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Kegandjilan ja
ng tida 

Begrooting 1939 haroes klop! 
—  Itoelah tjita-tjita College B. en W. 
SELAI, DAN tes Ken 0 MEMANG! 
terkaboel. Karena rentjana begroo- 
ting 1939 seperti kita hadapi seka- 
rang ini menjatakan, bahwa bagian 
gewone dienst klop, sedang pada 
bagian buitengewone dienst didapati 
kekoerangan hanja f 7,732. Soesoe- 

     

    

  

   

   

   
     
    

   

   

“Pengeloearan oeang V 
Gewone dienst f 5.518.043.— 

Total £7.741.883.— 
Pemasoekan oeang. 

  

  

. Djadi nadeelig, koerang f 7.741. 
883. ——£ 7.734.151.— A f 7.732—. 

5 & 3 

Menilik soesoenan angka demiki- 
an itoe, disini patoet kita menjam- 
paikan oetjapan selamat pada Col- 
lege B. en W., teristimewa pada 

|. toean Wd. Burgemeester, jang me- 
rantjang 'begrooting itoe dengan 

pertolongan Wethouders baroe. Dja- 
di. ... pekerdjaan lebih berat dari 
pada biasa. 5 

.. Tetapi soenggoehpoen demikian 
oetjapan selamat tadi tidak boleh 
menahan pena kita oentoek mema- 

 djoekan tegoran dan keritik. Kare- 
na sepandjang hasil penjelidikan ki 
ta (semoea post kita selidiki satoe 
per satoe dengan teliti sekali) ren- 
tjana begrooting 1939 itoe penoeh 
dengan kegandjilan dan ketidak- 
cadilan. Tebalnja hoekoe pegrooting 
1939 itoe dengan bijlagenja 767 moe 

“ ka, formaat besar dan praktis me- 
“loeloe terisi dengan angka-angka. 

.  Djadi .. membikin poesing kepa 
“la boekan main dan memakan wak 
toe tidak sedikit oentoek mempela- 

- djarinja. Be 
. Dari itoe disini boekan tempatnja 
oentoek membitjarakan semoea post 
satoe persatoe. Tjoekoeplah kiranja, 
djika kita mengambil beberapa pa- 
sal jang kita anggap penting oen- 
toek diroendingkan bersama. Dan 
kita akan memoelainja dengan post 

. jang bertalian dengan peratoeran 
| verlof-loear-negeri. 

Pengeloearan ocang boeat 1939 
dirantjang seperti berikoet : 
“art. 190: 

Verlofsbezoldiging bij buiteniand- 
sche en binnenlandsche verloven 

f 54.400.— 

  

at. 191: 

Reiskosten in verband met bui- 
tenlandsche en binnenlandsche ver- 

loven f 52.900.— 
art. 192: 

0... Overige kosten van buiten 
landsche en binnenlandsche 
verloven 5 , £ 800.— 

& Totaal beeat keperloean 
| buiten- dan binnnenland- 

sche verloven £ 108.100,— 
Boeat binnenlandsche 

|. verloven sadja kita taksir 
1 paling banjak (gadji dan 

  

ongkos) Lk. f 5,000.— 
Djadi meloeloe hoeat TP 

verlof-loear-negeri I.k. £ 103.100.— 
atau f 103.000.— (sera- : 
toes tiga riboe roepiah). 

  

Stelsel verlof- 

. nan angka penting ringkas begini: | boeat. bangsa Belanda. 

Buitengewone dienst ,, 2.223.840.—| 

Iverlof-loear-negeri itoe dengan ala- 

“Gewone dienst f 5.518.043.— 
| Buitengewone dienst ,, 2.216.108.— | 

Total £ 7.734.51.-— 

  

loear-negeri! 
k ada bandingannja! 
macan 

AR BA MN URAT Mg 

Moela-moela jang berhak pergi 
dengan verlof-loear-negeri itoe tiap 
tiap pegawai Gemeente jang ber- 
gadji f200.— seboelan keatas, tidak 
perdoeli bangsa Eropah atau boekan 
(Indonesia misalnja). Sekarang ba- 
tas gadji itoe dinaikkan mendjadi 
f 350.— seboelan keatas dan nanti 
moelai 1940 akan berlakoe hanja 

Bagaimana pendapatan kita ten- 
tang stelsel verlof-loear-negeri ini? 

| Dari bermoela kita tegen, doeloe 
tegen, sekarang tegen dan seteroes- 
nja akan tegen. Karena ia seboeah 
stelsel jang kolot, jang tidak tjo- 
tjok lagi dengan financieel beleid 
jang baik dan djoedjoer terhadap 
Indonesia. 

Orang mempertahankan stelsel 

san: historisch recht, hak jang di 
berikannja oleh sedjarah ! 

Kita akoei, bahwa doeloe stelsel 
itoe patoet dan perloe, tetapi boeat 
sekarang tidak patoet dan tidak 
'perloe. Dan kita berkata demikian 
boekan terdorong oleh perasaan 
bentji pada pihak Belanda atau 
karena terdorong oleh hawanafsoe 
oentoek mentjampoer-adoekkan po- 
litik dan soal keoeangan. Djaoceh 
dari itoe! Kita meloeloe melihat 
stelsel verlof-loear-negeri itoe dari 
djoeroesan financieel beleid dan 
financieel beheer dari keoeangan 
Negeri dan bagian?nja seperti R.R., 
gemeente dan provinsi. 

Kita akoei faedahnja buitenland- 
sche reis, melawat kenegeri loearap. 
Akan tetapi instituut demikian itoe 

  

  

lain fihak memperingatkan bahaja 
nja itoe. gt 

Pekerdjaan bersama? 
Indonesia— Nederland. 

Kini masih diminta keterangan? 
tentang rentjana pemerentah oen 
toek bekerdja bersama2 dalam oe 
roesan -ekonomi antara Nederland 
dan Indonesia. 

Berhoeboeng dengan ini maka 
banjak jang mendoega, bahwa de- 
mikian ini akan membawa oentoeng 
kepada kedoea belah fihak. Lebih- 
lebih oleh karena akibat perang di 
Timoer-Djaoeh pemasoekan ke Indo- 
nesia dari nagara nagara jang di 
Timoer koerang sekali. Oleh karena 
keadaan demikian ini akan diada- 
kan pengiriman barang-barang te- 
noenan ke Indonesia dengan tam- 
bah banjak. Kebanjakan minta per 
hatian pemerentah kepada peroe- 
sahaan besar jang'makin besar da- 
lam penghidoepan ekonomi. 

Penerbangan Amsterdam — 
Manchester. 

A.N.P. dari Den Haag 8 Novem- 
ber mengabarkan, bahwa K. L.. M. 
nanti tanggal 12 November akan 
menoetoep perhoeboengan oedara 
Amsterdam—Manchester, dan bisa 
djadi akan diboeka kembali nanti 
tanggal 1 Maart 1939. 

9 

Secretaris pada gezantschap 
di Tokio, 

A.N.P dari Rotterdam 8 Nov. 
mengabarkan, bahwa s.k. ,,Nieuwe 
'Rotterdamsche Courant” memoeat 
berita benoeman jang akan datang 
atas diri Reuchlin jang kini men- 
djadi gezantschapsecretaris di Bern 
akan mendjadi pedjabat pekerdjaan 
itoe djoega di Tokio. 
Moengkin djadi akan bertolak ke 

Indonesia nanti boelan Januari 
oentoek mempeladjari beberapa so'al 
atas perentah pemerentah Neder-   terlaloe mahal boeat negeri miskin 

seperti Indonesia ini, miskin dalam artian: tidak tjoekoep 'oeang jaitoe 
menoeroet begrooting negeri dan/ 
bagian-bagiannja. 

Tjoba lihat misalnja begrooting 
gemeente Betawi 1939. : 

Boeat memperbaiki gadji pegawai 
rendahan tidak ada oeang, sedang 
boeat verlof loear negeri ada ceang 
dan haroes diadakan oecang. 

Dari itoe kita pertjaja, bahwa 

  
djika stelsel Verlof-loear-negeri itoe 
dihapoeskan. tjorak “begrooting ge. 
meente akan berobah, Tentoe post 
boeat onderwijs, perbaikan kam: 
poeng, gadji personeel, subsidie boe 
at badan2 sosial “dsb-nja dapat di 
naikkan. : 

Diseloeroeh doenia, sepandjang 
pengetahoean kita, hanja di Indo- 
nesia jang ada instituut verlof: 
loear-negeri itoe! 

Indonesia sendiri tjoekoep inem 
poenjai daerah jang dingin goena 
beristirahat, jaitoe kalauvertof'itoe 
maoce dipakai “boeat smenjehatkan 
badan dan pikiran. Akan tetapi 
koendjoengan pada. famili dan ke- 
nalan di Nederland boekan haroes 
diongkosi oleh oecang oemoem. ' 

Djika dapat verlof (buiten bezwaar 
van de gemeente atau van den Lan- 
de) soedah bagoes. 

Pendek kata: pengeloearan oeang 
boeat verlof-loear-negeri tidak ver- 
antwoord, bertentangan dengan ke- 
pentingan Indonesia seloeroehnja 
jang memboetoehi oeang itoe tetap 
berpoetar disini ! 

Dari itoe adjakan dan seroean kita: 
stop dengan stelsel verlof-loear-ne- 
geri! Makin tjepat, makin baik! 
Besok akan kita roendingkan soal 

perbaikan kampoeng ! 

SI 

  

  

  

    
     

    
    

    

     

  

    
     

Voorloopig verslag anggaran 
belandja ekonomi Ke 

|. A.N.P. dari Den Haag 8 Nov. me 
ngabarkan, bahwa voorloopig ver- 
slag anggaran belandja ekonomi 
sebagai berikoet: 

Banjak orang jg mengira, bahwa 
— tindakan-tindakan ekonomi jg baroe 

. sesoeai benar dengan soesoenannja. 
iLain golongan lagi berpendapat, 

  

bahwa goena optimisme ini tidak 
ada dasarnja jang koeat. 

Golongan jang ketiga poela ber 
pendapat, bahwa beleid “#konomi 
'itoe mendapat rintangan-rintangan 
dari pertentangan antara Colijn 

.Idan Steenberghe. 

Poen djoega ada jang berpen 
dapat, bahwa “penambahan jang 
'dimaksoedkan “bea masoek toe 
tidak dapat disesoeaikan dengan 
penambahan pengeloearan barang2. 

Industrialisasi. 

. Banjak orang jang berpendapat, 
bahwa industriali sasi haroes di 
madjoekan dengan pesat, sedang   

land. Dan setelah itoe akan me- 
noedjoe ke Tokio. 

Lea NS 

A.N.P. dari Den Haag 8 Nov. me 
ngabarkan, bahwa lid Tweede.Ka- 
mer, Woudberg, memadjoekan inter 
pellasi sebeloem diadakan pemanda 
ngan scemoem.. Ia menerangkan, bah 
wa di Nederland timbeelketidak se 
nangan terhadap sikap menteri 
Gjoestisi dalam. Oss-affaire. 

Ketika itoe voorzitter memoekoel 
dengan paloenja dan mengatakan, 
bahwa perkataan itoe haroes tjoe- 
ma dioetjapkan kalau ada pertanja- 
an interpellasi 

Lain daripada itoe lid tsb, memin 
ta soepaja menteri djoestisi.mene- 
rangkan soal perdjalanan bus liar 
jang akan dipoetoeskan tgl..9 boe- 

Pertoendjoekan di New York 
dan tambahan subsidie 

ANP. dari Den Haag 8 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa voorloopig ver- 
slag penambahan subsidie kepada 
pertoendjoekan di New York sebagai 
berikoet : 

Banjak jang mengeloearkan tidak 
setoedjoenja sikap komissaris ge- 
neral, Poen ditanjakan apakah kira 
nja telahada jangdapat disokongkan 
oleh Nederiand, dan mereka itoe 
mendorong soepaja mengadakan per 
timbangan dengan sidang pertoen- 
djoekan. 

Lain lagi menanjakan, apakah 
kiranja pertoendjoekan bagian Indo- 
nesia itoe tjoema dapat dilihat kalau 
dalam waktoetjahja lampoe bersinar 
Sadja. 

ja 

Kegemparan di Londen disebabkan 
pemberontak Franco 

Transocean dari Londens8SNov. 
mengabarkan, bahwa disana telah 
terdjadi satoe kegemparan dalam 
kalangan? politik, oleh karena men 
dengar, bahwa djenderal pemberon 
tak Franco akan berniat oentoek 
mengadakan aksi sampai dilaoetan 
Oetara. Oemoem mendoeka, bahwa 
beberapa bagian angkatan laoet pem 
berontak akan diberi perintah oen- 
toek mengadakan kontrole atau mem 
beslag kapal kapal-pemerintah rre- 
poebliek Spanjol, jang melaloei la 
oetan Inggeris, jang membawa moe 
atan akan dipereentoekkan goena 
pelaboehan Roeslan. 

Lebih landjoet djenderal pembe- 
rontak Franco itoe mendjelaskan, 
bahwa ia menolak dengan tegas se 
gala tjita2 oentoek mengadakan 
pembitjaraan perdamaian. 

— 90 — 

Kapal Spanjol jang tenggelam 

Reuter dari Londen 8 Nov., me- 
ngabarkan, bahwa hari itoe telah 
diterima kabar tentang kapal pe- 
ngangkoet kepoenjaan Spanjol jang 
tsxgzelam, jaitos “kapal - ,,Can- 
tabria“. Kabar itoe didapat dari ka 
pal terbang RAF. Dalam pada itoe 
kapal Spanjol ,,Nadir“ jang meneng 
gelamkan kapal ,,Cantabria“ tadi 
dekat Cromer, nampak didekatnja 
itoe memberikan pertolongan. 

Kapal ,,Van Couver" jang 
tenggelam 

Havas dari Oakland 8 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa pokerol djenderal 
Oakland (California) telah meme- 
rentahkan penjelidikan-sebabnja ka 
pal Djerman ,, Van Couver" itoe doe 
loe tenggelam. Setelah dapat hasil 
pemeriksaan itoe katanja tengge- 
lamnja. kapal ialah oleh karena per   lan.ini. boeatan sabotage. 

Non-Agressie pact Djerman—Peran 
tjis beloem ditanda tangani. 

Transocean dari Paris 8 Nov. 
mengabarkan, bahwa “baroe-baroe 
ini ada disiarkan kabar tentang 
akan ditanda tanganinja perdjan- 
djian Djerman—Perantjis jang ti- 
dak saling menjerang nanti tanggal 
H Nov., jaitoe hari berhentinja pe- 
rang doenia. Tetapi berita dari Lon- 
den itoe dibantah pada malam itoe. 

Lebih djaoeh didjelaskan, bahwa 
sampai kini beloem ditanda tangani 
perdjandjian itoe, sebeloem ambas- 
sadeur jerantjis jang baroe, Cou- 
londre, beloem sampai di Berlin. 

Sepandjang kalangan? jang me- 
ngetahoei benar-benar, ambassadeur 
itoe tidak akan berangkat ke Djer- 
man sebeloem penoetoep minggoe ini. 

—. DD — 

Pesawat terbang Inggeris 
di tembak djatoeh. 

Dari Jeruzalem di kabarkan, dari 
sebelai wetan kota Galegilijah te- 
lah keloear beberapa.auto soldadoe 
Inggeris, dan ketika singgah dekat 
desa Bedija (Neblus), salah satoe 
auto itoe telah meledak hantjoer 
disebabkan oleh meladaknja satoe 
dynamiet jg telah di taroeh di ba- 
wah auto itoe oleh orang 'jg tidak 
di ketahoei. Beberapa penoempang 
nja telah binasa di sa'at itoe djoe- 
ga, dan soldadoe2 lainnja telah toe 
roen dari auto2 mereka oentoek me 
nolong ketjilakaan ini, Tidak bebe- 
rapa lama telah singgah 3 pesawat 
terbang berikoet satoe pasoekan 
soldadoe jg koeat. 

Di Sa'at itoe telah sampai pasoe 
kan orang Arab, jg mana lantas 
terdjadi pertempoeran sangat hebat 
antara pasoekan Inggeris dan orang 
orang Arab dalam beberapa djam 
lamanja. Salah satoe pesawat ter- 
bang itoe telah. di tembak djatoeh 
olh orang Arab, jg mana djoeroe 
terbangnja dan seorang officiernja 
telah binasa. Achirnja pertempoe 
ran ini meninggalkan 6 orang Arab 
binasa, dan 4 orang jg loeka, jang 
mana dapat di bawanja oleh ka- 
wan2nja. 17 soldadoe Igggeristelah 
binasa, antaranja 3 officier, dan jg 
dapat loeka ada 13 orang. 

mama HP mena 

Rentjana lima tahoen di Irag 
Ministerie keoeangan pemerintah 

Irag telah siarkan ma'loemat, da- 
lam mana di terangkan rentjana 5 
tahoen oentoek kema'moeran nege 
ri Irag, teroetama goena memper 
baiki djalan2, dan memboeka dja 
lanan2 baroe oentoek menggaboeng- 
kan dari satoe ke lain tempat di 
bilangan Irag. Boeat “oeroesan ini, 
telah di sediakan begrooting banjak 
nja 150.000. dinar   

  

Keadaan koerban pajah. 

Dari Paris dikabarkan, bahwa ke 
adaan secretaris dalam ambassade 
Djerman jang ada di Perantjis, von 
Rath, pajah sekali oleh karena di- 
tembak pemoeda Jahoedi, hingga 
banjak keloear darah. Katanja sa- 
lah satoe peloeroe itoe masoek ke- 
dalam limpa, hingga terpaksalah 
limpa ini dipotong. Dan peloeroe 
lainnja masoek kedalam paroe? 
kanan. 

Kawat Hitler. 

Dalam "pada itoe Hitler telah 
mengirimkan kawat kepada ambas- 
sade dengan menanjakan hagaima- 
na keadaan koerban itoe. 

Rasa doeka dari pemerintah 
“Perantjis : 

Menteri oeroesan loear negeri Pe 
rantjis, Bonnet, telah meminta am- 
bassadeur Djerman oentoek datang 
kegedoeng @uai d'Orsay, dengan 
maksoed akan  menoendjoekkan 
ikoet doekanja pemerintah Perantjis. 

Sebab'?nja menembak makin terang 

Tentang sebah'?nja ada: penemba- 
kan atas diri von Rath itoe agak   
Tembakan atas 

Djerman 

  

Pers Djerman marah, sedang Peranfjis 
minta kerasnja pemeriksaan emigratie 

terang djoega. Doedoeknja perkara 
nja begini : 

Ajah dan boenda pemoeda Jahoe 
di Polen Grynszpan itoe tergolong 
orang-orang Jahoedi jang djoemlah 
nja 1.000 orang itoe jang dioesir 
dari Djerman. 

Sebentar sebeloem ia melakoekan 
tembakan itoe ia telah mendapat 
soerat dari ajah boendanja jang me 
noetoerkan keadaan mereka, jaitoe 
bahwa mereka ada dibatas Polen- 
Djerman.tidak dengan oeang sepe- 
serpoen djoea. 
Roeparoepanja hal inilah jang 

menjebabkan pemoeda itoe mendja 
di naik darahnja dan mendidih poe 
la, hingga “berboeat.jang nekat itoe. 

Soeara pers Djerman 

Pers Djerman menoendjoekkan ke 
marahannja dan minta soepaja di 
adakan pembalasan atas orang? 
'Jahoedi jang ada di Djerman. 

'Banjak jang menoelis, bahwa 
perboeatan itoe ialah oentoek me 
ngadakan sebab soepaja antara 
Djerman Perantjis timboel pertjek 
tjokan. Dikatakan poela, bahwa, 
perboeatan itoe adalah oieh soeatoe 
persekoetoean 'jg anti Djerman dari 
bangsa Jahoedi. 

    

diri secretaris ambassade 

Pers Perantjis 
Poen s.s.k. Perantjis memberi 

komentarnja terhadap kedjadian 
itoe semoea meminta soepaja pen 
djagaan emigratie lebih diteliti be 
toel-betoel. 
Dalam pada itoe s.k. ,, Le Journal" 

mengatakan, bahwa perbbeatan pe 
moeda itoe tidak. moengkin djadi 
soeatoe perboeatan jang dilakoekan 
atas kehendak sendiri. Dan sk. 
»Jour“ mengira, bahwa perboeatan 
demikian itoe tentoelah oleh asoetan 
kepada Djerman belaka, 

Sk. ,,Matin“ mengandjoerkan soe 
paja pemeriksaan orang orang jang 
datangdari pegoenoengan Pyreneeen 
didjalankan lebih teliti dan soepaja 
poela orang orang jang akan meng 
ganggoeekeamanan oemoem didalam 
dan loear negeri, dinjahkan sadja 
dari moeka boemi. 

Pers Inggeris |   Soerat kabar "Daily Telegraph” 
mengatakan, bahwa peristiwa itoe 
adalah soeatoe kesoekaran bagi pe- 
merintah Perantjis. 

