
    
      

   
    

   

    

Eigenaar: Dg 
R.H.6. DJOENAEDI 

7 November 1637! “2 
Itoelah hari tanggal berdirinja fa 
ik goela jang pertama di poelau Dja 

wa ini atasnama Yang Kong, seorang 

    

   

Tionghoa! 

ab hari penting boeat doenia in 
   

oeplah industrie goela bergesia | 
tahoen. Dari itoe kita tidak heran 

   
   

bahwa s.k. Java Bode: ada hi i 
Saptoe jl. ini telah terbit dengan ,Sui 

| kernummer“, goela nummer. 
Bagaimana sawboetan kita? 

“3. Sedjarah irdustrie-goela selama 3! 
“ tahoen itoe boeat kita adalah boekti| 
jang seterang-terangnja, bagaimana 
orang haroes djangan bekerdja oen 
toek kema'moeran seboeah negeri. 

Tjoba libat | Ba 
Kelibatannja, in sehiju industrie- 

      

   

- welvaart boeat Indonesia. Tanah tanah 
dapat sewaan, kaoem boeroeh kasar 
dapat pekerdjaan, kas negeri dapat 

“ soembangan padjak, jang doeloe hoe 
tan lantas mendjadi kota“ . . . kata 2 25 nja 2 2 

— Ace, kita tidak poengkiri kesemoea- 
ja itoe ! 3 jaan $ 
Tjoema sadja orang djangan loepa 

melihat hal ini dari lain djoeroesan ! 
anah tanah dapat sewaan! Baik, 

i apa akibatnja? Pa” tani jang 
ela merdika lantas terpaksa | 

   

     eai dengan keoentoengan be- 
daerah goela boekan B.B. jang   

  

boekan? Dan ... . neraka didoenia: 
t BB. jang berani berdiri disam 
gnja pendoedoek dalam menghada 

         
        

         
      

  

   

    

   

      

    
    

     

    

    

   

      

   
    

   

    

    

    

    

    

   
    

   
    

   

     

    

    

   
   

    

     

    
    

tau provinsi soedi 
n air leiding 

oe kepada publik, 
u gemeente dan pro- 

djoega mengadakan fabrik 
mendjoezl goela? Atau 

rta bagian2nja memberi | 
ie pada oesaha Indonesia di 

goela itoe. Dengan djalan deraikian, 
— maka kekajaan Indonesia tidak diang 
—-koet keloear negeri seperti sekarang. 

'Dari itoe peringatan tjoekoep oesia- 
nja industrie-goela itoe 300 tahoen ba 
gi kita adalah kesempatan jang seba- 

| ik baiknja oentoek memberikan peri- 
ngatan pada pemerentah disini dan 
di Nederland, bahwa pemerentah hen- 
daknja mengadakan politiek kema'- 

goeh soenggoehnja boeat Indonesia ini. | 
“Apa goena ada departement van Eco- 
nomische Zaken, djika pemerentah 
tidak berdaja-oepaja oentoek mentje- 
gah mengalirnja kekejaan Indonesia 
'itoe kenegeri loearan ? 

— Semoga oesaha soetji dan baik dari 
| “departement terseboet akan poetoes di 
- tengah djalan, disebabkan barang jang 
— ketjil ketjil dioeroes oleh departement 

— itoe, sedang jang besar-besar dibiarkan, 
| diperkenankan dioeroes oleh badan 
- badan jang berpoesat di negeri loearan. 

Dari itoe andjoeran kita : adakanlah 
iba jang planmatig goena mentje- 

inja kekajaan Indonesia 
loearan | 

    

   
          

   
     

     
     

  

   

— Djadi kemaren tg, 7 November 1937| HN 
e goela karena pada hari itoe|, 

  

   
   

  

   

goela itoe membawa kema'moeran, 

sa, tetapi pentolan2 goela disi| Kini sepasoekan besi 2 s 

Mew'loem ada goela ada semoet,|kirim oentoek mentjari penjerang itoe. 

  

moeran, welvaartspolitiek jang sesoeng-| 6 anga 
4 P jang . jang termaktoeb didalam artikel e 

daripada ordonansi tertanggal 9 Janu 
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erkabaran 
  

KERIBOETAN DI PA 
LESTINA 

Minta soepaja kaoem tahanan dimer 
dekakan sebab boelan Poeasa 

3 'Transocean mewartaken dari Jeru- 
zalem, bahwa tampak kemarahan be 
sar diantara kavem Moeslimin, dise 
'babkan oleh keloearnja perma'loeman 
jang menjatakan, bahwa pembesar 
pembesar Mandaat soedah mengambil 
poetoesan tidak akan mengaboelkan 
pe taan kaoem Moeslimin, soepaja 

lekakan kiranja orang orang A- 
ng diasingkan dalam pembara- 

kan didekat St. Jean d'Acre. 
Permintaan ini dimasoekkan berhoe 

boeng dengan boelan Ramadhan. 

Serdadoe Inggeris tertembak mati. 
Pada djam 7 malam, di Jeruzalem 

ada doea orang Inggeris lagi mati 
kena tembak. Mereka itoe ialah dari 
Black-watch-regiement, 

Doedoeknja kisah begini : 
Doea orang Arab, sekoenjoeng2 dari 

tempat dekat telah melepaskan tem- 
bakan revolver kepada kedoea serdadoe 
itoe jang kebetoelan sedang berdjalan 
djalan didekat tembok kota. 

Itoe waktoe serdadoe2 itoe tidak ber 
'sendjata api, ketjoeali sendjata pisau | 
sadja. 

Kedoea orang 'Arab jg menembak 
koeli dengan oepah jang ti|itoe melenjapkan diri dalam soeatoe 

djoerang, jg menoedjoe doesoen Silwan 
sebelah loear kota Jeruzalem, LI 

Kini sepasoekan besar dari polisi di 

Djepang tetap diminta moesjawarat 

Menoeroet berita Havas dari Bru s- 
yisel, disana orang telah mempersetoe 

'djoei dengan boelat tentang tekst soe- 
'atoe memo jg haroes dikirimkan ke- 
ada Djepang, dalam memo ada di 

minta soepaja Djepang soeka kiranja 
““likoet delam permoesjawaratan di 

Brussel. 
— Oo — 

Henri Rutha boenoeh diri 

DarisPraag, diberitakan oleh Havas, 

beloem beberapa lama ditangkap, ka 
rena perboeatan mesoem, telah boenoeh 
diri. 

La AG ea 

Perhitoengan tjatjah djiwa 1940 
“Diadakan komisi, 

Dari pihak jang boleh dipertjaja, 
dinjatakan, bahwa komisi jang akan 

dalam boelan ini. 5 

kian poela beberapa orang hoofdam- 
tenar, dan djoega orangorang dari 
doenia peroesahaan, 

'Koeli Indonesia boeat Tanah Melaja 

Dengan membebaskan dari larangan 

ari 1887, staatsblad nomor 8, maka 
toean SJ. Hartfield, beheerder dari 

Plantation, boeat lamanja 1 tahoen 
diperkenankan memakai sebanjak-ba 
njaknja 50 orang Djawa, dengan 'pe 
rantaraan Werving kepoenjaan Zuid 
en West Sumatra Syndicaat, bagi me 
lakoekan pekerdjaan dalam onderne 
ming terseboet di Pahang tanah-tanah 

dalam besluit jung bersangkoetan, 
Ta awak 23 

Di Tjiampea soepaja diadakan Hulp. 
postkantoor | 

Pembantoe menoelis : Ta 
Menilik dengan keadaan di Tjiam- 

a tentang ra'jat soenggoeh tempat   
   
      

e disini didapati welvaarts-poli- 
tik, politik kema'moeran jang sebenar- 

Gbmarajat on ea om 
sa TM 

be aa “tapi kalau dibandingkan dengan dis- 
An EN 

Senen 8 Nalimber 1937 

1| Henri Rutha, Heinlein poenja sahabat | 
karib (tangan 'kanannja), jang mana 

SEN Ana ah. Janin . ”“Imengoeroes perhitoengan tjatjah djiwa | 
ui goena mengoesahakan industrie- | ajam 1940 soedah akan diangkat, di 

“Didalam badan komisi ini akan ikoet 
doedoek Kepala kantor Statistik, demi| 

pada seboeah onderneming Selborn 

Melaja jang letak-letaknja dinjatakan| 

etjil boleh dibilang pegoenoengan 

  

pat tidak berapa bedanja.— 
Begitoe djoega- dengan adanja fa- 

briek2 penggilingan padi kepoenjaan 
bangsa Tionghoa boekan sedikit kan 
toor2 Gouvernement Telefoonkantoor, 
Pandhuis, dan Opiumresi, hanja jang 
tidak ada Hulppostkantoor, melain 
kan pengiriman soerat2 disatoekan de 
nga» kantor madat. 

Kalau berhoeboeng dengan adanja 
kantoor2 Gouvernement dan fabriek2 
djoega Toko2 jang soedah tentoe am 
pir saban hari adanja soerat soerat 
dan lain lain. 

Lain dari itoe, kalau mengirimkan 
wang dengan post-wissel tidak bisa di 
masoekkan di Tjiampea moesti pergi 
ke Buitenzorg, begitoe djoega kalau 
mwaoce mengambil postwissel, post 
pakket dan lain2nja moesti pergi ke 
Buitenzorg djoega.— 

Demikian adalah kedoedoekan ra'- 
jat seoemoemnja, sedang oempamanja 
maoe mengirim dan mengambil post 
wissel dengan sedikitnja f 1.— boeat 
ongkosnja sadja ke Buitenzorg f 0.30 
djadi ada ketinggalan lagi wangnja 
f 0.70. : 

Dengan keterangan jg singkat ini, 
moebcen kepada jg wadjib di Tjiam- 
pea soepaja diadakan Hulp postkan- 
toor. Demikian toelis pembantoe kita. 

— — 

Tentang perkaranja memboenoeh 
Kongsol! Djenderal Amerika 

Sipemboenoehdi 
hoekoem mati, 

Reuter mengoemoemkan dari Bey 
routh, bahwa Karamayan, sevrang 
bangsa Armenier, telah dikenakan hoe 
koeman jang berat sekali ialah dihoe 
kvem mati, berhoeboeng dengan per- 
karanja, jg ia telah reemboenoeh kong 
sol djenderal Amerika, Marriner. 

— 9 — 

Duurtetoeslag 

Bermoefakatan dengan 
Gedeputeerden. 

Burgemeester dan Wethouders Sema- 
(rang akan memadjoekan soeatoe voor 
stel didalam rapat gemeenteraad jad. 
tentang memberikan 5 procent duur- 
tetoeslagkepada ambtenaar gemeente 
Pada sa'at ini orang masih bermoefa 
katan tentang hal tsb dengan gedepu 
teerden di Provincie Djawa-Tengah. 

— ii? 

Toentoetan Haile Selassie 

Havas mewartakan dari Parijs, bah 
wa pengadilan Kamer van Justisi di 
sana merasa tiada berkewadjiban me 
meriksa perkara toentoetan negus 
Haile Selassie terhadap Pemerintah 
Itali, tentang hak miliknja didalam 
sandeel pada Fransch-Kthiopische 
Spoorwegmaatschappij. 
Pengadilan Kamer van Justisi ini 

menjorongkan kembali perkara ini 
'ketangan civiel rechtbank. 

HT empe jang mengandoeng ratjoen 

10 orang mendjadi 
korban 

Didesa Soempilan, onderdistrict Ber 
ba, Tjandiredjo di Kalasan telah ter 
djadi satoe keadaan jang agak adjaib 
djoega. Dedalam itoe desa ada tersiar 
kabar, bahwa disitoe ada tempe jg 
|mengandoeng ratjoen, sehingga 10 
orang mendjadi korban. Mereka men 
|dapat sakit peroet. 

Dengan segera bestuur diberitakan 
nja dan djoega dengan bantoean poli 
lie oentoek mentjari itoe makanan dan 
oentoek membantoe itoe korban kor 
ban, Dienst kesehatan rakjat telah me 
meriksa itoe perkara, dan ternjata, bah 
wa ada satoe orang perempoean jg 
'sedang asjik membikin itoe tempe, 
dan ia menerangkan poela, bahwa 
tempe soedah disiarkan kemana mana. 

Tua Oh eta 

Perdjandjian anti komintern 

Dari Rome diberitakan oleh Reuter, 
Ibahwa datangnja Von (Ribbentrop di 
'perma'loemkan di dilam seboeah Ma' 
Hloemat-opisil, dalam manadioergikan, 
bahwa ia datang disitoe adalah sela- 
'koe oetoesau spesial dari Hitler, ber- 
kenaan dengan perkara akan masoek-   nja Itali kedalam barisan perdjandjian 
Anti-Komintern. — 

trici Leuwiliang dan dilain lain tem- Landbouw Hoogeschool di 
Wageningen 

Telah loeloes boeat Ingenieurs exa 
men dari Koloniale landbouw, toean 
Rd. Ng. S. Sosrohadikoesoe 
m 0. 

me. 0) mem. 

Pengawasan atas batjaan 

Berhoeboeng dengan artikel2 dalam 
kitab Hoekoem Siksa, jang mengatoer 
pengawasan atas barang barang batja 
aan tentang hal hal jang melanggar 
kesopanan, dan jang mengandoeng ke 
tetapan  hoekoeman denda kepada 
orang2 jg melanggarnja, istimewa seka 
li oleh dimasoekkannja artikel 533jg 
berkenaan dengan lektuur seroepa itoe 
bagi doenia kanak2 maka adalah tim 
boel risico bagi ambtenar2 post jang 
diserabi expedisinja, 

Jang sangat membahajakan kedoe 
doekan amtenar positoe ialah lectuur2 
jang tiada disertai alamat, dan tersiar 
nja diserahkan kepada kebidjaksanaan 
pos sadja. Maka menoeroet Kitab 
Hoekoem Siksa itoe ada kemoengkinan 
djika disiarkan oleh pos, amtenar2 
itoelah jang kena teranggap sebagai 
orang orang jang melanggar, dan 

| moengkin dihadapkan dimoeka hakim, 
Berhoeboeng dengan ini, kabarnja, 

kini kepada amtenar2 terseboet diberi 
perintah soepaja dihari kedepan tiap2 
pengiriman jang penjiarannja diserah 
kan kepada pos, lebih doeloe hendak 
nja diperiksai isinja dengan teliti, dan 
djika hal2 jang soedah diperiksa, ke 
woedian masih ada terasa was was 
dalam menjiarkannja, maka hendak 
nja langsoeng dikirim kepada Af- 
deeling Algemeene Zaken daripada 
Hoofdbureau PTT, 

aa 3 an 

Hulppostkantoor di Poentjak. 

Akan didirikan 
gedoengnja. 

Kabarnja, kini soedah ada kepoetoe 
san jang njata tentang hendak mendiri 
kan seboeah -hulppostkantoor di Poen 
tjak. Berhoeboeng dengan ini, maka 
kini dikantor Departement V en W 
orang sedang mempersiapkan rantja- 
ngan (gambaran) betapa bentoeknja 
gedoeng kantor pos disana itoe, jang 
sedapat dapatnja soepaja mempoenjai 
roepa, sesoeai dengan gedoeng gedoeng 
jang ada disekitar dan di Poentjak. 

Pada samping gedoeng kantor pos 
itoe, ketjoeali roemah tinggal hulppost 
commies, akan poela diadakan bij-tele 
foonkantoor, jang akan disertai alat 
jang automatis, hal mana akan men- 
djadi pertama kalilah, bahwa disesoe 
atoe tempat loear kota diadakan tele- 
pon automatis. 

— 9 — 

Sikap Parindra. 

Terhadap ,Petitie 
Soetardjo“. 

Sedangkan diberbagai bagai tempat 
didirikan orang sub-sub komite boeat 
petisi-Soetardjo, hingga pada dewasa 
ini Parindra tetap mendjaoehkan diri 
padanja. 

Demikian poela partij ini tidak me 
njatakan pemandangan dan pendapa 
tannja terhadap petisi terseboet. 

Sikap ini menjebabkan timboel pelba 
gai komentaar didalam pers Indonesia. 
Berhoeboeng dengan ini, maka ke 

lak pada tanggal 12 ini Parindrrakan 
melangsoengkan rapat jang semata- 
mata bagi membitjarakan soeal ini. 
Kemoedian babaroelah ditetapkan si 
kap apakah jang akan diambil oleh 
Parinda terhadap petisi Soetardjo ter 
seboet. 

Uda ma 

Lowongan anggota RR. Bogor 

Siapa gantinja? 
Berhoeboeng dengan kepindahan 

nja t. Moenti Soerjaatma- 
dja Ass.-Wedana Tjiomas, t. W ac h- 
joe Ass. Wedana Depok t. Achjad 
Ass. Wedana Tjisaroea keloear regent 
schap Bogor, maka didalam RR. Bo 
gor sekarang ada 3 koersi jg. ter- 
loeang 

Bilamana diadakan pilihan (herle 
zibvg dari stembiljetten), hal ini di 
serahkan beleid dari Regent. Siapu jg 
terpilih nenti akan kita beritakan poela   c—i) sm 

  

Losse nummer 10 cent 

Manoeuvres Koloniaal 

Havas mewartakan dari Istres, bah 
wa disana soedah banjak sekali pesa 
wat terbang jang tiba, jang kesemoea 
nja akan ikoet didalam koloniale ma- 
noeuvres jg diadakan oleh Perantjis. 

8 pesawat Farman dari Avord, 10 pe 
sawat Awoit dari Mourmelon dan 18 
pesawat Bloch dari Toulouse soedah 
sampai di Istres. 

Adapoen pesawat2 Farman itoe 
akan pergi ke Hanoi, pesawat Amoit 
ke Madagascar, dan pesawat2 Bloch 
ke daerah Sabara. 

Yiga groep ini kelak tg 9 boelan ini 
akan berangkat dibawah pimpinan 
Djenderal Vuillemin dari Istres. 

— Oo — 

Kapal perang Djerman mengoen- 
djoengi Italia 

Ada keadaan apa?? 
Dari Rome diberitakan oleh Trans 

ocean, bahwa 1 kapal kruiser dan 4 
kapal destroyer dari kekoeatan armada 
Djerman di Laoetan Tengah, dan di 
iringkan oleh 3 kapal Djerman Kraft 
durch Freude, telah tiba dipelaboehan 
marine di Gaeta. Dan tidak lama lagi 
beberapa kapal perang Djerman jang 
lain lain akan menjoesoel. 

— 9 — 

Caballero ditangkap 

Dari Valencia diberitakan oleh Trans 
ocean, bahwa pada tg 6 Nov. 1937 
bekas Premier, ja'ni Francisco Largo 
Caballero, pada ketika beliau dengan 
menoempang auto pergi dari Valencia 
ke Barcelona telah ditangkap oleh 
agent2 Pemerintah Republiek Spanjol. 

Caballero menolak penangkapan ini 
dan mengakoe sebagai oetoesan. 

Disitoe terdapatlah djoega voorzitter 
dari Cortez, ja'ni Martinez Barrio, ma 
Caballero bisa keloear dari tangkapan 
terseboet. 
Kawan2nja politiek sama tertjengang 

oleh karena kedjadian iri Mereka sama 
mendoega, tindakan Pemerintah ini 
sebagai directe aksi jang permoelaan 
terhadap kepada leider jg revolutio- 
nair itoe. 

Lebih landjoet diberitakan oleh Bar 
rio, bahwa penangkapan ini disebab 
kan oleh karena soerat2nja Caballero 
beloem lengkap. 

— 9 

Keadaan genting ditapal watas 
Transjoerdan dan Hidjaz. 

Pembantoe kita Abd. mengabarkan : 

Dari Oeman pembantoe special 
dari soerat kabar, ,Al-Ahram“ Me 
sir ada mengabarkan, bahwa ada 
didengar berita2 tentang keadaan2 jg 
genting jang terdjadi ditapal watas 
antara keradjaan Saoedi dan Trans- 
joerdan, Jang paling penting dari be 
rita2 itoe dikabarkan, bahwa pemerin 
tah Saoedi telah dirikan beberapa ben 
teng ditapal watasnja dengan disedia 
kan balatentara jang koeat. Salah sa 
toe dari benteng2 itoelah didirikan 
dekat dari salat “Agabah, kedoeanja 
ditempat jang dinamakan , Zaat Hadj“ 
digarisan Hidjsz ketiganja, di , Masji 
tijah“, keempatnja, di ,Isawijah", 
dan kelimanja di , Hadietbah". 

Dikabarkan poela, bahwa balatentara 
jg koeat dari Ibn Saoed dari , Haa-il« 
telah datang ke tapal watas Transjoer 
dan dikepalai oleh amier Abdullah bin 
Mas'oed. Tersiarnja kabaran tsb, mem 
bikin Inggeris sangat memperhatikan 
akan menjelidiki kabar tsb, dari itoe 
telah dikirim beberapa kapal terbang 
dari “Oeman sampai ke Ma'aan. Salah 
satoe dari kapal terbang jg telah da 
pat menjelidiki hal itoe-dari lantaran 
apa-kapal terbang itoe dengan men 
dadak dapat ketjelakaan dan telah dja 
toeh hantjoer kebawah tanah jg mem 
bikin mati djoeroe terbangnja. 

Dikabarkan poela daripada soember 
jg sangat boleh dipertjaja, bahwa ba- 
latentara Inggeris jg ada ditapal wa- 
tas Transjoerdan telah mendoedoeki 
satoe tempat jg masoek dibilangan 
Ibn Saoed, ialah jg dinamakan ,Mi- 
sjitijjah“. Ketika datang balatentara 
Ibn Si0ed kedekat tempat terseboet, 
balantentara Inggeris itoe telah laloe 
dari tempat Misjitijjah itoe dengan 

Inilah kabaran2 jg tersiar, dan dibetoel 
kan oleh persaksiannja pembantoa 
»Al-Ahram"“ jg special itoe,   zonder melawan soldadoe2 Ibn Saoed. 
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Akan mendjadi apa anak tc 

Akan mendjadi apa a@ 

Ta” oesah orang berchawati 
kita telah menaroehkan pert 
ngan studieverzekering bagi 
Nillnjj. Lb Tg ta 

Pertanggoengan, kepz 
nja anak itoe tida 
leh tergantoeng kepada moc 
djoenja penghasilan, moendoel 
nja nafkah kita. Leg Dan 

Kepastian sekolah, haroes ada sela 
manja. Anak anak kita sebaik baiknja 
mempoenjai stadieverzekering. 

Ingin anak mendjadi meester, ingin 
anak mendjadi meesteres? Soekar dji 
ka kepastian ta' ada. Kita atjapkali 

bertanjakan, bisakah ia meneroeskan 
sekolahnja ? : ' | 

Teroesnja, landjoetnja, itoe jang ter 
penting, Maka kita bisa mempoenjai 
kepastian, djika kita memberikan anak 
kita studje-verzekering, artinja tang 
goeng bisa landjoet sekolahrja. 

Djalannja: tjoekoep dengan membe 
rikan oesang sedikit2 3eboelannja kepa 
da Nilmy. | : 

Poen pada kalendernja kita bisa taf 
sirkan, kalender jang beroepa kalender 
harian, jang bisa dipakai seoemoer bi 
doep, asal djangan robek. Warna ach 
tergrond biroe toea, memakai gambar 
kanak kunak sedang main, tetapi meng 

hadapi ,,tanda tanja". 

Lagi boeat korban kebakaran 

Dari Taman Siswa 
Teloek Betoeng. 

