dah bathal sedjoemlah f 129.50, oe 
soel meloeaskan roemah polikliniek 

    sakit 'angerang,  oesoel boeat 
mendjadi lid '“Vereeniging vbor Lo- 
cale Belangen dan menghapoeskan 
bantbean kepada Vereeniging terse 
boet dan djoega Papasa Ned. Java 
Instituut. 4 

Selain dari Hn itoe akan dioe- 
soelkan oentoek memberi koeasa 
kepada Boepati. oentoek meminta 
bantoean kepada Pemerintah boeat 
memperbaiki djalan? dalam district 
Balaradja. 
Kemoedian masih ada bebe 

rapa oesoel jang berkenaan dengan 
penetapan oendang? lima tahoen, 
soal wegverkeersordonnantie dan 
wegverkeersverordening, soal bank 
pasar Kaboepaten, dan soal empang? 
ikan. - 

Pertanja'an Hewan Ra'jat 

Tertanja'an toean Thamrin, terki 
rim tg. 8 October 1938. 

Oleh karena menoeroet pikiran pe 
nanja dikalangannja medische hoofd 
ambtenaar Indonesia terdapat ambte 
naren2, jg mempoenjai dienstpres- 
taties, ketjakapan, kepandaian da 
lam hal organisatie dan berwatak 
baik, jg bisa 'diadjoekan oentoek 
mengisi pangkat hoofdinspecteur D. 
V.G. jg telah lama ta' terisi, dan 
atau pangkat lain jg terboeka bagi 
nja, maka penanja mohonkan diri 
memadjoekan pertanjaan kepada Pe 
merentah, apakah tidak maksoednja 
Pemerentah memperhatikan candi- 
daten2 itoe atau Pemerentah berke 
beratan terhadap hal itoe, djika de 
mikian, apakah keberatannja itoe, 

  

oentoek mengangkat Indonesiers da 
lam pangkat terseboet. 

-Djawaben Pemeren- 
tah, terkirim ter- 

: tanggalil Oct. 1938. 
Pemerentah mengharap soepaja 

melihat kepada |keterangannja da- 
lam Dewan Ra'jat pada tanggal 13 
September 1938. dioetjapkan dengan 
lesan oleh Regeeringsgemachtigde 
bagi Algemeene Zaken. (Hande- 
lingen hlm 1243). 

Makloemat A.B.A.N.I. 

- Pengoeroes “Algemeene Bond van 
Auto-belang hebbenden in N.I.« min 
ta soepaja makloematnja dimoeat, 
sebagai berikoet: Fara 
Sebab satoe kemoestian jang sa- 

ngat perloe, berhoeboeng dengan 
adanja waktoe boeat. merantjang 
hal tarief2 dan perikatan dan djoe- 
ga disebabkan dengan harapan jang 
sangat perloe boeat meakoerkan hal 
tarief-tarief diantaranja doenia tran 
sportondernemingen (perniagaan pe 
ingangkoetan), jalah boeat memba- 
wa keadaan itoe bisa mengadakan 
keakoeran dengan perniagaan spoor 
(kereta api) kita minta pada toean 
toean semoea jang mempoenjai 
vrachtauto's jang menggoenakan pe 
ngangkoetan oemoem (openbaar) 
boeat datang goena Peron dingkan 
hal terseboet. 

A. orang? jg poena vrachtauto's 
dari Cheribon dan daerahnja di Ch e 
ribon, pada tanggal 15 October 
djam 7 malam bertempat digedoeng 
nja satioen dari SNN Mernaring 
»Betoels. 5 

B. orang orang ig 'poenja vracht- 
auto's dari Betawi di Betawi,pa 
da tanggal 16 October '38 djam 11 
pagi, bertempat di gedoengnja per- 
koempoelan amal ,,H 00 Hap" Be- 
tawi — Prinsenlaan. 

C. orang orang jg poenja vracht- 
auto's dari Bandoeng-dan daerahnja 
di Bandoeng, bertempat di ge- 

88. 
“October 1938. 