Sebab kaoem politik kanan telah 
lama mengadjoekan kritik terhadap 
sikap pemerintah jang lembek itoe 
terhadap oensoer2 jang asing dan 
membahajakan itoe, 

Poen "News Chronicle” mengira, 
bahwa kedjadian itoe akan merm-   poenjai akibat politik djoega, 

en aa 

ap



  

   
  

        

  

  

  

                    

   

    

   

  

   

  

   

   
   

    

     

  

    

    

       

     
   
    
        
      

        

   

    
    

  

   

   

   
   
   

  

    

  

    
   

   

          

     

     

     

    

   

    

   

   
   
    

   
   

   

    
   

   

  

   

    

   

    

     

  

oek. #51 

: Dengan djalan demikian golongan 
“Arab mendapat wakil 8 orang, 80 
longan Nasarani 1, golongan Jahoe| 
di 7, ditambah poela dengan Sorang | 

(makil Inggeis hn del 
». Menoeroet berita landjoet, plan 
'itoe akan memberikan hak zelfbes 
'tuur jang terbatas kepada bangsaj 

«Arab dan akan memberikan pindja 
man oeang sebesar 5 djoeta pond 

| sterling boeat keperloean memadjoe 

“kan kepandaian dan pertanian serta 

“industrie bangsa, Arab. Te 

' Kalau dalam tempoh 10 tahoen| 
berhasil pertjobaan i 

  

ini, laloe akan 

didirikan seboeah bond Arab, ter 
“diri daripada Palestina, Transjoer 

..dania dan Syria... 

|. Bahkan ada kabar jang mengata 
| kan, bahwa Pembesar-pembesar Ing | 
geris soeka meloeloeskan kalau) 
“Mufti Besar diangkat  mendjadi 
Bholifah gn Ken USA an 

— Demikianlah konon pokok pokok | 
daripada plan MacDonald itoe. Wa- 

. laupoen masih coega-doegaan akan 
pokok-isinja, tetapi soedah patoet| 
mendjadi perhatian oemoem, sebab 

. “,doega-doega“ ada kalanja senga- 

00... dja dilepaskan. Djika mendapat sam 

0... hoetan baik teroes disahkan atau 
diopisilkan, kalau mendapat sam 

2 | boetan boeroek laloe disangkal. 
|. Marilah kita djelaskan sepasal 

za demi sepasalnja.-..- 

— Kalau plan itoe mendapat perse- 
“ toedjoean, orangorang Jahoedi di 

' masoekkan djoega ke Palestina 1000 
Torang setahoen. —g 

Perwakilan dalam madjlis itoe ba 
njaknja haroes bersesoeaian dengan 

- banjaknja pendoedoek. : 
—. Boeat sementara, dengan djalan 

' hitoengan demikian, pehak Arab 

' 'mempoenjai wakil 8 dan orang Ja- 
25 ee PE AA " BN 

Ra'jat Arab tetap banjaknja, te- 

tapi orang Jahoedi bertambah 1000 

.- orang setahoen. Didalam tempo be- 

berapa tahoen sadja moengkin go- 

longan Jahoedi memboetoehkan tam 

loem banjaknja wakil haroes dioe- 
koer dengan banjaknja pendoedoek. 

terdiri dari orang-orang Jahoedi, 
jang bisa lebih koeat lagi, karena 
ada 5 orang wakil Inggeris. 

|. Dengan djalan demikian, meski- 
. poen lambat, negeri Palestina akan 

—  mendjadi ,,tanah air” Jahoedi de- 
—... ngan madjlis-tahkim Jahoedi. 

jean, . Kalau dipikir dengan tenang, ... 
—. 'MakDonald poen hendak mendjadi- 

“kan Palestina selakoe ,,tanah-air” 

0 MacDonald hendak meneroeskan        

  

    

   
     

  

         

dibikin loentoer 
|. djandji2 jang H 

| angkat mendjadi « 

    

—' MacDonald,me 
. disebabkan 

     
     

  

   
   
   

      

   

        sa Walk Yonha 0 mane nas 
—.. Politik Inggeris jang diboeat da- 

—. lam kebingoengan memang me 
|... ngoengkan orang banjak, bahkan 

rang Inggeris membingoengkan....0 
dinegeri Inggeris sendiri. 

AT. 

Ata ini, tidak ada sangkoetan 

ni | djahan tempo 

jal Bataafsche 

man Bataafsche Vrachtenconferen- 

tie dasar dasar pengangkoetan se 
bagai berikoet: copra dalam kan- 
tong kantong jang diangkoet dari 
Djawa, Padang, Sabang ada harga 

.Ipada hari Senen, tanggal 14 No- 

Kwitang Oost III, serta oesoel rooi- 

lljnplan lapangan Kwitang Ost II, 

bahnja wakil 3 atau 4 orang, ma'-| 

“Djadi, madjlis itoe kelak, boe-| 
kan madjlis Arab, tetapi | 

madjlis dimana sebahagian kesar 

mbi- 

Iboeroeng dengan boeroeng.. Diatas 

| ndapat kabar, bahwa 
am rapatnja Centraal 

'etitie Soetardjo, soedah 
skan akan memboebarkan 

erseboet. Centraal. Comite 

rasa tjovkoep mengerdjakan 
bisa dikerdjakan pada 

m diboebarkan Centraal 
ak: erantjang verslagnja 

jaan jang soedah di 

loem 

aka 

diterangkan, bahwa pem- 

tika terbit soal pembagian dja- 
hari.— 
—Oo— : 

Vrachtenconferentie 

'Aneta mengabarkan pengoemoe- 

f£ 37,50 jang beratnja 1.200 kg, se- 

dang pengangkoetan copra dari 

Makasar f 40,50. 
—0— 

Perkara voorzitter B. I. G. M. 

Perkara toean Pattipilohy ma- 

sih berboentoet. 
Menoeroet berita Aneta dari Ma- 

lang, tjabang daripada bondnja 

kaoem militer pensioenan itoe disana 
memadjoekan pendakwaan djoega, 

jang diperkoeatkan oleh 47 tanda- 

tangan. 
Poen mosi jang dibikin dalam ra- 

pat jang mendapat koendjoengan 

hebat, telah dipersetoedjoei boelat?. 

Rapat oemoem madjlis Gemeente 

 Madjlis Gemeente Betawi, kelak 

vember 1938, moelai djam “7 sore 
akan mengadakan rapat oemoem 

bertempat digedoeng Gemeente, Ko- 
ningsplein Zuid 9. 

Antara lain-lain akan dimadjoe- 

kan oesoel oentoek memberi subsidi 

kepada Nederlandsch Indische Ver- 

eeniging voor Luchtbescherming. 
Poen akan dimadjoekan djoega 

oesoel bagi memperbaiki kampong: 

  
sebelah timoer Gang Bantam, serta 

menetapkan harga rata atas tanah 
jang akan digoenakan. 

| Selain daripada. itoe akan dima- 
djoekan oesoel jang berkenaan de- 

ngan  overwerk, jaitoe over- 
werk jang manakah jang tidak per | 

loe mendapat keroegian. Djoega 
akan ada oesoel oentoek menetap- 
kan reglement boeat lagere scholen 

|jang bersifat westersch Lager On- 
derwijs kepoenjaan Gemeente Beta- 
wi. . 

' Kemoedian akan dimadjoekan djoe 
ga oesoel2 jang berkenaan dengan 
straatbelasting, atoeran pemberian 
gadji, padjak?, dan soal pengambi- 

da Akan sena Ka nb 
PA KAN Ae BN TC 
Mutasi pada provinsi Djawa Barat 

“Bahagian Landbouw- 
“Ss Tmoorlightingdiengt. 

Diangkat mendjadi adjunct-land- 

di Djatisari Mas Soedarjo dan di 
Koeningan M. Abdoel Karnen. 

jo, moela-moela memegang djabatan 
'itoe boeat  seme 
Pontang. : 

— Ou 
Mentjari harta benda 

mempertoendjoekkan bagaimana rin 

soeatoe poelau jang memangoentoek 
tempat menjimpan harta-benda itoe 
Semoea ingin mendapat. £ 

Tentoe dengan sendirinja timboel 
pertempoeran mati-matian. 

Sajang kalau diliwatkan pertoen 
djoekan jang ramai ini. 

See Dn 
Perang besar 

- Pertempoeran antara Djepang dan 
Tiongkok beloem selesai. Pelempa- 

ran bom dikota-kota masih dijalan 

tidak kalah hebat. 
Pesawat terbang saling menjam- 

bar seperti permoesoehan antara 

'oedara, diatas goenoeng Andes per 

Idjoega semasa timboel peperangan ||. 
Bolivia dan Paraguay. Bagaimana || 
hebatnja pertaroer 
'oentoek membela tanahnja masing” 

di 

ditoedoeh telah menangkap ikan di 

dengan pertanjaan t. Soetardjo 

bouwconsulent dalam vasten dienst| 
td. wd. adjunct-landbouwconsulent | — 

Diangkat mendjadi landbouwop-| 
zichter tetap, toean Raden Soerdar- 

ntara waktoe di 

Cinema-Palace moelai malam ini 

tangan-rintangan jang didapatioleh 
lorangorang mentjari kekajaan de 

ngan tinggal mengambil sadja dari 

teroes. Perkelahian diatas oedara| 

  

  

ngan mati-matian 

  

    

  

itoe dapat kita saksikan malam ini| 

   
AN 

  

Perkaranja nelajan Djepang 

- Sebagai kemaren telah diwarta- 
kan, Landgerecht Betawi hari ini 
bersidang loear biasa oentoek me- 

meriksa t. Yeyi Oe-ehara! Kapitein 
dari kapal penangkap ikan ,,Sumi- 
yoshis. Nela Djepang terseboet| 

laoetan jang terlarang dengan tidak 

mempoenjai soerat idzin. Hingga 
beberapa djam oleh Landgerecht di 
toenggoe kedatangan Nelajan Dje- 
pang itoe, tetapi ta'datang djoega. 

Achirnja ILandgerecht mengambil 

poetoesan bijverstek, hoekoem den- 
de f 100— atau hoekoem badan | 
satoe boelan. (Rep.) 

Doenia V. O. dan G. B. 

Tidak sama, baik lahir 
maocepoenbathin... 

Seorang pembatja (batja: goeroe 
Volksschool) dalam s.k. ini kemarin 

telah mengoeraikan mas'alah jang 
terseboet diatas. 

Bagaimana samboetan kita? (ba 
tja: goeroe bantoe). 

2... 

Ma'loemat dan ondangan 

| .Oentoek mereka jg. 
berkepentingan! 

Besok hari Senen tg. 14 boe 

Aa          mann) Tg 

NDERI 
“NOVEMBER 1938 

6|. TJATETAN 

la 
  

Minggoe 
  

Ian ini dimoelai djam 7 malam 
Stadsgemeenteraad Betawi a- 
kan mengadakan sidang oe- 
moem. Diantara agenda di 

7 

8 

Senen 
  

Selasa 
  

dapati beberapa pasal jang 
bertalian dengan straatbelas- 

Rebo 191... Bajar baran 
  

ting, Bataviasche Ambtenaren- 
verordening dsb-nja. 

| Kemis |1O|,,Pemandangan” 
  

Dari itoe dengan perantara- 
an soerat kabar ini kami atas 
nama Fraksi Barisan Kaoem 

Mi Djoem'at 
    . Boeroeh Djakarta mengondang 

' toean-toean jang berkepenti- 
ngan oentoek mengoendjoengi. 
pertemoean kami jang akan 
diadakan besok malam (hari 
Kemis, djatoh malam Djoem- 
“at tg, 10/11 boelan ini) diroe 
mah toean Drs, S,H. Soe- 

    Saptoe |12   
  

Penoetoepan post oedara 
Ke Nederland. 

Pada hari Kemis tanggal 10 Nov. 
'38 penoetoepan post oedara dengan 
pesawat terbang K.L.M. ,,Toren- 
valk“ ke Palembang, Soematera, 

broto, Tjikini no. 44. Perte- 
moean akan dimoelai djam 9. 
Tiap-tiap organisasi (vak-orga 
nisasi, komite-kampoeng dsb. 

Timoer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, 
Borneo Barat Penang, Hongkong, 
Tiongkok, Djepang, Philipina, Singa 
poera, India, Siam, Ceylon, Afgha- 

nja) berhak mengirimkan pa- 

ling banjak 2 oetoesan, jaitoe 

berhoeboeng dengan sempitnja 
tempat. 

Fraksi B. K. B.D.     a. Isinja: Tidak benar, bertenta- 
ngan dengan praktijk dan seolah 
olah menentang segala boenji staats 
blad jang telah mengetjap | uit- 
drukkelijk) kedoedoekan G. B. 

b. Sarinja : sombong dan mengiri, 
tetapi segala alasan-alasan jang 
dioeraikannja itoe lemah dan di 
bosat-boeat, sehingga ia berani 
bertanja: Entah apa sebabnja, 
'sepandjang penglihatan kami, biar 
poen bekerdja divervolg atau Stan 
daardschool, G.B. itoe hanja menga 
djar diseboeah kelas jang terendah. 
VO. jang bersama-sama mendapat 
didikan 2 tahoen ta'moengkin da 
pat mengadjar divervolg atau 
standaardschool seperti GB. itoe ? 

Amboi ! 
Didalam soerat kabar ini telah 

beroelang-oelang dibentangkan bah- 
wa goeroe Volksschool itoe tidak 
sama dengan G. B., baik lahir maoe 
poen bathin. Oleh karena itoe saja 
ta' perloe lagi mendjawab oeraian 
seorang V.O. itoe. Batja sadjalah 
bundel soerat kabar ini! 

Dengan sendirinja pertanjaan 
tocan diatas itoe: ,Entah apa 
Sebab jan na akan toean 
mengerti sendiri! 

San 

LEBARAN NUMMER 
Madjoesehari. 

Berhoeboeng dengan peneta- 
pan-penetapan, bahwa hari leba 
ranmoengkindjatoehpadatang 
gal 23 November dan moeng- 
kin poela djatoeh pada tang- 
gal 24 November, maka ,,Le- 
baran nummer Pemandangan” 
tidaklah akan diterbitkan pa- 
da tanggal :3 November, me- 
lainkan dimadjoekan sehari, 

“jani tanggal !2 November. 
Oleh karena itoe copy? ban 

toean diharap dengan sangat, 
kiranja berkenan, mengirimkan 
nja lebih awwal lagi, sehingga 
tanggal 17 Nov. atau seachir? 

- nja tangga 18 pagi soedah ada 
. ditangan kita demikian djoega 
dengan advertentie. 
.. Kemoedian, kiranja hal ini 

| mendjadi perma'loeman djoea 
| bagi sidang pembatja dan ad- 
verteerders adanja. 
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“. Perbocatan pengetjoet 

hendak memba- 
SEA las dendam. 

“Didaerah Tjelintjing beloem lama 
ini telah mengadoe pada pihak be- 
stuurs seorang pendoedoek kp. Toe 
goe Batoe bamboe bernama Sanip, 
bahwa diroemahnja telah dimasoe 

Iki pentjoeri dengan djalan gasir 
dan telah mentjoeri barang-barang 
Dan diadoekan djoega, bahwa i: 
merasa pasti itoe pentjoeri berna- 
ma Kiram, katanja, ia kenalkan 
waktoe pentjoeri itoe lari. 

Dengan ini pengadoean Kiram 
jang di oendjoek laloe di tangkap, 
meskipoen tidak terdapat boekti, 
hingga beberapa malam ia mesti 
tetirah dalam tahanan. Tapi achir- 
nja dapat kenjataan perboeatan ini 
ada palsoe, dan jang mengadoe itoe 
laloe di tangkap, kemoedian menga 
koei dosanja di sebabkan hendak 
berbalasan dendam. (Rep.) 

sj ca 

. Armistice Day 

Kongsol Djenderal Amerika minta 
dikabarkan, bahwa kongsolat dan 
kantor Kommissaris Perdagangan 
Amerika pada tg. 11 b.i. nanti akan 
toetoep (Armistice Day). 

sih ada diantara tt. jang beloem 

  

Ma'loemat Comite P.I. T. 

Pengoeroes harian Comite P.I.T. 

minta kita moeatkan makloematnja 

sebagai berikoet : 
Oleh karena sampai ini hari ma- 

mengembalikan ,lijst 'derma", de- 

ngan djalan ini kami mengharap 

kepada tt. jang masih menjimpan 
lijst derma tsb, soedi mengirimkan 

nja kembali kepada Dagelijksch Co- 
mite, per adres Secretariaat. 

Disini perloe kami kabarkan, bah 
wa dalam sehari doea ini akan ka- 

mi siarkan dalam pers tentang pe 

masoekan dan pengeloearan keoea- 

ngan, dengan dipertelakan satoe 

persatoe oleh siapa lijst itoe didja 
lankan. Demikian djoega lijst jang 
tidak kembali akan diboeboehi ke 
terangan. 

Moedah moedahan ma'loemat ini 
mendapat perhatian sepenoehnja, 
boeat mana terlebih dahoeloe kami 
sampaikan banjak terima kasih.   

nistan, Iran, Irak, Siria, Toerki, 
Balkan, Mesir, Afrika, Eropah dan 
Amerika. 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aang. djam 8.30 pagi dan soerat2 
biasa djam 8,45 pagi. 

KeAustrali. 
Pada hari Djoem'at tg Il Nov 38 

akan ditoetoep pos oedara dengan 
KNILM dan dengan @antas ke Soe 
rabaja, Bandjarmasin, Balikpapan, 
Tarakan, Bima, Koepang dan Aus- 
trali. 

Pengambilan penghabisan soerat- 
soerat aangeteekend djam 1.45 siang: 
dan soerat? biasa djam 1.55 siang. 

—0O— 

Malam pertemoean P3. I. 

Pada hari Kemis malam Djoem'at 
tg 10—11 November 1938, pengoe 
roes P3.I. akan mengadakan malam 
pertemoean bertempat di Gedong 
Pergoeroean Ra'jat Kramat 174 
dan moelai djam 8 malam. 

Toean Mr. Amir Sjarifoedin akan 
ber-causerie tentang ,,Hoekoem In- 
ternationaal”. Sesoedah itoe diada 
kan rapat anggauta P'.I. 

Jang akan dibitjarakan tentang 
publicatie-commissie, redactie-com- 
missie dan pelantikan anggauta2 
baroe. 

  

tai 
Hi HB Bata 

      
Ko 

  

(ANN HH :            
        MTA 

EN        

  

  
  

Orang Moeslim dengan Moesli 
tidak hanja antara Moeslimin dis 

Hari Raja 'Idil Fitri telah dekat 

antara tempat jang satoe dengan tempat jang lain artinja 

m biasanja bersilatoerahim 
atoe tempat, tetapi djoega 

  

silatoerahim dari djaoeh.| 
Djalan paling nan 

melakoekan silatoerahim 
itoe, ialah dengan peran- 
tara'an ,,kartoe silatoe- 
rahim“ atau visite kaart 
jang bisa ditjitak dengan 
TJEPAT, RAPI, dan 
MOERAH, pada: 
Handelsdrukkerij 
PEMANDANGAN: 
Senen 107 — Batavia.C. 

  

Beng Media £ 

dan 

is Bed ad 1 
Minal “Aidin Walfaizin 

  Djakarta 1 Sjawal 1357. 
  

»..100 ” ” 

Harga per 50 berikoet sampoelnja f 1.— 

Pesenan dengan diberikoetkan oeang, iranco diroemah. 

f 1.50 
” 
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memikj H 
Hi wi Bang TOT! 

  

" 

  

MP Ang nun Ana Pe Rn Eni 

  

TERBIT 

Djawa dan 

PENERBITNJA: 

HARGANJA: 

m 

te 

Djangan menoenggoe       
   

tempoeran sematjam itoe terdjadi s9 —       

.Atoeran Pengadilan 
Agama Islam ditanah 

(Dalam bahasa Indonesia) 

PENOELISNJA: Mr. 
pada ,,Mahkamah Islam Tinggi" 

M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C. 

15 sen seboeah, terhitoeng ong- 
kos kirim. Boeat abonnee ,,Pe- 

toenggakannja: 50 sen seboeah, 

sanan haroes diadreskan pada 
toean Anwar Tjokroaminoto p/a 
»Pemandangan“, Senen 107 Ba- 
tavia-Centrum, telefoon 1810 WI. 

soepaja tidak kehabisan ! 

JAN ORA ente En Neng TAN en Rat G3 gua       

   

   
Madoera" 

Notosoesanto, Griffier   
andangan“ jang tidak ada 

rhitoeng ongkos kirim. Peme-   
lama-lama oentoek membelinja, 

    



    

  

  

  

  

   

  

      
    
   
    
    

    

    

     

     

   

  

   

   agan hebat di Tungshan' 
£ungking, 8 Nov. (Reute 
ri Puchih pasoekan-pasoeka 

n, sehingga kian lama kian m 
“sedikit dari Puchih. Sesoed:    

  

    
     

  

    
   

  

   
    

  
aroe laloe kota Tungshan telah 
ana pihak Djepang dibantoe «    

   

  

aa 3 

lerienja. 

        ndjoetnja diwartakan, bahw: 
a, kedoea belah pihak men 

    

        

    

  

           

    
    

        

Pihak Djepang hendak mencedjoe ke 

'chiawan, sebelah Timoer dari Pu 

noedjoe ke Changsha. 

Tentera Guerilla 

Kapal Inggeris 
menjerang | 

Djepang? 
( Tindakan Djepang gagal. - 

          

          

       

   

  

       
“3 Dimedan peperangan Nan- 

| chang pihak Djepang hingga 
'kini masih beloem berhasil a- 

| kan menerdjang pihak Tiong- 
|... hoa jang dengan koeat mem- | 

0.00 perlindoengi diri di soengai | 
. Hsui. Tindakan Djepang oen- 

toek menerdjang barisan liong 

  

Gi — hoa jang ada disoengai terse 

Ea boet itoe soedah mendapat poe 

Mu koelan hebat dan menderita 
   

  

   

   

  

   

  

   
    

  

   
   

   

  

     

     
   

  

   
   

    

    

  

   

  

   
     

   

    
    
      

    

   

      

     
   

   

   
     
   
    
   
   

  

   

    
      

   

   

  

kekalahan hebat djoega. 

actief £ 

tidak berhenti-henti menoendjoek 
kan keactivannja, sehingga Tsingan 
dan Fungcheng pada -ketika itoe 

“hebat hebatnja. 