Doeloe Taman Siswa Soekadana 
“(Lampoeng), 
3 abang Taman Siswa Teloek Be- 
toeng (Lampoeng), ( 

Kedoea2nja djaoeh djeraknja dari 
Betawi, tetapi roepanja biarpoen dja- 
oeh, berkah didikan jang tepat, soe- 
paja moerid tahoe kasihan terhadap 
kesengsaraan, walaupoen tidak"tampak 
dihadapan mata, maka dari sanapoen 
didapat pertolongan derma boeut kor- 
ban-korban kebakaran Tanah Tinggi. 

Ini bari kita ada menerima post- 
wissel (adres comite PKKT), p/a Pe 
mandangan, jang berisi oeang sedjoem 
lah f11,08 (sebelas roepia delapan sen) 
jaitoe hasil 1 lijst ada f5,12'/,, hasil 
Sen-Minggoean moerid di Teloek 
Betoeng f4.33'/2 dan hasil Sen-Ming 
goean moerid di Kalianda ada f 1,16. 

Comite, bersama-sama koerban2 me 
ngoetjapkan diperbanjak2 terima kasih 
dan merasa bersjoekoer serta bangga 
sekali, bahwa saudara2 jang ada di 
tempat djaoeh itoe bisa ingat, bisa 
mempoenjai belo-soengkowo dengan 
amal dan pertolongannja. 
— Sebaliknja, kita do'akan, moedah- 

moedahan jang Maha Koeasa djoea 
jang membalas dengan memberi rah 
mat agar soeboerlah hidoepnja pergoe 
roean itoe. 

man KI oma 

Asib-Bivak di Kampoeng Kober 

Kita telah mengoendjoengi Kam 

. poeng Kober (Mr. Cornelis), dimana 
kita disamsboet oleh regentschapscomite 

Asib tjabang Mr. Cornelis, dan dida| 
lam itoe-bivak kita melihat ada bebe 
rapa Indonesiers sedang asjik menger 
djakan pekerdjaan menganjam. Peker 
djaan jang mereka itoe telah kerdjakan 
ialah pekerdjaan jang segampang- 
gampangnja dan djikalau soedah klaar, | 
maka itoe barang barang didjoeal 
dengan harga sangat moerah sekali. 
Boeat sementara waktoe ini hasil di 
djoeal oleh njovja Janssem Call, 
Westerpark 28, Telf. No, 6056 
Wlt. Beliau ini adalah seorang Asib- 
bestuur, Barang barang jang didjoeal 
seperti berikoet : 
Kerandjang oentoek andjing dan 

koetjing dengan harga 60 dan 50 ct. 
Kerandjang kertas dan kerandjang 
tjoetjian dengan harga 60 dan 50 ct., 
sedangkan kerandjang jang ketjil de 
ngan harga separoh harga. Tempat 
saboen jang dianjam 15 ct. 83 

Mereka2 itoe bekerdja dengan radjin | 
sekali. Kita boleh oetjapkan, bahwa 
Asib afd. Mr, Cornelis sangat berhasil 
baik dalam oesahanja, sekianlah kata 
Anip Aneta, 

| |Anip-Aneta, bahwa ada 33.211023 

/AH |prangko Jamboree telah terdjoeal. 
maa Gg aan 

Lijn-Afrika 
2 ha Dioendoerkan, 

25 Bertolaknj: »Bantam" dari Tan- 

Idjoeng-Priok menoedja ke Lourenco 

a | Boeat pembatja dalam kota bari ini 
2 (dilampirkan 

sikat bo Opiumweek 

Prangko Jamboree 

Dari Den Haag diberitakan oleh 

Margues dan Durban telah dioendoer 

kan, hingga tiba pada hari Rebo tang 
gal 10 November djam 5 sore. 

Lampiran hari ini 

soerat sebaran dari Anti- 

(9 mm 

Mesdjid Pekodjan ketjoerian 

Kemaren malam di missigit 
Pekodjan telah  terdjadi  satoe 
'pentjoerian. Jang diftjoeri oleh itoe 
pentjoeri ialah satoe kas, derma 
amal djariah jang isinja koerang le 
bih f 10 Hingga sekarang siapa jang 
mentjoeri beloem dapat dibekoek ba 
tang lehernja, 

BOGOR VARIA 

Parindra tjabang Bogor 

Mengisilowonganpe- 
ngoeroes8. 

Oentoek mengisi lowongan pengoe 
roes, didalam rapatnja jbl. Parindra 
Bogor telah mengangkat t. K oes0e 
mo Oetoyo (poetera dari Koesomo 
Oetoyo) mendjadi bestuurslid Paridra. 

Perajaan doeatahoen. 
Dalam boelan December jad. akan 

genaplah Parindra Bogor beroesia 2 
tahoen. Oentoek memperingati berdiri 
nja itoe menoeroet kabar jang kita de 
ngar, nanti boelan tsb. akan menga 
dakan perajaan jang dipimpin oleh 
afd. Propaganda dan Pers jang dike 
palai t. R.K. Chatib. 

Tien jaarlijkse Tentoonstelling. 

Di Krankzinnigen 
gestieht. 

Tien jaarlijksche tentoonstelling da 
ri Krankzinnigengesticht Bogor telah 
dilangsoengkan hari Saptoe dan Ming 
goe jbl. bertempat dipendopo K. G. 
Tjilendekweg 82. Koendjoengan ba 
njak, begitoe poela autoriteiten baik 
dari bangsa Indonesia maoepoen dari 
bangsa Europa banjak jg hadlir. 

Barang-barang jg dipertoendjoekkan 
sangat banjak matjamnja, teroetama 
barang barang keradjinan tangan, 
landbouwproducten dll. jg dikerdjakan 
oleh krankzinnigen. 

Persibo avond 
Pengoeroes dari Persibo kabarkan 

kepada kita bahwa nanti pada tgl 19 
December jad, Persibo akan mengada 
dakan perajaan ,Persibo avond” di 
clubgebouw Harso Darsono di Bogor. 

Tjaja Bogor 

ngan langsoeng. 
: : — 0 — 

Seriboe roepiah dari G.G. 

Leger des Heils 

Diberitakan oleh Aneta, 
Wali Negeri 
ang 

|boeat seloeroeh Indonesia, 

Akte yan toeltaing 

Soegarmi Al, Wiwi 

djoega oentoek bekerdja 

bereidkunst,. 
wan (9 sx00 

Geneeskundige Laboratoriura. 

gisch) anelist dan dipindahkan pada 
Geneeskundige Laboratorium di Beta- 
wi. Pada waktoe jini beliau masih di 

  serahi dengan djabatan terseboet boeat 
sementara waktoe. 

  

MENJESEL 
Kaloe tida koendjoengin 

. Obral besar dari Toko 

TOEAN DAN NJONJA DJADI | 
Demikianpoen djoega dengan toea 

Jatman. 

: ea 
Bagiannja Don Juan rakoes 

| Di Djembatan Tinggi Tandjongpriok 
kemarin telah terdjadi perkara darah. 
Kedjadian ini disebabkan ramboet   

  

LEAN LA PAPAN TAMAN 

|(EUROPA |   

N.LC, 

wijkstraat 

Atas oesahanja toean A, Memed 
sebagsi directeur dan t. Soetjipto 
sebagai Hoofdredacteur, di Bogor te- 
lah diterbitkan seboeah weekblad ba- 
roe jang diberi nama ,Tjaja-Bogor“. 

Kita samboet dengan gembira keda 
tangan weekblad tsb, dan kita do'akan 
moedah moedahan dapat kidoep de- 

Boeat pe kerdjaan 

bahwa 
telah " menjerahkan oe 

seriboe roepiah oentoek keper 
loean pekerdjaan Leger des Heils 

Nji Mas Roekajah dan Nji Raden 
diperkenankan 

oentoek bekerdja sebagai vroedvouw. 

Mej, J, C. Huizinga diperkenankan 
sebagai 

Apotbekerassistente dibahagian artsenij 

Toean Mas Soedarsono Soerohandjo 
jo telah dibenoem mendjadi (bacteriolo 

ngan isterinja si pembatjok. Dengan 
mandi darah Don Juan jg rakoes itoe 
diasoengkan ke CBZ. 

—O — 

Keadaan koers postwissel 

Moelai pada tanggal 7 November 
(djadi kemarin) 1937 barga harga post 
wissel telah ditetapkan seperti berikoet: 
“Ke Australie : Ipoud — f 7,32 

Ke Brittannie Besar dan lerland dan 
Afrika Selatan 1 pond f 9.12 N.LC, 

Ke Djepang:1 Yen — f 0,54 NL.C. 

Ketjelakaan Vracht-Auto 

Tadi pagi djam 9.40 pagi di Rijs- 
telah terdjadi soeatoe ke 

tjelakaan, ialah seboeah vrachtauto no. 
D, 6345. menoebroek djembatan sam 
pai tertjeboer di kali. s 

Vracht-auto terseboet telah hana 
tjoer. Soepir dan knechtnja loeka parah 

— 9) —. 

Itoe perkara soeara radio 
Beberapa hari berselang pernah di 

wartakan tentang kedjadian satoe per 
kara lantaran soeara radio, jaitoe se 
orang perempoean Indonesier di Ke- 
bon Katjang Tanah Abang mempoe 
njai radio di ganggoe oleh seorang 
Belanda tetangganja Perempoean itoe 
mengadoe pada polisi. 

Pengadoeannja perempoean itoe te 
lah diperiksa,sebaliknja orang Belanda 
tadi poen mendakwa merasa ta' senang 
jang ia terganggoe dengan itoe soeara 
tiap-tiap malam, 

Oleh Landgerecht perkara ini telah 
diperiksa, atas penoentoetannja itoe 
perempoean orang Belanda tadi dihoe 
koem denda f 5,—, toentoetan orang 
Belanda itoe, perempoean terseboet 

bit perselisihan itoe, perempoean terse 
boet lantaran bilapnja telah mengeloe 
arkan perkataan menghina, atas peng 
hinaan ini oleh Landgerecht dihoe- 
koem denda perempoean itoe f 2,50, 

Persatoean Perniagaan Indonesia 

Kemaren malam — kari Saptoe tg. 
6 boelan ini djatoeh malam Minggoe 
telah dilangsoengkan oepatjara pem- 
boekaan Clubhuis perhimpoenan tsb. 

jang letaknja di Senen 216. Pidato t. 
Mr, Soedjono tentang , Organisatie Per 
niagain Boemipoetera" akan disadjikan 
moelai besok, karena hari ini tidak 
ada tempat. 

—0— 
Menjeloendoepkan sarang 

boeroeng 
Aneta mendengar kabar, bahwa po 

lisi pabean di Tg Priok sedang hiboek 
melakoekan penjelidikan dalam perka 
ra smokkel, dimana orang telah men 
tjoba hendak mengirimkan keloear se 
partij besar sarang boerueng jg boleh 
dimakan, dengan maoe menjipgkiri 
pembajaran bea. 5 

Barang barang itoe, jang dinjatakan 
masoek barang? jang kena bea pe- 

dikirimkan ke Padang, dan melaloei 
watergracht akan dibawa kedalam ka 
pal. : 

Smokkel ini, jang djika terdjadi, bi 
sa meroegikan negeri sedjoemlah oe- 

gawai douane (pabean). 

jang kini sedang ditjari. 
—na Oo oo 

Tentang itoe pemboenoehan di 
| Tanah Abang 
Corr, kita ,M. St.“ menoelis, 

kan, harap rma'loem. 
ana KG a02 

Penghasilan Pasar Malam 
Delap 

keperloean Roode 

Haa 

Kepala rampok tertangkap 

rin sore telah dapat ditangkap oleh 
mantri polisi Lemahabang. 

la kebetoelan membawa revolver   pandjang. Jang dibatjok telah keper- 
gok selagi perhoeboengan rahasia de    besar jang berisi 8 pelor, 

komplotan pendjahat itoe teratoer, 

dibebaskan. Tjoema sadja waktoe ter 

ngeloearan, menoeroet fjatatan boeat 

ang banjak, bisa diketahoei oleh pe- 

Jang akan mengeloearkan itoe, ialah 
seorang Tionghoa jang hanja boeat 
sementara waktoe berdiam di Betawi, 

Bagaimana jg telah kita wartakan 
dalam ini sk. tg 6 Nov. '37, lembar 
kesatoe, jaitoe dipasar dekat Rialto 
Bioscoop, Kebon Djatiweg T. Abang, 
telah terdjadi satoe pemboenoehan a- 
tas diripja seorang Tionghoa nama 
Tjin Fong Lim, hingga mati ketika 
itoe djoega, itoe nama, ialah mence 
roet bagaimana dikasih tahoekan oleh 
salah seorang bangsa Tionghoa djoega 

Roepanja itoe orang jg mengasih 
tahoekan namanja sikorban tsb kepa 
da kita, adalah keliroe atau salah ma 
ta, karena menoeroet bagaimana jang 
telah kita selidiki lebih djaoeh, jg be 
toel namanja itoe korban golok, ialah 
»Sin A Tjiang“ oemoer kl. 30 th dan 
tinggal sebagai koelie pada saudaranja 
sendiri di Kb. Djatiweg, jaitoe pada 
waroeng merk Sin Njan Tjiang. Maka 
dengan ini djalanlah kita sempoerna 

an poeloeh riboe 
Aneta mengabsrkan, bahwa djoem 

lahnja penghasilan Pasar Malam boeat 
Kruis Tiongkok 

semoeanja (kotor) ada 80,000 roepiah. 

Dari Bogor diberitakan oleh Aneta, 
bahwa kepala rampok Ondo, kema 

Nekatnja pendjahat di Tijikarang 
Di Tjikarang lagi lagi komplotan 

pendjahat telah toendjoekkan nekatnja 
Kedjadian ini kali boekan sadja me 
reka tjooma menoendjoekkan, bahwa 

malah berarti menantang kekoeatan 
bestuurs di daerah itoe. 

Ini kali mereka mengoendjoengi 
roemahnja seorang Tionghoa jg men 
djadi tetangganja Wedana disitoe, 

Orang dapat bajangkan nekatnja, 
sebagai oemoem ketahoei tiap-tiap ke 
wedanaan diloear kota, ketjoeali tiap 
malam di djaga oleh politie bestuurs, 
djoega -orang ronda poen tidak lalai. 

Kedjadian ini pada malam pertama 
Poeasa, di waktoe ramai soeara be 
doek menandakan tanda sahoer, roe 
mah orang Tionghoa itoe di gedor 
dan diminta boeka pintve. Agaknja 
toean roemah terseboet tidak mengira. 
bahwa ia sebagai tetangganja district 
Hoofd ada keberanian pendjahat koen 
djoengi roemabnja. Baroe sadja ia mem 
boeka pintoe beberapa pendjahat telah 
masoek, kagetnja si toean jang ber 
moela tjoba menolak telah di serang 
dengan batjokan. 

Demikianlah tosan roemah ini ba 
roe mengarti ia berhadapan dengan 
pendjahat, dengan ta'berdaja poela ia 
menjerah. Demikianlah pendjabat itoe 
memaksa menjerahkan ocang dan ba 
rangnja, dengan ta” mengambil tempo 
banjak pendjahat itoe telah dapat me 
rampas oecapg contant dan barang le 
bih koerang f 100,— 

Sebagai diatas di tegaskan keda- 
tangannja pendjahat itoe membarengi 
dengan soeara bedoek ramai soepaja 
tak kedengaran oleh tetangganja toean 
roemah, demikian perginja itoe pen 
djahat dari roeangan roemah jang dja 
di korban itoe, mereka menanti goe 
deren kreta api berdjalan, dengan soe 
ara goederen spoor itoe, maski toean 
roemah berteriak sekeras-keras ta' da 
pat terdengar lain tetangganja. 

Tjara jang demikian itoe pendjahat 
dapat merat sebeloem orang lain apa 
poela polisi dapat tahoe. 

Keterangan dari toean roemahnja, 
pendjahat itoe ta? koerang dari sepoe 
loeh orang, masing masing raemakai 
masker dan bersendjata lengkap. 

Setelah siang polisi jang di kasih 
tahoe telah lakoekan pengedjafan, 
doea orang jang tersangka djadi pen 
djahatpja telah di tangkap, 

ic 

Doenia V1). 
Kemaren dimoelai djam 9,30 pagi 

telah diadakan rapat anggota dari VIJ 
di Clubhuis Pasoendan, Petodjo- Dwars 
weg. Jang mengirimkan oetoesan ialah 
1, Setia, 2, Sters 3. Malay Club: 4, 
Keroekoenan : 5. Tjabja Kwitang : 6. 
Mos, 7. Setiaki dan 8 Sikap. 

Diantara poetoesan-poetoesan jg di 
ambil didapati pemilihan Bestuur ba- 
roe boeat periode 1937/1938. Sebagai 
ketoea dipilih kembali t. dr, Moe- 
Wardi, sedang sebagai leden tt. dr, 
Soebarto, Soeratno Sastroamidjojo : 
M. Tabrani: Mr. Moeljadi: dr, Soe- 
ibardi, A. Kadaroesman: Patah dan 
Rasono, djadi pengoeroes terdiri atas 
9 lid. Dari pengoeroes lama jang di 
pilih kembali jaitoe tt. dr, Moewardi: 
Soeratno Sastroawidjojo : Ma Tabrani 
dan A. Kadaroesman, 
.Semoea anggota pengoeroes tsb ter 

diri atas neutralen, mereka jang 
boekan anggota dari perhimpoenan2 
jang bernaoeng dibawah pandji VIJ. 
Mereka sekedar persoonlijke leden dari 
VIJ. Dalam Badan-K omisi telah 
terpilih tt. Asra, Noerdin dan Soekar 
man, sedang dalam Eiftal-Komisi tt. 
Soedjono, Affandi, Abas, Achmad Sjah 
dan Halim. 

Hampir djam 2.30 pertemoean baroe 
boebaran, sedang agenda beloem sele 
sal semoea, misalnja statuten dan huis- 
houdelijk reglement serta jaarverslag. 
Semangat selama vergadering soeng 
goeh menggembirakan, semoea pembi 
tjaraan berlakoe setjara persuudaraan. 

m—() mu. 

Ganasnja pendjahat didaerah 
Krawang 

Di Krawang poen meski pekerdjaan 
marsose dan bestuur ada radjin dan 
actiefnja, telah dapat menangkap ke- 
pala2 pendjahat jg terkenal. Minggoe 
Il, kembali itoe komplotan telah me 
rampok diroemahnja seorang pendoe 
doek di Katoedjaja, Ini tocan roemah 
agak oentoeng, tjoema oeang con- 
tantnja berdjoemlah f 60— digondol, 
jg poenja roemah loepoet dari penga 
niajaan, Hingga berita ini ditoelis be 
5 terdeugar pendjahatnja tertuang 
ap. 
Berhoeboeng dengan ketjakapannja 

-politie di itoe tempat, tentang itoe pe 
rampokan jang beloem lama di warta 
kan terdjadi di Kartasari Rengasdeng- 
klok, kedjadian mana toedjoeh pendja 
hatnja telah dapat ditangkap. Kini 
dapat diberitakan doea kawannja dari 
pada toedjoeh pendjahatitoe, sebab ke 
takoetannja seorang telah menjerah- 
kan diri pada Assistent Wedana Noer 
dan seorang kepada djaksa, 

  

  

       

   BERITA DIREKSI. 

Moelai hari ini toean M. Zain 
Sanibar, redacteur pertama dari 
soerat kabar ini meletakkan djabatan- 
nja. Djadi moelai hari ini beliau tidak 
lagi bekerdja pada ,, Pemandangan". 
Atas djasa beliau selama beliau itoe 
bekerdja pada ,, Pemandangan”, kira 
dari Direksi dengan ini menjampaikan 
oetjapan terima kasih banjak2. Moga2 
Toehan membalasnja | 

Lain dari pada itoe, oentoek men- 
tjepatkan segala oeroesan,oentoek hal2 
jg mengenai diri t.Zain Sanibar sendiri 
hendakojasidang ramai soedi berhoeboe 
ngan langsoeng dengan beliau, misal 
nja tentang oeroesan penerbitan ,Poe 
saka“, karena sebagaimana telah di 
oemoemkan dalam , Pemandangan" tg. 
16 Maart 1937 jang mengoesahakan 
»Poesaka" itoe boekan , Pemandangan” 
melainkan t. Zain Sawibar sendiri. 

Selardjoetnja dibawah ini disadjikan 
oetjapan ,meminta diri“ dari t. Zain 
Sanibar. a 

DIREKSI. 

Meminta diri 

-) Sedari moela moela terbit weekblad 
»Pemandangan” tanggal 8 April 1933 
bingga ini 8 November 1937, tjoekoep 
4 tahoen dan 7 boelan lamanja saja 
bekerdja mengabdikan diri dalam be- 
dijif dan persoerat-kabaran ,, Peman- 
dangan” ini, dengan toeroet menga- 
lami berbagai gelombang boeroek-baik 
serta toeroet aliran2 kapiteinnja ganti 
berganti, Dalam pada itoe, sebagai 
manoesia tentoenja tidak akan loepoet 
saja menoelis atau bergaoel dalam ps 
kerdjaan hari hari, adakalanja berse 
lisih dan bertikaian faham d.l.l. 

Kini datang temponja jang saja me 
ninggalkan “Pemandangan“ dengan 
pengharapan kepada teman2 sedjawat 
atau pembatja ini s.k, akan soedi ma 
“af mema'afkan djika ada pertikaian 
selama ini, dan ssja atoerkan ma'af, 
sampai bertemoe kembali. 

| Segala sesoeatoe dalam doenia ini 
tidak ada jg kekal atau langgeng, se 
dang oemoer manoesia poen lam 
bat laoen akan menemoei  adjal, 
begitoepoen dalam pekerdjaan dan 
segala  perdjalanan hidoep seseo 
rang. Djadi keberentian saja dari 
“Pemandangan” ini tidak berarti 
apa apa selain dari pada memang soe 
dah waktoenja tiba, 

Wassalam, 
M. Zain Sanibar 

bekas le. Redacteur “Pemandangan”. 

  

Mengikoeti zaman. 

Sekarang zaman modern, siapa tje 
pat dan oelet bisa madjoe Roepanja 
bal ini telah mendjadi injeksi boeat 
Direksi S. S. Dari itoe belakangan ini 
doenia S.S. menempoeh perobahan 
tidak sedikit, perobahan jang mengoen- 
toengkan dan menjenangkan boeat pu 
bliek. Harga moerah, tjepat, aman 
dan sentosa, mace apa lagi! 

Poeu tjararja pegawai SS melajani 
publik berbeda sekali dari pada doe- 
loe2nja, Sekarang boleh dikata bedie- 
ning pada SS itoe: sopan dan tahoe 
atoeran | 

Hari ini disampaikan berita pada 
kita, bahwa nanti pada hari Senen tg 
15 boelan ini akan diadakan pertjobaan 
dari wagon2 baroe dari sneltrein ba- 
gian Betawi—Cheribon. 

Sebagaimana orang tahoe, SS hi- 
boek membikin semoeanja modern, 
diantaranja restauratie-wagen di kelas 
I dan II, Pada tanggal terseboet nanti 
akan diadakan pertjobaan dari wagon 
wagon jang diperbaroei itoe. Dari.sta 
tion Koningsplsin (Betawi) akan be 
rangkat djam 9.02 pagi dan di Cberi 
bon akan sampai djam 11.47. 

