
  

    

      

   

DITERBITKANOLEH | 
Drukkerij ,PEMANDANGAN” N 

- Rigenaar:. : 

R.H.O. DJOENAEDI 
Pn 

Xx 

KANTOOR: 

   

—— 

Ini hari terbit 

  

      

  

— 

   

Ka 
2 

  

— Program 

».. Dengan senang hati kita membatja 
samboetan sdr. Max dari Persdienst 
Penoendjoek Moeda atas suggestie kita 
oentoek mengadakan nutionaal Jeugd 
congres. . g 

  

toedjoe sekali dengan suggestie itoe. | 
Pada azasnja seroean kita soepaja 
Indonesia djoega mengoetoes wakil 
nja ke Konperensi Pemoeda sedoenia 
dimoefakati poela oleh sdr Max, 

»  Itoelah jang memang kita maksoed 

anggap sebagai soeara dari pemoeda 
Indonesia seoemoemnja. Sekarang nja 
ta sekali bahwa seroean kita dapat 
perkatian dari jang berkepentingan, 
Maka. dari itoe kita pertjaja bahwa 
masing-masing pergerakan pemoeda 
akan mengaboelkan suggestie kita jang 
diperkoeatkan oleh persdienst penoen 
djoek moeda. : Net 

Dalam program jang disadjikan 
oleh sdr, Max, kita ada 'mempoenjai 
keberatan sedikit jaitoe: 
“1, tentang pemberantasan pengang 
goeran pemoeda. 

2, tentang mengoetoes wakil dari 
Indonesia ke Konperensi Pemoeda se 
doenia. 

Sdr, Max berpendapatan bahwa 

    

| Senen 107, Batavia -Centrum 

— Jeugdcongres 
ai 

Dalam samboetan. itoe sdr Max se 

kan. Soeara pewoeda ini bisa kita | 

setengah lembar 

  

Nationaal 

Oleh Wisnoe 

(segala apa jang bersangkoetan dengan 
pemberantasan penganggoeran pemoe 
da. Djadi semoea peroesahaan dari 
Bond itoe haroes dibawah penilikan 
dan pengoeroesannja commissie tsb. 

Hanja Commissie jg menanggoeng 
djawab atas semoea kedjadian dalam 

| pemberantasan penganggoeran pemoe 
da, Openbare lezingen jg ditoedjoekan 
pada pemberantasan itoe haroes dior 
ganiseer oleh soeatoe locale commissie 
|jg telah dapat persetoedjoean dari cen 
trale commissie, Djikalau kaoem toea 
diminta mengorganiseer peroesahaan 
maka perhoeboengan antara locale en 
centrale commissie haroes mengingati 
pada pertjampoeran tangan terhadap 
pada Bond itoe, - 
, Kita akoei bahwa memberantas pe 
nganggoeran pemoeda itoe berdiri di 
loear lingkoengan gerakan pemoeda 
akan tetapi keadaan memaksa oentoek 
memperhatikan soal itoe. 

Kita haroes mempoenjai fikiran jg 
dynamisch, djangan statisch, soal pe- 
nganggoeran pemoeda pada ini waktoe 
moentjoel kemoeka. Toedjoean soeatoe 
pergerakan, djadi pergerakan pemoeda 
poela, ditentoekan oleh keadaan dan 
waktoe. Djika dalain soeatoe waktoe 
soal penganggoeran pemoeda mendjadi   Bond tidak bisa memberantas pengang 

goeran pemoeda, sebab sifat pergera- 
kan pemoeda oemoemnja seperti soe 

|. 'atoe kweekbed. 
0... Djalan jang oetama kedjoeroesan/ 
—. itoe menoeroet sdr, Max hanjalah ka- 

| sih penerangan kepada mereka jang 
berkepentingan soepaja menggiatkan 
oesahanja. KE 5 ea 

— Kita tidak setoedjos kepada pendi- 
rian sdr Max itoe, Kita haroes me- 
ngerti keadaan jg njata. Berapa riboe 

- pemoeda jg ta' poenja pekerdjaan ? 
Betapa pengaroeh penganggoeran 

kepada psyche pemoeda, oemoem telah 
. mengetahoei. Moraal pemoeda roesak, 
'merosot oleh karena penganggoeran. 

.- Dari pemoeda ini banjak sekali jang 
| mendjadi perdjakat2. Maka dari itoe 

|. gerakan pemoeda berkewadjiban poela 
menfjampoeri soal ini. Penganggoeran 
pemoeda bisa menimboelkan penjakit 
masjarakat jg hebat jg tidak moedah 
dibasmi. Gerakan pemoeda mesti bisa 
toeroet memberantas penganggoeran 
pemoeda. Djanganlah hanja beri cur 
sus kepada pemoeda2 jg soedah mem 
poenjai oesaha, tetapi djoega kepada 
pemoeda2 jang ta' poenja pekerdjaan, 
oleh karena pengetahoeannja tidak 
tjoekoep. 

Ini djalan indirect jang moedah di 
lakoekan oleh gerakan pemoeda sendi 
ri. Djalan direct oentoek memberantas 
penganggoeran pemoeda ialah meng 
oesabakan peroesahaan dimana pemoe 
da pemoeda bisa bekerdja. Actie atau 
protest kepada Pemerentah tidak per 
loe, Oesahakanlah sendiri peroesahaan 
apa sadja. Asal pemoeda-pemoeda bisa 
bekerdja dan peroesahaan itoe bisa 
bidoep tidak roegi. Djanganlah setoe 

.djoe pada pendapatan kita hanja pada 
azasnja sadja, tetapi haroes djoega 
maoe memberantas keberatan2 jang 
merintangi maksoed itoe. Soedah se 
mestinja semoea ini haroes dikerdja 
kan dengan teliti dan matang2. Salah 
satoe pemoeda jg membatja ini akan 
berkata: kita beloem poenja pengala 
man. Bagaimana bisanja peroesahaan 
hidoep dengan selamat djika kita ti 
dak poenja pengalaman? ' 

Ini betoel sekali. Tetapi djangan 
teroes poetoes asa. Gerakan pemoeda 
bisa minta pertolongan kepada pihak 
kuoem toea soepaja mengorganiseer 
peroesahaan itoe. Pada sa'at ini soedah 
ada peroesahaan jang diorganiseer 
oleh kaoem toea dan dikerdjakan oleh 
pemoeda2. Tetapi jang saja inginkan 
jalah soepaja lambat laoen organisatie 
itoe diserahkan kepada pemoeda sen 
diri. 

Dengan 

    

    

garis? beser kita oesoelkan 
soepaja Congres akan menetapkan 
commissie permanentjang mengoeroes 

  

poesat perhatian maka menoeroet fi- 
kiran kita ta'ada keberatan sama se- 
kali kalau gerakan pemoeda djoega 
toeroet memberantas penganggoeran 
itoe. Oleh sebab terang sekali banjak 

ini akan mengganggoe ketenteraman 
oemoem maka seroean atau suggestie 
kita itoe bisa dibenarkan (te recht- 
vaardigen). as 

Soepajasmenghindarkan kesalahan 
faham maka ditoetoerkan disini bahwa 
oesoel kita tentang uitvoering atau 
tjara tjaranja oentoek mentjapai mak 

pemoeda) hanja dengan garis2 besar 
dan djika ada jang lebih sempoerna 
boleh diganti. Boeat kita jang perta 
ma sekali asal gerakan pemoeda toe 
roet memberantas penganggoeran pe- 
moeda, 

Punt jang kedoea, jaitoe tentang wa 
kil Indonesia didalam Konperensi Pe 
moeda Sedoenia, tidak akan kita pan 
djangkan. | | 

Sdr, Max setoedjoe dengan maksoed 
kita soepaja Indonesia mengoetoes 
wakilnja ke wereldjeugdconferentie, 
tetapi hanja pada azasnja. 

Sebeloem diselidiki dan diketahoei 
sifat dan toedjoean conferentie itoe 
maka Sdr Max berpendapatan djangan 
lah gerakan pemoeda Indonesia mem |: 
boeang tempo oentoek soal itoe. Me 
noercet sdr Max lebih baik nationaal 
Jeugdcongres itoe dimatangkan. 
 Boeat kita dalam Nationaal Jeugd 

congres itoe poela haroes dibitjarakan 
tentang kemoengkinan akan mengoe 
toes wakilnja di Konperensi itoe ma 
ka itoe haroeslah dibentoek soeatoe 
commissie jang diberi beban oentoek 
menjelidiki . soal itoe, Hasil pekerdja 
annja teroes dikasihkan kepada bes 
tuur Bond jg diberi hak oleh Congres 
oentosk memoetoeskan teroes atauti 
daknja mengoetoes wakilnja.Tentang 
siapa jang dioetoes dsb itoe perkara 
'moedah sebab masih banjak tempo. 

Soal ini kita pandang penting se 
bab pemoeda lain regeri bisa menge 
tahoei bagaimana keadaan Indonesia 
|seoemoemnja dan pemoedanja choesoes 
'nja, Kita tidak akan mengoelangi lagi 
tentang faedahnja ini berhoeboeng de 
ngan kedoedoekan Indonesia dalam in 
ternasionale politiek. 

lang lagi bahwa Nationaal Jeugdcon- 
gres haroes diadakan. Djanganlah pe 
moeda kita hanja in principe setoedjoe 
pada suggestie ini, ig 

Kerdjakanlah suggestie ini dengan 
betoel2, Djika gerakan pemoeda Indo 
nesia insjaf dan it atas kewadjiban 
nja, nistjajalah Indonesia akan dapat 
memetik boeah dari pekerdjaannja,   

      

pemoeda jg tak bekerdja dan keadaan | 

soed kita (memberantas penganggoeran | 

Boeat penoetoep toelisan ini kita bi 
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1 Perkabaran | 
  

Bandjir besar di Palestina 

Dari Jeruzalem diberitakan oleh 
Transocean, bahwa di Palestina telah 
timboel bandjir besar jg disebabkan 
oleh karena hoedjan lebat dan besar 
ini menimboelkan beberapa kesengsa 
raan di Palestina jg hingga kini soe 
dah ta' mempoenjai roemah tagi. 

Keadaan di Tel Aviv debih hebat 
lagi dan kotakota jg ada diloearnja 
sama tenggelam. Pembesar pembesar 
mandaat soedah melikoekan pertolo 
Ingan tentang hal ini. Berita berita da 
ri Syria menerangkan bahwa sesoedah 
nja bandjir besar ini selesai, maka 
akan timboel penjakit typhus 

Anti Inggeris 

“Dikalangan Moeslimin. 
Dari Cairo diberitakan oleh Havas, 

bahwa kalangan2 jang boleh dipertjaja 
ta' mempersetoedjoei berita loearan 
tentang anti soeara Inggeris jang men 
djalar kesegenap kalangan2 Moeslimin 
dan djoega berita-berita jang mengoe 
moemkan, bahwa Radja Ibn. Saoed 
mendjadi radja segenap bangsa Arab 
dari Bagdad sampai ke Marokko. 

College van Gecommitteerden 

Dewan kaboepaten 
Serang. 

B. Boelstra, Ass. Resident 
R.M. Soepomo, Hoofd Opzichter 
R. Irlan, Adj. Landbouwconsulent 
M.H. Atmawidjaja, wedana politie 

Ea pengganti : 
R. Roebaja Soeriamihardja Wd kota 
M. Portier, pensioen Adj. Commis- 

saris van politie 

Dewan kaboepaten 
k Pandeglang 

Dr. DSP Oranje, Ass Resident 
Mr. Joesoepadi Adiwinata, Ambte 

naar Dept. v. E. Z. : 
P.A. Ward, Administrateur Rubb. 

Onderneming 
Entol Danawi, particulier 
pengganti : 
Mas Moedanoe, Hoofd Opzichter 
Entol Entot, Onderwijzer 

Dewan kaboepaten 
Lebak. 

JA. Ochtman, Ass. Resident 
Rd. Karmadikoesoemah, Hoofd HIS 
Rd. Oe. Poeradiredja, Sectie Opzich- 

ta 3 
Mas Soepono, pensioen Commies 
pengganti : | PA 

R. Hadji Djajawinangoen, particulier 

“ R. Kariawinangoen, Emp, Rubb. 
Onderneming 

—. 9 —— 

Gerindo berkobar 

Gerindotelah disam 
boet oleh Rakjat In- 
donesia dengan gem- 
bira. : 

Badan Pers Gerindo menoelis : 
Pada permoelaan boelan ini maka 

dibeberapa tempat telah berdiri bebe 
rapa tjabang Gerindo. Tjabang tjabang 
baroe itoe bersama dengan soesoenan 
pengoeroesnja adalah sebagai berikoet: 

I. Tjab. Pematangsiavtar 
Ketoea sdr. M. Thalib 
Penoelis sdr, Abdullah Jusuf 
Bendahari sdr. Machmoed Loebis 
Pembantoe sdr. sdr. : Mahiddin Nst 

dan Boesam., 

Alamat: Wilhelminasir, 97. 
“2. Tjab, Menado. 

Ketoea sdr, Tumbel. 
Wakil Ketoea sdr. Rudolf Pantouw, 
Penoelis sdr, Dauhan. 

' Bendabari sdr, Durand 
Pembantoe2 sdr, 2: Uno, Hengkeng- 
bala, Sorongan, Hermanes, dan Ra 
intung. Ta 

3. TN Balikpapan 
— Ketoea sdr. Hasan, 

Penoelis sdr, Abdoelmadjit. 
Bendahari sdr. Asim 
'Pembantoe2 sdr.2: Matdjoehri   dan Barisen, 

    

  

Simpanlah badar 

“Mintalah keterangan 

dan Kantoor Alg. Centr. Bank   

N.V. ,Algemeene Centrale Banks 

Administratie ,,Pemandangan“ Senen 107, teli, 1810 WL. 

Hoofdvertegenwoordiger E.I.K. SINSOE. 

dan tariefonja kepada 

Koningsplein West 17, tel, 2812   
  

Alamat: Sdr. Hasan, Klandasan, 
4. Tjab. Barabai, (Borneo). 
Soesoenan pengoeroes tidak lama la 

gi akan menjoesoel Alamat: Sdr. Ha- 
dji Boeseri, Birajang, 

Kongres Perempoean Indonesia 
jang ke tiga. 

Boelan Juli tahoen 1938 soedah de 
kat, pada boelan mana kaoem Iboe 
Indonesia akan berkongres di Ban- 
doeng, oentoek membitjarakan kepen 
tingannja dan lain-lain so'al jang ber 
sangkoet dengun pekerdjaan kaoem 
iboe di dalam masjarakat kita. 

Di dalam kongres ini tentoelah ka 
oem iboe semoeanja tidak ada jang 
maoe ketinggalan memadjoekan sega 
la hal-hal jang berhoeboeng dengan 
pekerdjaannja masing2, 

Apakah kongres ini boekan soeatoe 
kesempatan oentoek memperlihatkan 
ketjakapan dan kemadjsean kaoem 
iboe Indonesia seoemoemnja dan akan 
memperlihatkan djsega betapalah be 
sar artinja pekerdjaan kaoem iboe In 

'Idonesia itoe bagi masjarakat ? 
Kongres akan mendjadi oekoeran 

dan oedjian oentoek pemandangan 
oemoem terhadap peilnja keadaan ka 
oem iboe Indonesia. 

Djika kongres keadaannja tidak 
menjoekoepi pengharapan oemoem, 
siapalah. jang menanggoeng djawab ? 
Tentoelah ,Kaoem Iboe Indo- 
nesiasegenapnjas. 

Djika kongres tidak ada hatsilnja, 
siapakah jang ditjela oleh oemoem ? 
Tentoelah ,Kacem Iboe Ind o- 
nesia segenapnja" djoega. 

Dari sebab itoe mendjadi kewadji- 
ban batin dari Kaoem Iboe Indonesia 
oentoek bekerdja dengan sekeras-keras 
nja oentoek mempertinggi peilnja dan 
mempentingkan kongres jang akan 
datang itoe. 

Kaocoem Iboe Indonesia, sokonglah 
kongres ini, dikongres mana kamoe 
haroes memadjoekan oesoel2 jang men 
djadi djalan mempersatoekan organisa- 
ti2 kaoem iboe di Indonesia, agar soe 
paja pekerdjaan kita lebih berhasil. 

Djika ada perkoempoelan jang be 
loem terima makloemat, mintaklah 
kepada nj. S8. Tirtosoewirjo, 
Coenstraat 6 Bandoeng. 

Siapa jang maoe mendermakan wang, 
kirimlah wang itoe kepada: rj. Moch- 
tar Praboe Mangkoenegara 
Oosteinde 2 Bandoeng. 

Rakjat Indonesia segenapnja, teroe 
tama Kaoem Iboe Indonesia, pengoe 
roes Kongres menoenggoe sokongan 
kamoe sekalian. 

—.& — 

Kebanjakan orang Jahoedi di Toerki 

Dari Ankara diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa bangsa Jaboedi tidak bo- 
leh masoek!ke Toerki, ketjoeali kaoem 
Jahoedi jang terkenal dan djoega jang 
terpeladjar. Hal ini telah dimadjoekan 
rentjana oleh minister van Landbouw 
ja'ni toean Toprak kepada Nasionale 
Vergadering. Sesoedahnja bangsa Ja- 
hoedi moelai pergi dari Djerman raa- 
ka Toerki telah menerima koerang le 
bih 100 Duitsch Joodsche professoren 
dan specialisten. 

Tettang Kabinet Belgi crisis. 

Boleh djadi Coalitie 
Kabinet. 

Pierlot ialah minister jang ketiga 
dan jang diserahi dengan membentoek 
soesoenau kabinet, ini tidak sanggoep, 
hingga kabinetcrisis ini soedah 10 
hari lamanja. Oplossingnja boleh dja 
di meroepakan soeatoe coalitie-kabinet 
dengan kaoem Liberaal, kaoem Kat 
holiek dan kaoem Socialist.   

Pertjobaan jg keempat, 

Radja Leopold telah menjerahkan 
kepada Henri Spaak oentoek memben 
toek soeatos soesoenan kabinet Nasio 
nale Benbeid. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Spaak telah melakoekan perintah ini 
dengan tjara prinsiep dan selandjoet 
nja ia haroes bermoefakatan dengan 
handai.taulannja kaoem politiek ter 
lebih dahoeloe, djika ia akan rue- 
ngoemoemkan besluit ini dengan de 
finief. 

— 

Perkara pemboenoehan kedjam 
di Salatiga 

Dari Salatiga diberitakan oleh Ane- 
ta, bahwa pengadilan Landraad disa- 
na telah mendjatoehkan hoekoeman 
kepada perkara tentang pemboenoehan 
atas dirinja seorang Bekel Doeren dis 
trik” Tengaran. 

Ia, karena melakoekan perboeatan 
spion telah disembelih: 

Terdakwa pertama ialah seorang 
bernama Sastroloegito, seorang jang 
dahoeloe pernah melakoekan kedjaha 
tan seroepa itoe djoega. 

Terdakwa lain lainnja, ja'ni Soredjo 
dan Soengep masing masing dihoekoem 
15 tahoen. Pembela minta bebas. Pe- 
sakitan teken apel. 

TG 

Radja Griekenland di Pariis 

Dari Parijs diberitakan oleh Havas, 
bahwa Radja dari Griekenland soedah 
tiba di Parijs. Radja ini bersantap 
dengan president Lebrun dan selan- 
djoetnja beliau melakoekan pertemoean 
dengan Cheautemps pada sorenja jg 
speciaal datang dari Brussel ke Parijs 
oentoek mempersaksikan koendjoengau 
Radja ini. 

— 9 — 

Rakjat Negeri Belanda 

A da 28,668 orang perem 
poean jang lebih ba- 
njak djoemlahnja da 
ri lelaki. 

Menoeroet Centraal Kantoor voor de 
Statistiek, maka pada tanggal 1 Janu 
ari jbl, djoemlah rakjat pendoedoek 
negeri Belanda (Nederland) ada 8.556. 
930, diantara mana terbagi 4.264.126 
lelaki dan 4,292.794 perempoean Ini 
berarti bahwa rakjat negeri Belanda 
ada kelebihan perempoean banjaknja 
28.668 orang. 

Bab 0) mala 

Harapan besar bagi Madoera. 

Aneta mendengar kabar, bahwa se 
karang ini orang sedang melakoekan 
permoesjawaratan dengan negeri loea 
ran tentang pendjoealan soeatoe par 
tj besar garam Madoera berdasar ke 
pada basis eommercieel, kira kira 
150.000 ton. 

Djika pendjoealan ini bisa terdjadi, 
maka besar harapan bahwa Madoera 
akan mendjadi soember pentjaharian 
orang. 

—— 0 and 

Handelsexpositie. 

Vereeniging dari Huisvrouwen di Ba 
tavia, moelai tanggal 5 November ke 
marem telah mengadakan handelsexpo 
sitie jang ke empat, bertempat di , Con 
cordia“ dan berlakoe sampai tanggal 
8 Nov. j.a. d. Menoeroet programma 
nja akan diadakan demonstratie2, mu 
ziekuitvoeringen, pidato2 tentang mo 
de, dan sebentar malam akan diada 
kan advertentiebal.   
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000 segala anggota Gerindo pada choesoes 

| ja dan “ada Rakjat Indonesia pada 
| Oemoemnja, soepaja menjokong segala 

oesaha bangsa Tionghoa di Indonesia 
Sa Ka Bea on Wemdarita gsara 

|. golongan rakjat Tionghoa jg 

|... 4 Memperhatikan akan bertambah- 

| nja kegontjangan keadaan internatio- 
naal, Gerindo berpendapatan, bahwa 

|. #oedah pada tempatnja dan pada wak 
” toenja bangsa Indonesia dengan sele 

kas2nja moesti mendirikan industrie 
nationaal, soepaja dalam bagian besar 

—. kebostoehan ekonomie kita djangan 
— lah tergantoeng kepada negeri loearan 
adanja, EN Sa 

    

   

   
   

Pengoeroes Besar 2 
“ Gerakan Rakjat 

“Indonesia. 

disadjikan Resoloesi, dari Buro| 
Perdamaian Indonesia di Leiden (Ne-| 
derland). 1 Si 2 kaga PA aa 

ro Perdamaian Indonesia di Leidenj 

|... dihadiri oleh stoeden stoeden Tiong- 
| hoa, Belanda dan Indonesia, sesoedab 

mendengar oeraian2 tentang keadaan 
internasional jg disebabkan oleh pej 
njerangan negeri negeri asing di Spa- 

    

' Tiongkok, berpendapat, bahwa oleh ke 
roesakan jg dilakoekan terhadap kea 

| dilan internasional dan terhadap per 

. @jandjian2 jg diakoci, keadaan adalah 
mengandoeng penoeh bahaja. . 