Gerak Djepang didjalanan kereta 
0000 api Hankow Ichang . 

| Diwartakan djoega, bahwa pasoe 
| kanpasoekan Djepang telah berge 

“kereta api Hankow—Ichang dan 
| berdaja oepaja akan merampas kota 

'Tienmen dan kota Kingshan, akan 
tetapi mereka ini sebeloem tiba di 
Linho soedah ditahan oleh pihak 
#sandhon SENI et 

| Adapoen pasoekan pasoekan dari 
| pihak Djepang jang menoedjoe ke 

arah Barat Laoet kini soedah tiba 
di Yingshan, dimana barisan ini 
dapat dihentikan djoega. ag 

    
' Pertempoeran hebat di Hsui-Hsien 

|. Sementara itoe terdjadi pertem- 
ran hebat di Hsui-Hsien sebelah 

'Barat-Daja dari kota Mapingkang. 

Menoeroet berita-berita dari pi- 

hak Tionghoa, 2 boeah compagnie 

| dari pasoekan Djepang telah dihan | 
|. tjoerkan sama sekali. 

- Pasoekan Guerilla Tionghoa 

EA menjerang . 
— Berita-berita Tionghoa mewarta- 

|. kan, bahwa pasoekan-pasoekan Gue 
rilla Tionghoa telah melakoekan se 

yangan dilapangan terbang Hofei- 

dan 5 vrachtauto. 
i : 

| Pasoekan2 Tionghoa di Tiongkok 
—. Berita Tionghoa mewartakan 
'poela, bahwa pasoekan? Tionghoa 
jang ada di Tiongkok-Selatan 

. soedah selesai disoesoen kembali, 

sehingga ta'lama lagi melakoekan 
serangan? jang lebih hebat lagi 

    

dari pada jang soedah2. 

| Pasoekan Djepang bergerak 
pgn ke Makeng - Ja 
“Lebih landjoet diwartakan, bah 

wa koerang-lebih 1000 serdadoe 

dari pihak Djepang akan teroes 
bergerak kearah Barat-Laoet dari 
Lungmen menoedjoe Makeng serta 

jang doea hari lamanja, maka pada 

'Kedoea pihak mendapat kekalahan 

    oleh karena pihak Djepang berdaja-oepa 

Kereta api pasoekan Djes 1 

Daerah Wutai ditinggalkan pihak 

| Dari Shansi Oetara dikabarkan, 

bahwa 
rah Wutai soedah ditinggalkan oleh 

Ipihak Djepang. Koerang lebih 2100 

: PET aa serdadoe Djepang soedah mening- 

— Resawat pelempar bom Djepang |galkan kota Wutai djoega, sehingga 

Hn 2 'dikota ini hanja tinggal seboeah 

| Disekitar kota Nanchang pesawat |(garnizoen jang terdiri dari koerang 

pesawat pelempar bom Djepangpoen | lebih 500 orang serdadoe. | 

Pasoekan?2 Tionghoa menjerang Poai 

— Berita2 Tionghoa dari Loyang me 

Ikannja lima kali dari beberapa se- 

napan-senapan dan senapan mesin. 
Kenjataan terseboet soedah di 

Men an Ka boektikan dengan terang oleh pa 

Pe EN 2: Isoekan-pasoekan Guerilla Tionghoa | 

Itaan mana jang teroetama sekali 

menerangkan, bahwa tembakan2 

an dilepaskan oleh kapal Inggeris 
itoe. : 

Pada sa'at itoe serdadoe-serda 

doe Djepang tidak ditembaki de 
ngan berhadap-hadapan, akan tetapi 
kapal Inggeris terseboet beraninja 

menembaki, ketika serdadoe2 

Djepang membelakangkan diri ka 

pal itoe tadi. 
Tembakan ini—demikianlah ce 

djar djoeroe-bitjara . itoe—soedah 

tentoe dibalas oleh pihak Djepang. 

Hingga kini beloem ada kabarnja, 

apakah kedjadian atau incident ini 

menimboelkan korban2 djoega. 

' menoedjoe kearah 
n, 30 km sebelah 
kan pertempoeran 

ral 4 November jang 
leh pendoedoeknja, di 
ra dan barisan artil- 

berita2 dari pihak 
han besar, sehingga : 

iwa di Hsiangshan dan di Chang- 
terdjadi pertempoeran hebat, 

ja akan bergerak madjoe me- 

  

Demoerat dan peperangan 

Chungking, 8 Nov. (CNA): 
Peri bahasa jang oemoem 

menjatakan, bahwa peperangan 

itoe adalah moesoeh terbesar 

dari demokrasi, maka hal jang 

demikian itoe tidak sepadan 

dengan kedjadian2 di Tiong- 

kok itoe. Sebaliknja, ditengah? 

peperangan dengan Djepang 

ini Tiongkok makin lama ma- 

kin mengembalikan kepada di 

rinja sendiri dan makin lama : 

makin mendjadi democratisch”. 

  

ng hantjoer? 

Kereta api pasoekan Djepang 
2" ego "“hantjoer. 

Menoeroet berita-berita pihak 
Tionghoa dari Shansi Selatan, 
seboeah kereta api jang penoeh 
sesak ditoepangi oleh pasoekan 
pasoekan Djepang, didekat 
Changpao antara  Linfeng 
dan Hungtung soedah dapat 

. @ihantjoerkan sama sekali. Lo- 
' comotiefnja dihantjoerkan djoe 
ga. -Serdadoe2 Djepang jang 
masih hidoep, ketika itoe dise- 
rang poela oleh pasoekan2 

- Tionghoa jang bersemboenji, 

. sehingga pihak Djepang men- 
| dapat kekalahan hebat. 

Kata? jang terseboet diatas itoe 

adalah pendapatan dari Dr, Wang 

Shih Chien, sekretaris Dewan Poli 

tie Tionghoa, jang dikeloearkan a- 

tau dioetjapkannja ketika dilakoe 

kan interpioe spesial, setelah Cong 

res di Chungking berachir. 

Antara lain? Wang Shih Chieh me- 

nerangkan djoega, bahwa maksoed 

dan toedjoean badan Dewan Poli- 

tiek ini adalah terdiri dari doea 

boeah tjabang. Pertama kali: 

memperkoeatkan . pertahanan na- 

sional dari tiap-tiap serangan? jg 

sewaktoe? akan dilakoekan oleh pi 

hak Djepang dan kedoea kali- 

nja: oentoek mendirikan pemerin 

tah demokratis. $ : 

Wang Shih Chieh menegaskan, 

bahwa walaupoen kekoerangan tem 

po oentoek memilih wakil-wakil da 

ri Dewan Politiek ini jang haroes 

dilakoekan oleh segenap ra'jat, ma 

Djepang. 

sebahagian — dari dae- 

dan detachement Djepang, kenja| 

djoega dihoedjani bom dengan Se- | vartakan, bahwapasoekanpasoekan 
. |Tionghoa jang datangnja dari Ho- 

nan-Oetara telah 
Poai, sehingga menimboelkan keroe 

sakan besar. : 

EA ia Sa aa ana Hi '€ (ga, bahwa Kwartier-Besar Djepang 

“rak dengan menjoesoer djalannja telah kena senjeranganini dan me 

ngalami beberapa banjak koerban. 

Barisan artillerie Tionghoa actief 

wartakan, bahwa barisan artillerie 

'Tionghoa djoega tidak ketinggalan 

menoendjoekkan keactivannja dida 

erah Soengai Koenang. Dengan men 

dapat hasil banjak barisan ini soe- 

dan membakar 4 pesawat terbang | 

0000 Selatan disoesoen kembali - terdjadi diseboeah tempat 

menjerang kota| 

Lebih landjoet diwartakan 'djoe- 

Berita berita dari Toengwan me- 

ka dengan pertolongan proces dari 

beberapa 

wakil-wakil jang soenggoeh pandai 

didalam so'al politiek, ekonomi, ke- 

pembesar2 - plaatselijk 

dengan dipersetoedjoei oleh peme- 

rintah centraal, dapatlah terpilih 

oeangan, onderwijs, politiek loear- 

negeri serta lain2nja lagi. 

Lebih landjoet ia menerangkan 

djoega, bahwa walaupoen wakil2 

tsb tidak dipilih oleh segenap ra'jat, 

maka tidaklah akan terdapat wa- 

kil-wakil jang sepandai daripada 

mereka ini, walaupoen seoempama- 

nja dilakoekan pemilihan oemoem 

sekalipoen djoega.   
dah menembaki kota Chaolu dan 

Chaotsun. 

Protest kepada pembesar-pembesar 
—. Inggeris 

Shanghai, 8 Nov. (K.P.H.J: 

Pembesar-pembesar jang diploma- 

'tiek dari Djepang hari ini telah 

memadjoekan protes keras kepada 

pembesar - pembesar . Inggeris di 

Shanghai berhoeboeng dengan inci- 

dent jang menegaskan, bahwa se- 

'Iboeah kapal Inggeris disoengai Yang 

“Itze telah menembaki 

Djepang jang pada ketika itoe ma 

sih hiboek melenjapkan pasoekan- 

pasoekan Guerilla Tionghoa jang 

pasoekan2 

berdiam didaerah terseboet. 

roe-bitjara dari 

letaknja dipinggirsoengai—Yangtze 

didekat Changkakang, 50 km djaoeh 

nja dari Kyangyin. 

Dari kapal Inggeris ja'ni ,,Wang- 

pu” kepoenjaan firma Butterfield 

diam ditepi Selatan soengai Yang- 

'Itze dan pada waktoe itoe djoega 
pihak Djepang masih hiboek berta 
roeng dengan sehebat-hebatnja de- 

ngan pasoekan? Guerilla Tionghoa 
| Kira-kira 5 menit kemoedian dari 
pada itoe, ketika kapal terseboet 
melandjoetkan perdjalanannja, telah   iat memoetoeskan djalanan 

letaknja antara Yungyun dan 

      
sunghua. : Tembakan jang belakang ini dilepas 

'mengeloearkan tembakannja lagi. 

“ 

Incident jang sangat menjoesah- 

kan ini,—demikianlah oedjar djoe- 
Ambassade Dje- 

pang di Shanghai lebih landjoet— 
jang 

telah terdengar kira-kira 5 atau 6 

| tembakan kepada serdadoe-serdadoe 

 Djepang jang pada ketika itoe ber 

Dewan terseboet terdiri dari Oo- 

rang orang jang merdeka, dan be 

berapa orang orang dari kaoem ko- 

moenis, beberapa orang-orang dari 

kalangan sosial, dan beberapa orang 

orang lagi dari Partij Pemoeda Ti- 

'onghoa dan djoega beberapa ang- 

'gauta2 dari Kou-Mintang. 

Wang Shih Chieh menjatakan, 

djoega bahwa Dewan ini mempoe- 

njai atau haroes melakoekan tiga 

pekerdjaan. 
Pertama: mengambil pemanda 

ngan dari segenap poetoesan poetoe 

san pemerintah, sebeloemnja peme- 
rintah ini mengambil ketetapan peng 

habisan. Naa 
Semoea resoloesi jg diambil atau 

dilakoekan oleh Dewan ini,haroes di 

bitjarakan dengan Hoogen Nationa- 

len Defensie Raad terlebih dahoe- 

loe. BS 

Djika Dewan jang belakangan ini 
telah mempersetoedjoei resoloesi? 

itoe tadi, maka dengan . segeralah 

apa-apa jang tertjantoem didalam 

resoloesiitoe haroes dilakoekan djoe 

ga dan djika resoloesi itoe tidak 

disetoedjoeinja, maka laloe dihapoes 

kanlah resoloesi itoe. 

Segenap atoeran? bahaja jang di 

ambil oleh pemerintah, haroes ter- 

lebih dahoeloe dimadjoekan kepada 

Dewan itoe, sebeloemnja pemerintah 

mengambil poetoesan jg definitief. 

kan oesoel-oesoel oentoek dipermoe 

sjawaratkan, akan tetapi Dewan ini 

tiap2 sa'at berhak meminta kepada 

Pemerintah, bahwa rapport tentang 

soal terseboet adalah dibawah pim-   

nom., mata hitam Djember fob Pa 

Dewan itoe tidak bisa memadjoe- 

  

MAU AA Mma Maan 

    

Oentoek abonne 

dan dibatja dimana2 

pada Administratie   
  

  

  

PASAR BETAWI 

Goela pasir : per karoeng dari 102 

kg. terima di goedang pendjoeal 

f 10.40. 
Tepoeng terigoe: tjap Kodok 

£ 215, Koeda merah f 2.10, Boe- 

roeng kaleng f 2.10 dll. tjap dari 

£ 190 sampai f 2.— per bantal. 

Minjak kelapa: per blik K3/, kg. 

bruto boeat roepa-roepa merk dari 

f 150 sampai f 1.52'/, 

Bawang merah: Australie f 14.— 

Toaliap £ 13.50, Tiongtoa £12.50 Ba- 

li £ 12—, Bima f 11.75 per 100 kg. 

Katjang tanah Bogor 7.50, 

Cheribon £ 7.10 sampai 17.25 per 

100 kg.. 
Empingbelindjo: Laboean 

ap Er -— Noni 22 Tjile- 

gon no. 1 f 26,50 no. 2 f 19.50 dan 

Serang f 18.50 per 100 kg. netto. 

Kentang: per 100 kg. dari 

f 7.50 sampai f 8.—. 

Copra: melihat kwaliteit dari 

£ 5.65 sampai f 6.-- per 100 kg. 

London noteering naik 2/6: kwali 

teit Straits 10/0/0pnd.str. per ton 

pendjoeal. 
Katjangkedele: Gendja Te- 

IK HARI R2 

Aya maen 
Silatoerachim dengan perantaraan Ad- 

$ vertentie lebihfimoedah dan moerah. 

bosat boekan abonne f 1,—. Tersiar 

ts 

Berikanlah nama toean imoelai sekarang 

  

  UAN 

  

  

ED) 
A 

sallhadana alta 

hanja f 0,50 dan 

oleh kenalan toean. 
pera 

disertai oeangnja   
Lada poetih Muntok: fob 

Pangkalpinang lev. Nov. t20.25 nom, 

per 100 kg. London noteering 3'/, d."P 

lb. pendjoeal. : 

Koffie Robusta Lampong: 

150/, ek. Telok lev. Nov./Dec. f£ 1.70 

pembeli, £11,90 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren 

ada djadi B-contract lev. Nov. f 1,01 /- 

B-contract plus 38”/, Nov. f 1,02'/,, 

A-contract lev. Jan./Juni f 1,02'/,. 

Ini hari djadi B-contract lev. Nov. 

f 101'/,, dengan itoe harga masih 

pembeli, pendjoeal f 102'/, boeat 

lev. lain tahoen £1,02'/, mon. per kg. 

Karet: sedia Java Std. Sheets 

28!/,, Java Std. Crepe 30 cts. nom. 

per '/, kg. 

  

  

  

SOERABAJA 

Serekat Sekerdja Particulier 

Menerbitkan madjallah 

Terdorong oleh keadaan jang me 

maksa, dari pihaknja pengoeroes 

dikabarkan kepada kita, bahwa 

Serekat Sekerdja Particulier, sedikit   gal fob Tegal lev. Nov./Dec. f 728!/, 

soeroean/Probolinggo f 6.64 pendjoe 

al, Panaroekan fob Panaroekan f 6.64 

pendjoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa-roepa merk dari 

£2.95 sampai 13.40, AA £ 3.60 nom. 

per kg. 
Lada hitam Lampoeng: 

e.k. Telok kemaren ada djadi lev 

Nov./Dec. £ 15.— ini hari levering 

Nov/Dec f 15.— pembeli, f 15.25 pen: 

djoeal, Jan. (Mrt. f 15.5 pembeli, 

£ 15.50 pendjoeal. E.k. Batavia f 15.39 

nom. lev. Nov./Dec. per100 kg. Lon- 

don noteering 2”/, d. p. Ib. nom. 

  

Berhoeboeng dengan ini Wang 

Shih Chieh menerangkan djoega, 

bahwa Dewan ini adalah soeatoe 

badan jang memberi advies. 

Selakoe memberi pendjawaban 

atas pendapatan ini, maka baik di- 

dalam maoepoen diloearnegeri tim 

boellah kekatjauan bahwa pepera- 

ngan ini memaksa kepada Tiongkok 

oentoek mengikoeti politiek com- 

munisme, dan poela ada jang mene- 

rangkan bahwa peperangan ini me- 

di soeatoe negeri jang komoenistis. 

Sesoenggoehnja — demikian- 

lah oedjar Wang Shih Chieh 

itoe, — bahwa kaoem komoenis 

Tionghoa mempersetoedjoei pim 

pinan Chiang Kai Shek jang 

berdasar demokratis itoe dan 

djoega pimpinan dari pemerin- 

tah nasional. 

Selandjoetnja ia mengoelangi 

kata-kata jang  dioetjapkan. 

oleh pemimpin delegasi komoe- 

nis, ketika dilakoekan persi- 

dangan oleh Dewan Politiek 

terseboet : ,,Kita, kaoem  ko- 

moenis, soedah siap mengikoeti 

pimpinan Pemerintah Kou-Min- 
tang dan pimpinan Chiang Kai 
Shek,tidak hanja didalam pepe 
rangan Sekarang ini sadja,akan 

tetapi djoega siap membantoe 

mendirikan Tiongkok Baroe, dji 

njebabkan, bahwa Tiongkok mendja 

hari lagi akan menerbitkan madjal 

lah dengan nama ,,Soeara Boeroeh 

Particulier, dengan bermaksoed, se 

lain dengan moedah mengekalkan 

tali persaudaraan jang lebih kekal 

satoe dengan lainnja poen kaoem 

boeroeh particulier dapat melahir 

kan soearanja dimedan chalajak 

betapa sakit jang dideritanja. 

Djika keadaan mengidinkan, ma- 

djallah diterbitkan dalam boelan 

December, sedang sidang pengarang 

dipimpin oleh pengoeroes harian. 

Rarty Boeroeh Parindra. 

Sebagai pernah kita oemoemkan, 

bahwa t. Soekardjo Wirjopranoto 

dalam Cursus Parindra akan mem- 

bentangkan soal Party Boeroeh, dan 

pertama kali cursus ta' dapat di- 

langsoengkan, sedang jg kedoea ka 

linja djoega dibatalkan berhoe- 

boeng dengan ketjelakaan autonja 

t. Soekardjo menabrak orang didja 

lanan Malang Kepandjen. 

Maka ditoendjoek sebagai ganti- 

nja oentoek membitjarakan soal jg 

hangat itoe t.Roeslan Wongsokoe 

soemo sendiri, 

Penoeroenan koffiecourtage 
ditolak 

Aneta mengabarkan, bahwa kof- 

fieproducenten Belanda, makelaars 

dan exporteurs telah mengadakan 

rapat bersama. Mereka telah memoe 

toeskan oentoek menolak perminta- 

an perkoempoelan pedagang Tiong 

hoa jang minta soepaja koffiecour 

tage ditoeroenkan dari 16 mendjadi 
8 sen. 

wo 9 

BANDOENG 

Angin riboet di Bandoeng 

Dari Bandoeng dikabarkan oleh 

Aneta, bahwa djam 5,30 sore telah 

ada angin riboet dan bersama hoe 

djan selama 30 menit, hingga ba 

njak pohon-pohon jang toembang 

djalan-djalan banjak jang mendjadi 

parit sedang keroegian oleh ben 

tjana itoe terdapat dikantor2 dan 

roemah-roemah. Tetapi sampai be 

rita ini disiarkan beloem terang   ka peperangan ini telah selesai. 

9 ——   pinannja, 

tentang koerban2 manoesia. 
— 9 — 
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CINEMA PALACE 
| malem berikoetnja Jai malem da 

  

    
    

   

id siang ea aan Am napas. 
adian-ked ian jang makin lama makin 

gan pendoedoek dari poelau 
matian dengan badjak-laoet hitam. Per- 

 moesoehan dan perkelaian jar g seroe dilaoet dan didarat. Ke- 
inginan mendapatkan barang ermata, ceang emas. Sinar jang 
berbahaja, Soeatoe bola api. Lihat pelempar dinamit jang me- 

nakoetkan. Letoesan goenoeng api jang tidak berhentinja.. 
Soeatoe film jang tidak boleh diliwatkan dan ta'.ekan dapai 

! Daan 

Soeatoe bean 1 
Menggambarkan ked 

      

Mol. Pertar: dingan r 

   

    

  

           
    

  

        

  

         

  

        
      
  

  

  

“Techniek melapis mas Mt 1O0.tahoen 
(Pakai soerat garantie). 

'Perhijasan lapis mas foca (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radjin dan 
neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 
harga harga mahal. 

Gelang tangan kasat orang loea per pasang f 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang f 7.— 
Gelang Krontjong- 1 stel (3 warna 6 stuks) f 7.50 
Gelang rantei biasa per stuk f'6.— 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk f7.— 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 sie! f 5.— 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk — f 4,— 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel f 4— 
'Rantei Horloge per stvk f4,— jang besaran f 6.— 
Broch dada roepa2 model per stuk f 3.— 

Harga di atas beloeam ongkos, kirim ocang di moeka Gea kirim 
vrij. Bisa kirim rembours di anfero tempat. 