Pada hari itoe djoega kembali dan 
berangkat dari Cheribon djam 12.50 
dan sampai di Betawidjam 3.38 sore. 
Djadi traject Betawi—Cheribon tjoe 
ma dalam 2.45 djam, 

Wakil pers— katanja—akan menda- 
pat ondangan djoega | 

  

# 

Mera PRA Ra TEA 

Timboelnja penjakit wasir dise- 
babkan karena soesah boeang air 
dan koerang bergeraknja badan. 

: Djangan toenggoe sampei itoe hal 
mendjadi penjakit jang tida ter- 
derita, tetapi lawan ia dengan 
tiepat dan sampoerna dengan        — 9 — 5 
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— Pendaratan pasoekan Djepang 

Sisa-sisa di Taiyuan dihalaukan djoe 2 

Peiping, 7 Nov. (Domei “aa 

Barisan depan dari pada tentara 

Taiyuan, iboe kota Shangsi. (Kini men 

kan Tionghoa di Taiyuan, dalam menoe 

dari pada tentara Djepang. 

teroes berlakoe leloeasa 
   

  

   
  

Djepang pada tanggal 5 November 
edoeki gerbang oetara dari pada kota 

enggiring djoega kepada sisa sisa pasoe 
1ggoe datangnja pasoekan besar 

     

  

    

Pasoekan Tionghoa meninggalkan Pootung 

Shanghai, ,7 Nov. |Reuter). Ini bari pasoekan2 Tionghoa mening- 

gaikan Pootung. Pa : 

Barisan mueka dari pada tentara-Djepang telah menjeberangi Whang:- 
pso dibagian sebelah selatan Sungkiang, 

Pootung leloesa boeat perlajaran. . 

Shanghai, 7 Nov, (Reuter). Oleh karena bangsa Tionghoa soedah 

sama meninggalkan Pootung, maka pelaboehannja poen kini soedah leloe 

asa boeat laloe-lintasnja kapal. - 

Didoega, bahwa perlajaran lijn Inggeris-Amerika tidak akan lama lagi 

soedah bisa menjinggahi Shanghai. 

Doea belas pendeta dalam bahaja. - 

Peiping, 7 Nov (Reuter), An 

Kekoeatiran besar dikandoeng orang terhadap kepada nasibnja 12 orang 

pendeta (zendelingen) Inggeris, jang kabarnja masih berada di Taiyuanfu, 

jang sewaktoe-waktoe bisa terantjam bahaja pengamoekan bom. 3 

Kini Taiyuanfu itoe dikepoeng boelat2 oleh pasoekan2 Djepang, jang 

pada tg. 5 telah merampas gerbang oetara djoega. Tetapi sedjoemblah ser 

dadoe Tionghoa masih mempertahanzan diri didalam tembok kota. 

Pesawat pesawat terbang Djepang melemparkan 5000 lembar pamflet. 

dalam mana diminta soepaja kota terseboet diserahkan, 

Kesoelitan keadaan Tionghoa di Shanghai 

Shanghai, 7 Nov, Router, Keadaan peperangan di distrik distrik 

Shanghai adalah sangat membabajakan kepada pibak Tionghoa. : 

Dari pihak jg opisil dinjatakan, bahwa barisan depan daripada tentara 

Djepang jg soedah mendarat dari teloek Hanchow tg. 6 jl, sekarang soedah 

sampai ditepi selatan soengai Whangpoo, 6 KM dari Sungkiang, jg me 

toedjoean jg dioetamakan benar bagi serangan Djepang jg baroe ini. 

| Soedah bisa memasang djambatan di Soochow 
—.. Sementara itoe pasoekan-pasoekan Djepang dimedan barat berhasil 

| bisa memasang djambatan melintasi soeak Soochow, .sehingga bisa memba 

wa menjeberang tank dan lain-lain perkakas mesin. 

P $ Dalam tempoh seminggoe mesti moendoer, 
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Orang2 Djepang memberi kepastian, bahwa pihak Tionghoa, baik jang 

tentoe terpaksa oendoerkan diri. : : - 

Djika benar kelak jang kedjadian itoe, maka garisan Djepang jang ba- 

| roe pandjangnja 100 km. memboedjoer dari Chapoo ke Miuho. 

Mendaratkan pasoekan 
— n har: ia. 

Pendaratan pasoekan dari pada pa Ae aa 

n 

  

oeat melintaskan tank-tank 

pengai Soochow 

ig mendjadi 

ada di Pootung maoepoen jang dimedan oetara, dalam tempoh seminggoe 

balik kepada pihak moesoeb, betapa 

Sementara itoe pihak Djepang soe- 

  

soekan pasoekan Djepang telah terdja 
di pnda 3 tempat. Didoega, dengan 

pasoekan pasoekan jg baroe datang da 
ri Djepang, kini orang orang Djepang 
jg ada didistrik Shanghai sadja koeat 

nja sedikitnja ada 200.000 orang. 

, Dikirim perlawanan keras 

Shanghai, 7 Nov, (Reuter), 
Dengan mempoenjai niat dan ke- 

poetoesan jang boelat2 hendak mentje 
gah pibak Djepang bisa mempersatoe 
kan kedoedoekan2nja jang baroe di 
sebelah oetara teloek Hanchow, maka 
Generale Staf Tionghoa dengan tjepat 
mengirimkan 2 divisi kesana dengan 
diberi pesan keras, soepaja mengoesir 

  

»Yamato-Maru" dilelang ? 

Pada tgi 7 December jad, di Algem. 
Pakhuismeester di Betawi akan diada 
kan lelang barang jang tidak terpakai 
lagi. 

Motorvisechersboot Djepang ,, Yama- 
to-Maru“ jang beloem selang beberapa 
hari ini ditangkap oleh kapas! goeber- 
nemen, oleh karena kaptennja tidak 
menoeroet perintahnja oentoek berhen 
ti dan laloe melarikan diri, boleh dja 
di akan dilelang djoega ditempat tsb. 

  

Itjegah ,madjoenja barisan Djepang, 

dah bisa mendaratkan pasoekan” jang 
masih segar diteloek Hanchow, dan 
sekarang terbitlah bentjana peperang 
an jang dilakoekan dengan sepenoeh 
penoeh kekoeatan dan timbangan, 

Meskipoen dengan mengamoek sa- 
ngat pihak Tionghoa mentjoba men 

maka pihak Djepang masih djoega 
bisa menang lapangan, dimedan pe- 
rang sebelah oetara itoe, tetapi orang 
'memastikan, bahwa kemenangan itoe 
bisa didapat lebih tjepat lagi, djika 
sadja tank2 dan lain lain mobil badja 
soedah bisa diseberangkan melaloei 
djambatan jg diboecat melintasi soengai 
Soochow itoe. | 

  
Pengoendoeran oemoem 

—.. dari Pootung 

Shaghai, 7 Nov. (Reuter: agak 
terlambat oleh censuur|. 

Dengan sangat tenteram dan diaw, 
pasoekan2 Tionghoa, sabagai tempoh 
bari kawan2nja di Chapei, pada ma 
lam hari meninggalkan Pootung goena 
mendjaga soepaja mereka djangan ke 
na tertangkap didalam barisan barisan 
jang meroegikan besi tang, jg sedang 
ditjoba oleh Djepang dari arah timoer   itoe, dan selatan soepaja tertoetoepnja tang 

  

  

86 akan melakoekan aksi stoomwals 

Serdadoe Djepang datang 
teroes 

Di doega bahwa sekarang ini ada 
30,000 orang dari pasoekan Djepang 
jg berada dizntara tepi Selatan Whang 
poo dengan teloek Hanchow, dimana 
masih terves meneroes Djepang men 
daratkan serdadoe2nja boeat memper- 
koeat lagi, » 

Madjoe teroes 

Barisan depan daripada tentara Dje- 
pang menjeberangi soengai Whangpoo 
sebelah Selatan Sungkiang, dan teroes 
bergerak menoedjoe Oetara, goena men 
tjapai maksoed bisa mempersatoekan 
diri dengan pasoekan Djepang jang 
bergerak keselatan dari soeak Soochow. 

Sementara itoe pihak Djepang men 
daratkan banjak sekali tank-tank dll. 
pasoekan jang membawa alat2 perang 
bermesin disebelah selatan sosak Soo- 
chow, dengan maksoed melakoekan 
serangan setjara stoom giling (stoom 
Wals-offensief), dan sangat boleh djadi 
Matsuilah jg akan memberi perintah 
oentoek melakoekan aksi stoomwals 
ini, sesoedah oedara jang boeroek ka 
rena huedjan ini mendjadi terang 
kembali. 

Ramalan Matsui tjotjok, 

Kesoekaran bagi pihak Tionghoa 
dimedan perang oetara itoe diakoei 
dengan terboeka-boeka, dan didoega 
bahwa ramalan Matswi bahwa pihak 
Tionghoa tanggal 10 November ini 
tidak boleh tidak mesti tersingkir dari 
distrik-distrik Shanghai roepanja akan 
tjotjok, ca 

Peperangan di Honan Oetara 

Nanking, 7 Nov (Reuter). 
Pertaroengan2 hebat telah terdjadi 

di sebelah oetara Changtehfu, Honan 
Oetara, dimana pasoekan pasoekan 
Djepang melakoekan geraknja kede 
pan menjoesoer djalan sepoor Pinghan 
menoedjoe Changtehfu. 

Balatentara perkoeatan Tionghoa 
soedah poela tiba disana dan mengam 
bil tempat kedoedoekan disebelah se 
latan kali Anyang. 

Pada sa'at ini didekat Fengloochen 
Isebelah baratlaoet Changtehfu pihak 
Tionghoa kena bertempoer melawan 

11000 orang dari barisan cavalerie 
Djepang. 

Gerak Djepang jang hebat 

Shanghai, 7 Nov. (Transocean). 
Kemarin soedah ada 30.000 serdadoe 
Djepang jang didaratkan di tiga tem 
pat sebelah oetara teloek Hanchow, 
dan sekarang mereka berbaris, dibagi 
tiga kolone menoedjoe sebelah oetara 
Shanghai. PN 

Le 

Beberapa riboe serdadoe Tionghoa 
dengan lekas dari Pootung dikirim 
kesana oentoek memperhentikan ber 
barisnja Djepang itoe, tetapi orang- 
orang asing jang mempersaksikan me 

| menerangkan bahwa masih besar di 
sangsikan orang apakah jang demikian 
itoe moengkin menjetop barisan hebat 
itoe, karena pihak Djepang soedah 
terlaloe djaoeh masoek kedalam sedang 
disamping itoe pendaratan pasoekan 
masih berlakoe teroes. 

Tempat perkelahian hebat lagi 

Ketjoeali Shanghai barat dan Poo 
tung, maka sekarang ini teloek Han 
chow mendjadi tempat tonil pepera 
lagan jang ketiga dimedan perang 
Shanghai. 

Pertempoeran-pertempoeran disoeak 
Soochow kemarin berlakoe satoe hari 
teroes-teroesan. 

Besarnja pasoekan Djepang disebe 

2 

Tempatnja moendoer 

Djika didalam daerah Soochow ini, 
menilik kepada keperloean strategis, 
pihak Tionghoa terpaksa moendoer 
diri, didoega bahwa mereka itoe akan 
moendoer kegaris pertahanan jang 
memboedjoer antara Kiating dan Nan 
ziang, jang sedjak beberapa boelan ini 
dipersiapkan 

Dibelakang garis ini ada diletakkan 
»Maginot-linie“ kepoenjaan Tionghoa 
jang letaknja antara Ouinsan dan Ka- 
shing, jang oleh kalangan militer di 
anggap sebagai perintang jang moes 
tabil dilaloei oleh Djepang. 

Djika terdjadi bahwa pihak Tiong- 

disitoe, maka boleh diharapkan, bah 
wa akan terdjadilah perang dalam pa 
rit (loopgraaf-oorlog) jang akan berla 
koe berboelan2. 

Harga dollar toeroen ? 

Dari Londen diberitakan oleh 
Havas, bahwa tjeritera2 orang tentang 
kemoengkinan bahwa oeang dollarsa 
kan mengalami devalausi lagi tidaklah 
dianggap penting di Londen, dan ka 
bar itoe di Washington disangkal. 

— 9) 
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Tiga sekawan 

United Press mewartakan dari Ro 
me, bahwa telah diperma'loemkan de 
ngan opisil tanggal 6 November djam 
11 pagi Itali menanda tangani proto- 
col, sehingga negeri itoe sekarang ber 
sama sama Djepang dan Djerman ter 
bitoeng salah satoe jang asli moela 
moela menanda-tangani perdjadjian 
anti Komintern, 

Mesir 
Diadjak berserikat 

Ss.k Arab memberitakan, bahwa Irak, 
Toerki, Iran dan Afghanistan telah 
menetapkan akan mengadjak Mesir 
bersatoe dalam ,Persateean Asia" jg 
telah diadakan antara keradjaan“ Is 
lam jg. telah merdika, Dikabarkan 
poela bahwa pemerintah Aghanistan 
jg akan mengoeroes permoesjawaratan 
tsb. 

Hidjaz 
Radja Ibnoe Saoed mementingkan 

kesehatan. 

Dikabarkan dari Hidjaz, bahwa ra 
dja Ibn Saoed sangat memperloekan 
kesehatan ra'jatnja. Terboekti bahwa 
baroe2 ini pemerintah Hidjaz telah 

— 9 — 

hoa dengan Djepang kena bertaroeng| 

    » 

n pengoendoeran 
oem dari Pootung 

  

kelocar kota memeriksai orang-orang 

sakit. Kapan didapati ada jang sakit 
diobati dengan gratis dan dikasi ke 

padanja obat-obat jang tjoekoep, Sete 
'roesnja dengan berganti-gantian, expe 
ditie kesehatan 'itoe dikirim kemana 
doesoen2, Didalam kota dilarang keras 
kepada pendoedoek memboeang2kan 
'sampah2 didepan roemah atau straat 
melainkan ditaroh sampah? itoe dima 
na'kerandjang dan kas jg telah diten 
toekan, dau bagai pelanggar atoeran 
ini dikenakan denda. : 

INDONESIA 
Akibatnja perang Tiongkok 

Djepang 

  

  

Salah satoe toko jg terbesar di Soe 
rabaja kepoenjaannja Djepang jg mem 
poenjai kl 150 pegawai terdiri dari 
pada bangsa Djepang, Indonesiers dan 
Tionghoa, pada waktoe sebeloem pe 
perangan timboel penoeh sesak pem 
belinja, lebihlebih djika hari besar. 

Akan tetapi sesoedah petjah perang 
maka beberapa poeloeh pegawai bang 
sa Tionghoa dilepas, demikian poen 
djoega pendjoealan kelihatan sangat 
moerdoer, terboekti sedikit sekali 
toko tsb menerima tetamoenja seba 
gai biasa berarti koerang djoega ke 
oentoengannja. 

Demikianpoen djoega - sebaliknja, 
toko Indonesiers jang dahoeloe koe- 
rang diperhatikan oleh bangsanja itoe, 
sekarang kelihatan madjue, terboekti 
disalah satoe toko kepoenjaannja In- 
donesiers Padang di Djagalanstr. 26 
kita lihat hampir tidas ada berhenti 
nja goena melajani pembelinja. 

Moedah2an dengan djalan ini per- 
oesahaan bangsa kita mendapat kema 
djoean sebagaimana jang diharapkan, 

— id —— 

Comite penolong kebakaran Thawa 
lb Parabe berdiri di Padang 

Kebakaran Madrasah Thawalib Pa- 
rab€, mendapat perhatian dan toen 
djangan jang besar dari segala lapi 
san ra'jat semendjak dari kampoeng 
kampoeng sampai di kata kata. Ter 
boekti atas andjueran engkoe engkoe 
di Padang telah digaboeng satoe Co 
mite penolong kebakaran tsb: jang 
terdiri dari: 
e. BS, Nazaroeddin.  Ketoea, 
e, Oemar M. Alamsjah Djoeroe soerat. 
e. HA, Latif Djoeroe wang. 
e, A. Madjid. K Sidi Soetan anggota. 

Comite itoe menetapkan bahwa di 
Soerau Kp: Djawa Dalam tgl. 29 dja- 
lan 30 Oct, '37 moelai pokoel 8 ma 
lam, dan di Mesdjid Pasar Gedang, 
30 djalan 31 Oct '37 moelai poekoel 
8 malam bakal diadakan: Tablig Be- 
sar Moeballignja selain e. e, di Padang 
dipanggil djoega dari B, Tinggi jaitoe: 

1 Injik Sjech Ibrahim Moesa Parabs 
ai »  Daoed Rasjidi Balengka. 
3 e, Dt, Palindih P, Soear (Hoofa   kirim beberapa doctor2 ke doesoen2 Comite) 

  

dan 

PP Tya 

L— an 

PALing BARDE 

3 

eta Ieelud 
TaNan (40 22 
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———am angen 

    lah selatan soeak itoe ditaksir soedah   ada 5000 orang. 

    Ma ega ti 
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CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja 

sTORMDUIVELS 
(SJAITAN TOFAN) 

Karangan Rudyard Kipling jang oleh. Metro Goldwyn Mayer 

dibikin film jang mengikat perhatian orang boelat2. 
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TOKO .BABA GEMOEK 
(Firma Oeij Boen Hak) 

Telf. Welt. 5678. 

  

di Passar Senen 169, Batavia-Centrum.  — 

di mana kita selaloe ada sediaken segala roepa barang keperloean 

Toean, Njonja dan anak2 dari kwaliteit paling baek dengen 

harga paling renda. 

Serenta afdeeling kleermakerij 100 pCt menjenangken pada publiek. 

Hormat kita 

Oeij Boen Hak eig. 
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MEN NNTEANN 
Naim Nold) 

ATAS PERMINTAAN 
BOLEH DAPAT 
INA ko1N 

Uu aa 
BATAVIA-SEMARANG 

SOERABAJA-PADANG 

MEDAN-PALEMBANG 

NANGKAN HATI 

(ourevagancutan 
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Baroe terbit 

Boekoe tjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

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

  

FLASH GORDON 
Nama terseboet tidak asing lagi bagi 
penggemar bioscoop dan mendjadi 
bocah bibir dalam doenia film. Seka- 
rang telah terbit boekoenja dengan 
harga hanja f0.15 tambah f 0.02 ong- 
kos franco. Bisa dapat beli pada 
Administratie PEMANDANGAN. 
  

  

Pas verschenen: verschenen: 

"1 ACTUBEL 

Huwelijk, Polygamie en 
Echtscheiding in den Islam 

    : 

: door 

JOESOEF WIBISONO 

Redacteur 

Moslimse Reve:l 

Uitgave van de Studen 
ten Islam Studieclub 

Deze brochure, voor- 
zien van een inleidend 
woord van den heer 
H.A. SALIM, is bewerki 
naar de nieuwste gege- 
vens en moderne opva- 
tingen, welke op dat 
gebied bestaan. 

De ontwikkelde Indo 
nesier, wien het huwe- 
lijksleven.van zija volk 
ter harle gaat zal niel 
onverschillig blijven £. 
av. de plannen der 
regeering om de moge- 
lijkhied te scheppen van 
een inschrijving van Is- 
lamietische huwelijken, 
helgeen beteekeni on- 
derwerping aan eenit0- 
nogame huwelijksre 
geling, naar het voor- 
beeld van de Europee: 
sche  huwelijkswetten. 

Men geve zich ech- 
ter eerst rekenschap van 
wat men ga veranderen. 
Leest deze brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- 
ministratie van 

»Pemandangan” 
Senen:107 - Batavia-C. 

Per exemplaar f0.65 
incl. porto. 
  

DERAN PAKAINJA 

LUES 

BARANG IIBETIIAN HARGES! DIBASAHI 
Sai! (TA Nu Mall 

TEDAH ITOE BARGE DIRENDAH DALAM 
Isl CINA PALU GLA 

KALAU NJONJA TOEROET TJONTOH MENTJOE TJI 
SEPERTI DALAM GAMBAR INI, SEMOFA NJONJA 
POENJA BARANG TJOETJIAN SEPERTI KELAMBOE, 

SEPREI, SARONG BANTAL, BADJOE, SARONG DAN 
LAIN LAIN, TANGGOENG BERSIH DAN MENJE - 

(er AAN AAN apa   
  

Boeat hari Senen 

dan Selasa 8:9 

November 1937 

Sawah Besar — Bat.-C. 

rTHE LONGESI NIGHT”: 
dengan 

Robert Young - Florence Rice 

Serta dibantoe oleh laen-laen bintang 'ilm 

jang terkenal. 

  
  

KETJANTIKAN dan KESEHATAN 

KOELIT MOEKA TERBANTOE 

    
RBIKIN Di FABRIEK |- 

BATAVIA C. 

| HAROES DI TJOBA 

Harga Blik f 0.80, f 0.30 en fO. 10. Sedia kleur DADOE, POETI 

Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 
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Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

sBOEMI-POETERA" 
DJOKJAKARTA 1912—1937 

Ambtenaren! 
Tahoen 1938 soedah didepan pintoe. 

Salarisherziening akan keloear. 
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolang 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe. 

Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 
dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 
sanggoep memberi pertolongan pada kita. 

Insjaflah! Pergoenakanlah tambahan salaris itoe boeat itoe 
verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian. 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij ,, BOEMIPOETE- 
RA“ sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari 
kemoedian. 

Mintalah prospectus. 
Inspectie DJAWA-BARAT. 

Inspecteur: R. NOTOHAMIPROD/O Regentsweg 14 Bandoeng. 

Adj: Insp: NJONOPRAWOTO Pasebanweg 3 Batavia-C. 

2 B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

5 SOEMARD)JO Garoet. 

2 : 

KUA NATRIUM UAN UR RANTAU KANAN 

        
  

  

        

   

  

    
ATT 

Ian Dag Yeale Hamorrhongakmirkel Te 

“Hadensa” 
mu, adensa-besellschaft Mb: | 
Berlin clichterfe/de. La 

g 

Obat jang termoedjarab sekali bagi 
melawan penjakit 

HAEMORRHOIDEN 
|AAMBEIEN) 

Obat ,,HADENSA” telah menarik perhatian besar dalam kalangan 

dokter2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam 

berdjoemblah2 roemah sakit. 

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

Bisa dibeli pada semoea apotheek dengan harga f 1.40 

satoe tube 

Imp. ELLINGER & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM.   TI YK JH JI JJ EU DD 
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tsb. diatas t. 

PIL. eni 
| dalam Pemanda- 

i Sabtoe tg, 30 October, 
kedoea, jg bermaksoed a- 

embantah karangan saja jang 
$ a didalam soerat chabar terse 

boet djoega, sebagai soeara dari Usi, 
“Beliau roepanja berkeberatan pada 
agian ceraian saja tentang maoe ti-|s 

a sama dengan 

peratief dan Maa bole t 
— katakan bahwa PPPI. bekerdja setjara 

- non cooperatief dan Usi setjara coope 
ratief.“ ET NE MA MN s3 

Soeprapto haroeslah we Disini t, 
ngetahoei dengan sedjela 
hendaknja, bahwa ked 

p Faljg be 

lam karangan saja. Djadi dimana saja: 
memakai perkataan non coop. dan 
'coop. itoe didalam karangan saja, per 
kataan tsb, selaloe mengandoeng arti, 
jang saja agak agakkan tadi, pengertian 

Sipatas Ea se@loknja t, 
to memberi karangannja berke 
PPPI, non, Usi coop, terhadap 
en. Kalau tidak, nistjaja be 

u akan menimboelkan persangkaan, 
seolah olah beliau memperloeas mak 
soed sesosatoe hal. jg moela2nja soe 
dah dibatasi artinja, Persangkaan tadi 

. Gipertegoehpoela oleh pertanjaan t 
2 “« ,Tetapi patoetka . 