  

      

   

   
     

        

   

    
     

   

  

     

   

   

  

    
   

     

    
      
     

    
    
   

    

    

    
     

     

     

    

   
   

  

            

     
      

   

| mengandoeng penoeh bah 
2 Rapat menjokong resoloesi dari kom 

“misi jang 23 jang diambil dengan soe 
| ara boelat oleh Kerapatan jang ke 18 

Djepang di Tiongkok disalahi, dimana 
| Gidjandjikan sokongan rohani dari 
— Nolkenbond kepada Tiongkok dan di 

mana dikeloearkan seroean kepada ne    
  

: BERITA REDAKSIE 
| Banjek kabaran dan artikel tertahan 

karena kekoerangan tempat, diantara 
inja boeah pena pembantve kita Rea 

“ Yist dan boeah pena t. Mhd. Ko- 
' sasih dari Usi, Djakarta. : 

Harap jang berkepentingan dan jg 
bersangkoetan soedi memaafkan ! 

2... Besok hari Senen kedoea artikel 
— itoe akan dimoeatkan. 

: Ga 

. Lelang di Betawi 

“ 8NovemberSenen. 

|. Lelang di roemah t. W. Gous 

  

   

Madioenweg 19 oleh Weltevreden 
—. Lelang diroemah — t. Fh. Dekker 

Pa alan Hiseink 
e oleh John Pryce 

t. W.E. Abels 
oleh Hooper. 

2 | Teean Moes ke Negeri-Belanda. 

1 Dari Betaw diberitakan oleh Aneta, 

   

  

   
    

jan beberap 4 a bertinggal di 
Indonesia ini oentoe akoekan ins 
p kestaja dai djoega ng mempersaksi 

. kan ketjelakaan baal Iu ioah v, 
  

      
  

|. maka pad ov. beliau telah 
beralnk dengan menoempang kapal 

    

rtinggal beberapa Ia na ia hendak bertin 
at terseboet dan laloeia s manja ditempa'    

   

ap doea organisasi Indonesia ter 

dalterhadap si penjerang siapapoen. 

nja terhadap bangsa2 jang memper 
tahankan hak2nja terhadap si-penje 
Irang dan achirnja memoetoeskan me 
'ngoemoemkan resoloesi ini.— 

dari kota kota terboeka, dimana tidak 

- Imiliteratau tempat kediamannja anak 

| Sekian sikap Gerindo, Dibawah ini|pembedaan antara combattant atau 

    

Rapat vemoem jg diadakan oleh Bu 1 
Ba aa ro 98 Oktober ”37. Universiteit2 dan lain lain gedong ke (Nederland) pada tg 28 Oktober '37. | Ma dajaan, 

23 'njol dan oleb perjeraugan Djepang di seperti ini, tindakan wana ada berten 

—. dari Volkenbond, dimana tindakan) 

menoedjoe ke Calcutta, dimalantara kami mendapat djoega benoe 

eri jang mendjadi anggota 

    

    

   

    

     

   
   
   
     

   
    

    

       

    
       
     

       
   
   

   
   
    

            

   
   

   

   

   
    

    

  

   

    
   

   

    

   
   

    

  

      

sangat setoedjoe sekali dengan 
assemblement Universel 

Mouvement Mondial de Ia Jeu- 

yressi dihalangi dan diberhen 

rta kesoekaran2 jang dilakoe 

hadap Pakt dari Volkenbond | 

i dan achirnja dimana dikeloear 

pengharapan bahwa persatoean | 
ap perdamaian doenia bisa di 
djika Volkenbond diperkoeat 

aja Volkenbond dengan demikian 

ggoep mempertahankan Pakt dari 

olkenbond dan keadilan internasional 

'Rapat melahirkan ke-sympathie-av 

Resoloesj 

Repat oemoem jang diadakan oleh 
Buro Perdamian Indonesia di Leiden 
(Nederland) pada tg 28 Oct 1937, di 
hadliri oleh student2 Tionghoa, Belan 
da dan Indonesia, sesoedah mende 
ngar oeraian oeraian tentang penjera 
ngannja Djepang di Tiongkok, terke 
tjoeali sesoedah memperhatikan tjara 
nja peperangan dilakoekan oleh salah 
satoe pehak, seperti bombardement2. 

dibedakan apa gedong2 ada gedong 

negeri, dimana tidak diambil poesing 

non combattant, dstnja, menjatakan 

keamarahannja dan kebentjiannja ter 
hadap pemboenoehan bengis ini dari 
pendoedoek negeri jang tidak bersalah 
itoe dan terhadap penghantjoeran dari 

Rapat menambahkan soearanja ke 

pada protes-protes jang dikeloearkan 
oleh Volkenbond dan oleh hampir se 
genap doenia terhadap tjara berperang 

tangan sekali dengan adat-adat inter- 
nasional dan terhadap perasaan2 ke 
adilan dan kemanoesiaan. 

Rapat menjatakan kegirangannja 
atas kepastian, bahwa dimana2 dike 

loearkan tenaga oentoek melonggarkan 
kesedihan dari pendoedoek negeri jg 
kena korban peperangan itoe, : 

Rapat menjatakan persatoeannja ter 
hadap kaoem perdjoang oentoek kea 
dilan dan kemanoesiaan ini dan me 

moetoeskan mengoemoemkan resoloesi 
ini, 

Doenia Volksschool 

: Motie. 

Comite ,Goeroe2 Normalisten" jang 
bekerdja di Volksscholen, dalam Re- 
gentschap Mr. Cornelis, telah menga- 
dakan pertemoean diroewahnja T. LE- 
GIMIN, pada tgl, 31 October 1937, 
dikoendjoengi oleh 13 orang, telah 
membitjarakan dan 3 

Mempertimbangkan. 

onderwijzer, haroes mendjadi tjontoh 
kepada ra'jat, teroetama dalam kam 
'poeng dilingkoengan sekolahnja, ten 
tang keadaan: beroemah tangga, pa 
aa kesehatan, pergaoelan oemoem, IL 3 

2. Gadji minimum jang besarnja 
f 10— fzegge sepoeloeh roepiah) peri 
kehidoepan kami, adalah sangat ber 
lawanan dengan pendidikan, jang te 
lah diberikan Pemerintah kepada ka 
mi, ketika di Normaalschool, 

3. Banjak diantara kami jang telah 
beristeri, bahkan ada jang telah mem 
poenjai 12 orang anak, sehingga de 
ngan sendirinja kesengsaraan kami 
bertambah hebat. 

4. Kami telah membanting toelang 
semata mata, bekerdja menolong Pe- 
merintah, mendidik ra'jat djelata, hing 
ga 2-3tahoen lamanja di Volksscholen, 

Memoetoeskan 

1. Sebagai menagih pembalasan atas 

djasa kami itoe, hendaklah tiap-tiap 

ada lowongan pada Vervolgscholen, di 

man, oentoek mengisi lowongan itoe. 

2, Minta ditambah gadji kami dari 

oentoek berpindah dari Regentschap 
ke Gemeente. EN 

Regentschaapsraad - 

disampaikan : 

nd oentoek mendjaga soepaja » » 

a Tiongkok tidak berkoe » » 

n dimana kepada mereka dike » » er3 

in gharapan oentoek mem-) Tan : 

bangkan hang jang lebib| Doenia V.I. 

seperti berikoet: 
el) Sebagaimana telahdiberitakon pada| 

dan dengan seroeanDJA rapat anggauta pada tg. 24 Oct. jbl,| 
louven I : U-Imaka pada hari Minggoetg. 7 Nov. 
| dimana diseroekan soepajaljhg akan diadakan rapat anggauta, 

bertempat di bhuis Pase 
(Petodjo-dwarsweg) moeiai poekoel 9 

deradjatnja dipertinggi, agar soe| 

1, Sebagai goeroe, biarpoen Voiks-! 

Memobonkan, 
Hal ini soepaja mendjad    
Motie ini diboeai 

sehelai kepada 

Pengoeroes menjampaikan ma'loemat 

Clubhuis Pasoendan 

pagi. 

Agenda: : 
— 1. Mengesahkan notulen rapat ang- 
gauta tgl, 24 October 1937. 

2. Membitjarakan statuten dan buis 
houdelijk reglement. ai 

3, Membatja jaarversiag (penoelis, 
bendahari, competitieleider), 

4. Pilihan pengoeroes harian baroe 
Berhoeboeng dengan pentingnja ra 

pat jg akan datang ini maka diharap 
soepaja sekilian anggota2 memperloe 
kan datang mengoendjoengi rapat ter 
seboet diatas, 

Ledenvergadering PPB dan Pensioen 
Bank tjabang Betawi. 

Hari Kemis 4 November jbi per- 
himpoenan Pensioenan tsb telah me 
ngadakan rapat anggautanja bertempat 
di Roemah Piatoe Moeslimin Stovia 
weg da, dan dihadiri oleh leden 50 
orang diantaranja 2 kaoem iboe. 

Oleh karena kekoerangan tempat, 
verisag lengkap kita moeat dilemba- 
ran ketiga besok. 

— (3 —.. 

Bazaar oentoek Zendingsarbeid 
di Nieuw Guinea 

Moelai kemaren sore Djoemahat di 
Gedoeng I.E V, Vrijmetselaarsweg no, 
1 Batavia—C, oleh Comite van Actie 
dari Ambon Comite Indjil, telah dia 

Zendingsarbeid di Nieuw Guinea, de 
ngan mendapat perhatian besar, teroe 
tama dari poetera Molukken. 

Bazaar ini akan dilandjoetkan nanti 
sore Sabtoe 6 November moelai djam 
5 dan djam 10:30 malam ditoetoep. 

Menagih hoetang, dibajar 
dengan golok. 

Seorang Tionghoa men 
djadi korban hingga 
mati. 2 

Corr, kita M. St, mengabarken: 
Pada hari Djoemahat malam Saptoe 

tg. 5 Nov. '37 (tadi malam) kira kira 
djam 9.30 malam dipasar dekat Rialto 
Bioscoop Tanah-Abang Bat.-0. telah 
terdjadi satoe pemboenoehan jang ke 
djam atas dirinja seorang bangsa Tiong 
hoa, hingga mati koetika itoe djoega. 
Doedoeknja itoe perkara jg mengeri 
kan bagi orang jaug lihat, bagaimana 
jg kita ketahoei sendiri adalah sebagai 
berikoekt: 
Seorang boemipoetera nama Ibrahim, 

asal dari Kamp. Daroe Tigaraksa, 
IKoelon), jg ini waktoe tinggal me 
mondok - di G, Kombongan Tanah 
Abang, dan ia poenja pentjaharian, 
'adalah djoealan ijs dipasar tsb. 

Roepanja itoe Ibrahimy ijs jg didjoe 
alnja itoe, adalah boleh hoetang kepa 

Ida salah satoe waroeng kepoenjaannja 
bangsa Tionghoa, jg tempatnja tidak 
seberapa djaoeh dari sitoe, 

Dari sebab hari soedah djaoeh ma- 
lam, maka tauke dari itoe waroeng, 
telah perintahkan kepada orangnja na 
ma Tjin Fong Lin, boeat menagih 
itoe wang pembelian ijs, sebanjak 
f 0,07 (toedjoeh sen) kepada' itoe Ib- 
rahim. Boleh djadi itoe Ibrahim, be- 
loem dapat wang, maka itoe hoetang 
jg »toedjoeh sen“ tidak dibajarnja, 
achirnja mendjadikan pertengkaran 
moeloet. Ki 

Didalam itoe tjektjokan, roepanja 
TEL tsb. telah tempeleng pada sipe 
ngoetang, Oleh karena Ibrahim telah 
menerima itoe tabokan dari ( FL bo 
leh djadi ia maloe, maka karena hilaf 
nja, dengan tidak tempo lagi, ia telah 
mengambil kepoetoesan, dan goenakan 
iapoenja golok boeat batjok itoeT F LL 
hingga mengenai batang lehernja di- 
sebelah tengkoknja. Setelah itoe TFL 
berasa lehernja soedah hampir poetoes 
maka iapoen berlari kira kira 5 me- 
ter djaoehnja dari sitoe, boleh djadi 
maoe keroemahnja, akan tetapi setelah 
sanapai ditengah2 djalanan, ia telah 
roeboeh ketanab, dan teroes mengem- 
boeskan napasnja jg pengabisan. 

Sedangkan sipemboenoeh (Ibrahim) 
tsb, tidak poela roepanja ia maoe me 
njoesahkan pada politie. karena ia te 
lah menjerahkan dirinja pada politie 

dakan pemboekaan Bazaar oentoek|' 

Keperloean Boeat Lebaran 

  

ad 

MEN TI TI MAL ali tia) 

MOLENVLIET OOST 77 BATAVIA-C 

  

Setelah diberi tahoekan kian kemari 
kepada jg berwadjib, maka dengan 
seketika itoe djoega, dari kalangan ig 
berwadjib berkoempoellah dengan me 
moeaskan, boeat menjaksikan itoe ke 
djadian, seperti Wedana, A, W. baba- 
gian politie, mantri politie Sectie IV 
A.W, Tanah Abang dan t, Wijkm. 
Djati dll. adalah ikoet boeat mengoe- 
roes, jg pertama maitnja dari sitje 
laka tsb. teroes diangkoet ke C B Z 
itoe malam djoega boeat diperiksa. 

Tentoe sadja semoea itoe hamba 
wet bertindak keras boeat mengetahoei 
lebih djaoeh, boleh djadi bersangkoet 
lain2 hal. : 5 

Begitoelah kekoeasaannja wang jg 
berdjoemlah 7 sen, sehingga bisa me 
niwaskan djiwanja manoesia. 

—... (9) —— 

Film Terang Boelan 
Itoe film , Terang Boelan“ jang di 

bikin oleh ANIF dan pernah djoega 
diadakan pertoendjoekannja boeat ka: 
oem Pers sebagai pertjobaan, sekarang 
soedah selesai, 

Tanggal 23 atau 24 November jad. 
akan diadakan pertoendjoekannja jang 
pertama kali di Bogor, speciaal oen- 
toek diperlihatkan kepada Wali Negeri. 

Kemoedian baroe diadakan pertoen 
djoekannja di Betawi dengan bersifat 
oepatjara sedekahan sedikit. 

— 0 — 2 

Partij Indonesia raja 

Perscommissie Parindra minta dika 
barkan: 

Sebagaimana telah dioemoemkan be 
berapa hari jang telah laloe maka tadi 
malam (4 November) diroemah Parin 
dra tjabang Djakarta (Kramat 174) 
telah dilangsoengkan pertamocan an- 
tara wakil wakil partij dalam Dewan 
Ra'jat, Provincie, Gemeente dan Ka 
boepaten dengan pengoeroes tjabang. 
Dari loear kota djoega ada jg datang 
misalnja dari Pasar Minggoe dan Bo- 
gor. 

Adapoen jang mendjadi pangkal pem 

Orang djahatkah ja maoe bakar? 

Minta pendjagaan 

Tedi nfalam di Gang Timboel, kira2 
djam 10,30 di Pondok Pa' Oedjang 
hampir sadja terbit kebakaran, karena 
ada terdapat 1 blik ketjil berisi minjak 
tanah dan dibakarkan pada seboeab 
roemah, 

Oentoeng orang banjak segera dapat 
memadamkan, dan kaleng ketjil itoe 
kini masih disimpan ditempat orang 
di kampoeng itoe. 

(0) mm 

Ketjelakaan didalam kapal! 
»Sumatra.“ 

Tadi pagi didalam kapal , Sumatra" 
dalam kamar mesin telah terdjadi ke- 
tjelakaan ngeri, sehingga seorang 
stoker boemipoetera klas 1 bernama 
A, Nagoan mati. 
(Kerban itoe akan dikoeboer di Tan 

djoeng Pinang. 
Loeka loekanja tidak ada (Aneta). 

.— c mana 

Digigit andjing gila. 

3orang mendjadi 
korban. 

Kemaren malam di Kali Djati telah 
terdjadi ketjelakaan jang agak hebat 
djoega, antara andjing gila dan anak 
nja toean Ve en, administrateur dari 
K BJC., diwaktoe beliau berdjalan 
djalan disitoe. Tiba-tiba datang seekor 
andjing dari kampoeng dan menggigit 
kakinja anak toean tsb hingga berioe 
moeran darah, 

Dengan La ini anak jang ma- 
ang dibawa kercemah sakit militai 

di Kali Djati. ga 
Dan sesoedahnja menggigit, maka 

andjing itoe melarikan diri, akan te 
tapi dikedjar teroes dan orang telah 
beroentoeng menangkapnja. Sebeloem 
nja Ini binatang dimatikan, ia telah 
menggigit lagi doea orang, dan sesoe 
dahnja diperiksa oleh dokter ternjata 
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takan diadakan rapat diroemah partai 

bitjaraan ialah tjaranja bekerdja dalam 

badan badan tsb dan garis garis besar 
tentang sikap jang haroes diambil oleh 
wakil wakil tsb. 

kit gila. 

Oleh karena ternjata akan faedahnja 
pertemoean sematjam ini maka dipoe- 
toeskan akan meloeaskan pertemoean 
ini oentoek daerah Djawa Barat lebih 
dahoeloe akan didjatoehkan bersama 

dengan pertemoean daerah, dengan 

bermaksoed akan mengandjoerkan ke 

pada Pengoeroes Besar agar soepuja 
dalam congres partai diadakan perte- 
moean sepesial oentoek wakil wakil 
dalam raad raad. 

Lain dari pada apa jang tsb diatas 

panti pada tg. 12 "Nov. jad. oleh De- 

Anaknja t. Veen dengan se i 
bawa keroemah sakit. . Sa : 

Pasar malam Tionghoa ditambah 
lagi satoe malam. 

Comite P, Malam telah mengambil 
poetoesan, bahwa P, Malam boeat Ti 
ongkok di Molenvliet West ada diper 
pandjangkan boeat 1 malam, ialah 
sampai malam Minggoe, 

Didalam programma hanja dimoeat 
sampai malam Sabtoe dan 
berobah mendjadi malam Minggoe. 

itoe andjing ada mengandoeng penja 

  

sekarang 

  partement Politiek dan Decentralisatie 

  

(Kramat 174) oentoek mersendingkan 

beberapa soal jg penting. Antara lain 
akan mendjadi pembitjaan petitie-Soe 
tardjo,permintaan PSIloentoek mendi 
rikan badan , Madjelis Nasional Indo- 
nesia“ dan lain lain hal jg mengenai 
roemah tangga dan pekerdjaan partai 
dalam badan2 perwakilan. 

sebesar f 300.- 

ngan” No. U 15“ 

Melihat sebagian agenda rapat tsb, 

DITJARI 
Seorang kassier jang telah berdiploma : 
boekhouding A. dan bisa sarang borg 

Gadjih berdamai, soerat lamaran di- 
sampaikan kepada Adm: ,Pemanda- 

  

maka ternjata bahwa Parindra mem- 
perhatikan poela akan soeal jg pada   
ini waktoe mendjadi perhatian seba- 
gian besar dari ra'jat jani tentang 
Petitie-Boetardjo. 

Praeadvies tentang doea soal jang 
penting itoe sesoedahnja akan diserah 
kan kepada Pengoeroes Besar di Soe- 
rabaja. Anip-Aneta. 

Apa njonja soeda koendjoengin 

Obral besar dari : 

TOKO EUROPA ? 3 
Datenglah ini hari djoega ! 

boeatnjonjapoenjakeoentoengan, 

  

               . Negeri Belanda 
“akan meneroeskan perdjalanannja ke|pada gaji Volksonderwijzers jg biasa. 

' 3g $ “ag e 3. emberi djalan jang moedah Bectie IV Koningsplein, aga 
     



    

  

  

'soepaja soeka kiranja 
eboengkan. 

Sep mamba Maan 

akan diketengahkan | 
pat pleno, kata Reuter. 

Litwinoff dan Delbos. 

   

  

- belakang 
dalam ra         

    

     
   
    

  

   
      

     

  

Davis, 

   

   
   

iri dengan konj 
a Kekar 

| Litwinoff (Roeslan) jang pagi kema| 
ren mengadakan pembitjaraan dengan eran, 8 « 
Delbos, maka sorenja ia bersantap berjpat 8 K.M. sebelah barat tanah nederzetting internasional itoe, mendapat 

b Komisi 
nota bagi 

     

dak mendjadi 
emisah 

  

  

. menjeberangi soengai 
Soochow 

Persiapan boeat serangan oemoem 

Shanghai, 4 Nov (Reuter) : | 
Pihak Djepang beroesaha sedapat dapatnja oentoek menambah perkos 

atan lagi kepada pasoekan pasoekan jg tidak begitoe besar ditepi selatan 
ksoengai Sooehow, sebagai persiapan oentoek melakoekan serangan oemoem 
oentoek menghalau pihak Tionghoa dari tapal tapal watas Shanghai. 

Perkelahian jang menetapkan nasibnja Shanghai. 
| Shanghai, 4 Nov. (Transocean). Pertaroengan jang hebat sekali 

ildisebelah barat tanah internasional, pada mana moengkin tergantoeng nasib- 
nja Sharghai, hingga ini sore tidaklah menghasilkan sesoeatoe apa kepada 

Ikedoea belah pihak, padahal kedoea-doea belah pihak mengalami keroesa- 

' Meskipoen pihak Tionghoa dan pihak Djepang berita2oja berlawan- 
lawanan satoe sama lain, tetapi roepanja serangan Djepang, disoeatoe tem- 

|kemadjoean djoega. 
Seluerooeh distrik jang ada disebelah baratnja nederzetting terseboet 

menderita serangan artillerie dan bom-bom pesawat Djepang, tetapi pibak 
-|Tiongkoa poen mempertahankan diri dengan koeat. 

