
  

dalam selendang. 

ranganpesakitan jang , 
telean diri, ach, adalah 

| karena dilepas dengan tidak 
"mat, oneervol. “Lain lain boepati| 

da Be sa wa Ma-| 2 

  

  

kereta-api Canton—Hankow poetoes. 5 
0, 27 Oct. (Domei) : Menoeroet berita da 

n kereta-api Canton—Hankow, kira-kira 
medan pepera- 

) km. sebelah 
lari Wuchang telah dipoetoeskan oleh pasoekan2 Djepang. 
terseboet menjatakan poela, bahwa pasoekan-p oekan ini 

edah bergerak madjoe kearah Barat sambil menjoesoer: laerah sebe- 
Selatan Yangtze. 

n2 Tionghoa moendoer 
Sh 

didirikan oleh mereka. 

Djepang kawasan 

' Menoeroet pengoemoeman jang 
'baroe-baroe ini disiarkan, perdjala 
Iman laloe-lintas kereta-api jang 
a|memperhoeboengkan Canton—Han- 
'Ikow masih teroes dilakoekan hing- 
Iga sampai di Sienning. 

Selandjoetnja, menoeroet berita 
Idari pihak Tionghoa, pihak Djepang 
jang hendak mendoedoeki Housheng 
- 

Chiao, sebelah Oetara dari Sienning 
dan “kira-kira 60 km dari Hankow, 

'Ihingga kini soedah dapat poekoelan 
hebat dari pihak Tionghoa. Ca 

Kota Teian didoedoeki Pjepang 

ca 2Ocean): 

Betawi So karena sepan- 
notes kita masih banjak lagi.| g 

Ma'loem dengan adanja stelsel 
ak mas” terhadap para boepati| 

itoe, maka diantara mereka didapati 3 
akke broeders”, tenaga jang le-| 
jang tidak sanggoep memper-| 

bedakan perboeatan haram dan halal, | 
oel dan keliroe, berdasar hak dan: L 

perboeatan sewenang-wenang. Piki- 
an mereka : toch orang tidak berani 
rboeat apa apa pada dirikoe. Akoe 

och boepati ? 
Kita akoei kebenaran pepatah : | 

@joemlah pendjahat didalam boei ada | 
ih sedikit daripada diloear boei 
u djoemlah pendjahat jang dima 

JO 

it Papan Ne jg ti 

pati s Aa bekas e ratar jang 
is Na sebagai. pesakitan. dimoeka 

ri pihak jang berwadjib demikian 
oe haroes kita Dn — ato. 

. itoe, Tjonto j paling Bapa jalan | 
Pakan Na ihan disitoe | 

tinggal pada pembersihan di | 
djonegoro sahadja, akan tetapi | 
moea regentschap jang memang 
alasan oentoek berboeat demi- | 

an 'stelsel sanak mas” 
oepati ! 

deng 

para : 
M.T, 

ekan dimoeka pengadilan ada lel 

— kan, bahwa pasoekan pasoekan 
Djepang soedah madjoe teroes 

| dengan menjoesoer danau Po- 
yang dan mendoedoeki kota 
Teian bahagian Oetara, seboeah 
kota jang berdinding jang le- 
taknja kira-kira 60 km dari Kiu 
kiang didjalanan kereta - api 
Kiukiang—Nanchang. 

Kalangan? militer disini mera 
malkan, bahwa dengan segera 

5 pihak Djepang ini akan melan- 
djoetkan geraknja dari Teian 
“kearah Selatan menoedjoe ke 
Nanehang. 

Didoega, bahwa pihak Dje- 
pang akan mendapat pertaha- 
nan dari pihak Tionghoa jang 
tidak seberapa ea dida- 

| lam daerah ini. 

Piepang memasoeki Concessie 
Inggeris 

Shanghai, 27 Oct. (Reuter) : 
Tadi malam barisan patrouille 

Djepang telah memasoeki bekas 
concessie Inggeris di Hankow. 

Seorang opsir marine Inggeris jg 
iItertoea di soengai Yantze selaloe 
melakoekan contact dengan pihak 
Djepang, sehingga mereka ini moe 
lai dengan melakoekan pendjagaan 
didaerah terseboet. 

dah memasoeki gedoeng-gedoeng ke 

|Iroemah-roemah kepoenjaan orang2 
Tionghoa, akan tetapi pihak Dje- 

amkan hak-hak milik negeri asing. 

. ' Samshui terampas oleh Djepang 

Tokio, 27 Oct (Domei): 
Ma'loemat dari pihak Marine me 

wartakan, bahwa pasoekan-pasoekan 
marine Djepang kemarin soedah 
berhasil -merampas Samshui jang 
letaknja ditepi doea batang soengai 
jang datangnja dari Oetara dan da 
ri Barat didaerah Kwantoeng. 

Poesat-poesat ekonomi di 
Tiongkok. 

'Domei mewartakan dari T o- 
“ kio: Orang2 jang mengetahoei 
tentang hal keoeangan mene 
rangkan, bahwa kini 'segenap 
tempat2 poesat ekonomi di 
Tiongkok itoe soedah djatoeh da 
lam tang an Djepang. Tempat2   itoe ialah Shanghai, Tientsin, 
Canton dan Hankow. 

Shanghai, 27 Oct. (Trans- 2 

Berita2 Tone mewarta- | 

Selandjoetnja pihak Djepang soe 

'poenjaan Djepang dan beberapa) 

.Ipang ini hingga kini masih mendi- 

anghai, 27 Oct. (Trans-Ocean) : 
| Diwartakan, bahwa pasoekan2 Tionghoa soedah moendoer dari Han 

ditempat kedoedoekan2 sebelah Barat dari @jalanan kereta-api 
dan didjalanan kereta-api Canton — Hankow jang memang 

As Berlin-Rome-Tokio bertambah koeat 
kan sama sekali | » 

hoeboengannja dengan | 2 
Mereka ini menegaskan poe- 

la tentang kepentingan peram- 
pasan kota Hankow jang pada 
cemoemnja diseboet oleh orang 
orang Tionghoa adalah seboeah 
tempat terkoempoelnja 9 boeah 
provincie dan bahwa. Hankow 

“ itoe adalah seboeah tempat 
' poesat “perdagangan jang ter 
besar di Centraal-Tiongkok. 

Selandjoetnja ditegaskan poe 
la, bahwa perdagangan dalam 
negeri di Hankow sedjak ta- 
hoen jl. itoe berdjoemlah 300 

miljoen yuan dan perdagangan 
loear negeri sedjak tahoen tsb. 

Gjoega berdjoemlah 92 miljoen 
yuan banjaknja. anja Sirang- 

—hailah jang bisa eh ang 
— ka-angka ini. Es 23 

Ketjoeali daripada 'itoe ada 
poela factor jang terpenting 
ialah, bahwa kota Hankow itoe 
adalah seboeah pelaboehan oen 
toek melandjoetkan pengiriman 
anti-monium, sehingga 'Tiong- 
kok menghasilkan 70 pCt dari 
segenap persediaan seloeroeh 
doenia dan poela Hankow itoe 
adalah seboeah pelaboehan poe- 
la jang melandjoetkan pengiri- 
man wolfram, sehingga Tiong- 
kok menghasilkan 80 pCt dari 

- persediaan seloeroeh doenia. 
Dan selandjoetnja hasil boemi 
jang dikirimkan melaloei Han- 
kow itoe ialah batoe arang, besi, 
tima, tembaga, kalksteen, kwik, 
pendeknja segenap hasil- asil 
boemi dari 'provincie- provincie 
Hupeh dan Honan. 

Permintain perkoempoelan pereman 
Tionghoa. 

“Shanghai, 27 Oct. 
Ocean : 

Perkoempoelan? orang? pereman 
bangsa Tionghoa di Shanghai de- 
ngan bersama-sama soedah mengi- 
rimkan telegram kepada Nationaal- 
politieke-raad jg hari ini soedah 
melakoekan pertemoeannja di Chung 
king. 

Mereka ini memadjoekan permin 
taan sebagai berikoet : 
Pertama 

Soepaja Djenderal Chiang Kai 
Shek diberi bantoean, sehingga 
dapatlah campagne jg antiDjepang 
itoe dilandjoetkan teroes-meneroes 
dengan tas oesah memakai per- 
antaraan. 
Kedoea: 

Soepaja barisan-barisan dime- 
dan peperangan itoe teroes-mene- 
roes mempertahankan diri. 

f Transg— 

Ketiga: 

Soepaja activiteit jang diplo- 
matiek itoe akan diperkoeatkan, 
sehingga bisa mendapatkan sanc- 
tie-sanctie anti-Djepang. 

Keempat: 

Soepaja soesoenan dari perge- 
rakan ra'jat itoe diperiksa kem- 
bali. 

Ke'lima: 

Soepaja activiteit pemberonta- 
kan dari pihak Tionghoa didalam 
daerah-daerah jang soedah didoe- 
doeki Djepang itoe selaloe dilan-   djoetkan dan diperkoeatkan. 

2'/- lembar. Lossenummer 10 cent 
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Pergantian djabatan tinggi Inggeris 

Reuter dari Londen 27 Oct. me- 
ngabarkan, bahwa setelah diadakan 
sidang dalam astana Buckingham 
oleh Privy Council, maka dioemoem 
kan, bahwa Earl Stanhope dibenoem 
mendjadi le lord pada admiraliteit 
goena mengganti Duff Cooper. 

mendjadi menteri pengadjaran seba 
gai gantinja Stanhope. Oleh karena 
de Lawarr mendjabat djabatan ini, 
maka koersi Privy Seal lowong. Lain 
tempat jang kosong djoega ialah 

“Idari staatssecretaris djadjahan. 
Dalam pada itoe MacDonald hoe- 

at sementara waktoe akan diserahi 
soal djadjahan dan dominions. 

Dan soesoenan kabinet jg terdiri 
dari beberapa fihak partai jg me- 
njokong pemerentah tidak dioebah. 

Siang hari itoe tidak akan diada 
kan peroebahan lebih landjoet. 

me (| 

Tambahan anggaran belandja Hin- 
dia Belanda 

A.N.P. dari Den Haag 27 Oct me 
ngabarkan, bahwa baroe ini telah di 
madjoekan anggaran belandja Hin- 
dia Belanda. Antara lain lain ang 
garan belandja itoe goena mening- 
gikan opcenten inkomstenbelasting 
sampai 50, sedang loonbelasting 
sampai 4 procen. 

Aj 

— Ambassadeur memila 
di Turki 

Havas dari Ankara (Turki) 27 
Oct. mengabarkan, bahwa pemeren 
tah Turki telah menjetoedjoei be- 
noeman Massigli sebagai ambassa- 
deur Perantjis di Turki. 

  

Segi-tiga Berlin, Rome dan Tokio 
akan koeat 

Parijs, 27 Oct. (Havas): Ber- 
hoeboeng dengan djatoehnja Han- 
kow, maka Pers telah menegaskan, 
bahwa segi-tiga antara Berlin, Ro- 
me dan Tokio itoe akan mendjadi 
koeat. 
Le Journal", seboeah soerat ka 

bar jang berdiri sedikit dipihak ka- 
nan menjatakan : 

,Djika orang orang di Tokio jang 
berdiri sedikit dipihak kanan berda 
ja - oepaja akan mendekati Ing- 
geris dan berkehendak akan me 
metjah soal peperangan Tiongkok 
Djepang, maka orang orang itoe 
tadi akan meminta  keoentos 
ngan dari kemenangan2 jang telah 
diperoleh oleh pihak Djepang. 

»La Republigues, seboeah |soerat 
kabar jang radicaal-socialist mene- 
rangkan : 

,Sedangkan Djepang mengibar- 
ngibarkan bendera kemenangannja, 
maka Berlin dan Rome itoe akan 
meminta kepada keradjaan? besar 
jang demokratis oentoek melahir- 
kan perasaan damai didalam kedja 
dian? di Hropah itoe". 

Soerat-kabar ini menegaskan poe 
la, bahwa hal jang sedemikian itoe 
amat berbahaja sekali oentoek po- 
litiek Djerman—Italia, karena ,,dji- 
ka soedah sampai waktoenja, segi 
tiga itoe tidak akan menghalang- 
halangi adanja pertempeeran anta 
ra bangsa Koelit-poetih dan bang- 
sa koelit koening dengan tidak oe- 
sah memperhatikan kepada warna 
badjoenja”. 

  

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 
kit 6 boelan, djika meninggal, 
asal tidak menoenggak, dapat 
uitkeering f 25.— (doea poe- 

loeh lima roepiah).         

Dan Harl de Lawarr dibenoem |. 

Administratie. 

  

Ingatlah akan mata tosan wang 
djangan diboeang-boeang. 

Lampoe jang hemat. 

  

  

PENTING —  — 
—— RINGKAS 

Chaplin sebagai Hitler 

Soerat Kabar “Daily Herald 
Aid.“ di Hollywood mendengar 

“ kabar, bahwa Charley Chaplin 
mempoenjai niat oentoek mem 
boeat film lagi. Dalam boelan 
Dec. kelak, ia akan moelai. 

Djoeara film termasjhoer 
itoe memang soedah sedjak ber 
tahoen tahoen mempoenjai inga 
tan oentoek memboeat soeatoe 
film Napoleon, tetapi roepanja 
sekarang iaoebah niatan itoe, 
dan ingin membikin film jang 
mengenai kedjadian2 jang ma- 
sih hangat. 
Didalam film baharoe jang 

akan diboeatnja, ia akan main 
sebagai Hitler. 

Jang mendjadikan alasan ia 
berkehendak demikian, boekan 
lah hanja perhatiannja dalam 
oeroesan politik dan sosial, te 
tapi Chaplin persoonlijk masih 
haroes berhitoengan dengan Hit 
ler, ja'ni: ,,Achirnja Hitlerte 
lah mentjoeri koemiskoe", de- 
mikian oetjapan Chaplin itoe. 

Amerika menoedoeh Djepang. 

Reuter mewartakan dari Wa 
Shington,bahwa Amerika Sjari 
kat telah melahirkan toegdoe- 
han kepada Djepang, bahwa 
Djepang membeda-bedakan pen 
doedoek sehingga pendoedoek 
bangsa Amerika jang beroleh 
roegi dan mengenai poela hak 
hak milik sah dari Amerika 
di Tiongkok. 

Toedoehan itoe diloekiskan 
dalam nota-Amerika tertanggal 
26 Oct. 1938, nota mana lebih 
pandjang dan lebih pedis dari 
pada nota-nota jang soedah- 
soedah. Djepang, katanja, me- 
moengkir djandji, soepaja Ti- 
ongkok tetap didjalankan poli 
tik pintoe-terboeka dan dimin 
ta soepaja menggoegoerkan 
oendang, jang meroegikan dae 
rah Tionghoa jang dikoeasai 
oleh Djepang. 

Ditegaskan poela, bah'wva A- 
merika merasa chawatir bahwa 
ada kemoengkinan lain - lain 
daerah didoedoeki poela oleh 
Djepang. ,,Keadaan kemiliteran 
jang demikian itoe djoega akan 
menjebabkan terpengaroehnja 
segala perkara Amerika seperti 
pernah terdjadi di Mandsjoe- 
kuos. 

Achirnja nota itoe menerang 
kan bahwa dengan perkataan 
Djepang membikin perbedaan 
ialah misalnja : Tsingtao jang 
meroepakan perbedaan didae- 
rah Djepang jang ada orang 
Amerikanja. 

Di Tsingtao itoe perboeatan2 
Amerika “tidak mengganggoe 
kepada kepentingan2 Djepang 
dan ra'jat Djepang jang ada 
didaerah jang dioeroes oleh 
Amerika.          



   
  

     

      

    

  

   

      

    
    
      
   

    

     

    

    
   
   

    

    

   
   

  

    

    

   

  

   

    
       

    

   

  

   

  

   

    

    

  

   

   

   

  

   

  

   

  

    

          

   

  

    

    
   
    
   
   
        

  

   

  

   

      

   

    

    

   

  

     
   
    

  

    

   
   
   
   
   
    

        

   
    
   

  

   
   
   

  

   
    

  

   
      

    

  

   

          

   

   
   

        

    

  

N£ |tepoeng Hoenkwe tjap boenga, boleh 
Men |jah minta kepada ,/Tepoeng Hoenkwe 
alfabriek Tjap Boenga” Tjitjoeroeg, 

Inistjaja segera dikirimi boekoe itoe 
|dengan gratis. 

    t 1 DOB , tetapi 1) Ta MN ke negeri 
t Belanda Dana. akan dioesoelkan 

bglsiak ing | be hoeboengan dengan 
an nasibnja, akan ditoentoet 

nenoeroet  djalan ke'adilan. 

2 'Djikalau tidak salah pertama soal 
'gadji akan dibitjarakan, sebab di 
sitoe nenen penghargaan o- 
rang kepada tenaganja jang soedah| 

    
   

£ : ' goeroebentoe sangatlah "nd 
ran Oleh karena itoe pada mpat 

G. B. dalar 

   

long anggauta-anggauta 
ja mendapatkan kenaikan 
sepantasnja. : 

gadji kaoem goeroe 
. i djoega kenaikan goe 

oe normalisten dan kweekscholie- 
3 ren. an karena boekan sikap jang 

kacem goeroe menoentoet 
kan oentoek dirinja doeloe, 

| djika permintaan mereka di 
toeroeti, maka dengan sendiri lain- 
lainnja Pa merasakan boeah: 

  

ngan ' 'ocroe-goeroe lain merasa| 
koet girang djoega djika gadji ka 
em goeroe bantoe itoe naik. 1 

Telah kita terangkan diatas, PGB 
akan menoentoet kemana djoega. 

— Deputasi akan dikirimkan ke negeri 
| Belanda. Dan soal siapa jang akan 
dikirim akan diremboek dalam kong | 
geres j.a.d. Menoeroet pendengaran 

  

djika ketoeanja jang mewakili mere 
“ka dalam deputasi terseboet.   

  

dalam doenia pergerakan serekat 
sekerdja pergoeroean. 

—. Tentang overcompleet tentoe tidak 
—. Ioepa akan dibitjarakan djoega da 

— lam konggeres j.a.d. ini. Pada boelan | 
— April 1934 djadi 4 tahoen jl. hampir 

- 1000goeroe bantoe telah dilepas. 

Diantaranja ada jang mendapat | 
“ onderstand dan ada jang tidak men| 

| dapat apa-apa. Sedang sebagian di 
- pindah ke Volksscholen. Mereka 

. jang dilepas mengharapkan angka 
tan lagi. Soenggoehpoen menoeroet 

. djawaban pemerintah di Volksraad 

—. mereka ada harapan diangkat kem 
—. bali, tetapi haroes menoenggoe 

djoega djika candidaat hulponder- | 
| wijzers soedah diangkat semoea. Ini 

“berarti harapan sangat tipis. 

— Diantara mereka jang mendjadi| 
korban itoe ta” sedikit jang telah 

. mempoenjai anak bini. P.G.B. akan 
menoentoet djoega nasib mereka | 

— ini dan minta perhatian aa ke 
KeeA Pee 

  

TIDAK MENERIMA KORAN? j 
Pengadoean tentang pengiri- 

| man koran dan Advertentie 
|- sesoedah djam 4.30 sore pada | 

- Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968 - 
dan boeat bahagian Mr.-C, pada 
TN no. 22. Telf. 529 

r.-C,   

Na tahoei 
O-|hendak masoek bekerdja dan kebe 

oearkan Soedah pada tempat- 

Iiai pada tanggal, dimana bertolak- 

mementingkan. diri sendiri) | 

Dan sebaliknja golo: 

'kita banjak oesoel jg menjetoedjoei| 

— PGB ke Nederland! Soeatoe kedja 
dian jang patoet mendjadi riwajat| 

“Ihoedjan j.a.d. 

Ikapnja terdiri dari toean? : 

|Martowidjojo penoelis I dibantoe 
Iloleh toean Soedarsono, t. Bisman 

Ipembantoe oemoem. Selainnja badan 
pengawasan diwakili 

.!|hat oleh toean S. Angronsoedirdjo. 

    

Bnaa 

Iga mahi 3 Nara 

mengabarkan, bahwa per 

1 1 mahkamah tinggi te- 
dioendoerkan lagi sampai 3 No- 
iber atas permintaan 
Nas mr. Borgman. 

— 0 — 

Boekoe recept 

“Tepoeng Hoenkwe 
tjap Boenga. 

Barang siapa ingin mendapat boe- 
koe recept tentang berbagai matjam 
atoeran membikin koewe2 d.l.l. dari 

Om 

Koerban mobil. 

“Pagi kemarin, seorang jang dike 
bernama Soehaimi 

toelan melintasi djalan Tangerang- 
scheweg telah terlanggar dan tergi 
las mobil hingga tiwas djiwanja. 
Hingga kini beloemlah kita dapat 
menjatakan pamilinja, moedah-moe 

'roesnja di CBZ. |Repj. 

Raad van Nederlandsch-Indie. 

Aneta mewartakan, bahwa pada 
o|Koninklijk Besluit tertanggal 24 
|Oct. No. 59 telah diangkat mendja- 
Idi Vice-President dari Raad van 
Nederlandsch-Indis, toean Mr. H. J. 

it dan mendjadi anggota Raad 
b., toean G. F. De Bruyn Kops, 

Directeur van Financisn, kedoea?nja 
ini melakoekan djabatan itoe moe- 

nja Vice-President jang sekarang 
ini, ja'ni toean C. van den Bussche. 

—— Ba 
Bereboet mendjadi kampioen 

iKemagin, seorang bernama Raisin 
dengan mendapat loeka parah di 
beberapa bagian toeboehnja, sedang 
lengannjapoen hampir poetoes telah 
dibawa ke C. B.Z. 

Konon, ia berkelahi dengan moe- 
'soehnja jang bernama Nohan, tidak 
|lain melainkan satoe sama lain be 
reboet mendjadi kampioen NA 
mereka berdoea. 

