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akte 19391 Tidak lama lagi 

sia jang doedoek dalam badan per- 

Nolksraad) sedikit sekali jang me 

begranting. 

main pertjaja sadja pada lid-lid 

'njai wakil dalam badan perwakilan, 

tiap-tiap tahoen itoe. 

| kegembiraan dalam melakoekan ke- 
wadjiban Te adlakps wakil masja- |. 

kaah djalan jang oetama oentoek 
“bekerdja demikian itoe jaitoe pada| 

— waktoe rentjana begrooting Tata) 
rakan! 

. Joekisan jang akan kita madjoekan 
' berhoeboeng dengan rentjana be- 
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2 dah Si Nih: kita Ja : 
Gemeente Betawi boe 

pita Gibitjarakan Galau s 
2 tsk 

“Sepandjang hasil penje lidikan kita 

  

| tjorak begrooting dari -semoca| 
stadsgemeenten itoe hampir sama. 
Dari itoe, membitjarakan begrooting| 
'gemeente Betawi berarti: menjadji-| 

Pasoekan? Tionghoa bergerak ke Canton kan koepasan dan loekisan boeat 
semoea gemeente. Oleh karena itoe 
oeraian kita tentang soalini boekanf 
meloeloe bosat kepentingan pendoe 
doek Betawi akan tetapi boeattiap2 
orang jang bersangkoetan dengan 
gemeente, baik sebagai pendoedoek 
maocepoen sebagai Tan pergera- | 
kan. 

ri Chi: 

   
    

    
   
    

   

angan-serangan 

    

Shanghai, 6 Nov. (Trans-Ocean) : 

Per Tionghoa tidak poetoes asa 

  

guerilla digiatkan 

Gerak Tionghoa ke Canton 

Moelai hari ini pasoekan-pasoe- 
Ta Tionghoa jang ada didaerah Kwangsi telah mendapat perintah da- 

g Kai Shek oentoek bergerak “ke Canton. Sementara itoe mere- 
ka ini soedah berhasil 'merampas kembali kota Samshui, kira-kira 50 
km. sebelah Oetara dari Canton,— demikian TA poesat-poesat da- 
ri pihak TANgNOK.T 

Dari itoe soal rentj arta begrooting | Rapai2 perang Djepang melaloei Hankow 
gemeente Betawi 1939 itoe patoet| 
mendapat samboetan dalam roea- 
ngan terhormat ini! 

Begrooting ! 
Seboeah alat oentoek menjelidiki 

baik-boeroeknja, betoel-keliroenja 
mesin roda gemeente itoe dipoetar. 
Dari itoe, bagi tiap-tiap tenaga 

jang doedoek dalam badan per- 
wakilan, dari R.R. sampai Voiks- 
raad, soenggoeh perloe sekali men- 
tjakapkan diri oentoek mengarti 
seloek-beloeknja begrooting itoe. 
Kebanjakan dari mereka takoet 
sama angka, persis seperti anak 
perempoean jang takoet sama oe- 
lat, tjatjing, tikoes dsb-nja. Melihat: 
sadja soedah gemetar, soedah me- 
larikan diri alias mengambillangkahj 
seriboe bin sipat koeping. Akibat- 
nja: diantara tenaga  Indone- 

wakilan itoe (dari R.R. sampai 

mentingkan begrooting, apalagi 
ahli tentang soal tehnik dan arti 

Mereka pada oemoemnja boeng- 
kem, toetoep moeloet, tidak ambil 
poesing, bersikap masa bodoh atau 

lainnja atau pada pegawai jang me-| 

Inilah achterstand jang haroes 
kita oesahakan bersama .soepaja: 
berkoerang, makin lama makin ber- 
koerang. Pertjoema kita mempoe- |. 

djika kebanjakan dari wakil kita 
itoe tidak sanggoep mengadakan 
perdjoangan jang zakelijk akan te-| Tentara besar Djepang Na k 
tapi berkobar-kobar disekitar ren- 
tjana begrooting jang dibitjarakan 

Membiarkan rentjana begrooting 
berarti membiarkan kepentingan 
kita dioeroes zonder persetoedjosan 
kita, zonder kemaocean kita, zonder 
koreksian dari kita. Perkara kalah- 
menangnja soeara, itoelah boekan 
soeatoe alasan oentoek tidak mem- 
bitjarakan rentjana begrooting de- 
ngan “penoceh semangat, opa 
soenggoeh-soenggoeh. 

Djika orang memakai alasan ,,toch 
kalah soeara“, orang sematjam itoe 
lebih baik mengoendoerkan diri dan 
memberikan korsinja pada lain 
tenaga, jang barangkali sanggoep 
memenoehi kewadjibannja sebagai- 
mana mestinja. P 

Kita akoei, lama-lama orang men- 
djadi bosan, lama-lama mendjadi 
mesin, lama-lama ketadjaman peng- 
lihatan mendjadi boeram, akan teta- 
pi dalam menghadapi perdjoangan 
bagi oemoem kesemoeanja itoe boe- 
kan faktor oentoek diterima sebagai 
alasan. Dalam doeka dan soeka, 
dalam soesah dan senang, kita ha- 
roes tetap penoeh semangat dan 

pakati 

SD an ira Na sekali terboe- 

Orang djangan salah faham ! 
Boekan maksoed kita oentoekj 

menganggap diri kita sendiri seba- 
gai ahli. 
Kepada sidang ramai kita pasrah | 

kan oentoek menarik kesimpoelan 
tentang tepat-tidaknja koepasan dan 

. grooting gemeente Betawi 1939 itoe! 

. ban, lain lidak ! 
Sampai besok ! 

Chungking, 

Orang Inggeris banjak 
jang mendapat 

Shanghai, 6 Nov. (Trans-Ocean): Kapal2 perang Djepang jang 
berlajar disoengai Yangtze, telah melaloei Hankow. Sebahagian dari 
kapal-kapal ini terdiri dari kapal2 motor, kapal? pemoesna perioek api 
dan beberapa kapal-kapal ketjil? lagi. Pada tgl. 5 Nov. jang baroe la- 
loe diwartakan, bahwa segenap kapal-kapal dari tentara-laoetan ini 
telah melenjapkan lapangan tambang jang kira kira 45 mij! sebelah 
oedik dari Hankow. 

Pertaroengan hebat disebelah Oetara Puchih. 
6 November (Reuter): 

Pada tanggal 5 November jang baroe laloe, disebelah Oetara dari 
kota Puchih telah dilakoekan pertaroengan hebat, dimana pihak Dje- 
pang wmempergoenakan senapan2 mesinnja, 
berita dari pihak Tionghoa, hingga kini pasoekan2 Djepang jang ber- 
mesin ini beloem bisa bergerak madjoe. 

akan tetapi, menoeroet 

Samshui djatoeh balik ketangan Tionghoa 

sekoeat-koeatnja mempertahankan 
diri di Puchi. Dalam pada itoe pa 

Pihak Tionghoa mendapat ke- 
madjoean di Shanwan 

. Kemoedian diwartakan djoe- 
ga, bahwa pihak Tionghoa soe 
dah madjoe sedikit di Shanwan. 

loeka 

Kita sekedar Pa kewadgi 

Selandjoetnja kapal kapal me- 
riam Djepang berdaja-oepaja 
hendak masoek Danau Tungting - 

| dari Chenlingchi. 
Sementara itoe terdjadi per- 

tempoeran hebat disekitar Tung 
shan, dimana, menoeroet berita 
berita dari pihak (Tionghoa, 
pihak Djepang menderita ke- 
kalahan besar. 

  

Ch unghopu 

Lagi poela diwartakan, nh 
pasoekan-pasoekan Djepang jangter 
diri dari 1000 orang serdadoe soe- 
dah diketahoei disebelah Selatan 
dari kota Tingszekiao, ceboeah sta- 
Sisen jang letaknja didjalanan ke- 
reta-api Canton—|F ankow, sedang 
kan pasoekan2 besar Djepang pada 
saat itoe telah madjoe teroes me- 
ncedjoe ke Chunghopu. 

Rihak I Djepang mengirimkan 2 
boeah divisi 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
menoeroet berita-berita belakangan, 
penjerang penjerang dari pihak Ti- 
onghoa soedah mendekati pinggir 
kota Yanghsin, sedangkan pihak 
Djepang dengan seketika itoe djoe 

soekan-pasoekan Djepang jang ada 
diselah Timoer djalaman kereta-api 
Canton-Hankow  beroelang-oelang 
menjerang barisan Tionghoa, se 
hingga pasoekan-pasoekan terseboet 
berhasil melandjoetkan geraknja 
menoedjoe ke Tungehan. 

Banjak orang2 Inggeris loeka. 

Shanghai, 6 Nov.(Havas): 
3 orang dari regiment ,,Sea : 

forth Highlanders“ dan bebe- 
rapa orang marine Inggeris, 
pada malam Senin jang baroe 

“ laloe telah mendapat loeka, 
berhoeboeng dengan letoesan 
bom didalam seboeah Cafe. 

Gempa boemi di Djepang 

- Tokio, 6 Nov. (Havas): 
Pada malam tanggal 6 November 

jang baroe laloe di Djepang-Timoer 
terasa gerak boemi, sehingga sege 
nap perhoeboengan2 telefoon, elek- 
tris dan djalanan kereta-api men 
dapat rintangan karena gempa ini. 

Pada hari Minggoe siang, kira- 
kira djam 12 di Tokio terasa gerak 
boemi djoega. 

Pihak Tionghoa tidak poetoes asa 

Hankow, 6 Nov. fAneta-Phohij: 
Disebelah Barat-Daja dari kota 

Hankow, kira-kira 120 km dari kota 
ini, telah terdjadi pertaroengan he 
bat antara pasoekan2 Tionghoa dan 
pasoekan? Djepang, 

Lebih landjoet diwartakan, bah 
wa pasoekan Djepang ditempat ter 
seboet tidak mendapat kemadjoean   ga telah mengirimkan 2 boeah di- 

visinja, oentoek mentjegah berge 
raknja pihak Tionghoa ini. 

20 majat ketemoe. 
Chungking, 6 November 

(Havas) : : 
Koerang-lebih 20 majat telah 

ketemoe dibawah pesawat2 ter- 
bang jang telah djatoeh didekat 
Nanchang. Kedoea Maskapai, ja' 
ni ,,Eropah Asia“ dan ,,China 
National Aviation Company“, me 
nerangkan, bahwa pesawat2 ter- 
bang itoe boekan bikinan maska 
pai2 terseboet. Hingga kini pesa- 

| wat2 ini beloem diketahoei dari 
manakah bikinannja. 

| Serangan militer di  Hupeh- 
Selatan. 

Chungkin g, 6 Nov, (Havas): 
Serangan2 militer telah timboel 

dimedan peperangan jang letaknja 
100 km. di Hupeh-Selatan. Selan- 
djoetnja pihak Djepang berdaja-oe- 
paja akan memasoeki kota Honan. 

—. Pihak Tion ngtina mempertahan 
kan diri di Ruchi. 

Sedjoeroes kemoedian diwarta 
Ikan, bahwa pihak Tionghoa dengan   

dan dibeberapa tempat-tempat ha- 
roes memoendoerkan diri. 

Hingga pada sa'at ini di Chung 
king beloem pernah dihoedjani bom 
dari pesawat-pesawat terbang Dje- 
pang jang pada sa'at itoe berdaja- 
oepaja. akan membombardeer kota 
terseboet. 

Pihak Djepang menghoedjani bom 
di Iechang 

Ichang, 6 Nov. (CNA): 9 Boeah 
pesawat-pesawat terbang Djepang 
soedah mendjatoehkan 15boetir bom 
dilapangan terbang dari kota Ichang. 

Segala bombardemen ini tidak 
menimboelkan keroesakan. 

Letoesan di Hankow, di Iehang 
Hankow, 6 Nov. (CNAJ: Koe- 

rang lebih 100 letoesan ketjil telah 
terdengar disebagian dari kota 
Hankow. 

Beberapa roemah-roemah jang 
kebetoelan letaknja dibelakang Con- 
cessie Inggeris, soedah hantjoer 
sama sekali. 
Adapoen sebab-sebabnja letoesan 

ini hingga kini beloem diketahoei, 
akan tetapi moengkin disebabkan, 
bahwa seboeah tempat alat - perka 

Djepang madjoe sukun disoengai 
Yangtze. 

Tokio, 6 Nov. (Domeij: Ma'- 
loemat dari Kwartier-Besar Djepang 
di Tiongkok-Centraal menjatakan, 
bahwa hari ini pasoekan-pasoekan 
Djepang soedah berhasil merampas 
Tsungyang, 15 mijl sebelah Tenggara 
dari Puchi. 

Sebeloemnja pasoekan - pasoekan 
Djepang ini berhasil merampas kota 
ini tadi, maka terlebih dahoeloe 
mereka ini soedah dapat menjebe- 
rangi soengai Chun, walaupoen di 
rintangi oleh pihak Tionghoa. 

Poen sebeloemnja orang2 Tiong- 
hoa meninggalkan kota ini, maka 
dengan segera terlebih dahoeloe 
mereka ini membakar segenap per- 
sediaan2nja. 

Lebih landjoet ma'loemat terse- 
boet menerangkan djoega, bahwa 
sajap-depan dari pasoekan2 Djepang 
pada malamnja soedah mendekati 
seboeah kota jang  letaknja 
kira-kira 5 mijl sebelah selatan dari 
Tsungyang: 

Disebelah Oetara dari soengai 
Yangtze pihak Djepang dengan tje- 
pat sekali telah madjoe teroes sam- 
bil menjoesoer: djalanan kereta-api 
Peiping—Hankow kearah Barat dan 
kemoedian berhasil merampas kota 
Sangshaten, 10 mijl 'sebelah Barat 
Daja dari kota Anlu. 

Djoega Maping, sebelah Barat 
dari kota Yingshan dan Tsaoshih 
sebelah Barat-Daja dari kota Ying- 
shan soedah terampas oleh Djepang. 

Pesawat? terbang Tionghoa djatoeh 
tertembak. 

Tokio, 6 Nov. (K.P.H.): 
Dari Shanghai diwartakan, bahwa 

ketika dilakoekan pertaroengan he 
bat dioedara diatas lapangan ter- 
bang kota Lanshan didaerah Sze- 
chuan, ada 13 boeah pesawat2 ter- 
bang Tionghoa djatoeh kena temba 
kan dari pihak Djepang. 

Didalam pertaroengan ini ada 
koerang-lebih 20 pesawat? terbang 
Djepang jang mengambil bahagian 
nja. 

Berita lainnja mewartakan, bah- 
wa soeatoe gerombolan jang terdi 
ri dari pesawat, terbang Djepang 
telah menghoedjani bom-bom dike 
doedoekan2 Tionghoa jang ada di 
provincie Hupeh dan Kiangsi: 

  

  

  

Komperensi Pani-Carol 
Reuter dari Boekarest (iboe kota 

Roemenia) 6 Nov. mengabarkan, 
bahwa kini telah mendjadi rahsia 

oemoem, bahwa sebagian besar dari 

pembitjaraan antara prins Paul dan 

radja Carol (masing2 dari Joego- 

slavia dan Roemenia) ialah menge 

nai soal soal alat alat menentang 
keoentoengan keoentoengan negeri 

jang selamanja tidak pernah poeas, 

ketika pembitjaraan tadi mengenai 
soal situasi internasional. 
Kemoedian dikeloearkan ma'loe- 

mat, bahwa dalam pembitjaraan 
tsb telah ditjapai persetoedjoean 
jang boelat tentang hal hal jang 

diselidiki dan jang bersangkoetan 
dengan itoe antara kedoea negeri 

tadi. Dan persetoedjoean itoe lebih 

kekal lagi dari dari pada jang soe- 

dah”. 
cma AG era 

Hasil pembitjaraan Polen—Djerman 

Reuter dari Berlin 6 Nov. menga- 
barkan, bahwa wakil-wakil Polen 
jang telah ikoet membitjarakan soal 
pemindahan pendoedoek Polen dari 
Djerman, telah berangkat ke War- 
schau. Perloenja ialah akan mem- 
berikan rapport tentang pembitja- 
raan jang diadakan hari itoe kepada 
pemerentah Polen. 
Kabarnja pembitjaraan nanti akan 

dilandjoetkan tanggal 7 boelan ini. 
Wakil Polen mendjelaskan, bahwa 
perloe sekali adanja pertanggoengan 
kepentingan2 bahan-bahan dan eko- 
nomi goena pendoedoek Polen di 

PENTING 
    

  

RINGKAS 
Kapal mengangkoet bensin 

meletoes terbakar 
14 2 

Transocean dari Paris 4 Nov. 
mengabarkan, bahwa dalam 
kapal Inggeris ,,Camburg“ te- 
lah terdjadi kebakaran di Cet- 
te, berhoeboeng dengan letoe- 
san ketika hendak mengang- 
koet kaleng-kaleng bensin, hing 
ga kapal itoe hantjoer sama 
sekali. 

Perang rahasia meroentoehkan 
masjarakat sekarang ? 

Reuter dari Oakland 6 Nov. 
mengabarkan, bahwa von Kil- 
linger, kongsol djenderal Djer- 
man di San. Francisco, mene- 
rangkan, bahwa sebab2nja ter 
djadi letoesan dalam kapal 
Nan Couver“ jang telah kita 
kabarkan lebih doeloe itoe, ia- 
lah oleh perboeatan sabotage 
jang djahat. Dan kesalahan 
itoe adalah pada golongan ke 
tjil jang bermaksoed oentoek 
mengadakan peperangan raha- 
sia ketjil jang akan meroen- 
toehkan soesoenan masjarakat 
sekarang ini. 

Pemogokan Arab cemoem 
berhenti. 

Reuter dari Jeruzalem 6 Nov 
mengabarkan, bahwa pemogo-. 
kan oemoem oleh bangsa Arab 
pada tg. 5 boelan initelah ber 
henti dengan dimoelai memboe 
ka lagi toko-toko mereka. 

Dalam pada itoe perdjalanan 
laloe lintas masih beloem be- 
res, karena soepir2 tidak maoe 
menerima izin-izin militer dan 
kartoe2 tanda sah jang perloe 
goena perdjalanannja. 

Pidato Hitler penoetoep 
kongres Partai. 

Reuter #dari Weimar 6 Nov. 
mengabarkan, bahwa Hitler te 
lahberpidatodepan50.000orang 
dalam penoetoepan sidang kon 
gres Partai Nasional Socialis 
di Thuringen. Ia memperingat 
kan, soepaja pendoedoek sela 
loe awas dan djaga-djaga. 

»Membitjarakan soal perloe 
tjoetan sendjata adalah baik, 
begitoe poela tentang per- 
damaian. 

Tetapi selama tidak adaper 
loetjoetan semangat, selama 
itoe pembitjaraan? tentang hal 
tsb. adalah omong kosong 
belaka. Selama lain orang tjoe 
ma membitjarakan soal itoe, 
kita tidak pertjaja mereka, dan 
kita kira, keinginan mereka 
itoe ialah oentoek kembalinja 
tahoen 1918. Saja bisa memberi 
tanggoengan kepada Winston 
Churehill dan teman-temannja, 
bahwa peristiwa sematjam itoe 
tjoema bisa terdjadi satoe kali, 
dan tidak lagi akan dioelangi". 

Kebakaran ketika pesta 

Transocean dari Oslo 6 Nov. 
mengabarkan, bahwa ketika 
pesta hari Sabtoe 'j.l. ditem 
pat toekang portret ada keba- 
karan jang mati kira-kira ada 
30 orang.             kas perang telah tertimpa oleh bom. 

  

   Djerman. 

Keterangan MacDonnald dalam 
Lagerhuis 

Reuter dari Londen 6 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa didoega akan da 
tangnja keterangan dari MacDon- 
nald, hari Rebo atau Kemis dalam 
Lagerhuis jang mengenai beleid pe 
merentah Inggeris dalam masjaalah 
Palestina itoe. Moengkin djadi rap- 
port koemisi Woodhead 'dalam ke 
sempatan itoe akan ditoendjoekkan 
djoega kepada anggota Lagerhuis. 

Direktoer Departement ke- 
osangan baroe. 

Kabar opisil menetapkan, bahwa 
dengan firman pemerentah telah 
dibenoemd mendjadi direktoer da- 
lam Departement Keoeangan moelai 
tanggal 21 November ialah toean 
L. Goetzen jang kini mendjadi The- 
saurier Generaal, .
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hingga dengan tjep 
warna ON Nntoaan 

    

  

    

   

     

  

    

: toe distosr: akh perdjan 
| ikatan atau persetoedjoe 
pact atau overeenkom 
seboeah negeri dengan neg 

| lainnja, atauantara beberapa 
1 sa-toe sama lain. 5 

“Kita mengenali misalnja Perdjan 

. Mogendheden 'Verdrag, kata orang 
' barat, jaitoe jang diboeat orang pa 

da tgl. 4 Februari 1922 di Washing 
“ton (Amerika) antara Inggeris, 
Amerika, Belgia, Perantjis, Neder- 
land, Italia, Portugal, Tan dan 

. Djepang. 