Roepanja pihak Djepang mendjoempai kesoekaran oentoek membawa 
pasoekan-paseekan dan alat-alat perang kesebelah selatan soengai Soochow. 

Teroes mengalirkan tentara 

Teroes meneroes pihak Djepang mendatangkan tentaranja iagi ke 
:|Shanghai, dan menoeroet berita2 Tionghoa, divisi Djepang ke 5 jg moela 

ini, (moela melakoekan serangan di Tiongkok-Oetara, sekarang soedah didarat- 
   
   

      

    

     

    

   
   

  

    

   

  

   
   

  

    
    

    

      

    
     
      

  

     

    
   
    
    
   

   
    

  

   
    

   

  

    

     
   

   
   

      

    

   

          

    

entoe aka lak ti 

. setjaban soal terhadap 

bjepang dan Tiongkok. 

“- 5 ng 1 

ii itos di Timoer Djaoeh. 

Djepang dan Tiongkok. 

'esolusi boeat Djepang 

ak, |jang terkepoeng itoe. Mereka menjebe 

i lebi ale kon Ta 
akan kontak selekasle| Orang jang berwadjib mendengar 

b D 'Ikabar, bahwa sementara itoe delegasi | 
n semoela. Itne| delegasi memasoekkan rentjana amen | 

a diadakan 

n baharoe oentoek me 

edjoe Negeri: terma 
oea penanda tangan 

isi terbatas, jg banja terdiri 
la Inggeris, Amerika dan Bel- 

an jg ke 1 boleh djadi diterima 
ma wakil Itali dan Perantjis 

pasoek dalam sub komisi ber- 
dengan kepentingan kedoea 

Norman Davis menolak oe- 
a hanja Inggeris dan Ame- 
diserahi melakoekan pertjo 

kan ke Shanghai, sesoedahnja tempat-tempat barisan jg masih terloeang di 
|isi dengan serdadoe-serdadoe recruut baharoe. : 

|Bangsa Asing berchawatir 23 
Sementara itoe dikandoeng kechawatiran besar tentang keadaan orang- 

— Pihak Tionghoa ini hari menembaki pesawat-pesawat terbang,tetapi'tidak 
endapat hasil, Dan sekarang orang chawatir kalau-kalau timboel incident 

antara Djepang dengar Inggeris, karena besar barapan pihak Djepang 
endak menghantjoerkan meriam-meriam Tionghos jang ada dekat daerah 
rtahanan Inggeris itoe. 4 

   
    

    

— Tokia, 4 Nov (Reuter) : 
. Tiga ratoes stoeden daripada Universiteit di Tokio, ketika merajakan 

| Kaoem stoeden Djepang mentjela laggeris 

bari lahirnja marhoem 'Keizer Meiji, sama datang berkoendjoeng kepada 
ajambassade Inggeris. Disitoe mereka melakoekan tari perang Indian, setelah 

sj mana deputasinja menjerahkan soerat kepada legasi, dalam mana ada ditoe 
liskan betapa besar kemarahan orang Djepang terhadap kepada berehianat 
nja Inggeris terhadap Djepang, Padahal pengoerbanan Djepang banjak di- 
fjitjip oleh Inggeris. Nae oi 

“ Lebih djaoeh soerat itoe menerangkan, bahwa Djepang sekarang ini 
sedang melakoekan Perang Soetji (Heilige Ovrlog) goena memperoleh per 
damaian jgkekal di Timoer Djaceb, . , aan 

Toendjangan Inggeris kepada Nanking, adalah meroepakan soeatoe rin 
tangan bagi mentjapai maksoed ini. La 

.Kaoem stoeden itoe mendesak dengan perasaan persahabatan kepada 
Pemerintah Inggeris, soepaja lepaskanlah hendaknja tindakan politik jang 
koerang selidik itoe. : : “9 

Djenderal Chang Po Li akan menemoei Hiller 
Serangan - ramai lagi dengan bom, 

Shanghai, 4 Nov (C,N.A.) 

Djepang terkepoeng 

Shanghai, 4 Nov (Centrale News) 
Agency). Lebih dari 2000 serdadoe 

    
“DJATOE 

Penjeberangan soeak (soengai) itoe| 

Banjak serdadoe Djepang 

: “h ejorang negeri loearan didalam tanah Internasional, berhoeboeng-dengan'sda-| 
i konperensi di Brussel,/nja kebakaran disekitarnja jang terbit oleh karera penembakan bom pesawat- 
jg berwadjib di Djepangj pesawat terbang Djepang. 8 | 
h, bahwa Djepang tidak Lu 

5 Nov. (Reuter). Dida 2 ipad ape 

ok dan Djepang 

| haroes dikirim ke Djepang. 

. Isi Ketjil, jang akan diserabi melakoe 

.Idjika soedah diterima djawaban dari 

bahwa Eden poen dengan pesawat ter 

—. Iboeng dengan oeroesan partikelir. 

Djepang jg berhasil bisa menjeberangi 
(soengai Soochow, sekarang ditiga tem 
pat mereka itoe terkepoeng dan di 
serang-serang oleh Tionghoa dengan 
Isangatnja. 

“Tadi malam pihak Djepang mentjo 
ba datang menolong kepada pasoekan 

rang djoega, sehingga pertaroengan 
hebat berlakoe hingga pagi hari. 

  

  

Idement kepada secretaris Generaal, se 
bagai djawaban atas rentjana resolusi 
jang dirantjang oleh Spaak dan jang 

Bisa didirikan soeatoe badan Komi 

kan permoesjawaratan dengan Djepang 

Djepang atas nota Spaak itoe. 

Eden djoega poelang 
Lebih djaoeh Havas mewartakan, 

bang militer telah bertolak oentoek 
selekas2nja ada di Londen, barhoe-   

Pootung, jang letaknja sebelah me 
njebelah dengan tanah asing ini bari 
hingga doea kali ditembaki oleh ka 
pal-kapal perang Djepang. 1 

Djam 1 siang-hari 3 boeah pesawat 
terbang kepoenjaan Djepang melem 
parkan 20 boeah bom, sehingga 3 pen 
doedoek Tionghoa mati dan enam o 
rang loeka-loeka. Demikian poen be 
Dan poeloeh roemah roesak semata- 
mata. 

Pertaroengan disoengai Soochow 

Shanghai, 4 Nov, (Transocean). 

Setelah perkelahian baharoe lagi jg 
|dioelangi dengan sangat hebatnja, dan 
berlakoe hingga djaoeh malam, maka 
pihak pasoekan2 Djepang berhasillah 
menjeberangi Soengai Soochow, Moela 
moela mereka bisa merampas 3 dae- 
soen, tetapi setelah ada perlawanan 
hebat dari pihak Tionghoa, terpoe- 
koellah kembali pasoekan jg sedang 
mendoedoeki doesoen jg tengah sendi 
ri antara tiga itoe, “sehingga doea 
'detachement jg kini masib mendoedoe 
ki kedoea doesoen itoe terpoetoes hoe 
'boengannji satoe sama Jain. Pertaroe 
ngan masih teroes berlakoe dengan sa   

“ 

ngat hebatnja. 

al 

    

Gilakoekan dengan mempergoenakan 
sematjam djembatan jang terdjadi da 
ripada ratan perahoe2 djong, sedang 
ketika pasoekan pasoekan menjebe- 
rang mereka itoe diperlindoengi oleh 
api jang fdimoentjratkan dari artille- 
rie, disekitar djembatan djong itoe. 

 Djoega disebelah oetara daripada 
soeak itoe, didekat doesoen Rubikon 
pibak Djepang berhasil meneradjang 
garis Tionghoa, : 

Menoeroet berita-berita dari pibak 
Tionghoa, tidak lama diantaranja, 
doesoea terseboet djatoeh balik keta 
ngan Tionghoa lagi. 

Didistrict Hungjao, sebelah loear 
dari watas barat tanah asing, dimana 
banjak sekali orang asing baik baik 
berdiam, ini hari mendjadi tempat 
tenilnja perkelahian jang hebat. 

Pihak Tionghoa menaroebkan alat 
alat koeat selakoe pendinding di Hung 
jao. Lapangan itoe ternjata terhampoer 
dengan majat majat serdadoe, majat 
majat kaoem tani dan binatang ternak 
jang mati, 

Lembah Shihling dirampas oleh 
Djepang 

Peiping, 5 Nov. (Transocean). 
Menoerost berita2 Djepang, maka 

di medan perang Shansi pihak Dje- 
pang mendapat kemenangan jang te- 
rang dengan bisa merampas lembah 
Shibliog, 30 KM dari Taiyuan. 

Lembah itoe, jang mendjadi peng 
habisau didalam djalan ke iboe kuta 
Shansi adalah dirempas oleh detache 
ment Fukuda jang bermotor dan be 
kerdja bersama2 dengan barisan infan 
terie. 

Setelah dilakoekan perang tanding, 
satoe lawan satoe, orang lawan 
orang dengan hebat, maka pada tang- 
gal 2 November detachement itoe ber 
basil menggerebek garis Tionghoa, te 
tapi tanggal 3 baroe pihak Tionghoa 
teroesir semoea. 

Pasoekan2 Djepang jang bermortor 
itoe noela moela tidak memberi kesem 
patan kepada pihak Tionghoa oentoek 
menjalesaikan soesoenan garisan de 
kat Kuangehenchen, 

Sementara itoe detachement cavale 
rie Djepang meneroeskan geraknja da 
ri sebelah timoer, dan tadi pagi mere 
ka sampai di Anlochen, 24 K,M, dari 
Taiyuan, 

Djerman hendak mendjadi 
djoeroe pemisah? 

Berlijn, 5 Nov. (United Press). 
Orang-orang jang tahoe, mengharap 
kan, bahwa Pemerintah Djerman tidak 
beberapa bari lagi akan menawarkan 
diri boeat mendjadi djoeroe pisah an 
tara Djepang dan Tiongkok. Mereka 
itoe soedah bisa menghitoengkan, bah 
wa dengan djalan ini pemberhentian 
perang di Timoer Djaoeb ini bisa ter 
djadi dalam seminggoe atau selama 
lamanja 10 hari, 

Didengar kabar, bahwa Hitler ini 
sore melakoekan permoesjawaratan de 
ngan Blomberg, Raeder, Goering dan 
Von Neurath, 

Di Djepang sendiri ta'ada kabar 

Tokio, 5 Nov (Reuter). 
Kalangan opisil di Djeparng me 

vjangkal keras kepada berita jang me 
njatakan, bahwa Djepang mengambil 
tindakan perdamaian. Walaupoen de 
mikian tetap petjah berita, bahwa 
sanggoep menjoedahi perdjalanannja 
di Tiongkok itoe, 

Djoeroe bitjara Gaimusho menolak 
mengoesik2 perkara negeri akan men 
djadi djoeroe pemisah (badan peranta 
raan). Poen tampaknja ia mendjawab 
agak menolak kepada pertanjaan, apa 
kah Djepang bermaksoed territoriaal 
ataukah ideologis. 

Orang orang jang tahoe duedoeknja 
perkara, sama berpendapat bahwa djika 
seandainja perloe ada orang jg men- 
djadi perantara Hitlerlah lebih besar 
barapan daripada Roosevelt. 

Didengar kabar Chang Kai Shek ke 
tika diberi tahoe tentang sjarat sjarat 
perdamaian jg dihadjatkan oleh Dje- 
pang itoe ia anggsp sebagai barang jg 
ta" dapat dilakoekan, Oleh karena itoe 
maka pemberhentian perang dalam 
tempo singkat tidaklah moengkin, ka 
rena Tiongkok minta soepajadiperbaiki 
keadaan Tiongkok dari sedjak sebe- 
loem boelan Juli, dan soepaja artikel 1 
daripada perdjandjian Sembilan Negeri 
dilakoekan dengan tepat, 

Tentang perma'loeman perang   Tokiv, 5 November (Havas), Ke 

    
    

  

Asing 
san (suggestie) orang soepaja menja- 
takan perang kepada Tiongkok sela 
loe.dimadjoekan. Pihak Marine sangat 
setoedjoe, sedang tentara Darat masih 
beloem setoedjoe. 

Daerah tempat pelarian 

djandjian tentang mengadakan soeatos 
daerah boeat mempertempatkan kaoem 
pelarian di Nantao, sebagai terberita 
pada tgl 4 telah ditanda tangani. 

Djenderal Chang Po Li ke Munchen. 

Havas mewartakan dari Berlin, bati 
wa Djenderal Chang Po Li dengan 
diantarkan oleh ambasadeur Tiongkok 
Cbang pagi ini berangkat ke Brussel, 
oentoek mempersaksikan djalannja per 
sidangan. 

Kalangan Tionghoa mengakosi, bah 
wa nanti dalam perdjalanan poelang 
dari Brussel, Djenderal Ohang akan 
diterima oleh Hitler. 

Pertemoean audientis ini akan dila 
koekan di Muerchen tanggal 9 No- 
vember, sesoedahnja selesai cepatjara 
peringatan Hitilerputsch 1923. 

Djoega Wellington Koo ta' tahoe 

Brussel, 5 Nevomber (Havas). 
Djoeros bitjaranja delgasi Tiongkok 

di Brusiel menerangkan, bahwa Wel- 
lington Koo sama sekali tidak diberi 

Itahoe orang tentang tawaran Djerman 
itoe, 

  

Pena Men On 3 

  

Pemberian Tahoe : 
Diperma'loemkan, bahwa Laborato- 

rum voor Technische Hygitne di 
Bandoeng, telah menjatakan koerang 
mentjoekoepi sjarat, atas monster jang 
diambil di Bogor, jaitoe champagne 
cider limonade boeatan Mineraalwater- 
fabriek ,,Lourdes“ di Bat-C. jang me- 
makai tjap tanggal 21 September 1937. 

Jang sama mengambil champagne 

persedia'an jang masih ada kepada 
fabriek terseboet. 

Buitenzorg, 4 November 1937, 

De Burgemeester van Buitenzorg, 

P. H,M. HILDEBRAND 

  

  

    
Barah Koelit. 

Sifat jang njata sekali dari Purel 
jaitoe bahwa Purol begitoe maha 
melawani dan menjemboehkan se 
gala barah. Djoega poen kalau loeka 

. oleh sebab kotor atau pendjangkit- 
an akan bernanah dan djadi barah 
hebat, maka djikalau pakai Purol, 
lekas mengoerangkan sakit dan ba- 

rah poen lekas semboeh. Tida ossah 

banjak kata lagi bahwa sifat ini ber- 
harga sekali, sebab sesoenggoehnja 

pendjangkitan koelit itoe kesosdah- 
annja boleh berbahaja sekali. 

Sebab itoe pakailah Purol boeat 
loeka potong, angoes, loeka kena 
parang, loeka sebab djatoeh atau 

loeka lain poen. Toean poen akan 
heran akan kekoeatan menjemboeh- 

kan dari palet ini. Djoega boeat 
segala penjakit? lain, secempama 

koerap eczeem, roewam, bidoelan, 

dampa, letjetan, angoes matahari 
d.s.b, Purol dipakai dengan ber- 
hasil baik. 

Ambillah pada hari ini djoega satoe 
doos diroemah obat jang dekat dan 
toean njatalah sendiri, Tosan akan 

  

    
       

  

menerima ka- 
sih pada kami Sa ton, 
boeat nasihat Maa 
baik itoe, PURO 

Disemoea roe- BAGOES li 
mah obat dan Natan 7 4 
toko2,  tiap2 mm 
doos 1 040 atau i Ce     ? 0.7   Ai    

    

Shanghai, 5 Nov. (Reuter) Per | 

cider limonade terseboet, diharap soe- 
paja selekas-lekasnja mengembalikan 

   
   

   

  

   

    

     

       
     

  

    

    

          

    

HE 
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Pa an TAAT a Ten Ur Ana noona men reneeratma yeruara 

DD VE TTEN|   DOKTER R.M. Slamet Sudibyo 
Ass. 

  

  

  Geneesk, Hooge School 
in : 

Huid — en Geslachtsziekten - 

Spreekuur: 5u.30—7u.30 n/m 

Telf: 6018 — Kramat 166 
  

  

“Dr. R. SOEHARTO 

Alg. Pracktijk 

Kramat 18 (sebelah Pensioen- 

fondsen) Batavia-C, 

Telf. 4034 Welt. 

Spreekuur 5—7 sore 

  
  

  

Dr. SOEGIRI 

ABDUL R. SALEH 
KWITANG 7,— TEL. 3995 WL. 
Spreekuur: » 7 — 

aa 
8 pagi 

7 SOTe 

Sementara Dr, -Soegiri tida di 

Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh.         
  

Baroe terbit 
Boekoe fjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2 
nja laki rabi Harga f0,40 - 
franco roemah pembeli: f 0,46 
Bisa dapat pada Administratie Peman- 
dangan.     

  

  

   
Ini malem dan malem brikoetnja 

SsTORMDUIVELS 
(SJAITAN TOFAN) a 

Karangan Rudyard Kipling jang oleh Metro Goldwyn “Mayer 

! dibikin film jang mengikat perhatian orang boelat2. 

Soeatoe peringatan bagi pendekar2 laoetan, dari siapa tiap-tiap 

tahoen mengorbankan djiwanja didalam perdjoangan hebat me- 

lawan anasir2 jang ta' dapat disingkiri. 

  

Saptoe Minggoe sore 4.30 dan Minggoe pagi 10.— 

Semoea pendapetan boeat ,Fonds AMAL Tiongkok. 

Dipertoendjoeken Film jang Loetjoe en Besar.- 

,FRA DIAVOLO” 
STAN LAUREL dan OLIVER HARDY 

- 

  

  

  

Ini malem 

dan malem 

  

brikoetnja 

Sawah Besar — Bat,-cC. 

.G-MEN' | 
(MOESOEH KEAMANANNo.1) 

dengan 

JAMES CAGNEY — ANN DVORAK — MARGARET LINDSAY 

  
  

  

TAILOR 

RACHMAN 
Batavia-Centrum, 

H.A. 
Sawah Besar 19a, — 

Prima Stoffen, Prima Af- 
werking, Prima Couper. 
'Systeem- baroe, Model baroe, 

harga baroe 
Kleermaker inilah jang aken me- 

  

Plaat 'H. M. V. 
| Kloearan boelan October 

(Tiap Andjing) 

    
  

&h : £ : : & moeasken kemaoean Toean2, 
NS 287 —Kaloe Nasib Malang — sl. kr., — $. Abdullah sebab bahan2 kaennja kwaliteit 

Oedjan Toeroen Gledek Menjamber - Bolerokr., ,, diatas, harganja dibawah. 

NS 288 —Moeloet Palsoe — Tango kr., Miss R. M. Rambat 'Kaloe perloe boleh panggil sa- 

Mendoesin — sl. kr., ” ” » waktoe-waktoe 

NS 289 —Boenga Kemoening — sl. kr., Miss Roeslin 
Tangkoeban Prahoe — Tango kr., 54 » BN IN BENREAN 

NS 290 —Moesim Semi di tenga Oetan — Paso Doble kr., 
Tjinta — Rumbakr., A. Sarono 

Pemberi Tahoean 

NS 201 Dengan besluit College Gedepu- —bDjangan Takoet Tjoba — sl. kr., Gadjali esluit ' ede 

Maksoednja Hidoep — Waltz kr., 5 teerden Provincie Djawa-Barat tanggal 

NS 293 —Devaluatie — ke 1 & 2, Leloetjon oleh Dikke, Gekke 20 September 1937 no. Wb 166/8/5, 
& Kleine dengan menarik Ken Pa 

Tanto , tanggal 18 December 1936 no. Wb 
NS 294 —Goeliman — lagoe arab rumba, S. Albar 4 na 2 

Yahabib #Mgalb lagoe arab modern, — S. Albar ARE sn Man sa 
NS 295 —Lagoe Rakbi, Kasida Arabic, Abdurrachim Almakki, karta, telah diberi izin moelai dari 

-... Tafiridjia, Kasida, Abdurrachim Almakki, Mekka tanggal besluit terseboet sampai peng- 

NS 296 —Ladrang Biwaldo Moeljo, Sinden Gamelan slendro habisan December 1938, oentoek me- 

Ta : “ (Tjendanilaras) ngoesahakan satoe autobus oemoem | 

Pring Pring Sekodi, do. dengan nama ,PACIFIC“  ditraject 

Bisa dapet beli pada agent ,His Master's Voice“ dimana2 tempat. MEA — BETAWI (Glo- 

ME P Salinan besluit ito orang bisa lihat 
IMPORTEUR : i dengan pertjoema dikantor Provinciale 

FirmaHOO SOENHOO Songojoedan 56, Soerabaja Secretarie di Betawi. 

Secretaris College Gedeputeerden, 

G.H. BAK. 

daa 

Pakodjan 96, Semarang 
Pantjoran 32A, Batavia.   

  

1 Titan Sera Lee 3) ah 

IO:VINGERIG & WONDER BLINDSYSTEEM“ 

Jang soedah 1 3 tahoen lamanja 

TERKENAL dan SANGAT DISOEKAI oleh segala bangsa di Indonesia, karena 

soedah beriboe-riboe bekas peladjar-peladjar dari 

Cursussen Machineschrijven 

»D.M. BESAR” 
AE SEMARANG: 

Karang-Toerie 73G. 
BATAVIA.C. 

Sawah-Besar 21. 
BANDOENG 

Dr,-Soemedangweg 96. 

2 dapat mengetik dengan: 

“4. 100 pCt memboeta (toetoep mata) 
b, bersih dengan tidak mempoenjai kesalahan, dan 

Cc. dengan ketjepatan Isnelheid) paling koerang 250 

boekti eh Pesanlah dengan pertjoema (gratis) kita poenja 

NUMMER dari 13 tahoen berdiri, keadres kami di Bandoeng.   letters “per minuuf, 

Maoe ,JUBILEUM-.   