Perkelahian itoe dihiasi Per 
permainan golok, - 

Hasilnja, Raisin djiwanja dalam, 
bahaja, sebaliknja Nohan poen da- 
lam keadaan amat pajah diangkoet 
ke militair-hospitaal (Rep,). 

—. GO — 

Soember dan soal penangkapan 
ikan 

Anggota pengoeroes 
dilengkapkan : 

“Dikabarkan kepada kita, bahwa 
beloem lama berselang ini ,,S oe m- 
Iber“ tjb. Betawi (Serikat oesaha 
'Menjempoernakan Bertjotjok ta- 
nam) telah mengadakan rapat ang- 
gota bertempat diroemahnja toean 
Mh. Rais Martowidjojo, seorang be 

Istuur, tinggal di Kemajoran Betawi. 
Poetoesan2 jang diambil dalam 

"persidangan itoe antara lain: soal 
penangkapan ikan akan diperhati- 
kan dan ,,Soember“ telah mengang 
kat seorang anggota toean Soepar- 
djo sebagai wakil perkoempoelan- 
nja oentoek menjelidiki soal tsb. 
dan mentjari perhoeboengan dengan 
perkoempoelan2 penangkap ikan. 
'Selandjoetnja toean tsb diberi vrij 
mandaat oentoek menjelidiki soal 
penangkapan ikan. 

Tentang ,,commissie tanah” jang 
'telah lama moelai bekerdja, seka- 
Irang mendapat tanah pindjaman 
lagi dari toean Sindhoedarmo de- 
ngan tidak menjewa dan tanah itoe 
(sawah) jang terletak di Soenter 
'Bendoengan Djago dimoelai ditjang 
koel goena ditanami pada moesim 

Perobahan pengoeroes dan seleng 
Poe 

to Tirtowinoto ketoea, Mh. Rais 

'Tomowardojo bendahara, Achmad 

oleh toean 
|Sindhoedarmo, badan koersoes oleh 
'toean Soepardjo dan badan penase   

  

|(Aneta). 

    

  

R.A.V. terhadap peme-| 

pembela || 

ketika | 

Gahan dengan berita ini pehak ke-| 
loearga ma'loem dan datang mengoe | 

pera DIREKSI 

Sebayang telah dioemoem 5 
kan, Direksi sedang memper- 
baiki oeroesan Agentschappen 
dan sub-Agentschappen ! Oesa 
ha masih berdjalan, beloem se 
lesai, haroes dikerdjakan ber- 
angsoer2, dari dikit kesedikit. 

apat disadji 
ti berikoet : 

e » pi oe telah di 
| Agentschap t. 

d »Toko Kita” 
jaitoe moelai tg. 1 Nov. 1938. 

2. Agentschappen di Beng- 
koelen dan Djambi moe- 
lai tg. 1 Nov. 1938 dihapoes- 
kan dan para lengganan diper 
silahkan moelai tanggal terse 
boet mengirimkan oeang-abon 
nementnja langsoeng pada Ad- 
ministratie ,,Pemandangan", 
Senen 107, Batavia-Centrum. 

3. Agent di Serang toean 
R. Oesa Diningrat moelai tang- 
gal i November 1938 diberhen- 
tikan dan sekarang sedang di 
oesahakan mentjari gantinja. 
Sedjak beberapa hari ini telah 
diadakan pertjobaan, soepaja 
pengiriman koran boeat Serang, 
Rangkasbetoeng, Pandeglang 
lebih tjepat jaitoe beroepa me- 
ngadakan looper ditempat-tem- 
pat terseboet. Djika oesaha ini 
berhasil (selama 2 minggoe 
masih beroepa proef, pertjoba- 
an), maka tenaga jang menge- 
palai pertjobaan itoe akan di 
angkat sebagai agent tetap. 
Kita harapkan sokongan dari 
para langganan, soepaja oeang 
abonnementnja dikirimkan de- 
ngan langsoeng ke Betawi, 
selama beloem diangkat agent 
jang tetap itoe. 

4. Atas hasil organisasi ba- 
roe, maka “Pemandangan“ da 
pat diterima pada hari terbit- 
nja jaitoe boeat: Bogor, Serang, 
Rangkasbetoeng, Pandeglang, 
Bandoeng, Soekaboemi, Tjian- 
djoer, Cheribon dan nanti moe 
lai tanggal 3 Nov. 1938, djika 
perobahan perdjalanan S.S. soe 
dah berlakoe, insja' Allah djoe 
ga boeat Tasikmalaja, Garoet 
dll. tempat di Djawa Barat. 

   

  

    

      

    

  

angkat sebagai 

  

Direksi.   

(dengan lain-lain golongan bersama 

xyo| 

  
Kara g 

Lantaran memberi maloe 

Kena hoekoem f 7.50 

Kemaren pagi telah dihadapkan 
dimoeka pengadilan Landgerecht Be 
tawi seorang Belanda totok nama 
B.J.S. tinggal di Tanah Tinggi, 
lantaran dengan sengadjatelah tiga 
kali bertoeroet-toeroet menjerang 
nama baiknja seorang Indonesier 
nama M Arif dengan mengeloearkan 
beberapa perkataan-perkataan jang 
tidak sopan dan senonoh dengan 
kata-kata: koerang adjar, binatang, 
haram djadah dsb. 

Oleh toean M.A. hal ini diadoe 
kan kepada politie dan karena te 
rang bersalah dengan keterangan 
saksi jang tjoekoep, toean jang 
tidak pandai memelihara moeloet 
nja itoe dapat gandjaran hoekoe 
man f 7,50. denda. 

— 0 — 

'Toeristen di Indonesia 

  

Membetoelkan 
sarah: 

Kemarin telah kita oemoemkan 
tentang hasil perhitoengan toeristen 
di Indonesia ini, jang kemoedian 
disoesoel lagi oleh Aneta, bahwa da 
lam pengirimannja ada kesalahan. 
Sebetoelnja demikian : 
Djoemlah toeristen di Indonesia 

ini dalam tahoen 1936 ada 13.238 
orang, sedang dalam tahoen 1937 
ada 16.918. Dan toeristen jang di 
Bali sadja ada 2.880 orang dalam 
tahoen 1936, sedang dalam tahoen 
1937 ada 3.909 orang. 

— 2 — 

Sekolah Hakim Tinggi 14 
—... tahoen. 

Sebagai telah kita kabarkan hari 
ini moelai djam 9 pagi telah diada- 
kan peringatan 14 tahoen berdirinja 
Sekolah Hakin Tinggi jang dilakoe- 
kan digedoengnja dengan dihadiri 
oleh banjak pembesar2 dikota ini 

stoeden-stoedennja. 
Prof. Logemann mentjeritakan 

verslag tahoenan, dan kemoedian 
menjerahkan djabatan voorzitter 
faculteit kepada prof. Eggens. 

Setelah ini maka prof. Zeylema- 
ker berpidato jang membitjarakan 
tentang ,,Bescherming merk en Oc- 
trooi onder huidige commerciee! 
verhoudingen“ sampai djam 10 le- 
bih baroe selesai. 

| Automobieldienst di Bandoeng jang 

'Itement van Kolonifn dan toean W. 

Penoempang2 oentoek Negeri 
— Belanda » 

Menocoempangpesawat- 
terbang ,EHmoes. 

Kemarin pagi majoor Ir. N.!.C. 

Tierie, bekas “komendan dari pada 

kini diperbantoekan kepada depar- 

van de Stadt Jr., jang baroe baroe 

ini diangkat mendjadi onder-direk- 
toer daripada Nederlandsche Han- 

delsmaatschappij di Negeri Belanda 

soedah bertolak dari ,,Tjililitan” 
dengan 'menoempang pesawat-ter 
bang ,Emoe” menoedjoe ke Eropah. 

Maen yap Ta 

Pemboekaan Handelsexpositie 

Oleh Vereeniging van 
Huisvrouwen. 

Pada tanggal 4 Nopember 1938 
akan diboeka dengan opisil Handels- 
expositie jang akan diadakan oleh 
Vereeniging van Huisvrouwen di Mi 
litaire Societeit Concordia pada 
tanggal 4,5,6 dan 7 November 1938. 

Berhoeboeng dengan akan keda 

tangan Njonja Tjarda van Starken- 

borgh Stachouwer, mereka jang 

mendapat ondangan diharap datang 
sebeloem djam 5.15 sore. 

9g — 

Oeroesan Gemeente Betawi 

Kita selaloe dibandjiri oeroesan2 jg 
bertalian dengan gemeente Betawi, 

baik dengan soerat (schriftelijk) ma 
oepoen datang sendiri (mondeling). 
Goena mentjepatkan oeroesan dan 

mendjoendjoeng tinggi pembagian 
pekerdjaan, disini kita oemoemkan, 

bahwa jang mendjadi wethouder 
ialah toean Mr. Ng. Soebroto, 
Kramat 172, telfoon no. 3793 WI. 

Djam bitjara beliau: tiap-tiap 

hari Senen dari djam 6,30 — 8,30 

malam di kantoor gemeente, Ko- 

ningsplein Zuid 9. Djika oeroesan 
spoed tentoe beliau tidak akan me 

naroh keberatan oentoek menerima 
tamoe diroemahnja! 

— Lsj —— 

Memperbaiki cultuur-padi 

Kemarin pagi dengan dipimpin 

oleh toean Mr. J. G. Krijger, Par- 

ticuliere Landerijen-Vereeniging soe 

dah mengadakan pertemoeannja ber 

tempat digedoeng Handelsvereeni- 

ging ,,Batavias dan dikoendjoengi 

oleh beberapa Bestuursambtenaar?, 

diantaranja terdapat resident dari 

Betawi dan pembantoe - resident 

toean H. A. Loghem dan assistent- 

resident dari Bogor. 

  

  

Goela pasir: per karoeng ds 
102 kg. terima digoedang pendj 
£ 10.40. Hn 

dok f 2,15, Koeda merah f 2,10, 
Boeroeng kaleng f 2,10 dan lain-lain 
tjap dari f 1,90 sampai f 2,— per 
bantal. 

Minjak kelapa: per blik dari 
148/, kg. bruto dari f 1,50 sampai 
FI O0 Yaa 

Bawang merah: Toaliap 
Tiongtoa f 13,25 dan Tiongliap 
£ 12,75 per 100 kg. 

f 7.90, Cheribon f 7.60, katjang kwa- 
liteit lama f 7.10 per 100 kg. 

Emping belindjo: Laboean 
no.1 f 31.—, no. 2 f 26.—, Tjilegon 
no. 1 f 30,—, no. 2 f 22,— per 100 
kg. netto. 

| Kentang: per 100 kg. dari 
f 7.50 sampai f 8.—. 

Copra: melihat kwaliteit dari 
f 5.65 sampai f 6.— per 100 kg. 
London noteerisg kwaliteit Straits 
10/6/3 p. st. per ton djadi pendjoeal. 

gal lev. Oct./Nov. f 7,28'/, nom., ma- 
ta hitam Djember fob Pasoeroean 
Probolinggo f 6.64 pendjoeal dan 
Panaroekan fob Panaroekan f 6.64 
pendjoeal per 100 kg. 

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

Lada hitam Lampoeng: 
e.k, Telok kemaren ada djadi leve- 
ring Oct,—Dec. f. 15.10 dan belaka 
ngan f 15.25, Jan,—Mrt. f 15.40. Ini 
hari harga lada ada koeat. lev, 
Oct,—Dec, djadi 4 15,50 Nov,—Dec. 
t 15.50 dan Dec,—Jan. f 15.75, de- 
ngan itoe harga masih ada pembe- 
li, pendjoeal tahan kira-kira f 0,25 
lebih tinggi, E.k. Batavia ada djadi 
lev. Oct—Dec. f 15.75 harga ini 
hari lev. Oct,—Dec. f 15.75 nom. 
per 100 kg London noteering 2?/, 
d.p. lb. pendjoeal. 

Lada poetih Muntok: fob   
Toean Ir. J. H. L. Joosten, seo- 

rang landbouwconsulent, telah ber- 

pidato tentang perbaikan cultuur-pa 

di, sehingga hal ini dilakoekan per 

toekaran pikiran. 

sPersaudaraan Goeroe Se 

marang. 

Pada hari Minggoe perhimpoenan 

kaoem goeroe disini jaitoe Persau- 

daraan Goeroe Semarang, telah me 

ngadakan rapat anggauta di H.I.S. 

Pai dan dipimpin oleh toean Soe 

mantri. 

Dalam rapat terseboet jang 

dibitjarakan jaitoe : menjaring Se- 

moea poetoesan dan perselah pera 

jaan. Pe 

  

LETTER — TEEKENAAR. 
Di kantor A. de la Mar ada lowongan 
boeat satoe Letter-teekenaar pandai. 
Minta ini pakerdjain moesti datang 
sendiri di kantor A. de la Mar de- 
ngan bawa pakerdjain jang soedah 
dibikin. 
  

Banka lev. Oct./Nov. f 21.50 nom. 
per 100 kg. London noteering 3'/, 
d.p. lb. pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampoeng: 
15 pCt. e.k. Telok lev. Oct./Dec. 
f£ 11.70 nom. per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren 
ada djadi lev. sedia f1.2'/,, A-olie 
plus 40pCt. lev. sedia ada djadi 
£1.05, ini hari A-olei biasa lev. se- 
dia djadi f 105 harga ini hari boeat 
lev. Nov-Dec dan lain tahoen f 1.02'/, 
pembeli, f 1.05 pendjoeal. 

Karet: sedia Java Std. Sheets 

288 Java Std Crepe 293/, cts. per 
"|. Kg. 
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Djangan menoenggoe   LA           
  

»Atoeran Pengadilan 
Agama Islam ditanah 
Djawa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

pada ,,Mahkamah Islam Tinggi" 

M. 

175 sen seboeah, terhitoeng ong- 
kos kirim. Boeat abonnee ,,Pe- 
mandangan" 

terhitoeng ongkos kirim. Peme- 
sanan haroes diadreskan pada 
toean Anwar Tjokroaminoto p/a 
»Pemandangan", 
tavia-Centrum, telefoon 1810 WI. 

soepaja tidak kehabisan ! 

Bea 

r. Notosoesanto, Griffier 

Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-.C. 

jang tidak ada 
enggakannja: 50 sen seboeah,     
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lama-lama oentoek membelinja, 

     
  

Pasar Betawi an 

    Tepoengterigoe: tjap Ko- 

Katjang tanah: Bogor no.1 

Katjang kedele: Gendja Te- - 
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Hongaria. 

sidang Kabir Ke 

Mn 

Tt dikritik Tg 

| Dari Marseille Havas mengabar 
'kan 27 Oct., bahwa premier Peran 
tjis Daladier telah mengadakan 

Sartai Radikal Socialis. 

Premier ini jang moela2 iisagi 
samboetan tepoek tangan jang 

ira menjerang kepada kaoem | 

is, dengan hebat. Ia menga 
iwa politik jang didjalan 

4 impin2 komoemis kini 
. 

» Oct. (KPH). Pemerintah Syrovy, menoeroet kabar hari 
ak no Na Bean dimana diminta soepaja Polen 

1 Aan imam dan aan Nan Polen  di-ikoetkan, 
ec Pan ah ana Dania Ba Gjoega, ka- 

a dan orang Menakar jg Ska diberi tnpa an 
satoe daerah2 jang mana haroes ditinggalkan dan 

' Berita dari Boedapest menjatakan, bahwa nota djawaban negeri 

sjechoslowakia terhadap permintaan2 “Hongaria dalam kalangan opi- 
Mean ganh sebagai djawaban jang tidak memoeaskan. 
Segera diadakan sidang kabinet loear biasa goena meroendingkan 

n Praag itoe, jaitoe mengenai djoega soal daerah jang diminta 
oesannja diserahkan kepada pemoengoetan soeara pen- 

ukah lebih baik diserahkan kepada badan pemoetoes. 

n didengar kabar poela. bahwa telah dikirim nota lagi 

2 tidak lain ialah saboutage terhadap 

pidato siang itoe depan kongres| 

: Isaudaraan Inggeris — Perantjis ia 

  

    
        

         
    
    

Keterangan Taufik Suwaidi 

Menoeroet berita Transocean dari 
Cairo, Perantjis dan Inggeris ber- 
niat memetjahkan soal ,,Arab jg pen 
ting penting“ menoeroet plan jang 
soedah diatoer lebih doeloe, demi- 

  kian keterangan Taufik Suwaidi, 
Menteri Oeroesan Loear Negeri Irak, 
jang kebetoelan di Cairo dalam per 
djalanannja ke Bairoet dan Damas- 
cus. 

  awaman — 

gken loear doega'an. 

: orukatn, antara “Tejecho Slowakia de- 
3 9. ea makin soelit 

politik pemerentah. 

Persaudaraan Inggeris — Perantjis. 

Ketika ia sampai pada soal per- 

mengatakan, bahwa soal ini dari ke 
doea belah fihak mesti timboel oe- 
sahanja. Katanja: ,,Kita selaloe 
Isanggoep akan bekerdja bersama- 
sama dengan siapapoen djoegas. 

AS bisa himatken 609 Katana mentega. 
- Mengandoeng banjak Vitam 

esoedahnja tjoba ia poenja rasa, maka dipersilahken 
manga alta pendapetan jaitoe njataken pikirennja Mengan 

waliteit dari Patin tjap Ananas. 

Kirim pada kita itoe Gabiat2 se- 
bagi soerat biasa dan harees 

sampe di kita poenja tangan sa- 

belonnja tanggal 19 November 
1938. Antara penoelis jang paling 
djitoe betoel njataken ia poenja 
pikiran 

dasar kabeneran fatsal kwaliteit 
di atas aken dihadiaken priis : 

SATOE VRIJ KAARTJIS KRETA 
API ,,S.S.“ KLAS II (DOEA) ka 
satoe.satoe kota, antero poelo 

| Java dan retour. (Atawa oewang 
contant besarnja sedjoemlah har- 
ga dari kaartjis terseboet). 

Troostprijzen ada 50 (lima poe- 
2 loe) terdiri beberapa barang2 

G. B.S. berikoet MARGARINE. 

Jury terdiri dari Pers dan 
kita poenja wakil. 

'Poetoesan Jury tida bisa diban- 
tah poela. 

Gouw Basi "5. 

| Menoeroet Menteri itoe, jang di 
maksoedkan dengan perkataan ,,Soal 
Arab penting penting“ itoe ialah 
pertikaian Syria-Perantjis |(soalauto 
nomi bahagian Djezirat. Red), soal 
Palestina dan perselisihan di San- 
djak. 

Lebih djaoeh ia menerangkan, bah 
wa kedoea-doea negeri Mandaat itoe 
ialah bermaksoed mentjari daja- 
oepaja soepaja di Timoer Dekat itoe 
ada ketenteraman selama lamanja. 

  

     

Boeat koewe2 

Soal pembagian dan immigratie 

sadjelas- djelasnja atas Pemerintah Inggeris, setelah me- 
nerima Taufik Suwaidi (seperti di 
ketahoei Menteri itoe datang dari 
Eropah. Red), segera memberi ke 
terangan, bahwa menoeroet Rap- 
port-Woodhead segala niat Inggeris 

-
 

l 

oentoek membagi - bagi Palestina 
telah dibathalkan, sedang bangsa 
Jahoedi kesitoe dihentikan. 

Dengan tindakan ini Pemerintah 
Inggeris bermaksoed soepaja hati 
nja orang Arab dapat disabarkan 
agar kembali tertib dan keamanan 
dalam negeri itoe. Kolau soedah 
sampai kesitoe baharoelah bisa di 
bikin oesoel-oesoel baharoe dan di 
djadikan bahan roendingan, 

Menteri Taufik itoe menerangkan, 
bahwa oesoel-oesoel ini tidak boleh 
tidak tentoe akan baik bagi orang 
Arab, karena Inggeris telah mela-   

Mendapat dj Piton oentoek 
Mwanlalascakeu 

  

soal Palestina 

hirkan niatnja oentoek berdamai 
dengan orang- orang Arab, 

Lebih djaoeh ia menerangkan, 
bahwa soal Syria, disebabkan oleh 
kedjadian-kedjadian di Palestina, 
djoega akan dipeladjari dan ditja- 
rikan djalan penjelesaiannja. 

Taufik Suwaidi menemoei 
Mufti Besar 

Havas mewartakan dari Bagdad, 
bahwa Menteri Loear negeri Irak 
itoe telah tiba di Bagdad laloe men 
djoempai Mufti Besar Palestina, 
dimana ia mentjeriterakan sampai 
kemana roendingan orang di Lon- 
den tentang Palestina. Konon, Muf- 
ti Besar poen merasa setoedjoe 
boeat sebagian besar dari pada oe- 
saha goena menjelesaian soal Pa 
lestina sebagaimana dimadjoekan 
oleh Taufig kepada pembesar-pem- 
besar Inggeris. 

Amerika mengirim orangnja 

Dari Jeruzalem diberitakan oleh 
Havas, bahwa Wallace Murray, di- 
rektoer Departemen-oeroesan Keti 
moeran pada Ministerie Loear Ne- 
geri di Amerika setelah keliling di 
seloeroeh Palestina, Irak, Syria dan 
Libanon, achirnja tiba di Jeruzalem. 

seperti tertera dalam plan - Peel| Akan diroendingkan dalam Parle- 
ment 

Sepandjang berita Reuter dari 
Londen, soal Palestina itoe akan 
mendjadi salah satoe pokok pembi- 
tjaraan dalam sidang kabinet Ing- 
geris. 
Pengoemoeman tentang sikap po 

litik Inggeris akan dikeloearkan se- 
soedah selesai sidang pertama dari 
Lagerhuis, tetapi sangat boleh djadi 
tidak akan kedjadian sebeloemnja 
sidang kabinet baroe tanggal 8 Nov. 
kelak. 
Sementara itoe rapport-Woodhead 

akan dioemoemkan. 

  

KAWAT 

Inggeris 

Afdeeling-Reclame. 