Dimana nanti dengan 
dari perniagaan kereta api diadakan 
pembitjaraan tentang soeal peneta- 
pan tarief dan toesan moesti kasih 
'kekoeasaan padakita boeat berbitja 
ra atas namanja dan boeat toean2 
bisa mendjadi wakil dari toean2 se 
moea, dari itoe diharap dengan sa 
ngat toeantoean datang sendiri 
dengan penoeh perhatian sebanjak           nja dari toean-toean semoea. 

    

persidangan di Molenvliet 87 

dangan oemoem Dewan Kaboepaten. | MK 

Mawoek, 'esoel meloeaskan roemah | 

doengnja T.O. ,Atmas Katja2 Wetan 
Na 10 pagi hari. pada tg. 17 

wakilnja | 

        

  

Soal On andika urat Goeberne- 
men di Papoea 

menarik perhatian. 
Onderneming karet goebernemen 

jang di Papoea kini menarik perha 
tian benar-benar. Diminggoe depan 
administrateur t. Forster, adjunct 
admin. toean van der Knap, kedoea- 
doeanja dari onderneming goeberne- 
men di Soematera, pergi kedaerah 
Papoea bersama beberapa pegawai. 
Perloenja ialah oentoek memoelai 
dengan bekerdja, hingga dalam peng 
habisan tahoen ini 70 orang kon- 
trakan dari Djawa bisa pergi kesa- 
na oentoek memboeat onderneming 
disana, 

Poen djoega akan dipakai tenaga 
dari bebe-apa tempat. Kemoedian 
jang akan ikoet djoega kesana ialah 
seorang tabib dengan verpleger, 
jang boeat sementara waktoe dite- 
tapkan goena pekerdjaan ini. 

Toean van Lennep, direktoer pa 
da peroesahaan karet goebernemen, 
pagi hari Kemis telah bertolak ke 

ke Atjeh. Perloenja akan mengada 
kan penjelidikKan dionderneming 
goebernemen. Kemoedian akan ter 
bang ke Nederland, dan akan djoe 
ga mengoendjoengi Zweden dan 
Finland, berhoeboeng dengan pela 
djaran memboeat kertas, jang 
moengkin djadi nanti akan diprak 
tekkan di Indonesia. Toean Lennep 
ini nanti akan kembali ke Indonesia 
pertengahan boelan Februari 1939. 
Setelah ini akan mengoendjoengi 
Papoea dionderneming karet. : 

Poen djoega jang terbang ke Ne 
derland ialah toean T. Hagiwara, 
secretaris pada gezantschap Dje- 
pang di Den Haag, jang baroe2 ini 
dari Tokio menoedjoe ke Betawi 
dan tinggal disini beberapa waktoe 
lamanja. 

Berhoeboeng dengan kepergian 
doea orang besar ini, maka banjak 
orang jang mengantarkan dari fi- 
hak Dept. Ekonomi dan kongsolat 
djenderal Djepang. 

SEMARANG 

“Bahaja angin 
Pohon toembang, tel- 
ponroesak. 

Dari Semarang Aneta mengabar- 
kan, bahwa hari Rebo sore telah 
ada angin riboet di Semarang, hing 
ga banjak pohon jang toembang 
dan perhoekoengan telpon tergang 
goe. Dan pekerdjaan memperbaiki 
telpon itoe selama malam itoe. 

—9— 

Wedono R. Hadisewojo dihoekoem 
2 tahoen. 

Oleh kesalahan da 
lam pekerdjaan 

Aneta dari Semarang mengabar- 
kan, bahwa toean Raden Hadisewo- 
jo, wwedono didistrik Selokaton 
(Kendal) telah mendapat hoekoe- 
man 2 tahoen dari djoestisi, ber- 
hoeboeng dengan kesalahan dalam 
pekerdjaan. Hoekoeman itoe telah 
dipotong hoskoeman preventief da- 
lam pendjara. 

Aneta dari Semarang mengabar- 
kan, bahwa sekarang telah didoega 
akan datangnja rentjana gedoeng 
C.B.Z. Semarang dikantor Dept. V. 
en W. dalam boelanini djoega. 

Moengkin djadi permoelaan mem- 
boeat gedoeng itoe dalam boelan 
November depan ini. 
  

Kita akan kasih keterangan pada 
toean2 dengan kita poenja Secreta 
ris Toean M. Engles, kesoesahan 
jang mana jang mengikat dari ada 
nja penetapan tarief tarief dan kita 
akan minta pada toean penetapan 
watas jang tidak akan ada orang 
bisa mengikoet. 