Failli t 
. No. 987 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 1 Nov. "37 (R.Cs. Mr. E.A. Zorab): 
J-H. van Doorn dan njonja J.C. Ros, doea-doeanja Bandoeng, 

dengan vonnis 3 Nov,, 37 (R.Cs. Mr. G.W. Mossel): 
Oey Ek Tong, saudagar, Cheribon, 
Wong Wie Tin, Tjitjadas, Bandoeng, 
JJ. Seidel, Batavia-C., 

  

VELE. Tjia alias Tjia Leang Tiok, tiada pekerdjain pernah tinggal di Ma- 
kassar, L. Tjia alias Tjia Leang San, tiada pekerdjaan, pernah tinggal 

di Bandoeng, dan H. Tjia alias Tjia Leang Hoo, tiada pekerdjaan, 

pernah tinggal di Bandoeng, sekarang semoea dalam tahanan di Huis 

van Bewaring, Struiswijk, 5 

dengan vonnis 5 Nov. '37: 
B. Lammerts van Bueren Ie klerk werkplaats S.S. Manggarai, tinggal di' 

: Batavia-C., 

P. Heuveling van Beek, employe fa. A. Bik & Co, Betawi, : 
The A Djie, pedagang, berniaga dibawah firma Hoea Seng, Pontianak. 
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada, 
:6 Dec. '37 J.K. Bartelink, Bandoeng, 
20 ,, 37 P.F. Barre, Batavia-C., 
20 , “37 (djadi tidak 15 Nov. “37) Makelaarsfirma E.F. Buyn dan sekoe- 

toenja D.H. Duil, C. W. Dull dan S. B.H. Gopner, Betawi. 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 9 pagi dalam gedong R,v.J, 
Betawi tg.: 
22 Dec. "37 JK. Bartelink tsb, 
5 Jan. “38 PF Barre tsb, 
5 , 38 (djaditidak1 Dec. 37) makelaarsfirma E.F. Buyn dan sekoetoenja tsb 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh, 
tg 26 Oct, “37 Tjia A Kie merk Goan Tjiang, Betawi, 

26 , “37 Oey See Piat merk Tjoan An, Betawi, 
26 ,, "37 Susumo Unno merk Toko Nagoya, Bandoeng, 
26 , “37 Kam Tiang Hoat, Batavia-C,, 
26 ,.- “37 Njonja Tan Molek Nio, Tangerang. : 
  

KAM HAKNA UAN 

   

    

    

  

NAN Pas Tawang MAMOPENDIGAMAKE yu! 

“Hadensa” 
up Madensa-besellschaft mb-H 
Berlin -Lichterfe/de 

2 
1 

      

Obat jang termoedjarab sekali bagi 
melawan penjakit 

HAEMORRHOIDEN 
(AAMBEIENJ| 

Obat ,,HAIDENSA” telah menarik perhatian besardalam kalangan 

berdjoemblah2 roemah sakit. 

Bahkan didalam beberapa negeri obat ,,HADENSA” ini dipoedji- 
kan sangat (voorgeschreven) oleh Pendjabat2 Geneeskunde 

Bisa dibeli pada semoeca apotheek dengan harga f 1.40 
satoe tube AN 

SOERABAIA   
    

“ 

dokter2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam. 

Imp: ELLINGER & Co. 
-— BATAVIA-CENTRUM. 

(ANN TANNAMUAR KRAKATAU TANK MANATNTAD 3 

   



KANTOOR ADMINISTRATIR 

|. Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI. 
HARGA LANGGANAN 

Indonesia satoe kwartaal . . f 

Loear Indonesia . 2 LA 

  

     

. Net Ne     

    

Abonnes 
boelan jang - meninggal, asal tidak 
menoenggak dapat uitkeering , . . f 25— 

Pengadoean 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore 

FONDS KEMATIAN 

lamanja paling sedikit 6 

  

tentang pengiriman ko 

pada tel. No. 
2738 WI Kwitang No. 14 

my 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

      
     | GBRAKAN BANGSA INDONB- 

SIA DIBIKIN DOOR- Ta 
| GANGSHUIS:..,! 

  

  

bar diandjoerkan bertahoen tahoen Ia) 
2 manja, theorie persatoean jang bisa 
000 membawa ,kekoeatan" jang tidak | 

5 terdoega doega ,tenaganja“ atau ,pe| 
ngaroehnja“. Kalau orang Indonesia 
bersatoe dalam gerakan politiek, aga- 
ma, perniagaan dan lain lain theorie 
maka sesoenggoehnja bangsa Indonesia | 
“tidak akan tinggal tetap seperti keada 
apnja sekarang ini, ... |. 

0... Kalau segala theorie2 itoe soeng- 
' goeh2 dapat dipraktikkan dengan ber 
“hasil baik, soedah barang tentoe sega 
la seroean2 seperti kita kerapkali lihat 

| dalam madjallah2, dagbladen dan da- 
lam rapat2 sering terdengar, tidak per 
loe dioelangi lagi. LA 

“—. Palirg achir dikalaogan kaocem 
.Moeslimin seloeroeh Indonesia ini ter 

            

   

      

   

            

   

              

    

              

   

  

   

  

   

' hingga sebegitoe djaoeb tjoemah sam- 
'pai diboeah bibir sadja, ialah soal 
Fonds Islam atau fonds rakjat Indone 
Sia. 3 

Hampir 85 pCt rakjat Irdonesia me 
'meloek agama Islam. Djikalau tiap ti 

| ap oemmat Islam ini soenggoeb2 habis 
| bersatoe dan masing masing menjo- 

— kong fonds Islam itoe 5 sen seboelan 
maka dari 40.000.000 orang soedah 
“bisa terkoempoel satoe miljoen roepi- 
ah seboelan, djadi setahoen terkoem- 
poel kapitaal f 12.000.000. 

Boekan main theorie ini, sedap di 
dengar dan lezat rasa membitjarakan 
Iga 

5 se SAN djika moengkin tertjapai 
ini ,persatoean“, tidak berapa lama 
kaoem Moeslimin pasti mempoenjai 

'kapal2 Hadjisendiri dan . . , entah 

.apa apa lagi pendirian pendirian besar 

“bisa dibangoenkan oleh bangsa Indo- 
 nesia, 

Tetapi , 
njak roesaknja, apalagi berhoeboengan 
dengan pasal oeang oeangan, fonds 
ini dan itoe, masing masing bangsa 
Indonesia soedah kenjang mendapat 
“pengalaman. Fonds Nasional doeloe 
terkenal, tetapi belakangan tidak kede| 
ngaran lagi, Wang Serikat Islam doe 

— loe djoega sangat gampang terkoem- 
- poelnja dari segenap oemmat Islam, | 

| tetapi achirnja ialah seperti sekarang 
In, : £ 

Masih banjak lagi tjonto-tjonto jang 
. membikin hati dan perasaan rakjat In 

donesia mendjadi ,,terharoe“, tetapi 
—  Iazim orang hidoep selama masih ajat 

dikandoeng badan, maka pengharapan 
| tidak akan poetoes-poetoesnja, sebab 

»pengharapan2” itoelah menggembira 
“kan hidoep. 

|. Diwaktoe jang achir-achir ini perge 
rakan economie banjak ditoedjoekan 
kearah ,,pelajaran“,tetapi beloem apa 
apa orang lebih doeloe besar reclame 

| nja sadja terdengar, sedang kita koea 
tir bahwa berita-berita besar tentang 
pelajaran bangsa Indonesia ini, hanja 

sebagai gertak sambel terhadap KP 
M. sadja, dan paling tjelaka nanti ka 
lau betoel soedah koeat, maka penga- 
roeh K PM, akan masoek kepada sa 

.lah seorang pemimpin itoe gerakan 
| pelajaran bangsa Indonesia, jang ma 

na berarti ,,melemahkan” gerakan 
bangsa Indonesia, tetapi menggemoek 
kan si pemimpin sendiri, Boekti da 
lam kedjadian2 demikian roepa soe- 
dah kerapkali ,gerakan bangsa Indo- 
'nesia itoe, hanja dibikin sebagai door- 
gangshuis atau middel mentjari penga 
roeh sadja oleh beberapa kaoem terpe 
ladjar atau pemimpin“. Selama ini 
karaat pemoeka2 bangsa kita beloem 
linjap, kita sangat sedih kalau kalau 
“gerakan arah economie bangsa kita 
tetap mendjadi diroegikan ! 

persatoean“ ini soedah ba-| 

    

Satoe persbureau particulier jang 
kerapkali mengirimkan artikelennja 
pada soerat soerat kabar seloeroeh In 

 donesia, teroetama sekali dalam hal 
hal economie, mengeritiek beleid de 
partement Economische Zaken d,l.I., 
lambat-lambat laoen persbureau ini 
“berkawan dengan departement Econo 
mische Zaken, laloe pemimpinnja men 
dapat langkah baik bagi kehidoepan 
nja sendiri. 5 

Men kan.toch nietalleen leven van 
idealen? begitoe katanja, dan itoelah 
jang sebenarnja. Orang menggoenakan 

Beroelang-oelang didalam soerat2 ka| MB 

dengar theorie2 atau angan angan jg| 

  

  

Dienst BB. 

: Angkatan Controleurs 

“ Diangkat mendjadi controleur BB 
t. Dr. RJ. van Blum, J,A. Welleman, 
Mr. H. Schuilwerve, Dr, J.E Nieuwen 
huis, W.J, Calton dan Mr JWF Mejj 
link, semoeanja dahoeloe mendjadi Ads 
Ipiran controleur BB dan ditetapkan 
bakwa beliau beliau akan ditempatkan 
di Gouv. Celebes dan djadjahan ta" 
loeknja, Residentie sebelah Barat dari 
Borneo, Gouv. Soematra Timoer, Resi 
dentie Bangka dan djadjaban ta" loek 
nja dan Residentie Molukken. 

2 Lena 

Kinine tablet palsoe 
Aneta mewartakan, bahwa oleh ka 

rena timboelnja kinine-tablet jg pal 
soe membawa beberapa ketjelakaan, 
sehingga di Kotaradja, Borneo Djawa 
Tgn dan didaerah Padang menim 
boelkan djoega kematian atas bebera 
pa orang orang banjak. , 
Lebih landjoet diberitakan oleh Aneta 
bahwa pemalsoean kinine-tablet itoe 
disebabkan ada seorang boemipoetra 
dari Pati (Semarang) jang telah me 
madjoekan soerai pendakwaan tentang 
hnasil-hasilnja kinine-tablet terseboet 
jg telah dibeli olehnja. Hal ini telab 
dilakoekan penjelidikan, dan penjelidi 
kan ini ada hasilnja djoega. 

Tentang anak hilang 

. Telah poelang kembali 
Menjamboeng berita didalam sk ini 

bahwa anaknja tM Atm osoemarto 
telah hilang, dan sekarang telah dibe 
ritakan lagi, bahwa anak itoe telah 
poelang kembali diroemahnja dengan 
selamat. 

Anak ini telah mengembara dikota 
Boemiajoe, Tegal, Pemalang, Pekalo 
ngan, Semarang, Magelang, Poerwore 
djo dan balik lagi ke Poerwokerto de 
ngan selamat. Menoeroet keterangan 
dari itoe anak, bahwa sesampainja di 
Pemalang kakinja telah bengkak2 oleh 
karena kebanjakan menaik sepada, 
dan diobati oleh t Ass Wedana dari 
Pemalang, dan kepada beliau dioetjap 
kan banjak banjak terima kasih atas 
djasanja beliau, 

— Gg ma 

Lagi2 korban lintah darat 

Biar soedah sampai tjoekoep rasanja 
dikoepas boekti jg sangat menjedihkan 
dari korban lintah tetapi toh sampai 
sekarang orang jg masih tidak tahoe 
djaman itoe masih sadja menjerahkan 
dirinja pada woeker itoe. Begitoelah di 
Pemalang hampir tidak seboelan sadja 
jg terloeang tidak mengoeroes tentang 
pengadoean oetang jg didjalankan oleb 
rentenier, dan 991/2 pCt si pemindjam 
itoe mesti kalah dan -pikoei ongkost 
perkara. Begitoepoen kemaren soedak 
dipoetoeskan poela seorang ambtenaar 
negeri oleh landraad disini, berhoe- 
boeng dengan hoetangnja pada salah 
satos rentenier akan digyzeling. Maoe 
bajar itoe pindjaman jg berdjoemblah 
lebih dari f 250 itoe tidak ada oeang 
maoe fjitjil sipewindjam soedah me 
nolak, dengan kian kemari dan diton 
ton oleh banjak orang maka sikorban 
ini laloe minta pertolongannja seboeah 
perkoempoelan tjelengan jg kini soe 
dah mempoenjai simpenan oeang le 
bih dari f 500. Alangkah girangnja se 

  

'persnja hendak dibikin middel  boeat 
mentjari pengaroeh bagi keoentoengan 
nja diri sendiri. Ini karaat dan 
praktijk patoet diawasi dan di 
bantras oleh bangsa kita. Pengala 
man kita soedah tjoekoep memberi 
peladjaran, dan teroetama sekali dji 
ka ada satoe boeah boesoek dalam 
satoe'kerandjang, maka boeanglah jang 
boesoek itoe soepaja djangan sampai 
menoelari lain-lain boeah didalam sa- 
toe kerandjang itoe ....! 

: Zain Sb.   gerakan gerakan bangsa kita atau 

telah perkoempoelan itoe menerima 
permintaannja itoe dan bajar oeang 
jg sebanjak itoe dengan contant,— Ini 
jg soedah terboeka, dan tersiar oleh 
ocemoem disini. Sedang pada kita se 
karang masih kita perhatikan doea 
'korban lagi jg sekarang sedang dian 
tjam oleh deurwaarder akan dibeslag 
apabila tidak soeka membajar oetang 
nja. Seorang lagi diantjam oleh NIAK 
satoe badan jg oeroesan perkara akan 
dimadjoekan perkara djikalau tidak 
ada kabarnja.— Tempo ini diberikan 
hanja setengah bl lamanja, sedang hoe 
tang2 itoe boekan sedikit. Bagaimana 
sekarang mereka itos pikirannja apa- 
kah tidak poesing? Bolehkah masjara 
kat Indonesia menanti sokongannja 
poetra Indonesia jg tidak bisa menga 
toer dirinja sendiri begini?—. 

Pemalang ada kedoengnja rentenier, 
tapi reutenier tidak akan menelan 
korbannja, djikalau sikorban sendiri 
tidak mase ditelan. Rentenier boleh 
disalahkan tetapi bagi korban poen 
tidak loepoet dari kesalahan. 

—0— 

Penting bagi saudara2 anggota 
NSB. (Normaalscholieren Bond) 

Abonne kita toean A.A. dari Am- 
barawa menoelis: 

Berhoeboeng dengan akan adanja 
Congres NS B di Mataram jg dimoelai 
besok tanggal 8 November 1937 ,ini, 
perloelah kiranja disini saja memberi- 
takan kepada saudara2 anggota per- 
koempoelan terseboet, pemberitaan ma 
na jg menoeroet hemat saja oleh ang 
gota perkoempoelan terseboet patoet 
diketahoei dan selandjostnja ditoedjoe 
kan kepada Pengoeroes Besarnja, agar 
tak terdjadi lagi kekeliroean atau ke 
salahan boeat dibelakang hurinja. 

Tentang berita saja ini dipandang 
perkara ketjil ataupoen besar itoe bo 
leh sahadja, bergantoeng kepada kein 
sjafap anggota N SB, sebab jg maoe 
saja beritakan disini tjoema hal ba- 
pjaknja anggota NS B pada permoe- 
laan tahoen 1936, Terseboet dalam Sa 
dar (off, orgaan N SB) boelan April 
1936 bahagian jaarverslag, banjaknja 
anggota pada penghabisan tahoen 1935 
ada 177 orang. Tetapi setelah saja me 
lihat Sadar boelan Februari 1937 ba- 
gian jaarverslag djoega, tertoelis ada- 
nja anggota pada permoelaan th 1936 
ada 144 orang, perbedaan angka 177 
dan 144 inilah jg akan saja beritakan 
kepada saudara2 NSB ers (sters).— 
Moela2 saja pertjaja bahwa kekeliroe 
an ini, tentoe dibetoelkan oleh jg wa 
djib membetoelkan. Tetapi saja toeng 
goe sampai beberapa kali Sadar keloear 
beloem djoega saja lihat pembetoelan 
nja. Saja lihat lagi dari moelai Sadar 
boelan Mei 1936 sampai boelan Janu 
ari 1937 sebab saja kira verslag tahoen 
1935 jg salah memboeatnja fatsal ba 
njaknja anggota, tetapi pembetoelan 
poeu tiada djsega kelihatan, Djadi 
sampai sekarang masih gelap bagi 
anggota NS B verslag manakah jg 
betoel ? 

Sekian tjoekoeplah berita saja terha 
dap saudara2 anggota perkoempoelan 
terseboet, commentaar lebih pandjang 
tak perloe, sebab sebagaimana toelisan 
saja diatas perkara ini dipandang be 
sar boleb, ketjilpoen boleh, bergan 
toeng kepada keinsjafan anggota ter 
hadap kepada perkoempoelannja. 

kn G1 be 

Pagar makan tanaman 

Pendjaga, tetapi men 
tjoeri. 

»Ind, Court.“ mewartakan, bahwa 
4 orang pendjaga jg diperintah oleh 
gemeente telah ditangkap, karena ter 
dakwa mereka melakoekan pentjoerian. 

Soedah beberapa harilamanja telah 
dimadjoekan protest oleh orang2 jg 
mempoenjai toko2, karena mereka ini 
kehilangan barang2, Sesoedahnja hal 
ini dilakoekan penjelidikan oleh poli 
tie, maka timboellah kenjataan, bah 
wa pentjoerian ini dilakoekan oleb 
orang2 jg mendjaga toko2 terseboet. 
Pada pendapatannja orang orang jg 
mempoenjai toko toko itoe, bahwa 
orang orang jg membeli barang2 da 
ri toko toko terseboet melakoekan pen 
tjoerian tsb. tetapi orang2 jg mempoe 
njai toko2 itoe tidak maoo menjata 
kan. persangkaannja itoe dengan soeng   

| 
goeh soenggoeh. 

Bagaimana orang telah melakoekan 
pentjuerian2 itoe, hingga kini beloe m 

Saptoe 6 November 1937 

ada beritanja, tetapi soedah ternjata 

ngan psrantaraan koentji2 palsoe, 
Orang telah mewbeslag 50 soerat 

gadaian jg berhoeboengan dengan pen 
tjoerian ini, 

Pada waktoe ini soedah banjak 
orang orang jg tertangkap, 

— 9 — 

Perajaan BPPI tjb PSII di Lada 
moekti Tjitjoeroeg 

Pada tg 2 Nov berbeloelan pada 
malam Rebo? jtl di Ladamoekti | Tji- 
tjoeroeg) telah diadakan perajaani (Ich 
tifal) di sekolah BPPI. 

Ini perajaan di Hadhiri oleh bebe 
rapa perkoempoelan dan'pandoe2poen 
tidak maoe ketingalan, seperti KBI dan 
POP. 
Pemimpin dari rapat iui mengoerai 

kan, bahwa BPPI ini boekan madra- 
sah lagi, melainkan mendjadi sekolah 
rendah (lagere-school) jang berazas ke 
Islaman. 

Sekolah BPPI ini mengadjar kema 
djoean, oentoek masjarakat Indonesia. 

Sesoedahnja beliau berpidato maka 
nampak seorang adjengan ketoea dari 
hal sikap keliroenja moe'alim2 diza- 
man dahoeloe, dan djoega beliau me- 
ngandjoerkan soepaja mengadakan per 
satoean didalam Agama Islam dan 
bangsa serta tanah air kita, Beliau 
berpidato dengan pandjang lebar serta 
moedah difahamkannja. 

Sesoedahnja beliau, maka beberapa 
spr. memperkenankan diri dimoeka 
orang bavjak, dan pandoe-pande 
peen mengikoet bersoeara. 

Hingga laroet malam ini perajaan 
ditoetoep dengan selamat, 

— 09 — 

BERITA MODJOKERTO. 

Vacantie colonie. 

Pembantoe kita mengabarkan: 
Atas oesaha Ba(dan) Perhatian Anak 

anak seloeroeh Modjokerto pada Poea 
sa vacantie ini ada 40 anak-anak dari 
HIS. Moehbammadjjah, HIS. Boemi 
poetera, Gouv. HIS. dan Schakel 
akan dikirim ke Patjet, jalah tempat 
pertirahan didekat kota Modjokerto. 
Vacantie colonie dipimpin oleh toean 
toean: Soegeng, Doeljadi dan Soetar- 
djo. Berangkatnja pada tanggal & No 
vember dan tinggal 21 hari lamanja 
di Patjet. 

Gouverneur Oost-Java ke 
Modjokerto 

Oemoem telah mengetahoei, bahwa 
nanti pada achir boelan November 
ini Gouverneur Djawa Timoer t. van 
der Plas akan tournee ke Modjokerto. 
Badan-badan jg berkepentingan moe 

bahwa pentjuerian itoe dilakoekan de 
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: Lembaran kedoea 
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     ' Terang sekali 
$ ELECTRICITEIT BEDRUF 
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Banjaknja Watt Harganja 
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80 233 
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100 » 3.95 
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150 EA 
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Wang borg dan sewain stroom- 

begrenzer tida esa dibajar 

  

lai sekarang telah menjoesoen tenaga 
goena menerima tamoe Gouver- 
neur terseboet. 

Toean Gouverneur nanti djoega akan 
memeriksa dan akan djadi djamoenja 
Land en Tuinbouwschool Modjokerto. 

an 

Toean Kenneth S, Pamtoa: 

Consol Generaaldi 
Singapoer, 

Menoeroet telegram Anip-Aneta dari 
Amsterdam, consul-generaal Amerika 
Amsterdam, di ja'ni toean Kenneth S, 
Patton, bekas eonsul-generaal di Be- 
tawi, tidak lama lagi akan dibenoem 
mendjadi consul-generaal di Singa- 
poer. 
'Toean Kennet S. Patton telah me- 

ninggalkan Tanah-Djawa pada tanggal 
30 Juni 1934. 