BATAV!A 
  

  

Selakoe saingan balapan sen 
djata 

Londen, 27 October (Ha- 
vas). Berhoeboeng dengan per 
koendjoengan von Ribbentrop 
di Rome, maka koresponden 
“Timess disana mendengar ka- 
bar, bahwa sekarang ini disana 
semoea negeri jang menanda- 
tangani perdjandjian Anti-Ko 
mintern akan membikin pact 
lagi dengan satoe atau lain ta- 
jar, goena membikin lebih te 
goeh lagi perikatan jang soe- 
dah2 itoe. Jang demikian itoe 
katanja, selakoe mendjawab po 
litik balapan persendjataan Ing 
geris dan Perantjis. 

»Bagaimanapoen perbedaan faham 
dalam bentoek pemerentahan 'antara 
Djerman dan. Perantjis, masing2 ha 
roes mengerti, bahwa dalam zaman 
modern ini perang boekanlah alat 
jang dipakai goena memetjahkan 
masjaalah2 dan sebaliknja segala 
pekerdjaan bersama-sama antara 
pemerentah2 itoe akan dapat me- 
metjahkan segala tadi“. 
Kekoeasaan loear haroes ditolak 
Achirnja, dalam mengeritik kem- 

bali kepada komoenisme, maka mi- 
nister itoe menerangkan begini: 

»Kita tidak lagi akan mengidzin- 
kan kekoeasaan2 asing, tidak per 
doeli dari mana asalnja, masoek 
ikoet tjampoer2 tangan dalam ke 
hidoepan nasional kita". 

Perdjandjian Inggeris — Italia 

Londen, 27 Oct. (Havas). 

Kabarnja, premier Chambarlain 
didalam sidang Lagerhuis akan 
mengoemoemkan Beslit Peme 
rintah boeat mengoesahakan 
terdjadinja persetoedjoean an 
tara Inggeris dengan Itali pa 
da tg. 15 November. 

Politik loear negeri. 
Tentang politik loear negeri 

ia berkata : 
s»Perdamaian, sambil mem- 

pertahankan kedoedoekan dan 
kehormatan Perantjis, kita te 
tap bertjita-tjita akan mentja 
pai angan-angan kita. Dan ka 
lau segala fihak jang bersang 
koetan dengan djalan jang tak 
tis soeka bekerdja oentoek ke 
adilan, maka segala pergeseran 

akan dapat diselesaikan dengan 
djalan damai. Perantjis pertja 
ja, bahwa dalam negeri ini dan 
Djerman bersama Itali, jang 
dipikirkan ialah tjoema kepen 
tingan? nasional belaka." 

      
Hongaria 

Premier Dr Brody dihoekoem 
karena Chianat ? 

Transocean dari Boedapest 28 
Oct. mengabarkan, bahwa premier 
di Roethenia Karpat dr. Brody, te 
lah dikoeroeng dalam sekapan oleh 
pemerentah Sentral Praag dan di 
petjat dari djabatannja, karena di 
toedoeh telah chianat. 

INDONESIA 
MUNTOK 

  

en AN IA ES 

Pendjoealan lelang perceel besok 

tanggal 29 October 1938, recht van 

eigendom di Pasar-Sajoer No. 23, Pa- 

sarsenen, Batavia-C. Verp. No. 10856, 

Eig. akte. ddo. 11 Nov. 1930 No. 1884 

atas nama Oey Ek Lian c.s., DIOE- 

ROENGKAN. 

Jang dikoeasakan 

Mr. Lie Tjiong Tie 

Mr. Amir Sjarifoeddin 

Adv., Batavia 

  

Letoesan dalam kapal ,,Siberoet" 

Aneta mengabarkan, bahwa hari 
Rebo j.l. telah terdjadi letoesan 
dalam kapal ,,Siberoet” hingga la- 
loe ditarik dari Palembang ke Priok. 

Orang jang loeka ada 3 dan di 
angkoet keroemah sakit di Muntok. 
Tetapi kemoedian dikabarkan, bah 
wa ketjelakaan itoe tidak berbahaja       'Landjoetnja : jam 

TJIREBON. 

Klachtdelict ,,OCheribon Revue” 

M.H. menoelis: 
Hari Sabtoe j.l. Landgerecht Tji- 

rebon telah memeriksa perkaranja 
seorang redaktoer ”Cheribon Revue” 
toean Semaoen, jang didakwa meng 
hina toean H.M. Jasin dengan toe- 
lisannja dalam soerat kabar ming- 
goean tsb. no. 42 tanggal 6 Nov. 
1936 dengan oetjapan2 "Hadji edan" 
dan “Wet Islam memang bagoes« 
dalam roeangan Djamoe Pait (se- 
roepa podjok). 

Ketika redaktoer itoe ditanja oleh 
hakim, maka ia mendjawab, bahwa 
ia tidak bermaksoed akan menghina 
hadji itoe, dan lagi kabar itoe ia 
terima dari salah seorang pemban- 
toe jang tidak kenal sama sekali 
dengan hadji tsb. 

Djadi moestahil toelisan itoe di 
toedjoekan kepadanja. 

Tetapi karena saksi pada fihak 
hadji itoe mengatakan, bahwa toe- 
lisan itoe betoel ditoedjoekan kepa- 
da hadji berhoeboeng dengan bebe- 
rapa kalimat jang menoendjoekkan, 
bahwa hadji itoe baroe datang dari 
Arab dan sakit t.b.c. dan mempoe- 
njai banjak isteri, maka perkara ini 
akan dioendoerkan sadja sampai 
nanti tanggal 10 December 1938. 

Poen lain2 saksi memberatkan 
penoelis tadi. 

TAG mami 

SOERAKARTA 

Diner perpisahan di Mangkoe- 
negaran 

Dr: Stutterheiem 
dioendang. 

Dari Solo dikabarkan Aneta, bah- 
wa Dr. Stutterheim kepala dalam 
Oudheidkundige dienst, hari Rebo 
malam telah dioendang oleh j.m. 
Mangkoenegoro oentoek diner per- 
pisahan dengan diikoeti djoega oleh 
penggantinja, jaitoe dr. Bernet Kem- 
pers. 

— Oo na 

KEDIRI 2 
Mati oleh gaplek. 

Dari Kediri dikabarkan oleh Aneta, 
bahwa didistrict Srengat ada 6 orang 
Indonesia sakit disebabkan makan 
gaplek, hingga jang 2 orang anak 
mati dan 2 orang dewasapoen tiwas 
djoega. 

PADANG 
Koerban Vrachtauto tergelintjir di 

Padang : 

Dari Padang Aneta mengabar 
kan, bahwa oleh karena hoedjan le 
bat, maka seboeah vrachtauto ter- 
gelintjir dekat Padang. 

Oleh karena itoe maka 2 orang 
perempoean Indonesia mati dan seo 
rang laki-laki djoega, 
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(DJIWA TERANTJAM) 

matogratie. 

CINEMA PALACE 
— Ini malem dan malem berikoetnja 

,DAMAGED LIVES" 

Film ini ta" dapat disamakan dengan film2 lainnja, sebab pem- 

bikinan jang sangat tepat dan berdasarkan boekti2 jang njata. 

Film itoe lepas dari ikatan2 agama, peratoeran2 jang sempit, 

memboeka keroedoeng kesopanan jang salah tempatnja dan 

menoendjoekkan pada penonton kenjataan jang ta“ berboenga. 

Film ini adalah hatsil jang sangat berarti dalam riwajat Cine- 
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naar maat 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA 

  

| 
! 

  

       

ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
KRAMAT PLEIN 43 — BATAVIA CENTRUM, 

Bikiniah pakean toean menoeroet model baroe 

Potongan Netjis, doedoeknja bagoes 

  

ASHTMA-PILLEN 
Obat sakit napas, mingi, mengo, soesah 
tariknja napas, napas pendek, tempo2 
sampe megap2 sesek rasanja di dalem 
dada, atawa di oeloe hati, bocang aer 
koerang. Makan ini obat 2 fl. tanggoeng. 
baek 1 flesch f 2.50, besar f 4.50. 

ASALIN 
Boeat segala penjakit batoek, seperti 
batoek kering, (Kinkhoest) batoek darah, 
T.B.C. sesek, en panas dalem dada, 
120 bidji f 1.50, 240 bidji f 2.80. 

ASTARIA 
Boeat batoek dingin, bafoek angin, ba- 
dan selaloe dingin enz. 120 bidji f 1.50, 
240 bidji f 2.80. : 

SCHOONHEIDS-POEDER 
Bedak obat boeat djaga soepaja tida 
bisa kloear koekoelnja, haroem bahoe- 
aja 100 gr 55 ceni. 200 gr. f 1.— 
Bloedpuisjes-Pillen Zalfi. Koekoel jang 
besar of brontok bole makan ini obat 
en pake zalfnja. Di bagian koekoelnja 
bole gosok dengen ini zalf soepaja bisa 
lekas kering (ilang) 1 fl. bloedpuisjes- 
Pillen jang besar f 1.90, schoonheids- 
zalf 75 cent besar f 1.40. 

KRACHT-PILLEN 
Koerang tenaga, (zwak), kaki tangan 
sakit, badan rasa dingin (meriang), le- 

mes enz. Makan 2 fl. tanggoeng badan 

djadi sehat seger 120 bidji f 1.50, 240 
bidji f 2 80. 

SINAROL 
Obat bocat orang lelaki njang kakinja 
koerang kocat, lemes fida ada tenaganja 

(Kahong) 120 bidji f1.50, 240 bidji f 2,80, 

HONORIONS 
Orang lelaki njang diwaktoe malem se- 
ring-sering kenljing, pinggang, toelang2 
sakit. Loefoet pegel, mani entjer. Tidoer 
of kentjing manik toeroel kloear, badan 
lemes, makan 3 fil. tanggoeng baek. 1fI. 
isi 100 bidji f-1.25, 200 bidji f 2.80. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN     G. Tengah No. 22 Semarang 

Be EN NMEREN SERBBE NS ERA LAN 

Ini ada satae keaentaengan ' 

h Satoe waktoe jang baik sekali. 

3 '|Boeat toean2 dan njonja? tida liwatke 
lama dengen pertjoema | 

(GRATIS PREMIE! 
2 Ada tersedia boeat toean? of njonja? jang 
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Moelai ddo. 25 October 
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bikin belandjaan paling banjak 

— sampe 3 November 1938. 

AFDEELING UITVERKOOP 

$ IE IE NI” 
BATAVIA-CENTRUM. 

  

  

  

  
LAH SATOE TJANGKIR DROSTE CACAO TyaP ZUSTER 
JANG BIKIN KOEAT. TENTOE IA DISEKOLAH 
TETAP SEGAR DAN BISA BELADJAR BETOEL. 
DROSTE CACAO "uap ZUSTER ADA SATOE 
MINOEMAN PENGOEATKAN JANG PALING BAIK 

JA eua   BOEAT BIKIN KERDJA BERAT DJADI ENTENG. 

(EMIE BARANG PORSELEIN, SEPERTI. BEKER 

IRINGNJA-BOLEH MINTA KETERANGAN PADA: 

  

  
£ 1 

PAN G3 Peng RL 

Sawah Besar — 

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
Rat,-£. 

  

Bagian ka 1 dari RKO RADIO seriefilm jang paling loear biasa 
ramenja dan penoeh dengan perkelahian, jaitoe: 

»S.O.S. COAST GUARD” 
(Politie laoet jang gagah brani) 

den 

RALPH BYRD  — BELA LUGOSI —  MAXINE DOYLE 

Goibodk     
ARTA EA RERE ERA AA 

TENANG ANRI LL HA Haa NAN NN 
NE AA NE AE AN SEE RAN $ 

gan 

  

TJOEKOEP PERSEDIAAN dari kemedja merk ,MATADOR“ 

harga moelai dari f 1 

TOKO »BAB 
Firma OEIJ 

Passar Senen No. 169 

50 sampai f 1.75 d.LI. 

A GEMOHEK" 
BOEN HAK 

Batavia-C. Tel. 5678 WI. 

  

  

NIPPON 

Dengan gampang bisa digoenakan boeat 

segala keperlocan. Kita ada sedia Mon- 

teur boeat pasang diatas Soemoer, begifoe 

djoega boeaf soemoer-panlex (soemoer 

boor). 

POMPA AIR 

Sedia onderdeelen, 

Prijscourant gratis. 

Importeur. 

SsHOKAI 

fjockoep 

  

  

kepala. 

»doedoeknja” tida 

bawalah pada kita. 

Kita poenja Klin 

  

Toean bisa foenggoe sebentaran ! 

N. B. dikerdjaken dengen gralis. 

C. FIELIEN, O.D 
Pasar Baroe 83 --   
Slompretan No. 39. Senen 60. Telf, WI. 1489. Doewet 33. 
(Parapatan - Bongkaran).  BATAVIA-CENTRUM. SEMARANG. 

SOERABAJA. 

.SERVICE-STATION” KATJA MATA 

Kafja mata jang ,doedoek" lida betoel, ada satoe soem- 
ber dari kadjengkelan dau kadang kadang dari sakit 

Kapan foean poenja kafja-mata koerang betoel, sebab 

diadi bengkok, aftawa soeda kloear dari ,,pasvorm“ .... 

boeat berihken Service jang sampoerna dan safjara achli. 

Kita poenja tarief boeat pembefoelan ketji'2 ada ringan sekali. 
Pembetoslan ketjil-kefjil pada katja mata jang dilever oleh kita, 

Batavia-C, — 

enak, soeda moelai , koerang terang", 

iek-Katja-mata telah did:riken 

, GEDIPL. OPTICIEN 

Telf. 159 Wit. 
      

PANTJARAN AMAL 

  

Madjallah tengah boelanan: berdasar ISLAM dari 
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 
Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan loear 

Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadijah. 
SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 

Penjebar semangat. Tafsier Al-@oeran (ketrangan djelas). Halaman 

Poetri. Biografie. Pemandangan loear Negeri. Ilmos Djiwa, At- 

Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d,l.I. 

HARGA ABONNEMENT BOEAT, 
di Indonesia f 3.— setahoen, f 1.50 setengah tahoen, "0,75 satoe 

kwartaal atawa 6 nomor. Loear 

JARAN DIMOEKA. 
Negeri sefahoen f 3.50. PEMBA- 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 

mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapi hasil 

besar dan menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan 

rabal banjak. 

dapat 

PERMINTAAN langganan atau perljontohan Panfjaran “Amal, moeat 

Advertentie atawa larief, serta pesan BGEKOE2 toelis pada: 

Administratie 
Kramat No. 5 

PATJAR 
MAOE DJOEAL 

Mesin tenoen (Wevery) Compleet, Tel- 

machine, Salon Gramophoon, Kasre- 
gisters o.a. National, Kinder Bioscoop 

merk Hollywood, Singer Naaimachines, 
Motorfiets Norton 5 P.K. Type 1929, 
Dames fiets (Simplex). Pada: ,MO- 
DASCO“ Gg. Voaden 44C, Pasar Sa- 
wah Besar Bat-C. 

RESTAURANT MASCOT 
Pantjoran 37 Telef. 1937 Batavia. 

Sedia makanan dengan harga pantes. 
Siang dan malem boeka. 

»PANTJARAN "AMAL" 
— -Batavia-Centrum 

Pe an na 

OESTAJD BAHASA ARAB 
Mentjari pekerdjaan mengadjar. Goe- 
roe jang soedah mendjalankan prak- 
tiik mengadjar di sekolah (Oenwanoel 
Falah) Kwitang Bat C, dengan penga 
laman 11 tahoen lamanja. Gadjih bo- 
leh berdamai. Sjoehada Noordwijk Gg. 
Kingkit II No. 9 Bat-C. 

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 
f I.— ongkos f 0.06, 
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i lo sampai 4 kali tebal bidji itoe. 

Cleb Naah Sanif | 

namkan dari dja- 

ta'dapat tero 
Iaroea Gisemat-    

  

    

  

    

    

      

   

  

   

    

   

      

   

      

   

          

ber Sr 5 didalam” bulakan 

ta peladjari, bahwa 
1 itoe, bafaroelah 

Sikka oleh tanaman jang 
apabila ia telah 

'menghantjoerkan 
Haag Hal ini Pategk 

Manar air Hai aa 
etil Apabila kita keta- 

    

al akin banjak menyandoeng 
, maka kiranja dapatlah kita 

an, apa sebab bidji jang kasar 
bih dalam menanamkannja 

ari bidji jang haloes. 
: Berapa dalamnja tiap-tiap bidji 

haroes ditanamkan, tentoelah ta' 
moengkin dapat kita oeraikan. Tjoe 
ma dapat, kita katakan, bahwa me 

bidji ta' boleh lebih dari 

  

Bangsa djagoeng, katjang tanah, 
| kedelai atau katjang pandjang oem 

.sebaik2nja ditanamkan 
nja dosa atau tiga djari dalamnja. 

          

   

      

   
   

  

   

  

   
    
   

  

oeng Ea 
atoe doea diantaranja, 

ja bidji ditanam 
ada bsa Ta 

Bila bidji terlampau dalam mena 
namnja, akan banjak jang ta' da- 

| 'Dahoeloe boekankah soedah kita 
'pertjakapkan, bahwa bidji jang 
toemboeh itoe eat hawa, 

'oentoek bernapas 
Adapoen hawa itoe adanja lebih 

banjak pada lapisan atas tanah. 
Djadi bidji jang terlampau dalam 
menanamnja akan lemas kekoera- 

z.ngan hawa, djadi ta' maoe djadi. 
Tambahan poela perloe kita ke- 

tahoei, bahwa bidji jang telah 
oemboeh didalam tanah, haroes 

. Imempoenjai tenaga menolak tanah 
menimboeninja. Bila bidji itoe 

1 e (terlampau dalam ditanamkan, maka 

  

   
   

   
   

            

  

bahwa R. M. Rasono, 
|K.R. M.H. Woerjaningrat, jang se- 
Ikarang 
'Irechtshoogeschool di Betawi, dalam 

Beladjar ke Leiden, Holland. 
Orang mengabarkan kepada kita, 

poeteranja 

ini mendjadi- student di 

boelan November dimoeka ini akan 
pergi ke Holland dan melandjoet- 
kan peladjarannja ke Universiteit 

in. di Leiden, boeat mendapat gelaran 

      

   

          

   

    

                      

   

   

      

   

    

      

  

       

3 | . Excursie ke Madoera. 

  

ari Minggoe-pagi 23 Octo- 
rang pemoeda anggota- 
an ,,Pemoeda Tamasja | 
: bun Pooat 1 Sat 

pi ,,Dempo st 
1.G., tanggal 12 tau 

kar »Poelang di Solo. 

meester in de rechten. Berangkatnja 

L (tanggal 9 November dari Tandjong- 
2 (pulak dengan kapal-api,,Kota-Inten. 

“Kantoor ,,Genealogie” di Solo 

Pengoeroes kantoor terseboet min 
ta dimoeatkan ma'loematnja seper- 

(ti berikoet : 
| Moelai ini boelan di Soerakarta, 
telah diboeka seboeah Kantoor,, Ge 

'Inealogie“ jang berazas dan telah 
I bersiap menolong para toean-toean 
jang keperloean memohon Pikoe- 
koeh Titel Raden atau Ra- 
den Mas dari Kantor Pemerentah 
Soerakarta. Lagi poela kantor kita 

"Idapat mengoeroes asal-oesoel jang 
'terbenam dengan mengambil pokok | 
dari Sorosilah atau Sedjarah Kara 
ton Soerakarta. Alat-alat toelis 
dan Penoelisnja dipilih, agar dapat 
djoega menoeliskan dan memper 

'Ibaiki soerat-soerat asal-oesoel jang 
'Ikebanjakan telah roesak dari toea 
Inja. 

Ikaoem. 'Werkloozen masih banjak | 
jang haroes ditolong. 5 

Gewestelijk comite 
dimatikan. Tidak se 

ih “alan 4d    

air, 

pat toemboeh. Apakah sebabnja ? | 

Ita kan koeat ia Nobar dari dalam | 
(tanah, Kesoedahannja. mati dite-| 
ngah djalan. 

Kedoea: Dalamnja bidji ditanam 
Ikan, bergantoeng kepada basah atau | 
Itidaknja tanah. Pada 
(lampau basah, haroes bertanam di 
dangkalkan dari jang biasa. Kalau 
Itidak, bidjiitoe banjak jang akan 
boesoek. 

tanah jang 

. Benar - ata kita katakan da- 
hoeloe, bahwa bidji itoe menghen- 

ki air, tetapi ada djangkanja. 
Kalau ia terlampau banjak dapat 

tidak akan maoe toemboeh, 
bahkan ia mati. 

Ketiga : Dalamaja bidji ditanam- 
kan, bergantoeng kepada keadaan 
tanah. Bila tanah gemboer (long- 
gar) haroes agak dalam bidji itoe 
(ditanamkan. Sebabnja ialah pada 

.|tanah 'jang demikian adanja air 
- ,jagak dalam. Sebaliknja pada tanah 

jang padat ta' boleh bidji itoe ter| 
: di : lampau dalam ditanamkan, karena 

galibnja tanah jang demikian tak 
seberapa mengandoeng hawa. Djadi 

lam kelak ia akan mati lemas. 

Keempat : Dalamnja bidji ditanam 
kan, bergantoeng | 
Pada moesim penghoedjan haroes 
agak dangkal menanamkannja bidji 
itoe. Kalau tidak, bidji itoe banjak 
jang boesoek, karena kebanjakan 
air. Sebaliknja pada moesim kema 
rau bertanam haroes agak didalam 
kan. Maksoednja soepaja bidji dja- 
ngan mati kepanasan. 