Bawalah toeantoean poenja te- 
man teman jang mempoenjai vracht 
auto's goena pengangkoetan oemoem 
fopenbaar), datanglah semoea, ka- 
rena itoe ada toean poenja kepenti 
ngan sendiri 

R3 si D — 
Moetasi 

Diangkat sebagai 
djakatan tetap bi Indische Pensioen 
fondsen toean Mohamad Ali 
Rasidi. 
Dihitoeng moelai 4 Juli 1938 se- 

bab sakit, osntoek selama 4 hoelan 
diberi verlof kepada toean Aboe- 
bakar Koesoema, 3de Com- 
mies pada Indische Pensioenfondsen. 

Si | Bond Van Inh. 

Medan. Dari sini akan menoedjoe | 

klerk dalam: 

DJOKJAKARTA 

Gepensionneerde 
Militairen 

BerkongresdiDjok- 
jakarta. 

Pada hari Selasa jang baroe laloe 
ini perkoempoelan terseboet diatas 
telah memoelai kongresnja dengan 
melangsoengkan receptienja ber- 
tempat digedong societeit ,,De Ver 
eeniging”. Koendjoengan pada ma- 
lam itoe amat besar sekali, antara 
lain nampak P. H. Poeroebojo seba- 
gai wakil dari Seri Soeltan, kapitein 
Weeiffenbach Yak, dari comman- 

tocan NE Una NN net ataar “Volks- 
credietbank, tocsan Dranen anggota 
Dewan Ra'jat jang datang dari Be- 
tawi. Poen togan Djojo Achmad 
Hoedojo nampak poela (beliau djoe- 
ga anggota Dewan Ra'jat). 

Setelah. diadakan perdjamoean 
sekedar, maka kesempatan diberi- 
kan kepada hadlirin, dimana digoe- 
nakan oleh tosan Mr. Rombouts 
dan kapitein Jasper. 

Rapat oemoem. 

Pada hari Rebonja diadakan ra- 
pat terboeka bertempat di Loge Ma 
taram. Ketoea bond Pattipsilohy 
memboeka pertemosan dengan oe- 
tjapan selamat datang, Spr meriwa 
jatkan adanja bond itoe jang seka 
rang telah mempoenjai 2140 tjabang 
tersiar kepoelauan sini. 

Spr terangkan posia bahwa pada 
tahoen 1934 di Mr, Cornelis telah 
berdiri bond itoe. Permoelaan bond 
beranggota hanja 200 orang sadja, 
'tetapi pada saat ini telah beranggo 
ta 22.000 orang. 

Dioeraikan djoega tentang pensi- 
oen bagi kaoem djanda jg dimoelai 
dilakoekan pada tahoen 1934. Se- 
moea djanda jg ditinggalkan sosami 
karena mati, sebeloem th 1934, me 
reka itoe tidak dapat bantoegan se- 
roepa pensioen. Djoemlah mereka 
ada kl. 3000 orang. 

Menoeroet spr. maka mereka ini 
sedapat moengkin akan diberi ban- 
toean seperloenja. 

Diterangkan perloenja ada ma- 
diallah sebagai perantara'an satoe 
diha lain. Kemoedian dibatjakan 

soerat dari toean H.N.A. Swart jg 
berada di Den Haag. Toean Swart 
adalah mendjadi beschermheer “dari 
bond itoe dan bekas luitenant- 
generaal. 

Pada tanggal 12 October 1938 
Bond van Inh. Gepensioeneerden 
Militairen telah mengirimkan soerat 
telegram kepada Seri Ratoe di Ne- 
derland dan kepada toean H. N. A. 
Swart. 

Rapat seteroesnja ditoetoep de- 
ngan selamat. : 

— Oo — 

SOERAKARTA 

Kedjadian jang loear biasa. 

Pemb. M. menoelis : 
Pada hari Senen 10 Oct. ini, Sri 

Soenan dengan permaisoeri dan pe 
ngiringnja telah pergi ke Imogiri 
(sebelah selatan dari kota Djokja), 
perloe mengoendjoengi makam da 
ri Radja2 Djawa di Vorstenlanden. 