Ketjoeali bahwa onar fa itoe| 

      
       

     

        
    
    
    
    

     
       

    

- Tiongkok, maka iapoen membenar- 
kan asas politik, ..boeka pintoes ke 
pada negeri Tiongkok bagi keper- 
Joean perdagangan engan berbagai 
bagai bangsa. 

Kini, —entah boeat 'selamanja 
| entah boeat: sementara—, Djepang 
| mengoeasaj segenap pesisir Tiong- 

        

        

| anggap orang palang-pintoe bagi 
'keperloean. negeri-negeri asing di 

. Tiongkok, Amerika Sjarikat moerka 
' amat sangat sambil melahirkan 

: protest keras kepada Djepang sea- 
“ kan-akan hendak berkata: Awas, 

. Gjika kautoetoep pintoe "Tiongkok 
5 naek kita". 

' Djepang tiada mendjawab, mela- 
inkan berniat mengganti Perdjan- 
djian Sembilan Negeri itoe dengan 
perdjanjian baharoe, ja'ni,,Perdjan- 

" djian antara Djepang, Mandsjoekuo 
kan Pemerintah Tjampoeran (Nan- 
ding, Peiping, Canton)”, artinja 
menggoegoerkan apa-apa jang diten 
toekan dalam Perdjandjian Sembi- 
lan Negeri. 

Kalau kita kiaskan lebih djaoeh, 
niat jang hendak dilangkahkan olehj 

           

  

      

     
    

   

   

    
   

    
    

   
   
    
   
    

        

   

    

     

    

   
   
     

    

    

    

   
   

  

     
   
    

   

  

   
    
    

    

   

    

    

   
    

   

      

       

     

boleh. dikata 
' jang njatas. 

Amerika Bible Tetapi moerka| 
| tinggal moerka. Orang bisa menga- 
dil, SMK bisa menghakimi. 

ag 

sena tantangan 

| Tidak itoe sena tanda-tanda lain 
. jang memboektikan moedahnja ber- 
. Oebah tata-doenia ialah peristiwa? 

Ken Eropah sendiri. 

Perdjandjian Versailles dengan 
| sewenang-wenang membikin negeri 

do-gado seperti oempamanja Tsje- 
slowakia. Perdjandjian Trianon 
ebabkan sepotong besar dari 
aria lenjap, dan perdjandjian 
ermain menentoekan nasib 

| Oostenrijk. 
— Kini Oostenrijk meleboer diri men 
dadi Djerman, daerah Sudeet teram: 

       

  

ria soedah beroleh kembali se 
an dari dagingnja jg semoela. na emang. lagi kekoeatan perdjan- 

3 - perdjandjian Ka 3G 
Ge 1 ag (aa pik 

—midak ada. Ana : 
“Ssemosaynya & socaan " Dosa: 
pali 

    

    

tjelaka, segala perdjandjian- 
2 akad itoe adalahmeroepakan 
injawa bagi hakim doenia jang 

1 spa Volkenbond. 
ra soedah tidak ada tinggal 

: hanja badan. Dan biasanja sesoeatoe 
| barang jang tidak Merah wa itoe 

“he skoemnja. ialah »barang : ma is, 

|... 'Welnu, seperti diketahoei, baran 
. mati itoe hendak beraksi, hendak 

. menentoekan hoekoeman sanctie ke 

. pada Djepang 
“Oleh karena “Diepang tahde bahwa 

“ia 'menghadapi barang mati maka| 
.ia lepaskan, segala hoeboengan de), 
.ngannja.. 

' Ululeipetan g mati hanja bisa menakoeti | 
" 'orang : “dalam impian tetapi tidak 
WAN KERANA To 

       

   

    

      

       
       

           
     
       

    
     

          
       
      
          
         

        
    

  

3 A. Ts 

   

    
   
   

tidak melainkan mer ka jang loe 
Iloes sadja diberi selamat oleh Exa 

— djian Sembilan Negeri atau Negen-| 

| mengakoei sahnja hak pertoean| 

“kok. Maka oleh karena hal itoe dil 

'£ 10.550. 

. Djepang ini berarti menoetoep pin- 3. 
toe bagi segenap negeri asing, atau| 

- IBouw en Woningverordening Betawi 
.Idan artikel 32 lid2 daripada Bouw 

Pa 
tam dari Tsjechoslowakia, dan Ho-| 

Ihatan Ra'jat dan pedjabatan Bin 
| nenvisscher'j. 

al 

“Ipehak eigenaar -eigenaar empang2 

L Ieika atas poendaknja diletakkan 

    

Cursus aa 
e Pune 

j Ba 5matjam (hoofd 
dan behandeling mesin toe- 
a Examencommissie dapat 
an, bahwa semoea kan- 

es dengan angka angka 
jadi perhiasan jang endah 

ploma mereka itoe. 

a dan akibat (angka rata 
jang dapat mentjapai diplo 

2 tne" tt. Basri ($8),Soewarto 
. Soenarto (“T-I-), Kho Kim Pek 

), Oma Soewarman (T) dan 

     

   
      

  

     

   

   
      

       
     
    
      

   

  

'aca penghabisan oedjian itoe 

mencommissie, tetapi djoega teroe 
tamat, Goenawan, Leider koersoes 
itoe, karena akibat oedjian jang 
hampir mendjadi satoe traditie 
bersucces 100”/, sebagai ini mengoen 
djoekkan, bahwa pimpinan koersoes 
itoe ada didalam tangan jang ahli 

  

  

' )LBBARAN — NUMMER« 
: Akan terbit hari Ta tg. 2 

  

»Lebaran - Nummers kitooa 
jang laloe mendapat samboetan 

“baik. Boeat tahoen ini tentoe 
sidang ramai akan lebih poeas. 
Pengalaman kita selama ini 
mendjadi tanggoengan, 'bahwa 
»Lebaran-Nummer” j-a-d. ini 
akan lebih rapi, lebih ramai, 
lebih indah. Djika tahoen jang 
laloe tjoema terbit dengan 4 
lembar, sekarang paling sedi- 
kitnja 5 lembar. Oplaagnja di- 
tambah 5000 (lima riboe) jang 
akan dikirimkan pada mereka 

. jang beloem Merlangganan .Pe- 
mandangan”, baik didalam 
macepoen diloear kota. 

Toelisan-toelisan boeat ,,Le- 
baran-Nummer” paling achir- 
nja hari Djoem'at tg. 18 boelan 
ini haroes soedah ada ditangan 
kita, demikian djoega adver- 
tentie. 
'Makin tjepat disampaikan 

pada kita makin baik. jaitoe 
soepaja mendapat tempat. 

Inilah kesempatan baik oen- 
toek membikin reclame boeat 
peroesahaan? toean ! 

Tidak dikenal, tidak disajang! 
Memasang advertensi dalam 

Lebaran -Nummer” berarti: 
memenoehi kewadjiban selakoe 
organisasi jang tjerdik dalam 

' membesarkan pasar dan daerah 
pengaroehnja ! 

Direksi.     dan tjakap. 

, Boeat ahlak Boekit Doeri 
—  Tandjakan IL 

Diboetoehif 10550 

Pada Madjlis Gemeente dimadjoe 
kan oesoel soepaja madjlisitoe mem 
'beri kekoeasaan boeat memperbaiki 
Boekit Doeri Tandjakan II. 

' Dienst Gemeentewerken telah me 
njoesoen seboeah project dengan 
anggaran belandja (ongkos2nja) ba 
gi keperloean itoe. 

Menoeroet project ini maka ong- 
kos2nja ditaksir f 0.300, sedang boe 
at tanah tanah jang akan didjadi- 
kan djalanan memboetoehkan f1.250. 
Oleh karena itoe maka perbaikan 
kampoeng itoe memakan biaja 

— 0 — 

Lezing Nonah Sin Nio 

Nanti, pada djam 6 sore, dige- 
doeng Tiong Hoa Tjong Siang Hwee, 
Molenvliet—West 175, Btc. perkoem 
poelan Chung Fu Nu Hui (Chinee- 
sche Vrouwen Vereeniging di Be- 
tawi) akan mengadakan lezing jang 
dilakoekan oleh Nonah Thung Sin 
Nio, arts, lezing berkalimat : ,,De 
Opvoeding van ons kinds«. Lezing 
ini terboeka 2 centoek Le 
Moe, : 

CJ Ha 

'Gemeente dan Malaria 

Pada Madjlis Gemeente ada di 
Imadjoekan .0esoel goena menetap 
kan oendang-oendang empang ikan 
PENA berikoet: . 
Walaupoen artikel 216 daripada 

en Woningverordening Meester Cor 
nelis memoeat ketetapan ketetapan 
jang bisa membatasi pengoesahaan 
orang atasempang-empang ikan jg 
mengandoeng bahaja malaria, tetapi 
ternjata | bahwa atoeran atoeran 
jang dimaktoebkan disitoe ma 
sih koerang mentjoekoepi dan sa 
ingat dipoedjikan mengatoernja de 

batasan satoe sama lain, maka telah 
diatoer soeatoe atoeran dengan per- 

resident Mr. Cornelis dan regent2 
Betawi dan Mr. Cornelis, tentang 
hal mana soedah poela didapat ad 

Ivies-advies dari pedjabatan Kese- 

Pada 'oemoemnja, tidak perloe 
diadakan pendjelasan atas veror- 

dalam teksnja, tetapi jang sekarang 
mendjadi pertanjaan : ,,soedah bisa 
kah dengan segera dibikin ber 
lakoe atas semoea daerah Gemeente, 
sebab bisa timboel keberatan pada 

'Ikewadjiban pembersihan, karena di 
Isebabkan oleh  sedikitnja air laoet 
jang masoek kesitoe, 
Itoemboehan moedah soeboer dan 'jg 
tidak moedah oentoek disingkirkan. 

. Tetapi oleh karena sangat perloe 
soepaja 'kini-kini semoea empang 
lada dibawah pengawasan, maka ada 
dimadjoekan oesoel soepaja toch di 

“|djalankan @djoega verordening itoe. 
Disamping itoe burgemeester ber- 

hak: memberi kebebasan kepada 

ngan lebih djelas boeat memperlin-| 
doengi ra'jat dari penjakit malaria. 

Soepaja mendapat uniformiteit 
boeat daerah-daerah jang berbatas- 

moesjawaratan bersama-sama Ass. 

dening i ini, karena tjoekoep djelas| 

maka tanam ' 

  

tetapi dengan batas waktoe. Adanja 
kebebasan ini hanja setahoen, sebab 
bisa diharap bahwa sementara itoe 
Pemerintah akan beroesaha soepaja 
diperbaikinja datangnja air laoet. 
Kalau termijn ini ternjata terlaloe 
sempit, bolehlah diadakan oendang- 
oendang peroebahan. 

— I-— 

Cursus masak P.L.P.B. 

e£ Banjak koendjoengan 

Tadi pagi moelai djam 9 telah 
dimoelai mengadakan kursus masak 
oleh P.I.P.B. dengan dipimpin oleh 
ahli masak Popo jang telah kita 
kabarkan lebih doeloe. Banjak ka- 
oem iboe jang memperhatikan kur- 
sus tsb. Oleh karena banjak kabar, 
maka boeat verslagnja lebih lan- 
djoet, harap sabar sampai besok. 

—G— 

Boekan 8 sen tetapi 4 sen 
Artikel rente 
Pegadaian. 

Dilembaran ketiga 'ini hari ada 
dimoeat artikel ,,Rente Pegadaian“. 
Dalam memoeat tabel dari rente 
tarief antara lain-lain ditoelis bah- 
wa rente barang gadaian f 51—f 75, 
8 sen. : 

Itoe salah, mestinja 4 sen. 
—O — 

De Keukenbaron 

Moelai ini malam Gan malam be- 
rikoetnja digedoeng Bioscoop Cine- 
ma Palace, akan dipertoendjoekkan 
film ,,The Baroness and the But- 
tler atau ,,De- Keukenbarons. 
“Adapoen jang memegang rol di 

dalam film ini ialah Anna Bella 
dengan mendapat bantoean dari 
William “Powell. Kedoea bintang 
film ini soedah terkenal namanja 
bagi segenap penonton. 

Permainan jang amat bagoesdan 
jang menjenangkan jang dilakoekan 
oleh kedoea bintang film ini, boleh 
lah saksikan nanti 
Teng Bioscoop. terseboet tadi. 

Be 

Pentjoeri ikan dibedil. 

Di C.B.Z. kemarin telah tiba poli 
tie dari 'Tjikarang, membawa tiga 
orang loeka. 

Ketiga patient itoe ternjata pen- 
tjoeri ikan. Mereka berasal dari 
Tangerang, dan telah sengadja me- 
rantau di Moeara Karang mentjoe- 
ri ikan dalam empang. 

Tetapi lantaran apesnja, jang 
poenja empang itoe dapat tahoe, la 
loe dibedilnja satoe antaranja ber- 
nama Ri-ie tertembak kakinja, ke- 
doea kawannja tjoba lari, tetapi 
oleh orang kampoeng telah' dikero- 
je dan Gilabrak. (Rep.) 

0 j 

| Ketjelakaan ngeri 

Seorang perempoean 
jang sedang mendoe- 
“koenganaknja dilang 
garmobil 

Pada hari Sabtoe tanggal 5 No- 
vember jang baroe laloe, kira-kira 
djam 9 pagi, didjalanan Kramat te 
Tah terdjadi ketjelakaan ngeri. 

" Adapoen sebab-sebabnja ialah se 
bagai berikoet : 

Seorang perempoean jang sedang 
mendoekoeng anaknja akan melin-|s 
tasi djalanan di Kramat. Perem- 
poean ini terlebih dahoefoe tidak 

| Ada djoeal roepa-roepa ma- 

malam dige-| 

BATAVIA-C, 
(dimoeka roemah gadai) 

Tel. 5247 WI. 

tjam Pompa Air. 

Sedia monteur boeat pasang 
pompa diatas soemoer, atau 
bikin soemoer pantek (grond- 
waterboring.) 

Pembajaran sesoedahnja ber- 
damai terlebih dahoeloe, bo 
leh dengan menitjil. 

  

Toeloenglah saja ini dari 

.. penjakis entjok. Sekoedjoer 

“badan mendjadi kakoe... 

|. SENEN 97 

  

          

     

Kaki rasanja seperti 

“di toesoek' dengan J 

pisau jang tadjam $      
  

  

    

  

  

Ne ala dengan perantaraan Ad- 

Oentoek abonne 

pada   

  

Le 

vertentie lebih moedah dan moerah. 

boeat boekan abonne f 1,—. Tersiar 

dan dibatja dimana2 oleh kenalan toean. 

Berikanlah nama toean moelai sekarang 

Administratie 

ae 

hanja f 0,50 dan 

disertai oeangnja   

  

  

Sekonjong-konjong datanglah se- 
boeah mobil-preman merk B. no. 
924 dari djoeroesan oedik hendak 
menoedjoe ke hilir. Dengan seketi- 
ka itoe djoega, oleh karena orang 
perempoean itoe tadi koerang hati- 
hati menjeberangi djalanan tsb, ma 
ka terlanggarlah perempoean ini 
oleh mobil itoe, sehingga anaknja 
terpisah dari iboenja. 

Ketjelakaan ini telah disaksikan 
oleh orang banjak. Oentoeng anak 
itoe tidak mendapat bahaja, akan 
tetapi iboenja dengan segera pada 
sa'atitoe djoega diangkoet ke C.B.Z., 
karena loeka jang ada dibadannja. 

Seorang ambtenaar Gemeente jang 
tahoe harga dirinja 

Beberapa hari jl. pernah diberita 
kan di Landgerecht Batavia akan di 
hadapkan seorang Belanda disebab 
kan lantjang moeloetnja berkata 
,Vuile Inlander”. 
Berhoeboeng dengan perkara ini, 

'kemarin-doeloe toean jang botjor 
moeloet itoe telah diperiksa. Ia ber 
nama Ch. Chevalier 2e Commies 
dari dept. van Onderwijs, dan jang 
mendakwa toecan Moehamad Joenoes 
'Ambtenaar terbeschikking dari Ge 
meente. 

. Dalam pemeriksaan, beberapa sak 
si to€roet diperiksa, ternjata sebab 
nja tjoema lantaran permainan 
bridge. Dari sebab saksi masing- 
masing membenarkan toedoehan t. 

| Mhd. Joenoes, maka 2e commies itoe 
diboete f£5,— (Repl. 

Dr. Hoven kembali dari Menado 

Dr. Hoven, kepala afdeeling dae- 

B.B., telah kembali dari Menado. 
Selama tinggal disana jang mendja 
di soal pembitjaraan ialah ketjoea- 
li organisasi Inlandsche gemeente- 
wezen, poen djoega soal memboeka 
dan memperbaiki djalan djalan jang 
selamanja tidak diperhatikan sama 
sekali. (Aneta).       orang jang merasa berkeberatan menengok kekiri dan kekanan, 

rah Seberang dalam Departement | 

Akainja toekang tipoe di Senen. 

Toecan Wangsapradja beambte 
pandhuis di Pasar Senen, beberapa 
hari berselang poelang dari peker- 
djaannja, laloe ditengah pasar. 

Seorang pedagang minjak wangi 

kan minjak wangi, katanja minjak 
itoe bangsa bagoes, dan dapat beli 
dari lelangan, hendak di djoeal 
£ 0.50 4 botol. 

Toean Wangsa. tertarik hatinja 
'oentoek membeli, laloe ditawarnja 
dan kedjadian di beli f 0.25. 

Tiba di roemah botol minjak itoe 
di boeka. ternjata isinja tjoema air 
biasa. 

Toean Wangsa jg merasa ditipoe 
laloe adoekan pada politie, dan toe 
kang minjak itoe ditangkap, berna 
ma Aboesama bin Malim. Kepada 
politie ia tetap moengkir, demikian 
di Landgerecht kemarin doeloe di 
periksa moengkir djoega. Saksi2 
jang di periksa memberatkan, achir 
nja toekang tipoe ini di hoekoem 
denda f 15. (Rep.) 

Sean AP Sa 

Peratoeran kolam ikan dan malaria. 
B. en W. telah memadjoekan oe- 

soel oentoek menetapkan peratoeran 
kolam, oleh karena peratoeran2 jang 
sekarang berhoeboeng dengan ada- 
nja penjakit malaria, tidak begitoe 
baik faedahnja. Peratoeran oendang- 
cendang itoe akan disoesoen setelah 
nasehat D.V.G. didengar dan djoega 
penangkapan ikan dalam “negeri. 
(Aneta) 

Kapal ,,Dempo” 

Pada hari Minggoe, djam 2 siang, 
kapal ,,Dempo“ soedah bertolak dari 
Sabang dengan membawa 814 ka- 
roeng soerat soerat post, diantara- 
nja ada 338 karoeng oentoek Bata 
via-Centrum dan 266 karoeng pak- 
ketpost, diantaranja ada 170 karoeng 
oentoek Tandjoeng-Perioek.     23 | ea Ong 

laloe hampirkan toean ini menawar 
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dalam : masa jang sehimachiri ini | » ha UN 

ng ramai soedah moelai insjaf, 

natjam ilmoe, kesenian, perpoesta- 
an, agama dan lain-lain lagi. 

Kian lama kian a Naa keboetoe- 

: 3 Mana Ni 
mentjoekoep i keboetoehan pen 
'gar?nja, tetapi tidak kita e 
ahwa senantiasa pehak 
beroesaha sekoeat-koeatnj 
oepi kehendak pendenga 

bih-lebih pendengar2 sia 
ceran "jang banjak matjam | 

ongannja. S 
Kita mendengarkan. misalnja stu- ““ 

dio orkest, boeat kesenangan peng- | neniel 
ar kerontjong, rumba dll, kita | ho 
ar poela njanjian Djawa, Tiong 

'hoa, Arab, Soenda dan banjak lagi, 
(bahkan sering terdengar tonil, wa- 

ing koelit, wajang orang dan wa- 
jang golek. 