Akan kesoedahannja haroes kita 
peringatkan bahwa bidji itoe ha- 
roeslah sama dalam masoeknja ke 
dalam tanah. Artinja loebang tem 
pat meletakkan bidji itoe haroes 
sama dalam. Hal ini dapat diatoer 
bila orang jang memboeat loebang 
itoe djangan sebentar2 diganti2. 
Dan lagi berat kajoe penoegal ha 
roes sepadan dengan orang jg me- 
makainja. Kalau kajoe penoegal ter 
lampau berat, orang jang memakai 
nja lekas penat. Loebang jang di 
perboeatnja akan makin dangkal. 
Sebaliknja kalau kajoe penoegal ter 

   

'lampau enteng, loebang jang diper 
oleh terlampau dangkal. 

Dibeberapa tempat biasa djoega 
|orang waktoe bertanam memakai 
broedjoel (badjak ketjil). Dengan 
broedjoel- itoe diperboeat aloeran2 
tempat menanamkan bidji itoe. Mak 
'soednja “ialah, soepaja pekerdjaan 
lekas selesai. Dan lagi oentoek 
memperoleh tanah jang berderai 

jang ditanamkan itoe. 

Oeraian jang diatas dapat dengan 
pendek disimpoelkan, bahwa dalam 
nja ditanamkan bergantoeng kepada 
besar bidji itoe, banjak air didalam 
tanah: longgar (gemboerj tanah 
dan moesim. 

kantor itoe boeat mentjari peker- 
dja'an, jaitoe 213 Europeanan, 22 
Tionghoa dan 395 Indonesiers, dian 
taranja ada 215 intellectuelen. 

Dari djoemlah sekian itoe selama 
September 1938 hanja ada... 13 
Indonesiers sadja jang mendapat pe 
kerdjaan (diantaranja ada 4 intel- 
lectuelen), sementara dari Euro- 
peesche dan Chineesche werkloozen 
sama menoenggoe sadja. 

Dari keada'an dan keloear-masoek 
nja ocang dari gewestelijk steun- 
comite kita terangkan dengan pen- 
dek sadja seperti berikoet: 

Sub-comite Indonesiers: saldo 31 
Augustus 1938 ada f 104.82 selama 
boelan September 1938 menerima 
bijdragedaripemerintah Kasoenanan 
dan dari pemerentah Mangkoenaga 
ran f 225 dari centraal-comite di 
Betawi f 100 dan dari particulieren 
f 7711 djadi djoemlah oeangnja 
f 506.93 Uitgaven: boeat memberi 
onderstand kepada 37 werkloozen 
Indonesier bagi boelan October '38 
ada f 316.99 dan keperloean lain- 
lain f 70.70 djoemlah f 387.69. Djadi 
pada 30 September 38 masih ada 
saldo f 119,24 jl distorkan kepada 
Regeerings-steunfonds di Solo. 

Europeesche sub-comite: pada 31 
Augustus 38 ada saldo f 141.98 se- 
lama boelan September 1938 mene- 
rima subsidie dari centraal comite 
centraal di Betawi f 3875 dan dari 
particulierenf 46,41 djoemlah semoea 
£ 4063.30.- 

Uitgaven: memberi onderstand ke 
pada 5 Europ. werkloozen f 100,64 
(bagi boelan September) dan bagi 
boelan Oct. kepada 122 EHuropeanen,   moea werkloozen men 

“6 .dapat.onderstand. 
 Menoeroet pelapoeran dan kan- 
cor voor arbeidsbemidbeling Solo 
sr: jay bahwa pada 30 Septem 

1 aa ini djoemlah ada 630 werk     . Noozen jang ditjatat namanja di 

f 132.56 dan 7 Chineezen t 129.91 
dan onkost lain lainnja f 583.19 
djoemlah semoea f 4000.45. Djadi 
pada 30 September 1939 ada saldo 
f 62,94 jang djoega akan distorkan   

kalau bidji ditanam terlampau da-| 

(gemboer) boeat penimboeni bidji | 

f 305415 kepada 4 Amboneezen 

Ea BRA GA 

Djoem at 28 October An 
  
  
  

  

  

  

DJAMOE GALIAN semboeken: 
dateng kotor. 

MOEDA sebab: 
| Badan djadi keras. 

MOEDA kombali. 

receptnja jang aseli, fjoema jang pake T 
Harga 1 fl. 

  
2 Moeka djadi bertjahja terang. 

kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset. 
gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 

Djamoe Djawajang paling kesohor diJavaboeatketjantikan 

Dara poeti, ringkesken peranakan, beloelken 

Orang perampoecan jang sering makan Djamoe Galian lentoe djadi AWET 

3 Dada djadi 
6 Ping- 

8 Pendeknja DJADI 

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Diawa jang toelen dan menoeroet beloel 

Tjap Dewa. 
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kepada Regeeringssteunfonds diSolo 
Moelai 1 October 1938 ini gewes- 

telijk steun-comite itoe dihapoeskan 
jang laloe didirikan steun-fonds jang 
meloeloe semoea uitgaven dibajar 
oleh pemerintah gouvernement (cen 
traal-comite di Betawi), tetapi jang 
diberi onderstand hanja orang jang 
ternjata werkloos betoel betoel dan 
diteliti dengan keras sekali. 

Pro - Juventute di Solo 

Dimoelaikan dengan 
sekedarnja, sekarang 
telah mendjadi besar 
dan teratoer. 

Dipinggir djalan besar antara roe 
mah gouverneur dengan Gladag, ada 
bord besar dengan toelisan ,,Pro-Ju 
ventute“ jalah roemah boeat pemeli- 
hara'an anak anak jang gelandangan 
dan jang telah melakoekan tindak 
jang tidak baik. 

Atas pertolongannja departement 
van Verkeer, & Waterstaat, maka 
pada boelan Aug. 1936 perh. ,,Pro- 
Juventute“ afdeeling Soerakarta te 
lah diperkenankan menempati ge- 
dong besar bekas roemah pendjara 
di Krapjak, dimoeka benteng Fort 
Vastenburg di Solo, jang pada per 
moela'an ada 16 anak jg dipelihara, 
dengan dibawah pimpinannja R. Soe- 
modiredjo gepensioneerde onder- 
wijzer jang dibantoe oleh nj. Soemo- 
diredjo jang tinggal dalam tehuis 
itoe djoega. 

Sekarang ini djoemlah anak jang 
dipelihara telah mendjadi 35, dan 
dikemoedian hari, kalau pekerdjaan 
membikin betoel bekas - pendjara 
itoe soedah rampoeng semoea, akan 
bisa menerima 60 anak-anak. 

Berdirinja perhimpoenan sociaai 
itoe meloeloe dari sokongan dan 
bantoeannja toean-toean dermawan 
jang mendjadi anggota dll-nja. 

ama ID mawas 

BANDOENG 

Partij boeroeh 

Kaoem boeroeh moelai mendengar 
kan soeara baroe. Baroe kamikata 
kan sebetoelnja hanja lahirnja sa- 
dja, batinnja soedah lama, dari doe 
loe sampai sekarang. 

Marilah kita koepas keadaan per 
igerakan ra'jat dengan sepintas la- 
loe sadja. $ 

1. Dizamannja pergerakan radikal 
melipoeti soeasana Indonesia, pe- 
mimpin-pemimpin radikal senanti- 
asa mengandjoer-ngandjoerkan. bah 
wa vakbond itoe haroes berpoli 
tiek. 4 

2. Lain fihak mengandjoer-an- 
djoerkan bahwa vakbond itoe 
haroes diloearnja politiek. 

Sekarang vakbond haroes tetap 
vakbond ! tetapi kaoem boeroeh ha-   roes mentjampoeri politiek 

      

Wika ran 2 ana 

Djalan mana jang ha- 
roes dilaloei? 

Partij politiek soedah ada, dan 
tidak sedikit. Dari jang Co sampai 
jang Non. 

Masoek disalah satoe partij jang 
soedah ada, koeatir djadi bereboe- 

tan. 

Fihak P.P.P.B. soedah mengan- 
djoerkan dengan adanja partij boe 
roeh. Timboelnja fikiran ini, dise 

Ibabkan . wakil2 partij politiek koe- 
rang bolehnja mempertahankan na- 
sib kaoem boeroeh. 

Bewust atau onbewust, sebetoelnja 
kaoem boeroeh dibeberapa tempat 
soedah mentjampoeri politiek de- 
ngan terang-terangan. 

Ternjata dalam perdjoangan pe- 
milihan anggauta gemeenteraad jg 
baroe laloe. Di Jacatra didirikan 
Barisan Kaoem Boeroeh, di Ban- 
doeng didirikan Copag. Hatsil di 
Jacatra amat memoeaskan, sama 
koeatnja dengan Parindra. Di Ban- 
doeng kalah dengan Pasoendan. 

Kaoem boeroeh insiaf, jakin, ka- 
lau nasibnja jang djelek itoe hanja 
bisa diperbaiki oleh tenaganja sen- 
diri, dengan vakbondnja, dan disam 
pingnja soeatoe partij jang koeat. 

Tetapi bagaimana sikap partij jg 
soedah ada ? Parindra, Gerindo, Pa- 
soendan, P.S. I.I. dan lain-lainnja ? 

Partij biasanja mempoenjai par- 
tij discipline jang melarang anggau 

tapi tidak melarang anggautanja 
masoek djadi lid vakhond. 

Parindra tjabang Soerabaja, 'da- 
lam cursusnja besoek tgl. 25 ini boe 
lan akan membitjarakan tentang 
partij boeroeh itoe. Dengan pendek 
kata, Partij Boeroeh soedah mena- 
rik perhatian. 

Sebentar hari lagi P. G.I. soea- 

mengadakan Congresnja di Malang. 

Apakah soal Partij Boeroeh ti- 
dak dimasoekkan dalam salah sa- 
toe agendanja ? Soenggoeh sajang 
kalau tidak. 

Oentoek mendjaga, agar baji jang 
masih dalam kandoengan itoe lahir- 
nja dengan sehat wal'afiat, dari 
sekarang moela haroes soedah di 
djaga. Pemangkoe soerat kabar ini, 
Toean M. Tabrani soedah memberi 
saran, bahwa kaoem boeroeh soedah 
berdebar-debar menoenggoe lahirnja 
Partij Boeroeh itoe, jang satoe le- 
bih keras dari jang lain. Mendjaga, 
agar soecasana Indonesia tenang de- 
ngan lahirnja Partij Boeroeh itoe, 
kami koentji sedemikian sadja, dan 
terserah pada jang berkewadji-   ban memikirkan. (S). 

s9 

Ne bak Ko ana Na 

tanja djadi anggauta partij lain, te ——— 

toe vakbond jang paling besar akan 

PARA ai Ba aa Aan 
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berada di @antara, tempat peme- 
riksaan paspoort jang keras antara | 
keradjaan Mesir dan Palesti 
noenggoe kedatangan seorang 
kental kita bangsa Amerika 

Sebeloemnja kita teroeskan ver- 

    
   

   
      

  

    
  

slag jang memberi kesan kepada | 
masjarakat kita ini atau versla 
seorang bangsa Indonesia jang tel.       

Pm jang lampau, baiklah kit: 
perkenalkan para pembatja dengan 
bangsa Amerika jang terseboet. 
'Toean Abdoel Kadir Mac Donald, 
M.A. telah berkenal baik dengan 
kita sedjak tahoen 1935, semasa ki- 
ta berada dikota Makkah, seorang 

  

oorlog correspondent dari satoe soe| 
rat kabar jang terbesar di Chicago 
U.S. A. jang mempoenjai titel M.A. 
dalam joernalistik, seorang jang ta' 
soeka dipanggilkan Hadjdji walau- 
poen ia telah beberapa kali pergi 
berziarah kepadang 'Arafah. 

| Pada waktoe peperangan Japan 
mengambil Manchoria, beliau bera- 
da di Moekden sebagai oorlog-cor- 

oo 2 Tespondent dari s. 
PS kabarnja, dan pa 

da tahoen '34 be- 
liau kerada enam 
boelan lamanja di 
ota  Soerabaja, 

        

      

   

  

   

  

   

  

$ sambil mengam- 
bil hadjdji dita- 

#imah Hidjas, jang 
mana dimasa per 
kenalan kita de- 

| Toean Alimin 
5 — rannja dalam ba- 

hasa Indonesia, dan hingga tahoen 
'1935 beliau tetap membatja soerat 

— kabar kita jang datang dari Indo- 
.. nesia, lebih lebih tiap-tiap leading 
| artikel karangan toean Adi Negoro 

| dan M. Tabrani, jang mana poedji- 
an beliau kepada kedoea djago pena 
bangsa kita itoe ta' oesah kita pa- 
parkan disini karena boekan pada 
tempatnja. Pengabisan tahoen '36 
beliau atas perintah dari soerat ka 
'barnja mesti berada di Palestina, 
berhoeboeng dengan perkara Jahoe 
@i-Inggeris contra Arab. Dan pada 

| tanggal 8 September ini mesti ber- 
“ada di Sudet—Tjekoslowakia. 

Seorang Amerika, seorang pendeta 
agama Nashara dan tiga orang 

bangsa Indonesia sedjadjar 
menentang Jahoedi 

dan Inggeris. 

Dengan berbaloet tangannja jang 
sebelah kiri, kita djoempai sobat 
kental kita itoe ditengah malam, 
diseberang @antara, dan pada malam 
itoe djoega beliau bermalam di 
Kanada Hotel di Cairo. Beresoknja 
kita disamboet dengan moeka jang 
manis dikamar beliau, jang mana 
peloeang jang baik ini kita pergoe 
nakan boeat bertanja satoe. persa- 
toe padanja apa-apa jang telah di- 
alaminja selama pertjeraian kami 
itoe. ,,Saja ini sebenarnja boekan 
sadja seorang correspondent sebagai 
mana toean ketahoei", demikian iaj 
mendjawab pertanjaan kita ,,tetapi 
djoega seorang serdadoe dibarisan 
bangsa Arab menentangi kezhali- 
man jang berlakoe ditanah Palestina. 

Tentoe toean tiada pertjaja ka- 
lau saja katakan bahasa selain sa-| 
ja banjak lagi bangsa Amerika, In- 
dia, Indonesia, Irag dan Soeriya 
jang toeroet menoempahkan darah 
nja ditanah Soetji terseboet, jang 
mana menoeroet pendapatan saja 
ada lebih seratoes Tia asetneb 
orang, jang boekan bangsa Arab 
jang beragama Keristen toeroet ber 

: djoang dibarisan partai anak nege- 
ri, apalagi jang beragama Islam, 
dan pada permoelaan boelan Aug. 
sewaktoe saja berada di Palestina, 
saja dapat tahoe lebih dari 10.000 

- 

  

ngan dia ditanah| 
“Mekkah beliau me| 
nambah peladja-| 

  

diminta oleh tanah Palestina 
gan kanan dari 

   

kan oleh seorang Joernalis 
ka oentoek kaoem jang 

a Boemi On 
Pn 2 " Oleh : Teungkoe di Lamnjong 

Aa '(sepoeloeh riboe orang) selain dari 
pendoedoek Palestina asli, jang te 
lah memasoekkan namanja diboekoe 

tai bangsa Arab dan bersedia 
noempahkan darahnja disemba- 

ng waktoe jang ditoentoet“. 
Pada soeatoe malam dibalik boe 

    
    
          

kit jang penoeh dengan batoe itoe, 
saja pernah menentangi serdadoe 
Inggeris dengan bersendjatakan se 

vm. Jnapan mesin berserta dengan seo-| 
'Irang pendeta Nashara bangsa Arab 
dan tiga bangsa toean“. : 
»Bangsa saja?” demikian kita 

|Imenanjakan dengan terkedjoet pa- 
danja. ,,Ja, bangsa toean, tetapi 

menoeroet keterangan jang saja 
tanja kepada ketiga bangsa toean 
itoe, bahasa mereka mentjampoer- 
kan diri didalam peperangan itoe 

'Iboekan karena fanatiknja kepada 
agama Islam, tetapi adalah ketiga 

"'Imereka sebagaimana saja djoega, 
menentangi Inggeris dan Jahoedi 
itoe, adalah didorong oleh peri ke- 
manoesiain . 
»Dapatkah toean berikan kepada 

saja siapa-siapa nama ketiga bangsa 
saja itoe ?” tanja kita poela. 

Dengan tertegoen dan air matanja 
berderai membasahi moekanja, dia 

wan saja didalam perdjoeangan ka- 
mi jang belakangan ini, seorang 
“,.. telah merfinggal doenia, jang 
kedoea roesak bahoe kanannja dan 
jg ketiga dapat penjakit zenuw dan 
(pendeta kawan saja itoe majatnja 
terhantar dibalik seboeah batoe jg 
'besar, karena kami tidak mempoe- 

njai waktoe boeat membawa ketem 

pat kami disebabkan sepasoekan 
serdadoe" Inggeris dengan senapan | 

mesinnja menjerang pasoekan kami 

dengan tiba-tiba, dengan tiada ber- 
'henti-hentinja, tiga djam lamanja. 

| Jang meninggal dari bangsa toean 
itoe Salimin namanja .... ach boe- 
kan, Alimin jang seorang lagi 

Soetan Ibrahim dan jang men 
dapat penjakit zenuw itoe, hitam 

benar koelitnja, jang mana menoe- 

roet doegaan saja, ia bangsa Ambon 
dan namanja Willem Sapoeliti. 

| Dengan ketiga-tiga bangsa toean 
itoe saja menghabiskan waktoe saja 
sepandjang hari: didalam berdebat, 
apalagi ketiga-tiga mereka pasih ber 
bahasa Inggeris. Menoeroet penda- 

patan saja, ketiga mereka, orang2 
jang ichlas terhadap bangsanja dan 
setiap masa mempoenjai contact de 

ngan negerinja, tetapi karena keti- 

ga-tiganja tidak dapat bekerdja di 

lapangan masjarakat bangsanja di 

Indonesia, sedang ketiga-tiganja 
mempoenjai djiwa jang besar dan 
tidak menjoekai akan perboeatan 
kezaliman dimana sadja, oleh sebab 
itoe mereka mengambil bahagian 
poela didalam menentangi perboea- 
tan pendjadjah ditanah Palestina 
'terseboet. t $ 

Bangsa Arab Palestina itoe tjoe- 
koep persediaannja ditentangan sen 

Ingi Jahoedi atau Inggeris 
tempo setahoen lagi. 

lestina : 

'hening semenit lamanja dan sesoe- 

toean Sapoeliti sekarang berada di 
seboeah roemah sakit disoeatoe 
'kampoeng dibahagian Transjordaan 

dibawah penilikan partai Arab.“ 

| Apa toean soeka menoeliskan 
hal-hal ini dengan pandjang lebar 
disoerat kabar kami di Indonesia ?“ 
tanja kita poela.   

mendjawab, ,,Orang Indonesia ka-| 

djata dan makanan boeat menenta 
didalam 

Majat toean Alimin itoe dibawa 
kebenteng bangsa Arab dan disana 
ditanam dengan oepatjara kebesa- 
ran diiringi dengan zikir serta di 
perdengarkan lagoe kebangsaan Pa- 

dan kemoedian t. Soetan 
Ibrahim, walaupoen sebenarnja ia 
moesti tinggal ditempat tidoernja 
diroemah sakit berhoeboeng dengan 
'loeka bekas pelor jang masoek ke 
'bahoenja, djoega toeroet mehantar 
Ikan djenazah Alimin, dan disana se- 
telah habis diperdengarkan lagoe 
kebangsaan Palestina ia berdiri me- 
minta kepada hadirin soepaja ber- 

dah itoe ia meminta soepaja saja 
toeroet melagoekan bersama-sama 

dengannja lagoe kebangsaan Indo- 

Inesia dan sehabisnja lagoe tsb toean 

Soetan Ibrahim dengan air matanja 
Imenjeroekan... Alfaaatihah! 

Toean Soetan Ibrahim sekarang 

telah seboelan lamanja diroemah 
sakit dan waktoe akan saja tinggal 
kan ini, ia hampir semboeh. Dan 

  

am. sedjarah Indonesia 
nia di Sudet, nanti, Insja Allah 
akan saja kirim verslag terseboet 
dengan bahasa Indonesia kesoerat 
kabar dinegeri toean satoe ke Soe- 
matra dan doea ketanah Djawa".. 

Dan pada watoe ditoelis artikel 
ini, toean Abdul Karim Mac Donald, 
M.A. telah berangkat dengan kapal 
Itali ke Rome menoedjoe kota 
Praag. KL 

— Beloem lama kita berkaboeng de 
ngan meninggalnja bapak Indonesia 
toean Dr. Soetomo dan lagoe Indo- 
nesia ta'tinggal diperdengarkan. 

Sesoedah itoe pengaboengan toean 

W.R. Soepratman, jang mengarang 

lagoe kebangsaan Indonesia dan 

lagoe kebangsaan itoe diperdengar- 
kan poela. Te 
Dan sekarang mengiringi penga 

boengan toean ALIMIN jg. ta' 

asing namanja didalam dan diloear 

'masjarakat Indonesia dikalangan 

dan disana ditanah Arab lagoe ke 

bangsaan Indonesia itoe diperdengar 

'kan lagi. Inna lil Allahi wa inna 

jilaiHi radji'oen. 
Tiap2 jang hidoep moesti merasai 

mati, mati toeboeh karasnja. Toe- 

boeh itoe dari tanah dan kembali 

ketanah, tetapi manoesia jg sebe- 
narnja, jaitoe djiwa jg besar itoe, 

dari Toehan dan kembali ke Toehan, 

hidoep boeat selama-lamanja. 

Djiwa jg telah menanam djasanja 

dimoeka boemi ini, bekal memetik 
'hasilnja kelak nanti disisi Toehan- 
nja dan djiwa itoe bekal hidoep 
boeat selama-lamanja. 

Djiwa jang besar jang mendjadi 

teladan bagi bangsa Indonesia 
dan doenia seoemoemnja, 

Toean Alimin jang dahoeloe di 

anggap berbahaja oleh pemerentah 

dalam masjarakat Hindia Belanda, 

telah meninggal doenia dan 

djiwa itoe sekarang tentoe tidak ber 

bahaja atau membahajakan lagi. 