— 9 —. 

Dipindahkan ke Militaire 
Hospitaal. 

Toean HS. Dahler opsir kesehatan 
kelas I dipindahkan dari Djambi ke 
Militaire Hospitaal di Weltevreden. 

ono 9 Kana 
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5 Harganja pantes, sehingga semaea 
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Tida ada tertjampoer dengan 'ge- 

moek binatang. 
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— Indonesia tidak bisa lebih lama sen 
senang membatja kabar-kabar p 
di Tiongkok dan memboe 

an mana Ijalann 

    
   

    

  

     

   

  

   

  

“oleh bangsa Japan dikataka 
'lakoekan begitoe roepa oleh karen 

|. pertoeloengan asing, dan setelah dise 
|. lidiki, maka pembesar2 militair 
|. marine Japan mendapat tahoe, bah 
—.. Hongkong ada itoe kota-pelaboeb: 

Bs. yan ngk. bagai 
pengoempoelan perkakas 

sntara Tionghoa. 
| rang itoe, berasal dari | 

pendjoeal sendjata dan 
rim via Kowloon, daera 

    

        

    

    

  

     
               

   
        

   
   

  

   

  

   

  

   
   
    

    
   

    
     

    

    

  

    

   

    
  

         

    
    

    

   

   

      

      

    

   

  

    
    

     
    
    

      
     

  

  

Lebih djaoeh 5 ole 
Mainichi dikabar! 

  

     

ma orang ke Tiong) 
kok dari Hongkong ada djaoeh lebih| 
banjak dari pada via Sinkiang dari 
Rusland. Selain dari pada itoe katanja, 
bahwa perkakas perang oentoek teu- 

00.0 tara Tionghoa itoe masoek dari Indo| 
2... China, djadjahan Franscb, via Yuonanj 

|. dan dari Burma dan India via Yun- 
| man dan Szechwan. Bagian terbanjak 

00 ada diterima dari djoeroesan Inggeris, | 
|... dan semoea pengiriman perkakas pe- 

| rang dari djoeroesan Inggeris itoe, di 
doengi oleh pembesar-pembesar Ing 

masoekan perkakas per 

  

   

  

  

Tb 

“geris dengan persetoedjoean pemeren 
2 Ian TANAANG AL Lg 
—.. Sikap pemerentah Inggeris di Lon 

| den itoe ada sangat berlainan dengan 
2. sikap: pemerentah Amerikaan, Franech 
“dan Duitsch, jang: memberi nasehat 

— kepada leveranciers particulier bangsa 
|. nja masing-masing, soepaja djangan 

.mendjoeal perkakas perang kepada 
. dosa fihak jang berperang di Timoer 
'Djaoeh itoe, agar djangan negerinja 
   

Diazoet oleh pers dan kaoem mili: 
maka aliran On dalam) 
an Japan itoe djadi semangkin 

— Aliran demikian itoe telah dialam 
kan djoega dalam tahoen 1932, dalam 

. waktoe kegontjangan doenia politiek 
— internationaal- oleh soal-Manchurije, 

pelanggaran pertama oleh Japan dari 
verdrag 9 negeri dari Washington. 

Waktoe itoe, di Peiping disiarkan 
|. soerat2 selebaran soepaja bangsa Ti- 

— onghoa, beragem dengan bangsa Japan, 
0. mengoesir pengaroeh Inggeris dari 
“Asia Timoer. Di Tokyo Giberdirikan 

— satoe perseriketan Pan—Asia, dibawah 
| pimpinan kacoem bangsawan, kaoem 
— militair dan beberapa politici terke- 

oeka serta ,wakil2“ beberapa perge 
an kebangsaan rakjat2 Timoer— 
aranja ada ,wakil kaoem Nationa- 

—.Jist 'Indonesia—perserikatan mana kata 

|. nja bermaksoed memberi pimpinan 
| kepada pergerakan kebangsaan dalam 

| berbagai bagai negeri Timoer oentoek 
mendapat kembali kemerdekaan dari 

      
     

   
    
   

  

   

   
   

    

   

  

    
   
   

      

   

      

    

  

      

   

  

   

  

   
   

kekoeasaan asing. 
| Aliran itoe roepanja tidak lenjap, 
meskipoen djarang kedengaran dalam 
tempo lima tahoen ini. 

0... Akan tetapi, atjapkali disiarkan 
-brochure atau pemandangan dari ka- 

ngan militair Japan, dalam mana 
kenjataan sekali dilandjoetkaunja per 
sediaan Japan oentoek satoe masa me 

   
     

    

   

      

   

  

    

0. Mereka orang di Japan, dari kala. 
| ngan kaoem dagang dan kaoem mili 

| tair, jang kabarnja mendesak pemeren 
|. tah akan poetoeskan perhoeboengan| 

     

   
        

   
  

| soenggoel-soenggoel a, kekoeatan 
negeri sendiri dan djoega pada kedjoe 

2. djoerannja Iteli& dan Duitechland di 

  

   

    
   

| goe kedoedoekan dan djalan-djalan per 
eboengan Inggeris di Europa Barat 

Laoet Tengah. Disampingnja itoe, 
mereka itoe boleh djadi pertjaja sekali 
an Amerika Serikat, jang tidak akan 

mentjampoerkan diri dalam perselisi- 

|han negeri-negeri asing.” 
ys 2 

  
  

   
   
   

   

   
at 2 

Kugeland, serta ' mendapat pertoeloe- 
gan bagaimana poen djoega dari| - 

  

       

   
       

    

    

   
   
    
    
   

  

   
   

  

   

            

    

Isar, menoeroet pendapatan kita, Italie 
Idan Duitsehland itoelah boleh disang 

atlsikan akan teroes teroesan bermain 
nfatau tidak, Kita lebih pertjaja, bahwa 
Iseketika Kogeland dan Japan moelai 

rang (berperang dengan soenggoeh2 di Ti 
m- |moer Djaoeh, Japan itoe dengan sia sia 

itoe| melawan tiga fihak dari 
di|bergoelat. Tiongkok, Engeland dan 

tidak bisa sesegeranja memperkoeat- 
“Ikan diri sepenoehnja, ada terlaloe be 

“birat akan dilawan oleh Japan sendiri, 
"S|Dari sekarang djoega kelihatan, bahwa 
““|Tiongkok itoe ada lawan jg mesti di 

“ Pelperhatikan. Biarpoen dalam waktoe 
Rea Ini, di Oetara dan di Shanghai, pasoe 

2 0 a.fkan2 Tionghoa terpoekoel moendoer, 
SP8 Silakan tetapi mereka itoe tidak kehila- 

Slam perlawan hebat itoe. Satoe tenta 
Ira dari ratoesan riboe orang, biarpoen 
Ibangsa Tionghoa, tidak bisa dilawan 

   

|dara, ratoesan riboe granaat besar ke- 

Igian perkakas perang matjam2, jg di 
3 

Tiongkok sadja dalam tempo 3bl ini, 

ling sedikit '/, dari kekoeatannja, baik 

ini telah bergontjang, oleh karena 
|moendoernja perdagangau. 

| terlihat dalam perselisihan itoe. | 
land, itoelah semoea orang tidak bisa 
pikirkan, bahkan mereka orang jang 
hendak menjoeloet api peperangan di 

'nar Japan poetoeskan perhoeboengan 

  | ngadoe kekoealan dengan Pngeland. | 

  

20 dengan Engeland, roepanja mengandel | 
6 senggoeh pada kekoeatan! 

enoca Europa, jang akan menggang | 
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Italie dan Duitschland, maka 
ti djoega akan bangoen satoe per- 

tiga negeri lain, jang men | 
'an perserikatan ,tiga djoeroe“ 

jani: Engeland, Frank: 
k dan Sovjet Rusland. 

| Dari itoe enam negeri, jang main 
terkemoeka dalam pergoelatan be 

   

  

     

    

nggoe boekti pertoeloengan da 
doea uegeri tadi, sedang ia mesti 

permoelaan 

Sovjet Rusland. 

| 'Tiga moesoeh ini, biarpoen mereka 

ngan kekoeatan akan melawan teroes 
dan meroegikan pasoekan2 Japan da- 

dengan pasoekan 10—15 divisie sadja, 

Dengan 300 riboe serdadoe, waka 
Japan tidak bisa mengalahkan pasoe 
kan Tionghoa di Oetara dalam tempo 
tiga boelan, sedang dalam tempo 70 
hari pasoekan Tionghoa itoe beloem 
djoega teroesir dari daerah kota Shang 
hai, meskipoen Japan telah memboros 
kan beberapa millioen yen oentoek 
ongkos ,expeditie“ itoe, tidak terhi- 
toeng poela harganja riboean bom oe- 

tjil, poeloehan millicen pelor senapan 
nesin dan senapan biasa serta keroe- 

rampas atau diroesak oleh moesoehnja. 

Dengan singkat oentoek memerangi 

Japan telah mesti memboroskan pa- 

lahir, maoepoen batin, sedang keadaan 
economis dan financien dalam 3 bi. 

Bagaimana keadaan Japan, cempa 
manja djadi berperang djoega dengan 
Engeland, Frankrijk dan Sovjet Rus- 

Pacific itoe. 

Indonesia tidak bisa teroes bersikap 
masa bodo“ sadja, djikalau benar-be 

dengan Engeland, Dalam waktoe, se 
telah perang besar berachir, maka per 
hoeboengan2 internationaal telah bero 
bah begitoe roepa, dan djoega oleh 
karena Nederland mendjadi anggauta 
dari Volkenbond serta mesti meme 
noehi kewadjibannjafjang tertarapak 
dalam Handvest Volkenbond itoe, neu 
traliteit ada mempoenjai arti lain dari 
pada doeloe, 

Kendati tidak akan toeroet mendja 
lankan sanctie militair, Nederland dan 
Indonesia-mesti 'toeroet mendjalankan 
sanctie economiseh terhadap Japan, 
jang boekan anggauta Volkenbond, 
dan terhadap lain negeri, jang seka- 
wan dengan Japan itoe, seperti doe- 
loe terhadap Italie. Akibatnja kewa 
djiban sebagi anggauta volkenbond 
itoe, telah di-insjafkan betoel oleh pe 
merentah di Den Haag dan di Bogor. 
Nasib kita di Indonesia ini ada dalam 
tangan lain orang. 

Begitoepoen, bagaimana djoega he- 
batnja keyentingan sekarang di Barat 
dan Timoer, masih ada banjak djalan 
|oentoek doenia terhindar dari keriboe 
tan oemoem. 

| Beberapa orang dalam berbagi bagi 
'negeri boleh main main dengan api 
dalam goedang obat pasang, akan te- 
tapi oentoek memboeang api dalam 

'mereka itoe masih berpikir pikir doe 
loe. 

Pergoeletan antara tiga negeri se- 
kawan Engeland, Frankrijk dan Sovjet 
'Rusland, dari tiga djoerue Japan Ita- 
lie dan Duitschland, roepanja sadja 
segera kedjadian, akan tetapi djikalau 
kita menantikan tempo moelainja, bo 
leh djadi akan merasa lelah lebih doe 
loe. : 

—. ic, man   |. Djikalau 
(Japan itoe bermoesoehan dengan 

kalau sampai djoega kedjadian 

obat pasang itoe, sesoeatoe orang dari| 

Topografisch dienst. 

Diangkat mendjadi mantri-topograaf, 
tud mantri-topograaf toean Joesoef 
Daeng Sialle dan Pasaleori, 

Diangkat mendjadi mantri-tekenaar 
klas |, tijd mantri teekenaar klas sa 
toe toean Malik Daeng Sore, Amat 
dan Barelli Daeng Kahasa. 

Diangkat mendjadi mantri teeke 

     

inaar, lijd mantri teekenaar toean Hoe 
sain Daeng Liwong. 

— 0 — 

Roemah-roemah burgemeester ? 

Pro memoriebegrooting. 

Didalam begrooting gemeente Beta 
wi oentoek tahoen 1938 termaktoeb 
pro memorie-post oentoek mendirikan 
roemah2 burgemeester. 

Di Bandoeng antara lain lain djoega 
ada beberapa roemah2 burgemeester 
jang sekali tidak menjenangkan oen 
hoek burgervader jg sekarang ini dan 
tidak ditempati olehnja, maka dari se 
bab itoe gemeenteraad tidak bisa me 
maksa dengan sekeras kerasnja. 

Ketjoeali Pemerintah jang “membe- 
noem burgemeester bisa memaksa. 

Maka dari sebabitoe timboellah soe 
atoe toedjoean oentoek memboeat pro- 
jekt2nja terlebih dahoeloe djika orang 
hendak mendirikan roemah2 burge- 
meester tsb, dan memadjoekan perta 
njaan kepada Pemerintah, apakah se- 
kiranja Pemerintah bersiap oentoek 
memberi hak kepada burgemeester 
atas roemahnja. 

Tentoonstelling Pasi Bogor 

Mendapat perhatian 
besar. 

Seperti telah diberitakan terlebih 

jbl) Pasoendan Istri tjabang Bogor te 

pertoendjoekkan barang barang keradji 

tanja. 
Tentoonstelling dimoelai pk. 5.30 

petang, dengan mendapat koendjoe 
ngan jang sangat banjak dari pendoe 

clubgebouw Pasoendan telah mendjadi 
raniai sekali. Hk 

Barang2 banjak sekali jg lakoe. Ini 
disebabkan karena barangnja bayoes2 
sedang harganja moerah. Roepanja 
Pasi Bogor mempergoenakan tactiek 
dagang: lakoe banjak oentoeng sedikit. 

Dengan koendjoengan jang banjak 
itoe buffetpoen pk. 10 malam telah ke 
koerangan makanan. Pe 

Dibiljarizaai ramai biljart liefheb- 
bers ,mengados kepandaiannja.” 

Prijzen dari biljartcorcours didapat 
oleh tt: Pe tang 

Rd. Wiradipoetra Patih Bogor Iste 
pa ea SARA 

$ Rd, Soedirman Ind, arts di Roode 
Kruis Bg. 2de prijs, 

ramaikan tentoonstelling tsb. 
Dengan ringkas, bazaar Pasi Bogor. 

kemarin malam mendapat succes jang 
diloear doegaan. Me ea 

ai 

  

Tentang kenine—tablet palsoe 

Dari Betawi diberitakan oleh Aneta, 

lidikan dengan soenggoeh2 tentang 
pendjoealan kinine-tablet jg palsoe itoe 
jg didjoe sda tg 4 November ji. 

  

   

    

   

doeloe, kemarin malam (malam Kemisj 

'lah mengadakan ,tentoonstelling memj 

nan (handwerken) boeatan anggauj 

doek Bogor, sehingga pada malam tsb.| 

Diroeangan depan muziek 'Soenda 
3oembangan dari t. Margono ikoet meji 

bahwa orang telah melakoekan penje| 

pa 

Benua aa SEN ETS 

Kalau perkoempoelan toemboeh di 
desa. 

Dari Pemalangpemban- 
toe kita mengabarkan: 

Kl 5 km djaraknja dari kota Pema 
lang, jang sebelah oetara terletak desa 
Kaboenan. Dalam desa ini 2 bl. jl. 
soedah diberdirikan seboeah perkoem 
poelan cooperatie. Anggotanja ada ter 
diri dari orang2 tani belaka. Azasnja 
perkoempoelan ini ialah akan me- 
ngoempoelkan padi, soepaja paman 
tani diwaktoe boetoeh pada padi oen 
toek bibit tidak mendjadi kapiran 
atau dengan mengadakan oeang jang 
terlaloe banjak. 

Tiap-tiap anggotanja setiap panenan) 
diwadjibkan menjimpan padi dalam 
cooperatie itoe 1 datjin banjaknja, dan 
djikalau perloe dibolehkan memindjam 
djoega menoerost peratoeran jg soedah 
ditentoekan, Dalam panenan kemarin 
perkoempoelan ini soedah bisa menjim 
pan padi 50 datjin, Mengingat mak- 
soednja, perkoempoelan ini memakai 
nama Cooperatie Perkoempoelan Kan- 
tja Desa (PKD). Satoe hal jg haroesa 

Idisamboet dengan gembira. Tetapi apa 
djadinja ? 

Dengan berdirinja perkoempoelan 
itoe roepanja tidak menjenangkan hati 
kepada desa disitoe, jang mana prabot 
desa ini laloe mengambil sikap jang 
haroes disesalkan, Setelah perkoem- 
poelan itoe berdiri beberapa hari lama 
nja, maka 25 orang anggotanja per 
koempoelan itoe dipanggil dibalai desa, 
dan semoeanja mendadak marah. Mak 
loem sebab semoeanja itoe ada orang 
desa belaka, maka kemarahan kepala 
desa itoe tidak ada jg berani mengerem. 

Malahan boekan sampai disitoe sadja 
mereka itoe laloe dibawa keonderan 
maoe diadoekan pada t. Aw. Taman 
jang membawahkan desa tsb. 

Pengoeroes dari perkoempoelan jg 
baroe itoe, lebih doeloe soedah datang 
menghadap AW dan minta keadilan, 
jang mana tentoe sadja tooan AW me 
'nerima permintaan itoe dengan/seuang 
hati. Semoea orang itoe boleh poelang 

diroemah, dan diberi advies poela jang 

perloe-perloe oentoek soeboernja per 

koempoelan itoe, Satoe tindakan daxi 

toean AW jang 'haroes dihargakan se 

'kali. Oentoeng anggotanja perkoem 
poelan laloe tidak keboeroe merasa ta 
koet, maar menoenggoe nasib apa jg 
akan kedjadian, hingga keadilan da- 
tang menolongnja. 

— g -— 

' Koeda2 baroe oentoek tentara 

Pengiriman pertama 
be Kor, 

Diberitakan, bahwa koeda koeda 
dari Australia oentoek tentara sebagai 
pengiriman pertama dengan menoema 
pang kapal ,Nieuw-Holland“ kepoe 
njaannja KPM akan datang di Indo 
nesia, Koeda-koeda "bentoek tentara 
banjaknja 15 ekor din pada tg 10 
November j.a.d. akan datang di 
Tandjoeng Priok. 

— Gj — 

Algemeene Zaken 

Tidakada dictator, 

Dari Den Haag diberitakan, bahwa 
didalam Memorie van Anwoord diba- 
hagian Algemeene beschouwingen we 
njatakan tentang begrooting oentoek 

Algemeene zaken (oeroesan cemoem) 

'jan Memorie ini mengandoeng toe- 

djoean oentoek mendirikan departe- 

ment Algemeene zaken, setelah disele 

saikan grondwetherziening. Hal ini 
tiap-tiap minister jang diserahi oentoek 
mengoeroes departement tsb, bertang 
goeng djawab atas tingkah lakoenja.   : 

  

   
   

  

HDED ananrtari/ 

Kooet pApROM 

HELMHDEDEN-FABRIEK “YG TER LIRINES 
PASAR BARDE ME» BATAM LA - LC, —— 

  

Moesim hoedjan soedah datang 
Djangan toenggoe lebih lama dengan membeli djas hoedjan 

jang bagoes. Kita baroe terima pengiriman djas-hoedjan jang 

sangat elok. 

   

@ Boecat TOEAN2 moelai dari f.1.95 @ 

@ Boeat ANAK2 moelai dari f.175 @ 

KRAMAT 4 
TOKO OKAMURA 

BATAVIA- 

Me en Mana 

Ki TEL. WEL. 5974. 

  

  

Goenoeng-Sahari 84, 

Permoelaan cursus baroe 

Sebagian besar dari moerid-moerid 

rat2 keterangan boleh diperiksa. 
-djika diminta. 

sekolah F 15.-   Wang 

Ve 

Sekolah bagian ELECTRO dan RADIO-TECHNISCH jang baik, sem- 

poerna dan jang pertama sekali diakoei dengan Besluit Pemerintah 

Didikan boeat djadi 

Electromonteur — Radiomonteur 

1 

Oedjian penghabisan berlakoe dibawah penilikan goeroe-goeroe tinggi 

dari sekolah-sekolah Gouvernement 

da peroesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadji jang baik. Soe- 

seboeian 'boeat satoe bagian, Internaat disediakan. 

V.O. 
Telf, WI. 909 Batavia-C. 

Februari dan 1 Augustus 

jang loeloes, dipekerdjakan kepa- 

Prospectus dikirim dengan gratis,   
    
  

  

  

  

  

  

  

TOKO   
  

Pasar Senen No. 159 en 159A. 

  

  

-| Tjoema tinggal sedikit hari sadja sampe 
tanggal 15 November 1937 

Harep toean2 dan njonja2 lekas koendjoengin 

IP ASMIRSIERNIEN 
MANUFACTUREN MODE ARTIKELEN EN BATIK HANDEL 

| Telefoon No, 2467 Weltevreden 
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ANTI OPIUMWEEK 

Di Thalia (6 November) di Gang 
Kenari (10 November) dan digedong 
LE.V, (11 November) maoe diadain 

. Anti-opiumweek, 
Toneel perkara ratjoen tjandoe, mu- 

xiek, leloetjon enzoovoort. 
Siapa maoe nonton, boleh dateng, 

zonder bajar. Bin 
Bang Bedjat dapet programmanja 

tevens oendangan. 
Diatas adres ada ditoelis : 
»Houdt het opium buiten het bereik 

van de menechen!“ (Djaoehkanlah 
ijandoe itoe dari manoesia). 

Lho, itoe kan gampang, bikin djaoeh 
sih, jaaaa apa soesahnja, Gampang, 
jaitoe : ,Djangan didjoeal, 

Didalumnja programma bang Bedjat 
batja lagi: , Opium is: menseh onteer- 
dende Slavernij“, (Tjandoe itoe? per- 
boedakan jang menghisap manoesia), 

Slavernij, ja siavernij. Perboedakan. 
Padahal perboedakan katanja soedah 
dihapoeskan dari moeka boemi. 