“Toko ,TRIO” | 
TOELOEN GA GOENG 

        

2 2 kit Koelit 
jang tak maoe semboeh. | 

Betapa banjak kali teroetama perem- | 

posan?' ada hanjak soesah boeat 

menjemboehkan penjakit? koelit. 
Akan tetapi sesoenggoehnja ini tida 

hegitoe soekar, asal sadja pakai obat 
jang betoel. Pakailah Purol, itoelah 

haroes toean pikir pertama? karena 
sebenarnja Purol telah terkenal dise- 

kveroeh Hindia sebagai penjemboeh 

koeli: jang terbaik, jang diatoeri. 

Tanjalah pada sobat? toean, jang 

pakai Purol boeat penjakit? 

loeka berdarah serta barah. 

koerap, roeam, betik?, djerawat, bi- 

soel, barah keelit d.s.b. Dan toean 

akan dengar betapa marikaitoe me- 

moedjikan Purol sebagai obat koelit 

serasi Purol melemboetkan, mem- 

boeangkan toelar dan menjemboeh- 
kan sedari toean moelai memakainja. 

telah 
se aga 
koelkii, 

  

     
Ini malam 

dan malam 
   

berikoetnja 
   Sawah Besar — Bat,-C. 

CARL LAEMMLE yeneana A UNIVERSAL PICTURE 

          

    

  

  

Sebagai Extra Film 

JOE LOUIS —-— MAX SCHMELING 
»KAMPIOEN DOENIA" 

boksen .. 

Dihadapannja poeloean riboe pemuatan Tn dibawah pimpinan- 
nja scheidsrechter Arthur Donovan soedah bertanding antara 

doea gb boksen jang sangat tanggoe dan Siman 

SE ET PE KA BIAK 

Mereboet gelaran dalam kalangan 

  

  Dan penjakit koelit jang terkeras 

moesti djadi semboeh dalam sedikit 

tempo, oleh sebab sifat? jang men- 

jemboehkan dari Purel. 

Belilah hari ini djoe- 

ga satoe- doos 

dan ..merasai- 

lah sendiri. 

     

    

    
KE VE 

5 SenEsina 2   

. 

JAVAANSCHE TOONEELGEZELSCHAP 

sDARMO KONDO" 
Unie- Theater — Meester-Cornelis, 

INI MALEM ambil tjerita: Matinja PANGERAN POEROEBAJA: Seno- 
pati panglima Perang jang Oeloeng di Keradja'an Mataram, dan Bed- 

   

      

Disemoea roe- | 
mah obat.dan 
tok62, tiap? 
doosf 0.40 atau         

dahnja Keradja'an Mataram Tahoen Djawa 1600. 

10/11-'38 ambil tjerita: Wafatnja SRI MANGKOERAT AGOENG di 
Tegai-haroem, taoen Djawa 1600, dan lakonnja Rd Sangkan-Paran, 
matinja Daeng Mawani, bereboet Roro Soenji. 

10/11-38 ambil tjerita: Matinja Raden TROENODJOJO (Praboe Ma- 
doeretno, Kediri) dan Pangeran Adi Pati Anom mendjadi Radja, ber- 
tachta di Keradja'an Tegal, taoen Djawa 1601.   
      

  

  

     Kramat: 4 

Lebaran telah dekat! 

“Kita bersedia bermatjam-matjam barang bocat 
keperlocan “Lebaran seperti: 

  

kemedja. spatoe, | 
badjoe kaos, Dan segala pa | 
topi, ., | kaian -anak-a- 
sapoetangan. | nak laki dan . | 
kaos-kaki, | perempoean. ! 

Sandal! Tjap Matjan 

Lebih djaoeh ada sedia batang dapoer seperti : 

Piring, Gelas minoem, Pantji, Sendok. Mangkok2. 

Biandja di YOKO ORION moelai dari 
f 0.50 dapet persenan hagoes. 

  

  

  

  

   

  

. Cp 
An kada dari 2 A - 1s Batoe 
kerdjahan katertipan Zwit 
serland. Tjotjok seperti chro # - 
nometer jang paling baek. 3 : 
tapi rendahan harganja. SE: 
Pake pekakas anker, di atas FS 
IS -boetir robijn. Mode-Z PAS 
model modern jang baroe. sx. F5 
Ditoetoep satjara tida: bisa An 
masoek aboe. Domnogpeng Et apa 
PEP ANA 

      

      

  

ANKER HORI LOGES 
AAN IMP, HAGEMEYER &.C 9s HANDEL MJ. N.V, MN 

      

    

    

        

      

       

   Keliwatan ini KRIS - BIER 

S1 Saban hari lebih lakoe 

   
Boektinja jang njaia se- 

kali, Kris Bier tidak me- 

lainken harganja paling 

mcerah sendiri, tapi 

kwaliteitnja djoega 

Hi paling baik, boektinja 
saben hari 55 1 

  

  

  

“bajaran-doeloe :     MAAN ab ind Bie ra mbah dari persatoean Priaji 
'Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 
-Dikirim “pertjoemah kepada leden P. PB. B. dan dibafja oleh langanan2 

"segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boecal Hindia. 

f5,— setaon alswa 12 nomer, (2,50 selengah taon atawa 6 nomer, pem- 
berlangganan paling pendek setengah laon atawa Binbineri 

angan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie 
“Menghadapi hasil besar dan menjenangkan j tariefnja rendah dan berlang- 
:ganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan diarian soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang ferkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P-P.B, B, bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. 
Perminta'an langganan afawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- 
fenfiealawa tarief, serta masoek lid P.P,BIB, toelis peda. 

Administratie, 
Bafaria-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen)  Telefoon No. 3071 WI.     
  

  

OELANGAN LELANG-BORONGAN 
Memasoekkan roepa-roepa barang 

makanan goena pendjara-pendjara di 
TJIPINANG dan Mr. 'CORNELIS se- 
lama tahoen 1939. 

Lihat ,Economiseh Weekblad voor 
Nederiandsch-Indis tanggal 4 dan 11 
November 1938 no. 45 dan 46. 

Keterangan dikantor p.t. Resident- 
afdeelingshodid di Batavia-Centrum 
(Molenvliet-Oost no. 3). 

PATJAR 
C-. .DITJARI DENGAN SPOED 
Satoe opnemer Boemipoetera jang 
banjak pengalaman. Lamaran datang 
sendiri pada Toean J. W. SCHUTTER 
Oud Gondangdia 26. 

Ka ee TTM — 

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN” 
(Cursus voor Machineschrijven, Tien- 
Vingers-Blind-Systeem). Batavia Mo- 
lenvliet - Wesi No, 105, Soekaboemi 
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Dimana Toean bisa dapat per- 
tjetakan jang rapi dan moerah, 
Lain tidak tjoema di Drukkery 
Pemandangan. 

Rapi, moeerah dar tjepat.       

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

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f60.— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap- 
tiap waktoe, 
  

» Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam” door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN priis f 0,65 Incl. portokosten. 
  

SIAPA. ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir “dan bathin, 
beralasan ilmoe danagama, soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan doeloe “harga f 1.25 sekarang 
f 1.-- ongkos f 0.06, 
  

OENTOEK memoedahkan bagi.abon- 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kitkoelit, bisa di beli dengan perantara- 
an looper dengan harga f0.15 terima 
diroemah.    
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esia choesoesnja. 
. Maka terdorong oleh sea ini 
dan oentoek memberi keterangan 
'akan soal-soal terseboet, ,,Perhim 

Indonesia” poen - mengoen 
g seloeroeh kaoem Indonesia di 
erland oentoek mengoendjoengi 

“rapat pada tg 21 October jl. 
'Clubhuis Indonesia”, 

t 12, Leiden. Dalam rapat 
rakan segala soal inter- 

“dan Indonesia, ada lebih':       

    

   
jang hadlir. 

  

   

em (med. drs.), memboeka si- 
dang dengan menjeboetkan, bahwa 
pada tanggal 10 December j.a.d. 
.I. akan merajakan Lustrumnja 
Ta pendirian tahoen ke 30 dari | inte 
IL. Perajaan terseboet akan dilang |: 
ngkan dikota Amsterdam. 

| Dan selandjoetnja toean Ildrem 
menerangkan, 
perobahan keadaan2 dikalangan in| 
ternasional, di Nederland dan diIn 
donesia pada waktoe jang achir ini, 

. maka djoega P. I. menoekar haloean 
'djalan politiknja - (herorientatie), 
5. selamanja berdasar pada ke- 
adaan2 jang njata, jang ada pada 
sesoeatoe djaman. 

: Djika ditilik hawa politik maoe- 
“poen internasional atau nasional. 
maka Pl. berpendapatan, bahwa 

      

  
   

  

   

      

   

  

  
   

    

   

                        

   

     

          

AU ketan 
'itoe telah nfata Aokara gta djoega, 
 haroes dilakoekanteroes dengan le 
bih keras lagi.Dengan pendek, pendi| 
rian, oesaha dan haloean Th jalah: 

A. PI. jalah se n dari 
Pergerakan Nasional Indonesia, ini 
“berarti, bahwa P.I. toeroet memper 

| hatikan soal2, jang mengenai Ra'jat 
| dan Tanah Indonesia. Dalam hal ini 

PI djoega menetapkan pendapatan- 
: pendapatannja dan kefahamannja, 

| tetapi ini sekali-kali tak berarti 
— dicteren“ pemandangannja itoe ke 

pada partai-partai dari Pergerakan 
. Nasional Indonesia. Maksoed seba- 
gai itoe ditolak djaoeh oleh P.I. Jg 

| PI kehendaki jalah: bertoekar piki 
ran tentang pendapatan- pendapatan 
dengan perkoempoelan Masing Ina 

. sing dari Pergerakan Nasional. 

      

  
   

    
    

   
    

  

   
    
   

      

   

    

  

   

  

    

    

  

   
   

“B. P.I. berdaja oepaja mempro- 
P pagandakan dan membela segala 
tjita-tjita dan permintaan2 dari 
(Pergerakan Nasional, jang mema- 
djoekan Rakjat Indonesia. 
“C. P.I. beroesaha merapatkan 
an mengeratkan perhoeboengan an 
ara tenaga-tenaga demokratis di 

'Nederland dan Pergerakan Nasional 
di Indonesia. 

Dengan Lustrum ke VI, P.I. ber 
maksoed menegoehkan pertalian te 
naga demokratis dan Pergerakan 

“Indonesia dalam perajaan terseboet. 

Oentoek mentjapai tjita-tjita ini, 

maka P.I. telah mengoendang : 
1. Partai-partai demokratis di 

Nederland pada Lustrumnja. 

2. Mereka jang terkenal dari be 

berapa pihak bangsa Nederland dan 

Indonesia oentoek doedoek disatoe 

Eere-Comite dari Lustrum. Bangsa 
Indonesia jang doedoek di Eere-| 

Comite itoe ialah t.t. Koesoemo 

Oetoyo, (Vice-voorzitter Volksraad) 

Soetardjo, Soeroso, Ki Hadjar De- 

&.. wantoro, dan O. Iskandar di Nata. 
—. Bangsa Belanda ialah t.t. Stok- 

—. vis, dan E Kupers, (Pemoeka Sare 

|. kat Sekerdja modern), dan jg lain 
F telah dioendang. 

“Dan PI djoega akan Menur 
Boekoe-Lustrum, dilahatkan tjita2 

dari Pergerakan Nasional Indonesia. 

Toean Ildrem menoetoep pidato- 

  

terseboet boeksn hanja P.I. sadja| 
| dan memohonkan kepada seka ian 

(bangsa Indonesia baikpoen di Ne- 
derland, maoepoen di Indonesia oen 

toek memberikan sokongannja pada 
perajaan terseboet. Pada Lustrum 
djoega akan dipertoendjoekkan kese| 

  

chalajak bangsa Belanda. 

Dalam pidatonja tentang: Keada-| 

| an-keadaan sekarang di Indonesia, 

|, toean P. Loebis (med. drs.) pemoe 

. a PL, mengoeraikan pandjang 

lebar Congres2 dari beberapa partai 

    
    

    

   

  

   
   
   

    

  

   

  

di k 

Hugo del 

50 orang bangsa Indonesia| 

oeka rapat, jalah toean M.| 

bahwa oleh sebab| 

ini toek menjelesaikannja, Djawaban 
P.I. jalah: Perhatian P.I. terhadap 

di 

nja. denganberseroe, bahwa Lustrum | 

kunst) Indonesia dihadapan : 

ana nba “| jeko-Slowakiah dilcocasai Djerman. 

t 

   | Bi bahwa ea. 
2 napa Na 

CO! Banua bah- 
datan dan en AA, aksi 

  

   "rentang per- 
P. I. menje- 

Pasi snaslonat dan da 
Tan menghadapinja 

F Hui djoekan soal militair, 
Pa soal jang penting dan 

(tak a diabaikan 

n Setiad Ke netaiar! technik) 
an wa pidatonja, 

ialah Haa dari pidatonja 
an dipenghabisan boe 
ber j, L, ketika keadaan 

| sengit sekali. Ketika 
dapat meletoes, P.I. 

. menetapkan pendirian- 
“pemandangannja tentang 

| diwaktoe itoe. 
Pada waktoe sekarang perang itoe 

ta' terdjadi, dan keadaan interna- 
sional 'berobah, oleh sebab itoe per 
loelah dioedji pemandangan politik 
dari P.I. dahoeloe. Maka sekarang, 
Ikata toean Setijadjit, ternjatalah, 
bahwa pendapatan2 P.I, terseboet 
dibenarkan keadaan. : 

. Diwaktoe jang achir ini P. I. mem 
perhatikan sangat dan kerap kali 
tentang soal-soal internasional. Ada 
mereka j jang menanja: apa perloenja 
sekalian ini, sebab bangsa Indone- 
sia sendiri djoega mempoenjai soal 
soal jang djoega perloe akan seka- 
ian tenaga bangsa Indonesia, oen- 

  

   

   

  

   

  

   

  

    

  

  

  

soal internasional, boekan hanja 
permainan sadja, akan tetapi oleh 
sebab P.I. insjaf, 'bahwa di zaman 
sekarang keadaan internasional mem 
pengaroehi keadaan politik nasional. 

Djika hal ini ta' difahamkan be- 
toel, maka terlaloekankah politik 
nasional, jang terpagar sempit di 
dalam batasan Indonesia sadja ? 
Soal Tjeko-Slowakia memboektikan 
sekali lagi kesalahan "politik nasio- 
nal jang sempit itoe. . 

Perdjandjian bertempat 
Munchen sekali-kali 

ta membela keamanan se- 
benarnja. 

Kegirangan moela2 tentang ,,dja- 
sa” Chamberlain-Daladier sekarang 
mendjadi soenji, oleh sebab makin 
besar golongan jang menjedarkan 

oleh perdjandjian Munchen. 

Slowakia didjoeal oleh Chamberlain 

fascis Djerman sekali-kali ta' ber- 
maksoed menolong bangsa Sudeten- 
'Djerman, terboekti kebenarannja. 

Maksoed mereka jalah ta' lain 
dari pada mengoeasai seloeroeh Tje 
ko-Slowakiah oentoek ,,Wirschafts 

toek djalan ke Eropah-Tengah dan 
Timoer.. Dengan tjara sebagai ini, 
maka Djerman bermaksoed memper 
banjak dengan lekas alat alat per 
sediaan persediaan perang jang akan 

datang. 
Beberapa soerat kabar mengata| 

kan, bahwa permintaan Hitler di 
Godesburg lebih loeas dari pada 
perdjandjian Munchen. Tetapi seka 
rang kelihatan Hitler mendapat le| 
bih dari pada permintaannja itoe, 
800.000. orang bangsa Tjech seka 

man, 3/4 dari daerah industrie 
Tjeko-Slowakiah berada digengga- 
man Djerman dan Tjeko-Slowakiah 
'hanja mendjadi orang orang jang 
imenghasilkan ,,grondstoffen” (alat 
alat paberik) 
tersehoet, Selain ini Djerman memin 
ta“ tol-unie“ poela jaitoe merendah 
kan Tjeko-Slowakiah mendjadi va- 
zal (orang soeroehan) dari Djerman. 

Djoega dalam kalangan politik 

President Benesj meletakkan djaba 
tannja, dalam pemerintahan diang 
kat Chvalkovsky, seorang jang 
'pro-Hitler, mendjadi minister Loear 
Negeri. 

Partai Kominis dilarang dan par- 

- Iboebarkan: oleh sebab itoe tenaga2 
- Idemokratis jang soenggoeh-soeng- | 

arti ,PEMBELAAN KEAMANAN” 

kepada Djerman dan bahwa kaoem| 

raum“ (kelapangan economie), oen 

Irang berada dibawah fascis-Djer- 

bagi paberik fascis | 

goeh hendak membela Rakjat dar 
tanah Tjeko-Slowakiah. mendjadi bi 

“Inasa, Sekalian ini jalah kemaoean 
Hitler. Djoega 200,000 anti-fascisten 
jang melarikan diri diminta diserah 
kan kepada Djerman. 

Oentoek mengoendjoengi Eropah 
Tengah dan Timoer Hitler menjoe- 
'roeh Funk ke negeri-negeri Balkan 
hingga Toerki,soepaja memasoekkan 
negeri-negeri ini kedalam systeem 
ekonomis dari Djerman. Dan selan 
djoetnja soepaja dalam kalangan 
politik tanah-tanah ini djoega akan 
dikoeasai Djerman. | 
Apakah jang terdjadi di 

Negeri? asing oleh sebab 
perdjandjian Munchen? 

Perantjis terpoetoes tali persaha 
ilbatannja dengan Entente-Ketjil. 

Negeri-negeri ini ta' pertjaja lagi 
kepada Perantjis oleh kelakoean 
Daladier menghianat pada Tjeko- 
Slowakiah, bondgenooi jang setia 
itoe. Negeri-negeri ini berpendapa- 
tan, bahwa lebih bagoes bersahabat 
dengan Djerman daripada bermoe- 
soehan. Selain daripada ini soal 
Spanjol djoega mengantjam akan 
mengasingkan Perantjis. Italia, jang 
bertambah giat oleh kemenangan- 
nja sahabatnja Djerman mendesak 
kepada Inggeris soepaja soal Spa- 
njol diselesaikan dengan djalanper 
djandjian Munchen, jaitoe seperti 
Tjeko-Slowakiah. 

Dinegeri Elzas-Lotharingen Djer- 
man berani menghasoet? pendoedoek 
didaerah itoe oentoek bertjerai de- 
ngan Perantjis. 

Achiroelkalam: Perantjis menda 
pat kekalahan pada perdjandjian 
Munchen. Chamberlain dan Dala- 
dier mendjalankan politik kapitula 
tie (moendoer) ini, jang mendjoeal 
kan Tjeko-Slowakiah dan menentang 
kepentingan nasional—Inggeris dan 
Perantjis, disebabkan oleh keingi 
nan menolong, soepaja Hitler dja- 
ngan mendapat kekalahan. Mereka 
insjaf, bahwa djika Hitler djatoeh, 
maka kepentingan kaoem kapital 
dari ,,City“ dan familie 200 jang 
mengoeasai Perantjis djoega akan 
roentoeh oleh desakan tenaga demo- 
kratis dari kaoem boeroeh, tani dan 
penengah. Maka diwaktoe jad. ka- 
oem reaksi ini akan mengeraskan 
oesahanja oentoek membinasakan 
tenaga tenaga demokratis. Daladier 
telah mentjoba membongkar barisan 
Volksraad di Perantjis. 

Sekarang Hitler meminta koloni 
(djadjahan), dan mengantjam, bah- 
wa djika Djerman tak diberikan 
koloni, keamanan sekarang tak akan 
dapat dipertahankan. . 

Indonesia, jalah salah satoe ta- 
nah jang termasoek dalam soal ini. 

Haroes diperhatikan, bahwa poli 
tik kaoem fascis dalam hal ini, ja- 
lah memakai soal2 nasional (natio 
naliteiten-vraagstuk), jang beloem 
diselesaikan sebagai di Menaana 
'kijah. 2 

Soal bagi Indonesia jabane 3 
Bagaimana pendirian ap 
gerakan Nasional Indone 
siaterhadap bahaja penje 

Irahan sebagian dari Indo 
Pendapatan P.I. bahwa Tjeko- hnesia atau semocanja ke- 

pada Djerman. 

P.I. menolak dengan keras seka- 
lian maksoed ini, biarpoen dari mana 
'datangnja. Bersangkoetan dengan 
ini, maka P.I. berpendapatan, bah- 
wa dalam kalangan: Ekonomi: 
'Ra'jat Indonesia haroes diperbaiki 
'keadaannja, sebab dengan ekonomi 
jang lemah dan kekoerangan ma- 
Ikan ra'jat Indonesia ta' dapat 
dengan sepatoetnja membela diri 
imelawan bahaja terseboet.i 

Sosial: Sekolahan dan pendi- 
dikan2 lain bagi seloeroeh ra'jat 
Indonesia, pembelaan kepentingan 
kaoem pekerdja dengan peratoeran 
sociale-wetgeving. Djika -diabaikan 
sekalian ini, maka propaganda fas- 
cis, jang dihiasi dengan perdjan- 
djian2 bagoes, moedah masoek di 
antara ra'jat. Dengan keadaan sosial 
|dan ekonomis jang baik, maka ra'jat 
Indonesia lebih sedar membela ne- 
.gerinja djika diserang. 

Politik: Kelonggaran ber 
gerak bagi Pergerakan Nasional 
oentoek menjedarkan Rakjat dan 
membangoenkan semangatnja ter 
hadap bahaja? ini. Kesedaran politik 
perloe sekali sebab perdjoangan ini 
'boekan hanja perdjoangan sendjata 
sadja, akan tetapi djoega perdjoa 
ngan ideologie (dasar tjita2) Ha 
nja Pergerakan Nasional jang mam 
poe menjedarkan Rakjat Indonesia, 
Militair: 

merintah mengatakan ta'ada oeang, 
akan tetapi ini 
penting sekali 
bahaja terseboet. 