Dahoeloe atau boleh djadi hingga 

sekarang seseorang jang berani me 

njeboet nama Alimin, dianggap 

berbahaja dan ditjoerigai lantas te 

roes dimasoekkan kedoos hitam, te 

tapi sedjak moelai sekarang nama 

itoe tidak oesah ditakoeti lagi, sebab 

itoe telah dihantjoerkan tanah dan 
djasa?nja serta boeah tangannja di 

dalamsedjarah pergerakan Indonesia 

bakal diperingati oleh ahli ahli pena 
bangsa kita, dan ra'jat seoemoemnja, 

jang mana hal ini telah loemrahnja. 
King Alfonso semasa hidoepnja 

berbahaja bagi masjarakat Sepanjol, 

oleh sebab itoe ia diasingkan, tetapi 
setelah dia mangkat toeboeh jang 
ta? dapat bergerak itoe dikembali- 
kan ketanah Sepanjol, karena tidak 
berbahaja lagi. 

Djiwa jang besar itoe, djiwa jg 
ta” senang melihat masjarakat doe- 
nia ini walaupoen dia ta' dapat be 
kerdja ditanah toempah darahnja, 

dia ta'kan poetoes. harapan dan 
berpoetoes asa, dia mesti menam- 
pakkan kepada masjarakat doenia. 

bahasa dia manoesia jang sedjati, 
jang dilahirkan didoenia ini, boekan 
oentoek kesenangan dirinja sendiri, 
tetapi dia mengorbankan tenaga 
dan djiwanja oentoek bangsanja dan 
peri kemanoesiaan. 

Toean Alimin jg dida'wa dengan 
sangkaan jang boekan-boekan .. 
Da'waan itoe adalah palsoe belaka, 
palsoe, palsoe . . . tidak, tidak. Dia 
adalah seorang nasionalis Indonesia 

seratoesprocen, menoeroet kepoetoe 

san pengadilan di Teheran (Iran). 

Dan dia beserta t. Tan Malaka 

dimoeliakan oleh bangsa Iran beserta 
advocaten dan party nasional mere 
ka sebagai pahlawan nasio- 
nalIndonesia, sedang bangsa 
dan keradjaan Iran itoe terkenal 
'dengananti kominis100pCt,se 

karang datang lagi keterangan dari 
seorang correspondent bangsa Ame- 
rika, jing memang tak ada perhoe 

boengan dengan kita sedikit djoega, 
mengatakan bahwa dia adalah se 
orang nasionalis. Oleh sebab 

itoe kita berharap kepada kaoem 

nasional Indonesia choesoesnja dan 
kepada ra'jat Indonesia oemoemnja, 

Berkaboeng atas kemati- 

anseorang pahlawankita 

ini-dan peringatilah dengan segala 
oepatjara kebesaran serta perde- 
ngarkanlah. lagoe kebangsaan In- 
donesia. ... 

Dan katakanlah kepada doenia 

bahwa bangsa kita Indonesia soeka 

kepada ke'adilan dan bentji kepada 

kezhaliman dan penganiajaan, jang 

mana setengah daripada boektinja. 
2g ,... poen disana 

telah terhampat djiwa jang besar 

oentoek mempertahankan ke'adilan 

......   

Kalau saja tidak .meninggal doe : 

pemerentah dan ra'jat Indonesia| 

.|menoenggoe 

    

. 

  

Kramat 60A 

| Restaurant 'DJOKJAKARTA 

Depan Station tram — Batavia-C. 

mann 

Selamanja sedia makanan tjara Indonesia dan Europa, ditang- 

goeng lezat rasanja dan d djaga kebersihannja 

Dikerdjakan oleh achli toekang masak dari Djokjakarta 

Telefoon 5724 Weltevreden. 

  

    

  

KEDIRI 

Rapat Tahoenan Piroekoenan 
Goeroe Kediri 

Memelihara baha- 
sa Djawa. 

Dari Kediri pembantoe Sm. me- 
noelis, bahwa pada tgl. 21 mendje- 
lang 2? October/1938 P.G.K. (Piroe 
koenan Goeroe Kediri) telah menga 
dakan rapat tahoenan bertempat di 
paviljoen pergoeroean Taman Siswa 
Kediri jang dikoendjoengi oleh 40 
orang. Rapat dimoelai djam 8.45 
malam. 

Moela? diadakan peringatan telah 
2 tahoen berdirinja P.G.K. terseboet, 
dengan diadakan perdjamoean Se- 
kedarnja. Kemoedian diadakan pida 
to tentang bahasa Djawa oleh toean 
Soejoed. 

Pembitjara meongoeraikan, bah 
wa bahasa Djawa kinitelah roesak, 
bertjampoer dengan bahasa asing, 
lebih-lebih bahasa Belanda. Oleh 
karena itoe dimadjoekan saran ke 

  

Innaa- lillahi wainna ilaihi raadji 
oen, soenggoeh, insjaflah kita, kita 
ini bagi Allah dan kepadaNja kita 
kembali. 

Sebagai penoetoep kita harap ke- 
pada para pembatja soepaja soeka 

dengan sabar akan 
verslag lebih landjoet dalam hal ini 
dari orang jang sama merasai dan 
mengalami hal-hal jg tsb., jaitoe da 
ri toean Abdoel Karim Mac Donald, 
M.A., apalagi dia seorang oorlog- 
correspondent jang telah sepoeloeh 
tahoen dimedan peperangan, asal 
sadja dia djangan meninggal doenia 
poela ditanah perdjoeangan Cheko- 
slovakija kelak, karena beliau ini 
selain dari seorang Islam jg koeat 
memegang agamanja, djoega dia 
seorang jang mempoenjai djiwa jg 
besar jang ta'soeka melihat kezha- 
liman di Timoer atau di Barat. 

Sesampainja verslag dari toean 
Abd. Karim Mac Donald terseboet 
di Indonesia nanti, akan bertambah 
njatalah kebenaran kabar jang me- 
njedihkan kita ini, asal sadja beliau 
itoe djangan sampai menggaboeng- 
kan dirinja dibarisan balatentara 
Chekoslovakija menentang bangsa 
Djerman. 

Dan marilah sama kita seroekan 

kehadhrat Toehan Jang Maha Koea- 

sa : moedah-moedahan arwah almar- 

hoem toean Alim in, seorang ham- 

baNja jang dizhahirkan dimasa dan 

ditengah-tengah oemmat Islam akan 

diterima Allah sebagai hambaNja 
jang toendoek dan tha'at kepada 

soeroehan dan perintahnja dan telah 

berbakti dimoeka doenia jang fana 

ini,   dimoeka doenia ini. Alexandrie 28 Sept. '38. 

  

  

Badja Katja parang 

JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 
NJONJA PIGI LAEN TOKO. ! 

Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
30ERABAIA, — TOENDJOENGAN 24, 8 
WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 5 

   

    

Djikaloe TOEAN dan NJONJA 

aken mendapet: 

KATJA MATA 
        

        
    

       

  

    

   

Boleh bajar- menjitjil 

Pergilah pada : 

  

Ipada pengadjar-pengadjar dalam 
sekolah jang mengadjar bahasa tsb. 

Lain dari pada itoe rapatpoen 
memoetoeskan hendak mengadakan 
cursus bahasa Djawa moelai boelan 
Sjawal. 

Poen djoega dipoetoeskan: Poto- 
ngan pembajaran oentoek berobat 
kepada dokter, mengadakan fonds 
goena excursie dan fonds kematian. 

Tetapi berhoeboeng waktoe telah 
laroet malam, maka beberapa hal 
ditoenda. Dan rapatpoen ditoetoep 
djam 12.30 dengan selamat. 

men pai 

MOETASI 

S.S. 

Dipindah dari stationsdienst di 
Kalisat ke stationsdienst di Rogo- 
djampi, stationschef 2de kl, toean 
R. Soewardi. g 

Dipasrahi kekoeasaan inspectie di 
Bogor t. Mr. H. van der Meu- 
len, inspecteur van Financien di 
Soerabaja. 

Dipindah dari Bandoeng ke Tg. 
Karang, postklerk 1stekl. toean M. 
Adam dan dari Tg. Karang ke 
Batavia-C. postklerk t. Haroen. 

Dipindah dari Bangil ke Tjiledoek 
opzichter Iste klasse, toean R. K a- 
darisman. 

Dipetjat dari djabatan negeri atas 
permintaan sendiri berhoeboeng de 
ngan waktoe bekerdja jang telah 
habis moelai penghabisan boelan 
Maart 1938 dengan hormat dan hak 
mendapat pensioen stationschef 1Iste 
klasse toean R. Semangoen 
Mangkoewidjojo. 

Dipetjat dari djabatan negeri atas 
permintaan sendiri berhoeboeng de- 

tanggal 6 October 1938 dengan hor 
mat dan hak mendapat pensioen 
tw. controle-ambtenaar 2de klasse 
toean R. Soekelan Hadisas- 
mito. 

Dipetjat dari djabatan negeri atas 
permintaan sendiri dan dihitoeng 
moelai penghabisan boelan Augus- 
tus 1938 controle-klerk, t. Anwar. 

Dipindah -dari werkplaats di La- 
hat ke Manggarai tw opzichter 2de 
klasse toean R. Djajaprawira. 

Diserahi oentoek sementara wak- 
toe perwakilan djabatan opziener, 
wagenlichter t:- K.P. Manuhutu. 

September 1938 sebagi maandgelder 
didalam pimpinan oentoek opzichter 
2de klasse dan ditempatkan pada 
bagian dienst Weg en Werker afd. 
Constructie di Bandoeng, toean 
Soedarsono. 

Ditempatkan moelai tanggal 29 
September 1938 sebagai leerling 
opziner pada maandgeld dan ditem 
patkan pada bagian dienst Tractie, 
Materieel dan Werkplaatsen di 
Manggarai, toean Zahar Zoel- 
kifli. 

maan G9 ae   
ngan kesehatan dihitoeng moelai | 

Ditempatkan moelai tanggal-1 —— 

    
    
     

        

      

      
   

   

    

      

    
    

 



    

    

  

i berkenaan dengan Moe'tamar 
Solo pada berselang boelan 
e, maka pelantikan tjabang 

ada kedoea tempat itoe baroe da- 
dilangsoengkan pada minggoe 

  

  

   

   

            

     

  

   

Madoeranja hampir 
P.P.D.P. Berkat oesa- 

dp. pihak pimpinan 
oehan segenap kawan 

r pelantikan tjab. 
.P. di Modjokerto dan 
ardjo. 

g Saptoe malam Ahad 
ghadap 9 October '38 

oeatoe gedoeng jang telah 
dia di kota Modjokerto, maka 

. berlakoe pelantikan tjabang 
dengan semangat serta ke- 

1 jang tjoekoep. Dari pihak 
ng menjantoen Voorz. 
H. Moh. ADNAN, ad- 
. Moesa 'Imahfoeld dari 

Poerworedjodan ConsulPPDP daerah 
“IModjokerto datang berhadlir demi- 

    

   
tidoer pendengar- 

eng arat soeda bisa goem| 
sedang pendengar-pendengar 

|“. moer soeroe merengoet teroes- 
Hee MeSan. Kr ana Na 

   

   

    

   

  

   

zar Timoer berapa bidji. se 
. Kalau banjak Baratnja, jah, bang: 

| Sdjat nerimo deh. Peeana 
'Tapi moestahil, dinegeri Timoer, 

. ndengar2nja banjakan Baratnja | 
ri Timoernja. Nggak masoek di 
ak bang Bedjat sendiri, en 
"gak tjotjok sama ilmoe ngitoeng. 

“- Bajar contribusi sama. Bang    

| Jrorkest onder leiding van Ge- 
|. ndoeng sama studio-orkest van 
— Bijl«, berapa masing-masing 
“Gborarigongk et 

| Kalau banjak jang onder leiding 
2 Carel van der Bijl, boekannja 

... ag Bedjat minta soepaja koem- 
—. elan mr. Geloendoeng sama ga- 
—.nja, boekan begitoe, ma'loem 

|. rangkali studienja djoega kalah, 

    

    

  

jam orkest, sampai berimbangan 
... sorariumnja.. 2 aa 
TO 'ekarang ini Nirom Timoer boe- 

| 9 begitoe, nggak lain ngoedak- 
| oedak zender partikelir meloeloe. 

ng satoe krontjong, dalam pro- 
| amma Nirom ada krontjong djoe- 

0.4 djadi ada kongkoers zonder prijs 
“4 br de radio. Laka 

. Sampai jang pada waktoe itoe 
' men tembang Djawa, terpaksa 
|. gak bisa pakai toestelnja. 

2... Soepaja berimbangan,zender boeat 
.. noer sedikitnja moesti ada doea, 
. Jau ada jang partikelir partikelir 

sih baik (asal sadja pendengar| 
“angan mendengernja meloeloe ta- 

| “inget sjarat idoepnja). 
“ Kalau misalnja ada 3 zender ti- 

| er, jang satoe djam 7 kebetoelan 
— hntjong, jang satoe tembang Soen- 
- |jang satoe Hawaian atau lain lain, 
| rangkali radio bang Bedjat jang 
..(oema nggak nganggoer-ngang- 

r. Nggak demen jang satoe, ambil 
g satoe, begitoe teroes-teroesan. 

g Bedjat tanggoeng, Nirom bisa, 
(1 uitgaven boeat zender barat 

a utgaven boeat zender timoer 
kin ,Sama banja Ps 

. 

ki — maki 
“ “Jemaren ada Belanda totok di 
—1ah Tinggi, kena denda tiga ring- 

.... Isebab maki2 orang Indonesia. 
(0 yoe masih baik, ma'loem jang di 

| ki orang ngarti, teroes noentoet, 
“1 jang bikin sedih, kebanjakan 

|. |gsa kita kalau dimaki, dikerdom, 
“d4... jah, sampai dimaki sama ka- 
0. diaaam meloeloe. Noentoet kaga' 

“TNlkapa kaga'. . 5 
.. jontoh diatas ada baik djoega. 

ng aneh, bang Bedjat kepengen 
li-kali taoe, ada kaga? kabar 

“hi: kemarin seorang dari kaoem 
mo didenda 3 ringgit sebab maki 
dengan perkataan ,,binatang”, 

la seorang Belanda totok”. 
alau ada kabar begitoe, rasanja 

memang gandjil, sebab apa ? 
ma'loem boekan tabi'at kita 

BANG BEDJAT. 

   

     

  

   
    
     

   

     

  

   

  

   

  

    
      

   

   

IRABAJA 

ntikan tjab. P.P.D.P. di Modjo- 
o dan Sidohardjo, serta moe 

jawarah 'Oemoemiah di Mas 
djid Ampel Soerabaja 

enggoehpoen telah lama terbe- 
akan segera berdiri tjb. P.P.D.P, 
odjokerto dan Sidohardja, te- 

ahal, pendengar barat bajar| 

    

djat kepengen taoe djoega: ,,stu| 

kian poela t.t. Penghoeloe Landraad 
Djombang dan Sidoardjo, perhatian 
segenap pihak perhimpoenan tjoe- 
koep Mane sehpoen hadlirnja de- 
ngan tidak nama djabatan Lebih 
koerang 400 orang jang berhadlir. 
Pada siang harinja tanggal 9 Oct 

1938 telah dilangsoengkan djoega 
"Ipelantikan tjabang di Sidohardjo 
dan lebih dirajakan dp. waktoe di 
Modjokerto serta bertempat dipen- 
dopo toean Hoofd Penghoeloe kota 

“|Sidohardjo. Wakil H.B, seperti pada 
Imoesjawarah jang pertama, tamoe 
toean-toean Hoofd dan Penghoeloe 
Landraad dari Soerabaja, Bangil, 
Bangkalan, Trenggalek, Djombang, 
Pasoeroean dan Modjokerto dan 200 
Penghoeloe Naib dari seloeroeh dae 
rah Sidohardjo dan sekitarnja. Pi- 
hak orang ramai lebih koerang 500 
orang. Wakil perhimpoenan lengkap 
demikianpoen wakil pihak Pemerin 
tah datang menghadiri toean-toean 
Wedana dan Ass. Wedana. 
Ramoean dan peralatan memba- 

wa semangat soeka dan gembira 
pada lahir tetapi tenang karena 
jakin. : 
F “ Pembitjaraan dalam ra 
“pat ramai di Modjo- 

kertodan Sidohardjo 
Moesjwarah di Modjokerto moe 

lai poekoel 9 malam. Terlebih doeloe 
dioemoemkan berdirinja tjabang 
dengan choetbah pengesahan dp.   si moesti ditambah banjaknja 'voorzitter HB serta dioemoemkan 
soesoenan bestuur tjabang. Setelah 
itoe dioemoemkan permoelaan boe 
lan Poecasa sebagai telah di- 
siarkan beberapa  kepoetoesan2 
moe'tamar (congres), terlebih doe 
loe pembitjaraan diserahkan kepada 
t. Kjai Moh. Rais consul P.P.D.P. 
daerah Kediri oentoek menerangkan 
statuten dengan tafsir soenggoeh 

poen ringkas tetapi ,,kena“, jang 
kemoedian diberi sjarah tjoekoep 
oleh t. Moesa'Imahfoeld dan dilan 
djoetkan agenda pembitjaraan ten 
tang kepoetoesan congres teroeta 
ma jang berkenaan dengan fasal: 

| Memboeat pedoman perkawinan, 
Mengharap dan memoedjikan soe 

paja Raad Agama mendjalankan 
hoekoem sigog : 

P. P.D.P. akan mengadakan se- 
kolahan sendiri. 
Telah dikenal orang kedoea pem- 

bitjara itoe. Jang pertama djago 
toea, banjak pengalaman kerdja 
dan oesahanja ta' mengenal batas 
oesia jg tinggi, blatrnja melebihi jg 
moeda remadja, ini dia t. Moh. 
Rois dari Paree, adapoen pembitja 
ra jjang kedoea djago moeda kjai 
intellect patoet basa dan berbahasa, 
pandai silat memoekoel djantoeng. 
Dalam pembitjaraannja selaloe di- 
iringi dengan ramainja ketawa jg 
ta' habis-habis, kadang-kadang soe 
ka karena amat disetoedjoei oleh 
madjelis, kadang-kadang ketawa jg 

taan jang djenaka. 
. Tetapi segala itoe tidak diloepa- 
kan menjampaikan amanat H.B. 
P.P.D, P. atas tanggoengan orang 
mendjadi ketoea agama soepaja 
boleh menempatkan diri pada ke- 
doedoekan 'oelama jang patoet men 
dapat kebenaran dan pengakoean 
oemmatnja, 

Demikianpoen pembitjaraan di 
Sidoardjo tidak seberapa beda 
dengan pembitjaraan pada moesja 
warah jang di Modjokerto, pemboe 
kaan t. R. H. Adnan voorzitter H: 
IB. Pembitjara tampak ernstig, 
soenggoeh patoet berkedoedoekan 
Pemimpin jang tertoea. Segala pe- 
nasehatnja selaloe di iringi dengan 

Jajat-ajat @ur'an serta Hadith, jang 
menoendjoekkan perangi jang oeta 
ma, Dan pembitjara jang kedoea t. 
Moesa'Imahfoeld menerangkan asas 
dan toedjoean P. P. D. P. Tidak oe- 
bahnja dengan waktoe di Modjo- 

“Ikerto t. Moesa selaloe menggembi- 
rakan madjelis serta pandai mengi 
kat perhatian sekalian jang hadir, 
padahal waktoe jang digoenakan 
|dekat gatoe setengah djam.   
  

   

kini diseloeroeh Djawa Ti- 

karena tertarik tjerita dan perka-| 

    

  

Maka achir pembitjaraan dise- 
rahkan kepada t. kjai Moh. Rais, 
jang menerangkan kepoetoesan-ke- 
Ipoetoesan congres P.P.D.P. Terle- 
bih doeloe pemb. menjatakan bah- 
wa setelah hadlirin mendengarkan 
chotbah dp. tt. R. Moh. Adnan dan 
Moesa. kemoedian laloe haroes men 

pemb. laksana habis menerima dja 
moean biefstuk laloe keloear sekali 
lagi djamoeantela goreng, teta- 
pi sebab wadjib...tela-tela go- 
rengpoen djadi djoega. Begini pen- 
dahoeloean t. Kjai Moh. Rais da- 
lam pembitjaraannja, soenggoeh- 
poen dalam tatkala menerangkan 
kepoetoesan congres itoe madjlis me 
nerimanja dengan sepertinja. Dan se 
bagai penoetoep sidang maka diba 
tjakan do'a oleh t. Penghoeloe Land- 
raad Bangkalan Kjai H. Moh. So- 
dakoh. Nas 

Pembitjaraan dalam rapat oemoe- 
mijah di masdjid Ampel 

Soerabaja. 
Poekoel 8.30 roeangan masdjid 

dan halaman jang loeas itoe telah 
berdesak orang dari segala djoeroe 
san di seloeroeh kota Soerabaja. 
Pada peritoengan maka Ik. 4000 
orang, jang ingin benar mendengar 
kan chotbah t. R.H. Moh Adnan- 
Sajang benar chotbah jang dinanti 
kan 'itoe ta? dapat dichaboelkan 
karena t. Adnan hari itoe djoega 
haroes kembali ke Solo berhoeboeng 
dengan beberapa perkara jg meng- 
hadjatkan kedatangannja, mendjadi 
moesjawarah itoe diserahkan pim 
pinannja kepada ketoea tjabang 
Soerabaja: P 

Terlebih doeloe secretaris rapat 
dinjatakan maksoed P.P.D.P. mem- 
boeat rapat besar dimasdjid Ampel 
itoe, bahwa kaoem P.P.D.P. wadjib 
menerima waris amal oesaha djoen- 
djoengan oemmat Islam Wali Besar 
Kangdjeng Soenan Ampel. Persida- 
ngan segera dimoelai dengan pem- 
batjaan soerat Alfatehah bagi arwah 
Wali Besar K.S. Ampel. Setelah 
itoe toean Moesa ?I-Mahfoel mem- 
batja ajat-ajat @oer'an dan Hadith 
bagi pendahoeloean chotbahnja ten- 
tang riwajat toemboehnja P.P.D.P. 