Kalau dilihat begitoe sadja, ada 
lah hal itoe berita jang biasa, ka 
rena orang mengoendjoengi kramat 
atau koeboeran itoe loemrah. Teta 

2 Tere n i bagi seorang Radja Djawa jang 
Rentjana gedoeng baroe CBZ. Pa ang Pun pa Ban adi ini ada 

Semarang : lah loear-biasa, karena dari zantan 
November moelai ber-|doeloe sampai sekarang beloem 
diri. @pernah kedjadian, Radja mengoen 

joengi makam atau keeboeran itoe. 

Tari Bali di Walaman Sriwedari. 
- Dari tg. 13 sampai 24 Nov. j.a.d. 
ini di Sriwedari Solo akan diada 
kan keramaian ,,Malaman“ jang 
tiap-tiap tahoen diadakan. Boeat 
tahoen ini ada pertoendjoekan jang 
loear biasa, jalah tari Bali dengan 
pemoekoelnja gamelan dan sebagai 
nja didatangkan dari 
originieel. 

—dO— 

Hasil paberik goela sangat merosot. 

Paberik-goela ,,Tjolomadoe” dan 
»Tasikmadoe”“ sekarang ini soedah 
selesai penggilingnja teboe, dan me- 
noeroet keterangan hasil gonla seka 
liini ada koerang kalau di'anding 
kan dengan th. "37. Boleh djadi dise 
babkan dari banjaknja toeroen hoe 
djan ketika tanaman teboe itoe ma 
sih berdiri disawah. 

2 
Directeur-geneesheer Zendings- 

ziekenhuis. 
Orang mengabarkan kepada kita, 

bahwa dr. D. Verhaden, Direc- 
teur-geneesheer dari zendingszieken- 
huis di Djebres Solo, tidak lama 
lagi akan pergi perlop ke Eropah, 
dan selama itoe dalam roemah-sa- 
kit terseboet akan diangkat dokter 
specialist chirurg sebagai wakilnja     an Gg ee —— (9. 
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Tisahtoe 15 Oct 
- pagi Lagoe tidak memakai| 

Hi ” 3, 

” 

” 

” 

” 

— Sore ,Lagoe MelajoeSeberan, 
” 

” 

malam Lagoe Soenda 

200. PLP 27, PMH 45, PMN 29. 
“ PMH 45 M, Batavia II 190 Ban.| 

PMH 45 Batavia II 190 M, Ban- 

” 

” 

3 
Pn 

Ba 

” 

0 PMA 5 

i 

| “BMH” 45 M, Batavia 
— Bandoeng II 103 M. 

PMH 45 M, Batavia II 190 M. 
ndoeng II 103 M. 

— toean Masdoeki 

| Lagoe dari Honolulu 

siang Lagoe Djawa 

11.30 ,, 

aa 

6.45 ,, 

  

    

          

njanjian 

Lagoe Gamb. Kromcng| 

Berhenti 

Lagoe Hindoe 5 
Lagoe Krontjong dan| 
Stamboel 

' Lagoe Soenda 
Berhenti 

I9— 

Pe 

Langendryan dari pi 
ring hitam 
Pembatjaan sk. 

Lagoe Tionghoa 

  

The Sweet Java Islan-|12,— ,, 
| ders 
'Krontjong-orkest ,,Lief 
Java”, dipimpin oleh 

Berhenti 

JIARAN NIROM TIMOER | 5— sore 
—. Djawa Barat P 

Bandoeng II 103, Batavia II 190| 6.30 “1 

. Ea 
doeng II 103 M. 25 TAO Su 

Djoem'at 14 Oct. Ke 

Gamelan Dolanan Dja- aa Pa ana 

Arab modern - : 
Studio Orkest I 
Berita s.k. dan dagang) 
Tionghoa Wajang Ning 
poh 2 SA £ 
Pembitjaraan tentang 
adat Istiadat ditanah 