YG. 

lah memoeat| 

tidak beraza non tidak berazas co 
a tocan Kosasih 

Ska — Oleh Mh. Kosasih 

sebenarnja coop (awas menoeroet pe- 
ngertian jg saja seboetkan tadi). | 

— Marilah kita sekarang membitjara- 
kan hal bekerdja bersama2. Sampai 
sekarang dalam kalangan P3I (disini 
kita djangan loepa bahwa P3I. boekan 
perhimpoenan jg baroel beloem ada 
pekerdjaan jg patoet dilakoekan bersa 
ma-sama dengan faculteiten, itoepoen 

andjang keterangan t, Soeprapto, 
n Keterangan ini amat mengherankan 

' Kalau faculteit dari Sekolah Ha 
n0N-C00-|kim Tinggi meminta kepada berbagai 

hlah kita - a Ani bagai perhimpoenan stoeden, soepaja | 
'mendirikan sebocah commissie oen 
toek mendjaga dan menjelenggarakan 
handbibliotheek, oleh karena suedah 
banjak boekoe-boekoe jg ta? bersoea 
(dan kalau faculteiten dalam pada itoe 
'mergatakan hendak menoetoep biblio 

eek tsb kalau tidak perobahan, ta” 
ah tiap2 perhimpoenan stoeden 

rsifat mengoesahakan kepenting 
an stoeden2 menggaboengkan diri a- 
kan memperbaiki hal itoe? Boekankah 
'hal itoe semata2 keperloean stoeden2 
'belaka jg terdesak? Adalah hal itoe soe 
'atoe hal jg boekan sadja patoet, teta 
pi djoega haroes dan moesti diperbin 
tjangkan dengan faculteit. Tertoetoep 
nja ibliotheok tadi boekankah bererti 
soeatoe mala petaka bagi stoeden2 da 
'ri Sekolah Hakim Tinggi? Kalau bi 
bliotheek itoe tidak ada, tentoe koe- 
rang kesempatan oentoek beladjar dan 
banjak alat-alat peladjaran jg perloe 
amat soekar ditjaharinja. 

— b, Lagi poela Sekolah Hakim Tinggi 
ada mempoenjai uitleenbibliotheek. 
'Bibliotheek inipoen didjelenggerakan 
oleh seboeah commissie jang terdiri 

(dari wakil wakil dari berbagai bagai 
Iperhimpoenan stoeden, agar soepaja 

iajelok djalannja. Tiap tiap hari ada be 

am semoea hal bekerdja 
op: hanja pendirian PPPI.ter 

ip faculteiten, itoelah jang sajaj 
tkan non coop, ja'ni bahwa P, 
. ta? hendak atau tak soeka be 

erdja bersama sama dengan facultei 
“ten. Salahkah atau chilafkah saja ten 

— tang hal ioi? ,Ja, salah,“ kata toean 
Soeprapto, Beliau mengakoe bah: 

“wa PPPI sampai sekarang beloem 
“pernah bekerdja bersama sama dengan 
faculteiten, akan tetapi ,feit ini tidak 
terbawa oleh asas perkoempoelan atau 
asas tjara bekerdja dari perkoempoe 
lan,dan sebab dari lapangan jg telah di 
pilih oleh PPPI itoe masih beloem pe 
kerdjaan jg dapat dan 'patoet diker 
djakan bersama sama dengan faculteit 
(Bagaimana dimasa jang lagi akan) 

- datang?) 5 
—. Pendirian P3.I. terhadap faculteiten 
neutraal kata t Soeprapto. Oetja- 
pan beliau ini menerangkan benar! 
Sikap neutraal antara doea pihak, ja, 
ni faculteit disebelah sini dan P3,I. di 
sebelah sana. Boekankah dalam hal 
ini kita haroes memilih ini atau itoe, 
bitam atau poetih, maoe atau tidak ? 
Pendirian neutraal sepandjang t Soe- 
prapto berarti tidak bekerdja bersama2 
karena sampaikini darilapa 
nganjg telah dipiliholeh 
P3.IL.itoe masih beloem toem- 
boeh pekerdjaan jgdapat| Se 
atau patoet dikKerdjakanber 

Te sama2 dengan faculteit. Arti-j 
nja ialah: ig 

Kalau ada barang sesoeatoe jg pa- 
toet diperbintjangkan atau dilakoekan 
bersama2 dengan faculteit, bolehlah: 
kami bekerdja bersama2, Dalam baha 
sa Betawi kasar: Maoenj& si maoe, ta 
pi toenggoe doeloe, dong, sampe .ade 

| perkare jg djempol, baroe kite beker 
. dje bersame-same, Aan 

Astaga , . . soedah 
nja kita: ane 

Lihatlah sekarang konkloesi jg meng 
herankan ini: Kemaoean ada hanja oen 
toek menoendjoekkan kemaoean itoe 
mereka haroeslah menoenggoe doeloe | 
saat atau waktoe jg baik. Diadi P3. 

sesatlah roepa 

berapa orang dari commissie ini men 
aujdjaga bibliotheek terseboet, dan kalau 

'eba| hendak membeli boekoe2 baroe poen 
. Icommissie ini ikoet memilihnja. Ta' 

dapat disangkal lagi, bahwa inipoen 
kepentingan stoeden2 djoega' uitleen- 
bibliotheek itoe menjediakan boekoe2 
jang tak disewa bagi stoeden2 akan 
memperloeas pemandangan dan piki 
Ka : 

| c. Vergadering Hoogeschoolraad pa 
da malam Djoem'at tgl. 28 Oct. poen 
dihadliri oleh wakil dari berbagai ba- 
gai perhimpoenan - stoeden. Hooge 
schoolraad mengoendang perhimpoe 
nan itoe, karena dalam vergaderingnja 

| dibitjarakan keperloean2 stoeden jang 

peuting, an sa 
Inilah hanja 

patoet dan dapat dikerdja- 
kan bersama sama misalnja 
dengan faculteit? 

manakah jang patoet dipertahankan 
bersama sama dengan faculteiten itoe. 
Adapoen keterangan saja tentang 

hal sikap PPPTI. jang menampik itoe 

sel jang djikalau beginsel ini tiada 
tertoelis poen dalam anggaran dasar 
'soedah mendjangkit dalam kalangan 
'PPPI karena kebiasaan (traditie), ja'ni 
sikap PPPIjang ta“ maoe bekerdja 
bersama sama dengan faculteiten itoe. 
Pendapatan jg sedemikian ini darith. 
'ke tahoen selaloe mendjadi koeat, 
“Sedjak waktoe saja masih moerid 

dari AMS di Bandoeng, saja sebagai 
ggota dari Indonesia Moeda soedah 

IM tadi djoega mempoenjai banjak 
an 
PP 
'roemah bersama2 dengan salah seo 
rang anggota dari PPPI. Pada waktoe 
itoe soedah saja mempoenjai pendap3 
'tan seperti jg terseboet diatas tadi, 
'Sesoedah itoe sajapindah ke Betawi, 
dan mendjadi anggota dari P3I. Penda 
patan jg soedah ada pada saja makin 
bertambah koeat. Beloem pernah 'saja 
melihat P3 I bekerdja- bersama sama 
dengan faculteiten, meskipoen banjak 
djoega hai2 jg perloe akan dikerdja- 
kan bersama2 dengan mereka.   

1 3 beberapa tjonto sadja. 
Boekankah ini pekerdjaanjang 

Djikalau tidak, dengan ragoe2 kita! 
'menanja kepentingan stosden jang 

tak lain hanja hasil djoega dari begin 

Belajar kenal dengan PPPI karena 

aa stoeden jg anggota poela dari | 
PI. Lagi poela saja kebetoelan be-| 

Pendirian P3 I sepandjang perasaan 
saja, meskipoen ini boekan pendirian 
'kami, tak boleh tidak haroes dipoedji 
dan dihormati (respect!) Tegak ber- 
diri sendiri dalam hal hal itoe ada 
lah soeatoe tanda, soeatoe sifat jang 
gagah dan berani, 

Dan Saja berani, menjatakan toean 
Soeprapto, bahwa jang mempoenjai 
pendapatan jang ,salah“ ini boekan 
nja saja sendiri, melainkan banjak djoe 
ga orang lain, misaluja bekas anggau 
ta anggauta PPPI. jang sekarang 
soedah mendjadi dokter atau meester 
in de rechten. Stoeden-stoeden jang 
sekarang masih anggauta dari Perhim 
ipoenan toean sendiripoen tiada koe- 
rang jang berpendapatan sedemikian. 
Dan djika saja tiada salah, faculteiten 
poen begitue pendapatannja. Hal ini 
moedah orang mengerti, oleh karena 
PPPI. beloem pernah memperlibat 
kan kemaoeannja akan bekerdja bersa 
ma sama dengan mereka. 

Sekonjong. konjong tibalah toean 
Soeprapto dengan mengatakan bahwa 
sekalian orang itoe bersalah faham, 
sambil beliau mengemoekakan soeatoe 
keterangan, jang baharoe sadja, saja 
dengar. Betapa baikpoen keterangan 
itoe, saja menjesal tiada mengerti. 

1. Neutraal dalam pendirian maoe 
tidaknja bekerdja bersama-sama dian 
tara doea pihak, faeulteit dar PP PI, 
saja rasa tidak dapat djadi. 

2. Bekerdja bersama-sama  haroes 
menoenggoe hal-hal jang patoet dila 
koekan bersama-sama, sedang facultei 

bagai perhimpoenan stoeden, hiboek 
memoetoeskan hal-hal, jang tak dapat 
disangkal penting djoega bagi anggau 
ta angganta PPPI, Tetapi PPPI. 
dalam pada itoe tiada ikoet menge- 
moekakan boeat pikirannja melainkan 
keperloean anggautanja sendiri dika- 
langan sekolah tinggi dipersilahkan 
diperhatikan oleh perhimpoenan-per- 
himpoenan stoeden jang lain. 
. Toean Soeprapto berkata, baiknja 
saja djangan ikoet membitjarakan peri 
tjara bekerdja PPPI., agar soepaja 
cemoem sendiri dapat menimbang dan 
mepsjan letak perbedaan PPP I, dan 

si. 
Toean Soeprapto, kalaustoeden-stoe 

den sendiri, jang seharoesnja lebih ta 
hoe dari oemoem akan sepak terdjang 
perhimpoenan kita, sepandjang penda 
patan toean bersalah faham, kalau ang 
gautanja perkimpoenan toean sendiri 
menoeroet toean djcega salah faham, 
tak beranilah saja menanggoeng ke 
beranian pendapatan foordeel) dari oe 
moem, jang semata mata berdiri di 
loear kalangan kita. ag 

Soenggoehpoen sedemikian saja ber 
girang hati, saja soedah mengoesik 
|bal bal ini, oleh karena dengan itoe 
saja soedah dapat menarik toean Soe 
prapto keloear dari soedoetnja dengan 
bocah pikirannja, sehingga kita dapat 
menambah pikiran kita dengan soea 
toe kepandaian, ialah:  “ 

Ketentoean bahwa PPPI. tiada'non 
cooperatief terhadap faculteiten. 

Biarpoen saja akan bersalah faham, 
djikalau saja seandainja mengatakan 
sebaliknja, salah faham inipoen adalah 
soeatoe sebab oentoek bergirang hati 
karena: fusie jang diangan-angan soe 
dah tentoe berkoerang soeatoe matjam 
kesoekaran, dan roepa roepanja tjita 
tjita Abdindones tiada akan tetap tjita2 
sadja. en 
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| Tentang duurtetoeslag 

Pembatja kita dari Ambarawa me- 
noelis: Rar 

Volksonderwijzers di Regentschap 
Semarang sampai boelan ini beloem 
djoega menerima duurtetoeslagnja. 

Pada boelan September ini goeroe2 
merasa senang karena mendapat ka- 
bar jg telah boleh ditentoekan, bahwa 
penerimaan gadji pada boelan j.a.d. 
akan disertai djoega duurtetoeslag jg 
sangat di impi2kan.   

ten dengan ingatakan rasa berbagail 

1 - Senen 8 - November 1937 

Saki GIGI 
Sakit KEPALA 

FONDS KEMATIAN 

Abounes . lamanja paling sedikit 6 
boelan jang meninggal, asal tidak 
menoenggak dapat uitkeering , . . f 25— 

Pengadoean tentang pengiriman ko 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore pada tel. No. 

2738 WI Kwitang No. 14 

aa 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

"7 
SakikKOEPING ..@ 

bisa menoeloeng dengen 
tjepet dan seliwatnja be 
Pa Ni LIL bati 

3 Ara arit 28 

PE IA Ma 

  

Tiba waktoenja menerima gadji, ja 
itoe boelan October goeroe2 mengeta 
hoei didalam staat gadji betoel ada ko 
lomanpja duurtetoeslag dan telah di 
isi djoega banjaknja. Tetapi, tetapi 
serenta di amat2ti betoel2 koloman 
jg menggirangkan tadi ketahoean bah 
wa koloman mana ada tjoretannja de 
ngan tinta merah dan dioedjoeng tjore 
tan jg bawah sendiri tertera toelisan 
dengan merah djvega jg berboenji 
»Toenggoe poetoesan“ Soedah tentoe 
sadja moeka goeroe2 iloe jg tadinja 
kelihatan penoeh dengan kegirangan 
mendapat berobah mendjadi moeka jg 
menjatakan ketjewanja, 

Penoelis sendiri toeroet heran, Apa 
kah sebabnja pemberian duurtetoeslag 
itoe diperlambat? Apakah ia tidak 
terserang djoega dengan adanja deva- 
luasi kenaikan harga barang2? Ke 
naikan mana moestahil akan mendja 
di toeroen lagi sedangkan tetap sadja 
tidak bisa malah2 ternjata dari sedi 
Kit kesedikit kenaikan berdjalan teroes 
berdjalan dengan leloeasanja. Bila ma 
na akan sampai poentjaknja kenaikan 
Bagaimana riboet kaoem boeroeh dji 
ka kenaikan mentjapai kepoentjak ? 
Kaoem boeroeh ketjoeali Volksonder 
wijzers tidak seberapa soesahnja biaja 
hidoep naik duurtetoeslag tidak boleh 
tidak ja haroes toeroet naik djoega 
Tetapi boeat kaoem boeroeh VO ba- 
gaimana ? 

Moedah2an jg wadjib soeka mewi 
kirkan nasib si malang itoe, 

Menjesalkah kiranja djika sampai 
memberi toelage sebeloemnja sipeneri 
ma mendjadi korat karit lebih doeloe, 

— 0 — 

Fifi Young's Pagoda. 

5pCt bosat Fondsamal 
Tiongkok dalam Java- 
Express-Tournee. 

Berhoeboeng dengan iapoenja Ma 
nilla-Tournee, Fifi Young akan bikin 
Java-Express-Tournee diboentoet boe 
lan November menjeberang dari To 
bvali (Banka) ke Cheribon, kemoedi 
an membikin Tournee tjepat ke Ma 
kasser, via Djokja, Solo, Semarang, 
Soerabaja, Bali, dalam mana Fifi Young 
akan peladjari lebih loeas tarian 
SRIMPI dari BALI. 

Dalam iapoenja Java-Express Tour 
nee, Fifi Young's PAGODA akan 
DERMAKAN tiap tiap 5 pCt (lima 
procent) dari iapoenja pendapatan 
bruto (hanja dipotong Sem. Belasting) 
boeat goena Fonds Roode Kruis Tiong 
kok, ini dilakoekan selama Fifi Young 
tournee di Java. 

| 'Ditiap tiap kota diminta Comite 
Fonds Amal Tiongkok, soeka boeat 
controle pendapatan. 

seb TO) lama 

BERITA SOERAKARTA 

Wanita Taman Siswa Soerakarta 

(Samboengan dari 3e blad pagina 1) 

Ditjeriterakan bagaimana tjara dan 
soesoenan hidoepnja keloearga Bali, 
dan adat istiadatnja moelai melahir- 
kan anak sampai istiadatnja kematian 
dengan terang. Beliau menerangkan 
bahwa keadaannja rakjat Bali dapat 
dikutakan melarat. ' Perkoempoelan2 
djoega telah ada ternjata diantaranja 
adanja Pergoeroean TS dan antara Ia 
innja perkoempuelan Poetri "namanja 
Peroekoenan Isteri dengan Nji Poetre 
sebagai pengetoea dan ada lagi FBS   jang oetoehnja Poeteri Bali Sedar. 

Di Bangli TSers diterima oleh dr, 
Soekardjo, seorang stille werker jg oe 
loeng, dimana keloearga Djawa ditrak 
teer, Dokter terseboet disitoe dapat 
mendirikan Roemah Sakit Orang Gila 
dan disitoe orang2 jang soedah baik 
diberi pekerdjaan didalam beberapa 
pakarjan, diantaranja tentang Tatahan 
Tenoenan, membikin genteng, tegels 
dil, 

Di Badoeng disoegoeh demonstra- 
tie moerid2 TS disana jang amat me 
njenangkan, Tidak loepa ditjeritakan 
pvela tentang djoged Bali Legong, 
Djangger, Kelono, Wajang Orang de- 
ngan telitie. 

Achirnja beliau menerangkan bah- 
wa tentang Kebersihan roemah tang- 
ga rakjat disana masih amat lambat: 
nja ditimbang dengan disini. 

Setelah selesai pedato ini lantas di 
pertoendjoekkan djoega monster2 tenoe 
nan Bali, Oekir oekiran Bali dan fotos 
dari Bali, 

Pedato beliau ini didalam Bahasa 
Djawa Kromo ftinggil, dan sebagai- 
mana cemoemnja sekarang djoega be 
liau kelihatan tidak faham lagi dida- 
lam bahasa ini, ternjata banjak per- 
kataan2 jg terpaksa dioetjapkan dida- 
lam bahasa asing atau ditanjakan, Ia 
gi, dan tentang kekoerangan ini djoega 
ajahnja Ki Wonobojo menesalinja, 

Dengan membilang diperbanjak te 
rima kasih Nji Soedjono melandjoetkan 
pertemoean ini dan memberikan tem 
po kepada Ki S Wonobojo oentoek 
memberi pemandangan sedikit jg ber 
sangkoetan dengan pedato poeteranja. 

Toean Wonobojo madjoe kedepan 
dan membilang amat bergirang de 
ngan adanja pertemoean inijg amat 
besar goenanja oentoek memperkokoh 
kan persatoean dan roemaketnja Ke 
loearga Taman Siswa, Sebagai telah 
dioeraikan oleh Ni K semangat TS 
ternjata telah berkobar2 diseloeroeh 
Indonesia tidak sadja di Djawa, se 
dang dimana mana poen keloearga 
TS kelihatan amat rapat dan rapat 
persaudaraannja dan apabila ini dipe 
lihara dengan baik baik tentoe akan 
lebih hebat adarja oentoek menerang 
kan kerakjatannja TS beliau menge 
moekakan bahwa ketika Kidan Nji 
Hadjar pergi ke Bali jbl, ini Nji Ha 
djar bertempat di klas II dan Ki Ha 
djar terima bertempat sadja di DEK 
bersama sama dengan keloearga Jain 
nja. Dan disitoelah para Intellectue 
len serta para Ningrat mengetahoei 
bahwa inilah. matjam Pemimpin jang 
sedjati dan mereka banjak menemoe 
kan Ki Hadjar tadi ditempat terseboet 
malahan dari Intellectueel Ambon Ki 
Hadjar dapat oendangan soepaja beli 
au mengoendjoengi poelau terseboet 
dengan naik kapal klas II gratis, dan 
tawaran mana tentoe diterimanja de 
ngan senang hati, akan tetapi Ki Ha 
djar terima doedoek didek sadja, dan 

'Inanti sisa biajanja dapatlah hendak 
nja diserahkan kepada Fonds 
po TS di Mataram. 

Selandjoetnja Ki W, mentjeritakan 
tentang berdirinja Java Instituut de- 
ngan Azas dan Toedjoeannja dengan 
pendek dan apa sebabuja TS toeroet 
mengoendjoengi Congres ini. Achirnja 
beliau mengoeatkan svepaja peroekoe 
nan lebih rapat adanja dan seringkali 
mengadakan rapat, salah satoe djalan 
oentoek mentjapai toedjoean persatoe 
an terseboet, dan segala pertanjaan da 
ri pendengar dibalasnja oleh beliau 

Pendo   dengan tegas dan tepat, Setelah Nji 
Soedjono memegang pimpinan kem-  



       

Me noeE 

Tentang gadjinja para schoolopzie- 
ner soedah kita bitjarakan, memang 
manoesia jang berfikiran tenang, t 

toelah sekedjap mata poen meman | 

dang bahwa schoolopzieners itoe moes 
ti dapat tambahan gadji jang sesoeai 
dengan pangkat dan deradjatnja. 

Boekan sadja itoe. Ada djoega kita| 
   

    

   

  

dengar bisikan jang perl 
hatian oemoem, jaitoe ten 
an reistoelagenja. Ongkos | 
reka dibandingkan, lima tahoer 
laloe, amat koerang sekali. — 

Mereka soedah djoega minta ditam 

dapat per 
g keada 

   

bah, dan patoet dapat perhatian, Cong 
res jang akan datang tentoe ramai se 
kali pembitjaraan tentang soal ini, dja 
ngan sampai mereka moesti menge 

loearkan dari kantongnja sendiri boe 
at dapat pekerdjaan jang baik dan tje 
pat, tidak, mereka moesti dapat reis- 
toelage jang tjoekoep. 

Perbandingkanlah dengan corps lain | 
jang mewadjibkan memeriksa djoega 

apa-apa jang keperloean dienstnja dan 
ambillah balans dengan pekerdjaannja 

Schoolopziener, tentoelah djaoeh dari 

pada tjoekoep apa jang diberikan ke 
pada Schoolopzieners. 
Tambah reistoelagenja | 
Lebih tjepat, lebih baik. 
Ada lagi jang kirim soerat kepada 

redactie segala nasib-nasib schoolopzie 

ners, patoet PGI memboeat djoega 

dalam congresnja, conferentie dari se| 

genap schoolopzieners. 
Sehoolopzieners moesti dapat oeang 

boeat toelis-menoelis, djangan sampai 

mereka mengeloearkan oeang boeat 

| beli kertas dan sebagainja dan moesti 

djoega mempoenjai djoeroe-toelis. 
Sekarang kita lihat nasibnja toean2 

Hoofdschoolopziener. Ramai dibitjara- 

kan dalam gedong Volksraad oleh seo 

rang anggota tentang keadaan Hoofd 

schoolopziener dan segala roepa pem 
bitjaraan beliau akan diperhatikan oleh 
pemerentah. 

Kita poen harapkan, agar soepaja 
nasibnja Hoofdschoolopziener dapat| 

perhatian jang seloeas-loeasnja, jaitoe 

tentang gadjinja. 
Mereka itoe mempoenjai bagian se 

tengah dari provincie atau sepertiganja, 

tentoe sadja mereka itoe mesti bekerdja 
keras oentoek dapatkan pengadjaran 
jang baik di sekolah sekolah, memim- 
pin goeroe dan kasih toedoeh djalan 
jang baik-boeat para schoolopzieners, 

boekankah pekerdjaan mereka itoe 
amat berat sekali, tentoe dan patoet 
dapat penghargaan. 