Rakjat Indonesia haroes menje 

oentoek menolak     politik, perkoempoelan2 Kaoem Ihoe 8 
moeda. | dan Per 

  

tai Sosial-Demokrat terantjam di 

Tentang hal ini pe 

soal satoe, jang || 

  

    
AA ANP DEWA" 

: Molenvliet oost 73 
Batavia-C.   

bisa dapet rabat bagoes.   
  

DEWALIN? atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. 
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAPF DEWA" 
Molenvliet Oost no.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat 

Dewan 
(HAIR CREAM) 

  

  

SAPI 
MOLENVLIET OOST Z8| 

BATAVIA-C. | 
mi 

| 

Harganja menoeroet djaman.   
  

Haroes - dilakoekan algemeene 
dienstplicht, Indonesia boetoeh akan 
Tentara Rakjat (volksfront), boe- 
kan tentara jang dipelihara dengan 
pemberian gadji sadja (huurlingen 
leger), jang hanja berarti persedia 
an sendjata dan tenaganja oentoek 
mendjaga ketenteraman dalam nege- 
ri sadja. Tentara Indonesia haroes 
tjoekoep besar dan beralat sendjata 
soepaja tjakap dengan sedar mela- 
wan moesoeh loear Negeri jang me 
ajerang. Tentara jang begini hanja 
dapat dibentoek dengan Tentara- 
Rakjat. Djoega systeem pembelaan 
tanah Indonesia haroes diperbaiki. 

Bersangkoetan dengan oeraian di 
atas perloe jpoela pekerdjaan ber- 

#sama-sama dengan Nederland. P. I. 
hendak dengan soetji hati bekerdja 
bersama-sama, tetapi tidak meren- 
dahkan diri dan ta' melepaskan 
tjita-tjita nasional. Pekerdjaan ber- 
sama-sama jalah dengan berdasar 
atas hak persamaan dengan Neder- 
land. 

Pergerakan Nasional haroes mer- 
deka oentoek membela kepentingan 
Nasional Indonesia. 
Maka sebenarnjalah ada dan dia 

koei seloeas-loeasnja kesempatan 
oentoek pekerdjaan bersama-sama 
dengan Nederland, sebab diwaktoe 
sekarang terhadap soal permintaan 
dari Hitler akan koloni. Nederland 
dan Indonesia mempoenjai dalam 
beberapa hal kepentingan jangsama. 

Nederland ta' boleh pertjaja lagi 
akan pertolongan Inggeris dalam 
pembelaan Indonesia terhadap dari 
serangan loear. Telah banjak boek- 
tinja bahwa Inggeris mengorbankan 
negeri-negeri asing, soepaja kepen- 
tingannja sendiri, jaitoe  kepenti- 
ngan kapital Inggeris djangan sam 
pai terganggoe. 

Dalam pembelaan Indonesia seka 
rang Nederland teroetama bergan- 
toeng kepada kekoeatan sendiri, dan 
kekoeatannja ini ta' tjoekoep djika 
tas dapat sokongan dari Ra'jat In- 
donesia. Hanja Ra'jat Indonesia da 
pat memperlindoengi tanah Indone- 
sia setjoekoepnja. 

Dalam hal merapatkan tenaga? 
demokratis dari Nederland dan Per 
gerakan Nasional R.I. dapat men- 
djalankan pekerdjaan ini dengan 
baik, sebab P.I. mempoenjai perta- 
lian langsoeng dengan tenaga2 ini, 
Oentoek memperbaiki keadaan In- 
donesia, tenaga2 demokratis itoe per 
loe, soepaja lebih berfaedah tinda- 
kan Rakjat Indonesia dalam oesa- 
hanja. 

Toean Setijadjit menoetoep pida- 
tonja dengan menerangkan djoega, 
bahwa Lustrum ke VI dari P.I.jad. 
akan mendjadi symbool ftamzil| 
dari pekerdjaan bersama-sama itoe. 
Achirnja rapat mengambil seboeah 
motie. 
  

.FONDS KEMATIAN 

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

loeh lima roepiah).   lidiki hal ini lebih dalam. 
? 
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MENOEDJOE CONGBES P.G.I., 

  

   
  

Di Malang, dari 7 sampai 12 
November 19383 

Mha menoelis: 
Hari Minggoe 6 November 1938. 
Poekoel setengah 7 pagi kita te- 

lah ada distation Gambir, Bat.-C., 
karena kita akan pergi mengoen- 
djoengi congres P.G.I. jang akan di 
adakan dikota Malang, dengan me- 
hoempang kereta api,,eendaagsche", 
jang akan berangkat pk. 6,45 pagi. 

Tepat pk. 7 koerang seperempat 
kereta api ,,ladjoe sehari“ berangkat 
dari station. Didalam kita lihat dan 
kenal soedah banjak congressisten 
jang bersama-sama pergi hari itoe, 
diantaranja toean-toean dari Dag. 
Verbondsbestuur P.G.I., Dag. H. B. 
H.K.S.B. dan para oetoesan dari 
P.G.I. tjabang Djakarta beserta 
tjabang? Groepsbonden 

Jang heran, toean Atik Soe- 
ardi, Voorzitter Verbondsbestuur 
PGI, kita ta' melihatnja,padahal dari 
sebeloemnja kita telah mendapat 
chabar, bahwa beliau akan pergi 
hari itoe djoega, dan izinan verlof- 
beliau Mal. Taalonderwijzer pada 
Openb. Mulo-soedah didapatnja. 

Dari salah seorang anggota Dag. 
Verbondshestuur kita mendapat ke 
terangan, bahwa t. Atik Soeardi, 
mendadak pada malam Sabtoenja 
mendapat sakit jang agak keras 
djoega, hingga tidak dapat pergi 
hari itoe, kalau dapat semboeh de 
ngan segera, sedapat-dapat akan 
menjoesoel pergi djoega pada hari 
lainnja. 

Sajang, kita oetjapkan, dimana 
belian perloe memimpin congres 
dan PGI. sendiri memboetoehkan 
pimpinannja, tiba2 mendapat ala- 
hgan, jang kita manoesia ta' dapat 
menolaknja. Moedah2an sadja sege 
ra hindar kiranja penjakitnja itoe, 
hingga beliau dapat menjoesoel per 
gi djoega ke-Malang oentoek me- 
mimpin congresnja. itoe! (Kita 
boen mempersaksikan bahwa beliau 
dalam sakit agak keras. Red). 

Diantara para oetoesan, kita  li- 
hat doea orang kaoem poeteri, se 
orang oetoesan dari Soematera Ba- 
rat dan seorang dari Soematera Ti 
moer. Dengan ini kita sampaikan 
salam kehormatan kita kepadanja, 
atas semangat dan kegembiraan me 
reka terhadap organisatienja. 

Berhoeboeng dengan pada bebe- 
rapa tempat di Djawa Tengah ada 
keroesakan djalanan, jang mana se 
dang diperbaiki, kereta api datang 
nja distation Soerabaja Goebeng ada 
terlambat sekira 10 menit. Tetapi 
atas kesempoernaan peratoeran jang 
diadakan oleh S.S., kereta api sam 
boengannja dari Soerabaja ke Ma- 
lang masih sempat menoenggoenja,   hingga kita dengan para congres- 

     



        

— ngoempoelkan berbagai bangsa dari 

—  doenia manoesia, bahwa Mesir soeng    
   

      

   
    

— teroes sadja menoedjoe keseboeah 

  

  

  

  

| Pemandanga: disekelil ng : 

Congres Islam di Cairc 
memperbintjangkan peri 
Palestina dimasa seka 
roepanja semangkin h 
koeat dan semangkin k as desakan 
dari kedoea belah pi s£ 
oentoek membela kepoenjaan sen 
sementara jg satoe lagii 
memperkosa kepoenjaan ora ain 
— telah siap dan s2le3ai,...... 
Demikian djoega tentang AA | 
jang dipoetoes oleh mereka telah: 
tersiar dan telah didengar oleh 
negeri-negeri lain jang rasanja tak 
perloe lagi kita paparkan disin: 
karena P.I. dan Pema sendiri, b: 
rangkali telah menerima tjatatan-| 
tjatatan jang dikirim sengadja ter- 
tentoe baginja, oleh sir-sdr dari 
sini jang sengadja doedoek dimedja | 
persoerat kabaran dari moela sam- | 
pai penghabisan . 

Tjoema jang agak 'perloe rasanja | 
kita paparkan disini, ialah tentang 

- Bagaimana samboetan dan tjara2 
jang dikehendaki oleh pemoeda, dan 
bagaimana poela roepa sindiran? 
orang Mesir jang beroepakan tanda 
tanja, terhadap kepada orang-orang 
Islam jang tak menghadliridantak 
tjampoer dalam Congres itoe . 
Adapoen keadaan jang mendesak 

saja. hingga memilih doea kata- 
kata ini sadja tak lain hanja 
akan memberi perbandingan antara 
perasaan orang jang toea-toea dan 
kehendak pemoeda sekarang, dan 
membentangkan kepada seloeroeh 
Indonesia, betapa anggapan orang- 
orang Mesir dan orang orang Pales 
tina kepada kita, dikarenakan jang 
kita telah mendjaoehkan diri dari 
pada Congres jang maha penting 
dan tepat ini. 
Adapoen pemoeda jang saja ke- 

hendaki diatas, ialah pemoeda Me- 
sir Moeda, jg meroepakan golongan 
pemoeda terpeladjar dan kokoh dil| 
negeri ini. Oleh pengemoedi soerat 
kabarnja sendiri, telah ditoelis sa- 
toe soerat terboeka kepada orang? 
jang bercongres jg ringkasnja kira 
kira. Kami sebagai pemoeda Mesir 
Moeda sangat bergirang hati meli- 
hatkan kegiatan orangorang kita 
bekerdja, hingga telah dapat me 

— segala pemeloek Isiam, oentoek mem 
| perbintjakan keadaan saudara-sau- 
dara kita di Palestina, jang telah 
berdjoang selama ini, berdjoang an 
tara mati danhidoep, berdjoang oen 
toek kemoeliaan bangsa, dan ingin 

. akan merasakan kesenangan hidoep 
sebagai Manoesia. 

Lebih dari itoe lagi kita dapat 
. menoendjoekkan kepada seantero 

. goeh tjakap dan mempoenjai perse 
diaan lengkap akan mendjadi seba- 
gai poetjoek pimpinan seloeroeh 
Timoer, debih-lebih tentang keadaan 
jang berkenaan dengan ke Islaman. 
Kemoedian dia memaparkan ke- 

sedihannja tentang Palestina, seraja 
menghormat dengan segala hormat 
kepada pahlawan-pahlawan mereka 
jang telah soedi dengan sepenoeh 
hati menjerahkan djiwa oentoek 
menoentoet kepoenjaan dan kemoe- 
liaan Pede nenek-nenek mo- 

jangnja. 

    

   
  

.|tangani 

  

di Mesir? 

agat penting Ta 

  

.Oler : ga 

NI endtan pan Maradona laloe 
biboemboei dan digarami lagi de 
nge 'kata2 jang pedas, .. Katanja 

Kalau soenggoeh tocan? ber 
ongres jang moelia akan mem 

toe Palestina, lebih dahoeloe 
ahoeilah bahwa poetoesan omong | 

omong sadja tiada akan tjoekoep, 
hkan itoelah jang mendjadikan 

emerintah Inggeris bertambah 
erkosa dan berani memperolok2kan 

sekalian moeslimin dan radja2nja.. 
Tetapi agar Congres kita ber 

boekti, koempoelkanlah oeang se 
banjak 2-milioen Found sepaling 

k|koerang daripada sekalin orang? 
jang telah mengoetoes oetoesannja 
kemari, baikpoen jang tidak. 

Dan sesoedah oeang 'itoe terkoem 
'poel,kemoedian kita berteroes terang 
dengan Inggeris, bahwa, Ia akan 
mengoebah langkahnja atau tidak ? 

Ketika itoe kalau ia masih tetap 
sebagai sekarang, maka tak ada jg 
lebih tangkas dan. patoet, selain 
dari pada mengoempoelkan tenaga 
kita dan mengadoe wadja sama 
wadja.. 

“esoedah selesai bercongres, keli 
hatan poela dalam sk. Mesir Fata 
(Moeda| sambalan jg lebih pedas 

    

  

  

oleh ketoeanja sendiri t. 
| Ahmad Hoesin, membalas toelisan 
Dayly Mail Egyptian Gezit dan dl... 
jg mengatakan bahwa orang jg ber 
congres hanja lebih koerang-2500- 
(doea riboe lima ratoes) orang dan 
tiada poela lengkap dari segala ne 
geri, hingga Ibn Soeoed sendiri tia 
da mengoetoeskan ozto2sannja, soe 
ratpoen lagi tidak dll. 

Toean Ahmad Hoesen, sesoedah 
mengoeraikan Politik-politik Ingge- 
ris dengan lebar pandjang, laloe 
membentangkan sedjarah dan ke 
nang-kenangan lama, jaitoe bagai 
mana perboeatannja orang - orang 
Cerastine di Palestine dan negeri- 
negeri Arab, jang oleh karenanja 
djoega telah menimboelkan satoe 
kekoeatan jang loear biasa didalam 
hati tiap-tiap Moeslimin, jang peng 
habisannja dapailah jang moelia 
radja Solahoedinmenoendjoek 
kan sepak terdjangnja, sampai da- 
pat mengoesir sekalian mereka, 
masing-masing kenegerinja . 

Toean A.H. mengatakan, kalau 
Inggeris tiada akan mengoebah si 
kapnja jang sekarang, maka inilah 
poela satoe karena jang akan mem 
bangoenkan peperangan Roelan dan |: 
selang Empat (Solibiyah) moen- 
tjoel sekali lagi, dls... 

Disamping itoe lagi, baik djoega 
kita ketahoei, bahwa orang pembe 
rontak di Palestina ada djoega me 
ngirimkan oetoesan ke ini Congres 
dengan setjara diam”. . Soerat 
siaran mereka bertaboeran disana 
sini, mengibar-ngibarkan semangat 
Palestina, ditanda tangani oleh ke- 
pala pemberontak sendiri, t. Abdoel 
Rezik, sebagaimana telah kerap 
poela disiarkan soerat siaran jang 
ditanda tangani oleh toean Aboe 
Doerrah. . . Baik djoega kita tjan| 
toemkan disini, bahwa orang Partij 
(El Wafd tidak maoe tjampoer dalam 
ini oeroesan Congres, karena dipim 
pin oleh seorang jang boekan dari 
Partijnja, atau seorang jang boekan 

dan masam dari pada jg tahadi, dil, 

Ba akan dipetjahkan 

Nah, begitoelah roepa penjam 
boetan pemoeda-pemoeda Mesir ter 
hadap Congres Islam jang seka- 
pang ini. | 

Adapoen samboetan jang kedoea, 
atau samboetan jang berisi sindiran 
jang terkandoeng dalam tandatanja, 
pada perasaan saja memang patoet 
dan pada tempatnja . . Karena 
tanda tanja itoe ada mengenai kami 
disini terlebih keras dari pada sau- 
dara-saudara di Indonesia, maka 
kamipoen merasa ingin akan mem- 
boeboehkan dalam ,,Pemandangan« 
jang berbahagia ini satoe tanda 
tanja jang besar terhadap bangsa 
kita Moeslimin Indonesia, lebih ke- 
pada perkoempoelan2 Islam, sebagai 
Moehammadijah, P.S.LI., Wasliyah, 
N. Oelama, N. Toliben di Borneo, 
Madjlis Tinggi Islam Soerabaja dan 
lain-lain . .. 

Jaitoe apakah halangannja, maka 
mereka ta' dapat mengoetoes satoe 
oetoesan kemari? ? ? Hingga tele- 
graaf poen ta' ada sama sekali. 

Djika sekiranja mereka mengata- 
kan, karena panggilan soedah ter- 
lambat, itoe sekali-kali ta'dapat di 
benarkan. . . Moehammadijah soedah 
terima oendangan dari semendjak 
dahoeloe. : . 

Kalau sekiranja ta' terongkos, 
memaksa mereka ta'dapat menoelis 
sepoetjoek soerat kepada kami disi- 
ni, menjoeroeh mewakili Indonesia 
diitoe Congres.. . Masakan kami 
disini ta'dapat menjelesaikannja. 

.. Dan kalau mereka sekiranja 
ta'kenal kepada persoon seseorang 
jang pantas dipertjajai, masakan 
mereka loepa kepada perkoempoelan 
kami disini jang telah terikat dan 
telah berikatan tegoeh dengan per 
koempoelan mereka. . 

Kalau sekiranja ada keroegian, 
djika mengoetoes oetoesan kemari. 
Apakah roepanja dan berapakah 
banjaknja keroegian jg akan kita 
deritai itoe? ? ?,.. Dan sekiranja 
ada karena-karena jg lain, oempa- 
manja oleh karena kita anggap bah 
wa orang Arab disini, sama artinja 
dengan Arab Indonesia, itoepoen sa- 
jarasa boekan pada tempatnja . 
Dalam perasaan saja, keadaan jg 
baroelaloe ini, sama sekali ta' ada, 
hahkan sebaliknja .., 
-Kita Indonesia apa lagi sebagai 

kami peladjar2 disini, lebih dari 
merasa enggan dan maloe2 ketika 
berdjoempa dengan pemimpin2 dan 
peladjar-peladjar disini, kami terasa 
poela, bahwa Indonesia, memang 
bangsa jg beloem bangoen dan be- 
loem bergerak. ... Lebih dari pada 
itoe lagi, kami telah terdengar sa- 
toe kata-kata jg agak pahit, tetapi 
dekat kepada kebenaran... Katanja 

. Roepanja seroean jang kamoe 
raceng-racoengkan dimata dan dite- 
linga kami selama ini, agaknja sia 
sia belaka. ... . 

Kalau: soenggoeh masakan Cong- 
res Islam jg seramai ini tak terde 
ngar, dan tak sampai kepada Indo 
nesia, jg barang kali masih hiboek, 
memperbintjangkan ekor-ekor Soer- 
ban, Hadji berkoepiah hitam. Kijai 
berikat tali leher dsb. Fertanjaan 
kami ini mengharapkan balasan, 
lebih-lebih dari Moehammadjjah, ka 
rena kami tahoe bahwa disana ada 
Faried Maroef, Abdoel Cohar M. 
dan 1l., jg dahoeloe ketika mereka 
disini . meraoeng-raoeng,  menje- 
'roekan, bahwa Indonesia mesti ber- 
talian tegoeh dengan negeri-negeri 
Islam, lebih-lebih Mesir. .. Tetapi roe 
panja pembitjaraan tinggal pembi- 
tjaraan, dan tjara menjotjokkannja     dioendjoekkan oleh mereka. ... lain perkara...... 

  

sisten masih tjoekoep kekemapatan| 
boeat berpindah kereta api. 

Kira-kira pk. 8 malam keretaapi 
jang kita toempangi sampai dista-| 
tion Malang, Hoofdcomite congres 
beserta pandoe-pandoe telah berse-| 
dia mendjempoet para congressisten, 
jang laloe mengantarkannja ketem 
pat hotelnja masing-masing, jang 
telah disediakan, dan kita poen| 

hotel. 
Kena tioep oedara Malang daike? 

sedjoek, setelah mandi dan mengisi 
peroet setjoekoepnja, kelelahan di| 
djalan Pan hari dapat kita 

i lepaskan dengan idoer jang sena 
njenjaknja. 

Moelai hari ini Senen dfadaeka 
conferentie antara Verbondsbestuur 
P.G.I. dengan Hoofdcomite congres, 
sedang sebentar malam para Hoofd 
bestuur Groepsbonden akan memoe: 
lai mengadakan masing masing 
pleno vergadering. 

BLINJOE ) 
Koerban pertjintaan 

Pembantoe menoelis: 

Di kampoeng Djawa Blinjoe ada 
seorang Tionghoa mempoenjai per 
hoeboengan dengan seorang perem 
poean djalang. Pada soeatoe hari 
dengan tidak diketahoei sebab-se 
'babnja terdjadi pertengkaran antara 

.Idoea orang itoe, sehingga kedoea 
doeanja: memoetoeskan perhoeboe- 
ngannja. 

Oentoek membalas sakit hatinja o 

an mentjari perhoeboengan dengan 
seorang Tionghoa lainnja. Dan mak 
soednja ini tertjapai. Orang Tiong- 
hoa jang ditinggalkan itoe timboel 
iri hatinja tiap-tiap hari mengintai 
hendak menghabisi djiwa orang 
jang mengambil ketjintaannja itoe. 

' Pada soeatoe hari Djoem'at moe- 
lai sore ia soedah mengintai Baroe   Malang, 7 November 1938. 
Ipada djam doeabelas malam wak- 
toe orang ada didalam roemah de-' 

rang Tionghoa itoe,maka si perempoe | 

Ingan kekasihnja, ia mengetok pin- 
toe. 

Waktoe pintoe diboeka maka ke 
doea orang itoe berhadap-hadapa n. 
Laloe timboel perkelahian jang he 
bat diantara kedoea orang 'itoe. 
Poekoel-memoekoel dan achirnja si 
tetamoe jang tidak diharap itoe di 
toesoek peroetnja sehingga djatoeh 
berloemoeran darah. 

Tidak lama kemoedian si korban 
menghemboesk an napas jg penghabi 
san. Pemboenoehnja dengan segera 
ditangkap dan dimasoekkan kamar 
tikoes. 

| LO 
MALANG 

Tanah goegoer.   Di Malang. 