Priangan — | 5— sore 
Wajang Golek 530” 5 

PMN (29 M) 6,30 ,, 
Roepa2 lagoe krontjong 

dan stamboel 
“Dean's Opera dari Si|l 715 ,, 

Kar ia 1 Koetogp3 ie KANG. 
na “Gabtogis Ot. Pan 

: PMHH5 | Oa 
45 M Batavia II 190MBanj 9,30 ,, 

, KrontjongdanStamboel 
Gamelan Securitas 

Gambang “ Kromong,| 
soeara Miss Tjatjak, 
Miss Ida dan Lim Sinjo 
Ketjapiorkest ,,Djoeng |10. 
djoenan” dipimpin oleh 
Toean R. Djohari, dinja 
njikan oleh Nji Mamah 
Toetoep se HGU 

2.-— ” 

Nitiadiningrat, soeara 
Tiwari 

» Roepa? lagoe Krontjong| g.— pagi 
modern jong| 6.— pagi 

” Toetoep. 
4 6.30 1 

y 

Ya ” 

Minggoe 16 Oct. 

kp 
Bana ”   
  

ea 

  

PROGBAMMA V.O.K.L. 

7,— malam Berita soerat kabar 

sore Gamelan Kg. 
gang Patalon dari Se- 

    

      

   
   
    

   
   

          

   

   

            

   

   

    

    
     

     
   

  

   

   

      

   

      

     
    

  

    
    

   

    

     
   

  

   
   

    

    

  

    

    
   
    

  

     

         

    

   

      

   

  

    
   
   
    
   
     

    
    
    

    
    
    
   

  

   

  

   
   

    

   

  

   

     

    

   
   
   
    
   

   

     
    
     

   

    

   

    

   
    

  

   

  

   

     
    
   

    

   

pagi Lagoe Wilhemus 
. Belloni Strijk Orkest | 

Gambang kromong di| 
njanjikan oleh Sinoh| 
dan Roti 
Kamermuziek 
dipimpin oleh t.R. 
drat Batavia 
Gnmelan Soenda 

Djawa 

12:— siang Studio-orkest, dipimpin | 
h : oleh t. Gloendoeng, di| 

njanjikan oleh Toeanj 

Soehirman dan Miss| 
Netty, diselangi dengan 
ketjapi modern oleh| 
'Toean Soehyi Soebandi | 
Toetoep 
Gamelan Soenda Hnia 
njikan oleh Nji Iti Na 

2000. rem, Nji Mene den Njil 
ct Tikok 

45 »  Gambang-kromong di 
njanjikan oleh Miss 
Tjatjak dan Roti 
Kepandoean dioeroes 
oleh Pandoe Shiong Tih 
Hui tjb Betawi 
Lagoe Arab modern 

1.— malam Krontjong-Orkest ,,Si- 
lih-Wangi“ di pimpin 
oleh toean S. Harmil, 
dinjanjikan oleh toean 
Sari Wono 
Berita sport dan soerat 
kabar (djika ada) 
Melandjoetkan Kron- 
tjong - Orkest ,,Silih- 
Wangi" 

Pembitjaraan tentang 
»kearah kesoesastera- 
an baroe, dioeroes oleh 
Balai-Poestaka 
Dihoeboengkan dengan 
penjiaran S.R.I. di Solo 
Toetoep 
PMN 29 

H3 a33 malam Minangkabau Saio, di 

pimpin oleh t. Rozan 

Bahar, dinjanjikan oleh 
t. Sati dengan lagoe2 
Minangkabau asli 
Toetoep 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter. - 

Saptoe 15 Oct. 
Lagoe Djawa 
Lagoe Hawaiian 

Lagoe Melajoe 
Berhenti 

| 7— malam Berita sk. Indonesia 
Lagoe Krontjong - 

Berita sk. Soenda 
Lagoe Djawa 

' Wajang golek dalang 

Ojo ternjanji oleh Nji 
Endjoeh, soembangan 

dari t. Martadinata Tji 
bangkong No. 84 

| 9g— pagi Toetoep. 
Minggoe 16 Oct. 

Siteran oleh perhimpoe 

nan Mardi Bekso Iromo 
dari gedong Panti Mar 
di Hardjo 

2.—lohor Toetoep. 
Lagoe Djawa 
Lagoe Soenda 
Lagoe Melajoe 
Berhenti 

sport djika ada 
Lagoe Soenda 
Berita Administratie 
Lagoe Hawaiian 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Djawa 
Lagoe Soenda 
Toetoep. 