Tidak banjak djoemlahnja mereka 

dan dengan sedikit djoemlahnja, hen 

daklah pemerentah mengoesoelkan pe 
ratoeran gadji jarg baik boeat mereka 
semoeanja, “ 

Gadjinja amat koerang diperbanding 
kan dengan pekerdjaannja, memeriksa 

sekolah didoesoen2, naik goenoeng, 

djoe kecongres Goeroe 
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Oleh REALIST 

toeroen goeuoeng, dikota2 jang ramai, 
iapapoen, merasa soepaja para Hoofd- 
choolopzieners itoe ditambah gadjinja. 
Tangan kanannja Toean Inspecteur | 
Patoet dapat pengharapan jang ada 

anggapan didoenia masjarakat kaoem 
boeroeh. 

Mereka moesti dapat bergaoel de- 
ngan mereka jang mengoeroeskan per 
|goeroean, tentoe moesti dapat peng- 
hargaan dari atas. 

| Lain tidak, dengan adanja tambahan 
gadji mereka itoe mendapatkan semoea 
nja" 

“ Tentang ongkos djalan, sesoeai de 
ingan keadaan schoolopzieners. 

Toean-toean Schoolopzieners, baha 
gialah dalam conferentie jang diada 
Ikan dalam congresnja PGI., banjak 
jang dibitjarakan dalamnja, banjak ka 
rena beloem ada tampak perbaikan 
jang diharapkan oleh Toean-toean 
semoeanja, 

Kita pertjaja djika semoeanja School 
'opzienerg bersatoe, membitjarakan na 
sibnja dalam congresnja PGI, ten- 
toe akan dapat perhatian jang penoeh 
dari fihak atas, inilah jang ditoeng 
goei oleh kita. 

Kasem goeroe jang berdiploma 
kweekschool ! 

Tentoelah Toean masih ingat per- 
tengkaran ramai dalam soerat chabar 
ini tentang formatie di HI S en. Doea 
doeanja tidak ada jang maoe kalah. 
Sesoenggoehnja jang poetoeskan dalam 
soal ini pemerentah sendiri. Maka da 
ri sebab itoe pengharapan kita, wak- 
toe ada congres di Bandoeng djangan 
lah mendjadikan soal pembitjaraan, 
sebab nantinja akan menimboelkan 
hal hal jang tidak baik. 

Menoenggoe leerplan H.I.S. sadja 
jang kita harapkan. Ada leerplan HIS 
jang baroe tentoe sadja formatienja 
dapat oebahan, Zakelijkheid jang ha- 
roes diperhatikan segenap congresis- 
ten! 

Apa jang haroes diperbatikan oleh 
kaoem Kweeksecholieren ? 

Di sekolah H.I.S, banjak kaoem 
Kweekscholieren mempoenjai dienst- 
tijd lama dan kawaanja disekolah ke 
las II soedah djadi kepala sekolah, te 
tapi mereka jang ada di H1Sen tetap 
djadi Inlandsch Onderwijs, 

Maka itoe dalam congresnja jg akan 
datang hendaklah dioesoelkan, soepaja 
kaoem Kweekschulieren jg bekerdja di 
HISen dapat djoega harapan boeat 
djadi Kepala sekolah kelas II dengan 
gadji terseboet, meskipoen tidak ditem- 
patkan di Inlandsche Onderwijs. 

Oesoel ini amat penting sekali ! 
Balikkanlah peratoeran jg lama ke- 

pada goeroe2.HISen. 
Inilah jg kita harapkan dari fihak 

O.K,S,B. 

  

bali, beliau menerangkan poela bahwa 
pertemoean ini djoega berarti Perte: 
moean Perpisahan dengan Ni Soepeni 
jig hendak meninggalkan Pergoeroean 
di Solo. . 

Sebagai pamong poeteri di Solo be 

jau amat besar djasanja, dan nanti 

beberapa hari lagi akan berpindah tem 

pat ke Mataram. Dengan sedikit oe 

raiae parpisahan Nji S8. mendoakan 

soepaja jg hendak pindah nanti ditem 

pat jg baroe mendapat lapang perdjo 

angan lagi jg loeas dan bertambah 

pengalamannja dan moga2 menemoe- 

kan selamat sedjahtera adanja. Seteroes 

nja diberi kesempatan kepada hadlirin 

jg hendak toeroet berbitjara. Kesem 

patan ini dipergoenakan oleh Ketoea 

TS Solo Ki Soeroto. Ki Soetopo Wono 
bojo dan Ki Hadikoesoemo jg semoea 
isinja petoeab2 baik bagai Ni Soepeni. 

Setelah habis pembitjaraan maka 

rapat ditoetoep dengan selamat pada 
djam setengah sembilan malam. 

Ni Soepeni ke Mataram 
Sebagai terseboet diatas pamong 

poetri ini hendak pindah ke TS Ma 
taram, dan sebagai gantinja sepandjang 
kabar adalah Ni Koemoratih. 

Moelai berpoeasa 

Oentoek menghormat hari permoe- 
laan jg soetji ini bagi kaoem Islam se 
loeroehnja, maka di Partinituin Solo 
telah diadakan perajaan sebagai beri 
koet. Hari Rebo pagi perlombaaan be 
renang mengedjar bebek, perlombaan 
panahan dengan prijs bermatjam2, 
klenengan, Ketoprak. Djoega K Goesti 
Mangkoenagoro VII mengoendjoengi 
keramaian ini dengan penderekaja. 
Malam harinja keramaian diteroeskan 
dengan mempertoendjoekkan eetoprak 
dari Mataram, Bioscoop, dan main api. 
Sajang pada itoe malam toeroen hoe 
Gjan jg menghalang2i animo publiek. 

Sebagai tanda permoelaan poeasa 
hari sorenja diboenjikan letoesan bom 

dibeberapa tempat, diantaranja enam 
kali dari Studio SRV dan lain2 lagi. 

Perintah oentoek semoea koesir an 
dong dibagian Mangkoenagaran 

Djoeragan2 andong ((kendaraan di 
Solo) mendapat "perintah soepaja se 
moea koesir memakai pakaian jang 
sama, jaitoe badjoe poetih tjelana poe 
tih dengan kain kepala, hal manaten 
toe akan menambah baiknja, asal ti- 
dak ditentoekan tentang bakal (stof) 
nja jg mahal2 harganja. 

Pertoendjoekan wajang orang dari 
Mardi Bekso Iromo 

Pada tgl. 27 November 1937, Mardi 
Bekso Iromo akan mengadakan per- 
toendjoekan Wajang orang, bertem 
pat di Gedong IEV. Naripanweg No, 
1. Bardoeng dengan mengambil lela- 
kon “Kartopijogo Maling“, pendapa 
tan dari ini pertoendjoekan akan di 
pakai boeat menjokong Congres Indo 
nesia Moeda 20pCt, banjaknja. 
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Kesoedahannja pemilihan anggauta 
Provinciale Raad di 

Djawa Tengah. 

Anip-Aneta mengchabarkan dari Se 
marang, bahwa kesoedahannja pemi 
lihan anggauta Provinciale Raad di 
Djawa-Tengah oentoek Indonesiers ada 
lah seperti berikoet : 

Kiesdistrit Semarang. 
Jang dipilih ialah, Regent Grobo- 

ngan, Regent Semarang, toean R.M 
Soeprapto, dan hoofddjaksa Semarang. 

Kiesdistrict Pekalongan 

Jang dipilih ialah, Regent Brebes, 
Pemalang, Tegal dan Pekalongan. 

Kiesdistrict Djapara-Rem 
bang. ' 
Jang dipilih ialah, Regent Japara,   

Regent Rembang toean R. Prawoto 
Soedibjo, wedana Pati, t. R. M. Soe 
prapto, kedoea doeanja (mendjadi can- 
didaat VAIB, dan Regent regent jg 
lain sama sekali partijloos, 

ip 

Cursus membela serangan dari 
oedara. 

Luchtbeshermings- 
cursus. 

Ini cursus jang akan diadakan di 
collegezaal Rechtshoogeschool Betawi 
dengan tidak oesah membajar, seka- 
rang ternjata soedah mendapat perha- 
tian besar djoega dan lebih dari 100 
orang jang soedah meminta mendjadi 
moerid, 

Cursus pertama lamanja dari tanggal 
9 November sampai 14 December '37, 
dan didalam boelan Januari 1938 akan 
dimoelai cursus baroe lagi, dan sete- 
roesnja selama masih banjak perhatian 
publiek. 

Hari Selasa 9 Novdjam 7 sore, pada 
permoelaan cursus akan diadakan al- 
gemeene inleiding, luchtverdediging 
dan pedato tentang luchtbescherming 
oleh toean JM H Timmermans, hoofd 
dari dienst pembelaan oedara, 

Selasa 16 Nov, moelai djam 7 sore, 
diadakan cursus Geneeskundige dienst, 
Chemische strijdstoffen, behandeling, 
verpleging, ontsmetting dan peladjaran 
Gasmaskers oleh dr. P. Peverelli. 

Selasa 30 November moelai djam 7 
sore: Veiligheidsdieust, alarmeering, 
verduistering, politie, ontruiming, dan 
peladjaran tentang scherfbommen oleh 
toean .H. P. J, M. Maseland, hoofcom- 
missaris van politie. 
Selasa 7 December: Technische dienst 

oleh toean J. H. M. Timmermans, ten 
tang zelfbescberming dari rakjat anak 
negeri oleh toean J, J, Felix. 

Selasa 14 December diadakan pela 
djaran tentang: Dienst kebakaran, bom 
bom jang membakar, brandposten di 
sertakan demonstratie2 oleh toean J. 
Bakker, commandant dari Brandweer. 

—$ — 

Comite Perajaan hari Lebaran 

Comite tsb: mengabarkan. 
Pada malam tanggal 5-6 November 

jbl. bertempat di Gedong Pergoeroean 
Ra'jat Kramat, Batavia Centrum, de 
ngan dikoendjoengi oleh berbagai ba 
gai oetoesan dari Perkoempoelan, te 
lah diberdirikan satoe Comite Perajaan 
dari hari Lebaran jang akan datang. 
Oentoek memoedahankan pekerdjaan 
mata telah dipilih pengoeroesnja. 

Pengoeroes itoe terdiri dari Toean 
Darjono dari Parindra, sebagai Ketoea 
Yan A. Kadarroesman dari Pasoen 

an sebagai Penjoerat dan Toean Sa- 
baroedin dari Moehammadijah, seba 
gai anggauta, 

Comite terseboet besar kepertjajaan 
nja, bahwa tjita-tjitanja dan ichtiarnja 
jang soetji ini mendapat perhatian 
dan disokong sepenoeh-penoehnja oleh 
golongan bangsa Indonesia pendoedoek 
di Djakarta. 

Lain dari itoe dengan perantaran 
ini diminta dengan hormat, pada per 

koempoelan-perkoempoelan jang be- 
loem menggaboengkan dirinja, akan 
tetapi soeka mendjadi anggauta dari 
Comite terseboet, soeka kiranja dengan 
selekas lekasnja memadjoekan nama 

pja pada Penjoerat Comite terseboet, 
jaitoe toean A. Kadarroesman Men- 
tengweg No 19 Batavia-Centrum. 

Sebeloemnja dan sesoedahnja Comi 
te terseboet membilang banjak terima 
kasih atas sokongan dan persetoedjoe 

an tosan-toean. 
.—O — 

Goedang tembakau Penaroeban 
Poerbalingoe terbakar habis 

Pembantoe menoelis : 
Hari 3-11-1937 antara djam 2-3 ma 

lam goedang tembakau Penaroeban se 
lagi garang tembaco soedah di djilat 
api, antara doea boeah goedang me 
lainkan 'satoe jang djadi laoetan api 
samasekali, Hal ini sangat membikin 
takoetnja pendoedoek dessa jang di 
barengi dengan djeritan jang sangat 
hebat. Masing? singkirkan diri dengan 
angkoetken barang2nja. 

Mereka saling toeloeng menoeloeng 

tergesa gesa djoesga bikin keroeg'an pa 
da barangnja mereka itoe. Oentoeng 
roemah tidak toeroet terbakar, karena 
segera dapat pertoeloengan. Bagi eige 
naar goedang dengan segala senang 
hati, karena bisa dapat keroegian da- 
ri Ansoerantie, tapi bagaimana boeat 
orang orang desa? mereka tidak oen- 
toeng tapi boentoeng. 

Dalam Regentschap Poerbalingga 
beloem pernah kedjadian goedang di 
dalam desa, dari sebab hal terseboet 
selaloe membikin koeatir pada pen- 
doedoek desa, karena ini goedang ber 
dirinja dalam desa, berdjedjer dengan 
roemahnja orang desa. 

Maka penoelis minta dengan sangat 
pada jang wadjib di Poerbalingga, 
goena mendjaga keslametan oemoem, 
soepaja goedang terseboet bisa dipin 
dahkan jang djaoeh tempatnja dari 
roemahnja orang-orang desa (ditengah- 
tengah sawah), 

Penoelis sangat koeatir djangan? 
di hari kemoedian ada kedjadian lagi 
jg tidak diinginkan oleh ra'jat. 

— 9 — 

Penerangan djalanan 

Boeattahoen 1938 be- 
groting itoe ditaksir 
2 ton. 

Ontwerp-begroting Gemeente Bata-. 
via boeat tahoen '38 sebagai ongkost 
pengeloearan boeat penerangan djala 
nan bosat tahoen '38 ditaksir 2 ton 
(£ 200.000) sedangkan pada tahoen '37 
Penak ini banjaknja tjoema f 190. 

Berhoeboeng dengan ini, maka Dept 
B & W menerangkan, bahwa ongkost 
penerangan djalan memakan wang 
tiaptiap boelan banjaknja f 16.000. 

Dan tiap tiap tahoen memakan ong 
kost banjaknja f 192.000. Dan seka 
rang kabarnja itoe ongkost akan di   
tapi pertoeloengan mana dari sebab| 

PISO TOEKOER 

    

N 
Bocat tjoekoer jang lekas dan tida 

sakit Piso tjoekoer MIN ORA 

jang tadjem. la poenja wadja jang 

agoes menarggoeng Toean satoe 

5 koelit aloes. 

  

tambahi mendjadi f 200.000 boeat th 

'38, dan kota Betawi akan dilebihi pe 

nerangan diwaktoe malam. - 

Dr, A.G. van Veen pergi ke'London 

Oentosek mengoendjoe- 
ngi Konferentiepem- 
bahagian makanan. 

Kemaren pagi telah berangkat ke 
London menaik kapal oedara dari Tji- 
lilitan, t. Dr, A.G. van Veen, kepala 
dari Chemische afdeling di Laborato- 
rium. di Betawi, karena beliau men 
dapat oendangan dari Volkenbond 
oentcek mengoendjoengi konferensi 
pembakagian makanan di London. Be 
liau balik lagi ke Betawi pada tg, 3 
December jad. Djoega specialist pem 
bahagian makanan dari Voor-India 
dioendang. : 

Seperti oemoem telah mengetahocei, 
bahwa beliau itoe adalah djoega me 
ngoendjoengi konferensi Volkenbond 
di Bandoeng. 

TAN 

Kemadjoean economie di Lombok. 

Dari Ampenan diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa harga-harga padi 
dari tahoen jang dahoeloe telah naik 
dengan 15 pCt, dan harga sapi telah 
naik dengan 25 pCt. Pengeloearan sa 
pi-sapi ada lebih banjak dari tahoen 
jang soedah-soedah. Tidak sadja itoe 
'jang menaik keras, melainkan harga 
lain-lain barang dan hatsil hoetan 
djoega naik keras. 

Tjoema jang toeroen, ialah peroe 
sahaan ikan, banjak sekali moendoer. 

Berhoeboeng dengan adanja penga 
liran air, tempat-tempat di Lombok 
Tengah jang kering sekarang dapat 
digoenakan oentoek peruesahaan padi 
dan lainlain makanan jang dapat 
ditanam disitoe, 

Sekarang telah diadakan peratoeran 
jang keras sekali dengan adanja 
soembersoember air jang mengoen 
toengkan pada anak negeri. 

Kemadjoean economis di Lombok 
makin lama makin bertambah.     

    
“BISKOEWIT LEBARAN 
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dan 12 orang Wedono, Sedang jang 
6 orang, jalah: toean toean M, Kres- 
no Landrechter, M. Tjitrosoewarno Iste 
(Klerk b/d Landraad, R. Ismangil Koe 
's0emo poetra Geneerheer v/d Cultuur 

tiap-tiap boelan stort 'dengan potong 
gadji kepala sekolahnja. 

|| Kami sebagai kaoem goeroe, poen 
lakoe djoega bahwa adanja peratoeran 

— litoe telah lama. jaitoe sebeloemnja ada 

Segala iKalemahan 'Badan Dapet 

DERTOELOENGAN BESAR     

    

   
     

    

     

   

   

  

   

    
        

  

    

    

    

  

" latoeran overdracht, tetapi sebagai tadi |onderneming Siloewab, MH Edris A KI N 
a| (kami katakan, beloem atau djarang se|djunct Penghoeloe Batang, Wignjosoe ANGG GER BRANAK “G2 : dian parto Volksonderwyzer dan RM Soe TAP HVGIAS " 

ain dengan adanja sekarang, se-|tarko Adjunct Landbouwconsulent. 
tang dan paling sedikit 1 

m 3 boelan. 
toe tidak apa bagi orang jg 
da atau jg memang berhati- 

Da. LIE TJWAN KIAT Aars 

Kepala-kepala desa beladjar 
51 menoelis : 

Atas initiatiefnja toean R, Soeprapto 
Wedono Wiradesa, maka moelai ba- 
roe2 ini sekalian loerah (kepala desa) 
didalam ressortnja jg boeta hoeroef di 

    

ebaliknja djika andai kata ada 
jg tidak mampoe dan kebetoelan 

H 'penoelis ingin tahoe tindakan 
  
  

    

    

      

  

   
   

  

    

      

  

  

| Tapa jg akan didjatoehkan atau hoekoe haroeskan beladjar membatja dan me 
— Iman jg bagaimana ditimpakan kepada noelis seminggoe sekali, Adapoen jg | 
orang jg sesoe ggoehnja tidak boleh |disoeroeh mengadjarnja, jalah toean | Bam 
dikata menggelapkan wang jg boekan Moestahar Volksonderwyzer Wiradesa | | An ME 4 
miliknja, karena tiap? boelan wang jg Soenggoeh bagoes maksoed ini. : Pa, - “ph 
diterima dari moerid-moerid itoe te-| Mana lagi akan meniroe ? Se an) Ya AE 
roes dimasoekkan potongan gadjinja, PE Imran Ng gia Te 

(pada boelan berikoetnja. TJIANDJOER II 3 | Hk ml UesaK 

S | Mendjadi—djika cempamanja ada Rapat oemoem Gerindo B3 A UP —Al UHN PA 
  an —.. Jorang (goeroe kepala) jg lalai tentang 

: jg dipegangnja itoe, boleh dikata dia 
#joema ambil voorschot dari gadjinja 
jg akan diterima boelan berikoetnja, 

Ikan (didakwa) penggelapan ? 

EAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 
KADOETJATAN PADA DOETRI - POETRI 

Pembantse menoelis : B0 
Pada hari Minggoe pagi tg 31 Oct. 

'37 telah dilangsoengkan rapat oemoem SIAPKEN TENAGA DADA PRA/APOEAN 
Gerindo Tjb. Tjiandjoer bertempat di YANG .TIDA BISA. HAANA. 
gedong bioscoop Roxy Tjikidang. Kira : ” 
djam 8 pagi gedong tsb telah hampir 
penoeh dan djam 9 pagi rapat dimoelai 
dengar dihadliri oleh k.l. 500 orang. 
Dari pihak kaoem Iboe hanja tampak 
sedikit sadja. Perdjagaan dari wakil 
pemerintah poen ada lengkap. 

Sesoedah ketoea rapat memboeka 
pemboekaannja, maka dipersilahkan 
sdr, I. Asmarahadi berchoetbach ten- 
tang kebangsaan dan kera'jatan, Spre 
ker menerangkan pandjang lebar ten- 
tang ini doea hal, sehingga penghabi 
sannja ia disamboet dengan bertepoek 
tangan. Spreker kedoea adalah sdr. A. 
K, Gani. Spreker menerangkan beroe 
lang oelang bahwa Gerindo berasas 
Cooperation dan zelfhelp, 

Disini ada djoega antara jang had 

— ALAM 

| Perkara alam, bang Bedjat rasanja 

Sea bee ng tapi si Tolol Desa |" Apakah jang demikian itoe diikoet 
| kirim soerat gini : - : 

Kehadepan Kijjai Bedjat. |  Sesoenggoehnja jang tsb diatas itoe 

Jang bertanda tangan ibanah ni, (pangan ema, dn, pending 
— saja Tolol dari Desa, kepengen adjar J£” - "en aa Iri | l on 

kenal dengan Kijai Bedjat kaloe.dite- (tapi apa Pa ON toe dipe 
rima : karena U poenja advies tentang na BAN ag Aan 

| soal jang moedah2 sampai kepada ”| Nan eat dal Se otangan 

Gap 2s De Pa oet ia P naa Ka Kapal Bani 

7 dina Jang Hati Hssnya 1 PGI jad, oentoek mendjaga keselama 

apa ir, bot mia ia au Kate Bro #emoom 
“jang agak djelas, agar soepaja saja |SOepaja | Congres memoetoesean dan 

| djangan tolol selama2nja. | mohon kepada jg berwadjib : : 

'“Disitoe tempat dafam desa saja de |, @- Soepaja goeroe goeroe san a se 
ngar, orang jg lagi sedang membitja kolahJdibebaskan dari penarikan wang 
rakan perkara Alam: entah Alam apa. sekolah, terserah kepada beleid dan 

'Tjoema jang saja dengar ia bertanja kemaoean RR. sendiri. 
pada kawan-kawannja begini: b. Djika supa. tidak diperkenankan 

  

    
  

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 
Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C, Straat Bandoeng, Chem. 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 
Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent. 

MI Me NB AA IN, Ah II INA Me JW 
Lantaran terdapatnja banjak sekali djawaban jang djitoe dari ini tebakan, oleh 
jury dari ini Meiji-prijsvraag pada hari Saptoe, tanggal 30 October 1937, 
soeda di ondeihkan dan djoega soeda di tetapkan pada jang dapat : 
Prijs pertama £ 1OO.— H. Finck. B.B, Tjoan 24, Semarang. 
Rrijs ka 2 
masing2 $ SO.— Ranijo p/a Kantoor Regentschaps Werken, Ponorogo. 
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mengharap soepaja dibebaskan dari pe 

a. ada berapa Alam? nilikan (kasopname), tjoekoep tiap-tiap 
toetoep tahoen memboeat verantwoor 

ding keloear masoeknja oeang jg men 
djadi pegangannja. 

c. Djika- kedoea-doeanja (sup a dan 

b.) berkeberatan djoega, mengharap 
ketika datang kasopname tjoekoep de 

ngan keterangan angka-angka sadja, 

djangan minta oedjoednja oeang. 

Sebagai penoetoep kami mendoa 
moedah-moedahan Congres kita j.a.d. 

dapat dilangsoengkan dengan selamat, 

selandjostnja dapat mengambil kepoe 
toesan-kepoetoesan jang bergoena oen 

| b. apa nama satoe-satoenja Alam ? 

| c. siapa monternja Alam ? 
Jang membingoengkan pikiran saja, 

“ialah bagian ec. Apakah betoel Alam 
“ ada monternja? Dasar saja keliwat 

tolol, bodo alias tidak tahoe apa-apa. 
5 Maka soal ini saja serahkan sadja 
“sama U, moedah2an U kasih ketera- 
“ngannja jg djitoe sekali. Sekianlah 

dahoeloe : sebeloem dan sesoedahnja 
saja bilang diperbanjak terima kasih 

— adanja. , 

  

    

  

Wassalam dari saja, 
TOLOL DESA. 