Dari Malang dikawatkan oleh 
Aneta, bahwa djalan Zuid Smeroe, 
pada kilometer 57 tanahnja sama 
goegoer sehingga perdjalanan ken- 
daraan terganggoe adanja. Oentoek 
membersihkan tanah2 itoe, mema- 
kan tempo 2 hari. 

SALATIGA. 

“Perserikatan PRensioenan 
Boemipoetera" 

Aa 

Melantik Pengoeroes 
Besar bagian Isteri. 

Pada hari Minggoe jbl ini ber- 
tempat diroeangan gedong societeit 
Sasono Langen Soeko, Salatiga, te- 
lah diadakan rapat dari ,,Perseri- 
katan Pensioenan Boemipoetera" 
(PPR), dengan dipimpin oleh toean 
R. Prawoto, anggota Dewan Ra'jat, 
jg speciaal datang. Antaranja had- 
|lirin nampak djoega beberapa kacem 
iboe. 
Dalam pertemoean itoe dioemoem 

kan tentang Centrale Pensioen Bank: 
(CPB). Tentang halini baroe baroe 
sadja diadakan konperensi di Djokja. 

Oleh Pengoeroes Besar PPB telah 
diangkat mendjadi commissaris van 
Toezieht dari CPB t.t. R.S. Hardio- 
koesoemo, gepensionneerd algemeen 
ontvanger Salatiga, dan diangkat 
djadi controle-commissie jalah toean 
R, Roedjito, directeur O.L. My Boe 
mipoetera Djokja, dan toean R.M. 
Notonegoro, boekhouder di Javasche 
Bank Djokja. 

Selandjoetnja dioemoemkan djoe- 
ga dapatnja rechtspersoonlijkheid 
dari Pensioenbank Salatiga (PBS), 
sebagai bagian dari Centrale Pen- 
sioen Bank. CPB). 

Diroendingkan poeia tentang per- 
mohonan kepada Pemerentah minta 
restitutie dari hal 1Y0/, korting pen 
sioenan pada tahoen 1439. Tentang 
soal ini maka toean R. Prawotote- 
lah bersoeratan dengan orang2 ter- 
nama di Nederland. 

PBR. PPBRhagian Isteri 
Agenda jg penting dalam rapat 

terseboet jalah tentang pemilihan 
anggota Pengoeroes Besar PPB ba- 
gian Isteri. 
Dengan persetoedjoeannja hadli- 

rin maka terpilih mendjadi anggota 
PB. PPB bg. Isteri, njonja2(semoea 
nja bertempat diam di Salatiga) 
nj. Wongsowadono, isteri dari gep. 
onderregent Klaten, ketoea, nj. Pra 
wirohardjo wakil ketoea, nj. Koe- 
scemonegoro penoelis, nj. Sampoer- 
no bendahara, sedang para pemban 
toe poen diadakan: pembantoe bagi 
Djawa Barat nj. Herman Bandoeng, 
bagi Djawa Tengah nj. Abdulkadir 
Pekalongan, dan bagi Djawa Timoer 
nj. Soengkowo Djember. PPB hg. 

-|Isteri selainnja memperhatikan ke- 
perloeannja kaoem djanda dari pen 
sioenan, djoega memperhatikan pe- 
kerdjaan sosial. 

Setelah dilantik PB. PPB bg. Is- 
teri, maka rapat ditoetoep dengan 
selamat. (ANETA). 

co YG — 

KOETOARDJO 

Pastcor Djawa 

Kembali dari negeri 
Belanda. 

Pada hari Minggoe jbl. ini 
station Koetoardjo agak ramai da- 
ripada biasanja, oleh karena pada 
!itoe hari telah datang kembali dari 
perdjalana nja ke Nederland, Pas- 
toor Padmowidjojo. 

Jang djempoet pada waktoe itoe 
antaranja beberapa pastoor lainnja 
dan moerid sekolah sekolah Ka- 
tholiek (bg“ H.LS dan Muloj. Me- 
reka mengantarkan t. Padmowidjo- 
jo sampai Poerworedjo. 

Pada malam -enen jbl, ini diada 
kan pesta Geredja. (ANETA). 

OBAT GOSOK GIGI. 

  

  

SEMARANG 

Pengambilan garam di Koewoe 

Dari Koetoardjo dikabarkan ke- 
pada kita, bahwa beberapa tam- 
bang garam terletak didaerah on- 
derdistricten Tjirewek dan Koewoe, 
Poerwodadi (Semarang) akan men 
dapat perbaikan,teroetama tentang 
membikinnja, dsbnja agar soepaja 
mempoenjai productie jang baik. 

Sekarang tambang-tambang itoe 
Gibawah penjelidikannja para man 
tri. Mereka ini selaloe mengontrole 
tentang kwaliteitnja garam dan 
tentang banjak sedikitnja jang di 
keloearkan, pekerdjaan lainnja poen 
diatoer menoeroet atoeran jang ter 
tentoe (Aneta).. 

KOEPANG 

Penerbangan2 Inggeris beloem 
sampai ? 

Aneta mengarkan hari Senen dari 
Koepang, bahwa disana penerbang- 
penerbang Inggeris dari Lon 
den ke Australia beloem melaloei 
Koepang. 

Tetapi pagi itoe djam 8 2 boeah 
kapal terbang nampak diatas Atam 
vahas jang moengkin djadi mereka 
itoe. 

Penerbang - penerbang Inggeris 
jang ke Australia 

Aneta mengabarkan, bahwa ber- 
hoeboeng dengan penerbangan dari 
Inggeris ke Australia jang meng- 
gemparkan itoe maka wakil Aneta 
telah mengadakan perhoeboengan 
dengan pemimpin PK-AFN jang 
datang dari Darwin di Koepang 
hari Senen pagi djam 8,25. Kapal 
terbang ini telah mendjoempai ka- 
pal terbang Raf jang 5 menit sebe 
loem itoe, jang telah berhenti di 
Koepang oleh karena kekoerangan 
bensin. Tentang perdjalanan pener 
bangan itoe sedikit sekali jang di 
toetoerkan. 

Anak kapal poeas. 

Dan dikabarkan, bahwa anak-anak 
kapal (djoeroe terbang pertama dan 
kedoea bersama marconist) telah 
poeas djoega sekalipoen maksoed 
jang penghabisan beloem ditjapai, 
sebab mereka telah memegang 
record djoega. 

Kekoerangan bensin 
ta berani teroes. 

Persediaan bensin tidak tjoekoep   oentoek melaloei laoetan Timor. 

  

memakai katja 

  

    BA OA 

Diantara toean2 ada banjak sekali terdapat 
mata, boekan oekoeran boeat oe- 

moerrja lagi (temponja soedah keliwat). 
Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat: 

14 B —BATAVIA-C. tel. 1949 WI., sanggoep mem- 
beri advies serta membenarkan goena keperloean 
toean poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. J, boat 
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se- 
kola, Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata 

ea 

  

  

  
  

& LEDIKANTENHANDEL 

THAY AN 

KONGSIE 
STAALBUS — 

LEDIKANTEN 

Membikin matras — Divan 

Harga pantas -kwaliteit baik. 

Pintoe Besar 72- Tel. 1433 Bat,       
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Kapten Podjok jth, 
Semoeanja oemat selam tentoe 

      

berkah karena oeraian? dari bebe- 
irapa oelama jang pintar?. Selain 

“ sitoe ditjeritakan djoega, apabila 
si kaja berpoeasa, nanti akan me- 
ngetahoei betapa rasanja peroet 
kosong, jang kemoedian akan ter- 
ingat kepada si miskin jang memang 
peroetnja selaloe menderita lagoe 

toek si kaja, Aom setoedjoe banget 
apabila mereka diwadjibkan ber- 
poeasa, wadjib, wadjib, dan nggak: 
boleh kagak!! 

| Sekarang fihak simiskin! Bahwa 
Si miskin dikatakan sore makan, pa 

| gi kagak, itoe boekannja omong kol 
sOng, tetapi in waren zin des woords! 
Oleh karena mereka itoe boleh di- 

bilang saban sari berpoeasa: 

1. Apa mereka itoe diwadjibkan 
atau haroes berpoeasa? ' 

2. Kalau dia berpoeasa apa pah- 
lanja, dan kalau nggak apakah hoe 
koemnja ? ? 1 : 

3. Tempo hari Bang Kapten tanja 
sama Nok Creolin, dia maoe kirim 
apa sama abang boeat boeka poea 
sa? . Disini njata banget, bahwa 
abang poeasanja itoe selaloe ingat 
sama boeka! Hhm! (Hallo, “Oen! 
betoel apa kagak?) 

— Alhamdoelillah. 

   

    

    

    

   
   

    

   

    

    
   

   

        

    

   

      

    
   

  

    

     
   
   

    

  

    

       

    

     
     

       

         

  

Luitenant tjriwis, 

AOM BELENGEP. 

Begini, Aom, pertanjaan ,,apa me 
“reka wadjib of haroes poeasa", jah, 
soedah tentoe wadjib tetep wadjib, 
nggak boleh ditawar oleh keadaan. 
| Kalau bisa ditawar begitoe sih, 

| astaga, djangan, orang selam seloe 
| roeh Indonesia bebas semoea dari 

|. poeasa, ma'loem kalau dipoekoel ra 
— ta, semoeanja fakir. $ 

Paedahnja poeasa, boekan tjoe- 
man mengenai kesehatan badan, 
atau mengenai ,kenal kasihan”, tapi 
masih banjak lagi, teroetama sekali 
»boeat tahan nafsoe made in Djin”. 

Orang boedjang jang nggak koeat 
“ kawin, disoeroe poeasa, soepaja bi 

sa  direm napsoe kawinnja. 

— Welnu: orang jang melarat kliwat, 
| kalau maoe poeasa, apa lagi ditam 
| bain inget kepada Toehan, natuur- 
|. Ijk bisa direm nafsoe njolong, 

nietwaar aom ? 

“En orang miskin, jang nggak 
perloe lagi bladjar bisa ngerasa 
lapar, sebab memang soedah sering 
lapar, kalau maoe poeasa, soedah 
tentoe itoe satoe pengorbanan ke- 
pada Toehannja jang betoel-betoel 

. Ioear biasa. 

Pahla poeasanja ,,sama“, tapi 
atas beraninja korban, insja Allah 
dapat pertoeloengan. 

Sekarang nggak ditoeloeng, jah, 
sebab simiskin sendiri menoetoep 
pintoe boeat datangnja pertoeloe 
ngan, mereka nggak poeasa, sebab 
wadjib poeasa soedah diteboes of 
dibeli dengan kemlaratan. Nee, 
hoor, apa jang wadjib tinggal wa- 
djib. 

Sekarang perkara neng. 
. Aom roepanja maoe boeka ke- 
dok bang Bedjat, dikira ingat ,,boe 
ka” meloeloe, 

” BANG BEDJAT 

djam lamanja tjapai. Dan oleh ka- 
rena mereka menoenggoe instruksi2 
dengan telegram, maka mereka 
tinggal doeloe di Koepang satoe 
setengah djam lamanja. Dalam pada 

. mentjoba akan mengadakan per- 
hoeboengan dengan kapal Raf itoe 
dengan radio, tidak berhasil. Poela 

— tidak bisa melihat dimana kapal itoe, 
my Yg ea 

   

taoe tentang faedahnja berpoeasa,| 

| dari katjamata kesehatan badan, di| SA 

: kerontjongan..Dus van zelfsprekend | 
mereka itoe akan mempoenjai rasa| 
kasihan terhadap si miskin. Oen-| 

nee, geen, kwestie| 
van, boekan ingat ,,boeka”nja, tapil. 

“ ingat, hmm,.... jah... ingat koe-| 

we€nja,.... en... emboeh ingat| 
. opo. 

itoe kapal terbang PK-AFN jang| 

D0 Iakat fitrah. 
Oentoek memoedahkan dan me- 

'njempoernakan pengoempoelan dan 
pembagian zakat fitrah, maka pe- 
n 

Ban 
   

g bagian Penolong Keseng- 
    

      

: Hen ng RO araan Oemoem menjediakan tenaga Si MISKIN JANG POEASA. — Isetjoekoepnja goena keperloean 
TN Tu ios "Nama" “tenaga-tenaga . itoe 

Aom Belengep, pagi-pagiii betoel,|ialah: Ta 
| sebelon ajam pada kekeroejoekan,| ANA 
soeratnja soedah sampai dimedja|Njonja Darmaprawira, Stalweg 29 
“bang Bedjat, entah oppas man ip »  Darmansjah, Achterpasser- 
jang bawa: SE EN PU Te skraat 26 
Soeratnja begini : ». Sadjirin Gang Pabaki 

  

     

. Maesarah Wahab, Tersana- 
Ori “laan 132 blok 9A 
,. Oejo, Kalipahapoweg 35 
—. Ishak, Gang Joeda 17 

Amintaredja, Tjikawao 78 
y (Melong) 

»  Pardjaman, Gg. Kasmin 17 
, “Adirman, Regentsweg 50 

Ressort Tjikoedapateuh. 
Toean Soekarawidjaja, Van Diemen- 

aa straat 20. 
»  Marnas Amidjaja, Van Die- 

MN Kd opt menstraat 4. 
Darmawinata, Van Diemen- 

straat 17. 

Ressort Tjihapit. 

Toean Rosali Amien, Tjihaoergeulis 

1 

Joesoef, Pasirkodja. 
Soeroto, Tjihaoergeulis. 

. Salmin, Sanintenlaan 28. 
». Bardjan, Pasanglaan 27. 

Ressort Tjikawao. 
Toean Arsad, Djalan 

1, 

” 

7 

blok 36 B. 
» Soekartin, Djalan Emong 8Il 

1 — A blok 36 B 
Kartawidjaja. 
Adiwidjaja, Melong pat um 

1, 

” 

IRessort Tjiateul. 

Rachmad, Pasoendanweg 
119 blok 18 B. 

Arsawiria, Gang Asmi 116 
blok 19 B. 

A. Bazar Gang Parendeng 
192 blok 19 A. 

Sambas, Gang Djembatan Ba 
roe 107 blok 18 D. 

S. Tisnasendjaja, Gang Djem- 
batan Baroe, 52 blok 18 D. 

Ressort Tegallega. 

Toean H. Ismail, Stalweg 34. 
Darmaprawira, Stalweg 29. 

Soelkan, Telgallega Zuid 14 
blok 96. 

» Soenaria, Gang Doelatip. 
» LM. Hasan, Gang Maa 

ar EA 163. 
'» Pirdi, Gang Pabaki 56 blok 91. 

Ressort Kebonklapa. 
Toean Mangkoesarono, Pasoendan- 

weg 54 blok 18 €. 
Sadio, Simpangsteeg 25 blok 

15 B. 

Ressort Tjitepoes. 
Toean Adiwikarta, Tjitepoes 87 blok 

DA. 3 
» Basarwikarta, Tjitepoes 55 

blok 9B. 
Somawidjaja, 
blok 9 B. 
Soekatma, djalan Pagarsih 
28 biok 90. - 

Ressort Soeniaradja. 
Toean Md. Joesoef, Achterpasser- 

straat dea 
B. Darmansjah, Achterpas- 
serstraat 36. 
S, Nazir, Kebondjatiweg 49. 
2 Hamzah, Soeniaradjaweg 
Td, : 

Ressort Teloekboejoeng. 
Toean Adiwikarta. Gg. Soekalilah 6 

A. Rodjan Kebonkawoeng 91 
blok 6 B. 

Samsoenoe Valkenetlaan 117 
blok 6 B. 

Soeratman Tjitjendo blok5 A 
1 Nitidipoera, Pamojanan 
Ressort Merdika Lio. 

Toean Trisnaatmadja, Landraad- 
weg 15 blok 1 A 

Oesman Tjiboenoet 97 blok 
5 A 

Soeta, Babakan Telefoon, 
Soera, Babakan Telefoon. 
Partaatmadja, Werkbaas Pro 

vincie. Tjipoeroet, 
Ressort Tjimindi, 

. Toean Taroenadisastra, Pasirkaliki 
: Tjimindi. 

Toean 

1”, 

” 

” 

» 

» 

1, 

Tjitepoes 26 ”, 

y, 

” 

” 

7, 

y, 

7 

,7 

” 

” 

CI 

” 

| | — Imaporra. 
| Penerbang2 itoe setelah terbang 2| ' Welvaartsfonds. 

Pada tanggal 15 November 1938 
pengoeroes stichting Madoera Wel- 
faartsfonds akan bersidang di Soe- 
rabaja oentoek membitjarakan be- 
|grooting tahoen 1939, 

Toean-toean A.J. Wamsteker, ke 
pala Opium- en Zoutregie disini, dan 
J.J. Ochse hoofdambtenaar voor 
algemeene economische aangelegen- 
heden pada dept. E. Z. akan meng-   hadiri persidangan ini. 

goeroes Moehammadijah tjabang| 

34 blok 10. 

Emong 281) 
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LAUT ULI SANGo 
Mengandoeng banjak Vitamine 

“BERGH 

Boemboe 

Sajang sekali 

dan D jan 

   

s0erat 

Toeroetlah perloembaan 
Planta dengan prijs se- 
djoemlah f 250. - . 

| Didalam saben' kaleng 
| Planta ada terdapat satoe 

/ soerat perloembain. 

    

   

P303-38 M 

TT Te 
re: B7 

jang paling 
enak Njonja bisa bikin 
roesak dengan memakai 
minjak sembarangan! 
Pakailah Planta oentoek memboeat 
koewe lapis legit ! 

boeat meroesakki telor' 
itoe jang bagoes, terigoe dan goela de- 
ngan memakai sembarang minjak. Kalau 
Njonja bikin koewe lapis legit, lebih 
baik Njonja pakai Planta, karena ia 
membikin koewe' berwanai sedap, enak 
dan legit rasanja. Koewe' jang dibikin 
dengan pakai Pianta tida akan berba- 
hoe minjak, tetapi mempoenjai rasa jan 
ledzat. Planta mengandoeng vitamine Z 

mengoewaikan dan menje- 
hatken toeboeh. 
Pakailah Planta boeat segala apa 

! Njonja mace goreng. Planta adalah 
alam jang sedjati dan dibikin di Batavia 
hanja dari bahan! tetaneman dengan 

S jara jang bersih sekali. 
Pianta ditanggoeng fl. 10.000 tida me- 
ngandoeng gemoek' babi dan lain bahan 
jang haram oentoek dimakan oleh orang 
Moeslimin. Hal ini soeda diteiepken oleh 

r keterangan dari Dr. Koolhaas 
dari laboratorium Gouvernement oen- 
toek memeriksa ilmoe pisa di Buitenzorg 
dan Hoofdpenghoeloe di Batavia, 
Belilah ini kari djoega satoe kaleng Plan- 
ta dan pakai ia di dapoer dan diatas roti. 

hasi 

   
      

     
    
   

  

   

     
    

      

   

  

     
   
   

      

   

  

  

RADIO-RUBRIEK 

kibat stroom 

    

I 

Kita djelaskan lagi disini apa jang 
dinamakan ,,electrisch veld“ itoe. 
Misalkan kita menghadapi kawat 
koeningan jang dipanaskan hingga 
mendjadi merah (gloeiend). Djadi 
disini kita masoekkan kepanasan 
(warmte) dari pada stroom. Seka- 
rang kawat besar ini kita masoek- 
kan kedalam air dalam gelas. Dan 
air jang dekat dengan kawat itoe 
akan mendjadi asap (verdampen), 
sedang air jang dibawahnja lagi ten 
toelah akan panas sekali dan air 
jang agak djaoeh akan koerang pa 
nasnja, hingga air jang djaoeh se- 
kali akan tidak panas sama sekali. 

Dan kalangan air sekitar kawat 
itoe kita namakan ,,warmtevelds 
(daerah kepanasan) kawat, daerah 
jang mendapat pengaroeh panasnja 
kawat tsb. : 

Demikianlah djoega jang kita li- 
hat dengan kawat jang dialiri 
stroom listrik, jang mempoenjai pe 
ngaroeh kepada daerah kelilingnja. 
Tetapi dalam hal ini kita agak soe- 
kar djoega oentoek menjelidiki ada- 
nja stroom listrik itoe, sedang de- 
ngan kawat jang panas tadi kita 
dapat mengetahoei dan merasai pa 
nasnja. Djadi dalam hal stroom lis- 
trik ini tjoema kita boektikan de- 
ngan akibat2nja. 

Keadaan dalam kampoeng. 

Pembantoe meneoelis : 

Penoelis seringkali mendapatkan 
orang minta-minta didalam kam- 
poeng didalam kota Soemenep, baik 
orang toea jang dengan badjoe tja 
bek-tjabek, maoepoen anak2, hal 
mana penoelis harapkan perhatian 
jang wadjib, apa poela di Soemenep 
ada A.S.IL.B. boekan? 

Djalan? kampoeng jang begitoe 
soesah didjalani diwaktoe moesim 
hoedjam disebabkan djalannja ting 
gi rendah, penoelis menerima keloeh 

na mohon perhatian jang wadjib, 
apa poela mengingat djalan2 besar 
dikota Soemenep diperbaiki dengan 
hiasan pemasangan tangga tangga 
lektris jang mendjadi moleknja kota 
diwaktoe sendja nanti, semestinja   kesah pendoedoek hal itoe, jang ma- | 

listrik diloear 
. kawat : 

Oleh : ,,Aether 

- 

Kalau kita mengambil sekerat be- 
si jang kita boengkoes dengan 
lingkaran-lingkaran kawat jang di 
pisah dengan alat pemisah dan ka- 
wat itoe kita 'aliri stroom listrik, 
maka dengan sendirinja besi itoe 
akan mendjadi magneet. Namanja 
ialah electro-magneet. Tetapi kalau 
stroomnja kita hilangkan lagi, ma- 
ka besi tadi akan mendjadi besi 
biasa, tidak mempoenjai sifat mag- 
neet. 