Tetapi, disamping poedjian 'atas 
kebagoesan permainan jang diper- 

ngarkan dengan perantaraan sia- 
ran ketimoeran daripada Nirom ito 
ada satoe hal, jang mengetjewakan 

| bahkan meloekai perasaan. 
Doedoeknja. begini : , 

. Pendengar-pendengar radio keti- 
“ moeran di .Djawa Barat tentoenja 

' sama ma'loem, bahwa pada malam| 
“ Minggoe (5—6 November) Nirom| 
mengadakan pertoendjoekan wajang 

| golek. 
“ Menilik kepada rioehnja soeara, | 
wajang golek itoe roepanja tidak 
sadja sebagai hoorspel (jang hanja |: 
didengar) tetapi ada djoega jang 
datang hadir oentoek MeNapaaa 

. kan. 
|. Dalangnja pandai, permainan sa 

ngat menjenangkan, tetapi ... 
sajang, ada satoe hal jang sangat 

 meloekai hati kita sebagai Meorang 
' Moeslim, 

1 Orang kenal tentoenja nama sil 
Ymjepot dalam kalangan wajang 
“ Soenda, jaitoe salah seorang pene-)| 
“kawan Ardjoena, jang dikalangan 
orang Djawa terkenal dengan nama 

Gareng“. “ 
» Didalam sesoeatoe tjeritera : wa- 
jang kalau tidak ada Tjepot seakan- 
akan seperti saoes tidak bergaram. 
Tetapi sajang, dalang Nirom sa- 

jaitoe | 3 tan tjara menggaraminja, 
mempermainkan ajat @oer'an pada 

s | hal tiap? ajat daripada @oer'an itoe 
Firman Allah djoea. : 
Begini halnja: sekali waktoe, ki- 

ra-kira djam II, si Tjepot bertjakap 
tjakap dengan madjikannja, dan 
sebagai penekawan biasanja seba-| 
gai tanda maoe atau mengerti ia 
berkata »Soemoehoen dawoehs. Te-|: 
tapi soepaja loetjoe (maksoednja) 

“maka Tjepot tidak berkata ,Soe- 
moehoen dawoeh" tetapi ,,Soemoem 
boekmoem oemjoem fahoem....“, 
.jaitoe salah satoe ajat dari soerah 
Bagarah dalam @oer'an. 
“Karena pandainja melagoekan | 
oe, maka memang betoel betoei 
oetjoe sehingga menjebabkan jang | 

hadir ternjata ketawa gelak gelak, 
etapi toch  sesoenggoehnja lebih 

“baik “kalat mentjari alat keloetjoean | 
dari lain soember, djangan dari| 
@oer'an. 

Sesoenggoehnja antara Kasaba 
“kita banjak mempermainkan ajat? 
'setjara itoe seperti misal assolatoe 
chaira minannaum“ diganti ,,sera- 
oes tiga poeloeh anam“, tetapi 

'toch tidak disiarkan dengan peran- 
araan .micrafoon, padahal sedapat 

dapat microfoon itoelah dengan 
: berangsoer melenjapkan hal hal se- 

.roepa itoe, dan Pen oan seni, 

: | perpoestakaan dll. 
(0. Sebagai pendengar jang meng- 

“hargai seni, maka harapan kita, ti 

' dak oesah hal ini diboeat alat moer 

| ka antara kita sama kita, melainkan 

'hendaknja dalang itoe teroes men- 
djadi dalang Nirom, tetapi hendak 
nja diperingatkan djanganlah mem 

permainkan »Dawoeh Goesti Alloh“ 

jang mendjadikan ia dan jang Na- 
' binja ia toeroet. 

a . Bolehkah KE pemanaa 2 

  

« Mobalipran di Jepara 
Keroegian k.l. f 4000. daa 

pagi, Senen pagi kira-kira 
- djam setengah lima brandweer telah 
| menoedjoe ke Karet. “beberapa kilo| 

meter dari Tanah—Abang, Betawi, 
oleh karena menerima kabar, bahwa | | 

l La Tn a 2 Gan apa oenl 
toek mem: enakan api. Djalan jang | 
Ikerap ka 
pal kai batang Dinas akan tetapi 

t "pisangpoen tidak banjak 
sehingga dengan tjara 

.hanja mentjari : djalan 

idak ada alat lainnja: ma 
| lama dilakoekan: orang 

enakan ember dengan ambil 
|.soemoer didekatnja. De- 

oesaha ini maka api bisa di 
oentoek mendjalar kelain 

i fihak politie melakoekan 
| tentang sebab'nja tim- 

bakaran. Dari penjelidikan ini 
ternjata, , bahwa goedang tsb didja- 
ga oleh doea orang pendjaga bangsa 
Tionggan eloearga dari jg poenja 

“batik.itoe. Maksoed kedja 
Ban dalam hal ini ta' ada. Seka- 
rang orang mengira, bahwa timboel 
kebakaran disebabkan oleh karena 
panasnja kain - kain jang hampir 

“Iselesai. 

Keroegian kebakaran ditaksir ada 
£4 4.000.— dan keroegian ini ta' di 

(|tanggoengkan. Tjara memadamkan 
jang sederhana itoe berachir 

Dn aga djam 7 pagi. (ah 
OH 

1 Wet tidak memilih orang 
x Dimoeka Orion Bioscoop di Bata- 
Ivia Kota, beloem selang lama seo- 
rang agent politie bernama Abd. 
Rachman lantaran mengira bahwa 
ia mendjadi politie berhak memoe- 
koel orang, telah menempeleng se 
orang soepir bernama Wahid bebe- 
rapa kali. 

| Soepir ini merasa tidak berdosa, 
'andainja ia berdosa politie berhak 
menoentoet padanja tapi tidak ber 
hak memoekoel. 

Sebab demikian soepir ini menga 
dobkari pada politie jang lebih atas. 
|Demikian oleh Landgerecht dipe 
riksa, agent  politi itoe  tjoba 
moengkir memoekoel tapi ha- 
Inja menempeleng sadja. oleh 
hakim diperingatkan kelantjangan- 
nja dengan dendahan f 1. be aa 

Jang Seng le. 
Bestuur ,,Jang Seng Ie”—Batavia 

dengan oetjapan banjak terimaka- 
sih mengabarkan soedah menerima 
Germa goena vereeniging terseboet: 

dari Pasar Gambir Comite oe- 
ang banjaknja f 200,— bagian dari 
K.P.M. Expositie. 
pendapatan Bus waktoe B. TA 

tenniswedstrijd f 9.13. 
dari Toean Oey Bouw Kiam, Ba- 

tavia-Centrum via Firma Khouw & 
Lie, Batavia-Centrum oeang ba- 
njaknja f 500,—. 

dari Onderneming »Koeripan” De- 
pok: 6 blik ongebluschte kalk. 

ras-medja 
dari Toean Ho Tjeng Siang di 

Tangerang via Vereeniging ,,Ban 
Hap Hwee”, Batavia: obat-obat 
|patent. 5 

Polikliniek. 

Pada jang ada keperloean dengan 

ini diberi tahoe, jang Dr. ANG 

ENG TJOEI, boeat penjakit- mata, 

tidak adakan spreek-uur pada hari 
Rebo tanggal 9 November 1938. 
Saptoe 2 2 $ 
Rebo 16 Ag 
Saptoe ',, 19 

Nanti pada hari "Rebo, tanggal 23) 

November dan seteroesnja Toean 

Dokter terseboet moelai kembali ada 

ikan spreek-uur sebagaimana biasa 

di Poliklinieknja sJang Seng Ie”. 
5 —0— 

Lelang di Betawi. 

» » 

1 ” 

”, 12 

Silasa, 8 Nov. '38. 

Di Madoeraweg 21, Njonjah B. 

Hemmer oleh Weltevreden. . 

Di Molenvliet- Oost 7, oleh Wees- 

NOVEMBER “1038 ! 
6|. TJATETAN 

1... Bajar koran 

  

Minggoe 
  

  ditempat tsb timboel kebakaran. 
Goedang per esahaan batik ke 
njaan toean Tan Eng Lie dikam 

ng Karet—Sawah soedah dima-! 

in api. Tidak lama kemoedian da- | (mw 

tang commissaris van politie 1ste 

W.E. Bick dan toean N.G.W. 

' Colette dengan membawa kl. 
ie ten oentoek mendjaga 

“20| 

  
  

Selasa |8 |VPemandangan 

    

| Kemis liO) 
  

Djoem'at|il| 
  

ingin melihat, djangan | 

mendekati api.     

—. dari Toean Tan Soen Tjay, Boemi- |: 
ajoe: kiriman boelanan 2 baal be- 

deral. 

  

  

  

Penerbang Inggeris ke Australia 
Reuter dari Londen 6 Nov. me- 

hngabarkan, bahwa ministerie angka 
Itan oedara mengoemoemkan pener 
bangan 3 kapal terbang Raf jang 
menoedjoe ke Australia. Masing- 
masing telah dapat terbang dengan 
ketjepatan 2080, 2000 dan 1950 mijl 
selama 12 djam lamanja mereka 
terbang itoe.. 
Kemoedian dikabarkan oleh Aneta 

dari Bandoeng, bahwa penerbang2 
itoe bisa djadi akan melaloei Koe- 
pang pada hari Senen pagi ini, se 
dang pada tanggal 6 boelan ini 
djam 17.45 L.O.T, telah melaloei 
Malaka. 

Kapal terbang: jang ketiga mengi 
rimkan tanda kepada ministerie pe 
nerbangan: pada Siang hari kapal 
itoe dilaoetan Tiongkok Selatan, 
kira-kira 5060 mijl dari Ismailia. 

Kapal terbang jang pertama me 
ngirimkan kabar, bahwa pada djam 
15.15 G.M.T., ada didekat pantai 
barat daja Borneo dalam oedara 
jang mendoeng. 

, Selandjoetnja dikabarkan djoega, 
bahwa keadaan kapal-kapal terbang 
Raf itoe baik dan telah melaloei de 
kat Saleier pada djam 4,30 sore. 
Setelah itoe maka marineradio di 
Manggarai mengikoeti penerbangan 
itoe. 

Jang paling belakang dikabarkan 
djoega, bahwa penerbang-penerbang 
itoe dapat disiarkan oleh marine ra 
dio di Manggarai selama mereka 
terbang diatas Indonesia, 

Setelah itoe mereka terbang me- 
noedjoe ke Sidney dan paling bela 
kang dikabarkan,: bahwa mereka 
itoe telah sampai di Port Darwin. 

— 

Nederland ' 
Autobus liar difntangi djalannja 

ANP. dari Den Haag mengabar- 
kan, bahwa polis pada tanggal 5 
boelan ini telah melarang djalannja 
autobus2 jang liar, jang melaloei 
djalan jang telah - ditetapkan- oleh 
hakim, sedang perdjalanan lain tidak 
diapa-apakan. 
Kemoedian kabarnja dari Den 

Haag ialah,bahwa kepalakngala. on 

oleh tindakan2 menteri -djoestisi 
jang memerentahkan at mela 
rang perdjalanan bus, begitoe djoe 
ga larangan goena bus di Den Haag. 

Kepala sidang onderneming2 tadi, 
Sommeling, menerangkan kepada ke 
radjaan Belanda dan kepada Gose 
ling sendiri, bahwa poetoesan oleh 
hakim itoe tidak berdasar sama se 
kali dan iapoen minta keroegian 
1000 roepiah sehari. 

ji 

Pemboekaan Starkenborgkanaal 

ANP dari Groningen mengabar- 
kan, bahwa dengan dihadiri oleh 
Sri Ratoe telah dilakoekan oepatjara 
memboeka teroesan Starkenborg 
jang  moelai dipakai djoega. Dan 
pada waktoe itoe terdengar djoega 
soeara toean besar goebernoer djen- 

Setelah pidato itoe selesai, 
maka Sri Ratoe memboeka batoe 
jang diselimoeti jang Maa oleh 
Noerae hoeroef 2 perda. 

AVRO bekasi" Tournooi 
A.N.V. dari Amsterdam mengabar 

kan, bahwa Avro Schaaktournooi 
'padatg 6 boelan ini ialah : EKuwe—| 
Keres, Flohr—Capablanca, Aljechin- | 
Reshevsky, Vinebot—Winnik. 

hasil tsb ialah : 

'dikal Socialis telah menerima oen- 

Kemoedian dikabarkan tentang P 

Fine menang dari Botwinnik, se|' 
dang Euwe—Keres remise.   

—ARNOITS 
ICE WAFERS 

jang sangat ledzat 
ada satse makanan 
jangisoenggoeh enak 
centoek orang-orang toeo 
dan moeda. Sedialah satoe ka: 
leng Arnotts Ice Waters didalam 
roemah. dengan ini biskoewit toean 
selaloe meriangkan hati tetamoe-tetamoe. 
Didalam tiap-tiap kaleng isinja roepa" matjam 

Biskoeuif 

  

KELOEWARAN 

jang p3 AN 
En 

Lo 

  

JACOBERG 
  

Voetbal Zuid Nederland-—-Luxem- 
burg 2—2 . 

A.N P dari Tilburg mengabarkan, 

bahwa pertandingan sepak raga 

Zuid Nederland — Luxemburg bera- 

chir dengan 2—.2. 
— 

Voetbal Noord Nederland — Nora 

Duitschland 

A.N,P, dari Groningen menga- 

barkan, bahwa pertandingan sepak 

raga Nd Nederland—Noord Duitsch 

land berachir dengan 4—2. 
Kompetisi. 

Kompetisi Sparta—Blauwit 0—2, 

Ado—K. F.C. 1—1, Stormvogels— 

Xerxes 3—2, H.D. V. S.—D.W.S, 

3—2, H.B.8,—0. V. V. 0—2, D.H.G. 

—D.O.5. 3—2, Feyenoord-—V. U,C. 

2—1, Ajax—V.S.V. 3—1, 't Gooi— 

R.F.C. 4—0, Haarlem—D, M2 Da 

Hongaria : 
Rasoekan Hongaria masoek 
daerah Tsjecho Slowakia 

Reuter dari Boedapest 6 Nov. 

mengabarkan, bahwa pasoekan-pa 

soekan Hongaria pada tanggal 5 

boelan ini djam 9 pagi G.M.T. telah 

masoek daerah di TsjechoSlowakia 

jang diberikan kepada Hongaria 

dengan memakai djembatan jg di 

boeat dari perahoe2 -ketjil Mere 

ka itoe disamboet oleh. Paok 

Gengan gembira. 
— Oo — 

Peranitjis 
Kongres Radikal Socialis menjetoe- 

djoei pemerentah 

Havas dari Paris 6 Nov. menga- 
barkan, bahwa kongres Partai Ra- 

toek menjampajkan mosi kepertja- 
jaan kepada pemenrentah.   

India 

Maharadja Baroda gering 
A.N.P. dari Den Haag mengabar 

kan, bahwa tanggal 5 boelan ini 
dari Londen ke Bombay telah be 
Ne ialah Maharanee, salah 

seorang dari familie maharadja Ba- 
roda bersama dengan. seorang 
specialist di Londen dr. Evans, ber 
hoeboeng dengan geringnja ma- 
haradja Baroda. 

INDONESIA 
Goedang tembakau terba 

kar petir 

Dari Semarang dikabarkan oleh A 
neta, bahwa goedang tembakau ,,Ga 
wok" di Solo dan ,,Polanhardjo“ di 

  

  

| Klaten disambar petir hingga terba 
kar. Lebih landjoet s.k. ,,Loc“, me 
ngabarkan, bahwa angin riboet 
dan hoedjan lebat telah meroesak 
kan tembakau-tembakau jang ma- 
sih. diladang. 

Pa er ka 

Rengoeroes Besar P.N. LL. 

Dari Semarang dikawatkan oleh 
Aneta. bahwa telah terdengar soea 
ra PB. PNI akan berpoesat di Se- 
marang. 
  

FONDS KEMATIAN 

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

loeh lima roepiah).     
  

Accountantskantoor 

TJOA 
Pintoe Besar 22 i 

ACCOUNTANCY — 

Lid v/d Ver, 

& TAN 
' Telefoon Batavia 706 

BELASTINGZAKEN 

Drs. TJOA TJONG BHIK 
Drs. TAN ENG OEN 

v.  Academisch 

Gevormde Acceuntanis 

  

“Lebih Berharga | 
  

  

3 persenan PRE 

Afdeeling 

  
  

“PASAR SENEN 159 — 159A 

. Lebih Bagoes! 

MIE jang indah! 

Atas permintain Publiekdan Langganan- 
langganan kita 

OBRAL 

TOKO ,,PASARSENEN“ 
. BATAVI "EN IRUM. 

Dietoesken dari 4 sampe 20 November 1938 

RATOESAN matjem : Kaen jas, Tjita, Soetra kembang dan polos, di djocal bocat HARGA RECLAME ! 
“DI BANTING HARGA MOERAH LOEAR BIASA! 

Silaken Toean en Njonja dateng blandja sekarang djoega — soepaja tida sampe kehabisan. 

KANS! PERSENAN INDAH! bagi pemblandja paling banjak. 

Dari 4 sampe 20 November 1938.         Saptoe |12 
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Pee KE Tan aa ta Pep Aa AB 

WILLIAM POWELL  — ANNA BELLA 
a SN — dalam | : 

Soeatoe climax jang baik, 1 catoe perboeatan jang menggem- 
birakan dan permainan jang menarik hati, ialah jang dilakoekan 

— oleh ANNA BELL . HPO Web Nee 

Djaga tanggal maennja " 

THE SECRET OF A 
TREASURE ISLAND” 

(HET SPOOK van het SCHATTENEILAND) 
: | dengan 

DON TERRY '— GWEN GAZE —  GRANT WITHERS 
HOBART BOSWORTH — WILLIAM FARNUM 

Ini malam | : 

berikoetnja 

    

       
     

  

   

      

  

          

   dan malam 

   
Sawah Besar  — Bat, C. ) 

GADIS JANG TERDJOEAL    
   

100 pCt.. BITJARA MELAJOE 
Apa satoe gadis bisa djadi broentoeng ...... senang dengen 
satoe swami jang hartawan lantaran moesti toeroet kainginan 
orang toea? Apa satoe iboe haroes kawinken anaknja boeat ka- 
senangan diri sendiri atawa boeat kabroentoenganja itoe anak? 

Perkawinan jang diseselken! 
Apa salanja orang toea atawa anak sendiri?? Gadis jang ter- 
sesat . .... . pengaroenja harta jang terbajang dalem impian . . 

korban dari satoe iboe jang soeka berdjoedi ........ 

Satoe tjerita jang mengandoeng banjak toeladan . . nasibnja 

satoe gadis jang tida broentceng dari senang sebagi istrinja 

seorang hartawan sampe mati melarat di atas satoe bale, 

Selamanja didalam 
keadatin baik 
Kapan sadja toean lihat dia, hari Ming- 

goes waktoe habis boelan, maoepoen hari 

Senen waktoe boelan toea, selamanja ia 

didalam keadaan baik, selarmanja radjin 

bakerdja. Apa toean taoe fjaranja ia hi- 

doep? Saban hari ia minoem satoe botol 

Bier Itam tjap Ajam, bier, jang: mengasih 

tenaga baroe dan -mengasih lebih dari 

» Njoekoep kemaoean bakerdja — goembira 

hidoepnja centoek dapat merasakan kanik- 
Taatan -hidoep: sehabisnja bakerdja:berat. 
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 LELAKI 

selaloe 
menarik perhatian ' 

| Djikalau kita selaloe merasa badan kita 
penat dan lemah, baharoelah kita me- 

P
D
 

JAVAANSCHE TOONBELGEZELSCHAP 

sDARMO KONDO" 
Unie-Theater —— Meester-Cornelis. 

INI MALAM ambil tjerita: Raden TROENODJOJO BRANDAL, dan 

lakonja Rd. Sangkan dan Rd. Paran. 

8/11-38 ambil tjerita: Raden TROENODJOJO BRANDAL: petjahnja 

Kadipaten Sampang Madoera, dan Kadipaten Kediri. 

ge”     

  

   

   

      

       

    

  

| TOKO ORION 
Kramat 14 Batavia-C. 

  |   

| 

Lebaran telah dekat! 

Kita bersedia bermatjam-matjam barang boeat 

keperloean Lebaran seperti: 

| kemedja, spatoe, 
badjoe kaos, Dan segala pa 

| topi, kaian anak-a- 

| 
sapoetangan,, | nak laki dan 

perempoean. kaos kaki, 

  

ngetahoei apakah sehat dan koeat itoe. 
Setelah sekian lama mengadakan peme- 

riksaan?, maka orang? terpeladjar jang 
pintar? telah memperoleh hasil, dari 
mana tenaga itoe terdjadinja dan akan 
'memperbocat socatoe  tepoeng, . jang 

' sesoenggoehnja memberi tenaga kepada 

— toeboeh. Maka tepoeng ini namanja ialah 
. Sanatogen. Pa AA 
Ditjampoer beberapa sendok tepoeng ini 
dengan “air, diminoem beberapa kali 

merasa lekas koeat, kesehatan jang berlim- 
pah-limpahan dan merasa moeda kembali. 
Tjobalah, batjalah apa jang dikatakan oleh 
toean Raden Tjitro Koesoemo, Pasarsore- 
straat, Soemenep: 

Saja merasa segar kembali lantaran makan Sana 
togen dengan tentue. Saja poenja thabib-langganan 
nasehatkan saja djangan loepa makan obat itoe, 
hanja makan teroes, dengan kesoedahan saja sem- 
boeh dari penjakit saja dan merasa sehat poela. 
Sanatogen jaitoe satoe makanan jang perlahan-lahan 

  

Sandal Tjap Matjan 
1 

f 0.50 dapet persenan Lagoes.   
Lebih djaoeh ada sedia barang dapoer seperti : 

Piring, Gelas minoem, Pantji, Sendok, Mangkok2. 