Dus: kalau tjandoe itoe slavernjj, 
dia dong moesti hapoes, nggak boleh 
kliatan barang dikit. 

Moepakaat. 
BANG BEDJAT. 

  

Pondokan kaoem poeteri 

Didalam waktoecong- 
res PGI di Bandoeng. 

Oentoek keperloean goeroe-goeroe 
kaoem poeteri jang akan menghadliri 
congres PGI jang ke 26 di Bandoeng, 
kita tolong siarkan maloemat dari cong 
res comite jg tjoema disampaikan kepa 
da pengoeroes pengoeroes tjab. PGI dan 
groepsbondennja, jg isinja menerang 
kan bahwa bagi kacem poeteri jang 
akan mengoendjoengi congres ke Ban 
doeng, congres comite dapat menjedia 
kan tempatgratis oentoek pondokan 
ialah Internaat van Deventerschool 
Kartiniweg Bandoeng (kalau naik sado 
sampai ketempat rapat hanja 10 sen), 

Departement van Financien 

Toean EL Heijne, techniseh amb- 
tenaar kelas | pada Opiumfabriek, jang 
telah memegang djabatannja 8 tahoen 
lamanja diperkenankan oentoek ber- 
perlop lamanja 10 boelan ke Europa, 
  

    T Moeloet jang 
SY paling tjantik 

     
    

    

   

  

    

Soedah tentoe moeloet jang 
dirawat dengan Pastol. Den: 

gan gigi jang poetih bersinar 
ketawa dihadepan toean, ka- 

rena Pastol, obat gigi boeatan 
Nederland, 

Tjampoeran jang sehaloes-ha- 
$ loesnja dan loear biasa chasiatnja. . 

Ha 

Dienst belasting2 
Toean G Robben maandgelder pada 

kantor inspeksi dibahagian oeroesan 
oeang telah diserahi dengan djabatan 
sebagai klerk pada kantor terseboet di 
Weltevreden boeat sementara waktoe, 

— Oo momo 

Berita “Roemah Piatoe Moeslimin" 

Pengoeroes RP M. Di Djakarta me 
ngabarkan sebagai dibawah ini : 
Derma oeang sekali goes. 

Toean MMJ. di gang Dokter, Peto- 
djo, Batavia-C, f 5.— 

NN, di Batavia-C, f 0,50 njonja C, 
Hoek Meulenhoff, Mr, Cornelis f 2,50 
dan'toean M. Hasan, Poerwakarta f2, 
Derma mencempang verga 

dering, PPB. memberi derma oce- 
ang f 2,50. 
Dermasekalian oeang. No 

nah AW di Mr, Cornelis menderma 
10 boeah mangga Indramajoe dan boe 
ah salak, njonja Kasman di Tjempaka 
Poetih, Batavia C. lima boeah nangka 
moeda oentoek sajoer, dan njonja Ab- 
doellah gr. St. Saripado, Batavia C. 
50 potong pakaian toea. 

sa 0 ama 

Dienst Scheepvaart. 

£ Pada Marine Gou- 
yernement. 

Toean A. 5. Berkum, seorang amb- 
tenaar jang ditoenggoe dari buiten- 
landsch perlopnja dan jang dibelaka- 
ugan hari ini memegang djabatan 
sebagai Iste opsir di Tg. Priok, maka 
pada waktoe ini beliau dibenoem 
mendjadi Iste opsir dan dipindahkan 
pada kapal Gouvernement , Vaik“ di 
Tg. Priok, : 

Toean 8. yan Zijtveld, ambtenaar 
jang ditoenggoe dari buitenlandsch 
perlopnja dan jang dibelakangan ini 
memegang djabatan 3de werktuigkun- 
dige di Tg. Pinang, maka pada waktoe 
ini beliau dibenoem mendjadi 3de 
werktuigkundige dan dipindahkan pa 
da kapal Gouvernewent ,Denebs di 
Tandjoeng Pinang, 

— 9) — 

Djabatan Dienst der Volksge- 
zondheid. 

Toean J. Eshuis telah dibenoem 
mendjadi eontrole-inlichter di afdeeling 
Pemberantasan penjakit Pest pada 
Dienst der Volksgezondheid dan di- 
pindahkan di Magelang. Pada waktoe 
ini beliau masih diserahi dengan dja 
batan terseboet di Wonosobo. 

Toean AA Bierlee jang diserabi de 
ngan djabatan opzichter diafdee- 
ling Pemberantasan penjakit Pest pa- 
da Dienst der Volksgezondheid boeat 
sementara waktoe maka dibelakangan 
hari ini beliau diserahi djoega oentoek 
memegang djabatan boeat keperloean 
memeriksa roemah2 dan dipindahkan 
di Klaten (Soerakarta). 

Toean JD, Jansen jg diserahi dengan 
djabatan controle-inlichter  diafdee 
ling Pemberantasan penjakit Pest pada 
Dienst der Volksgezondheid boeat se 
mentara waktoe, maka pada waktoe 
ini beliau dipindahkan dari Magelang 
ke Poerwokerto.' 

Aa Ora 

Indo-Arabieren 

Zetel h.b. dipindah- 
kan ke Betawi. 

Hoofdbestuur partij Indo-Arabieren 
»Partij Arab Indonesia“ memberitakan, 
bahwa zetel hoofdbestuurnja dipindah 
kan dari Semarang ke Betawi, sehing 
ga hoofdbestuur ini dirobah sedikit. 
Pada waktoe ini hoofdbestuur tsb, ter 
diri dari: toean A,R.A. Baswedan (Se- 
marang) sebagai voorzitter, toean H. 
M.A, Hoesein Alatas (Betawi) sebagai 
vice- yoorzitter, toean A. Bajasut Be- 
tawi, sebagai Secretaris, toean Abd. 
Assegaf Betawi, sebagai penningmees- 
ter, toean Said Bahrisj Soerabaia, se- 
bagai anggauta dan tocan Ar, Alay- 
droes Soerabaja, sebagai anggauta, 

ABC Cursus moelai mendjadi 
perhatian lagi 

Pembantoe kita dari Pemalang me- 
ngabarkan : 

Koran ,Pemandangan “ tidak berhen 
tinja mengandjoerkan agar initiatief 
membantras boeta hoeroef dalam kala 
ngan bangsa kita tidak sampai patah 
ditengah djalan. Dan roepanja andjoe 
ran itoe ada harganja, terboekti setelah 
sebegitoe tinggal ,,adem'', sekarang se 
mangat itoe kembali timboel poela, 
seperti apa jg pembatja dapat melihat 
perkabaran dalam koran2. 

Congres MD, jbl. di Djokja poen 
menambah andjoeran itoe poela, dan 
orang tahoe jg MD mempoenjai begi 
toe banjak tjabangnja, hingga sema- 
ngatnja dapat mendjalar dengan loeas. 
Sampai Pemalang sendiri, seperti jg 
soedah kerapkali kita kabarkan disini 
pergerakan sama melempem fketjoeali 
MD), sekarang hidoep poela semangat 
pembantrasan boeta hoeroef itoe, 

Dalam kalangan MD. soedah dipoe 
toeskan hal ini akan didjalankan de 
ngan segera, jang mana menoeroet   apa jang soedah kita dengar sedikit 

hari lagi akan dibentoek seboeah com 
missie jang tidak hanja terdiri dari 
kaoem MD, sadja, tetapi djoega orang 
diloear MD. Satoe tindakan jang 
practis, sebab jang menanggoeng dja 
wab tentang bangsa Indonesia, tidak 
hanja kaoem MD. sadja, tetapi bangsa 
Indonesia poela, tidak memandang 
golongan atau kaocem apa poen. 

Perkoempoelan IM. dan KIM, disini 
biarpoen dengan tidak banjak gembar- 
gembor teroes landjoetkan pekerdjaan 
membantras hoeroef itoe, dan boeah- 
nja tidak sedikit poela jan tertolong. 

Tidak hanja kaoem lelakinja sadja, 
tetapi KI M membimbing kaoemnja 
kelapangan jang terang. Sekarang soe 
dah diboekanja poela cursus bahasa 
Belanda bagi orang jang memboetoeh 
kan jang dengan bajaran jang sangat 
rendah. 

Seingat kita perkoempoelan Mardi 
poeteri jang doelue soedah bersedia 
sedia perkakas pembantrasan boeta 
hoeroef, tetapi berhenti ditengah dja 
lan, oleh MD. bisa ditjoba diadjak poela 
gotong rojong soepaja pekerdjaan itoe 
mendjadi ringan dan boeahnja lebih 
bagoes poela, Kita toenggoe boekti. 

— nan 

Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem 
Moehammadijah 

Groep Djatinegara 
(Mr. Cornelis.) 

Dipermakloemkan, bahwa kami, Pe 
ngoeroes Moehamdijah Groep Djatine- 
gara Bahagian PKO, teroetama dari 
pemeliharaan Anak anak Jatim, telah 
menerima sokongan (sedekah) dari jg 
terbormat : 

Njonjah R.A. Abdoerrachman, , 
Nasi oedoek, teloer dan pisang radja. 

T, R, Soeriadi G. Wedana. 3) 
T. S8. Lantoer G&.  , 2A) 

— 3 gantang beras, 
Kemoedian atas kedermawanan njo 

nja dan 'Toean? terseboet, dan jg se 
nantiasa ingat kepada anak anak jang 
Jatim dan Miskin, anak anak mana 
boekan sadja Jatim ta?” mempoenjai 
bapa, djoega Jatim dari segala2nja. 

ngoeroes membilang diperbanjak teri 
ma kasih, dan moedah2an Amal jang 
saleh itoe dibalasoleh All ah dengan 
berlipat ganda. Amin. 
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PENGOERBANAN 

Sesoedah sekali Si Kiri te'terdengar 
di halaman ini, maka ini hari Si Kiri, 
walaupoen banjak djcega berita-berita 
jang haroes dimosat, memaksa memin 
ta haknja, sebab sepandjang hemat Si 
Kiri, tidaklah baik djika berita berita 
itoe senantiasa melakoekan politik 
ekspansinja, sehingga djadjahan Si 
Kiripoen hendak dipakainja. 

Adapoen jg hendak koedjadikan ba- 
han obrolan ini hari, tiadalah lain, 
ketjoeali soe'al pengorbanan, karena 
sesoeai dengan masanja, 

Kini kita soedah moelai berpoeasa. 
Ingat: boekan memperlapar diri, 

tetapi hanja semata-mata meroebah 
waktoe makan, Boekan beladjar men- 
derita lapar,—sebab djika masih ma- 
kan doea kali sehari, tidaklah itoe ber 
arti lapar—, tetapi beladjar menindis 
hawa nafsoe, menindis nafsoe hendak 
memakan siang hari. : 

Sjahdan, djika dapat kita menahan 
nafsoe itoe, maka njatalah roeh dapat 
mengendalikan barang wadag, roeh 
menang daripada djasmani, 
Memang sewadjibnja manoesia itoe, 

roehlah jang dikatakan manoesia, se- 
dang djasmani ini hanja pakaian se- 
masa hidoep didoenia sadja, 

Well thans, didalam sa'at roeh kita 
dalam berkoesasa atas djasmani itoe, 
maka disitoelah sa'atnja menghoeboeng 
kan diri dengan Toehan, dengan Jang 
Mendjadikan kita. 

Tetapi apakah jang terdjadi 
zaman ini. Banjak jang berpoi 
tapi disebabkan oleh pikira 
sa dilamoen oleh makana 
hingga petang jang diang 
hanja ,,bedoeg meghrib”, mara 

pada 
     

   

    

  

goena dan faedahnja. 

Djasmani masih tetap bersimahara 
djalela, lebih daripada roehnja, sehing- 
ga bagi manoesia seroepa itoe, djika 
ia berpoeasa .. .. hasilnja . . . lemas 
letih, 

Sebentar bentar ia menghitoeng sa 
'at, mengbitoeng djam dari soeboeh, 
soedah moelai mengharapkan maghrib. 

Djadi njata sekali, pengoerbanan jg 
hanja sedikit sedikit, ja'ni menghilang 
kan nafsoe makan, meroebah sa'at ma 
kan sadja manoesia soedah banjak jg   tiada sanggoep, karena memang ke 

Maka dari itoe kami, atas nama pe 

Ter Bf 
lah toedjoean jang sedjati, lenjaplah |: 

  

him 
        

koeatan lahirnja masih lebih besar da 
ri pada kekoeatan bathinnja. 

litoelah, sebabnja, maka dalam a- 
gamapoen ditetapkan i'tikaf, jaitoe di 
dalam berpoeasa, bagi jg dapat, ia me 
njendiri, memboelatkan segala pikiran 

memboeatkan segala niatnja kepada 
satoe. Jaitoe kepada Jang Maha Koe 
asa. 

Djika pengoerbauan sedikit ini, ma 
noesia (koeat tetapi ta'maoe), 'soedah 
ta'sanggoep, bagaimanekah halnja dji 
ka daripada manoesia itoe diminta pe 
ngoerbanan jang lebih besar” 

Soedah tentoe hendak appel. 
Orang berposasa moedah poela meng 

hilangkan waktoe, meloepakan inga 
tan kedada makan, tetapi banjak jang 
adjaib. Boelan poeasa adalah sa'at oen 
toek senantiasa choesjoe' kepada Jang 
Maha Koeasa, 

Tetapi banjak jang berpoeasa, soe 
paja loepa kepada lapar, sengadja ia 
berdjalan djalan melihat barang jang 
: , ma'sjiat, jang dapat menjadar 
kan nafsoe sjaitannja. 

Sebab hanja dengan djalan itoelah 
ia dapat menghabiskan tempo zonder 
makan itoe. 

Apa hoekoemnja. 
Poeasanja pertjoema. Bathal semoe 

anja. 

  
SI KIRI 

  

  

Ikon Goa 
5 PASAR SENEN 119. TEL. WL. 3083 — 

Adres jang terkenal mendjocal 

Perabotan dapoer dan toilet bak dan 

braadovens: 

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc. etc. 

  

ON en EN BEN EA 

    

Beroleh 1e prijs DIPLOMA en BIN- 
TANG MAS PASAR GAMBIR 1937. 

  
Bisa dapet beli dimana-mana tempat 

Teroefamapada: Chem. Hand. JUPITER 
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa 

sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.-, 

Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeu- 
meuhweg, Buitenzorg. 
  

  

Tb EMNNA AA UNS CURSUS TYPEN Mn 
BLIND SYSTEEM 5 
Pane KRI : 

Di Pimpin oleh DOEA GOER 
GOEROE LELAKI jang 

CUR   

  

OE PRAMPOEAN dan SATOE  B 
soedah berpengalaman. 2 

SUS - TN 
mengadjar KANTOOR-WERK, 

ERK, BALANS, BRIEVEN, 

  

HANDSCHRIFT, FACTUUR dan lain2 

kita COMPLEFET, Sebab, kita 
SPECIFICATIE, STAATW 

SNEL — ACCURAAT 
Pembajaran sangat rendah 
  

DIPLOMA bisa dapaf dari 
kita .poenja SEKOLAHAN 

ataudari LONDON (Pitman's) 
(Ea 

THE 
Gang   

Sa 

Agt OO0LLLOLOLLLLLLW LK LOL LLLLLLLL 

» TJILILITA 

Atas pimpinan 

Mengantar doe 

soesoe segar, 
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CURSUS 

  

mi Rp 

Apakah — sebabnja 

orang di kan 

Karena: 

Mengetik dengan L 

2. 

3. 

4 

5 

  

  
KUROPEESCHE MELKERIJ 

TELEFOON 616 : MEESTER-C. 
  

MODERN, HYGIENISCH Ie KLASSE BEDRIJF 

Selamanja ditanggoeng darisampijang sehat 

  

METROPOLITAN" 
PASAR BAROE SCHOOLWEG NOORD 10 TEL. 5234 

»METROPOLITAN« 

(MN SATOE-SATOENJA SEKOLAH JANG BER- 
basil "Baik DAN BEPERKAKAS 

2 BAROE — 

Examen diadakan tiap-tia Pkn boelan 
Orang loear boleh Mengikoet 

TUTORIAL ACADEMY 8 
Klintji 34 — Batavia-Cenirum 

    DEA YA P SAPP KE EN TA 3, 

Se000 000000009 
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orang Europa 

a kali tiap2 hari 
room, Joghurt. 
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TYPEN 

   
typisten — keloearan 

sangat disoekai 

tor-kantor ?? 

Tjepat 

Tjekatan 
Memboeta 

Betoel 

Bersih 

2 tu Me 
Ke Kn Ba 
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Isianak baji praematuur itoe, maka se 
baik2nja sianak dimasoekkan kedalam 
roemah sakit. 

Oesaha oesaha jang patoet diadakan 
| dan didjalankan dengan conseguent 

Sg Mendjaga soepaja sia- 
Na tidak kehilangan panas 

Beberapa tindakan dapat diambil 
Mi |jaitoe: 

a Memboengkoes sianak 
Idengan teliti dan saban waktoe 

  

dilihat, soepaja sianak djangan menda 
pat kedinginan oleh sebab itoe baik- 
  

lah ditarohkan sianak ditempat jang 
gabisa dipanaskan misalnja dengan lam 

      

  

waktoenja, soede 1 tentot 
itoe beloem (sebegitoe k eat hid 

   

    

   
   

   

    

  

   

biasa seperti : 
itoelah naa 
ini tinggi sekali. 
toeh akan 
Jang 8) 
jang pesat. Bar angka 
tian dari anak baji jang sematjam 

Banjaklah sebz .sebabnja aa Nut 

lahir beloem pada waktcenja itoe, akan 
tetapi dalam karangan ini kit: .banja 
akan membitjarakan anak baji jang 
lahir bidoep kedoenia au jang di 
Kapan Sa NA 

a ihidoepkan, kalau 
Tik Lana kana 

Beberapa sebab dari kelabiran seperti 
ini ialah : 

TE: Penjakit radja (sijphilis), 
Inilah sebab jg teroetama mengge- 

rakkan soepaja kelahiran itoe datang se 
beloem waktoenja. Badan sianak 306 
dah roesak oleh penjakit ini. 
"3. Penjakit tuberculose. 

3. Keratjoenan. 
Tadi soedah kita katakan bahwa 

anak baji praematuur dilahirkan hi- 
'doep dan dapat dihidoepkar teroes, 
djika pengrawatannja baik. Soedah 
tentoe kelahiran hidoep itoe ada batas- 
nja : pada waktoe ini anak baji jg di 
Iahirkan sesoedah 7 boelan dik andoeng 
ada harapan besar akan hidoep teroes: 
bertambah madjoe alat pendjagaan 

| dan tjara memberi makanan bertam- 
“ bah ditoeroenkan batas itoe, misalnja 
“dihari jang akau datang, dapat kita 
“mengrawat anak baji praematuur jg 
beroemoer koerang dari 7 boelan. 

Beberapa tanda2 dari anak baji 
“praematuur : 

|. 8. Pandjang badan jgke- 
. tjil Pendekoja dari 48—49 cM. 

“bh, Berat badan jg ketjil 
Ketjil dari kira2 2000 gram. 
“ce. Panas badan jang sangat 
Laba 
Anak baji itoe sangat lekas dapat 

kehilangan panas badan 
—.d. Lekas kena Se OnharaN 
 (infectie) 

e.Oemoer jang ketjil, Oe 
' moer antara 7-8 boelan soepaja anak 
baji bisa hidoep teroes, maka pengra 

“watan moesti jang special diadakan. 
Oleh sebab dalam roemah alat2 pen 

| djagaan 'baik orang jg abli, baik maka 
nan jang sesoeai dengan keboetuphar" 

    

  

  

3 aa 

aan |sianak mendapat 

Ca | poelistrik atau botol2 jg mengandoeng 
ak air panas. Kebaikan oesaha ini ialah 

  
  ak mendapat tetap hawa jg se- 

    
   

    
    

    

Idjoek dan tak ada harapan akan men 
dapat kebandjiran panas (warmtestu- 
wing). 

  

Peti ini soedah semestinja bisa di 
. Itoetoep dan diboeka sekehendak kita 

mengingat panas jang berada dalam 
peti itoe. Petiini biasanja dipanaskan 
oleh beberapa lampoe listrik dibawah 
nja. 

Bahajanja ialah hawa jang bersih ta' 
masoek kedalam peti dan ada harapan 

kebandjiran panas 
(warmtestuwing). 

1 Memberikan 
jang pantas, 

Makloemlah sianak baji dilahirkan 
sebeloem waktoenja, djadi badannja 
pada waktoe itoe beloem sanggoep me 
nerima baik segala makanan seperti 
jang diberikan kepada anak baji jang 
lahir menoeroet waktoe jang normaal, 
Jang sangat labiel dalam badan sianak 
baji ini ialah percet dan oesoes, oleh 
karena itoelah memberikan makanan 
berlainan dari biasa. 

Kita. mengetahoei bahwa oekoeran 
panas itoe dinamai calorie, atau de 

makanan 

soe iboe memproduceer 650 calorie, 
1 L. karnemelk 600 calorie, dan 1 L 
melkzure melk 870 calorie, dan 1 L, 
air soesoe sapi 630 calorie. 

Memberikan air soesoe itoe moesti 
berangsoer2 misalnja tiap tiap 2 djam 
berikanlah 40 cm3 air soesoe dan 
banjaknja ini dapat dibesar2kan de 
ngan perlahan-lahan, soepaja peroet 
|dan oesoes dari anak baji itoe djangan 
terkedjoet. 

Sebaiknja air soesoe iboe, dan ka 
lau tak dapat karnemelk atau melk 
zure melk,: air soesoe sapi adalah ma 
kanan jang enak oentoek sianak baji, 
dan hanja tak ada, 

Kalau anak baji mempoenjai berat 
badan 2 kg dengan pandjang badan 
45 cm., maka berikanlah 200 calorie 
tiap? hari dipermoelaan dari 200 ca 
lorie itoe sama dengan 330 cm. 3kar 
nemelk, atau 4/13 L. air soesoe iboe, 
Pekerdjaan jang soesah ialah mentja 
pai berat badan anak baji sampai 
2500 gram, djika berat badan seperti 
ini soedah tertjapai, ada harapan be 
sar sianak semboeh dengan pesat.   