Tjontoh adanja magneet ini se- 
karang banjak sekali dipergoenakan, 
misalnja kalau orang hendak meng 
angkat barang barang jang berat. 
Oentoek ini kita memboeat electro- 
magneet dari besi jang kita lepaskan 
pada barang itoe. Setelah itoe kita 
aliri stroom kawat itoe, hingga besi- 
nja mendjadi melekat (kleeft), kita 
angkat barang itoe kedalam kereta, 
dan setelah itoe stroomnja kita pa- 
damkan. Dengan ini maka besinja 
akan djatoeh dari magneetnja ke 
dalam kereta tadi. 

Hal magnetisme ini nanti akan 
kita djelaskan dihari datang. De- 
ngan tidak memakai sifat ini kita 
tidak akan bisa memetjahkan soal 
jang soelit itoe, sedangkan kini se 
gala itoe telah tersediakan goena 
kita. 

(Akan disamboeng). 

tinggalkan, dan pendengar penoelis 
sebagian pendoedoek soedah ada 
jang mohon dengan rekest pada 
R.R. di Soemenep hal permohonan 
perbaikan djalan kampoeng itoe. 

PG. L 

P.G.I. tjabang Soemenep jang ba 
roe Ik. 2 boelan berdiri, sekarang 
telah mempoenjai anggota Ik. 78 
orang. Itoe ada satoe kemadjoean 
jang soekar bandingannja. 

Doenia Moehammadiah 

Menoeroet keterangan jg sampai 
ditangan kita. Moehammadiah bagi 
an PKOdi Soemenep beberapa boelan 
jang laloe memadjoekan rekest pa 
da R. R. oentoek mohon subsidie. 
Moga-moga hal itoe dapat perhatian 
oleh jang wadjib.   djoega djalan kampoeng tiada di-   

HALAMAN KEHAKIMAN. 
  

Sk. Gang Kesehatan 

Penggantian oeang jang dipakai 
boekanlah satoe alasan oentoek 
memberikan ontslag dengan hormat. 
Dengan atau tidak dengan hormat 
ini tergantoeng pada instantie, jang 
berhak mendjatoehkan poetoesan 
ontslag. Penggantian tadi bisa mem- 
pengaroehi dan djoega bisa tidak 
mempengaroehi atas sifat ontslag. 
Memang dalam oemoemnja dikira 
bisa, tetapi tidak. Tidak ada atoe- 
ran jang mewadjibkan atau jang 
melarang soepaja penggantian itoe 
mendatangkan sifat ,,eervols, 

Atoeran jang mengatakan, bahwa 
setelah sekian tahoen sifat ,,oneer- 
vol” haroes diganti ,,eervol” sepan 
djang pengetahoean kami tidak ada. 

Atas permohonan, G.G. berhak 
menggantinja, tetapi ini tidak ber- 
arti bahwa tiap-tiap permohonan 
akan dikaboelkan. Poela tidak ber- 
arti, bahwa satoe kali ditolak ber- 
arti ditolak boeat selama-lamanja. 

Abonne no. 14440. 

Pertanjaan toean tergantoeng ke 
pada adanja atau tidak adanja per 
setoedjoean dengan juwelier B. 

Kalau B menjetoedjoei adanja pe 
njerahan bajaran hoetang 'oleh A 
kepada incasso kantoor.C. A tidak 
oesah membajar hoetangnja lagi ke 
pada B. Sebab dengan persetoedjoe 
annja B jang haroes menanggoeng 
risiconja, 

Tetapi kalau tidak begitoe, arti 
nja B tidak menjetoedjoei bahwa 
pembajaran kepadanja diserahkan 
kepada C tentoe sadja A jang me 
nanggoeng risiconja kalau C. tidak 
memenoehi kewadjibannja. Djadi A 
mesti haroes membajar hoetangnja 
kepada B. A hanja mempoenjai 
hak oentoek meminta oeang jang 
telah dibajarnja dari C. 

Lantaran kepada C telah didja- 
toehkan faillissement,maka Aharoes 
memadjoekan permintaannja kepada 
Weeskamer. Weeskamer nanti jang 
akan membagi bagi failliete boedel 
dari C diantara orang orang jang 
mempoenjai hak atas failliete hoe- 
del tadi. Adapoen pembagiannja 
,fonds-fonds gewijs“ artinja, kalau 
seandainja boedel hanja berharga 
£ 1000,— sedang djoemlah oetang 
dari C ada f 4000,— maka tiap jg 
berhak hanja dapat '/, dari semoes 
tinja. Inilah risico tsb. diatas. 

— 9 — 
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11.30 

5.40 
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» 

an 

memperdengarkan Gam) 
boes Orkest jg dipim | 

” 

"Tek 

0. PMH 45 M, Batavia 11 190 M.| 
—. Bandoeng II 103 M 

sore 

| Lagoe 

    oleh p 
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Be Maa PMH 45 M Batavia Il 190 M, Ban! $ 
Hr “doong. 11 103 M. k 

ha agan sore Krontjong-Orkest ,,Si-| 
pa nar Batavia” dipimpin 

“oleh t. M. SagiBat. 
Gamboes Arab, dinja 
njikan H. Jasin All 
Djawi dan S. Moehar 

. mad 
Lagoe Ketjapi Soenda, 
dinjanjikan oleh Nji 
Moersih dan Neng Ito! 

- 1,20 malam Lagoe Tionghoa 
— Berita2 sk. dan kabar 

dagang 
Wajang Orang 
Moeljo” dari Solo 
Pembitjaraan tentang 
Philosophie 

Dihoeboengkan dengan 
penjiaran ketimoeran | 

goenaj di Soerabaia, 

| pin t. S. Albar 
'Pembtjaraan tentang 

. Agama Islam oleh t.H. 
A. Salim: 
'Chasidah oleh .  Mach| 

moed Saad 
Toetoep Aa 
PMN 29 Ui 
' Pembitjaraan tentang | 6 
En Islam oleh en 

A. Salim 
Chasidah oleh Mach- 2 
“moed Saad 
Lagoe Arab nakuti di 
njanjikan oleh Mme 
Nadra dan Asmahan 
On 

m is 10 'Nov. 
PMH 45 

'Lagoe Djawa dolanap 
dinjanjikan oleh M,A. 

“ri 

: Tionghoa | 
oleh t. Ong Soe Aan 

3 Membara Ke g “910 » 'Lagoe Arab modern 
Pa . malam Lagoe Hawaii 2 30 “1, Gambang Kromong 

». sLagoe Djawa , ang-| 3 ' Orkest,,SinHwa Lauw", 
koenegaran” : dipimpin oleh t. Tan 

».. Pantoen Soenda dengan | 5 Pitjis 
pimpinan t. A. Saleh /11,30 ,,  Toetoep 

3 Berhenti 2 PMN 29 
Kemis10 Nov. '11.— malam Gambang Kromong-Or 

pagi 'Lagoe Djawa : kest ,,Sin Hwa Lauw” 
Ke Lagoe kanan | PRA LagoeMelajoe seberang 
».. Lagge Den 112,— ,.  Toetoep 
2 Ba ta D 

.siang Lagoe Ara PROGRAMMA V.O.R.L. 
» Lasotinaon Luka Zender YDH. 7 golflengte 

se Lagon Hawaiian Poerba Te en 
Rebo 9.Nov, 

2 | Bertonti SR 
sore Tjeritera ketoprak 5.— sore LagoeDjawa 

» Lagoe Krontjong dan| 545 ,,  Lagoe Soenda 
— Stamboel Abdullah 630 ,, Berhenti 

»  Lagoe Soenda ketjapi| “,— malam Berita sk. Indonesia 
Tanda bedoek magrib| 1.20 ,, Lagoe Krontjong 

. diteroeskan Adzan 1 1 Berita sk. Soenda 

»  Pengadjian dari piring S— .. Lagoe Ambon 
hitam 8,15 ,,  Krontjong-orkest ,,De 

».. Membatja sk. . Nachtstem” terpimpin 

malam Opera melajoe dari pi oleh t Karis 
ring hitam PP Toetoep. 

». Lagoe tidak memakai| 
Ten! Et o Kemis 10 Nov. 

».. Pembatjaan oer'an 
dengan keterangannja 2130 sore Lagoe Soenda 

| oleh Nj. Amezar Rais| ge " ana DN 
» Njanjian dari Omi Kal 6:30 ” agoe Hawaiian 

soum » Berhenti 
».. Gamboes dan Kraton 7,— malam Berita sk Soenda 

hnium Madan Tn Lagoe Gamboes 

Pi Berhenti 180, Membatja @oer'an de 
: $ ngan ditafsirkan oleh 

h toean Kamaroedin NIROM TIMOER : 
Tania Barat 8— ," Lagoe Djawa 

: 830. an Lagoe Soenda 
Bandoeng II 103: Batavia II. as0| 9— ',, . Mondharmonica-orkest 

2 PMR 8, PMN 20. . oleh perh. ,,Mouth Or- 

Io— Ti Toetoep 
. Rebo 9 Nov. - : 

PMH 45 3 SRI 

7,30 ” 

Ke 

8, 15 : 

8,30 

7, 

6.— sore 

7,30 
1,49 

"3 

” 

815 ” 

8.45 »,   Mardoeraras 
Soenda pakai 12, — 

ketjapi 
“oleh Nji R 

— Mengadji @oer'an dari) 
plaat 

Fa Na rib, dilandjoetkan de 

njikan oleh Nji'R.H. 
“Djoelaeha 

: 1. — - malam Kamermuziek dimain 

Tapa oleh toean2? 

Golflengte 86, 96. 

Rebo 9 Nov. 

1,15 malam Plaat - -plaat Ig Djawa 

. ton Soerakarta 

' Chabar dalam bahasa 

- dari Studio 
. Toetoep: 

Kemis 10 Nov. 

Djoemahat 11 Nov 

12,— siang Samboengan dengan 
Mesdjid Besar direlay 

1,— lohor -Toetoep 

1,30 malam Pidato tentang hal 
Khong Kauw oleh toean | 

  

7 dinjanjikan 
R. H. Djoe- 

laeha dan Nji Resna 

gramm. 
Adzan H atuniktod Mag- 

ngan Chasidah 
Gamboes Arab "dinja- 

kan oleh Stddio-Orkest, 

Gloendoeng dan Poni-| 
man dengan lagoe2 
melajoe tiada dinjanji 
kan 

' Berita s. k. dan kabar 
dagang 
“Lagoe Krontjong 
Chasidah dari plaat 
gramm. 

Pembitjaraan tentang 
Agama Islam dalam ba 
'hasa Melajoe oleh J.M. 
Boe pati Bandoeng 
Chasidah dan mengadji 
Doer'an . 

Pidato peri hal keseha 
tan oleh padoeka t Dr 

“R Saleh Hofarts Kera 

Berita pers 

Belanda 
Keterangan hal Laila 
toel Godar oleh toean 

. kjahi Mohammad Edris 
Tjlempoengan compleet 

Samboengan dengan 
Mesdjid besar £ 
Berita pers 
Chabar - chabar dalam 
bahasa Belanda Ka 
Plaat-plaat lagoe Arab 

. modern 
Chikmahnja berpoecasa 
oleh t kjahi Sjoehoedi 

Laras-madijo soemba- 
“ngan perhimpoenan P' 
PMS: 
Toetoep 

Si Ra Va 

Auw Ing Kiong 

Berita pers dan chabar| 
chabar dalam bahasa 

Belanda 
Krontjong-orkest soko 
ngan de Solose Nachte 
aal 

| 5.30 sore Lagoe Djawa 
TA Berita soerat chabar 

bahasa Barat 
6— ,  Peladjaran tembang 

oleh t. Kartosoeworo 
6,45 ,, Lagoe Tionghoa 

112,— siang Disamboeng dengan S. 
R.I. 86m ke Mesdjid 
Besar Soerakarta 

1— Toetoep 
5.30 sore Lagoe Loetjon 
545 Berita s.k. bah. Barat 
6— ,, Lagoe Djawa 
7— malam Hal ,,De Verborgen zij- 

de der dingen”, oleh 
R. Koesoemodihardjo 

Ai Berita sk. bh. Indonesia 
YAH Muziek Tionghoa Amoy 

sokongan dari perkoem 
poelan Hoo Hap Solo 

Io— Krontjong-orkest soko 
ngan dari S.K.O. Ke- 
prabon Solo 

2— Toetoep 

  

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

Rebo 9 Nov. 

7.— malam Hal ,,Kasoesastran Dja 

5,30 sore Lagoe Djawa 
DD 1, Berita soerat kabar 

bahasa Barat 
6.— ,, Mengadji @oer'an dan 

adhan 
MEN Lagoe Melajoe 
6.50 Lagoe Arab 
7.— malam Hal Igama Islam oleh 

Mevr. Koesno 
7,30 ,, Berita soerat kabar 

bahasa Indonesia 
TG Membalas soerat2 
SOON Lagoe roepa-roepa 
9,— ,. - Samboengan dengan 

Societeit ,,Chuan Min 
Kung Hui” 

10.— » Toetoep. 

Djoem'at, 11 Nov. 

PENJIABRAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

SoerabajaI 31, Soerabaja II 95, Soe 
rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 

II 128, Semarang II 111, 
SoloII 120 

Rebo, 9 Nov. 

Soerabajall 68 m dan1V 129m, Se- 
marangll1i1m, Djokja ll 128m 

“Solo ll 120m 

Bai sore  Gending-gending Dja- 
wa Tengah dari piring 

In 3 hitam. 
5.30, Peladjaran ternbang 

oentoek anak2 dipimpin 
“oleh toean Soediono. 

6.—.,.  Njanjian dan Donge- 
ngan oleh dan oentoek 

| anak-anak dari oemoer 
“9 sampai 

serta pembalesan soerat 
| soerat oleh Tante Han. 

7. — malam Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 

' Membalas soerat-soerat 
“dan rapport-rapport 
Disamboeng dengan 
Zender S.R,I. di Soera- 

'karta, memperdengar- 
kan gending2 Djawa, 

“ disamboeng dengan Na- 
'sehat2 peri kesehatan 
'oleh toean Dr. Saleh, 

Ke | Hofarts Kraton Soera- 
ca mkarta. 

' Meneroeskan siaran da 
“ri Studio Nirom di Soe 

“ rabaia, memperdengar 
kan matjam2 lagoe 
Tionghoa, 
modern. 

7,15 Pen 

» 7.20 

8.30. 
pin oleh toean S."Albar 

“didalam Studio Nirom, 

tjam? lagoe Arab. 
Roepa-roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel. 
'Toetoep Ike 

Kemis 10 Nov. 

Soerabaja.! Golflengte 68m, 
dan IV 129m 

wi”? oleh t. R. M. Soe-| 
lardi Hardjosoedjono 

Ta Berita soerat chabar|. 
bahasa Indonesia 

KAN Toha Silahkanlah, siapa soe 
'ka menjokong Klene- 
“ngan? 

9o— Motjopat oleh Njai De- 
mang Madoeraras 

M— Melandjoetkan klene- 
ngan? 

12, — Toetoep 

Kemis, 10 Nov. 

6.— pagi Genderan dan tjlempoe| 
ngan 

10— ,, Toetoep 
1—', Lagoe Melajoe 
TI3O Cursus masak2 oleh 

Roro Soekartinah 
12.— siang Toetoep 

13 tahoen,! 

Opera dan 

' 'Gamboes Orkest dipim 

'memperdengarkan ma-/| 

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

    

    oetoep 

6.30 pagi Roepa-roepa lagoe Ti- 
onghoa modern 

Fiko Toetoep 

        

9 9 | Lague Arah dari Jech Albar 
Tida lama lagi aken bisa didapet di atas PLAAT GRAMOFOON 

tiap ME ENAENG CANARY 

Plaat2 jang aken kloear pertama: 

AL FADJAR - 1 & II 
DJIDABIL INAB / WALIEL JAL 

ASJIGEN 
JAOMIS SAMAH / FIELMASJARAH 

FINDJAN 

s Sole Distributor : 

Firma HOO SOEN HOO 
Soerabaia — Semarang — Batavia 

“- i 3 

Soerabaja Il 68 m, dan IV 129 m Se-| 2.20 ,, Mengoelangi pekabaran 
marangll111m, Tea 1 128m 22 Le sa 

Sololl 120 m Lea emboekaan 
5.03. ,,« Salon Orkest 

5.—. sore Lagoe-lagoe Malay Opej € — ,, Tentang kepandoean 
ra dari Singapore 6.30 ,, Schrammelwijsjes 

5,30 ,,  Lagoe-lagoe Hawaiian| 7... malam Perkabaran 
dimainkan oleh »The 1,20 ,,  Pemand. programma 
Hawaiian Big Boys” | 7,23 ,, Mana soeka — populair 

540 ,,  Lagoe-lagoe Arab. Di| 759 ,,  Pemand. Loear Negeri 
waktoe Magrib menga| 819 ,, Lagoe dansa 
dji dan soeara adzan| 840 ,, Omroep Orkest 

6— Roepa-roepa lagoe kron| 9,40 ,, Gramofoon muziek 
tjong dan stamboel 9,58 ,, Koersen 

6,30, Chotbah tentang hall19,— ,,  Jeanette Mac Donald 
Agama Islam oleh seoj11— Toetoep 
rang poeteri dari per 
himpoenan ,,Wanita B.R.V 
Joewana” TA 

6.50 ,, Lagoe-lagoe Hindoes- Batavia I 157,89 m. Batavia II 
tan dan Urdu 61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 

7-— malam Berita soerat kabar dan | Kaboemi 12,18 m. 
kabar dagang Rebo, 9 Nov. 

FA Membalas soerat-soerat Shane “Manda Wakina 
3 t ae. 

kau en Si : 0L.5, Peladjaran Gymnastiek 

Tn en Tafsir @oer'an oleh t.. 530 ,, aan RI deon Wiz- 

H. Goefron 5 
815 ,,  Lagoe-lagoe Arab di 0 ae ng Sen nan 

Ba n oleh Enayat oleh Tante ang jak anem 
S3 Mengadji @or'an oleh en aa an 

2 ulb i d , ” 

Nan Baradja 9 (-— malam Viool dan Piano-soli 

9 — Klenengan dari Studio 1D Pem. loear negeri oleh 
Nirom, meloeloe gen- g Hen . Ai 
2 : : Ga Bem, 

Ting Ke AN 2 845 Njanjian Paul Robeson Le santan pimpi 2 Phohi-Relay 

An Ta | 900 3. Pidato oleh Njonja L, 
HR Nardthen 

Ta in 9,30 .,, Symphonie-concert 

ROGRAMMA NIROM Mn na mai 
Penjiaran Barat Pet Toetoep 8 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— : 
atas 205 m. West-Java : Batavia 126, 5 SEN NON 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-| '.— pagi Tanda waktoe 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-| 7,01 ,, Lagoe gramofoon 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe-| 1,30 Berita pers 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.—atas| 7.40 ,,  Melandjoetkan lagoe 
25 m. Soerabaja III 1956, Semarang gramofoon 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, ana Keap hi 
Tiepoe 186. Pe Sore anda waktoe 
Jep BO, Vocaal programma 

Rebo, 9 Nov. at Orkest 

5.— sore  Pemboekaan 645. ,, Berita pers 
5.03 ',,  Gramofoon muziek 1.— malam NN 
6,— Idem is- 

6.30 ,,  Lagoe Dansa terextet 
7.— malam Perkabaran 1380, ea Weber dan Or- 
720 ,,  Pemand. programma 8.15 SA 
KIR Mana soeka 1 1 : 
750, Causerie Dr Janssen | 530 Tana oleh James 
8.10 ',,  Omroep Orkest Na Phohi-Relay 

ta 1 Ah 9,10 ,, Soeara? jang terkenal 

10— Die Fledermaus" aan ” Te ena 
: 7 . Loe Ike Toetoep pen Tosebap p 

Kemis, 10 Nov. 

6.30 pagi Gymnastiek Hi 
CAD Gramofoon muziek 
(OS Idem 
Bg Toetoep 
1.— Pemboekaan 
GOS Ha Fransche Suites 
SI "ia Chotbah Agama 
12.— siang Orkest Robert Gaden 

1 Peda Nan " Carel van der Bijl Trio CUCHEFBRIEK GRAF MOLANUET OT 89 BAT. C. 
1.— Matjam? Instrumentaal $ 
1.20 lohor Perkabaran 
NO ida Lunch Budapest KLAKU WAK YAKIN UI AU AAU TAI 

    

  



    

  

  

    

            

     

  

    

  

    
   

   

    
    

     

    

    

   

    

    

    

   

    

   
    

      

  

  

  

     

      

1 nja kemur Lha Yan 

| gaimana oemoem telah mengetahoei 
dengan tidak sjak lagi, perdjoea-|re 
ngan orang Arab Palestina semai 
-mata oentoek membela tanah So: 
Lean Islam jg hendak direbc 

' seboet dalam berita? kawat. Soen 

' koempoel saban hari 
Moeftiini. Oleh Fransch, permintaan | 

gaan in 

  

stina jang da 

  

betoel, masih kita mendapat kenj 
taan, na be 
   

   kin hebat dan bersemangat. Seba. 