“Blandja di TOKO ORION moelai dari 

| 

sehari, maka setelah beberapa hari toean 
akan merasa tenaga mengalir pada 
 seloeroeh toeboeh toean. Dan toean akan 

bla 3 & 

ATOGEN 
H |. OBAT KOEAT JANG PALING BAIK. 

mendirikan kesehatan baroe.” 

Moelailah dari sekarang djoega memakai 

Diparoleh “pada 
segala roemah?-— 
obat dan toko?. 3 

   

   

  

      Rd. ADANG 

DJAJAWIREDJA 
IND. TANDARTS 

PATJAR 
VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per siuk f 0.94 incl, por- 
tokosten. 

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f 60.— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap- 

Dari 20 sampai 30 Novem- 

ber 1938, tidak terima tetamoe 

sebab pindah ke Kramat 126.     

  

  tiap waktoe. 
  

P
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.pengalamannja, Badan 
ndic jang bermoela disangsi 
a orang akan hak hido da 
masjarakat Indonesia i 
mMendjadi salah soeatoe 
dikan jang terbesar di 

   
        

  

   
     

   

   
     i tampak: dari kota sa. 

esoen. Inilah ada soeatoe k 
: njata, bahwa T.S. berhak     

    

  

Dalam 16 tahoen itoe kaoem 
Siswa pernah menderita 

3 rtjobaan goena melinja 
nja, akan tetapi Alhamdoeli 

Taman Siswa koea' 

   

   
   dapat selaloe menolak segala 

bentjana. Soedah tentoe dalam 
oe perdjoeangan tentoe 

ban, dan korban perd 

. mendjaga sifat Tamar 
“ sedikit. Hidoep sederhan 
tetapi dengan ichlas hati oen 

   

  

   

    

   

    

           
    

        

    

  

  

  Siswa. Dimana per- 

Htoo|bangsa Indonesia jang masih boeta| 

beroesia 16 tahoen, p         

      
    

     

   

  

   
   
          

   

. Disamping itoe patoetlah dalam 

congresnja soal pekerdjaan doeta 

ondingsarbeid) didjadikan soal 

“maha penting oleh kaoem Ta 

ah letaknja het es- 

     an garam dan boleh djadi 
elamaan dapat hilanglah rasa 

ang tersendiri, jang specifiek Ta- 
1 Siswa. 2 1 
Yaka oleh karena itoe djika ka- 
Taman Siswa mengarah keper 

ikan pekerdjaan doeta itoe, tak 

    
   
   
   

   

     

  

   

    

   

        

a bentji akan lain aliran akan 
pi itoe ta' lain ta? boekan hanja 

      

    

      

   

   
       

   

  

   
   

  

   dan tjotjok dengan semangatik 
     

     

     

      

        
      

       
    

  

Tn seboeah organisatie, Taman 'Siswa 

Ischolen ja'ni pergoeroean jg berda- 

    'aman Siswa. Sakit tering oleh | 

oei (para pembatja| 

'loleh Taman Siswa ditolak keras, 

gati djoega djasa pioniernja. |tjantoem, bahwa tiap2 orang berhak 

Iga terhadap pergoeroean agama Is- 

apatlah diartikan, kaoem Taman 

sa setia akan sembojannja : Wy| 

haroes weer| 
jedereen is ge 

e tas dapat- 
. memperbaiki 

mboet dengan 
s dan perkataan: O, 

“kamoe!!!! Siapa- 
y memperbaiki per- 

n Siswa ? 

  

   

gap moestahil pe- 
ngkap, djika hanja 

an Siswa sahadja 
a. Haroes ada per- 
ngan ichlas dari... 

olongan itoe soedah 
ah-moedahan dike- 

an hari makin njata, 

semoca keloearga Taman 
t ongestoord, ta' ter-j 
am mereka mendjalan- 
an doetanja. 
pekerdjaan doeta itoe 

cela jang kita pandang per- 
emoekakan dalam samboetan 

  

TA ditelinga kita, bahwa oleh   

iadjak bekerdja bersama-sama oen 

oek wmembrantas confessioneele     

arkan agama. Adjakan itoe didasar 

kan atas pendapatan, T. Siswa| 
strikt neutraal akan agama. 

pendapatan demikian. 

jang kesatoe dan peratoeran orga-| 
nisatienja dan melihat banjaknja| 

'hoeroef, soedah tentoe adjakan itoe 

'sebab dikamoes Taman siswa ter- 

memilih boeat anaknja pergoeroean 
jang disoekainja dan ditjotjokinja. 

Betoel dikatakan, bahwa perdjoe 
angan itoe teroetama akan ditoe- 
'djoekan terhadap zending8cholen, 
'akan tetapi in principe terhadap 
semoea pergoeroean agama, dus djoe 

Pena nan : ai 
Djadi adjakan itoe berarti, kaoem 

Taman Siswa disoeroeh bertanding 
dengan bangsanja sendiri. 

' Maka oleh karena itoe seroean 
kita: Taman Siswa, akan adjakan 
AN ae un "3 

| Kita pandang perloe soal ini dibi 

tjarakan djoega dalam rapat Besar 
Taman Siswa! : 

Penoetoep kata, kita poedjikan, 
bahagialah Congres Taman Siswa !   en ons zelf zyn! 

   

  

    
   

    
    
    

   

   
   

    

     
     

        
     
   
   

      

   
   

    

    
   
      

   
    
      

    

       

0 Kematian di Priok 

“ Aneta mendengar, bahwa kemati- 
di Priok selama boelan October 

-kira 20 prosen koerangnja dari 

a boelan Aug. dan September, 

yg selama doea boelan itoe 

. sama djoemlahnja. Dalam 
0 mlah orang mati oleh 

inggoe perta. lam 

'baikan djoega. Sementara 
a boelan Poeasa oe- 

g 
a 

''baiki djalanan, seperti meroebah Ko- 
— |ningsplein-Noord antara Koningspl. 

kit malaria banjak | 
tiap ha 1 

am |laan, ialah kalau Pemerintah soeka,| 

— Idi Tanah-abang akandiboekabijpost- 

— Ien telegraafkantoor, 
depan pasar Tanah-abang dekat 

njelidikan barang|8 sampai djam 12 dan hari Minggoe 

2 Memperbaiki djalan raja 

oentoekkan meroebah atau memper 

West dan Rijswijkstraat f 17.500, 

'boeat memperlebar djalanan Men- 

| teng dan Nieuw Gondangdia £ 20.000, 

boeat persediaan memperlebar dja 

lanan Senen £ 20.000, boeat persedi- 

aan meneroeskan djalanan Pegang- 

saan Oost f 20.000, boecat meroebah 

Marinelaan f 23.000, dan Vliegveld- 

Jaan f 42,000. | 

| Semoeanja sedjoemlah f 142,500. 

Boeat Marinelaan dan Vliegveld- 

| menoendjang. Dari itoe taksiran di 

atas dibikin separoeh dari biaja 

jang semestinja. : 

na Pa gannn 

Bijpost- en telegraafkantoor baroe 

Moelai tanggal 8 November 1938 

bertempat di 

Tamarindelaan. 

| Bijkantoor ini diboeka oentoek 

sgala keperloean, ketjoeali hal pe- 
djaan landskas. 

' Waktoe bekerdja tiap hari dari 
djam 8 sampai djam 12. dan djam 

| 4 sampai djam 6 Hari Sabtoe djam 

| Soenggoeh pitjik orang. jg ber- 

'Dengan bersandar akan azas T.S. 

Dalam merantjangkan begrooting £ 

“| Gemeente 1939 antara lain-lain ada 

Isedjoemlah oeang jang akan diper 

   
- 

Senen 7 November 1938 
  

   

fa 

Jinnen 

Pakean anak? jang bersekolah 
diroemah....... 

duur (badjoe kerantjang) ..... 

dipakainja dan lagi poeia 

kah Wajah biarkan saja 

Kebaja?, sarceng?, badjoe? jang terbor- 

Djoemblah semoeanja kira? 

Dicega Njenjah tentoe maoe mentjegah keroesakan 
pakean jang boekan ketjil harganja. Njonjah? jang 
selaloe pakai saboen Suntight soedah lihat boektinja, 
bahwa pakean dan kain-kain linnen lebih lama tahan 

kalau maling ijolong 
pakean dan kain? 

nnen KNfonjah? 
Tida! Tenioe sadja tida! 

Soedah tentoe Njonjah koentji roemah Njonjah sela- 
manja dengan teliti betoel, oentoek mentjegah keroe- 
gian jang diterbitkan oleh kemalingan, dan djika 
Njonjah lihat maling lari dari roemah Njonjah dengan 
mengondolbarang tjolongan, Njonjah tentoe lantas beri- 
tahoekan ini pada polisi. Insaflah, bahwa Njonjah djoega 
dapat keroegian besar kalau Njonjah pakai saboen' 
jang berkwalitet djelek dan tadjam, karena saboen' 
itoe meroesakkan pakean dan kain? linnen Njonjah. 
Njonjah L. di Bandoeng telah bilang, bahwa lemarinja termosat 
barang-barang seperti terseboet dibawah ini: 

Sprei?, saroeng” bantal dl! .. 
Handdoek?, serbet? taplak? medjad.l.... ”,, 8 Sh 
Toean L. poenja kemedja?, badjoe? kaos, 
pyama”, tjelana? dalam dll. .. 

Un harga kira" 1.35 
20.- 

40.- 

30.- 

NN us " " - 

dan jang 
| " - - 

Natan Oa Ta an » 100. 

Da 1 225.- 

tida djadi loentoer 

tt4 
Satoe pak saboen Sunlight bisa dipakai kira-kira 
  

10 hari lamanja oentoek menjoetji semoea tjoetjian 

harian, dan Njonjah tjoema keloewar oewang f 0.15 8 

saban 10 hari atau kira-kira SETAHOEN 36 x f 0.15 

- 15.40! Dengan memakai saboen jang moerah dan 

kwalitetnja djelek, Njonjah barangkali bisa hematkan 
ongkos SETAHOEN kira-kira satoe roepia, beloem 

terhitoeng harganja keroesakan pakean, tetapi kalau 
Njonjah pakai saboen Sunlight, Njonjah lebih banjak 

menghematkan ongkos, sebab pakean-pakean Njonjah 

2 : dan kain? linnen banjak lebih lama tahan dipakainja. 

ce TOL kever's 2EEPPABRIEKEN NX. BATAVIA 

Men anita 

  

SL. 229.38 M 

  

    

Kabar ,,Penoeloeng Bahaja Kebaka 

ran” Batavia 
“ Oleh Toean Tjiam Kiem Hoat, 
dan Ku Khian. Seng, disaksikan 

oleh 'Toean-toean Wedana Ba- 
tavia, 1e Wijkmeester Mangga-Doe- 
wa dan Phoa Kian Sioe, le Redac- 
teur ,,Siang Po“, ketika ddo 4 No- 
vember 1938 djam 8 pagi di Jacatra 
weg, Batavia, telah diatoer pemba- 
gian amal oleh P. B. K. bagikorban 
korban kebakaran di Jacatraweg : 

Bagi korban2 Tiong Hoa f16.—- 
Beliin balai enz. pada 
korban Na Tjin Long 
Bagi korban2 Indonesia 

» 1 £17.- 
f 8.- 

Djoemlah: f25.- 
: Pagi 

Toean Soema Widjaja, Hoofdschool 
opziener pensioen ? 

Dari Meester-Cornelis kita dapat 
chabar jang pasti, bahwa Toean 
Soemawidjaja akan meletakkan dja 

1938 dengan mendapat pensioen. 

.ISiapa jang akan gantikan beliau 
beloem ada kepastiannja. 

Op — Ki 

Voorpraktijk normalisten 

Kita dapat chabar sekarang, 

Selamat kita 

toek mendapatkan hak ini. 
(Yam CN 

masoek Indonesia 

Eropah. 

Eropah lagi dalam kapal tsb. 
2 aa 

lipina dan Minahasa     pe: 
eno. (Aneta).      .Itoetoep.. 

ke Philipina dan Minahasa. 

bahwa pemerentah lagi memikirkan 
oentoek memberikan voorpraktijk 
|kepada normalisten jang bekerdja 
di Volksonderwijs djika mereka itoe 
diangkat sebagai goeroe sekolah ke aa 
Pee nada oo ADE GRO HOGAN 
akan dihitoeng. Pembitjaraan itoe 
soedah djaoeh dilakoekannja, dan 
ta'lama akan terlihat poetoesannja. 

| oetjapkan kepada 
PGI, PNS dan Normaal scholieren 
bond jang soedah berdjoang oen- 

Orang Polen dan Djerman ditolak 

Aneta mengabarkan, bahwa pater|lam kamarnja, 

Verhoeven Msc jg mendjadi provin (tambang. Dengan ketabahan dan 

ciaal missionaris jang pergi mengoen | keberanian hati jang loear biasa se 

djoengi Indonesia ini akan tinggal |kali, ia telah mendjerat lehernja S. 
beberapa lama di Indonesia danakan |sebegitoe erat, sehingga dalam wak 

Far Eastern Medical Congress 
di Hanoi 

Wakil dari Indonesia 

Aneta mengabarkan, bahwa wakil 

dari Indonesia goena Far Hastern 

Medical Congress nanti tanggal 22 
November akan terbang ke Saigon 

dengan Knilm, ketjoeali prof. Mom, 

jang telah berangkat lebih doeloe 

dengan kapal. 
Berlainan dengan rentjana jang 

moela-moela maka nanti goena per 
djalanan dari Saigon ke Hanoi goe 
na wakil-wakil itoe tidak akan dia 
dakan kereta api jang spesial. Dan 
wakil-wakil itoe akan meneroeskan 
perdjalanannja dengan kereta api 
malam biasa. 

Lebih landjoet dikabarkan, bahwa 

kongres itoe dioendoerkan satoe 
hari, dan kini ditetapkan tgl. 25 
November. Barangkali berhoeboeng 
dengan halnja, bahwa perdjalanan 
kereta api mendapat halangan jang 

Ibatannja karena tjoekoepdienstnja|terlambat oleh keroesakan djalan 
pada penghabisan boelan December |nja oleh angin taufan. 

         

       

  

      

   
   

IM. KAN 

naonesid : 
LN 

  

Femboenoehan kedja m 

Soedah antara lama Koeroe dari 
desa Ngredjeng Soeloer—Wirosari 
telah djatoeh tjinta kepada perem- 
poeannja Soetowikromo djoega da- 
ri desa terseboet. Oleh mbok Soeto 
pertjintaannja disamboet sebagai 
apa moestinja, jang achirnja K. la 
loe ambil ketetapan oentoek me- 
ngawinnja, jang lebih doeloe akan 

Akan kembali keldimintanja idin pada soeaminja. S. 
jang terkenal bertabiat loeroes hati 

Aneta mendengar, bahwa penoem | dan pendiam telah diloeloeskan itoe 
pang-penoempang kapal ,,Oldenbar- | permintaannja si mata krandjang, 

neveldt“ bangsa Polen dan Djerman | asal sadja perempoean itoe dipiara 

dengan pasti dilarang oentoek toe-| dengan soenggoeh-soenggoeh. Mbok 

roen kedaratan Indonesia. 11 orang |S. jang sesoenggoehnja soedah ta' 
jg bersangkoetan kini ikoet berlajar| mentjintai lagi akan soeaminja sen 
'menjoesoer pantai dan kapal itoete|diri poen menjerahkan dirinja pada 

lah berangkat hari Djoem'at jang | K 
laloe. Mereka itoe terpaksa oentoek 
tinggal dalam kapal dan akan ke| dilangsoengkan 

Konon kabarnja perkawinan akan 
sampai achirnja 

ini boelan. Tetapi entah disebabkan 
karena apa, waktoe malam selagi 

Pater Verhoeven ke Indonesia. Phi-|S. masih asjik bermimpi, mendadak 

dengan pelan2 K. telah masoek da- 
sambil membawa   toe jang amat pendek orang jang 

  

ta” berdosa ini melepaskan napas- 
nja jang penghabisan karenanja. Se 
soedahnja itoe toeboeh jang ta' ber 
njawa itoe laloe di bawanja keloear 
jang selandjoetnja di gantoengkan 
di pohon sawo oentoek menoetoep 
perkara. Tetapi politie roepa?nja 
mempoenjai penglihatan lebih ta- 
djam, hingga dengan sekedjap ma- 
ta, itoe pemboenoeh dapat ditang 
kapnja, dan dimasoekan dalam ka 

mar tahanan. 
—O-— 

TJIANDJOER 

Menoedjoe ke Congres 

Sebagai orang tahoe Taman Sis- 
wa, moelai tg. 16 sampai 22 Novem 
ber ini akan melangsoengkan Cong 
res Besarnja di Mataram. ' Congres 
ini roepanja akan dapat perhatian 
besar dan akan dikoendjoengi.oleh 
banjak sekali kaoem Taman Siswa 
seloeroeh Indonesia. 

Beberapa tjabang T. S. di Djawa 
dan Soematra akan mempertoen- 
djoekkan keseniannja masing-ma 
sing oentoek meramaikan congres 
itoe. Dari Tjiandjoer akan berang 
kat semoea goeroe dari T.S. Dari 
Bandoeng ada kira-kira 40 orang- 
orang jang terdiri dari goeroe-goe 
roe dan pentjinta2. 

Parindra 

Atas oesaha beberapa orang pen 
doedoek Tjiandjoer, maka sekarang 
soedah berdiri Voorloopig Bestuur 
Parindra Tjiandjoer dengan sebagai 
voorloopig ketoea T. Ir. Indratjaja. 

Baroe-baroe ini soedah datang di 
Tjiandjoer doea orang pendekar Pa- 
rindra oentoek berpropaganda, moe 
la2nja Mr. Samsoedin dari Bogor, 
soedah itoe T, Thamrin dari Dja- 
karta. 

Gedong Sekolah Pasoendan 

Sekarang orang sedang asjik men 
dirikan gedong sekolah Pasoendan 
di Tjiandjoer. Begrooting gedoeng 
terseboet adalah 1000 roepiah. 
Dimana-mana diseloeroeh kota 

Tjiandjoer soedah didjalankan lijst 
derma. Pada boelan jl. soedah dia 
dakan oepatjara meletakkan batoe 
jang pertama, oepatjara mana diha 
diri djoega oleh t. Otto Iskandar- 
dinata. 

Menoedjoe Tanah Malaya 

Seorang pandoe P.O.P. dari Soe- 
kaboemi pada Minggoe jl. berangkat 
ke Malaya oentoek meloeaskan pe- 
mandangan, selama vacantie Poea- 
sa ini. Kita mengoetjapkan selamat.   
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a.litoe akan bekerdja mendjadi ver- | 

   
telah (dimedan perang. 
dari| 

aa tato onja ik et ja 
paberik-paberik sendjata, 

      

| pertahanan negeri leh ba 
Tsjech telah dikeloearkan oeang 
sedjoemlah 5 djoeta sterling, di 
tinggalkan ditempat itoe dan lagi 
Mn diadakan pl t2 didae- 

rah2 jang Ta Sudeetnja tjoe- 
ma 
Permintaan-permintaan baroe ini 

diterima dengan kemarahan dan di 
anggapnja sebagai j perboeatan Jang 
,ngalamoen dan Da Dalam pada 
itoe ada peroebahan dalam bagiz 
bagian golongan pendap: tanoemoem 
diantara orang Inggeris. 

Golongan jang SEE Mr jang akan 
wan Djerman djoemlahnja ma- 

  

   

   

  

lama makin besar, oleh karena | 
golongan jang tengah ig kian 
hari kian ragoe-ragoe, kini jakin, 
bahwa soedah sampai waktoenja 
oentoek memberhentikan kap me 

tanggal 26 September, 'bahwa per- 
maan etap tidak beroebah 
jang dj Lela disanggoepi oleh 
dr, Benesj Than menerimanja. 