  

PENJIARAN RADIO 
V.O.R.O. 

Stamboel 

8.— , Toneel Soenda dari per 
koempoelan ,,Galoeh Pa 
koean", dipimpin oleh 
toean Kartaatmadja. 

. Mengambil tjeritera : Sa| 
» — djatining Djodo 
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Lagoe Arab 2 ” 

2,— Berhenti 
'Zender Y-D.G.8 golflengte 105 |” ” PAT 2 

Sg Kramat 9. La Ka Pali Kaka 
'Sabtoe, 6 Nov. 580 4 Lagoe Djawa t 

7.— pagi Orkest Belloni 6,— , Lagoe Melajoe 
Tan Lagoe Arab 6, 30 Lagoe Soenda 
8,— , LagoeTionghoa 7.— malam Lagoe Tionghoa - 
8.30 2 Berhenti sn Pi : 2 

12— siang 'Lagoe Djawa 3 ea 2 
“3 nusa Na Ba Mn aah 

n 9 3 rappor an pemberi ta 

1380, En Pa dan an oleh Pengoeroes 

2— Berhenti 830 , Baku Arab 
5,— sore Lagoe Djawa Ih Perkoempoelan A.S.A. 
5.80 ,  Lagoe Arab akan memperdengarkan 
Wa Sig Lagoe Tionghoa lagoe-lagoe Minangkabau 
6.30 ,  Membatja sk. Aseli, jang dipimpin oleh 
Tan POS bemis ag ngo Soef 
aa lam lagoe Soenda an Kkoema inggi. 
730 ,  Lagoe Krontjong danlil,— , Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 
'Bandoeng II 103, Batavia II . 

PLP 27, PMH 45, 7 7 

"malam Perkabaran   

n! b,Meletakkan sianak da 
lam satoe babybox. 

ngan lain perkataan 1 Liter air soej 

Naa   
  

. Permainan ketjapi 
(9 Lagoe Yang Khiem 

BIO ig Cabaret bahasa Melajoe 
10,30 ., Lagoe Toerki 
Ig — 1 Toetoep 

    

  

    

    

    
    
    
    
    
      
    

  

   

  

   

          

    

  

   
   

  

   

   
   
   

    
     
     

    

    
    

   

      

   
   
   

    

    
Pita.-biroe" “5. 
boelan lamanja, 

soeara jang paling 
Belanda. Beberapa banjak pendapatan? baroe 
dan ketechnikan jang diperhaloes ada dipa- 
kaikan di toestel? Philips jang baroe. Dengan 
ini toestel?2 baroe orang bisa menerima soe- 

| ara tetap jang mergherankan. Dengarkan 
sendiri! Kau akan bersenang hati! 

PHILIPS'323" 
MAA RAI, 
HARGANJA J23A f29B..HARGANJA 323U 318. 

PHILIPS 'MEMPERSEDIAKAN 
SOEARA DAN JANG SANGAT TJAKAP BAGI 

    

. pertaroengan berboelan- 
jang diperhatikan oleh 

beriboe-riboe orang dengan betoel. 
Bagaimana banjaknja pakerdjaan jang telah 
dilakoekan sebeloemnja itoe. Semoea per- 
moelaan kerdja, jang Philips telah kerdja- 
kan oentoek memadjoekan toestel? peneri- 
maan soeara jang baroe, adalah mendjadi 
toedjoean jang sama ventoek memperoleh 
pita biroe, kalau sadja pita biroe itoe di 
adakan oentoek toestel2 penerimaan soeara 
jang paling baik. Ini toestel? baroe dikerdja- 
kan dengan memakei semoea pengalaman 
jang telah didapat selama beberapa tahoen 
oentoek bisa membikin toestel? penerimaan 

. speed 30 PNG 

ning. 

seperti 

Europa. 

baik boeat Hindia- 

    

  

  

- “ 
Bisa memilih soeara dengan sanget meng- 
herankan dan bisa menerima zender' jang 5 
kcerang koeartersebab schakeling” baroe ra / 
jang speciaal. ia 

push pull" 

    

  

   

        

     
   

APPROACHING AMBROSE LIGHT 

DISAMPINGNJA SIFAT: BAIK DARI PHI- 
LIPS POENJA TOESTEL' 
SOEARA JANG TELAH TERMASJHOER, 
PHILIPS 323 A SELAINNJA DARI ITOE 
ADA MEMPOENJAI: 

Penjeteman jang tetap biarpoen bisa ter- 
djadi gontjangan' didalam lichtnetspan - 

Spoel' dari ,,Advanced multi -inductance" 
schakeling jang tida bisa hilang dan ba- 
njak lagi lain' perbaikan, antara mana 

eindtrap membikin 
kwaliteit dari penerimain soeara ampir 

bersamain dengan keadain penjiaran di 

Systeem speciaal oentoek mengatoer kasar 
dan haloesnja soeara mengasih pertang- 
goengan oentoek tjepat dan gampang 
menjetemnja. Ini di perlekas poela oleh 

klaverveerafstemming : 

Dipakaikan lampoe? kortegolf baroe jang 
gemetaliseerd dan himat. Oleh karena ini 
emakaian stroom sedikit sekali: hanja 

a?' 70 W 
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INSTALATIE (ALAT RADIO) JANG ' MENGOEATKAN 
MEMPERDAPAT SEGALA MAKSOED 

  

Oentoek keperloean Radio lebih doeloe dateng di 

N. V. AUTOHANDEL MASCOTTE 
Tentoe menjenangkan 
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dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
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  selang di dekat Lara 
ngan terdjadilah pemboenoeban jang 
mengerikan sekali. Kedoez-doeanja si 
pemboenoeh dan jg diboenoeh masih 
pemoeda. Jang satoe bernama Tjonge | 
ue dan javglain Kosan. 

Doedoekunja perkara adalah demiki 
kian: Kosan jang soedab sedangnja 
beristeri, maka meminanglah ia seo- 
rang gadis sekampoengnja. Pertoena| 
ngan soedah berdjalan beberapa bl, 
tetapi entah karenaapa. maka sigadis 
berobah pikiran, Toenangan jg soedah 
djadi si gadis sekarang mengembali- 
kan dengan tidak menerangkan apa 
sebab sedabnja. Tentoe Kosan merasa 

  

  

  

Oleh Madoeratna 

asa mempoenjai sedikit maloe ter 

oening menoen 
pandai bertjotjok 

avjak kleinnja 
enjedapk-n seka 

s ta B3 5 

an oleh kare 
sperti orang 

.Ipan Bali sesoenggoebnja, demikianlah 

ang! pada malamnja kami memakai kesew, 

$8km |patau berdjalan-djalan dikota terbesar | 

di Bali. : 

ain keindahan poera2 ditengah 
2 jg djaoeh dikota2 dari atas ken 

— daraan kelihatanlah sedikit banjak pe 
— ribal kehidoepan orang Bali. 

Kehidoepan orang B 
4 

| lan, Gjarang kita ketemoe dengan 

'rang jg banja sebatang kara, dan 
.mana2 dibawalah ajam djantaonj 

be 
| Tiap2 orang rata2lah mempuen 
| jam. Boekan dipelihara akan 

| Jih atau 'oentoek boe jinja tetapi dia 

loe, disaboeng, me
n 

bekerdja sebagai keris bagi manoesis 
jg djalan2 banja ber 

dj 
 Kaoem wanita jg dj 

'pakaian setengah bada 
hingga dipoesatnja mereka menoeto 

| pi. Soeatoe ken merk, soeatoe tanda 
akan dekatnja perasaan mereka kepai 
da Toeban jg mengoerniai doenia ini 
Nampak sekali bahwa mereka soeka se: 
kali pada barang jg natuurlijk, mene/ 
rima pada apa jg diberikan dari jg 
Maha Esa. an NA 

Hanja didekat kota2 dimana sering 
dihadapi touristen, disanalah mereka 

Ihadap doenia loear jg bertindak laio 
Isekali 
?|loear. Berbadjoelah sedikit kesedikit | 
Ipendoedoek disitoe, hingga ikoet alir 

Isesuedah meliwati djalan2 penoeh de 

-Iroenan disampingi pemandangan jg: 

illah kita di Den Pasar dan langsoerg 
Idi Poeri Badoeng. 

jiilbentoek lunchen dan rapat diboeka 

1! Comite penerimaan K. H. Dewantara 

:li menceroet|d 
| penglihatan kami disepandjang djalan | adalah soeka berkoempoel. Segrombo pc 

Janin 'minoem toeak bersama2 dan dji| 

elpoenjai balai pertemosan sendiri? di 

Isebab memang soetji moerni bathin2 

dengan tetamoe2 dari negeri 

an jg didatangkan oleh touristen. 
Tempat jg kita toedjoe Den Passar| 

ngan tikoengan, moenggahan dan toe 

indah2 disekelilingnja, maka sampat 

Disini ada kelambatan sedikit kita 
djalankan programma, kesalaban ma: 

na terletak pada ,Op ten Noort“ jg 
agak lambat berangkatnja sebab gang 

goean laoetan selat Madoera jg dang 
kal. 

: Sesampai kita di Poeri Badoeng di 
langsoengkablah Irzing? dan oepatjara2 

sebagaimana biasa didalam permoesja 
waratan. Dari oetoesan Rijksbestuurder 
Solo dan Djokja adalah terdengar 

soeara minat akan hasil oesaha per 

langsoengan Bali Cgngres iui. D-wi 
kianlah lezingen kami telah sediakan 
bagi pembatja sekalian oentoek terang. 

Setelah djam satoe diberikan tempo 

kembali djam 3 dimana hingga 430 

baroe selesai dan Congressisten sama 
sama kembali ke Padangbaai. Tetapi 
sebagian tinggal di Denpascar mengi 
nap di Bali Hotel. Oleh karena kami 
ikoet groep K. H. Dewantara, dimana 
oentoek beliau sebagai penghormatan 
ada dibentoek Comite, maka toeroet 
lah kami bermalam di Denpassar. 

Denpass:r bij night (Denpassar 
Se waktoe malam). I 

Pajah beloem terasa sebab bari per 

moelaan sampai disana, terdorong 

nafsoe akan mengenali tjara kebidoe' 

Moela-moela memenoehi oendangar 

dalam ,diner bijeenkomst“ dimana 
berkoempoel sekalian keloearga Taman 

i|Sisw# menoendjoekkan ketegoehan| 
tali persaudaraan. Pertemoean itoe di 
langsoenykan diroemah toean Dr. 
Roestam, 
dapat kami namakan Dr. Soetomo 
dari Djawa, 

Setelah k 
'moean kita meneroeskan programma 
kepveri Badoeng mengoendjoengi Wa- 
jang dari Krido Bekso Wiromo soko 
ngan Sri Sulthan di Mataram. Lakon 
oja ialah perang Soegriwo dan Soebali 
dan bagi pembatja ta? oesah diterang 
'kan pandjang lebar. Oleh karena ka 
'mi datang di Bali akan menoelis ten 
tang keadaan disana, maka kami me 
'ninggalkan pertoendjoekan dari Mata 
ram jang mendapat  koendjoengan 
sampai padet sekali, dah moelai poe 
tar-pootar kota melihat Denpassar bij 
INA kn aa 
Pada waktoe malam, tempo di 

pakai mengaso dari pekerdjaan si 

ang harinja demikianlah orang orang 
S1 Balr: npoel2 di tempat ban- 

nehnja orang Bali ini 
| sifat perkvem- 
sekehe, Oempa- jang dinamai 

ada perkoempoelan minoeman ar 

elan 

ka salah satoe anggota tidak datang 

'Poelan menjembah bersama2 kepada 

boektikan akan tegoehnja persjarika- 
an disana jg terlahir dengan az:s2 

bersamaan dengan anggotanja. Be 
'gitoelah tiap2 perkoempoelan mem- 

mang mereka bersoeka raja. Kepada 
tempat jg ramai disanalah kami pergi 
'dan melihat banjak orang sedang me 
nonton wajang koelit & Ja Bali sendiri. 
'Amat gembira kelihatannja orang2 
disitoe. Totapi perloe diingati bahwa 
Bali jg dahoeloe boekan jg sekarang. 
'Tidak berbadjoe tidak ada apa apa   

satoe figuur di Bali jang | 

'haroes membajar denda. Ada perkoem | 

Dewanja. Demikian seteroesnja mem- | 

int 

(ini, tetapi apa daja djika disatoe pi 
bak ta' dioendjoek tanda tjinta, Djad 

doep dengan maloe). 

lahan lahan pergi 
Zonder ba atau boe ditjaboet aritnja 

dan dengan pekakas itoe leher Tjo- 

ngeue ditebasnja hingga kepalanja ter 

Igantoeng pada leheruja. Darah tentoe 

mengoetjoer dan Kosan teroes melari 
bahwa kalau 

ia tinggal disitoe tentoe djiwanja djoe 

ga melajang. Ia teroes menjerahkan 

diri pada kepala kampoevg dan me 

kan diri, sebab tahoe 

ngakoe kesalahannja. 

tangi. 25 
Moedah moedahan hal ini ta“ me- 

vambah korban lagi. Kamoe, o perem 

Ipoean, ambillah in: seroepa peladjaren ! 

— 9 — 

Penghasilan kantor Pebean 
23. Semarang 
Penerimaan Pabeati (douane) Sema 

rang selama boelan October ini dari 

invoerrecht ada f 538,000 (Oct 1935 
ada 425,000), dari uitvoerrecht ada 

£ 43,000 (Oct 1936 ada 9000): dari 

tabakssccijns f 26,000 (Oct 1936 

£ 2,000): dari sccijas goela f 161,000 
(Oct 1936 f 164,000). 

Djoemlahpja sama sekali f 821.000 

(Oct 1036 djoemlahnja ada f 658,000). 
at pe 0 iii 

Bantoean dari Pemerintah 
f 5000 oentoek korban 

: kebandjiran 
Dari Bogor diberitakan dengan opi 

sil, bahwa pemerintah telah memberi 

Ikekoeasaan kepada Resident dari Ta 
Na eka nusa sesi 'panoeli, beroepa 

5000, oentoek korban korban kebandji 

ran di onderafdeeling Mandaling dan 

Natal (Tapanoeli) pada boelan Octo- 
ber jtl dan djoega oentoek memban 

Itoe keroesakan jang 
itoe bandjir. 

sedikit tidak senang dengan penolakan 

diterimalah penolakan toenangannja. 
Tetapi apa lantjoer, serenta pertoe 

nangan dengan Kosan soedah poetoes| 
diterimalah oleb si gadis peminangan 

|lain ialah Tjongene, 
Tentoe Kosan merasa sakit hati dan 

teringat peribahasa Madoera jang ke 

Isohor: bhango poete tolong, dari odi | 
Imalo (lebih baik mati, dari pada h 

Kebetoelan pada soeatoe hari Tjo- 
logene, toenangan baroe dari gadis ta 

di maadi di soemoer ta' djaoeh anta 

ra roemabnja. Kosan jg melihat con- 
Jeurrentoja danfmerasa ada kesempatan 

membalas dendam hatinja dengan per 
ke soemoer itoe.| 

Tedeng Tjongene sebeloem meng- 

hemboeskan napas jang penghabisan 
masih koeasa menjeboet nama pem 

boenoehrja pada familie jang menda 

oeang banjaknja |P 

disebabkan oleh 

i   
1 

i 

BISA DAPET 

BELI DIMANA? 

TOKO, 
- 

  

Terboloh yan JAVA DONKER 
DAR 

  

BERITA PEMALANG 

Gezondheids-Brigada 

Pembantoe kita K.S. mengabarkan : 
Pengartian tentang kesehatan pada 

oemoemnja bangsa kita masih koerang 
hingga boetoeh pada penjoeloebh, tem 
pat oentoek mendapat keterangan2. 
Hingga satoe perkoempoelan sebagai 
G B. ada sangat perloenja.—Begitoe 
lah di Pemalang GB itoe setelah ber 
henti beberapa th lamanja sekarang 
masih bisa dihidoepkan kembali, jg 
dipimpin oleh Dr. Gardjito, Setiapba 
ri Selasa malam Rebo dengan bertem 
pat dikamar'bola MLG orang bisa men 
dapat penerangan tentang segala jang 
bersangkoet pacet dengan kesehatan, 
Jang mengoendjoengi diwaktoe jang 
soedah2 hanja kaoem goeroe sadja. 

Penjakit meradjalela 

Moesim panas banjak menjebabkan 

datangnja beroepa2 penjakit. Ivi iwak 
toe di Pemalang sedang berdjaugkit 
penjakit influensa jg loeas, teroetama 
ada anak2, Berbareng dengan ini dy 

sentri tidak maoe ketinggalan, mak 
loem sebab moesim boeah mangga jg 
kebetoelan mendjadi. 

Oentoek mentjegah lebih hebat pe 
njakit itoe maka oleh jg wadjib soedah 
diperintahkan kepada pegawai desa 
soepaja membagi kininie dan djoega 

  

kaoem Wanita Bali. Tetapi sekarang 
ikoet kewadjoean zaman, berlomba? 

mengikoeti kesopanan jg ditioep bangsa 

loear, toeroetlah mereka tahoe maloe 

dan berbadjoelah. 
- Tetapi apa jg 

ranja berisi kantonguja. 

lihat gerak badannja tjara membodor 

Disini poela ta' koerang2 bekas2 gadis 

jg mendjoealkan diri berkeroemoen di 

dekatnja orang jg berdjoealan. Tertje 
bahwa di Bali 

pendoedoeknja jg berbakti soenggoeh2 

kepada agamanja, ta' hinggalah mem 
'pengaroehi sebagian cemmatnja jang 

ngang kami melibat, 

wenjalahi oendang2 adatnja. 
Soeatoe contrast, soeatoe perlawa   

“ 

4 

kar sekali. 

kami lihat? ? Boekan 
tambah sopan, tetapi banjaklah orang 
'Wanita jg toea2 hilir moedik mentja 
ri djedjudoan2 bagi pelibaraannja. De 

ngan tidak maloe2 lagi djari tangan 
mentjoebit sana sini pada siapa jz ki 

Dari sana teroes kami ke keramaian 

lagi dilain tempat jg kebetoelan dipe” 

toendjoekkan topeng. Pertoendjoekan 

ini banjak leloetjonnja seperti Petroek 

dan Semar jg membikin ketawa pe- 
nonton2 Hanja sajang pembitjaraan 
vja dilakoekan dalam babasa Bili 
hingga kami hanja toeroet tertawa me 

nan jg besar sekali padahal dalam tja 

ra meminang gadis di Bali amat soe 

tablet influensa kepada pendoedock 
desa. Absen sekolahan berhoeboer.g 
dengan keadaan ini makin tinggi da 
ri kebiasaannja. Polikliniek jg djoem 
lahnja ada 2 bocah selaloe kebandji 
ran patienten. 

ASIB bergiat 

Biar malaise tidak sehebat setahoen 
jg laloe tetapi toch tetap keadaan pen 
doedoek desa masih lebih dari sem 

poerna hidoepnja. Maka pertolongan 
nja satoe badan seperti ASIB masih 

sangat perloenja. Jang terlihat dan 

moedah dimengarti, ialah tentang pa 

kaian dari mereka itoe. Kalau orang 
masosk kampoeng, tidak oesah jg sa 

ngat djaoeh dari kota, orang akan me 
libat gambar keadsan bangsa kita jg 

sangat menjedihkan. Badan soedah 

terlaloe roesak sebab koerang makan 

dan pekerdjaan terlalve berat, pakai 
an tjompang tjamping tidak keroean 

potongannja. Satoe peudoedoek jang 
mempoenjai pakaiannja jg oetoeh ada 
dipandang seorang jg mampoe dida 

lam itoe kampseng. Tidak heran poe 
la menoeroet penjelidikan jg dilakoe 
kan oleh asib disini, djoemlahnja a- 

nak2 kampoeng jg boleh dibilang se 
tengah telandjang ada.sangat besarnja. 

Pemeriksaan jang pertama-pertama 
didalam satoe onderdistrict hanja per 
loe dikasih pertolongan 20 potong pa 

.   
kajian sadja, tetapi setelah pe jelidi- 
ken sedikit di giatkan, djoewlah itoe 
laloe mendjadi lipat sepoeloehnja. .. 
2000 lebih. Hari lebaran soedah makin 
mendekati, dan berhoeboeng dengan 
ini ASIB disini sekarang sedang ber- 
giat memberi pertolongan pakaian pa 
da orang orang jang ,sengsara itoe. 
Sekarang dikerdjakan pembikinan pa 
kaian oleh toekang toekang djait, jg 
dibantoe oleh anggota (dari Perkoem 
poelan Mardi-Poetri. Selainnja dari 
itoe boeat orang orang jang desa se- 

lainnja. badjoe disediakan poela kain 
dan saroeng, sehingga bertoempoek- 
toempoek. Djoemlah itoe akan mele 
bihi 500 potong adanja. 

Boekan tjoema itoe sadja. Berboe 
boeng dengan akan keloearnja pnstze 
gel ASIB, oleh pengoeroes ASIB di 
sini soedah dilarkan kepada oemasem 
lijst, sapa jg akan membeli pustzogel 
itoe diminta tanda tangannja. 

Pekerdjaan ini dibantoe oleh pad 
vinder HW, jg kelihatannja dapat suc 
ces, Kegiatan itoe dipimpin oleh pjo- 
nja Br. disini jg dibantoe dengan pri 
jaji poetri Indonesier. 

— — 

Ichtifal Madrasah ,Al Hoesnaa". 

Di Babakan Tangerang 
Seperti oemoew telah mengetahoei 

bahwa hampir semoea sekolah-sekolah 
Arab djikalau soedah dekat buelan 
pocasa, sekolah sekolah itoe mengada 
kan Ichtifal, Djoega di Tangerang ma 
drasah ,Al Hoesnaa“ tidak maoe ke 
tinggalan. 

Iebtifal pada madrasah itoe ialah 
pada hari Sabtoe dan hari Minggoe 
tg 30—31 October. 