Ss. R.I. Ka 

Golflengte 86, 96. 

Saptoe 15 Oct. 

siang Peladjaran beksa Beda 
ja dan Srimpi dari Ke 
retpa 
Toetoep. 

tinggil Keraton 

sore Studio Orkest | 4.30 ,, Plaat? Ig. bermatjam? 
» Lagoe2 Chasidah Arab| 6.30 ,,  Plaat-plaat Ig. Mesir 
5 Laga lagoe Melajoe | 645 ,, Berita pers dan chabar 

7.— malam Bobodoran dimainkan| chabar dalam bahasa 
— oleh Menir Moda | Belanda 

, Berita sk. dan dagang| 7.15 malam Kasidan Djati oleh t. 
».. Melandjoetkan Bobodo| R. Ng Hadiwijoto  “ 

“ran Menir Moeda 18— .  Peladjaran beksa Be- 
» Radio Toneel ,,Ama-| daja dan Srimpi dilan 

teur“ dipimpin oleh t.| djoetkan klenengan da 
B. Soetan, mengam ri Keraton, hadiah Sri 
bil tjeritera ,,Oh.Iboe" | Baginda Jang Moelja 

» Gamelan Djawa dari dan Bidjaksana Kang- 
Soerabaja ,,Seri Katon”, djeng Soesoehoen : 
dipimpin oleh R.A.A.|1— ,,  Toetoep. 

Minggoe 16 Oct. 

Pengadjian Al- @uran 
Soetji 
Plaat2 lagoe Hawaiian 
Plaat-plaat lagoe Mina 
hasa dan Ambon 
Krontjong orkest Sinar 
Boelan dengan Miss 
Sjoe'in dan Mr. Sjam- 

Ko-| 

s 

dan 

Kj Moeng 

    

1 ae » Toetoep Pp. 

5.— sore Kinderuurtje H. W. di 

| |. pimpin oleh Lik Soer 
6,30 ,, Hal Pangreh - prodjo 

oleh t Rm. Ng. Poes- 
popranoto 

7.— malam Pers-overzicht oleh t. 
R. Saronto Koesoemo- 
dirdjo 

8— ,,  Plaatplaat Ig Djepoen 
8.15 ,,  Hikmatnja berpoeasa 

dalam boelan Romadlon 
oleh t. Kjahi Edris 

Pe Klenengan dari penda 
pa padoeka K. R.M. H. 
Wirjodiningrat 

1l— ,  Toetoep. 

PROGRAMMA S. R. V. 
Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. 

Djoem'at 14 Oct. 
15.30 sore Berita sk. bh. Barat| 

5.45 ,,  Lagoe Djawa | 
6.— ” Hal De Werboren zij- 

de der dingen” oleh t. 
R. Koesoemodihardjo 

6.30 ,,  Lagoe Soenda 
7— malam Berita soerat kabar ba 

hasa Indonesia 

(AO Membalas soerat-soerat 
PAD Ketoprak Radiotooneel 

Krido Moeljo 
1— Toetoep. 

Saptoe, 15 Oct. 
10,— pagi Klenengan dari Kraton 

Soerakarta, hadiah dari 
Seri Baginda J.m.m. 
lagi Bidjaksana Z.V.H. 
Kangdjeng Soesoehoe- 
nan X di Soerakarta. 

5,30 sore Berita sk. bahasa Barat 

5, Dolanan anak-anak 
6,—.. Kinderuurtje dipimpin 

oleh Tante Siet dan 
dan Oon Soet 

7.30 malam Berita sk bh Indonesia 

146 Klenengan Mana Soeka 
di Studio, sokongan'da- 

ri toean Dr. Kanoejoso 
Djatiwibowo. arts di 
Balikpapan 

2— Toetoep 

Minggoe, 16 Oct. 
6,— pagi Genderan dan tjlem- 

poengan 
10— ,, Muziek Tionghoa mo- 

dern sokongan dari 
»The Lu Shan 
Crooners” 

6,— sore Hal ,,Ada terang dida 
lam gelap” oleh toean 
Kwee Tiang Hoe 

6,30 ,, Peladjaran tembang dll. 
oleh Pergoeroean Ta- 
man Siswo Solo 

7,30 malam Persoverzicht oleh t. 
Mr, Moh. Dalijono 
Klenengan Mana-soeka 
di Studio, sokongan da 
ri t. dr. Kanoejoso, Dja- 

“ tiwobo, arts di Balik- 
papan 

20— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, Soe 

rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 
1 128, Semarang II 111, 

Solo1II 120 

Sabtoe, 15 Oct. 