Tetapi hal ini haroes' diragoekan 
betoel2, karena perdana menteri 

  

Chamberlain dalam pidatonja depan | 
radio, jang saja dengarkan djoega 
setengah djam lamanja, menerang- 
kan, bahwa permintaan2 Hitler itoe | 
menjebabkan ia tertjengang, ketika 
ada pembitjaraan jang kedoea kali 
di Godesberg itoe. 
Dalim antara itoe disini orang 

dengan tergopoh2 bekerdja oentoek 
mengambil tindakan-tindakan ber- 
hoeboeng dengan perang jang akan 
mengantjam Pu Telah dimoelai 
oentoek membagi-bagikan kedok gas 

| ratjoen banjak. Djoega instruksi2 
| jang ditjetak goena djaga-djaga ka 
lau ada apa-apa setiap waktoe. Di- 
kebon-kebon oemoem dan tempat2 
jang baik telah digali parit dan 
roeangan roemah bawah jang aman 
dari serangan bom. Maksoednja soe 
paja mendjadi tempat perlindoengan 
dari serangan oedara. Poen peme- 

   

     

i ,lan perang. Siang dan malam orang 
'Idisitoe bekerdja dibagi? dalam 3 

“Isendiri bisa menjaksikan semangat 

    

Na irosani dipanggil, denbask 
i| mendjadi vrijwilligsters pada bebera 

a pasoekan pendoedoek dalam ne- 
eri. Mereka akan menggantikan 

pekerdjaan laki2 jang akan pergi 
emedan perang. Atau perempoean 

   

    

pleegster dinegeri sendiri ataupoen   

' Beloem selang lama saja bisa me 
endjoengi beberapa paberik me 

sin 3 ng kira-kira 35 km. djaoeh 
ari Manchester, jang semoea- 

ja bekerdja djoega goena persedia 

   

  
  

golongan dan tiap golongan ini ker 
djanja ganti berganti 8 djam lama 

nja. 

Poen penghidoepan perekonomian 
terantjam. Dari sekarang kita dapat 
Imelihat arah tjenderong naiknja 
harga harga barang makanan. Ke 
banjakan kantor dagang soedah moe 
lai membeli persediaan? banjak, de 
ngan maksoed soepaja mereka nanti 
tidak akan terkedjoet kalau ada apa? 
datang. Pefboeatan ini didjalankan 
djoega oleh paberik paberik jang 
membeli barang bahan. 

Dengan keadaan demikian ini soe- 
dah barang tentoe orang laloe 
An, dan bingoeng, sekalipoen 
ditjobanja oentoek menghilangkan 
kebingoengan itoe. Kemarinpoen saja 

»poetoes asa" itoe, ketika saja de- 
ngan teman teman orang Inggeris 
mendengarkan pidato Hitler depan 
radio. : 

Karena mereka itoe tidak seorang 
poen jg mengarti bahasa Djerman, 
terpaksalah saja mendjadi djoeroe 

ikata: 

  

nanti kalau ia dipanggil oentoek pe- 
|xang Dalam antara itoe isterinja ber 

»Kalau ini memang doenia jg 
beradab, saja menjesal sckali, 
bahwa saja telah melahirkan seorang 
anak kedoenia”—Peri kemanoesiaan 
tidak sama deradjat kemadjoeannja 
dengan ilmoe pengetahoean !“ 

Ada djoega 2 orang jang tjinta- 
mentjintai dan jang soedah verloofd 
dan jang bermaksoed akan kawin 
pada permoelaan tahoen depan ini. 
Sekarang rentan mereka kalang 
'kaboet ! 

Tjontoh? ini adalah tjoema bebe- 
rapa sadja jang saja ambil dari 
jang beriboe-riboe itoe jang terdapat 
tidak hanja disini sadja, melainkan 
djoega diseloeroeh doenia. 

Disini ada semangat kebentjian, 
boekan ditoedjoekan kepada rakjat 
Djerman semata-mata, melainkan 
ditoedjoekan kepada dirinja Hitler. 
Saja mendengar dari banjak orang 
Inggeris, bahwa orang? Djerman 
sebagai manoesia lebih harganja 
dari pada orang Perantjis, tetapi 
perasaan jang bentji terhadap Hit- 
ler disini soedah oemoem. 

Sebagai telah saja toelis doeloean, 
kita bersama-sama telah mendengar 
kan pidato Chamberlain. Pidatonja 
itoe jang mengharoekan perasaan 
saja ialah bahwa ia masih menim- 
bang tidak ikoetnja Inggeris dalam 
peperangan bagaimanapoen djoega 
keadaannja. 

Timboellah pertanjaan, apakah 
memang soedah sepantasnja, oen- 
toek mentjampoerkan djiwa2 dalam 
seloeroeh daerah kalau ada perang 
dengan lain negeri jang letaknja 
djaoeh dan jang pendoedoeknja ti- 
dak dikenal. Oleh perkataan ini ten 
toelah beberapa orang akan merasa 
djoega. 

Tetapi kemoedian saja bertanja 
kepada kawan-kawan saja Inggeris 
itoe: ,,Misalkan, bahwa Djerman se- 
telah berboeat demikian roepa itoe 
toch masih selaloe bersifat menje- 
rang terhadap 'Tsjecho Slowakia, 
@spakah kiranja Inggeris akan tetap   bahasanja. (melihat ini semoea, apa 

kah memang otak bangsa Indonesia 
itoe toempoel dan bertingkat bawah, 
sedangkan di negeri Inggeris jang 
soedah ada leerplicht pemoeda kita 
mendjadi djoeroe bahasa ? Boleh di 
saksikan, boekan! Red.) 
Hitler jang kasar dan kadang-ka 
dang bersifat sakit sjarafnja itoe 
tidak akan ikoet mentjiptakan oe- 
dara jg gembira. Tiaporang jakin, 
bahwa perang akan petjah, melihat 
gelagatnja demikian ini. Mereka 
'itoepoen akan ikoet djoega perang, 
manakala soedah dianggap perloe. 
Tetapi sebaliknja mereka itoe mem- 
poenjai perasaan tidak senang kepa 
ida perang, oleh karena mempoenjai 
pertanggoengan djawab terhadap 
keloearganja.   'rintah telah memerintahkan oen- 

toek memboeat demikian itoe dike- 
bon2 roemah partikoelir dan ' peri- 
ngatan ini didjalankan djoega oleh 
pendoedoek. 

Misalnja diantara kenalan saja 
itoe ada 2 orang sedjoli jang mem- 
poenjai anak beroemoer 4 tahoen. 
Bapak itoe bertanjakan diri, bagai- 
|lmanakah nasib isteri dan anaknja 

Pidato | 

bersikap neutral dan tidak datang 
menolong, apakah pikiranmoe seka- 
lian ? 

Lagi poela, apakah memang pa- 
da tempatnja, bahwa kamoe mem- 
biarkan sadja serangan Djerman 
itoe, terlepas dari pertanggoengan 
boedi, tidak .hanja goena kepenti- 
ngan Praag, melainkan djoega goe- 
na kepentingan?moe, kepentingan 
Inggeris sendiri, poen djoega me- 
ngingat hari sekarang dan hari ke- 
moedian ?“ 

Oleh karena pertanjaan saja jang 
pertama mereka terpaksa menga- 
koei tidak dapat menjemboenjikan 
perasaan maloenja. 

Adapoen tentang pertanjaan sa- 
ja jang kedoea moga moga saja 
akan bisa menoeliskan ini dalam ka 
rangan j,a.d. 

  

SOEKADANA : 
Memperbaiki masdjid 

Poet. menoelis : 
Lima boelan : . pendoedoek kam- 

poeng seloeroeh desa Soekadana 

  

hiboek menngmadonsan keperloean | 
oentoek memperbaiki masdjid. 

Banjak orang jang bekerdja, dan 
jang dengan merdeka mengamalkan 
tenaga, ada poela jang mengambil 

SN bbaia 4 jang akan diperbaiki itoe 
beloem selesai, tetapi sekarang soe 
dah sepi artinja tas ada orang jang 
bekerdja. 

Kalau Ae ga Djoemahat ter 
daoen-daoen soe 

In Je Tet: 3 di ja t panas. Tetapi jang di 
) Penata ialah 3 djika hoedjan. 
. Semoea orang menoenggoe2 ke 
pada kabar dari Komite: Dan oen 
tek mendjaga sak-wasangka sege 

. nap kaoem penderma dan rakjat 
oemoemnja, maka ada baiknja dji 
ka Komite lekas-lekas mengoemoem 
kan verslag hal keoeangan dan se 

  

    

  

   

  

bagainja. | F3 
Menoeroet bar jang dapat di 

pertjaja, m omite telah men | 
dapat oean, 

SOERAKARTA 
Pemb. M. menoelis : 

" Perdi dan Volksrand 
Dari ihak he estu 

kabar, bahwa be -Ker 
9 November ini “Earatboan Dina 
nalis Indonesia” tjabang Soerakarta 
akan mengadi pertemoean ang- 
gota dengan mengoendang beberapa 

  

ngan Nee meauak : 

toean-toean lain. oentoek mende- 
ngarkan lezing tentang Volksraad 
dari toean H. Soetadi. Pertemoean 
bertempat di societeit Habiprojo, di 
moelai djam 8.30 sore. 

Oecang—palsoe dan daging—gelap 

Dalam waktoe terbelakang ini pi 
hak politie baroe riboet melakoekan 
penjelidikan tentang pembikinan 
oeang-palsoe dan pemotongan che- 
wan gelap, jang kelihatannja makin 
meradja-lela. Didaerah Bekonang 
dan di Gemolong ada soembernja 
pendjahatan itoe, diantaranja soe- 
dah ada jang dibekoek oleh politie 
dan ketahoean tjoekoep segala?nja 

Vergadering Waterschap Bengawan 

bahwa besoek hari Selasa pagi 15 
November ini waterschapsraad ,,Be 

dering, bertempat di kantornja.Raad 
'itoe di Djebres. Vergadering dimoe 
laikan djam 9 pagi dan dibawah 
pimpinannja algemeene  voorzit- 
ter ir. L. J. Moens, 

Bazaar kaoem Christen. 

| Oentoek membantoe kasnja Pro- 
testantsche zending di Borneo se- 
belah Barat, maka besok malam 
Minggoe 12/13 November ini kaoem| 
igama Christen di Solo akan me- 
ngadakan bazaar, bertempat di so- 
cieteit de ,,Unie“ di Lodjiwetan dan 
Idimoelai djam 5 sore, dengan dia- 

djoekan dan lain-lainnja. 

Pendjahat ketjoe merampok 

— Didesa Pengkol daerah onderdis- 
trict Ploepoeh (district Gemolong 
dan regentschap Sragen) ada seo-   Orang mengabarkan kepada kita, 

ngawan“ akan mengadakan verga- 

dakan bermatjam-matjam pertoen 

Manchester, 27 September 1938. 

jang soedah toea bernama Bok Ro- 
nodimedjo, jang boeat didaerah 
itoe ada tergolong pendoedoek jang 
kaja. Ketika malam Minggoe jl. ini 
diroemahnja kemasoekan perampok 
jang terdiri dari 5 orang pendjahat 
koerang lebih djam 12 malam. 
Masoeknja perampok itoe dengan 

gampang sekali, orang perempoean 
toea itoe laloe di ikat, begitoe djoe 
ga sementara orang lainnja dida- 
lam roemah itoe. Setelah bisa meng 
gondol barang2 jang berharga k.l. 
ada f300— dan oeang contant f 19- 
pendjahat laloe lari dan siperem 
poean toea itoe dibawa ditegalan 
jang djaoeh dari roemahnja. 
. Ketika akan pergi ia berkata ke 
pada jang masih ditinggalkan di 
roemah, kalau sampai berani poe- 
koel kentongfh maka si perempoean 
toea itoe akan diboenoeh di tengah 
djalan. 

Dengan oetjapan jang berarti 
antjaman itoe menimboelkan keta- 
koetan semoea se isi roemah. Sete 
lah perempoean toea itoe kembali 
diroemah, baroe orang berani poe 
koel soeara kentongan. Djadi terde 
ngarnja soeara kentongan itoe si 
perampok soedah pergi lari djaoeh 
dari desa itoe. 

Tanaman Kapas dan Djarak. 

Atas oesahanja prijaji B. B. de, 
ngan landbouwvoorlichtingsdienst 
maka di daerah Sragen soedah lama 
dioesahakan, soepaja ra'jat sama 
menanam pohon kapas dan pohon 
djarak, dan telah banjak orang jg 
menanam 2 matjam tanaman itoe. 

Sekarang tersiar berita, bahwa 
djarak-olie, jalah minjak dari tana 
man djarak jang diboeat castorolie 
itoe banjak diboetoehkan oleh loear 

  

Ta berarti akan tambahnja kema' - 
moeran Ra'jat. 

Cosperatie dan Bank- 
pasar, Parindra. 

Atas oesahanja Parindra tjabang 
Sragen jang dibantoe oleh pemeren 
tah Kasoenanan. maka didaerah 
Sragen soedah lama didirikan coo- 
peratie dan bankpasar, jang sampai 
sekarang bisa berdjalan dengan baik. 
Tidak koerang dari 25 tempat 
diseloeroeh regentschap jang telah 
didirikan cooperatie dan bankpasar| 
itoe. Kasoenanan memberi djoega 
pindjaman-oeang sekadarnja. 

Vergadering Raad Bale - Agoeng 

Dari secretariaat kita mendapat 
kabar, bahwa besok malam Kemis 
9 Nov. ini Raad ,,Bale-Agoeng« 
akan mengadakan openbare verga- 
dering, bertempat di gedong Raad 
itoe di aloon-aloon-Lor, di moelai 
djam 7 sore. Adapoen agenda. 

1. Soerat soerat jang diterima, 2. 
notulen verg.2 Nov., 3. pertimbangan 
B.A. tentang ,,heerendiensts. 4. ren 
tjana-peratoeran oentoek menempat 
kan keloearga Kraton jang terlantar 
dan 5. rondvraag. 

Directeur Blima berhenti 

Berita officieel dari president raad 
van commissarissen dari N.V, Blik- 
Emballage en Machinefabriek,,Java" 
(Blimaj, kepoenja'annja regent di 
Kraton KRMT Widaningrat, maka t. 
J. Oudgenoeg moelai 2 Nov. ini di 
berhentikan dengan hormat sebagai 
directeur NV. itoe atas perminta'an 
nja sendiri. 

Bibliotheek & leeszaal Sonopoestoko 

Dari verslag rijksbibliotheek & 
leeszaal ,,Sonopoestoko“ di Mang- 
koenagaran dapat kita terangkan, 
bahwa selama boelan September '38 
perkoendjoengan publiek tidak be- 

ROEANGAN AMBTENAAR ' 

Oleh : Realist 

Abonne No. 12538. 

dienst Toean sebagai kepala seko- 
lah kelas II dikoerangkan 6tahoen, 

voorschriften BBL 1938. 
b. Tentoe dihitoeng oentoek pen- 

sioen itoe dienst jang dikoerangkan 
dalam BBL 1938. 

c. Tidak meroegikan, sama sekali 
tidak. 

locaal gemeenschap haroes mem- 
boeat verordening sendiri, dan sela 
manja concordant-bersamaan- de- 
ngan BBL 1938. : 

e. Semendjak 1 Januari 1938. 
d. Waledan tentoe Toean terima 

djangan chawatir adanja itoe hi- 
toengannja moelai 1 Januari 1938. 

Lain-lain soerat saja beloem dja 
wab toenggoe dahoeloe. 

    
ngoetjapkanselamat datang dan teri 
ma kasih seperti biasa. Setelah ver 
gadering membitjarakan keperloean 
anggota dan perhimpoenan, laloe 
njonja Soetadi voorzits'er Hsofd 
bestuur dipersilahkan bikin pidato 
tentang azas dan toedjoeannja SR., 
begitoe djoega kewadjibannja ka 
oem poeteri pada oemoemnja, teroe 
tama dalam perdjoeangan jang sa 
ngat genting pada waktoe ini. 
-Setelah ada sementara njonja 

jang angkat bitjara, djam 1 siang 
vergadering ditoetoep dengan sela 
mat. 

TEGAL 

'Amal Palestina di Tegal. 

Sebagaimanalah para pembatja 
telah sama ma'loem, bahwa baroe2 
ini Comite Penolong bangsa Arab   gitoe banjak seperti biasanja, kare 

na gedong dari leeszaal itoe baroe 
dibikin baik. Dalam boelan Septem 
ber dan October '38 djoemlah ada 
528 dan 556 boekoe jang dipindjam. 
Jang mengoendjoengi leeszaal 1192 
dan 883 orang. 

Vereeniging van Huisvrouwen 

Telah sementara tahoen ini di 
Solo berdiri perhimpoenan terseboet 
diatas, jang dalam waktoe terbela 
kang ini selaloe bekerdja giat, djoe 
ga oentoek kepentingan oemoem 
dan kepentingan anggota. Pada 
hari Senen-pagi 7 November ini 
memboeka leeszaal, bertempat di 
Villapark, dimana disediakan bebe 
rapa matjam tijdschriften dan pa- 
tronen 

Pergerakau (Kaoem Poeteri. 

Pada hari Djoemahat-pagi tang 
gal 4 November ini perhimpoenan 
kaoem poetri ,,Santjojo-Rini” tja 
bang Badran-Mangkoeboemen telah 
mengadakan vergadering, bertem 
pat diroemahnja njonja Soerjose- 
poetro di Badran (Solo), jang di 
koendjoengi oleh koerang lebih 50 
anggota-poetri, diantaranja ada da 
tang djoega voorzitster dan secreta 
resse hoofdbestuur. 
Djam 9,15 pagi vergadering di 

boeka oleh njonja Mangoenatmodjo 
sebagai voorzitster-tjab. dengan me 

  

Palestina, di Batavia telah meng- 
import seboeah film dari Messier, 
boeat dipertoendjoekkan an 
Djawa sini, dan pendapatannja itoe | 
oentoek dikirim ke Palestina. Maka 
dari sebab itoelah kota Tegal poen 
tak ketinggalan telah memoetarkan 
film ini selama tiga malam. Dan 
hatsil lebih koerang enam ratoes 
roepiah bruto. 
Moedah-moedahan sadja dilain 

kota bisa dapat hatsil jang lebih 
banjak. Amin. 

  

PISO TIOEKOER 

an 
18        
IO bidji 

N 25 cent 

Boeat tjoekoer jang lekas dan tida 
sakit Piso tjoekoer MINORA 
jang tadjem. Ia poenja wadja jang 
bagoes menanggoeng Toean satoe   koelit aloes. 

  

  

. SU DEWAS 
1 '“» Superior - 
2 # Fine - Old 

1 Tarragona Tawny 
Malaga (Astradora - “2 

( 
Dewa- Wiin - 14993 - 

belon teritoeng ongkos kirim. 

MOLENVLIET OOST 73.     rang perempoean Indonesier djanda Indonesia teroetama Japan. Dengan   
  

»Juan - Martinez“ 

(portflesschen Aa 3 “ 
Djoega djoeal per liter atawa fust. 
engros. Dalam Batavia, bisa di anter sampe di roemah. Loear Batavia, 

Beli banjak dapet rabat bagoes. 

Fabriek ,,TJ A P- DEWA" 

perih — f 0.35, 
1 ” na 15 0.40, 

MEN yan ntah: 
» ” bea 1.25, 

” ” Aa ” l.—, 

” » TN 1 I90 

15 ” Aa 1» |, 

1 Na 15 0.75, 

liter). 
Boeat orang dagang dapet harga - 

BATAVIA - CENTRUM.   
  aan 

a. memang oentoek menghitoeng 

soedah ditetapkan dalam inpassings 

d. Biasanja tidak boleh, sebab 
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“BESCHERMING. 