Pemb. menerangkan bahwa boe- 
kan seperti sangka kebanjakan 
orang bahwa timboelnja P. P. D. P. 
itoe disebabkan oeroesan perioek 
kacoem Penghoeloe jang merosot, 
dan pengoerangan hak Raad Aga- 
ma dalam perkara waris, tetapi se 
gala itoe adalah ditakdirkan Allah 
bahwa bidji P.P.D.P. jang ditanam 
di Temanggoeng oleh marhoem 
K.H, M. Ichsan Penghoeloe kota itoe, 
baroe dalam tahoen '37 toemboeh 
dengan menoendjoekkan sifatnja jg 
penoeh harap serta berkembang bi- 
ak. 
Roepanja Allah memberi kekoe 

atan kepada kaoem Penghoeloe oen 
toek serantak menolak tjertja orang 
jang menolak Agama-Nja, soepaja 
terdjaga nama orang jang berkede 
mat akan hoekoem agama sebagai 
djoega djabatan Penghoeloe, jang 
kerap kali ditjertja dimaki orang 
jang tidak ber'ilmoe teroetama da- 
lam seloek-beloek ke Penghoeloean. 
Kemoedian pemb. menjesalkan pe- 
noelis dalam s.k. ,,Soeara-Oemoem?” 
jang menjeboetkan bahwa kaoem 
Penghoeloe mendjalankan hoekoem 
nja hanja sekedar menerima oepah 
sadja, berkenaan dengan soeatoe per 
nikahan atas dirinja seorang jang 
mengakoe masih ,,perawan” dengan 
tanda keterangan kepala desanja, 
padahal sebenarnja anak itoe telah 
bersoeami. 
Maka oleh pemb. diterangkan se- 

hingga djelas akan sjarat?2 orang 
menerima perkawinan, jang terlebih 
doeloe haroes terang dari keterangan 
modin dan pihak poelisi desa ditem 
pat orang-orang jang sama akan 
bernikah kawin itoe. Dan diberinja 
beberapa tjonto kedjadian dilain-lain 
tempat kesalahan2 jang moengkin 
terdjadi, maka kebanjakan kalinja 
diperboeat oleh pihak poelisi desa, 
jang diperboeatnja boleh djadi seka 
li karena lalai atau disengadjanja, 
sehingga sebagai kedjadian di Mo- 
djokerto jg membawa hilangnja dja 
batan dan masih djoega menerima 
hoekoeman 3 boelan pendjara, atas 
diri poelisi desa (kepala kampoeng) 
ditempat itoe. 

BANDOENG 

Pemimpin N.S.B. keloear dari 
partainja 

Karena bertentangan 
prinsip. 

Dari Bandoeng Aneta mengabar- 
kan, bahwa P, de Jong, seorang pro 
pagandist N.S.B. dan anggauta da 
lam sidang nasehat, telah keloear 
dari partainja. Sebahnja ialah ka- 
rena ia berselisih faham tentang 
soal-soal jang principieel jang me 
ngenai tjara bekerdjanja NSB di 
Indonesia ini.   

dengarkan chotbahnja, seperti kata | Oeang penggelapan berpoeloeh- 
poeloeh riboe. . 

Pada hari Senen jang baroe laloe 
Pengadilan Raid van Justitie telah 
meneroeskan pemeriksaannja terha- 
dap perkaranja bekas regent Bodjo- 
negoro jang menggelapkan oeang 
f 2000 dari fonds2 desa. 

Menoeroet Officier Justisi, doe- 
doeknja perkara adalah bahwa 
moela-moela aannemer H. Ridoewan 
Satoe peristiwa memperloekan oeang 
karena ia akan pergi. Ia minta 
kepada regent itoe, jang tidak bisa 
ditolaknja, karena banjak djasa 
aannemer ini. 

Djalan jang paling gampang oen- 
toek mendapat oeang, ialah me- 
ngambil dari fonds desa. Regent 
terseboet berniat kelak akan diganti. 
Selain dari pada itoepoen ada oeang 
f 6000 jang tidak ada verantwoor- 
dingnja dari djoemlah f 16000. Poen 
terdakwa ditoedoeh poela atjapkali 
melakoekan paksaan ini dan itoe, 
bahkan dalam membajar demikian 
djoega, sehingga sesoenggoehnja 
ia mendjadi heerscher jang sewe- 
nang-wenang. 

Ketika segala kesalahan itoe di 
saring, ternjata demikian banjak 
sehingga sangat soekar kalau dipe- 
riksa satoe persatoenja. Misalnja 
fonds jang dikerdjakan menoeroet 
kas desa, jang didirikan sendiri oleh 
terdakwa, dan segala verantwoor- 
dingnja dipegangnja sendiri. Mes- 
kipoen boekan maksoed pendirian 
fonds itoe dengan niat lebih doeloe 
bagi mengoentoengkan diri, tetapi 
toch sebahagian besar dipergoena- 
kan oentoek itoe. 
Dengan singkat, officier mene- 

rangkan, bahwa segala oeang kas 
dan fonds serta lain2 jg digelapkan 
itoe soedah mengenai djoemlah poe- 
loehan riboe. 

Achirnja, dinjatakan, bahwa djika 
ditilik kepada besarnja segala dosa 
itoe, maka tentoe bisa ada hoekoe- 
man jang berat. 
Terdakwa ini adalah regent jang 

pertama sekali jang kena toentoet. 
Dalam doenia Boemipoetera hampir 
hampir tidak ada kedjadian jang 
lebih besar dari ini, jaitoe seorang 
regent sebagai terdakwa. 
Terdakwa roepanja tergoda. Soal 

ontvoogding kepada bestuur 
boemipoetera menjebabkan "terdak- 
wa lepas dari pengawasan financieel. 

Regent-terdakwa mendjelaskan 
Sebeloemnja Mr. Dommering, pem 

belanja, diberi kesempatan, lebih 
doeloe terdakwa minta izin oentoek 
memberi keterangan tentang sega 
la perboeatannja, 

Antara lain? terdakwa berkata: 
»Menilik kepada reguisitoir dari of 
ficier tadi, memang tidak boleh di 
singkiri akan datangnja hoekoeman. 
Sedjak zaman Oost-Indische Com- 
pagnie, demikian kata terdakwa, ba 
haroe pertama kali inilah seorang 
regent dihadapkan dimoeka hakim 
dan menderita perlakoean seperti 
ini. Moedah?an hanja saja jang per 
tama dan jang terachir. 

Berdiri sebagai terdakwa seroepa 
ini moedah?an tidak akan dialami 
oleh kawan? sedjawat saja, ja, bah 
wa oleh moesoeh saja poen djangan. 
Meskipoen besar kesalahan saja, 
tetapi toch dengan itoe moedah?an 
tidaklah saja menjebabkan habisnja 
kepertjajaan Pemerintah. 

Segala perboeatan jang ditjela 
itoe dan jang ditimpahkan kepada 
diri saja datangnja dari paham 
orang di doenia boemipoetera terha 
dap kedoedoekan seorang regent, 
paham mana sama sekali tidak se- 
soeai dengan paham Pemerintah, 
tetapi jang bersandar kepada adat 
koena. 
Dengan ini tidaklah saja akan 

mengatakan, bahwa saja tidak me 
langgar adat dan kebiasaan itoe, 
tetapi dalam menimbang segala ke 
salahan saja itoe hendaknja diper- 
hatikan djoega kepada kebiasaan 
dan adat itoe. 

Seseorang jang mendapat kekoe- 
asaan melakoekan pengaroehnja 

Soal penggelapan di Bodjo- 
negoro 

Regent jang menggelapkan membela diri 

atas segenap doenia Boemipoetera 
dan tidak pandai mendjaga diri, 
boekanlah karena itoe ia laloe men 
djadi seorang pendjahat dalam ar: 
ti kata pendjahat jang seloeas-loe- 
asnja. Kini saja ternoda. Hanja 
Toehan jang tahoe bahwa mereka 
itoe (jang dimaksoed kawan-kawan 
sedjawatnja), berkata dengan lisan- 
nja, perkataan-perkataan jang tidak 
ditimbang dengan hatinja". 

Kemoedian terdakwa menjeboet- 
kan djasa2nja selama terdakwa 
mendjadi amtenar, sedjak tahoen 
1915. 

Antara lain-lain terdakwa mengi 
ngatkan. betapa pada soeatoe wak 
toe seorang kepala kampoeng jang 
fanatiek S.I. teroes dipetjat, tetapi 
pehak ra'jat sangat mengantjam 
sikapnja terhadap kepada pemilihan 

pimpin oleh patih-wedono Bodjo- 
negoro. 

Ketika sikap ra'jat makin berba- 
haja, terdakwa laloe berdiri dan 
berseroe: ,,Pemerintah haroes ditoe 
roet, kalau tidak kamoe tentoe di 
rantai". 

Sikap jang berbahaja itoe laloe 
Soeroet, dan sedjak saat itoelah ti- 
dak ada lagi aliran2 politik. 

Setelah djasa2 itoe diterangkan- 
nja, maka dengan soeara sangat ter 
haroe, terdakwa mohon kepada Pe 
ngadilan, djanganlah hendaknja me- 
Inimbang perkaranja itoe- semata- 
mata dengan mengoekoer kesalahan 
nja, tetapi hendaknja diingat djoe 
ga bahwa selama itoe terdakwa te- 
tap setia kepada Pemerintah dan 
dalam hati sanoebarinja tetap ter- 
kandoeng perasaan tjinta kepada 
rakjatnja. 

"Saja mohon, djanganlah nama 
saja dinodakan dimata ra'jat saja 
dan dimata ketoeroenan saja". 

Pembelaan Mr. W. Dommering 

Antara lain2 pembela, Mr. Dom- 
mering menerangkan bahwa saksi- 
saksi Ridoewan dan Ashoeri ditahan 
doea boelan, jaitoe dalam waktoe 
mana menoeroet pembela boleh di 
kata tidak baik. 

Itoelah sebabnja mereka “boleh 
djadi laloe berpendapatan, bahwa 
mereka bisa mendapat keringanan, 
kalau mereka memberi keterangan 
jang memberatkan kepada regent 
itoe. 

Poen terhadap saksi toean Loth, 
pembela menerangkan bahwa ia ini 
seorang jang djoega boleh dikata 
duistere persoon, sambil menerang 
kan tentang oeroesan administrasi 
nja saksi ini. 
Kemoedian antara lain-lain sifat 

menggelapkan tidaklah sesoeai se- 
kali-kali dengan kelakoean atau adat 
terdakwa. 

Perkara terdakwa ditoedoeh ,,mis 
bruik maken van gezag“. artinja 
kedoedoekannja dipergoenakan oen 
toek berboeat lain, itoe tidak sesoeai, 
tetapi boleh djadi koerang baik mem 
pergoenakan nama. 

Achirnja pembela menerangkan 
hal-hal jang mengenai figuurnja 
terdakwa sambil mengemoekakan 
segala djasa-djasanja poela. 

Terdakwa sangat patah hatinja 
disebabkan dipetjat dengan oneer- 
vol dan tidak diindahkan lagi oleh 
kawan-kawan sedjawatnja, padahal 
lain-lain regent seperti Betawi, Se 
marang, Malang, Lamongan, dan 
Kendal djoega karena kekoesoetan 
hanja dilepas, tetapi diberi pensioen 
dan tidak ditoentoet dimoeka hakim. 

Itoelah sebabnja terdakwa merasa 
sangat direndahkan, dia tidak ber 
diam di Kambodjastraat seperti soe 
rat dakwaan, tetapi di kampong 
Donokerto. Demikian toeroennja. 

Dari itoe, pembela minta soepaja 
orang jang sesoenggoehnja seakan- 
akan soedah menerima hoekoeman 
berat itoe, diberi ampoenan dan di 
bebaskan. 

» 

Pengadilan akan mengoemoemkan 
kepoetoesannja tg. 29 October   (Besoek pagi). 
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Tjcemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 

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

Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima ? 
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Ie 10 28 Oct. 
“PMN 5 

   
bi M. 

$ ngan 'oleh dan 
Pa 'oentoek anak-anak, di 

00 pimpin oleh Tante Sri| 
MAT et Gamelan Djawa dari| 

ROea. , Mohd, Albar 

   
   
    

     
   

  

   

  

   

     
   
   
   

  

    

   

    

      
   
   

          

   

  

    
   

      

    

    

    

   
   

    

   
   

  

   
   

  

    

      

   
   
     

  

an” dipimpin oleh 
2 R3 Odjoh Lean 

jikan Nji R 
manja en 
Soeroepan Pelog 

a 740 malam Berita s.k, dan dagang 
: 8.— ” 

  

Orkest 
nan” 

»Djoengdjoe- 

  

: Dean intai 
— dipimpin oleh t. Lim 

— Tian Tiong, dinjanjikan 
20 oleh Miss Mlatie dan 

00000 Miss Rose 

  

   

oleh Miss Mlatie dan 
Miss Rose 
Toetoep 

1 NA ba 29 Oct. 
PMH45 

45 M, Batavia II 190 M 
ng IT 103 M. 

dari 1 

janjikan oleh Tjoei 
dan Roti 

s- Krontjong 
.. soeara Miss Lasmi 

| Klenengan Soenda, di 
2 Dane oleh Toean R. 
'Emoeng Poerawinata, 

|. Ginjanjikan oleh Nji 
5 2 Erat dan Nji Emeh : 

. Toetoep : 
jam pemmpnr djam 12. 

Ana. 45 Batavia II 190 M Ban| 
ng Il 103 M 
sore Keinermusiek Djawa di 

645 e 

Pos ' 

3 F1 1 40 malam Berita? tang dan, .dagang| | 

AON Lagoe Djawa 
6... Lagoe Hawaiian 
RO Berhenti 

| (— malam Berita sk. Indonesia 
1.20 ,,  Lagoe Melajoe 
Ih 0g Pemandangan loear ne 

: geri oleh t Kosim 
ON 8 — Lagoe Hawaiian 

830.5 Lagoe Gamboes 
889 Lagoe Krontjong 
9o— Lagoe Soenda 

2/1 930 ,, Lagoe Djawa 
"10.— ,, Toetoep. 

Saptoe 29 Oct. 

5.— sore Lagoe Hawaiian 

PMH 45 M Batavia Il 190M,Ban| | 

- Arab, dengan | 

# . Mana easbar »Djoeng | : 

. Sao-| 

Meneroeskan Ketjapi| 

8.30 ,, Pembitjaraan tentang 
Kah hal pertanian dioeroes| 

Ang Ona uap YAMOLA Bata. 

0 Tentang: Tuibouw. 
(00 Pembitjara: t. Harsono| 
Anakan ng en 

1930 3 Gambang . Kromong 

“1130 ,, - Toetoep 

00 M— Gambang-kromong or| 

Pe PELAN kest ,,Sin Hwa Lauw” 
: : “dipimpin oleh t. Lim 

Ta Tian Tiong, dinjanjikanj 

Pa Wajang-Orang Sriwe- | 

2 ». Gambang Kromong dil 

modern, | 

redjo, dinjanjikan 
“lab M.A. Parti 
Lagoe2 extra, dinjanji 

—. kan oleh Kwa Toemboe 
— Arab modern, dinjanji 
kan oleh Mme Nadra,| 

“ Oumi Kalsoum  Mme| 
Enayat Haneum 
Roepa-roepa krontjong 
dan 'stamboel 

teroeskan Aa Pe 
— lagoe jang digemari 

. Cabaret Melajoe »Bin-| 
tang Mas” dipimpin o- | 
leh t. Soehirman, dinja 

. njikan oleh Miss Em 
dan Miss Netty, diban-| 
toe oleh badoet-badoet 
jang loetjoe. 
Intermezzo Hawaiian 

.. Timoer 
meng Toetoep 

— PROGRAMMA V.O.RL. 
Zender YDH. 7 golflengte 

1017, 53 Meter. 

Djoemahat 28 Oct. 

5. —sore Lagoe Krontjong 

yna MEP Lagoe Soenda 
6— Lagoe Melajoe 
030 Berhenti 

7.— malam Berita sk Indonesia 
AE 3 Lagoe Anekawarna 
In ag Berita sk. Soenda 
8— Lagoe Djawa 

233 Krontjong Orkest “sah 
tjaki” terpimpin oleh 

2.  teean Soehari 
112 — 13 Toetoep. 

SRI 
Golflengte 86, 96. 

Djoem Ten tr 2 et 

5 30 malam Tentang hal ilmoe 
Khong ocw oleh t Auw 

5 Ing Kiong 
Pein » Berita pers 

819 Chabar chabar dalam 
bahasa Belanda 

ae (Pasar malam 200 th 
5 'keradjaan Soerakarta 

oleh t R Moeljadi Djo 
TE . jomartono 
9— ',,  Pengadjian Al- @uran 

: —. Soetji 
IE  “kaptoep 

Saptoe, 29 Oct. 

3,50 sore Gamelan Kg. Kjahi 
Moenggang Patalon da 

RE ri Setinggil—Keraton 
4.30 -.,  Toetoep 

7, 30 malam Berita pers dan kabar 
kabar dalam bahasa 
Belanda 

8— ',,  Plaatplaat Ig. Soenda 
SI Krontjong-orkest Sinar 

: Moeda 5 
12— 7 Toetoep 2 

Minggoe 30 Dat. 

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

8— Tarichnja Kjahi Ha- 
geng Gribig oleh t Rm 
Bk. Mangoensoeprapto 

8,45 ,,  Laras-madijo sokongan 
Soendariraras 

2— Toetoep 

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

” Djoem'at 28 Oct, 

5.30 sore 

' R. Koesoemodihardjo 
6,30 ,,  Lagoe Bali 

Membalas soerat-soerat 
dan lagoe Ketoprak 
Hal ,,Kesehatan Oe- 
moem” oleh t. dr. R. S. 
Tjokroatmodjo 
Krontjong-Orkest soko. 
ngan dari ,/Tjahja Moe 
da” Kalitan Solo 

Tile, 

8— 

8.30 ,, 

10,— pagi 
data siang Toetoep 

  

    

1 Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, Soe 

Berita sk. bahasa Barat | - 
5.45 ,,  Lagoe Djawa 
6— Hal ,,De verborgen zijde 

ee der dingen” oleh toean| 

sa — malam Berita sk. bh. Indonesia | 

Sabtoe, 29 Oct. 

Lagoe roepa-roepa 

Berita sk. bah. Barat    

    

   
   

  

15.30 sore 
545, Dolanan anak-anak 
6— ,, Kinder 1urtje dipimpin 

oleh tante Siet dan 
Oom Soet 

7.30 malam 2 soerat kabar 
ndonesia 

7. ANA Lagoe Melajoe 
3 Klenengan dari Hanana 

: 'raboewinatan, dipim 
eh Padoeka B.K. 

Minggoe, 30 Oct. 

Klenengan di Studio so 
kongan dari Legioen 
M.N. 

1.— siang 'Toetoep 
Pesareanipoen Na 
isa” oleh toean 
eksahatmadja 

ladjaran tembang 
al. oleh Pergoeroean 

1 Siswo Solo 
| 730 malam Persoverzicht oleh t. 

Mr. Moh. Dalijono 
Hal Radiotechniek oleh 
t. Tjiong Joe Hok 
Klenengan di Studio, 
dinjanjikan oleh Njai 
Tana Mardoeraras 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

8.— pagi 

   

      

8.— y 

12.30 

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

Solo II 120 

Djo emat, 28 Oct. 

Soerabaja 11 68 m dan IV 129m, Se- 
marang Il 111m, Djokja 11 128m 

Solo 11 120m 

Lagoe Tionghoa 
Lagoe krontjong dan 
stamboel 
Fluitorkest Ambon dari 
leCie 3e Bataljon In- 
fanterie didalam Stu- 
dio Nirom 

7— malam Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Tionghoa 
Causerie tentang peme 
liharaan gigi oleh toean 
wee Hoo Poen, Ind. 

Tandarts di Soerabaja 
Dihoeboengkan dengan 
Studio Nirom, meloeloe 
gending-geding Djawa 
Tengah dipimpin oleh 
t. M, Kartosoedarmo 

Toetoep 

5.— sore 
PEROa 

Ga »” 

PAKA, 

1.20 ,, 
AN Li 

1130 EP 

Sabtoe, 29 Oct. 

Soerabaja 11 Golflengte 68m, 
dan IV 129m, 

6.30 pagi Lagoe Hawaiian 
Telan Toetoep 

11.— .,, Memperdengarkan Ia- 
L goe krontjong dan 

stamboel 
LO ag Genderan dan Tjlem- 

poengan, dipimpin oleh 
t. M. Kartosoedarmo 
Causerie tentang hal 
oeroesan roemah tang 
ga oleh njonja Tj. 

2 Handoko 

12.— siang 

1225 ,,  - Melandjoetkan gende- 
ran dan tjlempoengan 

2— , . Toetoep 

Soerabaja II 68 m, dan1IV 129 m, Se 
marangll 111m, Djokjall 128m 

Solo 11 120m 
5.30 sore Njanjian dan Donge- 

ngan anak-anak dari 
oemoer 3—9 tahoen 
dipimpin oleh Boe Djar 

6.—“,,  Lagoe Tionghoa 
6,30 ',,.  Memperdengarkan la- 

goe Miss Moor 
7.— malam Berita soerat kabar dan 

kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Tionghoa 
Wajang koelit Djawa- 
Tengah dimainkan di 
dalam Studio 
oleh Ki Dalang Madio 
“'Lesono dari Madioen. 
Tjeritera ,,K aw innj a 
Nagatatmala” 
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 

(eye 

Can 
TE 

"1 — 

Nirom, 

5.03 
6,— 
6.40 

  122, Malang Djokja 181, Solo 188,     
  

     

. njanjikan oleh toean 12— Toetoep Tjepoe 186, 
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Djoem'at, 28 Oct. 