8,— ” 

Soerabajall 68m, dan IV 129 m, Se 
marangll liim, Djokja Il 128m 

Sololl 129 m 
5.— sore 

rom II, Soerabaja 

6.— ” 

6.30 ,, 
'stamboel 

hai modern 

kabar dagang 
1195 

PP 

NO 

dan rapport-rapport 

ri Singapoer 

(Praboe Kollotoko)” 

Soerabaja Il Golflengte 68m 
dan IV 129 m 

6.30 pagi Lagoe Hawaiian 
IIS Berhenti 
1l— ,,  Lagoe krontjong dan 

- stamboel 
303 Gending gending Djawa 

1 Tengah 
12— siang Causerie tentang hal 

'oeroesan roemah tang 
ga oleh Njonja Tj. 
Handoko 

12.25 ',,  Lagoe Tionghoa 
1— “,” Memperdengarkan djem 

polan Wajang Orang 
dari Solo 

140 ,,  Loedroek Soerabaja 
2— Berhenti 

Njanjian dan donge- 
ngan anak-anak dari 
oemoer 3—9 tahoen 

“dipimpin oleh Boe Djar 
dan memperdengarkan 
Kinder-orkest dari Ni- 

Lagoe krontjong dan 

Lagoe Tionghoa, Shang 

7.— malam Berita soerat kabar dan 

Membalas soerat-soerat 

Lagoe Malay Opera da 

Wajang Kroetjil Djawa 

Timoer dimainkan dida 

lam Studio Nirom oleh 

Dalang Goeno Mardiani 
mengambil tjerita: La 

tinja radja Selogongso 

    

9,30 
10.— 

11,— 
1.— 

2 
».— 

5.15 

“6 — 

1.20 

7.25 
1.30 

8.— 

8.50 
9.— 

Aaja ” 

  

9.— pagi 

” 

” 

y, 

y” 

”, 

Mingggoe, 16 Oct. 
Soerabaja ll 68m, dan IV 129m, Se 

marang ll 111m, Djokja 11 129m 
Sololl 128 m 

  

Kinderorkest ,,The 
Brown Brothers” dida 

- lam Studio Nirom 
Lagoe Tionghoa modern 
Klenengan dari Studio 
Nirom 
Loedroek Soerabaja 
Melandjoetkan Klene- 
ngan dari Studio Nirom 
Toetoep 
Mengadji @oer'an oleh 
S. Abdoelbari bin Sasad | 
Baradja 
Choetbah tentang Aga 
ma Islam oleh toean 
Soerowijono 
Permainan kepandoean 
dioeroes oleh KBI tjb 
Soerabaja, dipimpin 
oleh Pak Doho 

7— malam Pemandangan loear ne 
geri oleh toean Moh. 
Soewanhadi 
Berita Pers jang pa- 
ling achir. 
Lagoe Tionghoa 
Peladjaran bahasa Ti 
ongho, oleh njonja The 
Chung Shen 
Batak Orkest ,,Anda- 
las”, dipimpin oleh t. 
Darwin 
Lagoe Tionghoa, Opera 
Dihoeboengkan dengan 
zender S.R.I. 
Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas 205m. West-Java : Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

“Djoem'at 14 Oct. 

5.— sore Pemboekaan 
Dog Paul Whiteman pada 

perdjamoeannja | 
589 Non-stop programma 

dari lagoe2 Hongarjja 
8.— Luchtvaart-Herdekings 

zegels 
610 Orkest 
6.40 ,, Berita Disco 
7.-— malam Perkabaran 
(rin Pemandangan program 

5 ma 
M3 Omroep-Orkest, dipim- 

pin oleh Carel v/d Bijl 
(05-35 Penjiaran tentang A- 

gama 
SO ta Kamermuziek 
o— »Adriaan de Tulpen- 

dief” 
9.45 ,, Actrice Zweden, Zarah 

Leander 
PO Berita koers 
TO 3 Lagoe dansa oleh Man- 

tovani's Sweet Music 
10:80 “4 Programma cabaret 
11.— Toetoep 

  

    
Sabtoe, 15 Oct. 