— Ki Tjempoko toelis soerat seperti 
— dibawah ini: 

Poetra Bagoes Bedjat Jth. 
|. Biarpoen rama soedah toea, lan- 
| taran sering2 membatja boeah fiki 
rang si Bagoes, Eh djadi ketarik 
maoe melahirken satoe pertanjaan, 
jang berkenaan dengan arti kata 
Bescherming atau perlindoengan. 

|“ Rama harep si Bagoes bisa, kasi 
“ katerangan jang meresep, 

Pertanjaan Rama kira2 begini: 
Zaman2 doeloe romo, djarang de- 

nger itoe perkataan Bescherming, 
tapi pada waktoe jang belakangan 
ini, itoe perkataan kok djadi populer 

betoel, di sana sini orang bersiap 
membentoek Bescherming ini dan 
itoe, di antaranja jang nampak 
keactiefannja jaitoe Dieren Bescher 
ming, tjoba kaloe kita djalan di dja 
lan raja, kita bisa lihat bagaimana 
kerasnja pengawasan terhadep pada 
koeda-kceda deeleman dan grobak, 
jang di maksoed tidak laen akan 
melindoengi itoe machloek djangan 
sampe di soeroeh kerdja liwat dari 
pada misti. 
Perboeatan ini pendek kata Rama 

acc. 100 procent deh, memang kita 
haroes kasih mengasihani sesama 
machloek, dari sebab itoe, sampe 

' Rama ngelamoen, apa soedah ada 
perkoempoelan menschen Bescher- 
ming ? 
Lamoenan itoe Rama dasarkan 

kepada kaoem boeroeh zaman seka- 
rang, makin lama oemoernja makin 
tinggi, tapi dalam pekerdjaannja 
boekan dapat keringanan malah di 
tambah-tambah beratnja, sebab ber- 
hoeboeng dengan penghematan Pe- 
gawe, lebih-lebih tjilaka lagi tenaga 
soedah banjak koerang anak dan 

-tanggoengan tambah lipat ganda. 
En gadjinja makin ditoeroenkan, 
djadi teranglah kerdjanja makin 
ditambah, maar ransomnja makin 
dikoerangi. 

Nah! sebegitoe sadja, M. Bedjat 
boleh tebak sendiri, siapa jang soe- 
ka djadi Beschermnja itoe Kaoem 
Boeroeh 

Rama 
Ki Tjempoko. 

Lo, perkara bescherming (perlin- 
&. doengan) sih gampang. En popoeler 
—. nja perkataan itoe, makin lama ma 

kin hebat, apa lagi perkataan ,,lucht 
bescherming”, entah maksoednja 
,Oedara dilindoengin" of ,,lindoe- 
ngan orang masoek angin“ of lain- 
lain, itoe terserah, semoeanja boleh 
pakai perkataan ,,luchtbescher- 
ming”. 

Pak Ki Tjempoko tanja, siapa jg 
soeka djadi,,menschen bescherming" 
Bang Bedjat maoe sih maoe, tapi 

bang Bedjat ini tjoeman sekedar 
,hoek-bescherming. 

Tapi begini: 
Dierenbescherming. ada 
Menschen-bescherming koerang. 

2 Itoe bisa dirobah. Orang-orang 
- jang pegang ,,dierenbescherming” 
' soeroe pindah djadi ,,menschenbe- 

| scherming", tanggoeng mensch? jg 
— dibescherm maoe ambil over men- 

— djadi ,,dierenbeschermers” semoea 

BANG BEDJAT 
  

TEGAL. 

  

In en Uitvoerrechten & Accijnzen 
merosot. 

Menoeroet tjatatan dalam daftar 
penerimaan havenkantoor dikota 
Tegal, bagian boelan October jang 
baroe silam ini, dan pendapatan itoe 

|. boelan dari tahoen jang laloe oen- 
“ toek perbandingan adanja seperti 
— dibawah : 

1 Bea atas pengiriman barang2 jang 
“ masoek disini (Invoerrecht) se- 

uitvoerrecht) banjaknja £f 730,50 
melawan f22,022,88. Bea atas ba- 
rang-barang jang terkirim keloear 
negeri djoega (uitvoerrecht) sebesar 
f174,90 sedang jang doeloe itoe 
adalah f 104,26 djoemlahnja. Statis- 
tiekrecht uitvoer f 15,618,10 dan 
doeloenja f21,653,30. Tjoekai atas 
barang minoeman jg keras f 1,265,20 
dan doeloenja f 399,20. Accijns atas 
minjak tanah adalah f 285,55 mela 
wan f 380,73. Pakhuishuur £31,01 
dan doeloenja f 18,39. Dan peneri- 
maan daripada jang lain-lain sebe 
sar f1,828,43 dan doeloenja ada 
£1,170,01. 
Djoemblahnja f 443,603,87 mela 

wan f534,738,25. Mendjadi merosot 
nja pendapatan jang sekarang ini 
adalah f 91,134,38. ... 

— O0— 

Orang-orang lelaki jang koeat dan 
tegap menoeroet Cinema— 
statistieken ada mendjadi 

bintang film jang 
sangat disoeka 

Orang2 lelaki boleh pilih perem- 
poean-perempoean tjantik, tetapi 
perempoean2 tjantik memilih orang- 
orang lelaki jang koeat dan tegap, 
djika sadja ini pendapatannja orang 
orang ternama didalam peroesahaan 
film boleh dipakai sebagai oekoeran. 

Hari-hari jang kaoem perlente 
menarik hatinja publiek dengan 
minjak wangi soedah liwat tempo- 
nja, sebab ini waktoe orang-orang 
perempoean lebih soeka menghor- 
matkan orang, lelaki jang memboek 
tikan kekoeatan dan mempoenjai 

SY $ IN aa | 
  

       

Soepaja perhatian orang? peram- 
poean tinggal tetap di toedjoekan 
kepadanja, maka pemain - pemain 
film modern jmoesti bisa mengasih 
kesanggoepan oentoek permainan- 
permainan  berbahaja dihadapan 
camera-lens. Bintang-bintang film 
jang  moelai soeram tenaganja, de- 
ngan tjepat akan kehilangan peram- 
poean-perampoean pengikoetnja dan 
jang menghormat. 

Oentoek melawan ini bahaja- 
bahaja jang mendadak datangnja 
dan menghilangkan pengharapan, 
jaitoe hilang tenaga dan kemaoean 
bekerdja, maka achli perobatantelah 
mendapatkan satoe obat baroe ber- 
nama Vitabs. 

Vitabs, satoe obat 'doktor, ada 
meroepakan tablet jang gampang 
dan tidak rasa apa apa ditelannja : 
didalam beberapa menit sadja soe- 
dah moelai bekerdja oentoek menga 
sih kembali tenaga dan kemoedaan 
laki-laki. Vitabs membikin orang 
merasa bertahoen-tahoen lebih moe 
da, pendeh dengan kemoedaan dan 
dapat poela merasakan keni'matan 
nja hidoep. 
& Vitabs ada terdjoeal didalam 73 
negeri''dengan memakai garantie: 
sangat"memoeaskan djika tidak oe 
ang kembali. 

   

CHERIBON 

Angka pendapatan douane toeroen 
Berhoeboeng dengan kendornja 

perniagaan dalam boelan October 
1938 dari sebab itoe pendapatan2 
kantor douane disini, bagian itoe 
boelan ada toeroen, kalau dibanding 
kan dengan penerimaan2 ini selama 
October dari tahoen 1937 seperti apa 
jang terseboet berikoet: 

Tjoekai tembakau kini f 619.976. 
46 dan f 629.195.81 djoemlahnja pe- 
nerimaan jang doeloe. 

Invoerrecht particulier en Lands   goederen banjaknja f 169.401.41 

  

  

dan doeloenja adalah f 189.143.94. 
Tjoekai dari pada angkoetan goe- 

la sebesar f 95.679.70 sedang doe- 
loenja adalah f 65.893.52, 

Tjoekai daripada gestilleerd (m-i 
noeman jang keras) sedjoemlah 
f 19,509,20 melawan f 21,595,40. 

Tjoekai dari pada angkoetan mi- 
njak tanah (petroleum) banjaknja 
f 25,40 sedang doeloenja tidak ada. 

Bea atas barang-barang jang ter 
angkoet keloear negeri (Defensie 
uitvoerrecht  namanja) sebesar 
f 4,769,15 kini, sedang doeloenja ti- 
dak ada. 

Bea atas barang-barang jang di 
bawakan orang masoek (statis- 
tiekrecht invoer) sebanjak £ 3,890,05 
dan doeloenja adalah f 4,787,60. 

Statistiekrecht uitvoer f 1,309,40 
dan doeloenja f 2,031,30. 

Penerimaan daripada lain-lain post 
sedjoemlah f 3,338,20 sedang jang 
doeloe itoe adalah £ 1,700,50. 

Goederengeld daripada angkoetan 
barang2 jang dibawa masoek ke- 
mari adalah f 2.610.05, sedangkan 
doeloenja f 2.235.30 djoemlahnja. 

Goederengeld daripada barang- 
barang jang terkirim keloear negeri 
banjaknja f 2.773.45 melawan f 4. 
508.65. 

Bea tambahan atas barang-ba- 
rang jang terkirim keloear negeri 
banjaknja jang doeloe f 9.783.52 
sedangkan sekarang tidak ada. 

Daripada sewaan goedang sebe- 
sar f 336.68 dan doeloenja f 505.17. 

Uitvoerrecht gewoon f 12.06 kini 
dan f 2.— doeloe. 

Totaal generaal f 924.631.21 me- 
lawan f 931.382.71. Njatalah bahwa 
penerimaan jang sekarang ini ada 
koerang sebanjak f 6751, 50. 
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MAOE LIHAT SAJA LAGI DAN LA- 
LOF SAJA POEN DAPAT SAKIT Gi- 
Gl. DOKTOR gk 
GIGI TJABOET IP 
GIGI JANG SA- 4 
KIT ITOE DAN ' 

GIGI SAKIT DAN NAPAS BAOE ADA DI - 

SEBABKAN OLEH SALAH MEMBERSIH - 
KANNJA. PAKAILAH COLGATE jAN 
PN MEMBERSIHKAN G1 - KE   

   

     

    
     

      

  

“3 BETOEL DAN ME - 
NJEGARKAN NA- 

1 1 PAS. 

2 AA 7 en VA 12 
KARENA COLGATE SAJA MENDA- 
PAT KOMBALI PEKERDJAAN SAJA, 
KAWAN2 MOELAI KENAL LAGI. 

Sg PAN SEKARANG SA- 

NA gpt38a JA BEROEN- 

"abDWA Gi oengaN BERSIH 

       

GIGI BAIK DAN SEHAT. 
Boesa Colgate jang masoek dimana- 
mana itoe, menghilangkan semoea sisa' 
makanan dan mendjaga soepaja gigi 
tida roesak, oleh karena mana tosan 
psenja gigi mendjadi poetih dan tida 
sering pergi ka dokter gigi.   

  

    

  

AP Ta : $ 

itambahkan banjaknja perse- 
nan? jang Njonja dapat toekar 

dengen coupon' Blue Band. Lain dari 
pada piso mentega (lima coupon) dan 
sendok saus (2? coupon) kita sediakan 
centoek Njonja djoega 

jang dahoeloean. 

doea'nja masih   

sendok koewe jang indah dengen 
lapisan tebe! dari perak 

seperti digambar disebelah ini: Sen- 
dok koewe ini Njonja bisa dapet, 
kalau kirim pada kita 9 coupon 
Blue Band. Boeatannja sendok koewe 
ini sama djoega dengen persenan' 

Dipandjangkan tempo berlakoenja 
coupon' Blue Band sampai dapat ka- 
baran lebih djaoe. Djoega lewat dari 
tanggal 31 October 1938 Njonja ma- 
sih bisa kirim bon? Blue Band oentoek 
ditoekar sama sendok koewe, sendok 
saus atau piso mentega. Tida perdoeli 
Njonja kirim coupon lama atau baroe, 

erlakoe oentoek da- 
pat persenan? Blue Band jang indah. 

Pakailah dari itoe sela- 
manja Blue Band. Blue Band 

: na e e 

| Goentinglah ini: | 
SEL ANA NA NEK PPA A RAN AAANA P3 5 

KAPADA vD BERGH'S FABRIEKEN (N.L) N.V 
AFD. RECLAME - POSTBUS 150 - BATAVIA-C 
Bersama ini saja kirim mbak bon? Blue 

Band, Saja minta Tocan soeka kirim franco 

ka adres saja, satoe pisg, mentegarendok | serta rasanja enak sekali, 
saus sendok koewe" jang dilapis tebel Atas permintahan kita sendiri 

. , : dengen perak. Ii 

loenja f 201,309,02 djoemlahnja. Mang Ab meat 
Accijns atasbarang tembakau adalah $ C2 Me RE laloe  diperik leh £ 27,840,— dan jang doeloe f 28,959, NA 3 «1 Tioret ba Jaa ada dinda Bah Ka aa, wd aa sa 

36. Bea atas barang barang jang 
terkirim keloear negeri (Defensie- 

MARGARINE - mengaridoeng banjak Vitamine A dan D, 

djoemlah f 86.694,02 dan doeloenja 
sebesar f 91.154,15. Bea atas barang 
barang orang dagang jang terang 
koet kemari (Statistiekrecht invoer) 
besarnja £ 2.868,05 dan jang doeloe 
itoe adalah f 3.448,15. 

Tjoekai daripada barang goela 
banjaknja f 19,981,92 sedang doe- 

hasil alam jang toelen, dibikin 
di Batavia serta mengan- 

 doeng banjak vitamine Adan 
D. Maka itoe ia sanget ber- 
harga oentoek menjehatkan 
dan mengoewatkan toeboeh,   
  

pengiriman barang barang orang 
jang dibawa masoek kemari |Goe-. 
derengeld aanvoer) sebesar f 3,353,35 
dan doeloenja f 4,408,25. 

' Goederengeld afvoer banjaknja 
£ 34,617,90 melawan f 69,712,55. 
Tambahan bea atas barang-barang 

jang terkirim keloear negeri (extra 

uitvoerrecht) sebanjak f 59,314,94. 
(doeloenja post ini nihil — sebab 
beloem diadakannja). Bajaran atas 

Pa Oa ata Meat ata 
“. VAN DEN BERGHS FABRIEKEN (N.I.) N.V, BATAVIA        BB43M   

     



   
   

        

  

  

   

  

   

  

    

   
   

          

    

      

     

  

   

     

    

   
   

       

     
      

   

   
   
    

    

    

   
   

    

       

   

  

      

   

     

   
    

    

   

    
    
   

     

    

   
   
    

  

   
    
      

    

        

    

    
   
   
   

  

   
     
      

   
   

  

    

     
    

     

  

   

  

    

  

    

  

   
    

        

  

    

        

Es Selasa 8 Nov. 
pagi Lagoe Araba poerba 

Re ra 1.30 ai 

siang Lagoe Djawa vajang| : 

” 

” 

Mean 

LN aa 

” 

SA 

“ri 

kala 

orang 
Lagoe Ambon 
Lagoe ba d 
Stamihos en     

  

sore 'Lagoe I jawa 
,agoe Soenda gamelan 

| Lagoe Batak 
' Tanda bedoek magrib| 

— diteroeskan Adzan 
| Pengadjian dari piring | 
La . hitam 

. Membatja sk. 
— malam Intermezzo dari piring 

hitam 

  

| Mahabrata oleh toean 
K Mangoen poernomo 

2 Lagoe Djawa ane, 
njanjian 
Pemandangan loearne/ 

ioleh t. Anwar dari | 

»Pemandangan” 
ILagoo Krontjong dan 

3 Iga tam 
(3 Tape e | 

  

ER naa 

Studio-Orkest ,dipimpin 
oleh t. t, (tgen Aceng 
dan Ponima an, Serta di 
njanjikan oleh Miss Net 
ty dalam lagoe lagoe 

- Hawaiian 
Lagoe Melajoe Tanah 
Seberang, dinjanji: ikan 
oleh Miss Tidjah 
Lagoe Arab modern 
Mana Soeka memperde 

  
atas permintaan mana 

“jang telah diterima 
24 an terlebih dahoe 
loe 

1 140 malam: Bedkad” ui. Us bahar 
dagang 
Lagoe Djawa Langen- 

: drijan Seri ke II, sam 
| pai Wesi Koening Tlang 

Ka -4 3 

   

        

  

     

        

       
        
    

      

R.H. Djoelaeha 
Gambang Kromong, di 

 njanjikan “oleh Miss | 
Tjatjak dan Roti 

: Pembitjaraan tentang | 
Ke aa dilandjoet 

: 2 Wi » 

     

   

ari | 1,20 » 

ngarkan lagoe lagoe da| , 
plaat grammofoon| — 

PE Ab 

  

| emak : Na Na : 

Nat dagang 
“is Dihoah. sa penjia | 

Ta Batuan "3 M Sara 

   
5 Na na Ka tje- 

ritera »Titisari“ 

oeto 

    
: 2 Toea” dipimpin oleh 
.- tAnwar: 

55 Toetoep 

5 'PROGRAMMA V.O.R.L. 
Zender YDH. 7 golflengte 

101,53 Meter. 

TE 1 Nov. 

| — sore Padvindersuurtje K BI| 
terpimpin oleh toean 

: Soehatmo 
Pi Gan Lagoe Hawaiian 
6301... « Berhenti : 
7,— malam Berita sk. Indonesia 

5 Selasa 8 Nov. 

He sore Lagoe Soenda 
'530 ,,  Lagoe Djawa 
”6,— ,”  Lagoe anekawarna 
Kan Berhenti 
9,— malam Berita sk. Indonesia 

Lagoe Krontjong 
AO Berita sk Soenda 

|8— ,, - Lagoe Hawaiian : 

SA Membalas soerat soerat: 
8.4 Lagoe Krontjong 
9.15 : Lagoe Gambang Kro 

mong 
9, S3 Lagoe Soenda 

10-—. ,, Toetoep 

SR. 
Golflengte 86, 96. 

5 Senen 7 Nov. 
1, 30 malam Javaanse Literatuur 

oleh t RM Wiradat 
815 ». Berita pers dan chabar 

: chabar dalam bahasa 
Belanda 

8,30 » Membalas soerat soerat 

33 Samboengan dengan 
.Mesdjid Besar 

12— ,, Toetoep 

: “Selasa 8 Nov 
| 1,30 malam Plaat21g Minahasa 

: Berita pers 
“”t8— ,  €habar2 dalam bahasa 
NE 3 Belanda 

815 ',,  Radiotoneel Wajang 
5 orang Sriwadari |tjeri 

tera akan di omroep) 

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

Senen, CNG. 
5,30 sore Lagoe Djawa 
DO ng Berita soerat chabar 

bahasa Barat 
6.— ,,  Lagoe Tionghoa 
A20 5, Lagoe Melajoe 
7.— malam Hal Volksonderwijs oleh 

t.R. Sosroperwoto 
Berita soerat chabar 
bahasa Indonesia 

3 gi 

AB 
ngan dari ,,K 'Satrija 
M.N.” 
Krontjong-Orkest soko 
ngan dari ,,Kembang 
Katjang” dinjanjikan 
oleh Miss Soekinah 
Toetoep 

Selasa 8 Nov. 

O.— ” 

12 — 

pia pagi Silahkanlah, siapa soe 
ka menjokong Gende- 

“ran dan tjlempoengan? 
A— Toetoep 

1/ 5.30 sore Dolanan anak-anak 
545 ,, Berita s.k. bah. Barat 

1 6— ,,  Muziek Hawaiian soko 
“ ngan dari ,,The Lucky 

Star” 
malam Lagoe Melajoe 

Na, Berita sk. bh. Indonesia 
Lah Lagoe Djawa 
“PB Peladjaran Wireng dari 
Oa TT PEMN 
12—. » Toetoep 

 PENJARAN NIROM TIMOER 
. Djawa Timoer 

81, Soerabaja 1 95, Soe 
j pelz. Zender 68, Djokja 

111128, Semarang II 111, 
Solo T-120 

Senen, 7 Nov. 

marang Il 111m, Djokja ll 128m 
Sololl 120m 
Lagoe-lagoe Hindoes- | “5 — sore 

| . tan   

kan dengan lagoet Ge. 

L Eka 3 

6.30, 

koempoelan Tikam | 

be A ta 

7.20 | Lagoe Soenda 
745 ',  Beita sk. Soenda 

Peladjaran gamelan o 
leh perh. MBI darige| 
dongsiP MHBI 

en Toetoep. 

Muziek Hawaiian soko| 

#esrabaja 63m daniV 129m, se-| 

Memperdengarkan Wa- 
. OTAK Vocal” 

1 Naa 

5.20 ,, 

  

    

  

   

wa Pa host anak2 | 
Memperdengarkan Ke- 
toprak “pk ema dari 

Ge 

6,20 ,, 1 
Ka Miss Monte 
Causerie oentoek kaoem 
Iboe oleh njonja 
Tj. Handoko 
Memperdengarkan soe 
ara dari Soekamto 2 
Berita soerat kabar dan | 
kabar dagang 
Membalas soerat-soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe-lagoe Soenda di 
njanjikan oleh Nji R. 
H. Djoelaeha 
Membatja Kitab Indjil 
jg. dioeroes oleh OCRO 
Lagoe-lagoe Geredja. 
Orkest. Tionghoa mo- 

6-50, 

(— malam 

7,15 ” 

TO 

TO ap 
8-— ,», 

atau ,,Bing Sing“ dipim 
s pin oleh toean Tan 

Soen Han didalam stu- 
dio Nirom, memperde- 
ngarkan matjam' lagoe 
Tionghoa modern : 
Zangers: Tan & Eddy 
Lo. 
Siaran pembatjaan tem 
bang Motjopat cleh t. 
Sri Handojokoesoema. 
Adapoen boekoe jang 
akan dibatjakan jalah 
Serat Kitiranmantja- 
warni, karangan dari 
K.G.P.H.H. Mangkoene- 
gara IV diSoerakarta, 
dan ditembangkan oleh 
R. Ng. Djagakartika di 
Soerakarta. 
Toetoep 

10, — » 

11,30 

Selasa8 Nov. 