  

Nanti doeloe. Itoe soeal apa sveroe 
Thang Bedjat djawab, apa diserahin sa- 

dja. Kalau diserahip, jasoedah terserah. 
—. Jang bikinbingoeng si-Tolol tjoeman 

' bagian c. 
— Apa alam ada monteurnja : , 

Monteurnja nggak ada,jg ada rab, 
— jang mempelihara, jang mengoeasai, 

jaitoe Toehan. ES 
Toehan boekan monteur, tetapi Dzat 

| jang haroes disembah. Terpeliharanja, 

5 

  

2 Bg 

Tara 
Kereta api garam 

Dari Pamekasan diberitakan oleh 
'Anip-Aveta, bahwa kereta api garam 

kepoenjaan Madoera Stoomtram Maat- 

'schappij, didjalankan oleh masinis jg 

soedah beberapa hari lamanja menoe 

broek toean majoor Van Globbe 

sampai meninggal doenia, maka kere 

ta api terseboet kembali menoebroek 

'djoega seorang perempoean bangsa In 

donesia dan perempoean ini menda 

toek anggauta, bangsa dan tanah air.| 

lir jang koerang mengerti tentang ini 
2 fatsal, sehingga Sdr. Mr. Mohamad 
Jamin menerangkan lagi bahwa ke 
doea fatsal itoe sama sekali ta" berten 
tangan, disebabkan masing2 mempoe 
njai arti jang ta' bersangkoetan. Se- 
landjoetnja sdr. A. K, Gani menerang 
kan tentang toedjoean dan werkpro 
gram Gerindo. Spreker menerangkan, 
bahwa Gerindo memerangi segala ali 
ran2 jang menghalangi democratie. 
Djoega spreker menerangkan, bahwa 
Gerindo mengedjar soesoenan dewan- 
dewan. 

Spreker jeng ketiga, sdr. Mr. Moba 
mad, Jamin memperbintjangkan so'al 
politiek kebangsaan dan party-vor 
ming. Dengan loetjoe mererangkan 
ini doea hal sehingga sebentar-seben 
tar terdengar publiek tertawa, 

Setelah agenda semoea dibitjarakan, 
maka publiek oleh pinpinan rapat di 
beri kesempatan oentoek berbitjara. 
Ta koerang dari antara jang hadlir 
jang mengoetjap selamat datang pada 
adanja Tjabang Gerindo di Tjiandjoer, 

Djam 12.30 siang rapat ditoetoep 
dengan selamat. 

Prijs ka 3 

S.E. Soelaiman, 

doeng. 

Rr, Enie c/o R. 

ngan. 

Lim Tong Lay, p/a Toko A.B.C. Pekalongan. 
M I. Tr. Koesoemo, p/a K.P.M, Pasar Besar, Soerabaia. 
A. Sasmitamihardja, Matramanweg 19 Mr. Cornelis, 

masing2 $ 10.— Soemadi, p/a R, Kamarian, Karangbidara 19, Semarang. 
P.B. Bintardie, Brenkelanweg 71, Roerworedjo. 
Soeratmin, Nachtstoker N.I.S. Goendih, 

Blakang H.I, S., Moehammadiah Koe- 
does Koeloen. 

Thoeng Liong Tek.p/a Oei Soang Goan v/h Oei Leang 
Giok, Postbox 60, Makassar, 

Goenoeng, Kampoeng Djaraksari (Singkir), Wonosobo. 
R.P. Kosmar p/a Wedono Kotta, Probolinggo. 
J Bonset, Mauritslaan, 3, Bandoeng. 
Koernia p/a M. Sastradirdja, Pasirkalikiweg bla Ban- 

Mej. Ajoemi p/a R. Soejono, Kranggan 2/57b Soerabaja. 
Mas Djajadiredja, Gembong 314, Poerwakarta. 
Mevr. E. Tjoa-Liem, Plampitan 12, Soerabaia. 

Adi Soebroto Gang Stabelan 3, Poer- 
bolinggo (Banjoemas). 

Saleh Bassalama, Panggoeng 70, Seerabaja, 
Atmosandjojo, schrijver Toko Saerah Suzuki, Pekalo- 

D. Ernoen, Bagongpasar Gg, 3/36 Soerabaia. 
Sofie The, Boomweg 14, Pekalongan. - 

«Mej. RA, Wennie, G. Ceylon 6 Batavia-C. 
Jelly Gilliam, Heerenstraat, Keboemen. — terbersihnja alam, jaitoe karena Kekoea 

“saanNja, karena @odratnja, boekan 
” Toehan teroes djadi monteur toekang 

“ kasi minjak enz, 

   
    

  

    

   

  

   

      

   

    
   
   

pat loeka enteng, laloe diangkoet ke 

roemah sakit. 
Oei Soen Tik. p/a Ong Kie Yan, Sidoardjo. 
Mej Ong Tjioe Siauw, Kapassan 150 Soerabaja. 
Oei Toen Houw, Gang Notosari 12 Koedoes. 

  

      
      

  

   

   

  

     

Bagian a. sama b. nggak oesah bang Ia YEN $ Mevr. E. Burer-Turpijn, Kepatian 52, Tegal. 
— Bedjat djawab, rasanja tjoekoep jang Prijsvraag K. N. LL, M. A APA A $ R. Soekadar, schrijver Belastingkantoor, Non 
| alam itoe banjak. Jang terpenting ja Terbang kene PS an , - TEE aa 2 straat Djokjakarta. 

2 Belanda BEAN ea Rata J. Eysbroek, si Pradjekan. | itoe Toehan jang djadi Rabi'l Alamin, geri 

  
    

    

   
   
   
    

   
     

   
      

    
    

   
   

   

“jang djadi Toehannja semoea alam y Soepangat, Karangbidara 19, Semarang. 

itoe, PS Aneta mendengar kabar, bahwa 0 Ismail, goeroe vervolgschool, Bareng, post Ngoro Djom- 
Kepengen adjar kenal, moefakat, |rang jang beroentoen mendapat prijs bang. 

'mija naam al bekend. Poeasa poeasa, (pertama prijvraag .N.LL.M, ialah V.B.O. Mevr. Tan Sik Hie, Koninginnelaan 33, Soerabaia. 
malas maoe bikin pandjang pandjang. |toean E, Ge pena La SVBB — Vios 2g F.W.B. Coester, Loemadjang. 

BANG BEDJAT bureau oeroesan uitvoer pada Veparte Sparta — BVV 2.3 Mohd,: Joesoef, Njamploengan gang 4 No. 24 Soerabaja. 

  

Lagi oentoek congres P.G.I. 

  

Boeah overdraht-re- 

geling. 

Seorang anggauta P,G.J. menoelis : 
. Soenggoehpoen telah didjandjikan 
oleh pemerintah bahwa adanja over- 
draht-regeling itoe tiada menoenggoe 
hak dan kepentingan goeroe goeroe | 

seoemoemnja, tetapi dalam praktijknja 
tiada koerang koerang perobahan jang 
disebabkan olehnja, seperti : 

a. Dengan adanja penjerahan penga 
djaran kepada lokale ressorten itoe, 
dengan sendirinja kita kaoem goeroe 

goeroe termasoek dan terikat dalam 
eratoeran2 locale ressorten, hilang 

(anggauta) raad2 terseboet. 
b, Haroes menjerahkan diri dan 

toendoek kepada golongan lain jang 
tadinja paling dekat tjoema bekerdja 
bersama-sama oentoek kepentingan per 
se0on atau setjara collega, 
“ec. Haroes selaloe bersedia dan ber 
jaga-djaga, karena paling sedikit da 

tang kasopname 1 kali tiap-tiap kwar 
taal, pada hal sebeloem datang atoeran 
overdracht itoe tidak pernah kedjadian, 
atau djarang sekali, datang inspecteur 
van financieen perloe kasopname pada 
vervolg atau volledigeschool, karena 
lain dari pada tidak seberapa wang 
jang mendjadi tanggoengannja, poen 

  

haknja oentoek mendoedoeki koersi . 

  

ment Ekonomi. i 

. Sebagaimana diketahoei, prijs itoe 

beroepa idzin berterbang berdoea ke 

negeri Belanda poelang pergi. 

Toean terseboet, djika bisa menda 

pat perlop, achir tahoen ini ia hendak 

mempergoenakan prijs itoe bersama 
sama njonjanja, 

— 9 — 

Pagoejoeban Pasoendan 

Dipilih bestuur ba- 
roe. 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
Algemeene ledenvergadering jg dilang 
soengkan pada hari Kemis pagi oleh 
Pagoejoeban Pasoendan afd. Bandoeng 
dipimpin oleh toean Dr. Djoendjoe- 
man, telah melakoekan pemilihan be- 

stuur baroe, RadenIdih Prawira- 
dipoetra, rechtskundige, terpilih 
sebagai voorzitter, toean Apandi 
Widaprawira terpilih sebagai 
secretaris, toean At madinata dan 

toean Wiriaatmadja masing2 t:r 
pilih sebagai commissaris. Ta 

BERITA PEKALONGAN 

Leden Dewan Kaboepaten 
Sebagaimana dilain lain tempat, 

ini nampak sebagian besar BB amb 
tenaren jang ambil bagian 27 orang 

'anggauta terdjadi dari 3 orang bangsa 

Belanda, 4 orang bangsa Tiong Hoa 

20 orang Indonesier, Diantaranja ter- 
djadi dari 4 orang Assistent Wedono   kalahannja 

RR Pekalongan poen dalam periode |P 

Pada hari Saptoe dilapangan Sparta 
Waterlooplein, telah dilangsoengkan 
pertandingan kedoea perkoempoelan 
terseboet diatas. Dari moelai pertan 
dingan berdjalan Sparta ada dipihak 
menjerang, Banen jang doeloenja dari 
Jong Arab, ini waktoe toeroet lagi 
main oentoek Sparta. Begitoe djoega 
dibagian BVV, Haar dari Oliveo see 
dah toeroet mempertahankan barisan 
BV V Achterhoedee BV V, selaloe dikoe 
roeng, sampai pauze stand soedah 
2—0 oentoek Sparta. 

Dalam bagian kedoea BVV baroe 
kelihatan dengan perma'nan jang tje 

at, bolanja poen selaloe dibagian 
parta, dari kejakinan dan tidak poe 

toes pengharapan dari fihak BVV, ke 
itoe bisa diteboes dan 

tambah kemerangan hingga boebaran 
na djadi 2—3 oentoek kemenangan 

SVJA — Oliveo 4—0 
Hari Minggoenja dilapangan BVC 

Koningsplein telah dilangsoengan per 
tandingan Jong Ambon dengan Oliveo 
dalam bagian pertama Oliveo bisa mem 
ertahankan serangan-serangan dari 

J Ambon hingga pauze hanja mendapat 
kekalahan 1—0. Tapi sajang dibagian 
kedoea roepanja tidak tahan karena se 
laloe dikoeroeng hingga boebaran djadi 
4—0 oentoek SVJA,--   0 Gg 

bisa dapat diliat di tempatnja jury. 

" Euwe—Aljechin 

Aneta mewartakan dari Zwolle, bah 
wa pertandingan Schaak antara Kuwe 
—Aljechin, partij jang ke 14 telah di 
hentikan dan kesoedahannja adalah 
miring kepada keoentoengan Aljechin. 

Achirnja sesoedab “menarohkan zet 
k5 52 boeat partij 14 itoe. Euwe me 
njerab. 

Bl Oa 

Pertandingan daerah PSSI di 
Ambarawa 

PSIA Ambarawa telah menerima 
pertandingan PSSI dengan berkesoe- 
dahan seperti berikoet : 

PSIA — PSKS Kedoe Selatan 
PSIA — Persim Mataram 1—3 
PSIA — PPSM Magelang 2—5 

Pertandingan tinggal satoe kali jaitoe 
sama Poerwakerto. Tetapi pertandi- 
ngan ini berhoeboeng dengan djaoeh 
nja jang soedah tentoe sadja makan 
biaja jang tidak sedikit, terpaksa tida 
akan dilangsoengkan, 

4—2   —O9 ma   

Djoemlah2 diatas akan dikirim dengan postwissel. 
Lebih djaoe ada lagi 20 troostprijzen jang soeda dikirimkan teroes pada 
jang menang dalem ini tebakan, itoe lijst dari nama2 jang menang ini 

Importeurs: N.V. BEHN, MEYER & Co. Handel-Maatschappij 

  

Lelang di Betawi 

Selasa 9 November 
Lelang diroemah toean W F, Abels 

Baloewelweg 6 oleh Hooper 

Rebo10 November, 

Lelang diroemah toean D A, Too: 
rop Batoetoelis 53 oleh Hooper 

Kemisli November. 

Lelang Commissie Prapatan 3 oleh 
Weltevreden 

Lelang di Weeskamer Molenvliet O, 
7 oleh Weeskamer.    



    

  

     

     
    
    
    

   

  

    

  

   
   
    
    
   

  

   
    

    

   
   

     

        

  

Dajananda 
. Regents 

Tegal sebela) 
lang soeatoe 
oeroe3 oleh Reg 

- bih baik Boepat 
ada Haa nja. . 
azan Sarana ri 

  

   
    
    

    

   
   

        

    
      
        
        
      

         

     

          

        
        

  

       

        

          
      

  

    

    

     
     

  

    
    
   

   enan2 j E 
jang penjelidikan hanja 

Moeham adijah jang boleh ditempat 
   

ga tidak ketinggalan mengadakan per 
satoean. 

| kan malaria-bestrijding dengan djalan 
membagi kinine Gidesa-desa jang ter: 

| serang penjakit tsb teroetama didesa 
jang letaknja berdekatan laoet, seperti 

  

| Djoega tentang harga kapoek autori- | 

(00 karena tersiarnja harga kapoek toeroen. 
“0.0. Petaroekan ada hawa baroe, 

. jaitoe tersiarnja kabarakan berdirinja 
soeatoe kunstvereeniging Langen 

. Pradonggo“ (beladjar poekoel gamelan) 
atas initiatiefoja t Sectie Opzichter di 
itoe tempat jang terkenal penggemar 
seni Djawa. Moedah-moedahan tam- 

    

soda pan jang pada 'iai waktoe 
| soedah pantas dikoeboer. Adoe djang 

: ... eb koetjing, dan tajoeb par 
ah jang terkenal diseboet ,,her-heran“ 
1 soedah tak pantas oempama tak 

ditoret dari programa pengkidoepan. 

  

j 
KT Na cempama kita Nan 

5 Injai tjabang dan djika tidak kliroe t. 

  

   
    elah dioemoemkan dalam Pemanda 

ngan ini, kita rasa ada pantas oempa 
Ima badan terseboet dengan politie ber 

£ Idaja oepaja seperloenja oentoek mem 

1D jlihat sepandjang djalan spoor moelai 
Ja.|Oedjoengnegoro tanaman koffie, karet 

N jdan cacao kepoenjaan onderneming ,Si 

kan diatas, sedang kaoem poeteri djoe | 

Fihak BB sedang asjik .mendjalan 

Asemdojong (bawah Taman) dsb. | 

teiten toeroet tjampoer tangan, oleh | 

bahnja perhimpoenan itoe mengoera 

ang Dedek sebat tidak lakan menja 

tas Di principe. 
n desa Petaroekan Klarean jg 

eloe pernah dikoepas berhoeboeng | 
nnja, kini soedah baik se 
nja telah diperbaiki. 
kalongan iboe kota resi 

1 batiknja jang terkenal, | 
abar bahwa dionderdis 

ong wang kas desa dipindjam 
pak tani jang akan me 
abnja dan perloe pakai 

toek mendjaga djangan 
irat sama kaoem kapitalist 

g berakibat menjedihkan.Djoega di 
(ada tersiar jaitoe bahwa kepala 
ang boeta hoeroef haroes ambil 

s. Doea perkara ini tentoenja 
an aa Aan Dana 

nja Laba eng 
4A di Pekalongan djoega mempoe 

'Tjitrosoewarno seorang jg tidak asing 
dalam kalangan Moehammadijab, men 
jabat sebagai consuloja,Dari sebab ke 
jadian2 di Banjoeoerip sebagaimana 

basmi atau setidak2nja mendjaga men 
sa Idjalarnja lebih djaoeh pengaroeh ,Pa| 

rijs van Pekalongan" itoe. 
Dari Pekalongan ke Weleri kita 

'loewok Sawangan”, Malah atas roban 
jg mitoeroet babad2 sarangnja bangsa 
bea (sjeitaa dll.) kini nampak seba 
gian besar djadi koffie-tuin, jang di 
oeroes Oleh onderneming itoe. 

Sambil mengawaskan segala peman 
dangan didjalanan timboellah perasaan 

senang dan sedih dihati kita, 
Senang disebabkan tanah Djawa ini 

penoeh kekajaan dan penoeh barta jg 
mana kita semestinja tidak oe 
sah takoet kepada ibahaja kelaparan, 

Sedih sebab kebanjakan harta dan 
kekajaan hatsil tanah sir kita menga 
lir kekantong lain. 

Di. Weleri, district pertama dari re 
gentschap Semarang jg kita indjak dan 
terkenal dengan tembakonja, kita ingat 
kepada Ki Dalang Joedoprajitno, sebab 
Weleri-Gringsing adalah termasoek sa 
lah satoe tempat dimana orang sakti 
itoe mendjalankan rolnja. 

- Gringsing djuega mempoenjai poli 
kliniek, tetapi sajang roemah goena 
kesehatan badan itoe menjedihkan roe 
panja sebab berdirinja soedah tidak 
dapat tegak lagi dan djika tidak di 
tolong dengan bamboe oentoek mena 
han (ditjsgak) tentoe roboh. 
'Moedah2han regentschap Pekalo- 

ngan jang sekarang diserahi pentoek   
    
  

  

    
    

  

     

    
    
    
   

    

  

   
   
   
   
   

     

  

   

  

    

   
   

    

    

     

    

  

   
    
    

   
    
   
      

     
    

    

   
      

  

  
ioed en wel, predoeli apa wang|mengoeroes Volksgezondheid soeka 

ag, sendiri, boekan?? “Tetapi Orang memperhatikan seperloenja. 

2. 1? ” ” ” - x . 

VO.RO. 2 | 5-- sore  Lagoe- Melajoe 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 2 ” Pan Djawa 
BEE 6. » agoe Soenda 

Studio Kramat Su |.6.30 », Membatja sk. 

20 Senen, 8 Nov. 'I— malam Lagos Ambon 
”T— pagi Lagoe Melajoe 15, 'Pbeosofie, oleh toean 

Ea 7.30 Las Lagoe Kr oan. dan : 3 .  Boekirlan Poespadibrata 

SE Stamboel FTS. 3 2” kapas Arab 
Bit Ti Lagoe Arab PPn “ Pemandangan loear Ne 

1.830, Berhenti e geri 2. tD. Koesoema 
”12— siang Lagoe Soenda : |. Mingra 
$ 1230 - naa Djawa 1830, Membatja boekoe ,,Ki| 
I— ,  “Lagoe Tionghoa doeng Soenda" (tjeritera 
1380, Lagoe Hawaiian dari Alam  Madjapait) 
2— , Berhenti oleh Nji Rd. Abdullah 

'5,— sore Lagoe Tionghoa F. Saleh : 
5.80. "23 Lagoe Seberang Oem Hawaiianband —, Sweet 
Gin 2 Lagoe Djawa Souvenir Hawaiian 

6.30 , Membatja s.k. Boys”, dipimpin oleh 
T,— malam Lagoe Soenda tocan 'Soedardjo 
730, Pembitjaraan  tentanglll)— , Berhenti 

2 Anti Opium“ oleh I.O.| ' pENJIARAN NIROM TIMOER 
: Pan AP pembitjara toean : 
ea Kartokaran —1” Djawa Barat 

Teri 3 . Membatja boekoe tjerite Bandoeng II 103, Batavia II 195 
ra Baron Sekender, | Pp 27, PMH 45, PMN 27 "93 'oleb Mbok Mas Hardjo| : : 

Haa nan ka dimoeljo Senen 8 Nov. 
SU me Hang . Krontjongorkest »The| 5.— sore Lagoe Krontjong 

"51 — Morning Star”, dipimpin, 5.30, Lagoe2 dari Singapoer 
oleh tocan Tan “Tjong| 6,— Lagoe Tionghoa jang 

: | Tian dengan njanjian modern 
Sa aa Miss Rasmini | 6.30 e Lagoe Soenda Tanah 

Al— Berhenti Gamelan 

Pa Selasa, 9 Nov. | malam Perkabaran 
T,— pagi Lagoe Soenda 7.15 Maua soeka 
7 '30 »  Lagoe Tionghoa | 8— Lagoe Siam 
Bia Ku bagoe Djawa TO “3 Lagoe gramofoon 

NEON Ba ja Berhenti Ia Dihoeboengkan dengan 

19.- siang Lagoe Hawaliha Keane 
1230 ',  Lagoe Tionghoa 5 Pan najar 
1—- Lagoe Arab PMN 29 
130 ',  Lagoe krontjong dan|10,30 , Lagoe Melajoe 

— Stamboel 20, — Krontjong & Stamboel 
Berhenti 10.30 Toetoep   

  

                

   
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   

Kereta ketjil denganmempoenjai sifat2nja kereta besar. 

Kereta jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam 

bentoeknja dan caroserienja : 

»SEDAN“ dan ,,CABRIOLET“ 

85 K. M. sedjam 

Remnja hydraulisch 

kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter 

4 versnelling dengan synchronis 

Veer roda depan jang tidak bergantoengan satoe sama lain "dan memakai 

veiligheidglas disekitarnja. 

N.V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA 
Koningsplein Zuid No. 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum 

  

Selasa, 9 Nov. 
5,— sore  Krontjong 
b,30--23 Wajang Tionghoa 
6,— , “ Krontjong 
6,30 5 Lagoe Melajoe 
7,— malam Perkabaran 
715 »  Lagoe Pat lem 
7.30. , Pidato dari kitab Indjil| 
8.15 Lagoe gamofoon 
8.30 Permainan dari ,Bin-| 

tang Mas“ 
10.30 ., Lagoe Soenda 
Il— Lagoe Tionghoa 
A30 Toetoep 

“PMN 29 
10,30 Lagoe gramofoon - 
11,15 5 Lagoe Melajoe 
11,30 ' Toetoep 

PROGBAMMA V.O.KL. 

Zender YDH. 7 golflenate 

“107, 53 Meter 

“Senen, 8 Nov. 