5.— sore Pemboekaan 
Adalbert Lutter 
Peladjaran menjanji 
Gramofoon muziek 

7.— malam Perkabaran 
Men U Pemand. programma 
TA S1 Omroep Orkest 
TR EN Godsdienstig Cultureele 

lezing 
8.40 ., Fred Astaire dan. Gin- 

ger Rogers 
Io— Radiohoorspel 
CHA: “ia Londensch  Philharmo- 

nisch Orkest 
10— Koersen 
100 Philadelphia Sympho- 

nie Orkest 
R02 ig Gramofoon muziek 
11— Toetoep 

Sabtoe, 29 Oct. 

6.30 pagi Gymnastiek 
645 Gramofoon muziek 
U— Idem : 
8— Toetoep 
1l— ,, Pemboekaan 
OS Werken v Cesar Franck 
11.40 ,, Accordeon solisten 

12.— siang Selecties Inggeris 
tes, Gramofoon muziek 
1.20lohor Perkabaran 
ND 3 Omroep Orkest 
220 5 Mengoelangi pekabaran 
DO Toetoep 
5.— sore  Pemboekaan 
203 “3 Gramofoon muziek 
61807, Mozart's vioolconcert 

“— malam Perkabaran 
Mbkk ea Pemand. programma 
T2d. n Mana soeka —populair 
du Voordracht Anna Klaa 

sen 
Situ: 3 Zangrecital 
8,40 ,, Xylophoon soli 
I— Omroep Orkest 
10.— Gramofoon muziek 
TO Lagoe dansa 
1l— Hawaiian Big Boys 

12— Toetoep 

age aa 

5.45 
6, — 

6.30 
6,45 

(— malam 

7.15 
1.49 
8.— 
G5 

9,10 
9.45 

10,15 
jelas 

1.30 
1.40 

5.30 
6,10 
6.45 

8,15 

8.45 

10.— 
12.—   149 

  
B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. 
kaboemi 12,18 m. 

50 

Djoem'at, 28 Oct. 

5.— sore 

17 

”, 

», 

15 

7, 

Lagoe perdjamoean 
Cinema Orgel 
Stenoles oleh toean 
A. Sehnaar 
Lagoe dari Hongar! 
Berita pers 

Vioolconcert 
Sonate 
Vocaal 
Lagoe piano 
Phohi Relay 
“Albert Sandler Orki - 
Symphonie 
Lagoe Dansa 
Toetoep 

Sabtoe, 29 Oct. 

1.— pagi 
” 

” 

3.— Iohor 

5.— sore 

”, 

” 

” 

7.— malam 

Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Melandjoetkan 
gramoftoon ' 

Toetoep 

Programma serieus 
Vocaal 
B.R.V. Cinema Or 
Berita pers 

Lagoe Belanda, per. 
taan dari pendenga 
Kwartet 
Band terbentoek “ 

dan Luchtcess Kust 
Artilleristen 

Lagoe permintaan €“ 
pendengar 

Lagoe anekawa rna | 
Toetoep 

lag 
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| “Oren: H. Moehd. Panah 
Na Landraaa Tangerang 

   

   

l bi kelardatan makan mi- 
Jam setahoen hanja satoe| . Mg : 

      

   

    

kehaiwanan) 
pekertinja 

: menjampai | 
: kemoeliaan 

   

  

   

    

oellah sifat loba Sa 
1) oentoek mepoeas- 
nafsoe,  kelazdatan 

   

    

   

        

nja poeasa itoe dipan 
ikmat ini, ialah satoe 

at badan dan roeh. Hi- 
uma wafalsafatihi. No 

djaoeh bisa diperhatikan, 
bib-thabib apabila hendak 

ecorang jang sakit maka 
Seneaaberi Sanga pada 

    

an BN Nani obat 
. diberikan sadja maka-   

—ringan2 seperti soesoe 

    

   

   

    

   

   
   

  

   

    

Iberwatas, a 

toe poen Allah memerintah 
poeasa atas seseorang moe- 
ang tjoekoep sjaratnja ia 
a dengan memerintah me- 

ngkan peroet dari matjam- 
am. makanan di waktoel 

siang hari, agar mendjadi koerang 
sedikit dari keinginan kepada kelaz- 
datan makan minoem, jang kelazda 
tan itoe- selamanja membawa kepa 
'da sifat sifat jang membahajai ke 
pada kesoetjiannja roeh dan nafsoe | 

: baik (nafsoe marhijah atau 
Imoetmainah den nafsoe rodijah). 

gkasnja sebagaimana thabib2 | 
ang kepada orang jang sakit | 

n djasmani, daripada memba 
kan makan minoem jang tidak 

agar mendjadi semboeh 
dan sehat pada djasmaninja. Maka 

|Allah s.w.t. dalam setahoen sekali   ah (mengirim obat penawar badan ro- 

  

  

  

hani dengan melarang makan mi- 
noem diw toe siang hari, agar se- 

egera semboeh badan .ro- 
e dari matjam matjam pe- 

njakit bathin (Serakah doenia, ti- 

   

  

  

  — Idak ada belas dan kasihan malas 
biz Tngaana Meneer hawa nafsoe 

2 NY 

  

  

  

Lentaka Hn OS uns 
Ten at 

NN nata jang 
oekkan keadaan kema- 

Ginger ini. 
2 uur Boemipoetera itoe mem- 
poen sikedoedoekan jangloearbiasa. 
Menoeroet sifatnjaialah kaki tangan 

' Pemerintah oentoek melakoekan pe- 
merintahan jang sebenarnja, tetapi 

itoe golongan amat pen- 
pekerdjaannja oleh karena 
dalam masoek kedalam | 

at. mipoetera. 
ea An sadja mem- 

angan: menga- 

pelan sen- 
Pan poesat ae eta jang 

  

Ikan hati tentang keadaan masjara 
|Ikat itoe, 
|Ipangkat-pangkat jang tertinggi da 

| Ilam Bestuur Boemipoetera itoe se- 
karang telah haroes didjadikan di 

'Idikan sekolah tinggi.. 

bahwa didikan oentoek 

Jang menggirangkan poela, ialah, 
“Ibahwa keinsjafan akan perloenja 
'Ididikan jang lebih tinggi itoe sa- 

“ Ingat koeat hidoepnja dalam golo 
'Ingan Bestuur Boemipoetera itoe 
sendiri. Hal inipoen soeatoe boekti, 
bahwa Bestuur Boemipoetera itoe 

'linsjaf sepenoeh-penoehnja akan sja 
rat-sjarat pekerdjaannja jang ber-| 
tambah lama bertambah banjak. 

Menilik kepada pekerdjaan golo- 
:Ingan Bestuur Boemipoetera jang 

loeas dan dalam masoek kedalam 
masjarakat, jaitoe pekerdjaan jang 

dalam oendang oendang dan atoe- 
ran, tetapi jang intinja terletak da 
lam kesoenggoehan orang jang be- 
kerdja itoe dan kepandaiannja me 
njesoeaikan dirinja kepada ra'jat 
jang terserah kepadanja, maka soal 
didikan bagaimanakah jang sebaik 
baiknja bagi amtenar Bestuur Boe- 
mipoetera jang tertinggi itoe, ialah 
Isoal jang sangat pentingnja bagi 
negeri. 
“Pada soeatoe pihak ambtenaar 

bestuur- itoe mesti tjoekoep men 
dapat didikan oentoek mengetahoei 
seterang-terangnja seloek beloek ba 

nja itoe dan oentoek mengetahoei 
dengan djelas poela tempatnja da 
lam badan Pemerintahan itoe, se 
baliknja poela didikannja itoe ha 
roeslah demikian hendaknja sehing 
ga ia tidak mendjadi terpentjil dari 
ra'jat, tidak djoega dari lapisan 
ra'jat jang paling rendah. Mereka 

as-|hendaknja disiapkan agar dapat 
Imerasakansebenar-benarnja pikiran 
dan keperloean ra'jat din tidak 
sekali-kali mereka boleh sampai 

“ Ikedjalan ilmoe pengetahogan jang 
ai tiada “berpaedah, jang mondjaoeh- 
(Ikan mereka dari sekitarnja. 

Dengan hati-hati benar dipertim-   g|bangkan, bagaimana haroesnja di 
' soesoen pengadjaran pada Academie 

tidak dapat ditoeliskan sekaliannja 

ban Pemerintahan jang amat banjak 

Djoem'at 28 October 1938 
  

lini. Saja ant Info ima rantjangan | 
    jang dipilih sekarang sesoenggoeh- 

nja memberi kemoengkinan bagi 
anggota Bestuur Boemipoetera jang 
Isebaik  baiknja oentoek menaik- 

1 |kan didikan mereka sampai kepada 
oekoeran ilmoe pengetahoean, de- 
ngan tidak melepaskan perhoeboe- 
ngan mereka dengan pekerdjaan 
praktek. 

Saja mesti 'mengoetjapkan terima 
ikasih kepada goeroe goeroe besar 
sekolah hakim tinggi, jang memban- 
toe menjelesaikan anggaran peladja- 
ran soenggoeh? dan dengan penge- 
'tahoean mereka jang banjak. 
Dibawah pimpinan madjelis cura- 

tor jang tjakap dan bidjaksana 
maka student  Bestuursacademie 
boekan sadja mendapat kesempatan 
meloeaskan pemandangannja dan 
menambah pengetahoeannja, tetapi 
djoega oentoek menoemboehkan de- 
ngan tenang sifat-sifat masing2 
jang baik, jang sangat penting 
artinja bagi pekerdjaan pemerinta- 
han setiap hari. 
Dengan perasaan jang sebenarnja 

poeas poela achirnja saja mengi- 
ngatkan akan tjara bagaimana seko- 
lah tinggi jang baroe ini terdjadi 
dalam badan-badan jang memboeat 
oendang-oendang. 

Banjak perbedaan pikiran tentang 
sekolah tinggi jang baroe ini, dalam 
Dewan Ra'jat besar benar minat 
kepadanja, jang kadang2 mendjelma 
mendjadi serangan kepada peman- 
dangan Pemerintah jang moela2. 
Pemerintah tahoe menghargakan 

minat itoe. Pemerintah tidak menoe- 
toep telinganja bagi keberatan dan 
isjarat, jang dikemoekakan dalam 
Dewan Ra'jat, dan sangat senang 
rasa hatinja, bahwa Dewan Ra'jat 
poen tidak menoetoep matanja akan 
kesoenggoehan Pemerintah menim- 
bang dan mengerdjakan pekerdjaan 
ini. Oleh bertoekar pikiran dan ber 

| moepakat dapatlah dilakoekan peker 
djaan bersama-sama jang menggi- 
Irangkan hati, dan hasil pekerdjaan 
bersama-sama itoelah jg mendjadi 
sebab kita mengadakan oepatjara 
sekarang ini. 
Dengan pengharapan, moga-moga 

sekolah tinggi jang baroe ini sepe- 
noeh-penoehnja memenoehi jang di 

  

harapkan dari padanja, dan jang 
mendjadi alasan oentoek mendiri- 
kannja, jaitoe sekaliannja itoe oen 
toek keselamatan golongan Bestuur 
'Boemipoetera dan ra'jat, jang akan 
dilajaninja, maka Bestuursacademie 
inipoen saja boekalah. 

Pidato Prof, Dr. Lo- 
geman. 

Toean President-Curator Bestuurs 
academie. 

Sekarang, setelah pendirian jang 
terserah kepada pendjagaan toean 
dan teman sedjawat toean sekalian 
ini, dengan oepatjara jang baroe di 
lakoekan oleh Seri padoeka Toean 
Besar Goebernoer Djenderal dengan 
sesoenggoehnja telah menambah 
organisasi sekolah tinggi ini, maka 
djadi soeatoe keoentoenganlah bagi 
Faculteitder Rechtsgeleerdheid—dan 
telah sepatoetnja demikian — kare 
na ia jang pertama menjamboet ke 
datangan toean sekalian dengan oe- 
tjapan selamat datang. 
Memang sepatoetnja, karena se- 

bagai toean toean telah ma'loem, 
Faculteit itoe toeroet djoega menji- 
apkan Bestuursacademie ini, dan pe 
kerdjaan itoe diselesaikan dengan 
radjin dan dengan sekata seia, jang 
hanja mengingat soeatoe maksoed 
semata-mata, maksoed itoe, sepan- 
djang pendapat Faculteit poen te- 
lah tertjapai, ialah akan memberi 
kesempatan kepada amtenar bestuur 
melandjoetkan peladjarannja, jang 
sesoenggoehnja mendjadi peladja- 
ran tinggi. Jang kami poedjikan 
ialah peladjaran jang kami pan- 
dang sebagai soeatoe badan pela- 
djaran jang sepenoeh-penoehnja. 

Kami oesahakan sedapat-dapat- 
nja soepaja peladjaran itoe djangan 
terlebih-lebihan amat, ja'ni soeatoe 
tjela-tjela karena mengingat kepen 
tingan jang masih melekat pada 
peladjaran kehakiman kita dan soe 
atoe tjela jang mengantjam kebe- 
basan student oentoek menjelidiki 
dan memikirkan sendiri, jang se- 
akan-akan soedah lemas dalam pe- 
ngetahoean jang terlampau banjak 
itoe. Dengan mengadakan peladja- 
ran praktica itoe, kami harapkan 
akan dapat memberi toedjoean dan 
isi pada tjara jang lebih baik itoe, 
jang karena banjak pengetahoean 
menjebabkan banjak ketjakapan 
pikiran. Lagi poela sangat besar 
djoega harapan kami, soepaja de 

ini, kita beroleh pengalaman baroe, 
jang dapat mendatangkan kebaikan 
kepada sekolah tinggi kita jang   
  

agak koeno itoe. 

  

ngan adanja instituut jang baroe| ' 

Maika telah sepatostnja Facul- 
teit jang moela-moela sekali mengoe 
tjapkan selamat datang kepada Toe 
an djoega, karena sangat besar per 
hatian Faculteit bersama sama ang- 
gotanja, jaitoe perhatian menjam 
|boet kewadjibannja pada sekolah 
tinggi jang baroe ini. 

Perhatian itoe, t. President-Cura- 
tor, tidak hanja kepada pekerdjaan 
jang baroe itoe, poen djoega kepada 
golongan student jang baroe jang 
akan mengoendjoengi gedoeng seko 
lah tinggi ini. 
Kami pertjaja sepenoeh-penoehnja 

bahwa penambahan studentdaripada 
orang-orang jang telah berpengala- 
man dalam pekerdjaan jang amat 
bagoes itoe dan jang telah terpilih 
sebaik-baiknja, berarti djoega mem- 
perkaja sekolah tinggi kita dan 
djoega student kita jang moeda2.. 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
toean President-Curator, sangat ber- 
girang hati, boekannja hanja kare- 
ina masoeknja Bestuursacademie de- 
ngan segala pemimpinnja itoe ke 
dalam lingkoengan sekolah tinggi 
kami, faculteit itoepoen dengan 
gembira mengoetjapkan selamat 
datang kedalam segala gedoengnja, 
dalam bilik tempat bekerdja, dan 
dalam pergaoelan bertemoe moeka, 
kepada stuient-amtenar bestuur jg 
pertama ini. 

Sekianlah. 
gg ' 

Penjamboetan anak? Jatim Piatoe. 

Oleh v. ,/Matahari"” Pe- 
kodjan Bat. 

Pada hari Minggoe jang baroe 
v. ,Matahari” di Pekodjan Batavia- 
Stad telah mengadakan pertemoean 
oentoek penjamboetan kedatangan 
Anak? Jatim Piatoe jang di rawat 
oleh ,,Alihsania” kampoeng Tembora 
Djembatan Lima Batavia-Stad, per- 
temoean itoe bertempat di roemah 
Toean Hs. Hamid di Pekodjan No. 
55 Batavia. 
Penjamboetan ini jang di hadiri 

selainnja Anggauta dan pengoeroes 
V. ,Matahari', djoega terdapat wa- 
kil-wakil perkoempoelan dan mereka 
jang di oendang, — antaranja Toean 
H. Abdulhamid Penghoeloe Landraad 
Batavia dan Toean Ar. Alsaggaf— 
Penghoeloe Arab di sitoe. 
Djam 9 precies kira-kira 90 Anak 

anak Jatim Piatoe dari ,,Alihsanias 
jang di pimpin oleh pengoeroes?nja 
(datang dengan di samboet-oleh Mu 
zik dari afd.nja- v. ,,/Matahari“. Se 
telah masing-masing dipersilahkan 
doedoek, laloe Toean Said Badjeri 
voorzitter dari V. M. mengoetjapkan 
atas nama v.,,Matahari” membilang 
banjak-terima kasih, kemoedian di 
persilahkan seorang Anak dari Se- 
kolah ,,Islam Wathon” —jang dipim 
pin oleh Toean Hussin Alsry, mem 
batja Ajat ajat @oer'an jang ber 
kena'an dengan kewadjiban kaoem 
moeslimin terhadap Anak-anak Ja- 
tim Piatoe. Sesoedah itoe beberapa 
orang dari Bestuur v. ,,Matahari“ 
berbitjara, ialah Toean-toean—Hs. 
Aidid, Md. Zehan, Abd. Effendie, 
dan Hs. Hamid, jang laloe pembi- 
tjara2an itoe disamboeng oleh Toean 
toean A.A. Alaydroes, O.S. Alam- 
rie, H, Abdulhamid, dan lain-lain. 
Oemoemnja pembitjara2 itoe, me 

ngandjoerkan soepaja menjokong. 
Anak-anak Jatim Piatoe seperti jg 
diadjarkan oleh Agama Islam. Per- 
temoean berdjalan sampai djam 
11,30. Dan setelah itoe diidarkan 
koewe-koewe dan minoeman laloe 
oleh Bestuurs v. “Matahari“ kepada 
masing masing Anak anak Jatim 
Piatoe itoe dihadiahkan persenan2, 
setelah selesai semoea itoe laloe T. 
Said Badjeri kembali mengoetjap- 
kan terima kasihnja. Maka orang 
boebaran. 

mn NI cm 

Kapal ,,Gouden Leeuw“ jang 
terbentoer di Borneo 
Dihadapkan hakim 
lacoetan. 

Berhoeboeng dengan ba Balkon ja 
kapal ,,Gouden Leeuw“ dalam soe- 
ngai Kapoeas Ketjil(Borneo), maka 
hari Kemis pagi telah dihadapkan 
2 orang saksi. Saksi2 itoe ialah 
litnan laoetan jang kedoea, J. G. Cox, 
jang ketika ada ketjelakaan itoe 
mendjalankan pekerdjaan mendjaga. 
Ia memberi keterangan jang djelas 
tentang keadaan pada waktoe itoe 
dan dikatakan, bahwa waktoe itoe 
komandannja masih mengerdjakan 
pelajaran. (Aneta) 

A0 — 
Bangsa Roes jang mentjoeri 

permata 

kesoekaran dalam pe 
meriksaan. 

Soedah pernah dikabarkan, bah 
wa seorang nama Malkoff, beberapa 
waktoe telah ditahan dalam pen 
djara berhoeboeng dengan peni-   poean dan pentjoerian pada orang 

  

orang pendjoeal permata dibebera- 
pa tempat di Djawa. f 

Kini dikabarkan Aneta, bahwaia 
akan dihadapkan dengan hakim 
'Djoestisi tanggal 11 November. 
Tetapi karena Malkoff itoe menga 
koe seorang bangsa Roes, maka ia 
poen minta didengar perkaranja da 
lam bahasa Roes sadja hingga 
menjebabkan kesoekaran. Oentoek 
ini tentoelah akan dipanggilkan 
djoeroe bahasa jang bisa bahasa 
itoe. 

— 9 — 

Tentang Provinciale Raad 
Djawa Barat 

Aneta mengabarkan, bahwa di 
dengar kabar dikirimnja soerat oleh 
college van gedeputeerde staten pro- 
vinciale raad Djawa Barat kepada 
pemerintah. Soerat itoe mengan- 
doeng permintaan soepaja diberi 
poetoesan pemerentah tentang ke 
doedoekan provincie jang telah di 
poetoeskan oleh sidang provincie 
itoe dalam rapatnja jang penghabi- 
san. 

Alliance Francaise 

Pada malam Kemis jbl. ini ,,Al- 
liance Francaise“ mengadakan re- 
ceptie berhoeboeng dengan pemboe- 
kaan opisil dari clublokaalnja jang 
baroe. Receptie diadakan di Troika- 
bar dari des Indes Betawi. Jang da 
tang banjak sekali. 
Setelah diadakan oepatjara pem- 

boekaan oleh ketoea Mr. J. Ph. van 
Hasselt, lantas dipersilahkan pada 
para tetamoe oentoek melihat-lihat 
dalam roeangan baroe tsb. Disitoe 
antaranja nampak medja besar goe 
na membatja berisi dengan berma- 
tjam2 madjalah dan soerat2 kabar. 

Consul-generaal Perantjis toean R 
Delage tidak dapat datang berhoe- 
boeng dengan kesehatannja dan di 
wakili oleh toean lain. 

Dari Consul-generaal tsb. perkoem 
poelan itoe menerima sepoetjoek soe 
rat, bahwa beliau merasa bangga, 
bahwa bangsa Perantjis dinegeri ini 
soeka melebarkan kesenian dan 
perpoestakaannja. (Aneta). 

— 9 — 

Djoemlah toeristen jang kesini 

Lebih banjak dari 
doeloe. 

Aneta mengarbarkan, bahwa 
djoemlah toeristen dalam setengah 
tahoen jang pertama 1938 menoen- 
djoekkan lebih banjak dari pada 
penghabisan tahoen 1937 jang me 
ngoendjoengi Indonesia ini, 
Djoemlah toeristen di Indonesia 

seloeroehnja dalam tahoen 1936 ada 
2.880 orang sedang dalam tahoen 
1937 ada 3.909 orang. 