Soerabaja ll Golflengte 68 m, 
dan IV 129m, 

Memperdengarkan gen- 
ding-gending Djawa Te 
ngah dari piring hitam. 
Toetoep 
Lagoe-lagoe Tionghoa 
modern. 
Lagoe-lagoe Sumatra 
dinjanjikan oleh Miss 
Alang. 
Kinder-Orkest ,,The Sa 
moa Islanders” didalam 
Studio Nirom, memper 
dengarkan matjam-ma 
tjam lagoe Hawaiian. 
Penerangan tentang Ke 
pandoean oleh toean 
Soepeno. 
Lagoe-lagoa Tionghoa, 
Peiping modern. 

7— malam Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat-soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe-lagoe Bali, mem 
perdengarkan Gending 

. Wajang Koeta. 
Pemandangan tentang 
hal ,,Sport“ oleh toean 
Soedjani. 
Lagoe-lagoe Malay di 
njanjikan oleh Che Som 
Disamboeng dengan zen 
der S.R.I. di Soerakarta 
golflengte 86,96 M, mem 
perdengarkan Wajang 
Orang dari Taman Sri- 
wedari, mengambil tje- 
ritera: ,,Titisaris. 
Toetoep 

6.30 pagi 

13, 
5.— sore 

5,30 ,, 

SO 5g 

6,30 ,, 

6.50 ,, 

TS 5 

1,20, 

1380 ,, 

1,50 1 

8.— ” 

, 1 — 1» 

BROGRAMMA NIROM 
'Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas205m. West-Java : Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekahoe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

Semen TN ox. 

5.— sore Pemboekaan 
5S. Gramofoon muziek 
6,— ,, Oentoek anak-anak 
G0 Gramofoon muziek 
7.— malam Perkabaran 

dern ,,The Bright Star" | 

  

  

— 
8.— 

11.— 
11,03 
11.40 

12.20 

1.32 
2 — 
2.20 
2.30 

5.03 
6.— 
6.15 

1,20 
1,23 
1.50 
8.10 

8,40 
aa 

“9,58 
10,— 
10,30 
11.— 

5.01 
5.30 

6,— 
6.30     Ro ani Pemand. programma 

Tata 1 Mana soeka'! 
BOS an Causerie MB.vd.Hoeven 
310 Merkelbach concert 
840 ,, Omroep Orkest 
B0, Populair concert 
OBB Koersen 

10,— ,, Cabaret programma 
1080: 5, Lagoe Dansa 
11l— Toetoep 

Selasa, 8 Nov. 

6.30 pagi Gymnastiek 
6,45 Gramofoon muziek 6,45 

TOK 
  

NN Tenan 
15 DE 

  

PASAR BAROE 114 

  

  

PN 

O IRO BINSOR 
  

f GROOTE UITVERKOOP 
Overhemden pakai Kraag keras, Stok jang 
paling baroe. Djoega kita ada sedia pa- 

kean boeat keperloean anak2. 

Toko ,BABA GEMOEK“ 
Firma OEIJ BOEN HAK 

Pasar Senen No. 169 Batavia-C. Tel. 5678 WI. 

LN UB Ah | 
  

  

RA 

   
BATAVIA-C. 

  

  

V 
  

berharga. 

YOl   
  

  

Sedia banjak roepa2 barang keperloean 

lebaran boeat, 

ANAK2, TOEAN dan NJONJA 

HARGA BERSAINGAN 

Tiap2 belandja dapat gratis coupon jang 

Senen 79, Djalan trambaan. Tel. WI. 1623. 
Batawia- Centrum. 

  

    

” 

12.— siang 
15 

1.20 lohor 

” 

» 

y, 

1 

5.— sore 
” 

1 

” 

(.— malam 

y, 

”, 

” 

” 

», 

” 

Pesanlah moelai sekarang djeega. 

Kepada FIRMA TOZ DJOKJAKARTA (Kaoemanlor) 

Idem 
Toetoep 
Pemboekaan 
Orkest werken 
Oentoek kaoem Iboe 
Cinema Orgel 
Nirom @uintet 
Perkabaran 
Muziek Lunch 
Lagoe? dari Pierement 
Mengoelangi pekabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
Gramofoon muziek 
Gigli menjanji 
Symphonie Orkest 
Perkabaran 
Pemand. programma 
Lagoe dansa 
Chotbah Agama 
Concert Orkest Hotel 
des Indes 
Cinema Orgel 
Nirom @uintet 
Koersen 
Piano recital 
Symphonie Orkest 
Toetoep 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 

61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

Senen, 7 Nov. 

5.— sore Tanda waktoe 
Voorwarts... marsch ! 

Djam bagi penjiaran 
oentoek anak? pandoe 
Lagoe Accordeon 
Lagoelagoe oleh Peter 
Kreuder 
Berita pers 

   

1.50 

8.10 

8.20 
8,30 

9,40 
10,05 

10,30 
11.— 

  
5,01 
O.— 
6.49 

1.19 

7.45   

Kain batik jang toelen, asli tjorak-tjarik keboedajan Jogja- 
karta betoel2, jang sekarang ini amat populair benar2 disebab- 
kan modelnja tidak hanja seperti tergambar diatas, tetapi misili 
ada lain2 batikan jang netjis2 heibat soenggoeh tampaknja. Da- 
saran poetih bersih toelisnja terang, soganja (bruinnja) Djawa 

Ngajodjan toelen, pembikinan rapi teliti sepadan dengan batik 

mahal. 
Kain pandjang jang memoeaskan seperti itoe, harganja hanja 

F 210 franco perpostpakje. Kalau kirim oewang F 4.20 trima 

2 helei pakketfranco, beli 6 helei tjoema F 12.— 

Kalau ditilik betoel2 tentang kwaliteit tjariknja jang eilok 

dan pembikinan jang selaloe diamat2ti dalem tilikan djoeragan 

sendiri itoe, sedang menterengnjasedjadjar dengan pelik2 emas 

brilliant, SOENGGOEH moerah sekali harga terseboet. 

1, 

77 

”, 

”, 

” 

13 

    

  

  
(.— malam Viool-concert 

Permintaan kepada Be- 
ieren dengan George 
Freunddorfer dan or- 
kestnja 
Keperloean oentoek 
memberantas penjakit 
t.b.c. Pidato oleh toean 
Dr P. Peverelli 
»The Mills Brothers” 
Concert di ichtiarkan 
oleh B.R.V. Trio 
»he Cog d'Or“ 
Kwartet Benny Good- 
man 
Accordeon Orkest 
Toetoep 

Selasa, 8 Nov. 

(— pagi 
1», 

», 

1» 

” 

1, 

», 

15 

Tanda waktoe 
Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Melandjoetkan lagoe 
gramofoon 

2.30 lohor 'Toetoep. 
10 BONE Tanda waktoe 

Vocaal programma 
Orkest 
Berita pers 

(— malam Lagoe piano 
'/, djam penjiaran boe 
koe B.R.V. 
Lagoe jang menjenang 
kan 
Hawaiian - programma 
diichtiarkan oleh ,,The 
Sophisticated 'Hawai- 
ians" 
Phohi-Relay 
Geraldo dan orkestnja. 
Lagoe Orkest 
Beberapa lagoe lagoe 
Toetoep      

   



a jg menimpa oemmat Pa- || ak 
2 too, tetap 

Bala ea dn Pn 
politik djadjahan kini   
la penjakit gila, sebab bolitik | 

z ditjoba didjalankan di Pales-| 
| tina itoe tidak pernah Teean da 
lam tarich. 

no oet soeara banjak), boekan de 

dalam negeri 'itoe Genoa | 
hak anak negeri. 

nja. 
: na. Mam Nona beta 

er nja mala-petaka Palestina 
iranja Tata dan diboe 

Oleh : Iabanda 

Acai Ha dan 
dia jalah awal-awal oemat 

boet awal-awal kali 
oesan congres ini. 

. diperingatinja betapa 
| Mr. Chamberlain me 
mas-alah Cheko Slova- 

ich, seteroesnja disesali- 
| Mr. Chamberlain tidak 

dari peladjaran jg didapatnja 
ch itoe bagaimana mestinja 
tykkan teori ,,memerde 

2 Hk Naa Eiara 
« djangan dibedakan an- 

oelit poetih dengan koelit 

lain agama. Karena jang se- 

“perkataan jang mengatakan 
ris adil itoe djadi palsoesa- 

oedah pemb. njatakan betapa 
ignja Moeslimin oentoek ke- 
hatan Inggeris, pemb. berse- 

|roe: Sekarang Inggeris boleh pilih 
antara doea, Moeslimin atau moe- 
'soeh MoesliminBila poetoesan poe- 
toesan congres ini nanti tidak dilo 
terima Inggeris, oemat Islam tidak 
'akan maoe berdiri disamping Ing- 
geris selama?nja. Sambil menoetoep 
pidatonja, dikoeatkannja lagi bah- 

r : ia se p Iwa 80 millicen Moeslimin India ada 
aa “d Haa Mena ban" dm) lah awal-awal orang jang akan me 

injamboet apa-apa poetcesan con- 
|gres dengan penoeh symphatie. 

Kemoedian madjoe poela kemoeka 
-|oetoesan Magrib.   Saja harap kata pemb., congres 
Tini djadi pemboeka pintoe bagi dja 
lan baroe oentoek oemmat “Islam 
boeat bekerdja- -bersama sama, ter 
ostama terhadap masjaalah Pales- 
tina. Alangkah sedih hati kata 
pemb. melihat sdr2 kita di Palesti- 

Ida hal mereka tidak berdosa selain 
ih |dari berkata bahwa Palestina hak 
mereka dan kemerdekaan moesti di 

gh n a | kembalikan mereka. 

tidak maoe 
soldadoe Inggeris. 

pi setelah kami menerima 
oendangan dari Mesir ini oentoek 

es memetjahkan soal Pa 
, maka kami oendoerkan ke 

itoe sementara menoeng| 
'toesan congres. Segala 

congres kata pemb. 

Pan 23N NI Ff ni 

FU 
KY Aa 

  

“us ng menjakitkan hati 

'Pembantoe menoelis: V 

Toelisan mas Cloboth ' sena hgn 
) at cara Oemoem, berhoe-| 

lengan adanja tjita-tjita P. 
erbitkan dagblad ba 

memboeat goe- 
t Poeger sama| 

2 2 Hanna 

elah menjatakan betapa pin- 
Itjangnja oekoeran Inggeris terha 

aldapi masjaalah Sudeeten Djerman 
“Idengan Arab Palestina, pemb. ber 

seroe bahwa menjelesaikan masja- 
alah Palestina tidak lain dari mem 
batalkan teori membagi2 Palestina 
dan memerdekakan Palestina. (sprk. 
berbitjara dengan soeara ber-api2). 
Kemoedian berbitjara poela seo- 

jrang lagi dari Magribi, jang mak 
soednja lebih Png begitoe djoe- 
ga. 

Sea 

| orang tani Sedang mengairi sawah 
inja. Mereka berniat memberi perto 

I |longan, tetapi merekapoen diantjam 
Idan dikedjar sehingga berlari-larian 

1 toenggang-langgang. SN 
Meskipoen si Alil telah didalam 
keadaan jang amat soesah, tetapi 

— roepanja penjerang itoe beloem me- 
|rasa poeas. Dihampiri lagi moesoeh 
'Inja, dan parangnja diajoenkan, se- 
(hingga kepala dan kedoea tangan 
“JAJIl loeka parah, dan pipinja petjah 
Imendjadi doea. Alilpoen melajang 
djiwanja, dan pemboenoeh jg amat 
ganas itoe dengan sendirinja berlari 
'keroemah olisi. | 

Sebab-seb nja, masih dioeroes. 

| Tkobtjoe. 

Broo ini telah terdjadi 
(perkara perkawinan jang amat 

Seorang anak Madedh bernama 
|K. telah Hen tjinta kepada se 
Torang gadi: didesa Bagon (Poeger), 

1 “ Ikemoedian dipinang. Peminangan 
Tn diterimanja, poen hari kawin di 

11 ai 2 | 

Alil, Gemiktunlah, nak, korban 
itoe,. ketika itoe sedang mentjari 
roempoet disawahnja, kemoedian 

ngan tiada diketahoeinja telah di| 
serang orang dengan parang, se- 
hingga poetoes kedoea loetoetnja 

anoe | bahwa 
tentoekan. Setelah waktoenja tiba 

engchabarkan kepada K. 
pengantin perempoean telah 

Tn oei bersedia di mesdjid 
. (Pengantin 

1g aa ah il aK. aa 
pengiring peng ringnja  dimesdjid, 

tiada melihat pengantin perem 
poean bakal isterinja.   dan tas dapat berdiri lagi. Tiada 

djaoeh dari kedjadian itoe, ada 2 
Oleh pegawai mesdjid disitoe di 

beri tahoe, katanja pengantin pe- 

e | hitam an antara satoe agama de- 

jam itoe mendjadikan Volken-/ 
itoe djadi tertawaan orang| 

(Pidato ini dapat samboetan tampik 
5 at jang gemoeroeh). 

na diperlakoekan demikian itoe, pa| 

  

i Asem dari ne- 
“kami selamanja 

tikan mas'alah-mas 
alah Doeni teroetama mas- 
alah Palestina kata pemb. 

Pemb. njatakan betapa litjinnja 
Inggeris mendjalankan politik dja| 

Sekalipoen 
geri Islam, 
tetap mempe 

|djahannja. 
Beteroesnja | ia njatakan bagaima 

na kesal hati melihat satoe ne- 
geri jang bersifat demokrat seperti 
Inggeris melakoekan demikian itoe 
terhadap satoe oemmat jang telah 
banjak menolong dia. Apakah begi- 
toe oepah orang jang menolong ? ? 

Sambil menoetoep pemb. njata- 
kan bahwa oemmat Islam JougoSla 
via berdiri bersama-sama sdr.-nja 
oemat Islam jang lain oentoek mem 
bela negeri-negeri Islam teroetama 
Palestina. 

Kemoedian berdiri poela oe- 
toesan Jaman. 

Oemat Jaman selamanja berdiri 
bersama-sama oemat Islam lainnja 
'kata pemb. oentoek membela segala 
kepentingan Moeslimin. 

Saja tidak perloe berkata pan- 
djang lebar, katanja, amal bangsa 
Jaman mengoempoel derma dari 
wazir-wazir sampai pegawai ketjil- 
ketjil oentoek membantoe sdr. kita 
di Palestina itoe tentoe agaknja se- 
bagai tanda bagaimana perasaan 
oemat Jaman. terhadap sdr.nja di 
Palestina. 
Kemoedian dinjatakannja poela 

betapa perhatian Imam J ahja sen- 
diri terhadap mas-alah ini, hingga 
dipanggilnja Prince Saif oel-Is- 
lam dari Tokio goena menghadiri 
congres ini. Sajang oleh satoe hala 
ngan, maka jang moelia itoe tak 
dapat berhadir. 
Kemoedian, bitjara poela 

oetoesan Tionghoa (satoe peladjar 
di Cairo) menjatakan bahasa Moes- 
limin Tionghoa tidak setoedjoe de- 
ngan politik Inggeris di Palestina 
itoe dan akan bekerdja. sekoeat 
tenaga oentoek -mendjalankan apa2 
poetoesan congres nanti. 
Kemoedian dipersilahkan oe- 

toesan Palestina. 
Dengan soeara sedih bertjampoer 

gembira pemb. menjatakan bahwa ia 
tidak tahoe bagaimana ia akan ber- 
kata oentoek mensjoekoeri djasa 
baik dari segenap Doenia Islam dan 
Arab itoe bagaimana adanja Pales- 
tina sekarang soedah tjoekoep dje- 
las, tidak perloe saja djelaskan 
lagi. Oemat Palestina soedah serah- 
kan djiwanja dengan niat membela 
Tanah Soetji, dan djika kami boeat 
(demikian adalah semata2 terpaksa 
kata pemb. dengan soeara jang 
mengharoe j 
Djam 9,15 Ketoea menoetoepsi- 

dang congres dengan memberi na- 
sehat soepaja djangan bikin demon- 

Istratie. 

rempoean soedah mendahoeloei da- 
tang, dan soedah disoeroeh memba 
tja sachadat lebih dahoeloe dan ke 
tika itoe soedah poelang ke Bogor. 
Djadi terpaksa K dinikahkan seo- 
rang diri. Setelah selesai K de 
ngan pengiringnja laloe poelang. 

Sampai diroemah meskipoen dili 
hatnja kian kemari tidak djoega 
K melihat isterinja. Sampai waktoe 
sore, alangkah K terkedjoetnja apa 
bila tahoe bahwa isterinja itoe. 
“.. boekan jang ditjintai dan di 
pinangnja doeloe, tetapitelah ditoe- 
kar orang dengan perempoean lain 
Dengan merasa amat masjgoel 

dan bersoengoet-soengoet terpaksa 
K. menerima apa jang ada.— 

Siapakah diantaranja jang haroes 
dipersalahkan ? 

R.M. Mangkoekoesoemo 

R.M. Mangkoekoesoemo Adjunct. 
Landb: Consulent di Rambipoedji 
moelai boelan ini dengan telegram 
telah dipindahkan ke S'baia. Beliau 
adalah seorang ambtenaar jang pe 
ramah manis toetoer katanja, dan 
tiada membeda-bedakan. 

memn Gp senam 

SOEBRAKARTA 

P.G.B. dengan 9. V. O. federasi 

Kongres P.G.B. jang diadakan di 
Solo telah memoetoeskan oentoek 
mengadakan federasi baroe dengan 
O.V.O. dan akan mengirimkan salah 
seorang dari pimpinan, toean Joe- 
dawinata, ke Nederland oentoek ke   pentingan2 perhimpoenannja. 

KROJA 

Pembantoe menoelis: 

P.M.S.K. 

Di Kroja telah berdiri perkoem- 
poelan dari anak-anak sekolah, de 
ngan singkat bernama P.M.K.S. (Per 
satoean Moerid Sekolah Krojaj jg. 
'anggautanja terdiri dari moerid2 
Taman Siswa, Neutral, Mardi Tama, 
Meisjes vervolgschool: Ini: vervolg- 
school, dil. nja. Poen pengoeroesnja 
terdiri poela dari anak-anak  itoe 
sendiri. Adapoen toedjoean P.M.S.K. 
mementingkan bermatjam2 sport. 
Moega-moega P.M.S.K. dapat di- 

tiroe dimana mana tempat, hingga 
anak anak kita dari satoe sekola- 
han kelain sekolahan ada persatoe- 
an. Dan tidak olok-olokan. 

Oeang kaboer. 

T Djojo Haltechef di Kroja, koe 
tika minggoe jl. telah menjetorkan 
ceang f 90 kepada jang wadjib kl. 
djam 5 sore. Soedah kebiasaan wang 
itoe setelah dihitoeng dimana medja 
kantoor chef, lantas ditinggalkan. 
Roepanja t. Dj. itoe sore sedang 
sial. Karena kl. djam 7, oewang 
akan diterima oleh t C.S. kedapatan 
koerang f 30. Tentoe sadja t. Dj. 
haroes mengganti. Soeatoe tjontoh 
haroes berhati-hati. 

Berdjoedi 

Di Kroja roepanja salah satoe ke 
senangan centoek sport fikiran ha 
nja bermain kartoe, Apabila tanggal 
moeda kaoem wanita berkoempoel 
disesoeatoe tempat, boekan akan 
bervergadering oleh karena mahal 
nja harga dapoer dan nasib soeami 
nja, akan tetapi ...... memboeroe 
koetjing. 

Teroetama dimana waktoe bajen, 
pindah roemah dan sebagainja, ada 
lah soeatoe kesempatan jang baik 
aentoek bersama-sama  bekerdja 
memboeroe koetjing. Moga-moga di 
Kroja lekaslekas berdiri perkoem- 
poelan seperti A.S.O. di Bogor. 