» 
1 aa 

” 

  

“sore Lagoe Soenda 
»  Lagoe Djawa 

M
a
 

aa
 

  

    

    

    

   

  

Mondharmonicaorkest 
Berhenti 

- antam Berita s.k. (Indoj 
“— Lagoe Ambon 

Berita sk (Soenda) 
1 Lagoe” Ambon 

' Lagoe Hawaiian 
Toetoep 

lasa, 9 Nov. 
Lagoe Njawa 
Lagoe Soenda 
Lagoe krontjong 
Berhenti 

- malam Berita sk, (Indo) 
Lagoe Hawaiian 
Berita s. k. (Soenda) 
'Lagoe Djawa 
Membalas soerat-soerat 

“ Lagoe Soenda 
'Lagoe Krontjong 
' Toetoep 

ARAN NIROM TIMOER. 
2 ' Djawa Timoer 

Soerabaja I “181: Soerabaja II 95: 
Djokjar u 128: Semarang II 11! : 

5,— sore | 
” : 5,20 

5,40 
awan 

6,20 
1,—- malam Perkabaran dan perka- 

1,16 

” 

” 

” 

“8olo II 120. 
He nen, 8 Nov, 

Wajang orang 

ngapoer 
Layoe Djawa 
Lagoe Soenda 
Krontjong 

baran pasar, 
Membalas soerat2 

  
Lagoe Melajoe dari Si 

7,— malam Perkabaran dan' perkaba 
ran pasar 

Ab Membalas soerat soerat 
ROA Gamelan dari Banjoe- 

wangi 
8.— Tjlempoeng orkest 
Teo Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipeiz. 99 dari 11.00 tjm 12.00 
latas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai. 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Senen, 8 Nov. 

Pemboekaan 
6.03 ', Boeat anak-anak 
6.30 Tjeritera dari nenek 
7.— malam Perkabaran Nirom 

6.— sore 

    
Si... Koersoes bah. Inggeris 
S301 2 Serieuze concert 
9,30 , Phohi dari hal Sport 
9.50 Lagoe gramofoon 
933 3 Berita2 koers 

10,01 Lagoe dansa 
10380 , Toetoep 

Selasa, 9 Nov. 

6,30 pagi Gymnastiek 
645 Lagoe gramofoon 
TOP Lagoe gramofoon 
Been Toatoep 
4— Pemboekaan 
Ion Boeat kaoem iboe 
IeRo ng Lagoe Instrument 
12,05 siang Lagoe - Viool dan Piano 
1099 15, Bintang2 film 
Sx Lagoe makan 
1.103 Perkabaran Nirom 
La0 Lagoe makan 
2 Orkest 
IG Pp Toetoep 

See TA 

AG, Muziek dari Burma 6.— sore 
7,30 Pidato tentang ,Pene| 6.03 ,, 

rangan Bathin” ot 
8, — Orkest , Yang Khiem“ 

10.— Lagoe Djawa 7.20 
PE Ap Toetoep ' 2 

33 Selasa, 9 Nov. TAS 

6,30 pagi Gamelan 2 2 
2 Idem 

7. 15 5 Toetoep san 2 
b,— sore  Lagoe Tionghoa 930. 
NO Krontjong 058 1 
540 Muziek dari Hindoestan 1001” 

dan Urdu 10.30 » 
OA Lagoe Hawaiian : ” 
GRO Wajang orang 
6.40 , Lagoe Tionghoa 

  

Pemboekaan 
Peladjaran bh. Inggeris 
C'est a Paris 

7.— malam Perkabaran Nirom 
Lagoe2 Njanjian jang 
mashoer2 
La2goe2 jg toean beloem 
mengetahoei 
Avondwijding 
Concert 
Lagoe2 Belanda 
Berita2 koers 
Serieuze muziek 
Toetoep 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Senen, 8 Nov. 

5,— sore  Lagoe gramofoon 
ng Lagoe Marsch 
6— Theemuziek 
6.45 Perkabaran Pers 
7,— malam Vocaal 
Pn an” Lagoe dari Rusland 
8,—. Piano 
S3 Pidato tentang memotret 
845 Vocaal 

3 Lagoe gramofoon 
9,30 PHOHI-RELAY 
TO Berita2 koers 
10515. Lagoe dansa 
10.45 ', Lagoe gramosfoon 
1,— Toetoep 

Selara, 9 Nov, 

7.— pagi Ochtend concert 
8.30 , Lagoe gramofoon 
1l— , Lagoe gramofoon 

5.— sore  Lagoe gramofoon 
NU: ag Vocaal 
6.—. Gymnastiek 
6.30. , Lagoe gramofoon 
6.45 Perkabaran pers 

1,— malam Orkest 
Ing "3 Lagoe roepa2 
8,— Permainan Bridge 
3301 ia Symphony No, 2 ini D, 

majeur 
Oa 3 PHOHI-RELAY 
Ooh Lagoe gramofoon 
945. Berita-berita koers 
950. Lagoe gramofoon 
ISA »Phohi- Relay“ 

10.30 , Lngoe gramofoon 
1, Toetoep 

— 9 — 
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Bali € 

  

In 

Oleh Madoeratna 

Kami teroes berdjalan serta Mo mehuna hati ditempat sesoenji itoe di 
lah orang2 Bali ini soeka berkoem 
poel2, sebab disepandjang djalan men 
djadi sepi oleh karena pendoedorknja 
berhimpoen2. 

Djalan jg dipinggirnja berserekan 
toko2 kebanjakan mendjoeal barang2 
oekiran datang disana boekan oentoek 
berdagang dengan pendoedoek. De 
ngan keadaan jg sederhana drang2Ba 
li soedah menerima, djadi tafperloelah 
kiranja barang2 jg biasa didjoeal se 
perti tanah Djawa. F 

Djadi perdagangan disana isemata2 
tertoedjoe pada pelantjong2 jg mera 
sa keboetoehan. Banjak poela toko2jg 
mendjoeal gambar2 dari alam Bali,ha 
pja harga adalah sedikit lebih ,tinggi 
dari di Djawa. 

Pembatja dapat mengarti sendiri'se 
bab touristen disana ,tentoelah ingin 
sekali mewpoenjai soeatoe peringatan 
apa jg diketahoei, boekan? Djad: ma 
hal teroes dibeli sahadja. 

Perkelilingan kami masih teroeskan 
meliwati gedong2 jg besar, kotel2, tem 
pat2 jang meroepai ditanah Djawa. 
Alangkah terkedjoet kami, bahwa di 
sitoelah pengaroeh2 jang mentjegah 
toemboehnja kemoernian dan kesento 
saan peri kehidoepan orang2 Bali ada 
terganggoe. 

Kami rasa ada baiknja diambil tin 
dakan mentjegah halhal jg koerang 
sopan jg terdjadi disekeliling hotel, 

Insjaflah bahwa hal jg demikian a 
da soeatoe misbruik making, pema 
kaian kesempatan jg ta' sepantasnja, 
jg berakibat menoeroenkan harga de 
radjat kaoem wanita dipandang .dari 
katja mata "kesopanan doenia loear. 

Demikianlah di Bali timboel soea 
toe aliran jg akan melempar adat ke 
biasaannja seraba2 kepada tjara kehi 
doepan baharoce. Oleh karena besok 
harinja kita teroes berangkat pagi2, 
maka setelah terasa waktoenja poelang 
lah kami ke tempat permalaman. 

x 

“HARI KEDOEBA ” 

Mengoendjoengi Kloengkoeng, Poe 
“ra Besakih, dan Karangasem 

Setelah kita bermalam di Den Pas 
ser, keesokan harinje kl. djam 7 'ber 
angkatlah kita menoedjoe ke Kloeng 
koeng. Djalanan amat indah sekalide 
ngan barjak perobahan2 alam jg boe 
kan alang kepalang sedapnja dimata 
kita. Ada doea bagai golongan jg me 
noedjoe setempat indah Kloengkoeng 
ini ialah jg dari' Padangkari disatoe fi 
hak dan dari Denpaser dilain fihaknja. 

Ta' tertjoerah dengan tinta diatas 
kertas kiranja kesedap semerbakan 
sekalian penglihatan alam dari atas 
kendaraan, oleh karena setiap djam, 
setiap menit, ja malahan setiap detik 
diloepakanlah perasaan ke-indahan 
pengalaman kami diganti oleh jang 
lain dengan perbandingan melebihi 
sebermoelanja. Sesoenggoehnja masih 
tergambarlah perasaan didalam kereta, 
dengan angin jang bersepoi-sepoi, 
poentjak goenoeng jang berlambai- 
lambai meminta perkoendjoengan ki- 
ta, tangkai padi dikanan kiri patah 
poen tidak diambai-ambaikan oleh 
angin tahadi. Hawa masa itoe panas 
poen tidak, demikian poela hoedjan 
poen tidak, hingga teringatlah akan 
permobonan kami dahoeloe pada Toe- 
han jang Maha Koeasa pada waktoe 
panas kemaren dan hoedjan lebat. 
Alangkah bermanfa'atnja djika ke-in- 
-dahan alam demikian roepa terlihat 
dalam kota kota sebagai Djakarta, 
Bandoeng dan Soerabaia. Tempat per 
tedoehan pemberian dari Toehan, boe 
kan sebagai parken jang kami lihat 
dikota kota besar, bikinan dari ma 
noesia, 0, tidak pemandangan jang 
kami lihat melebihi dari itoe. Pernja 
taan bagi sekalian oemmat, sepandai 
manoesia diatas doenia, ta' terkenan 
lah mereka melebihi dari perchodratan 
Toehan. 

Disanalah kelak kemoedian bari 
kami akan kembali, tetapi tidak de- 
ngan seorang diri, bertepekoer kita 

mengasah dan menjoetjikan 
pikiran dan perasaan serta dengan 

saksikan oleh" sekalian ke-indahan 
alam, keloearlah djandji2 dan langkah 
langkah perkemoedian kapal penghi 
doepan kita berdoea. 

Bang soepir mentjegah angan2 jang 
lebih landjoet sebab Kloengkoeng soe 
dah ada didepan wata kita. Kenda 
raan diberhentikan dan sama2 toeroen 
mengoendjoengi gedong2 pada zaman 
poerbakala jang kini masih nampak 
bagoes sekali. 

Gedong jang menarik perhatian 
ialah Kerta Gosa jang kita dapat 
oempamakan sebagai gedong penga 
dilan (landraad). Sampai agak tinggi 
tingkatan2 ketempat pengadilan dan 

diatas dikelilingilah oleh barang2 oe- 

kiran jang menoendjoekkan penghor 
matan orang Bali kepada pengadilan 
dalam doenia, Sampai kepada koersi2 
penoeh dengan oekiran jang mena" 
djoebkan. Tiap tiap koersi memakailab 
poela tanda tanda diatas sandar tangan 

nja (leuning). Oempama koersi jang 

ditempati oleb president tergambarlab 
misalnja se-ekor naga meroepakan 
pekerdjaan si pendoedoeknja, meng 
hoekoem pada siapa jang berdosa. 
Begitoelah poela begi penghoeloe, 
djaksa dan anggota anggota ada koersi 

masing2 dengan gambar oekiran, 

sebagai tanda pekerdjaannja. Masih 
banjak lagi gebouwen didekat Kerta 
Gosa jang ta” kalah ke indahannja. 

Sekolahan jg ada didekatnja sampai 
ketempat bel tenda pauzs memakai 
oekiran. Semoea di Bali gekumteld, 
dioekir, memang orang disana dilahir 
kan sebagai ahli kesenian. 

Di Kloengkoeng ramai poela pen 
djoealan barang2 keanehan bagi Cong 
resisten sekalian, Tetapi harga disitoe 
berbeda besar dengan di Denpasser, 
banja sahadja mereka jg beloem me' 
libat2 ditempat mana kita bermalam 
tentoe kita tidak mengetahoei. Didjoe 

allah disitoe seroepa barang oekiran 

kajoe dari jg sederhana hingga jg 

mahal2, barang tenoenan teroetama 
pelangi, gambar fragmenten dari wa 

jang voorstellingen, barang2 perak, tjin 
tjin, keris dan masih banjak lagi. 
Tampak sekarang bahwa kesenian o- 
rang Bali sekarang menjondong kepa 

da bedrijf, perdagangan. Pertjondong 
an ini ada baik boeroeknja. Baik o- 

leh karena dengan djalan bedrijf da 

patlah terambil kemanfaatannja atas 
sesosatoe kepandaian dari kaoem pe 
'ngoekir. Boeroeknja dengan adanja 
pendjoealan ini lahirlah nafsoe pembi 
kinan barang sebanjak moengkin oen 
toek memperoleh hasil jg bagoes. Te 
tapi bangsa kesenian makin 
muoendoer oleh karena nafsoe pembi 
kinan banjak ta' mengingati kehaloe 
san barang. - 

Setelah selesai teroeslah kita menoe 
djoe ke Poera Besakih jg terletak dari 
Kloengkoeng 24 km djaoehnja. Dise 
pandjang djalan ini poela ta, habis2 ma 
ta kita dipoetar kanan kiri melibat ke 
indah-permaian alam fjg mengelilingi 
kendaraan kita. 
Kadang2 kendaraan kita membelok 

kan dengan tiba2 naik toeroen, hing 

ga dapatlah terlihat djalan jg soedah 

ditempoehnja dari atas dimana kita 
berada. Seolab2 kendaraan kita ber 
djalan dalam soeatoe boendaran jg te 
roes meneroes dengan berpoetar hing 

ga dipoentjak boekit, oentoek kemba 

samaan. Boendaran jg demikian ten 

toe membahajakan sekali bagi pengan 

kah dalamnja. Orang jg soeka kepada 
keselamatan tentoe berhati2 memegang 

stuur, sebab teledor sekedjap sahadja 
tentoe djiwa kita melajanglah dibawa 
oleh sang Dewa Doerga. 

Tetapi disamping ini adalah kese 
nangan jg besar sekali melihat djoe 
rang2 dengan toeimboeh2annja dari 

atas kendaraan, serta sawab2 jg dike 
lilingi oleh air teratoer dengan saksa 

ma, hasil dari keakoeran pendoedoek 
disana akan pembagian jg seadil2nja. 

Waktoe soedah dekat dari tempat 
toedjoean kita makin bagoeslah pe 
mandangan, tampak dari djaoehnja   poetjoek2 dari poera Besakih jg satoe 

“ 

li lagi toeroen dengan maksoed jg ber 

dar2 sebab terlihat djoerang2 jg alang 

' November 1937 tahoen ke 5 lebih tinggi dari jg lain. Melihat poe 
tjoeknja sahadja soedah tertarik hati 
kita, menandakan bahwa gedong itoe 
mempoenjai sosatoe magneet, soeatoe 
kekoeatau gaib jg menarik tiap2 o 
rang jang menjamperi. 

Poetjoek dibikin terang pandangan 
nja dengan lebih dekatnja penjampa 
ran kita dan tibalah kita di Poera 
Besakih salah satoe dari poera2 di 
Bali jang agak besar. Beratoes2 ting- 
'katan kita menoedjoe keatas dan ber- 
matjam2 tempat kesoetjian kita 
lihat disana, Dinantilah kita oleh pen 
djaga poera seorang bangsa Brahmana 
jang dengan lemah lemboet menoen 
djoekkan keadaan disana. Roemah2 
tempat sadjen banjaklah poela disi- 
toe dan bentoekan dari gedon jang 
seindah itoe amat mena'djoebkan se- 
kali. Penjoesoenan batoe2 pendirian 
batang2, pengoekiran dan perhiasan 
diatas batoe batoe, kekoeatannja hing 
ga beratoes2 th,. persesoeaian dengan 
adat iradat igamanja, boleh djadi se 
orang insjinoer, keloearan sekolah ting 
gi, dalam bal ini masih haroes bela- 
djar kepada bangsa kita di Bali. Soeng 
goeh berpengaroehlah ini semoeanja 
kepada bathin kita, soeatoe gedong 
soetji, tempat beribadat dan tempat per 
kekelan tali persaudaraan. 

Sehabis kita menengah2 maka kita 
meneroeskan perdjalanan ke Karanga 
sem terletak 42 km, djaoehnja dari 
pemberentian kite jang sekarang. Per 
djalanan ini lebih bahaja dengan jg 
soedah2 tetapi pemandangan tambah 
djoega baiknji. Sedemikian bekerdja 
kerasnja versuelling, hingga motor 
merasa letihnja kadang2 terpaksa ber 
henti sebentar, Begitoelah djoega kebe 
toelan kita kepertjahan band hingga 
terpaksa menoenda perdjalanan kita. 
Diwaktoe band dibikin betoel mengam 
billah kita kesempatan melepaskan 
dahaga ,dengan memesan kelapa moe 
da kepada pendoedoek disana. Dalam 
semoea matjam orang Bali adalah per 
bedaaunja demikian poela dalam me 
ngoepas, kelapa amat prestisch sekali, 

Kita djoega masoek di pekarangan 
mereka dimana kami melihat bahwa 
kehidoepan orang Bali masih premi 
tief masih sederhana. Jang ada di roe 
mah tangganja segala jang mendjadi 
keperloeannja belaka. Barang luxe, 
extra artikelen boeat orang Bali ta'ada 
perloenja. Dan biasanja orang Bali 
tidoer tidak didalam roemahnja, bah 
kan di loear. 

Sebagai ajam di tanah Djawa, de 
mikianjah babi ada soeatoe pemeli 
haraan dari pendoedoek disana. Digen 
donganjalah anak babi itoe ke pasar 
oentoek didjoealnja. Ta'lama antaranja 
maka selesailah pembatoelan kepetja 
han band dan kita meneroeskan per 
djalanan, soenggoehpoen kita ta'dapat 
memboeroe  programma jang soe 
dah ditetapkan. Sesampai kita di 
Karangasem soedah boebarlah 
pertoendjoekan2 hanja tinggal pertoen 
djoekkan ende, belaka, 

Kita hanja dapat melihat-lihat tem 
pat tjara pembakaran majat jg amat 
bagoes dan mahal harganja, Adu poe 
la tempat pernikahan dari bangsa ra 
dja2 jg tibalah kemahalan harganja 
dengan sjarat pembakaran majat. 

Dalam gedong itoe banjaklah poela 
barang2 jg dipertoendjoekkan dengan 
barga jg mahal oleh karena baiknja 
barang, 

Setelah kita melepaskan lapar dan 
dakaga maka berangkatlah kita teroes 
poelang ke Padangbaai sebab hari ke 
doea soedah selesailah programma ki 
ta. Amat sajang sekali bahwa kita men 
dapat rintangan kepetjahan band, 
hingga pertoendjoekkan jg amat ber 
harga ta' dapat kami gambarkan. 

Demikianlah malam itoe semoea 
congressisten berhotel ditengah2 laoet 
diatas kapal ,Op ten Noort, 

  

  

  

IRAK 

Apa betoel raadsheer radja Ibn Sa 
oed diboenoeh 

Siapa itoe Sheik Youssef? 
Kita telah dibikin kaget dengan 

kabar, dari Reuter bahwa t. Sjech 
Joesoef raadsheer radja Ibn. Saoed 
waktoe maoe menoedjoe ke Irak dari 
Damascus pada hari Kemis jl. “orang 
tidak tahoe lagi kemana perginja, ia 
bilang, sehingga orang mendoega bah 
wa toean itoe tentoe diboenoeh orang 
begitoe kata Reuter. Sebetoelnja, jarg 
dikatakan t. Sjech Joesoef tidak ada 
lain orang dari raadsheer Ibn Saoed 
jang bernama begitoe, melainkan toe- 
an Joesoef Jasin jang.terkenal sebagai 
adviseur dan sezretaris choesoes bagai 
dewan politiek Ibn Saoed jang terlaloe 
ichlas sekali kepada keradjaan Ibu Sa 
oed, jang mana beliau ada amat di-   scekai oleh baginda radja Ibn Saoed 

  

karena ichlasnja meskipoen ia ada se 
orang Syri, 

Kita masih bersangsi dengan kabp- 
ran tsb, begitoepoen Reuter, karena 
beloem ada kepastian jg jakin bahwa 
ia terboenoeh. Boleh djadi karena oe 
roesan oeroesan jg penting jg berhoe 
boengan dengan politiek, ia sengadja 
semboenjikan hal perdjalanannja de 
ngan tidak mengasih tahoe lebih doe 
loe. Apa lagi kabar officieel dari peme 
rintah Saoedi atau dari soember pers 
bureau di Cairo beloem ada. 

Lebih baik kita menoenggoe kabar 
jgjakin dan officieel lebih djaoeh. Djika 
kabaran itoe memang betoel kedjadian, 
tentoelah kabaran tsb. menjedihkan 
orang orang jg tahoe siapakah beliau 
itoe karena djasa djasanja jg amat be 
sar bagi keradjaan Saoedidan Doenia 
Arab, teroetama bagi baginda radja 
Ibnoe Saoed, dan satoe keroegian besar 
bagi pemerintah Saoedi, jg mana soe 
dah tentoe hal ini tidak akan ditinggal 
diam sebeloem mendjadi terang! 

2 kapal perang boeat Irak 

Diberitakan dari Irak, bahwa peme- 
rintah Irak telah beli dari Inggeris 
doea boeah kapal perang, jang akan 
mendjadi pangkalannja di Dadjlah dan 
laoetan Arab sebelah pelaboehan di 
Ma'gal Gan Paw. Baroe baroe ini kita 
telah kabarkan poela, bahwa Irak te 
lah beli satoe kapal jacht jg memakai 
doea semprong. Kita disini, bersjoekoer 
jg keradjaan2 Islam jg telah mendiri 
kan telah insjaf akan dirinja dan moe 
lai mengoeatkan kekoeatan militair 
mereka di oedara dan darat begitoe 
poen di laoet, karena mereka telah me 
ugetahoei bahwa keadaan2 politiek 
masa ini memaksai mereka akan berse 
dia pajoeng sebeloem hoedjan | 

Menghormati almarhoem 
t. Djafar Pasha 

Dari berita berita Irak ada dikabar 
kan, bahwa daja oepaja akan menda 
patkan badan majit t. Dja'far Pasha 
Al-Askarie telah berhasil baik, dan 
orang telah pindahkan majitnja kekota 
Bagdad dengan oepatjara kebesaran. 
Dari raad Keradjaan telah dikeloear 
poetoesan akan menanam majit orang 
jg ternama itoe dikoeboeran keradjaan 
Hasjimijah. T. Dja'far-ini adalab seo- 
rang jg ternama dan berdjasa daripada 
kabinet Irak jg doeloean sebeloem ka 
binet Soelaiman Hikmat. Ialah jg per 
tama kali mengatcer kekoeatan bala- 
tentara Irak. Ia telah diboenoeh orang 
dengan resia selama kabinet t. Soelai 
man, dan oleh jg berwadjib lagi dise- 
lidiki siapa pemboenoebnja. 

Pemboenoehnja t. Bekar Sidki 

Madjelis Peperangan di Bagdad te 
lah keloearkan poetoesan hoekoeman 
mati kepada pemboenoeh2 t. Bekar 
Sidki dan Moehammad Djewad. 

PALESTINA 

Perasaan bangsa Arab di Amerika 
Perhimpoenan ,Pemoeda pemoeda 

kacem Moeslimin“ di Broklyn (New 
York) telah mengadakan vergadering 
ig terbesar jg telah dihadliri oleh se 
djoemlah jg besar pendoedoek bangsa 
Arab dari loearan jg bermoekim di 
Amerika, dan djoega beberapa orang 
Amerika jg soeka membantoe oeroesan, 
bangsa Arab. Dirapat tsb mereka pa 
da protesl keras terhadap maksoed pem 
bahagian Palestina, teroetama terhadap 
tindakan2  Inggeris jg keras kepada 
bangsa Arab dan pemimpin pemimpin 
nja di Palestina. Orang orang Arab 
di Amerika boekan sadja memprotest, 
akan tetapi mereka tidak tinggal diam 

akan membantoe sdr.sdr.jg berkesoesa 
han di Palestina dengan mengirimkan 
kepada mereka osang dermahan. Dika 
barkan dari New York, bahwa ada 50 
orang Amerikan jg ternama memadjoe 
kan nota kepada t. Roosevelt, jg mana 
mereka ada pro dan mengoeatkan pen 
dirian bangsa Arab di Palestina, dan 
mereka tidak aceoord kepaba maksoed 
pembahagian Palestina. 