Djam 11 siang Tehtifal ini ditoetoep 
dengan selamat, dan orang orang jg 
badir diberikan perdjamoean jang se 
derhana, 

Peda keesokan harinja madrasah 
itoe mengadakan lagi Ichtifelnja. A- 
kan tetapi ini bari diadakan speciaal 
boeat kaoem lelaki dan moerid-mcerid 
lelaki 

Orang orang jang mengoendjoengi 
ini Ichtifal ada lebih banjak dari pa 
da hari jang dosloean. 

Sebagai wakil dari Wedana Tange 
rang, ada mengikoet hadhbir toean 
Moehamad Noer. 

Djam 9 pagi precies Ichtifal ini 
diboeka oleh ketoea dari ini madra 
sah, ja'ni toean H Ali Akbar, 

Belian berpidato dari hal moela ini 
madras:h berdiri sampai mempoenjai 
banjak sekali anak moerid. Setelah 
beliau berpidato, maka anak anak 
moerid lelaki berpidato dihadapan 
orang2 banjak, dan djoega membatja 
al Over'an jang sangat merdoenja, 

Djim 1115 siang diadakan pauze   dan djamoean dihidarkan dengan se- 
derhana,  



  

DEEETETAE Or TEE aa 

donante Nikah 0. Mimboel oleh karena kaoem isteri koerang merasa poeas dalam penn 
hidoepan perkawinannja. Apa Jang telah dilakoekan oleh P.S.I.I, Orang toea 
Mika PSI pada anaknja wadjib menoentoet berlakoenja perdjandjian 

Oleh M, S8. LATIEF 

III (Penoetoep) 

Perloe kita djelaskan ! Menoeroet 
fasal 5dan 11 dari perdjan ab 
diatas itoe, perempoean diberi kekoe. 
saan dengan sepenoeh2nja apabila ada 
permadoean,zonder ada pekaranja lagi. 
Apa perempoean koerang merasa poe 

as dengan peratoeran jg seperti itoe? 
Kita rasa begitoepoen mentjoekoepi 
oentoek melindoengi perempoean. Me 
noeroet fasal4 ada peratoeran ,sjigag 
Ini poela soeatoe pekara javg pen 
ting danperloe. Biasanja, kalau ada 
pertjektjokan, tentoelah ada arbiter, 
toekang pisah, dan inilah bakam da 
lam oeroesan pertjektjokan perkawi 
nan. Biasanja orang mengangkat ha 
kam, ialah walinja sendiri, atau orang 
jg boleh dipertjainja oentoek meme 
gavg segala rahasia laki isteri. Oleh 
pertjektjokan dalam roemah tangga, 
Pekan tentoelah akan terbong 
kar segala rahasia roemah tangga ka 
dang2 poela, rahasia kelamboepoen 
toeroet ikoet2, Rahasia jang begitoe, 
sangat tidak pantas dikeloearkan pa 

“da lain orang selainnja orang toea 
atau familie sendiri, , itoepoen di 
masa jang tidak dapat dielakkan 
lagi. Sebab orang toea dan familie, 
sama2 menanggoeng maloe atas per 
boeatan anaknja atau familierja. 

Menoeroet fasal ke 7, tentang isteri 
meninggalkan lakinja zonder izinnja. 
Perempoean mendapat hoekoem ,uoe 
ijoez“ boeat lamanja setahoen. Sering 
kedjadian dalam masjarakat kita se- 
karang ini, perempoean dihoekoem 
noesjoez sampai duea atau tiga th. 
Maoe kawin, amat soekar sekali, se 
bab soerat thalag tidak diberikan oleh 
lelaki atau oleh Penghoeloe. Sedang 
Penghoeloe berani mengawinkan se 
orang perempoean, apabila tjoekoep 
soerat thalagoja. 

Fasal ke 9 dan ke 10, tentang roe 
djoe'. Bcekan sedikit poela, laki laki 

      

    

   

  

   

— T- jang mengakoe roedjoe' tetapi tidak 
mengembalikan perkawinan seperti 
bermoela, 

Dalam hel ini perempoean diperma 
inkan (dihoekoem) oleh lelaki. Perem 
poean dan Penghoeloe .tidak dapat 
berbosat apa2 sebab lakilaki telah 
menjatakan roedjoe'nja dengan setjara 
officieel. Tetapi oleh lelaki, perem 
poean itoe tidak diperdoelikan,seolah 
olah dihoekoem, Maka perloe adanja 
fasei2 9 dan 10 jtoe. “an 
'Fasal ke 12. . Lebih menjedihkan 

lagi apa jang kedjadian dalam masja 
rakat kita sekarang ini. Hampir se 
moea lelaki, apabila telah bertjerai 
dengan isterinja, dengan meninggal 
kan anak, maka apak itoe ditinggal 
kan oleh bapaknja, dengan tidak maoe 
ambil kpoesing soeatoe. 

Tinggal iboenja, jang memang sa- 
ngat sajarg pada anaknja, mati2an 
membela hidoepnja dengan anaknja. 

' Kadang kadang poela iboe itoe menje 

rahkan anak itoe pada lain orang, 
sebab tidak sanggoep membelanja, 

bini moeda. 
Itoelah satoe tragedie jg sangat be) 

batnja dalaua masjarakat kita ! 
Perloe poela kita djelaskan, Per- 

djandjian nikah ini, dilakoekan diloe 
ar taklik jg dari Penghoeloe. 
“Njaia sekali dengan perdjandjian 

nikah jg hampir sepueloeh tahoen 
itoe dan tjuema dipakai oleh PSII 
sadja itoe, tjoekoeplah perempoean di 
beri ,hak“ dalam perkawinan sebagai 
perempoean, Perempoean dengan se- 
penoeb2 dilindoengi dari bahaja per- 
madoesan. Dalam hal ini terketjoeali- 
lah, kalau perempoean2 itoe meminta 
hak hakvja ,jg loear biasa lagi". 

Itoepoen kita senantiasa bersedia 
akan mengoebahnja poela, apabila ter 
njata ada keboeroekannja jg memba 
wa akibat jg djelek oentoek masjara 
Ikat kita. 

Tjobalah periksa dan fikirkan de 
ngan teliti ! : 

Sesoenggoehnja, oeroesan pernika 
han ini, adalah oeroesan perempoean 
dan wali (bapa), Wali mesti tahoe ba 
gaimana hak haknja perempoean itoe 
apabila telah mendjadi isteri orang. 
Boekan tjoema memberi idzin sadjs. 

Wali hendaknja menoentoet adanja 
hak perempoean sebagai isteri, jg te 
lah diberikan oleh boekoem Agama 
Islam itoe, lebih lebih dalam masa jg 
tidak baiknja dalam perhoeboengan 
perkawinan, 

Sebab apabila kedjadian sesoeatoe 
hal, sedikit banjaknja, orang toeavja 
atau walinja atau familienja, tentoe 
Jah toerset poela merasa sedih dan 
maloenja. Hal jg sedemikian itoe, 
soenggoeh banjak sekali terdjadi da 
lam masjarakat kita sedang orang toe 

| a tjoema mengatakan ,nasib anaknja 
sadja, Pada hal pekerdjaan orang toe 
alah jg koerang hati hati (Lantaran 
beloem dapat djalannja?? ?!!) 

Maka itoe soerat perdjandjian nikab 
jg diandjoerkan oleh PSII itoe baik 
lah dipakai, apabila orang toea (wali) 
sajang pada anaknja. 

Pihak perempoean pantas minta soe 
paja dipakai, wakioe terdjadi perka 
winan. 

Pihak wali mensentoet soepaja Ia 
ki laki soeka pakai perdjandian nikah 
OS 

Sebagai gantinja Ordonnantie nikah 
dari Pemerintah ! 

Noot: Kita merasa gembira, wak 
toe dapat kabar seorang goeroe keloe 
aran HIK, boekan anggauta PSI! 
waktoe kawin di Pekalongan, telah 
memakai Perdjandjian nikah seperti 
diatas, 

Selamatlah soeami isteri | 

  

Sesoedahnja pauze diadakan lagi pi 
dato dari hal ,, Riwajatnja Nabi Moe 
hammad s.a.w.“ $ 

Djam 2.10 siang Ichtifal ini ditoe 
toep dengan selamat, dengan pemba 
tjaan Alfatihah. 

2 (Ya 

Semalam berziarah. 

- Pembantoe kita Madoeratna dari Mz 
doera menoelis: : 

Dari Soemenep diadjaklah kami 
oleh seorang BB ambtenaar, kepala 
district, dengan penghoeloe district 
pergi berziarah kekoeboeran di Sam 
pang, Bangkalan dan Soerabaia. Be- 
rangkat kita djam 4.30 sore dan sam 
pai di Pamekasan djam 6 sore dima 
na kita menoenggoe hingga sembah 
jang magrib. Lg 

Banjak orang mengira, bahwa djika 
kita pergi kekoeboeran berarti menjem 
bah batoe dar arwah orang2 jang soe 
dah mendjadi deboe, Batjaan goer'an, 
dikiran jg dilangsoengkan dikoeboeran 
ta" berhasillah kata mereka, sebab o- 
rang mati ta' dapat berdaja sesoeatoe 
apa. Tetapi tas demikianlah hendak 
kita pergi kekoeboeran. Teringatlah 
disana atas djasa2 jg wafat sewaktoe 
hidoepnja dan toeroetlah kita jang ma 
sih tinggal didoenia mendo'akan moe 
dah2an berolehlah rahman dan ra- 
him didalam acberat. Dan djoega ber 
tawarzoenlah kita pada merekajang di 
ampoeni oleh jang Maha Koeasa. Ten 
toe orang tidak gila mendatangi koe 
boeran dari orang jg dalam bidoepnja | 
ta'berdjasa djoeapoen. 

lah sesoedah sembahjang isja' di mes 
djid kijabi itoe pada djam 9 malam 
kita berangkat menoedjoe Tattango. 
Disoeatoe tempat dibawah pohon pe- 
ring2, ta' nampak soeatoe tjahja kein 
dahan kedoeniawian, ta'ada tjahja lam 
poe jang terang benderang melainkan 
lampoe templok, disitoelah mobil kita 
diberentikan. 

Kijahi Tattango sawaktos hidoepnja 
dalam kalangen bangsa “arief waliman 
'mengambil bagian jg terkemoeka di 
'seloeroeh poelau Madoera. Banjak o 
rang2 baik dari kalangan BB ambte 
naar, maocepoen particulier, baik dari 
poelau Madoera maoepoen poelau Dja 
wa, tertolonglah oleh beliau melang 
soengkan (permintaan sekalian jg per 
tjaja kepada Toehan jang Maha Esa. 
Sesoedah kita mengadakan batjaan 

semestinja maka kita meneroceskar per 
djalanan ke Bangkalan. 

Di dekat Sampaag kita masih mem 
peringati Sjech Abd. Hamid pemba 
tjaan sama dilakoekan diatas mobil 
'Sesoedah itoe berangkatlah ketempat 
'toedjoean, tetapi dibatas Bangkalan ki 
ta terpaksa menoenggoe hingga djam 
'12 malam sebab adanja pertjobaan 
penggelapan kota. : 

Petang adanja kota Bangkalan pada 
waktoe itoe dan keadaannja amat sepi 
sekali. Sedang kedengaranlah kapal ter 
bang berdengoeng-dengoeng diatas 
oedara, menggambarkan peperangan 
Japan—Tiongkok. 

Setelah lepas djam 12 diperkenankan 
Ikh kita meneroeskan perdjalanan dan 
kita pergi ke djoeroesan Sembilangan 

(malam djam 3 kita menjeberang laoet | 
pergi ke Soerabaia meneroeskan niat 
kita berziarah disana. 

pilah kelihatannja kota Soerabaia, ter | 
oetama oleh karena Pa peng- || 
gelapan jang buroesan la 

Kita 
06. 

teroes 

waktoe sembahjang soeboeh, Pada wak 
toe padjar menjingsing kedengaranlah 

koea|sedang bapa'nja boekan tidak sering | soeara adzan mengadjak sekalian oemat ||: 
doedoek dengan enak enak dengan Islam bersembahjang bersama sama. 

Mata kita jg kedap kedip dipaksanja 
diboeka lebar lebar sesoedah mende- 
ngar sosara adjakan dari atas menara. 
Kewadjiban sembabjang soeboeh kita 
lakoekan di mesdjid itoe dan sesoedah 
siang hari kita meneroeskan kekoeboe 
ran Botopoetih, 

Dari sana kita teroes ke koeboeran 
Girian semoea adalah tempat orang 
orang bangsa 'alim. 

Hingga djam 10 maka bertolaklah 
kita ke Oedjoeng dan teroes menjebe 
rang ke Kanzal dan diatas mobillah 
'kita membajar hoetang jg ta' tidoer 
semalam itoe 

Wahai, bagaimana baiknja djika pe 
ladjar peladjar pemoeda kita dalam 
waktoe jg senggang melakoekan ziarah 
sedemikian. Tidak dengan maksoed 
apa apa, tetapi terdorong oleh tali ke 
Islaman. 

sana ON maa 

Kesoedahan pemboekaan lotery 

V.O.R.O, 

Sebagaimana dengan ringkas hari 
Kemis jbl, soedah dioemoemkan, 1o- 
tery VORO soedah diboeka malatw 
Kemis jbl dengan kesoedahannja se 
perti berikoet : 

le Prys 
1679 Erres Radio-toestel K. Y. 220 

2e Prys 
1438 Gouden brillianten Leontine 

: v a f 65,00 
3e 

1154 
1013 
1018 
1022 

1035 
1045 
1079 
10s8 
1086 » » 
102 'Trocstprys 1 Dameshoed 
150 Verzilverde sebaal a f 3,50 
160 . ST” “at 350 
162 Troostprys 1 Drinkglasa 1 L. 
1202 Verzilverde roskstel a f 10,00 
1238 1 Drinkglas a 1 Liter 
1257 
1265 
1200 
1303 
1330 
1334 
1355 
1359 
1404 
1437 
1445 
1446 
1495 
1512 
1583 
1610 
1621 
1628 
1630 
1637 
1641 
1663 
1673 
1676 
1694 
1705 
1707 
1722 
1730 
1737 
1742 
1751 “ ” 
1793 Troostprys, 1 Dameshoed 

1RO “ena » 
1814 
1863 
1870 
1881 
1887 
1388 
1917 
1921 
1941 
1949 
1950 
1961 
1980 
1982 

Prys 
Gouden brillian Broche af35,60 
Luidspreker a f 2 00 
Troostprys, 1 Drinkglas a 1 L 
Gouden brillianten Leontine 

af 10,00 
Luidspreker 3 f 2,00 
Troostprys 1 Dameshoed 

Luidspreker a f 200 

» ” 

Theeservice a f 300 
Troostprys 1 Dameshoed 

sa 1 Kindermuts 
Verzilverde schaal a f 350 
Luidspreker a f 2.00 
Electrische klok a f 10.00 
Troostprys 1 Dameshoed 
Luidspreker a f 2,00 
Troostprys | Kindermuts 

” » 

Troostprys 1 Drinkglasa 1 L. 
Troostprys | Dameshoed 
Troostprys | Kindermuts 
Luidspreker a f 2,00 
Troostprys, 1 Kinderhoed 
Troostprys, 1 Kindermuts' 
Verzilverde sehaal A f 3.00 
Troostprys, 1 Kindermuts 
Troostprys, 1 Kindermuts 
Troostprys, 1 Drinkglas & 1 Liter 
1 Electrische klok Af 10,C0 
Troostpry3, 1 Drinkglasa l Liter 
Troostprys, | Drinkglasa 1 Liter 
Theeservies a f 5,00 
Troostprys, | Drinkglasa 1 Liter 
1 Pak voor Dame en Heer 
1 Blectrische klok a f 10,00 
Troostprys. 1 Kindermuts 
Luidspreker a f 2,00 

Troostprys, 1 Drinkglas 
Troostprys, 1 Dameshoed 

Troostprys, 1 Drinkglas 
Theeservies a f 4,00 
Troostprys, 1 Kindermuts 

» ” 

Troostprys, 1 Dameshoed 
1 Vulpen a f 4,00 
1 Klok met gongslag'a f 25,00 
1 Gouden hanger af 10,00 
1 Luidspreker a f 2,00 
Troostprys, | Kindermuts 

Pemboekaan Ioterij2 ini dihadiri dan 
disaksikan oleh satoe jury jang terdiri 
dari tosan2 Datoek Toemenggoeng, 
Saeroen, Lim Tjoei Keng, A, Soetan 
Pamoentjak, Lie Tiong Lim dan seo- 

Maka dari itoe ingatlah akan mati |dikoeboeran Kijahi H.M. Halik, rang wakil dari Politie 
nja kit, MomentoMori, bikinlah 
kebaikan diatas doenia perloenja dja 
sa2 tahadi dapat dibawa mati. 

djoega seorang oelama jg kenamaan 
waktoe hidoapnja. 

Setelah kita mengadakan selamatan 
Di Pamekasan datanglah kita pada|dan batjaan seperloenja teroeslah kita 

kijahi jg ternama oentoek mengadjak (pergi ke Kanaal dan sewaktoe disana 
beliau pada maksoed kita. Demikian 'soedah ada djam doea malam, Malam-   Achirnja dapat dioemoemkan bahwa 

jang mendapat le. prijs dari lotrij 
ini ialah toean Mob. Alie, Drossa 
ersweg Batavia O. 

Sesampai kita di Oedjoeng amat sejl 

menoedjoe ke Astana 
Ampel dimana didekatoja adalah se| 
boeah mesdjid jg paling besar di Soefi 
rabaia, Di Ampel kita tinggal hingga | 

  

Djamoe-djamoe AESCULAAP tjap 
(Recept dari Kaloewarga Kraton Solo) 

Obat HIDOENG Dalem lobang hidoeng ada 
toemboe daging atawa penjakit ,,Poliep“ sehingga 
djalannja napas kepep@tan. Tida oesah dipotong 
dan tida oesah dibakar, dengen tida merasa sa- 
kit apa-apa obat boeboekan ini hanja tjoema di- 
boengkoes sadja dengan kapas dan disoempelken 
dimana lobang hidoeng: jang tjoema hawanja sa 
oleh napas soedah tjoekoep. : 5 

'Djadinja obat itoe tida mengenai pada penjakitrja, tapi pake te- 

roes siang malem dengan sehari diganti 3—4 kali, tambah hari daging 

itoe semangkin mengkeret dan dalem setengah boelan sadja itoe da- 
ging soedah ilang sendiri dengen gaib srenta tida bisa toemboe lagi. 

Harga f 5-, per botol, tjoekoep semboeh penjakit jang 5 taoen. 

Toko Obat & Djamoe , MESCULAAP" Cheribon 
Filialen: Bandoeng, Tjimahi, Soekaboemi en Palembang. 

  

dja obat itoe tertarik 

  

  

  
Troostprys, 1 Drinkglas a | L, 

FABRIEK ,,TJAP 
Molenviiet Oost 73 —— — 

  

Boeat djaga kasehatan kepala pakelah OBAT KRAMAS ,,TJAR DEWA" 

Ini OBAT ada bergoena sekali boeat bikin BERESI Ramboet dan keioembe 

(daki kepala) jang berarti djagakasehatanotakdanpikiran. 
Harga perpak f. 0,10. dan f. 0,C6. 

Memoedjikan dengan hormat 

NB. Bisa dapat beli diantero tempat. 

DEWA" 
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AMBAH KDEAT DAN SEHAT. Ra 

& 
, 8 / GA 
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4 ta 
HL 

Hoofd agent 
Taij Ho Tong 3 
Eng An 18 ) Batavia 

agent agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 
Thaij An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjifatjap 

Ek Goan Tong Pasikma- 
laja 

Djin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaij Tjoen Ho) Pekalo 
Tjie An Ho) ngau 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 

Eng Ho Tong Cheribon 

Thaij Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

Sin Tjie An) 5 
Eng Hok an) PSO 
Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFongabang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkashe- 
toeng 

Ban Hok Soen Tangerang 

HARGA 

Botol besar f 3.- 
- Botol kefjil f 1.75 
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Pasar Baroe No. 3 Telf 262 Wit. BATAVIA-CENTRUM 
JAARLIJKSCHE UI VERKOOP !!! 

Badminton Racket 50 pCt korting ! 
f 1.— Sekarang f. 0.50 Merk PRACTICE Doeloe 

» Boeat training 5 » 1.50 
Ca LILY : £ » 250 
ALUR Hn ng Di 
» JUNIOR SERVICE 3 » T— 
» RED SEAL 3 » 8— 
s3 GOLD: SEAL » 8— 
»  PRESIDENT 3 » 8— 
» BLUERIBBON & STRUGGLE, , 9.-— 
» SUPER SPEED 3 »1.0— 

5 

si » G3 
k » 1.25 
5 s1 290 
» » 3.50 
” ” A— 

» » 4— 
” ” 4. — 

5 » 450 
» ” 5.— 

Harga diatas soeda teritoeng sama snaar jang paling baik. Semoea 
dengen garantie ANEM BOELAN. 

TENNIS Rackets roepa roepa 50 pCt korting! 
Merk UNIVERSITY (Sykes London) Doeloe f 25.— sekarang f.12.50 

TROJAN : AO “NUN 
WESTERN STAR (Sykes Lond), f20.— , f10.— 
WIMBLY (English) Pok TAN 
AIRFLOW 5 aa 0. Keu 
ARISTOCRAT (AUSTRALIA) ,  f35.— £.17.50 
PARAMOUNT ( et Ie 116.50 

Harga diatas pake snaar jang paling baik le, kwaliteit dengan 
garantie ANEM BOELAN, boeat frame dapet garantie SATOE 
TAHON. 
2de hand Tennis Racket, dalem keadaan baik, roepa-roepa merk, 
soeda di besnaard f, 2.50. 2de hand Tennis balis f 1.50 per doz. 
Shuttlecock Regulation f 3,30 per doz, Resenan loear Betawiden- 
gen Rembourse, Lebi dari f.     s2 Gp seen 

10.- ongkos vrij. 

AN aa ana Sena EN AE 
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