Bajangan kesengsaraan ra'jat 

Ra'jat tani didaerah Soempioeh, 
sedang ramai-ramainja mengerdja- 
kan tanah sawahnja. Dus koerang 
lebih 6 boelan lagi baharoe akan 
dapat mengambil hasil padinja. A- 
kan -tetapi- moelai-sekarang harga 
beras  dipasar-pasar. soedah naik 
begitoe tinggi sampai 12 cent saban 
saban satoe bekong, dan apabila di 
desa-desa 14 cent (takeran bekong 
oemoem terbikin dari boeah kelapa, 
dan kalau satoe datjin biasa 43 
bekong).: 

Sedang hasil kelapa jang terpen- 
ting bagi rajat desa oemoemnja 
moelai boelan Ramdlan toeroen be- 
gitoe rendah sampai delapan cent 
saban-saban sepoeloeh boetir. 

—.(y —— 

PEMALANG 

Perkoempoelan Kantja Desa 

'Perkoempoelan P. K. D. didirikan 
atas initiatiefnja kaoem tani di de 
sa Kaboenan jang toedjoeannja te- 
roetama akan memperbaiki mereka 
poenja economie, teroetama jang 
berhoeboengan dengan pertanian. 
Olehnja soedah didirikan sematjam 
loemboeng cooperatie, credietcoo- 
peratie dan lagi inkoopcooperatie. 
Anggota dari perkoempoelan ini 
soedah ada 69 orang, sedang keka- 
jaan sebagian beroepa padi diloem- 
boeng dan oeang contant kl. ber- 
djoemlah f 200.— Berhoeboeng de- 
ngan beberapa hal PKD. sekarang 
akan dirobah mendjadi loemboeng 
cooperatie meloeloe, sedang crediet 
dan inkoopcooperatienja akan dima 
tikan. 

Oentoek keperloean 'ini pengoe- 
roesnja soedah memboeat perhoe 
boengan dengan POMER tjabang 
Pemalang. 
Disamboeng dari PKD soedah di 

berdirikan poelau PKD bagian ba- 
gian isteri jang diseboet PPKD jg 
toedjoeannja selainnja memperbaiki 
economie anggotanja djoega oen- 
toek mendjaga kesoesialan dari ka 
|oem poetri. J ang soedah berboekti 
perkoempoelan ini soedah dapat 
memberi pertoeloengan kepada ang 
gotanja soepaja djangan mengang 
goer dengan memberi kapitaal. 
Dengan kapitaal itoe anggota la 

loe melakoekan keradjinan diroe- 
imah seperti membatik, memboeat 
keperloean roemah tangga ketjil- 
ketjil (Handwerken): tafelkleed, sa 
wal bantal, toetoep potji enz, (ke 
betoelan sebagian besar anggotanja 
keloearan Meisjesvervolgschool). 

Beloem djoega menerima in- 
passing besluit 

Teman-teman goeroe di HIS soe 
dah moelai boelan Mei jl. menerima   inpassingsbesluitnja. Dan bagi siapa 

IRENTE PEGADAIAN. 

Seperti orang tahoe, kalau kita 
menggadaikan barang diroemah ga 
dai, itoe artinja kita herhoetang de 
hgan memasang borg. j 
“Borgnja. beroepa barang. Kalau 

hoetang kita itoe soedah kita bajar 
ditambah dengan rentenja, baharoe 
lah kita berhak meminta kembali 
barang jang mendjadi pertaroeh 
atau borg itoe. Djadi pada hakekat 
nja roemah gadai itoe tidak lain 
tidak boekan adalah kantor pembe 
ri hoetang. 

Bedanja dengan Bank begini: 
Kalau kita hoetang kepada Bank, 

borgnja tidak dibawa kekantor Bank 
itoe, misalkan roemah, tetapi diroe 
mah gadai kalau kita hendak ber- 
hoetang haroes sekalian bawa ba 
rang borg itoe. 

Itoe barang namanja: digadaikan. 
Omoemnja, rente jang dinamakan 

woeker, ialah kalau melebihi batas, 
dan woeker itoe tempat kesempatan 
nja ialah dalam hoetang- pioetang. 

Ada satoe hal (peristiwa) jang pa 
toet mendjadi perhatian oemoem 
dan perhatian Pemerintah. 

Si-X menggadaikan barang se 
harga 143. 

Menoeroet atoeran disitoe gadaian 
f 25 sampai f 50 rentennja 5 sen 
boeat tiap-tiap roepiah dalam 30 
hari. Batasnja 180 hari atau: og, 
lan. Tidak boleh liwat. Kalauliwat 
waktoe itoe moengkin barangnja 
hilang. 
Djadi gadaian f 43 rentenja djoega 

5 sen dalam 30 hari boeat tiap-tiap 
roepiah. 

Rentenja 6 boelan sama dengan 
6x (43x5 sen) adalah f 12.90. 

1 pCt. dari f 43, sedang f 12.90 sa 
ma dengan 30 kali f 0.43. 

Djadi berarti bahwa rente da 
ri f 43 dalam 6 hl.adalah 30pCt. 
Kalau dalam 6 boelan kita bajar 

rente sadja lantas diteroeskan 6 
boelan lagi, Kenena berarti 60pCt. 
setahoen. 

Dengan ini pembatja bisa tahoe: 
hoetang f 43 rentenja 60pCt. 

Jang lebih loetjoe, karena jang 
terkena ialah orang-orang jang mis 
kin. Makin besar hoetangnja, ma- 
kin sedikit rentenja, biarpoen pa 
kai nama ,,Gadai“ tetapi toch ber- 
erti hoetang djoega, 
Mengapa hoetang ketjil rentenja 

besar, tetapi hoetang besar rente- 
nja ketjil ? 

Tarief, atau tabel Goebernemen 
jang ada sekarang iniialah sebagai 
berikoet : 
125 —f 50 53 5sen tiap-tiap satoe 

roepiah dalam 30 hari dengan ba- 
tas hoetang 180 hari: 
£S1l—f 15» 8 sen tiap-tiap sa- 

toe roepiah dalam 30 hari dengan 
batas hoetang 270 hari. 

f 15 —f100-— 3 sentiap2 satoe 
reepiah dalam 30 hari dengan batas 
hoetang 369 hari. 

f 100 —keatas-— 1 sen tiap tiap 
satoe roepiah dalam 30 hari dengan 
batas hoetang 360 hari. 

Dari angka angka diatas ternjata, 
bahwa hanja orang orang jang 
mempoenjai barang jang besar har- 
ganja jang boleh hoetang besar de 
ngan rente moerah, artinja: enak 
jang kaja, sedang simiskin tertekan. 

Dengan ini, kiranja mendapat per 
hatian 'oemoem, teroetama sekali 
pehak jang berwadjib. 

  

diantara mereka jang naik gadjih 
menoeroet BBL '38 soedah poela 
merasakan. Sebagian goeroe jang 
bekerdja di vervolgscholen jg seka 
rang ditangannja RR ada poela 
moelai boelan September jl. soedah 
menerima besluit itoe. Biar kasep 
sekarang soedah menerima dan me 
rasakan. Tapi apa kabar bagi goe 
roe di RR Pemalang, sampai seka 
rang masih sadja menocenggoe- 
noenggoe, boelan 'ini ditoenggoe 
tidak datang selandjoetnja... dan 
kabar paling belakang akan dikeloe 
arkan pada boelan Roeasa ini . 
mereka gembira ... tetapi meski 
poen soedah begitoe hangat. kabar 
nja, sekarang kabarnja sadja soedah 
adem ...mereka menoenggoe-noeng 
goe lagi. 

Overdracht, . . . och, overdracht. 

sma 3 Ka 

SOERABAJA 

Londen - Sydney 

Pada hari ini atau besok di la- 
pang penerbangan Darmo dinanti 
kedatangannja seorang scott jang 
terkenal. Ia hendak berdaja-oepaja 
memperbaiki record Londen-Sydney 
jang soedah ada.   menga (jaman  



      

    
     
     

     

  

   
    

      
      

    

     
   
   

  

   
   

    

  

   
       

    

  

   

         

      
           
    

     

        

   
   

       

   

    

     

        

   
   

    

   

   
   

  

   

       
    

  

    

   

     

  

   

   

  

    

     
     

   
   
   

   
   
   

        

   

    

    

     

   

   

  

   
   

  

    
   

    
   

  

    

    
    

     
    

     

   
   
   

   
    

    
    

      

    

   

    

   
     

   

lain 
iboelkan 

b itoe 

g boleh meniroe 

perbintjan gkan 

. dz lah kepoetoesan mem 

a memeriksa fabriek firma 
di Angkee kota 
hari Selasa tgl. 
dengan mem- 

aja telah meh 

taan atau 

ng 
an djiwa. Fin 

talipoen termakan 
ngadja, lepas dari 

engan dosa, akan teta- 
aman dari pada bentja 

mendjadi sebab haramnja 

'Sebab itoe berkenaan dengan ha 
dan haram tidak haroes kita re 
dengan ,,tidak tahoe". Inilah hik- 
inja daripada adjaran Islam di 
m hadith jang sahih, jang me- 

adjarkan, bahwa jang halal ter- 
dan jang haram ternjata dan 

ra kedoeanja (jaitoe halal dan 

m) ada perkara2 jang samar 

ygoe-ragoe). Laloe diterangkan 

2 barangsiapa hendak memeli 

edah terdjeroemoes ia kepada 
ang”haram. 

aka sangatlah beroentoeng saja 

an boleh menjaksikan kepada ka- 
oem Moeslimin oemoemnja, tentang 

“margarine dan “minjak sapi”, dll.| 

'minjak makan dan minjak masak| 
|dari pada fabriek Van den Bergh 
litoe. 

- Saja telah mendjalani fabriek| 
Jlitoe dari moelanja sampai achirnja. 

a|orang sampai diachirnja barang boej 

(latan jang soedah djadi masoek di- 
dalam kaleng atau botol, jditoetoep| 

| matilaloe dimasoekkan kedalam pe-| 
oentoek dikirim. 

lalran masoek perioek besar pendjer 
-'nihkannja, masoek perioek poela 

menghabisi segala baocenja, pindah 
ik |ketempat mentjampoerinja dengan 

sajal barang jang mengoebah sifatnja 

0€e|memberi warnanja, rasanja dan ba 

loenja mendjadi margarine, atau mi 

njak samin, atau lain-lain jang soe 

ah terseboet tadi. 
| Segala itoe dengan tidak dising- 

.Igoeng, disintoeh orang, malah dja 

1|rang bertemoe dengan hawa oedara 
ri loear. Sangat terpelihara dan 

Iterdjaga bersih dan soetjinja. 

a-| Tiap tiap obat dan tiap tiap barang 

a|bakal oentoek segala pekerdjaan 

-|jang terseboet tadi itoe satoe per 
eIsatoe saja lihat, saja periksa ber 

1@|sama dengan kawan saja, tidak ada 

| satoepoen tertjampoer bagian hewan 

atau toemboeh-toemboehan jang ter 

larang Jidalam hoekpem tidak ada 
| bangsa batve atau tanah atau garam 
atauair jg termasoek kepada bang 
saratjoen. 

   boleh diketa- 

jang saja lakoekan dengan sedapat 

dapatnja teliti dan dengan sepe- 
'noeh-penoehnja pertolongan dari 

pada kepala firma Van den Bergh 

'|itoe, memberi djawab atas tiap-tiap 
8 |(pertanjaan saja, menoendjoekkan 

tiap-tiap barang jang saja minta 
melihatnja, bolehlah saja menerang- 
kan dengan jakin, mendjawab per- 

rsaingan jang 

djandji Nan 

'bahwa dalam mentega (margarine) 

dan minjak sapi dengan berbagai- 
tjapnja boeatan fabriek Van     

   
tjampoer minjak babi atau 
rang jang terlarang didalam 
slam, baik dalam bakalnja, 

n jang digoenakan dalam 
tnja. (Arta).     
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POERA in 
— Keadaan penjakit menoelar 
Menoeroet siaran penjakit menoe 

| dari Eastern Bureau di Singa- 
a ke 

d 

   

eta kolera 23, tjatjar 1. 
t 1, pest tikoes 2. 

adras: tjatjar 1, 
ca0: kolera 15. 

“k ': kolera 14, 
kolera 24, tjatjar 17. 

| Dinjatakan berpenjakit menoelar, 
Cochin oleh Indonesia sebab pest 

membentjana ke-| 

rakan imannja haroes menjing-| 

ri jang samar. Djika tidak nistja| 

ng |mendapat pengetahoean jang jakin| . 

Dari tempat masoeknja, dari tangki) 
atau tongnja, minjak2 jang men-| 

djadi bakal itoe, tidak disinggoeng| 

Minjak bakal itoe melaloei seloe| 

Maka sebagai hasil pemeriksaan.j 

tanjaan pada pangkal soerat ini,| 

rgh di Angkee(Bataviajtidak | 

dalam obat-obatnja atau 

'#schopzichter. 

atau diserahkan kepada 
oetoesan jang akan me- 
ngi dengan membawa lijst- 

- larchitect. 

adaan penjakit menoelar 
achir Minggoe tg, 29 Ok-| : 31 

adalah sebagai berikoet:| Harga makanan Pasar Gemeente 

“(OBAT KEPOETIAN) 
Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 
   ini Pil Bidada i jaitoe bisa menjemboehxan 

segala matjem penjakit jang dari djalennja 
darah | pe jirit-penjakit dipecranakan 
Seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan cilain waktoenja, jang ke- 
aloeannja berbaoe, gatel 

peranakannja letj-t serta pedih, tangan kaki 
| dan p nggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 

sakit sesocdahnja bersalin dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken p-rhoeboe- 
ngan SOEAMI-IS TRI. "endeknja inilah 
obat jang boleh dinslang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida dimi- 
noem, 1 biiji boeat 1 Minggoe. 

      

   

  

   

    

   

   
   
   

   

    

  

   
   
   

   

    

   
   

HARGA SEKARANG : 

   
    

  

   

Adapoes kr koeatannja jang tervetama dari Gerna kamoe poenla keses 
hat... pilihlah obat jang 

soedah t...iashoer. 

PIL BIDADARI. 

Djangan kelifgod 

$ Pakei sadja ini PIL BWSNANOTn 

dikemaloran, jang sanget teroetam MESUL 
djabannja hoeat se Ololail aa 

Yna 

    

Njonja-njonja dari gafslefepasas 

dan kesoesahan jare Nuig 

hoeboeng dengan p@IEISISE 
   

   

» 

» 

»7 

orang pramposa th 

seperti kepoe: 
tian d.L.. 

3 
2 

jang boeat terpakai 10 Minggoe per duos F 4.25 
21235 

pa D5 
» 1.10 dan F 0.55 

  

          

centoeng in. 

kit bengek. 

batoeknja berenti d:n bisa enak tidoer. 

   

   

            

   
    

habisan boleh teroes pesen dikami poenja 

SEMARANG 
PA ai 

Pendapatan Douane. era 

Pendapatan douane Semarang da- 
lam boelan October 1937 ada f 822. 
riboe sedang dalam boelan Oct. 38 
£ 768.000 dan moelai Januari sam- 
pai October 1937 ada f 7.775.000 se- 
dang dalam tahoen 1935 f 7.056.000. 

—— O-— 

Sop 
Tetelan 
Rawon 

Pakai 
Kaki dll. 

MOETASI. 

.. Dept. Econ. Zaken. 
Diangkat sebagai pegawai oen- 

toek penerangan perdagangan pada 
kantoor voor Handel, toean R. 
Soetrisno, sekarang diserahi 
perwakilan oentoek sementara wak- 
toe djabatan terseboet, dengaa ke- 
terangan, bahwa sebagai tempat 
bekerdjanja tetap Poerwokerto. 

” 

Bebek 
Gangsa 
Ajam 
Kapoen 
Kalkoen 
Merpati - 

: ' Bosehwezen. 
Toean Barnas Sarbinitw. 

'adspirant -boschopzichter oentoek 
sementara diserahipekerdjaan bosch 
opzichter. 

Volontairs tt. R. Soedarmo 
Djojosepoetro, W.R. Lei- 
delmejer, dan W.J. Nicolaas 
oentoek sementara waktoe diserahi 
perwakilan djabatan adspirant-be- 

w.pelor 
Telor bebek 
Telor asin 
Telor ajam 

Ikan 

jang di ys 

Kakap - Beschopzichters pada Dienst van : 
Terie het Boschwezen di houtvesterij Tje 

poe, tt. Koestono Sastro- 
poerojo dan C.J. Schotel 
diangkat sebagai adspirant-bosch- 

'Gaboes 
|Leleh besar 
Leleh 
Goerameh 
Ikan emas 
Bandeng 
Oedang 

  

DAGANG 
  

Djambal 
Gaboes 

| Betawi. , Peda poetih 

Dari 30 Oct sampai 5 Nov. '38 (Beda merah 
Daging sampi.     tg. 4 Nov. '38.   

toko. 

aa 

Daging Kerbau 

Daging panggang 

Daging babi 

Zonder gemoek 

Daging Kambing 

UBA IT BENGEK (ASTHMA) 
Semoea orang poen tentoe telah ketahsei kesengsaraann'a orang jang 

diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajih, 

hilanglih orang puenja argen-angen atau keinginan oentvek dapetken ke- 

Bangsaboeroeng 
seekor 

10 boetir 

Kemboeng besar 

Gaboes besar 
ketjil 

€ 

ketjil 

Ikan kering 

Tjoemi-tjoemi besar 
Biefstuk sekati 0,40- |Tjoemi-tjoemi ketjil 

Haas » 0,55 |Terie 
|Daging panggang » 0,385  |Trasie oedang 
Hati “ig » 0,55  |Trasie ikan 

Lidah “» 0,72!/,| Trroeboek 

7 

” 

Bawal tenggiri,tongkol 1 kati 
Ekor koening dll. 

"” 

seekor 
kati 

” 

ekor 

kati 

3, 

seekor 

kati 

& 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special bbeat, mengobati penja- 

Tenggorokannja tid1 kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesnesahan. Djil'a 

dipakei pada wakioe timbcel kot matnja penjakit, bisa ternjara khasiatnja seperti obat soentik 

sadja. demikizn poela boeat hilangken b,tock bisa dengan gimpang, pendeknja d pakaenja me- 

ngobati bisa Sumpai samprerna menoeroet kta psenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKIINJA: Boeat bengek, sakit drdjalaian n2ps, antero bato' k, batoek re- 

djan (batoek sesek), be-keringet diwakioe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 

wasir dan boeat anterv penjakit djantoeng jarg membikin lelah. | | 

Ter HARGANJA: per flesch isi 20 tablet 

Ini obat2 bisa dpat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

4 
2 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Avent  Resar K. ITO Sc Co, 
Molenvliet West No. 203-204 Telf, 293 Batavia 

f 0,65 

    

  

Sajoeran. 

3 Biet bidji 0,02 
aah Bruine boonen ikat 0,03 

: Boontjis kati 0,12!/, 
oaN Kool poetih bidji 0012'/: 

Ta etimoen » 0,01 
0,15 banana djogo kati 0,121, 

ostelein ikat 0,01 
Prei 3. 0,02 

0,45 |Salade bidji 0,01 
0,37'/, |Spinazie ikat 0'01 
0,32'/, | Tomat bidji 0,01 
0,32'/, | Wortel ikat 0,021/ 

Djagoeng moeda aU 5 
0,32'/, |Djagoeng toea bidji 0,01 
1,25 |Katjang pandjang ikat 0,01 
0,40 ILaboe bidji 0,05 
0,85 Lobak ikat 0,021/, 
1,50 |Peteh 10 bidji 0,15 
0,15 |Paree s0 Oki 

Terong PUASA 
Tjabe kati 0,12'/, 

0.28 Tjabe rawit au 

0,28 , 
0,27 Boca h-boeahan 

Ananas Buitenzorg bidji 0,05 
Ananas Bantam Bea 

0,26 | Ananas Palembang » 0,09 
017) Pan Kan 10 bidji 0,50 

Ll /o2| Djeroek Pompelmoes NS 
0,04  |Djeroek mase 1015 
Den Doekoe 100 bidji  — 

027/,| Mangga Aromanis » 908 
0,10 angga 401€ ». 9 
0,10 Mangga Indramajoe sn DO Ya 
0,03 | Pisang radja sisir 0,15 
0,27'/,| Pisang Ambon 2 bidji 0,11", 
0,21/,| Pisang Tandoek 1». 00212 
0,30 | Ramboetan Matjan ikat '— 
0.321), | Ramboetan Njonja 3 — 
3212 Bala 

Sawoh 10 bidji 0,07!/, 
Zuurzak u. 0061, 

0,35 : 
0,211. Lain-lain 

1 ea Emie 10 bidji 0,07!/, 
017 . Tahoe TU aa 
0:80 2| Toge kati 0,03 
tni Parang boengkoe 0,04 

0,721/4 
0,15 
0,30 9 — 
0,12'/y 
0,80 Sh    

     