Dilarang masoek 

Dari Jurezalem dikabarkan, bahwa 
pemerintah Inggeris ada melarang 
masoeknja 5 orang dari anggota Ko 
mite Tinggi jg masih ada diloear Pa 
lestina antaranja terdapat t. Abdul- 
Hadi ialah salah satoe oetoesan Pales 
tina di Geneve baroe2 ini, dan t. 
Izzah Daroezat jg sekarang berada di 
Bagdad. 

Gambaran Palestina 

Di salah satoe sk. Frans ada digam 
barkan satoe gambar, jg mana ada di 
gambarkan negeri Palestina dengan 
gambar seroepa satoe onta jg dipo- 
tong dengan gergadji tiga potongan. 
Bagian kepala boeat Inggeris, bagian 
badan boeat bangsa Jahoedi, dan ba 
gian boentoet boeat bangsa Arab, dan 
didepan onta itoe ada terletak satoe 
sawah jg idjo dan soeboer. John Bull 
berkata kepada bangsa Arab dan Ja 
hoedi begini : Sekarang ja anak2 koel 
Ajo kita bawa ini onta ke itoe sawah 

    
BERITA SOERAKARTA 

Wanita Taman Siswa Soerakarta 
Pembaratoe kita DS. mengabarkan: 
Ketika hari Selasa malam tg 2 ib. 

WTS Soerakarta telah mengadakan 
pertemoean bertempat digedoeng Per 
goeroean dengan dapat koendjoengan 
jang tjoekoep, diantaranja kita lihat 
Ki Soetopo Wonobojo sekalian Ki 
Doetodilogo ahli Padalangan jg terke 
nal dan Ni Koemoratih, poetera poe 
terinja Ki Wonobojo terseboet, keloe 
arga TS djoega dari Poerwakarta. Pa 
da djam 6 itoe malam pertemoean di 
boeka oleh Nji Soedjono, ketoea WTS 
dengan oetjapan selamat datang seba 
gai biasanja. Selandjoetnja tempo di 
berikan kepada Ni Komoratih jang 
hendak mentjeritakau pengalamannja 
selama beliau bertemasja di Bali seba 
gai anggota Congres Java Iustituut di 
Bali jang baroe laloe, Sebagai telah 
diketahoei keloearga TS Madjelis Loe 
hoer dan beberapa pengandjoer lagi 
serta moerid2 dari Siswo Sworo men 
dapat kesempatan mengoendjoengi 
Congres terseboet dengan diberi reduc 
tie tentang perongkosannja sampai 
banjak. Menoeroet keterangannja Ki 
Wonobojo keloearga TS ini diberi re 
ductie begitoe besar oleh Java lusti 
tuut karena djasa TS Mataram kepa 
da Sono Boedojo disana tidak sedikit. 

Diterangkan oleh Ni " Komoratih 
perdjalanannja ke Bali moelai naik 
extra trein sampai di Perak. Selan 
djoetnja sampai dikapal oentoek me 
landjoetkan ketempat jang ditoedjoe 
nja dengan terang. Oleh karena per 
selah tentang ini telah dimueat diha 
rian ini dengan lengkap tak perloelah 
kiranja pedato Ni K. ini kita terdje 
mahkan seoetoehnja disini. Hanja jg 
agak perloe sadja kita oelangi disini. 
Ditjeritakan bahwa dikapal conggres 
sisten dapat soegoean piano-coneert 
dengan lagoe Bali jang amat menga 
goemkan. Di Den Pasar TS-ers berma 
lam diroemahoja Dr Roestam jg amat 
familiair, dan sebagian di Pergoeroean 
TS Bandoeng jg diterima oleh sdr. 
Kotot Soepardi dengan riang gembi 
ra. Selandjoetnja ditjeritakan sesorah 
nja Anak Agoeng Moerah Agoeng da 
ri Gianjar jang mentjeritakan tentang 
Hidoep bebrajannja rakjat Bali, dan 
kedoea sesorahnja Goesti Bagoes Dje 
lantik dari Karangasem tentang Rak 
jat Bali didalam hidoep kemasjaraka 
tannja ( Maatschappelijk leven.) 

  

  

  

Fifi Young ke Manilla 
Manilla Carnival 
1938 .Timoerianas 
dibikin film. 

Sekarang lagi dibikin pembiftjaraan 
langsoeng antara Henry L, Duarte 
directie Fifi Young's Pagoda“ dan 
»Stewart Tait“ dari Church ill and 
Tait di Manilla boeat 1 troep dansa 
dan tooneel dengan dikepalai oleh Fifi 
Young, jg tidak berselang lama baroe 
kembali dari Indo China, Siam, Bur- 
ma, India, Cylon dan sekarang lagi 
bikin Sumatra dan Binka Tournee. 

»Fifi Young“ dengan iapoenja toe 
kang2 tari akan pertoendjoekkan ,Se 
ni-Indonesia“ dalam M:nilla Carnaval 
'38 jg dibikin pada bl. Febr. kemoe: 
dian akan bikin Tournee diseloeroeh 
»Philipine-Island ke Cebu Bacolod, 
Ilo-ilo, Zamboangga dan Davaos. 

Boeat itoe tournee akan dibawa 10 
danseressen dengan tiga principals dan 
beberapa pemain tooneel dari Java jg 
terkenal. 

Boleh djadi, kalau mendapat succes 
di Manilla, ada harapan besar jang 
churehill and tait akan atoer 
satoe tour ke A merika, dimana ia 
ada mempoenjai satoe peroesahaan per 
toendjoekan jg besar dari San Francis 
co New York djoega berhoeboeng 
dengan Chicago Exposition, 

Maksoed teroetama dari ini Manilla 
Tour adalah akan diatoer ,Timoe 
riana“ dalam film, dibikin dalam 
bahasa Melajoe tertjampoer Inggris, 
dimainkan oleh Fifi Young dan 
beberapa pemain tooneel Fifi Young's 
Pagoda dan beberapa bintang film 
dari Phillipine-Island. 

Succes besar dari film ,Jungle 
Princess" atau ,Matjan keta- 
W a“ meroepakan maksoed perhoeboe 
ngan ini dan Fifi Young jgseka 
rang dapat djoeloekan Dorothy 
Lamour dari Indonesia akan 
meroepakan lain succes dalam iapoe 
nja ,Timoeriana”. Sebagian dari 
itoe film akan dikibin di Timor- 
Deli boeat ambil pemandangan asli, 

Monsieur d'Amour penoelis dari 
»Timoeriana“ sekarang soedab moelai 
atoer scanario boeat film dan regie 
akan diatoer oleh satoe regiseur jang 
paling terkenal di Manilla.   jg menghamboerkan bahoe2an jang   wangi daripada boenga2nja |! 

| 

Dus, satoe Film Indonesia di Phili- 
pine-Island, 

Sa an SA  



  

   

      

   
    
    

     

       
      

    

  

    
    

   
   
   

    

  

    

   
   
   
   

    

    

    

    

    

   
   

   

    
    

    

   
     

      

   

   

   
    

     
          

      

  

     
     
     
       
    
    
     
      
      
      
      

      
     
      

mereka itoe sering : 
| pat, sampai pernah te 

toe tahoen dipindah doea ki 
|. Oempama A, saorang 
| geri, menjewa roemahn 

26 ia terima besluit pindaha 
'ia pada tgl 1 boelan berikoe 

soedah sampai dikedia 
' Sebabitoe ia meningga roem3 

ia sewa itoe dengan memberi 

hanja beberapa hari seb 
— ninggalkan roemah itoe? | 
“1, Wadjibkah A masih bajar sew: 

'roemah, boeat boelan berikoetnja itoe. 

2. Djika A masih wadjib membajar | 

   

   

        

   

        

    

        

          
     

        

“keroegian daripada negeri 

pat hoekoeman apakah ia? 
4, Alasan apakah jg mendjadi san- 

  

en 3. 3 | 

Dea ee 

1. Djika waktoe diboeat perdjandji 
an tidak ada ketentoean apa2, maka| 

wadjiblah jg menjewa roemah djika 

| poenja roemah. Adapoen temponja 

' roet kebiasaan ditempat itoe. Dan oe 
' moemnja tempo itoe, jaitoe seboelan 

sebeloem pindab, Maksoed atoeran be 
gini, soepaja jg poenja roemah djangan 
roegi, ia dapat tempo seboelan boeat 

'mentjari penjewa lain. Tapi boleh 

' djoega diadakan djandji, sbahwa jg se 
| wa roemah -boleh meninggalkan roe- 
— mah itoe dengan tidak memakai atoe 

| ran memberi tahoe seboelan sebeloem 
    

      
      
    

    
    
    

   

  

   

  

(Zetsel jang tertahan hari Saptoe) 

Seorang Djepang jang berhasil 

Shanghai, 5 Nov. (Domei). 

      

   

  

   
    

   
   

   
   
    
     
      

    
      
     
     

    

   
     

   
   

    

    

  

    

   

   

  

   
    

  

   

  

   

      

    
   

  

     
    

“ 

” ngoemoemkan djam 6 sore, bahwapa 
soekan2 Djepang 1 hari teroes mene 
roes didalam seranganuja telah men 
dapat hasil baik disegenap medan, le 
ih lebih didistrik Hungjao.  - 

| Tiga boesah detachement 
jg disebelah selatan Hungjao berhasil 

menjeberangi soengai Soochow telah 
melakoekan penjerangan djoega. 

—00 jang diseberang 

Shanghai, 5 Nav (Reuter). 
Seorang djoeroe bitjara Tionghoa 

'mengakoei bahwa pada sa'at ini soe- 
dah ada 4000 serdadoe Djepang jg ada 

| disebelah Selatan soeak (soengai) Soo 
. chow, tetapi orang2 jg tidak mempi- 
'hak sana sini menerangkan, bahwa 
djoemlahnja serdadoe jg soedah menje 
“berang itoe adalah lebih banjak dari 
pada taksiran itoe. 

Masih tegoeh membela Shanghai 

.. Shanghai, 5 November (Centra- 
. Ie News Agency). Kedoedoekan bari 
osan Tionghoa daripada sajap kiri 
tetap bagoes perhoeboengannja, Soea | 

. toe pasoekan besar dari pihak Tiong | 
hoa membela Shanghai dari sebelah | 

| barat dan baratdaja. Orang2 jg mem 
persaksikan sama menerangkan, bah 
wa pihak Djepang boleh djadi berni 
at menjerang Nanziang, soeatoe poe| 
sat 10 km. sebelah barat dari Station | 
Oetara pada djalan spoor Shanghai- 
Nanking, tetapi disitoe pihak Tiong 
hoa soedah mengambil tindakan keras, 

Armada Djepang 

—. Shanghai, 5 Nov, (ONA), Ar- 
“ mada Djepang terdiri dari pada 12| 

kapal perang, 6 kapal pemoeat pesa| 

pertanjaan 

'Ibiasa, Oempama djika jg menjewa me 
Ininggal, maka ahli waris boleh seke 

Iroes sedia 
Idja. “Dalam pada ini ia 

loempama djika ia menjewa roemah 

al memboeat perdjandjian boleh memoe 
toeskan sewa menjewa dengan sewak- 

toe2, djika ia dipindah oleh negeri. 

sewa roemah, bolehkah ia mendapa Tapi patoetnja memang boleh minta 

(000 Iganti sewa itoe, djika dipindah dengan 

“8. Kalau A tidak bajar djoega, da- | djalan lekas2 begitoe. 

jg poenja roemah tidak boleh menang 

dar dari djawab atas pertanjaan 1, 2|goeng roegi, sebab ia tidak ada kepen 

De Itingan apa2 dalam pemindahan seo- 
: rang seorang prijaji sematjam itoe. 

'B boleh menoentoet A didepan peng 
ladilan civiel, minta soepaja A dihoe 

ja hendak meninggalkan roemah itoe, |koem membajar boetangnja, jaitoe se 

memberi tahoe sebeloemnja kepadajg|wa roemah. Djikajsoedah ada kepoe 

| oentosk memberi tahoe, jaitoe menoe (minta heslag barangnja A dan dilelang 

'hoekoem jg tidak tertoelis. 

'Imelibat, lebih dari 200 boeah motor- 

Hoofdkwartier tentara Djepang mel 

Djepang, hari2an. Walaupoen ada pertahanan 

ah ada 4000 serdadoe Djepang |dah djatoeh kedalam tangan Djepang 

mentjoba mengepoeng pasoekan2 Tiong 

0es memberi nomor langga 
boekan la: dari Peman- 

: mengerti sedikit ten 
“jang akan terdjadi atau jang : 

kantor redaktie ini betoel boekan 
“kantor advies, dan halaman s.k. ini 

Lada sebab2 jg diseboet 
ian itoe, Oempama: 

a ndau kelain tempat dej 
njong2, maka saja boleh me 
.roemah sewaktoe2. 

li dengan sebab2 jg ditentoe 
| dalam perdjandjian, maka boleh 

toeskan, kalau ada hal jg loear 

toe pindah, artinja tidak haroes 

beri tahoe seboelan sebeloemnja. 
Prijaji 'itoe sewaktoe2 ha- 

dipindah kemana sa 
tahoe 

“ Djadi boleh dikatakan haroes djaga, 

Tapi terang, bahwa dalam pada ini 

3. Djika A tidak bajar, maka dapat 
dikenakan hal seroepa biasa, Artinja 

toesan A tidak maoe bajar, B boleh 

depan oemoem, sampai hoetangnja ke 
pada B terbajar. 
“4. Boeat orang Indonesia hal sewa 
menjewa (dioeroes oleh hoekoem adat, 

Boeat pertanjaan ke 3, oeroesan itoe 
seperti biasa jaitoe bagaimana orang 
mendapat perdjalan haknja, (proces). 
Hal ini diatoer di Inlandsche Regle- 
ment, 

taranja di Pootung, soeatoe distrik 
pertahanan Tionghoa ditanah asiog, 

Menoeroet katanja orang2 asing jang 

boot Djeparg memoesatkan diri dekat 

Kabarnja kapal kapal ini membawa 
tangga tangga jang spesial boeat men 
'daratkan orang, dan tiap tiap kapal 
disertai poela 2 boeah tangga dari 
'bamboe. 

Pertiroengan dekat tanah 
Internasional 

Shanghai, 5 Nov (Transocean). 
Pertaroengan sebelah barat tanah in- 
ternasional masih berlakoe teroes se 

'Tionghua jg nekat, pihak Djepang me 
nang lapangan. 

Satoe daerah jg loeasnja 1 km perse 
gi disebelah selatan soeak Soochow soe 

Hoedjan jg bebat menjebabkan la- 
pangan mendjadi berloempoer, sehing 
ga menghalangi kepada penjerangan 
didaerah oetara daripada medan pe- 
rang Shanghai. 

Balatentara perkoeatan sebelah oeta 
ra Lotien soedah tiba. 

Berhoeboeng dengan giatnja pesa 
wat penjelidik Djepang berterbangan 
maka didalam daerah ini diharapkan 
akar. terbit serangan Djepang lagi. 

Mendaratkan pasoekan lagi. 

Shanghai, 5 Nov. (Reuter). De 
Ingan berlindoeng diri dibelakang per 
tjikan2 api dari meriam laoet dan 
bom oedara, maka dapatlah didarat 
kan lagi pasoekan Djepang dipela- 
boehan (teloek) Hangchow oentoek 

hoa, atau sedikitnja memoendoerkan 
nja. Pihak Tionghoa mentjoba meng 
halangi pendaratan Djepang itoe se 
hingga terbitlah peperangan hebat. 

Sementara itoe agak terlambat se 
rangan Djepang disebabkan hoedjan 
di medan oetara. 

Bisa menjeberang lagi 

Walaupoen pasoekan2 Djepang lagi- 
lagi meneradjang tembakan artillerie 
dan mitrailleur, sehingga menderita 
keroesakan besar dan dengan mem 

laboeh disoengai Whangpoo, itoelah jg | 
Imenjebabkan ada berita, bahwa pihak 

| Djepang bermaksoed mendaratkan ten 

'Woosung pada moeara Yang Tze, 20| 
IK.M. dari Shangbkai, 

  

  
  
  

mewa 

kentjing jang dari 

terbakar. 

HARGANJA 

per flesch isi 200 pil . 
» ” »” 

” »” »” ” 

       
    

    
      

    

Japan jang mendjoeal obat. 

ngan PERTJOEMAH.     

TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 

segala penjakit kentjing pada orang lelaki 

dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing 

jang baroe atau jang soedah bertahoen- 

tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 

tih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentiing, jang teristi- 

oentoek penjakit digelemboengan 
penjakit prampoean 

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 
perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 

dibagian bocah pinggang (gegindjel) seperti 

1 ta 
Ini obat2 bisa dapat beli di toko-toko 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

aa Kuna 

AGENT BESAR: 

K. ITO & Co. 

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 
“TIH (BEROEBAN), MERAH 

dari poeder, kantjoerken sadja 
pakei air. 

disemir zonder ditjoetji doeloe 

nja bisa djadi hitam seperti war- 

na aseli. 

toengkan dipakeinja, kerna bisa 

dikira-kira menoeroet keperloean 

dan tida bisa hilang kekoeatannja 

Harga per flesch 

  

DAN KOENING. 

TEROETAMANJA INI AOBA 

1. Obatnja hanja sematjem 

2. Ramboetnja jang hendak   
3. Pakeinja gampang, ramboet- 

4. Ini AOBA sanget mengeen- 

f 0.50 

  
Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara-   
  

  

  

  

  

Molenvliet West No. 203-204. dja No, 24. 
BATAVIA Telf. 293 Bt. 

—.. 

  

  

ding asap, dapatlah mereka menjebe 
rangi soengai Socchow. 

Tidak benar Djerman akan 
menawarkan dri 

Kalangan jg berwadjib di Djerman 
menjangkal kepada berita, jang me 
njatakan bahwa Pemerintah ada niatan 
hendak menawarkan diri mendjadi 

badan perantaraan boeat memisah 

Djepang dengan Tiongkok. 

Didergar kabar, bahwa berita-berita 
bohong . ini disebabkan oleh karena 
Blomberg kemarin menemoei Djen- 
deral Chang Po Li. 

Kalangan Djepang menjatakan ke 
pada Havas, bahwa perantaraan seroe 
pa 'itoe sangatlah moestahil, karena 
persetoedjoean antara Djepang dengan 
Tiongkok itoe adalah perkaranja Dje 
pang dan Tiongkok sendiri". 

Djepang sekali kali tidak soeka ada 
pertjampoeran negeri lainnja, betapa 

batan Djepang dengan negeri itoe, 

Kalangan Tionghoa menerangkan 
dalam hal itoe, bahwa oesoel jg demi 

Ikian roepa itoe sekali kali tidak ber 
asal dari Tiongkok. 

Palestina " 
Ketjelakaan kapal terbang di 

Palestina 

Doeca orang mati. 
Dari Istamboel di beritakak oleh 

Transocean,bahwa kapal-terbang post 
»Havilland“ jg melakoekan dienstnja 
antara Istamboel dan Ankara dan jg 
pada tg. 4 November jl, diserang 
oleh emboen jg amat tebal sekali ter 
paksa mendarat. 
Kapal-terbang ini menoebroek goe 

noeng dan laloe hantjoer loeloeblah. 
Djoeroe terbangnja dan mecaniciennja 
mati dalam sekedjap itoe djoega. Baik 
nja didalam kapal-terbang itoe tidak 
ada penocempangnja. 

Ketjelakaan ini terdjadi didekatnja 
golfbaan di Ismid,        

       
    

wat jang sedang mentjari tempat ber perlindoengkan diri dibelakang din kkn 9 ma. 

poen rapatnja poehoeboergan persaha 

Perhoeboengan antara Djepang dan 
Siam, 

Lain2 negeri djoega 
toeroetmemboeat per 
hoeboengan. 

Correspondent — dari ,Straits 
Times di Bangkok menoelis seper 
ti berikoet : 

Perhoeboengan antara Djepaag dan 
Siam jg baroe, telah ditahan pada tg. 
2 November. 

Minister boeat oeroesan loear nege 
ri mengatakan, bahwa perhoeboengan 
antara Siam dam Inggeris djoega ti- 
dak lama lagi akan diteeken, Beliau 
telah memadjoekan pertanjaan kepa- 
da Brits Foreign Office, dari hal per 
karanja itoe perhoeboengan. 

Dan salah satoe dagblad di Siam 
“Perhoeboengan antara Djepang dan 
Siam”, adalah dipersetoedjoekan oleh 
kedoea pendoedoek, 

Berhoeboeng dengan datangnja ge- 
zant Ioggeris di Siam ialah toean Sir 
Josiah Crosby, dan seperti oemoem te 
lah mengetahoei, bahwa,peliau djoega 
pernah mendjadi Konsol-Djendral di 
Betawi dan beliaulah jg akan membi 
tjarakan dari hal perhoeboengan anta 
ra Siam dan Inggeris. 

Tidak sadja Djepang dan Inggeris 
jg hendak memboeat perhoeboengan 
dengan Siam, djoega lain2 negeri 
djoega akan memboeat perhoeboengan 
seperti Prantjis, Belgia, Djerman dan 
Amerika Sarekat. 

Kekoeatan militair Inggeris 

Dari Londen dibaritakan oleh Reu- 
ter, bahwa minister boeat oeroesan 
Coordinatie dari Defensie t Sir Tho 
mas Inskip, telah berpidato di Darwin 
bahwa beliau mendjabat sebagai mi- 
nister beloem 2 tahoen lamanja, be 
liau telah berani mengeloearkan boeat 
ongkost perang banjaknja 288 miljoen   pond Sterling, 

& 

Boest afdeeling tentara laoetan be 
liau telah mendirikan 26 fabriek, dan 
tentara darat 17 dan boeat tentara 
oedara ada 15 fabriek. Dan sekarang 
beliau akan mengandoeng niatan Den 
toek memperbaiki tentara oedara. 

— 9 — 

Jtali 
Anti-Kominternpscht dengan Japan. 

Ini haridi teeken. 

Dari Rome dikabarkan oleh United 
Press, bahwa ambassadeur Djerman 
telah menerima kabar, “bahwa Italie 
Djerman dan Djepang pada tg'Nov 6 
perkara anti Kominternpach akan 
diteeken di Rome. 

Belakangan Reuter mengoemoemkan 
lagi dari Rome, bahwa meskipoen ini 
perkabaran boekan opisil, bahwa An 
ti-Kominternpacht antara  Italia— 
Djerman dan Djepang, djam 13 
telah diteeken Idi Palazo Venesia 
oleh Musslini, Von Ribbentrop, dan 
ditoenggoe datangnja ambassadeur 
Djepang t. Hotta j? akan meneken 
itoe pacht. 

Perhoeboengan dagang agtara Italia 
dan Djepang soedah 10 bl, lamanja, 
g barang Djepang telah masoek di 
dalam daerah Kthiopie dan djoega 
Djepang saling menoekar barang ba 
rang jg soedah djadi dengan katoen 
Jg beloem diapa-apakan, dan ini djoe 
ga akan diteeken pada waktoe itoe 
djoega. 

Pa 

  

  

TOKO FEN   
        
      
       

5 Lal SENEN 119. TEL. WL. 3083 — 

Adres jang terkenal mendjoeal 

Perabotan dapoer dan toilet bak dan 
braadovens 

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc, etc. 

Pu ME 
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