Pertoedjoekan di 
New York. 

Dengan bantoean Koloniaal Insti- 
tuut maka toeristenbureau opisil 
mengadakan pertoendjoekan di New 
York, sedang bantoean dari K.P.M. 
poen menjebabkan adanja pertoen- 
djoekan di San Francisco oleh In- 
donesia. 
Dalam pertoendjoekan itoe orang 

dapat melihat banjak materiaal dan 
peta, poen djoega negeri toeristen. 

Subsidie dikoera- 
ngi. 

Bantoean oeang jang moela moela 
djoemlahnja 20 riboe roepiah, kini 
jang diperoentoekkan goena toeris- 
ten itoe ditoeroenkan mendjadi 10 
riboe roepiah. 

Boekoe Bali ber 
gambar. 

Nanti dalam penoetoepan tahoen 
ini akan keloear boekoe Bali jang 
dihias gambar-gambar. Boekoe ini 
adalah boekoe jang amat lengkap 
dan tjoekoep dari pada jang soedah 
soedah goena toeristen. 
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MOETASI 
D. V. G. 

Dipindah dari Soerabaja ke Ge 
ser (res. Maloekoe) toean H.A. 
Rotinsulu, tijd. wd. Indisch arts 
pada D. V.G., sekarang di bantoe 
kan pada Gouv.-arts le kl. diserahi 
dengan penjelidikan jang teliti 
tentang pembarantasan malaria di 
Djawa-Timoer (Soerabaja). 

Dipindah dari Geser fres Maloe 
koe) ke Gouv C.B.Z. di Soerabaja, 
toean Abdoel Rahim Oes- 
man, Gouv. Indisch arts pada 
Da Ver     

  

      
        

       
      

  

     

    
     

  

           

           

      

            
     

           
    
      
    
    

  

        
       
    

  

      

      

        

     
        
       
      
     
       

        

     
     
      

      

      
      
     
    
          
         

     
   
   

          

   

        

   

          

    

                    

    

     
      

   

   
   

  

    

   

  

   

    

    
    

                                

   

 



   

  

   

    

  

   

  

   
   

   

      

   

  

   

    SN aah ke dalam. Ba al 

Ma ena pa Gn ra ken 

— TJAROEBAN 

RM. nanti. 

. Toean Kwa Swie Bing men 
| djawab bahwa atas pertanjaan tsb 
beloem dapat diberi djawaban pada 
malam itoe, dan mengandjoerkan 
sn tan toean S. Sastrosoewarno 

skan pertanjaan itoe ke G. 

  

(an karena tidak ada hal lain jg 
ari|ditanjakan oleh hadirin, maka ra- 

“mengambil mosi dan menga- 

adioen. 

SALA (LAMPOENG).   
an: 

'dibatjok bern 
preventief, karen     

  

   

Kebakaran hebat di Menggala. 

manoesiata' ada. 
Z. menoelis : 

1 Pagi pagi tg. 19 Oct. jl. kira 
:Ipoekoel 3 kota Menggala riboet ka 
rena ada roemah terbakar. Kebaka 
: an terdjadi di Oedjoeng Goenoeng 

ma boeah roemah jang besar2 habis 

in|nja tinggi2 (memakai tiang). Lagi 
idipoela air djaoeh dan soesah me- 

  

Re 

am. Begitoelah 

      

   
Ja ba jolnjo dengan 

seboeah parang pada kepala Ram- 
djid sebelah kanan, Said teroes me 
moekoel dengan parang pada poeng 
goeng Ramdjid, tetapi tidak loeka, 
roepanja ia memoekoel itoe tidak 
dengan mata parang. 

Orang2 hoekoeman jang sama2 
mandi dengan Ramdjid habis lari 
tidak an, tidak mereka meno- 

  

| long atau melerai. Dengan segera 
opas djaga datang dengan sipir dan 

  

dapat ditangkap dan dibeleng | 

De gan sbgora pertolongan man | 
verpleger diminta dan setelah 

sikorban dibaloet loekanja, laloe di 
bawa kepolikliniek. 
'Toekang batjok ditahan dengan 

tangan dibelenggoe dan perkara ini 
' soedah ada dalam tangan polisi.| 
Bagaimana nanti kesoedahannja a- 

| kan kita kabarkan lebih landjoet 

Polikliniek Soekadana koerang 
personil 

“Seperti jang soedah dikabarkan 
dalam soerat kabar ini, Soekadana 
sekarang soedah mempoenjai poli 
Ma jang ta' kalah bagoesnja da 

dliniek2 ditanah Djawa. Dipo 
Tikdiniek ini dapat djoega orang2 
“sakit j 
“lam penjelidikan dokter dirawat. 

Jang bekerdja hanja doea orang, 
satoe mantrie-verpleger dan jang 
seorang helpernja, kalau mantrie 

  

soedah poelang, maka sekaliannja 
terserah pada penolong mantrie 
'itoe. Begitoe banjak pekerdjaan dan 
pendjagaan oentoek orang? jg dira 
wat disitoe, sehingga san itoe 
beloem pernah sekali djoega dapat 
tidoer diroemah jang disewanja de 
kat polikliniek itoe. 
 Moedah2an jg kerwadjib memper 

hatikan toelisan ini, sebab hal itoe 
'boekan sadja amat berat, tetapi 
djoega tidak menjempoernakan | 
Pa orang mang sakit jang 
dirawat | disitoe. . 

Tak 1 

Rapat oemoem 

Meminta peneranganl 
elektris. 

Atas oesaha pengoeroes T.H.H.K. 
maka pada hari Senen malam Selasa 
tanggal 24 25 October 1938 dengan 
bertempat digedong THHK diadakan 
rapat oemoem oentoek meminta pel 
nerangan elektris. 
“ Djam 8.30 malam rapat diboeka 
oleh t. Djie Ting Tjiauw. Se 
bagai pembitjara tampil kemoeka 
t. Kwa Swie Bing, lid Provin- 
ciale Raad Djawa Timoer. Dengan 

— pandjang lebar diterangkan tentang 
goenanja penerangan elektris. 

“bertanja. Kesempatan ini dipakai 
oleh toean Lie Wie Sien jang| 
bertanja tentang tarief abonne-| 
ment. Oleh toean Talcama, di- 
recteur Gem, Elect. Madioen perta 
njaan itoe didjawab. 
Kemoedian toean S. Sastr.o- 

soewarno menambah dengan me 
moedji atas adanja tindakan ini 
dan mengoeatkan, bahwa oentoek 
kota ketjil seperti Tjaroeban perloe 
cadanja penerangan elektris itoe, 
kemoedian pembitjara memadjoe- 
kan pertanjaan, apakah oeang borg 
mendapat boenga atau aandeel in 
de winst dari Na 

li |ngambilnja, ,,brandweers ta' 
idan lagi terdjadinja pada waktoe 

ng terpaksa selaloe ada da 

ada 

orang se€nak-€naknja tidoer. 
Dari mana asal api beloem dapat 

ditentoekan dan berapa keroegian 
beloem dapat TA, 

.|SOERABAJA 

Boekoe Ichtisar Sedjarah hidoep 
Pahlawan Diponegoro 

Dibakar habis oleh P.L.D. 
Pada hari Saptoe tg 22 October 

'38 Pengoeroes Pergerakan Pemoeda 
Islam Indonesia (PISI) tjab S'baia 

oleh PISI bagian Taman Poestaka. 
. Kemoedian boekoe terseboet diba- 
kar seketika itoe djoega dihalaman 
gedoeng Pisi, banjaknja koerang le 
ibih 400 boekoe dan pada hari Ming 
goenja sisanja 300 dibeslag. (S.0O.) 

—O-— 

SOERAKARTA. 

|. Tjatoer-schaak Kalimantan. 
Pemb. M. menoelis : 
Pada malam-Minggoe tg. 22-23 

Oct ini ,,Persatoean Tjatoer Poetera 
Kalimantan“ telah mengadakan ma 
'lam-perajaan, bertempat di clubhuis 
dari P.T.P.K. itoe sendiri di Djaje- 
ngan dalam kota Solo, jang selain- 
nja dihadiri oleh semoea anggota 
nja, djoega dikoendjoengi oleh wa 
kil beberapa perhimpoenan jang di 
oendang dan wakil pers. Djam 8.15 
sore pemboskaan dilakoekan oleh 
voorzitter dan seteroesnja berdjalan 
dengan baik sampai djaoeh malam. 

Gelombang politik kegentingan 
doenia. 

Pada malam Sabtoe tanggal 21/22 
October ini Parindra tjabang Soe- 
rakarta telah mengadakan cursus, 
jang meloeloe bagi anggotanja sa- 
dja, bertempat di clubhuisnja sen- 
diri dimoeka Sriwedari, jang djoega 
mendapat perhatian anggota sam- 
pai banjak. Dalam cursus itoe di 
adakan pidato tentang gelombang 
politik kegentingan doenia, teroeta- 
ma di Eropah, oleh R.M. Soedarjo 
Tjokrosisworo. Cursus dimoelaikan 
djam 8 sampai djam 9 sore dibikin 
boebaran. 

Pagoejoeban Toes Padjang 
Telah setahoen ini di Solo telah 

didirikan perhimpoenan dari toeroe 
nan Raden Ngabei Jojodipoero I 
jang diseboet ,,Toes-Padjang“ jang 
embahnja Poedjangga Ronggowar- 
sito jang terkenal, dibawah pimpi- 
nannja R.L. Atmohoedyono seba- 
gai voorzitter. Pada hari Minggoe- 
pagi j.l. ini koelang lebih 100 orang 
'anggotanja telah berkoempoel di 
koeboerannja leloehoer itoe di Peng 
ging (Bojolali) boeat melakoekan 
»njadran« ocoemoem bersama-sama. 

Ocang cent masoek peroetnja 
—. anak ketjil 

Beloem selang beberapa hari j,l. 
ini di ziekenzorg ,,Balekosala“ di 

. ISoloada kedjadian loear biasa, jai- 
Kepada hadlirin laloe diberi ke- 

 sempatan oentoek menambah atau 
toe ada anak ketjil oemoer 5 ta- 
hoen main-main oeang cent, la'oe 
dimakan dan masoek sampai dalam 
peroet, hingga achirnja mendapat 
pertolongan dokter diroemah sakit 
'itoe, tertolong selamat. 

Voorzitter Hoofdbestuur Gerindo 
datang di Solo 

bahwa pada hari Djoem'at 21 Oct. 

bestuur dari ,,Gerakan Rakjat In- 

sorenja, malam Saptoe telah menga 
Idakan pertemoean dengan semoea 
anggota Gerindo tjabang Soerakar-        ta. 

joekan rekes: kepada Gemeente| 

am 10 malam rapat ditoetoep. | 

Lima boeah roemah bel 
sar habis. Ketjelakaan' 

Menggalaj. Tidak koerang dari li-| 

lang |mendjadi aboe dan harta benda jg| 
hanlempoenja roemah ta? dapat dito- 
joe|long. Karena seperti kebanjakan 
elroemah2 besar di Menggala choe- 
isoesnja dan di Lampoeng oemoem- 

mendapat panggilan dari PID. ber-| 
hoeboeng dengan penerbitan boekoe 

Soenan, djoega mengganti 

ini toean A.K.Gani voorzitter hoofd 

donesia“ telah datang di Solo, dan: 

  

    

   

    

  

    

   

      

    
        
    

   

                

   

        

   
   

    

»Bagaimanahkah saja dapat 

SEHAT dan KOEAT kembali? 
Marilah saja tjeritakan kepa- 
damoe. Boeanglah segala kesoe- 
sahan? dan pakailah Sanatogen. 
Ja adalah soeatoe tepoeng 'a- 
djaib, padanja saja berterima 

sampai 
begini 

kasih, oleh karena 
sekarang saja selaloe 
koeat. 
Sesoedah saja diserang penjaki: 

saja sama sekali 
Thabih 

jang hebat, 
kehilangan. tenaga. 
memberi nasehat kepada 
soepaja saja memakai 

dalam waktoe 

Sana: 
togen. Dan inilah menegapkan 
dan mengoeatkan saja kembsd! 

jang pendek 
djoea. Ia menolong saja soeng- 
goeh-soenggoeh dan saja jakin 
sekali, bahwa tak dapat tiada 
Sanatogen akan lekas menjeha'- 

moeda dan kesehatan. 

boeh toean. 

saja 
lekas kembali 

peroleh moeda hidoep | 

merasa kembali 
dvep adanja. 

memakai 
kan engkau benar? djoega kem- 
an ” 

Dipe roleh pada se- 

gala roemah? obat 
dan toko2 ANATOGEN 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 

Sanatogen mengandoeng zat 
makanan , jang moedah han- 
tjoernja, jaitoe zat? jang ber- 
goena mremperoleh roepa jang 

Tiap? 
tegoek' dari tepoeng ini, dien- 
tjerkan dalam air sedikit, akan 
merasakan kepada toean ber- . 
tambahnja tenaga kedalam toe- 

Toean merasa Wertamorbok erie k 
toean bertambah, dan dapat 

.mengerdjakan 
segala sesoeatoe.: Sambil mem- 

jang 
bergembira, maka toean akan 

Ikelazatan hi- 

Moelailah Ajosgni dari sekarang 
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»Saja ber'oemoer 37 tahoen 
dan tadinja terganggoe oleb 
penjakit kepala jang dahsjat 
dan mesti berobat pada tha- 
bib. Acbirnja saja poetoes 
harapan dan dalam oemoer 
39 tahoen penjakit itoe ada 
begitoe dahsjat, hingga tem- 
poh2 saja djadi roeboeb. Ke- 
moedian saja moelai pakai. 
Sanatogen. Tiga boelan saja 
makan tcroes dan soedah sem. 
boeh sekali. Semendjak itoe 
saja pakai Sanatogen hanja- 
lah kalau saja merasa badan 
saja penat dan saja selaloe 
mendapat basil jang sangat 
menjenangkan,  sekalipoen 
saja sekarang telah beroesia 
61 tahoen," 

toean A, H.v.d. W., 
Semarang toelis. 

     
  

Duurte - toeslag Mangkoenagaran 

Berhoeboeng dengan keadaan jang 
beloem boleh dikata tetap, maka 
rentjana peratoeran gadji bag: 
ambtenaren dalam Rijk Mangkoe- 
nagaran jang telah lama ram- 
poeng pembikinannja dan diatoer 
menoeroet BBL. 1938 beloem bisa 
didjalankan. Oentoek mentjoekoepi 
keboetoehan itoe, maka sebeloem 
peratoeran itoe didjalankan, peme- 
rintah M.N. memberikan duurte- 
toeslag dari 5 sampai 15 pCt. kepada 
semoea ambtenaarnja jang banjak 
banjak menerima gadji f 300.— 

Super-intendent onderneming. 

Berhoeboeng dengan wafatnja 
toean G, J. Rijken, maka toean A. 
yan Tussenbroek telah diangkat 
mendjadi administrateur dari tabaks 
onderneming kepoenja'annja Sri 

toean 
Rijken, jang doeloe djoega mendjadi 
super-intendent Kasoennanan. 

Film-opname Wajang-orang 
Sriwedari. 

Dengan idzinnja pemerintah Ka- 
soenannan, maka pada hari Kemis 
pagi 20 October ini wajang-orang 
di Sriwedari telah diambil film 
boeat reclame oleh wakilnja stoom- 
vaart-maatschappij ,,Nederland” jg. 
dilakoekan oleh toean A. Hustinxe 
dari Holland dan toean toean W. 
van Nieuwenhuyzen dari Semarang. 

Penerimaan pegawai Marine, 

Ketika hari 18 dan 19 October 
ini di kantornja regent B. B. kota 
Solo telah kedjadian diadakan pe- 
nerima'an pemoeda Indonesiers boe- 
at bekerdja mendjadi pegawai Ma- 
rine. Jang minta masoek ada 95 
orang dan jang diterima hanja 17 
boeat Marine dan 18 boeat menja 
di ,,djongos”. 

Gouverneur K.J. A. Orie 

Dari pihak officieel kita menda- 
pat kabar, bahwa pada penghabisan 
boelan November dimoeka ini gou- 
verneur Soerakarta toean K. J. A. 
Orie dengan keloearga akan kemba 
li poelang di Solo dari verlof di 

|Europa. Besok tg. 1 Dec. 1938 akan 
Orang mengabarkan kepada kita, NT 1 moelai pegang pimpinan djabatan- 

nja sebagai gouverneur di Soera- 
karta. 

Begrooting Rijk Soerakarta 
Kasoenanan, 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa sekarang ini pembikinnja   
  

PER dari Rijk Soera- 

BANI 

AN 

karta Kasoenanan bagi tahoen 1939 
telah rampoeng dan djoega telah 
Jiatoerkan kepada wd. gouverneur 
Soerakarta boeat diperiksa seper- 
loenja. Tidak lanra lagi akan dima- 
djoekan kepada Raad ,,Bale-Agoeng“ 
boeat dibitjarakan dalam openbare 
vergadering seperti biasanja tiap2 
tahoen. Adapoen djoemlah ont- 
vangsten ada f 6.527.324,02 dan uit- 
gaven f 6.061.897,73 djadi akan ada 
voordeelig-saldo f 465.426,29 . 

Mutatie prijaji B. B. 

R. Ng. Parmosastro telah diber- 
hentikan dari djabatannja sebagai 
assistent wedono di Bajat (Klaten) 
dengan hormat dan mendapat pen- 
sioen , adapoen jang diangkat men- 
djadi gantinja sebagai wakil jalah 
R. Ng. Soerodirdjo mantri politie 
B. B, di Wonosegoro f(Bojolali). 

R. M. Soetopo Wonobojo. 

Pada hari Saptoe tanggal 22 Oc- 
tober ini diam 4 sore R. M. Soetopo 
Wonobojo telah mengawnkan poe- 
terinja, bernama Raden Roro Ret- 
nodjoewita dengan R. Soejadi onder- 
wijzer ,,Taman Siswa“ di Toeloeng- 
agoeng. Dalam perkawinan ini 
banjak tetamoe jang berhadliir, 
teroetama dari kalangan kaoem 
bangsawan dan kaoem pergerakan. 

Parindra dengan Gerindo 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa pengoeroes dari Parindra tja 
bang Soerakarta akan mengadakan 
pertemoean dengan Gerindo djoega 
tjab. Soerakarta oentoek bekerdja 
bersama-sama tentang perdjoangan 
economi dan sociaal jang bergoena 
bagi kampoeng  diseloeroeh kota 
Solo. Hal ini ada baiknja, kalau di 
perkoeatkan dengan federatie roe- 
koen kampoeng dan lain-lainnja. 

Memperingati Toemenggoeng Hong 
gowongso 

Pindahnja Kraton Kartasoera ke 
Soerakarta, jang besok 9 Mrt. 1939 
itoe akan diperingati dengan pera- 
ja'an besar, karena tetap 200 th. 
lamanja, sekarang ini keloearga toe 
roenannja Toemenggoeng Honggo- 
wongso djoega akan memperingati, 
dengan telah mengadakan comite, 
karena orang tidak haroes meloe- 
pakan, bahwa berdirinja Kraton itoe 
atas oesaha dan penoendjoekannja 
Raden Toemenggoeng Honggowong- 
s0 itoe.   

Memperbaiki kota 
Dikota Solo ada doea bagian, ja 

itoe daerah Kasoenanan dan daerah 
Mangkoenagaran. Boeat keboetoe- 
hannja kota pendoedoeknja, poen 
djoega difikirkan oleh masing2 pe- 
merentahan itoe. Boeat di Mangkoe 
nagaran selaloe bekerdja teroes, oen 
toek memperbaiki djalan dalam kam 
poeng, djalannja air, penerangan 
listrik, openbare leeszaal & biblio- 
theek dan lain-lainnja. 

Mangkoenagaran bikin excursie 

Pada hari Senen 24 October ini 
beberapa orang pegawai Rijk Mang 
koenagaran telah mengadakan ex- 
cursie dengan 2 autobus, oentoek 
mengoendjoengi Salatiga. Kopeng, 
Magelang, Boroboedoer, Sono-Boe- 
dojo di Djokja dan Mantjingan 
(Zuiderzeestrand) disebelah Kidoel 
dari kota Djokja. Djam 9 sore telah 
poelang di Solo dengan selamat. 

Wilhelmima-Bank Oudstrijders. 

Berhoeboeng dengan adanja pem- 
hoeka'an ,,Wilhelmina-Banks di Bo- 
jolali, jang diadakan oleh perhim- 
pyenan bekas militair, maka tjahang 
S lo dari psrhimpoenan itoe ber- 
maksoed djoega mendirikan Bank 
sematjam itoe djoega. 

Conferentie oeang cent 
jang baroe 

Pada hari Djoemahat pagi tang- 
gal 21 October ini dikantornja gou- 
verneur Soerakarta telah diadakan 
conferentie antara wakil generale 
thesaurie di Betawi L. S5. Baron 
van der Feitz dengan semoea amb- 
tenaar B.B. diseloeroeh gewest dan 
wakil Zelfbesturen, oentoek membi 
tjarakan pergantian oeang cent 
jang lama diganti dengan jang ba 
roe. Boeat daerah Soerakarta dite 
tapkan bisa mengganti sedjoemlah 

semoea dienst dan lain-lainnja. 

Keramaian Malaman di Sriwedari 

Boeat keramaian besoek 13—24 
November dimoeka ini, maka com- 
missie-Sriwedari akan mengadakan 
pertoendjoekan-extra : hawajian-con 
cours boeat  mereboet kampioen 
Midden-Java, Djoged-Bali jang di 
datangkan dari Bali, pertandingan 
boksen dil,nja. Adapoen pertoendjoe 
kan biasa, ialah bioscoop, wajang   orang, ketoprak, rejog-Ponorogo, 
doger, semar dil.nja. 

magma 

f 18.000,— ini dengan bantoeannja 
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