6.30 pagi Gymnastiek 
6.45 ,, Lagoe gramophoon 
Ri Idem 
8— Toetoep 
Tt" 7 Pemboekaan 
Ika Beberapa lagoe-lagoe 
130 Symphonie Orkest 
12.— siang ,,Stars” Inggeris 
1230 Matinee-Concert 
1.20 lohor Perkabaran 
PA Lagoe-lagoe jang me- 

njenangkan 
2D Campoli pada perdja- 

moeannja 
220i Mengoelangi pekabaran 
Da Toetoep 
5.-— sore Pembcekaan : 
5.03 ',, -  Lagoemarsch Perantjis 
6— Filmselecties 
020 ag Pianosoli 
7.— malam Perkabaran 
TU Pemand. programma 
Ta ia Lagoe Mana Soeka 
KA Pidato oleh Anna Klaa- 

sen 
SO 3 Vioolrecital 
9— Njanjian oleh Gigli 
9.15 ,,” Concert Anekawarna 
TO Lorenzi dan Ensemble- 

nja 
10.45 ,, Lagoe Dansa oleh Or- 

kest dari ,,Hotel des 
Indes” 

Ih — Toetoep 

B.R.V, 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 

kaboemi 12,18 m. 

Djoem'at, 14 Oct. 
5.— sore Perdjamoean| 
6— Setengah djam oentoek 

Stenozrafie ,,Groote” 
6303 Lagoe Anekawarna 
6.45 ,, Berita pers 
7.-— malam Operette 
Ton Pidato oleh Ben Huy- 

nink 
I— Phohi Relay 
Selo na Lagoe dansa oleh Fud 

Candrix dan Bandnja 
Sah Beberapa lagoe-lagoe 
Io — Lagoe Piano dan viool 
050 Njanjian anak-anak 
NN Lagoe Anekawarna 
10.45 ,,-  Penoetoep jang menje- 

nangkan 
11— , Toetoep 

Sabtoe, 15 Oct. 
1.— pagi Lagoe gramophoon 
P3 Berita pers 
MN Menjamboeng lagoe gra 

mophoon 
3.— lohor Toetoep 
5.— sore Marek Weber dan Or- 

kestnja 
6— Don Kozakkenkoor 
645 ,, Berita pers 
7.— malam Lagoe Anekawarna 
1.40 ,, Permintaan-permintaan 

dari pendengar 
8— Programma oleh B.R.V. 
9.30 ,, Orkest 
Ka Njanjian 
Telak ha Cinema orgelconcert 
ITAD: Penoetoep jang menje- 

nangkan 
12.— Toetoep   

  

  

  

N. B. 

-C. FIELIEN, O.D. SEDIPL. OPTICIEN 
Pasar Baroe 83 

Kafja mata jang , 
ber dari 
kepala, 

dikerdjaken dengen grat s. 

"SERV.CE-STATION” KATJA MATA 

kadjengkelan dan kadarg kadang dari sakit 

Kapan foean poenja kafja-mata koerang betoel, seb b 
.doedoeknja“ Ida erak, soeda moelai ,koerang lereng”, 
dadi bengkok, alawa soeda kloear dari ,pasvcrm” .... 
bawal:h pada kita. 

Kita poenja Kliniek-Kalja-mata telah did.riken 
boeat berihken “ervice jang sampoerna dan safjara achli, 
Toean bisa toeygoe sebentaran ! 
Kita poenja tariet bocat pembeloelan ketji 2 ada ringan sekali. 

Pem-eto-lan ketjil ketjil pada katja mata jang dileser o'eh kita, 

Batavia-C, 

doedoek" tida be'oel, ada satoe soem- 

  

Telf. 159 Wit. 
  

      12.— Toetoep 

    

    
ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
KRAMAT PLEIN 43 — 

Bikinlah pakean toean menoeroet model baroe 

Potongan Nefjis, doedoeknja bagoes 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA 

BATAVIA CENTRUM, 

naar maat     
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