K oleh lain orang, mereka ini « 

jg menghina ini masih di seboe 

goch terlaloe, dan tidak ag 

  

   

    

Ibn Sa'oed 

Fihak: asing masih teliyi mena 
ka, bahwa perdjoeangan orang Arab 
Palestina ada dipimpin oleh bebe 
rapa pemimpin dari loear Palestina 

— lebih tegas dari Damascus, sebagai 
mana berita Iransocean tg 30/10/38.: 

Jang sangat di tjoerigai, ialah 
Moefti Besar Amien Alhoesaini jg: 
bermoekim sekarang di Libanon. 

.. Doegaan jang keras ini telah di 
njatakan dengan meminta bantoean 

| kepada pemerintah Fransch di Bai- 
...roeth, soepaja roemah Moefti di|£ 

es geladah dan di amat-amati apa be- 
toel banjak pemimpin pada ber- 

di roemah 

ini telah dikaboelkan, dan roemah 
. Moefti telah selidiki dan digeladah 
di waktoe tengah malam, tetapi de- 
ngan tangan kosong, mereka tidak 
dapatkan sedikit boekti walaupoen | 

| dari soerat2, jang menoendjoekkan 
bahwa Moeftiada organisator pem- 

' berontakan di Palestina. Jang mere-| 
ka dapat saksikan ketika itoe, Moefti 
Besar lagi tidoer seperti biasa. 

Djoega fihak Inggeris masih tetap 
$ menjangka, bahwa salah satoe ke- 
radjaan Barat ada menjokong dan 
membantoe perdjoeangan orang A- 
rab Palestina. Oentoek menolak doe 

“jang tidak beralasan, ki- 

   

— tambah-tambah panas “dan semang- |: 

      
   
   

|. bangsa asing masih tetap dianggap rer 
| bandieten, sehingga kini perkataan|     

      

    

  

   
    

    

    

ata jang mereka mempoe 
anjakan mereka mendapat 

dari tangan soldadoe2 Ing- 
orang orang Jahoedi, ka 

. keberanian mereka. 
Ma jang membilang, bah- 

1 wa banjak oeang asing mengalir 
TN pornpea membantoe pemberontakan   

—
n
a
m
 

  

' litoe, 
dan 'tidak beralasan: 

  

“Salah satoe' 'sk. Mesir telah kabar 
kan, bahwa kaoem Moeslimin di ne 

Soemali dalam djadjahan Italie 
telah Maa oeang derma oen 
toek mem at 0     
lestina. “Apa achirnja Perda? 

''Oeang dermaan ini telah di beslag 
oleh kekoeasaan Italie di sana, dan 
tidak boleh di kirim ke. Palestina'| 
Dengan perboeatan Italie ini, terang 
sekali jg Italie tidak membantoe 
kalestina, malah membantoe Ing-| 

. geris semata2, meskipoen Duce Mus 
solini telah berkata jg ia ada pen- 
djaga Islam dan oemat Islam! Dja- 

di terangnja, apa jg orang mendoe 
ga, jg Palestina itoe di sokong dari 
belakang dengan tangan asing, ada 
tidak benar dan salah wissel! 

Oemoem tidak mengetahoei, bah- 
— wa advies2 jang dimadjoekan oleh 

Taufig Soewaidi minister loear ne- 
geri Ra ada satoe soeara dengan 
advi ari radja Ibn Saoed, lebih 
tegasnja, doea keradjaan dengan 
satoe soeara boelat. Karena, Ibn 
Saoed sendiri telah menerangkan/ 
“kepada kepala2 soekoe orang Arab: 
Nidjid, begini katanja: ,,Saja telah 
panggil wakil saja dari Irag oen- 
toek menghadap saja, kepada siapa 
saja berikan keterangan dengan 
sedjelas-djelasnja tentang pendapa- 
tan. “dan sikap keradjaan Arabijah | 

  

jjah terhadap soeal Palestina, 
soepaja dapat kiranja bekerdja 
'bersama2 dengan Pemerintah 
tang : 

' Begitoelah jg terkoetip dari ai 
Alfatah No 618 tgl 13 Radjab 1357, 
Dengan berita ini, terang sekali jg 
radja Ibn Saoed tidak membersih- 
kan tangannja dari soal Palestina, 
meskipoen beliau tidak-gembar-gem 
bor, tetapi dengan ichlas hati Ibn 
'Saoed teroes membantoe, dan tetap 
'menjokong soal Palestina, meski 

Ipoen harga Palestinaitoe 
adabegitoe mahalnja, se- 
bagaimana Amier Soe'oed telah oe- 
tjapkan perkataan ini tempo ia di 
interview. oleh Reuter di Marseille, 
baroe ini, tentang bagaimana sikap 
nja Pura: “soal Pn 

  

  

  

Erfpachts-ordonnantie 
-Boeat daerah- daerah| 

: zelfbestuur. 

Dengan Besluit Goebernemen, te-| 
lah ditetapkan, 'bahwa ordonnansi| 
oeroegan Erfpacht didaerah2 Zelfbe- | 
stuur diloear Djawa dan Madoera| 
— (stbld.1919No. 61 ,, seperti paling achir | 
diroebah dengan ordonnansi tertang | 
gal 29 September 1938 ' stbid. No.| 
590) moelai 1 December 1938 akan 
dibikin berlakoe boeat landschap- 

— Iandschap Deli, Serdang, Langkat, 
Pelalawan dan Siak Sri Indrapoera, 
semoeanja dikeresidenan Pesisir Ti 

.moer Poelau Soematera. 
TN ta 

. Kanditat Arrabitah Hanna 
Boeat anggotaj 
Dewan Ra'jat. 

'Aneta mendengar kabar, bahwa| 
(hdofdbestuur Arrabitah al-Alawijah 
telah mengirimkan soerat permoho 
nan kehadapan G.G. soepaja toean| 

Isa. meat da Mn A boslkan 
Alatas diangkat mendjadi anggota 
Dewan Ra'jat. 

Toean tsb. adalah anggota Raad 
van Beroep pada Belastingsdienst 

'Iboeat bangsa Arab, dan terkenal 
Idalam doenia kesosialan di Betawi 
ini. 
Beliaupoen mendjadi anggota da- 

Gan ar Han 

' Sembrnlibasi 

Tentang maksoed akan mengada 
'kan sentralisasi dalam badan badan 
gemeente, maka menoeroet soerat 
B. en W. tentang begrooting 1939 
jang diserahkan kepada dewan ge 
.meente, kita dapati sebagai beri 

Matan Tentang pembagian pekerdjaan 
Lama bat dalam badan badan 
'kas dan penarikan jang diremboek 
pada tahoen jang laloe, sekarang 
soedah terdjadi. Ta 
kekarang masih dibitjarakan ten 

tang sentralisasi dalam soal boek 
'houding dan a ministrasi dari be 
berapa badan dan peroesahaan. 
B. en W. mengharap dengan segera 
akan memberi poetoesannja. 

had Ja akan diselidiki oleh B. en 
W. apakah dapat djoega dalam ba- 
dan-badan technisch diadakan sen- 

  

  

i telah Pp na Dan! 
n gg Abah Palestina, Sa 

Dea Arab sadja. Ma- 

A 
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(7 perarran zte VAN BeondragCne KUN | 
: LABORATORIUM VOOR 

20 SCHEIKUNDIG ONDERZOEK 
VAN GR APDBEMNG kanan 

      

   

    

Ci 
1D. LABORA" TORIUM VOOR NN anon NAN MARSEN 

TELEGRAM ADRES: ANALYSE 8 

  

(ama 2 

NVERKLARING/KETRANGAN " 
SEE BLISI KIE ALAIN 

L 4 

Na. 

| BINTENZORG. 2h hugustus 1938. 

Dr, D.R, Koolhaas, Pembesar dari kantor Laboratos 

5 rium voor Schetkundig Onderzoek dari Departement Econo- 

mische Zaken di Bogor, menerangken dengan ini, 

margarine "Blue Band” dari kepoenjaan N.V. van den Bergh's 

fabrieken di Betawi, diperiksa teroes oleh Laboratorium. 

Pada waktoe pengawasan tiap-tiap boslan tentang hal 

'bahan?, jang dipakeinja, waka kedapetan, bahwa itoe wars 

garine tidak berisi gadjih babi.- 

Jai tjop dari Blue Band ma- 

yoek segistratie oemoera 

December 
1524 atas nommor 39153 

BLUE BAND 
| Rolal boeat orang Moeslimin 

Het Hoofd y/h Laboratorium 

voor Seheik 

bahwa 

   

  

ig Onderzoek    

(D.R, Koolhaa 8).       

  TS 

  

Toean Harjono bekas pemimpin 
: 5 PN. RG Bener 

Berangkat ke Digoel 
boelan December. - 

'Baroe baroe ini nj. Harjono, bekas 
pemimpin P.N.I. jang ditangkap oleh 
dakwaan berhoeboeng dengan per 
gerakan Partai Repoeblik Indonesia 
dipanggil oleh polisi bagian P.I.D. 
Perloenja ialah oentoek diberi ta- 
hoekan, bahwa berangkatnja soeami 
nja nanti boelan December diantara 
tanggal 1 dan 15 boelan itoe. Poen 
diberi tahoekan soepaja bersedia dan 
siap oentoek berangkat ketanah pe 
ngasingan tsb. 

—O9 — 

Koeli Indonesia boeat djadjahan 
" Perantjis 

Menoeroet beslit Goebernemen, 
batas-tempoh doea boelan jg mem 
berikan kesempatan kepada Kongsol 
Djenderal Perantjis di Betawi me- 
ngambil sebanjak - banjaknja 550 
koeli Roemipoetera dari tanah Djawa 
dan Madoera boeat- onderneming- 
onderneming pertanian, tambang 
dan peroesahaan-tangan di Nieuw- 
Caledonia (djadjahan Perantjis) di 
hitoeng moelai 19 Oct. ditambah 
dengan batas doea boelan lagi. 

Dipindah ke Tjirebon 

Toean Soekiman dd. Gowv. 
arts pada D.V.G. moelai tanggal 7 
November '38 dipindah oentoek se 
boelan lamanja ke Gemeente Zieken 
huis di Tjirebon, Djika Geneesheer- 
Directeur roemah sakit terseboet 
soedah semboeh dari sakitnja, ma- 
ka beliau ditarik kembali ke Hoofd- 
kantoor D.V.G. di Betawi. 

—ij —— 

Pertoendjoekan goena amal. 

Goena Roode Kruis 
Tiongkok. 

Penoelis oemoem dari Comite jg. 
diwadjibkan  mengatoer pertoen- 
djoekan tonil jg. akan dibantoekan 
pada Roode Kruis Tiongkok menga- 
barkan kepada Aneta, bahwaper- 
toendjoekan akan dilangsoengkan 
nanti pada tanggal 10 December 
jad. dan akan mengambil tempat 
disalah satoe gedong theater di kota 
lama (Batavia). Dalam tonil itoe jg 
main orang2 ternama bangsa Tiong 
hoa dan akan ambil tjerita Tionghoa 
dan Peranakan Tionghoa. 
“Dikabarkan lebih landjoet, bahwa 

sampai saat ini pendapatan adver- 
tentie dalam boekoe programa soe-   tralisasi.   dah ada f 10.000.—   

Perkara Malkoff pentjoeri 
bangsa Roes. 

'Aneta mengabarkan, bahwa hari 
Selasa ini telah dimoelai memerik- 
sa perkaranja Malkoff jang telah 
menggelapkan di Bandoeng, Sema- 
rang. Terdakwa itoe dibela oleh mr. 
Pol, sedang jang mendjadi djoeroe 
bahasanja ialah Schreiber, redac- 
teur s.k. ,,Het Nieuws van den Dag", 
tetapi pemeriksaan dilakoekan da- 
lam bahasa Inggeris, jang didjawab 
nja djoega dengan bahasa Inggeris 
dengan lantjar. Ia dengan djelas 
meloekiskan penggelapan jg ia la- 
koekan di Semarang, sedang ia me 
moengkir tidak mendjalankan per- 
boeatan demikian di Bandoeng. 

Ketika Malkoff itoe ditanja dalam 
pemeriksaan jang pertama maka se 
gala pemeriksaan itoe didjalankan 
dalam bahasa Roes. Poen dalam pe 
meriksaan apakah ia menggelapkan 
di Bandoeng, ia selaloe moengkir. 

—g —— 

Gedong Thalia Theater Betawi. 

Salah satoe gedong boeat per- 
toendjoekkan jg- paling toea sendiri 
di Betawi jalah gedong Thalia The- 
ater di Molenvliet-Oost, Prinsen- 
laan, Betawi. 

Gedong ini digoenakan oentoek 
permainan tooneel dan djoega oen- 
toek pertoendjoekan1 bioscoop de- 
ngan film bisoe. Tidak lama lagi 
gedong ini akan dipergoenakan 
oentoek pertoendjoekkan jang ter- 
tentoe. 

Satoe theater-concern dari Singa- 
poer, Shaw. Brothers, eigenares dari 
bermatjam-matjam  theaters dan 
beberapa pertoendjoekkan lainnja 
dikota Singapoer, telah menjewa 
gedong terseboet. Berhoeboeng de- 
ngan itoe maka gedong itoe seka- 
rang baik bagian loear maoepoen 
bagian dalam diperbaiki. 
Dikabarkan lebih landjoet, bahwa 

setelah dirobah bentoeknja, maka 
gedong itoe diberi nama lain. Di 
dalamnja akan dipertoendjoekkan 
cabaret Tionghoa modern dan per- 
toendjoekan film. (ANEIA). 

2 maan Kp sewa 

Benoeman tinggi 

Dari Bogor wengan opisil dikabar 
kan bahwa jang dibenoem mendjadi 
direktoer V & W ialah toean D, R. 
K. de Boer, hoofdambtenaar jang 
kini dalam perlop,' Administrateur 
V & W toean F, L. Heitz. 

. Dalam pada itoe jang dipetjat 
dari djabatannja dengan hormat se 
lakoe lid dan voorzitter dalam koe 
misi anggaran belandja jang kedoea 
ialah toean C. van den Bussche de 
ngan oetjapan terima kasih atas 
djasanja dalam waktoe jang lam- 
pau, dan jang dibenoem mendjadi 
gantinja ialah toean G. F. de Bruyn 
kops, sedang jang mendjadi lid koe 
misi itoe ialah toean F. H, Visman, 
bekas lid Raad van Indie, (Aneta) 

—i) —. 

Badan Comite Hari Raja Iddilfitri 
di Betawi. 

Menetapkan hari raja 
Iddilfitri tg. 23 Nov. 
1938. 

»Comite Hari Raja Idd'ilfitri Dja 
kartas toelis pada Aneta sebagai 
dibawah ini: 

Berhoeboeng dengan masa jang 
soedah dekat bagi oemmat Islam me 
rajakan Hari Raja Iddilfitri ini ta- 
hoen maka badan Comite Hari Raja 
Id Djakarta jg diketoeai oleh. 
toean Kartosoedarmo telah melang 
soengkan rapatnja jang kedoea pa 
da malam Minggoe tg 5 Nov. 1938 
bertempat di gedong Sekolah Mo- 
hammadijah Kramat 49, Betawi, de 
ngan mendapat koendjoengan dari 
13 perkoempoelan jg berdasar kepa 
da Igama Islam di Djakarta dan 
djoega dihadliri oleh t. H. Moechtar, 
dari Madjelis Islam Tinggi. 

Rapat terseboet antara lain telah 
mengambil kepoetoesan seperti di 
bawah ini: 

&: Menetapkan dan melakoekan 
berhari raja Iddilfitri ini tahoen, 
djato h pada hari Rebo tanggal 
23 November 1938 jang akan datang. 

2. Sebagaimana masa jang soedah 
soedah bersembahjang hari raja Id, 
akan dilakoekan di Tanah lapang. 
Moedah2an segenap poetoesan da- 

ri pada comite terseboet mendjadi 
pengetahoean dari segala pihak jang 
berkepentingan. 

09 — 

Medische eereraden dan 
ordonantie nanti. 

Aneta mengabarkan, bahwa koe- 
misi jang memberi keterangan2 
D.V.G. 'tentang perloenja medische 
eereraden, kini telah diboebarkan. 
Dan sebagai hasil dari hal ini ma- 
sih dikerdjakan satoe ordonantie 
oentoek menetapkan raden tsb., jg 
moengkin djadi akan disampaikan 
kepada sidang Volksraad.   ay 

  

  
     



    
    

    

    

     
    

        

    
   
    

   

       

  

MENDAPAT PERHATIAN B.V.M. 

Seperti 
»Pemandangan” rbit pat 
tanggal 3 November j.l. antara lain- 
lain memoeat toelisan seorang pem | 
batja perempoean sebagai berikoet:| 

diketahoei, Taman Isteri 

-. Boeat adres B.V.M. 

:. poean menoelis : 

“saja keloear dari roemah saja de 
ngan maksoed hendak pergi ke Gg| 

Kenari. Sampai dihalte Kramat) 
saja naik tram. Semendjak tram | 

rangkat dari Kramat sampai 

“di Paal Poetih tak ada Conduc- 

| teur memeriksa kartjis. Liwat 

dari Gang Sentiong datang con- 

ducteur — laloe periksa dan 

djoeal kartjis. Wang saja ada| 
'maoe dipoelangkan j 1 ketip tak oel 

Katanja misti ninta jang | sen. 
di Station, Kr 

Djoega saja dengar beberapa 

| kawan saja kaoem iboe jang Me- 

ngeloeh oeangnja ta dikembali- 

kan, hanja disoeroeh minta ke- 

station.O, alangkah soesahnja itoe 

bagi kami kaoem iboe, oleh karena 

'oeroesan kami jang lain djoega 

amat pentingnja dan sekarang 

mesti balik lagi kestation oentoek 

meminta kembalinja oeang kami 

jang hanja 1 atau 2 sen, tetapi 

bagi kami itoe sangatlah berarti 
kalau dikembalikan. MEN 

Maka sekarang saja beranikan 

hati saja bertanja kepada toean, 

apa ini memang atoeran baroe di 

tram kami sipenoempang mestil 

mengalah sadja fasal oeang 1 

atau 2 sen kembalinja ta' oesah 

dipoelangkan sadja? 
Atau itoe berlakoe oentoek 1 

hari ini sadja? Barangkali berhoe 

boeng dengan boelan poeasa Con- 

ducteur ta?” maoe ambil poesing, 

atau selamanja ini atoeran. Kalau 

boeat selamanja alangkah soesah 

nja bagi kami kaoem iboe jang 

waktoe ta' banjak oentoek men- 

djempoet wang | atau 2 sen itoe. 
sedang wang itoe biarlah latau2 
sen, toch hak kami djoega. Kami 

merasa sajang kalau ta' dipoe- 

langkan. 

Sekianlah saja harap akan da- 

pat perhatian. 

Demikian toelisan tempoh hari. 

Ternjata bahwa hal itoe menda- 

pat perhatian sepenoehnja dari pe- 

hak direksi B. V. M. 

Pehak Direksi memberi ketera- 

ngan kepada kita, bahwa menoeroet 
atoeran biasa, tiap-tiap conducteur 

— diharoeskan mempoenjai oeang re 

tjeh (wisselgeld) sebesar f 1.50, 
soepaja djangan sampai terdjadi 

bahwa ia tidak bisa memberi oeang. 

Djadi djika terdjadi jang demi- 

kian itoe, boekanlah mendjadi kesa 

lahan direksi atau oendang2 BVM, 

tetapi conducteur itoe melanggar 

atoeran dan moengkin ingin beroleh 
oentoeng sendiri. 

Sajang, bahwa penoelis itoe tidak 

mentjatat nomor conducteur itoe, 

sebab tiap-tiap conducteur itoe ada 
mempoenjai nomor. 

Oleh karena itoe, djika ada ter- 

djadi lagi, pehak direksi mengha- 
rapkan sangat, soepaja jang ber- 

sangkoetan mentjatat nomor con- 

ducteur, dan kalau nomornja dima 
soekkan dalam kantong (hal mana 

sering terdjadi) diharap mentjatat 

nomor tram, atau lijnnja. 

Demikianlah harapan direksi BV 
M, jang moedah2an mendjadi per- 

hatian bagi poeblik, dan sebaliknja, |ti berikoet : 

diharapkan soepaja nomor-nomor 

conducteur tetap dipasang pada ba 

dannja, soepaja nampak. 

| Pemeras mengakoe soeroehan 

jang terbit pada| 

lah pada tanggal 23 November 1938, 

00000 Iseorang orang toea beroemoer kira? 

Salah seorang pembatja perem|609 tahoen nama bapa' Noih pendoe- 
Dn Idoek kampoeng S€lang-tengah dalam 

Kemarin pagi kira-kira djam 9, (tanah Fartikelir Tamboen telah di 

    

   

terseboet, Kisem penntjalang, Sein 
'pentjalang, Deg€ng, anak mandor 

  

bicpeda .Regent. 
Pembantoe menoelis: . 
Aa mag kaga roepanja akan 

memainkan lain rol lagi. Perampo- 
kan dan pemboenoehan moelai ham- 
pir sepi, akan tetapi taktiek lain 

sekarang jang didjalankan. Begitoe- 

panggil oleh pentjalang Mandor 
politie Koin dikampoeng Selang- 

tengah oentoek menghadap dengan 
segera. Dikemandoran ia ditoenggoe 
oleh Koin, Mandor politie kampoeng 

terseboet, dan 2 orang jang tidak 
dikenal. 

sesampainja disitoe bp. Noih laloe 

ditanja oleh Mandor-politie Roan 
tentang perkara pemboenoehan ter- 
hadap seorang perempoean bini dari 
Noran. (Noran itoe anak dari bp. 
Noih). Noran telah dikoekoem 12 th 
karena ditoedoeh memboenoeh bini 
nja itoe, Perkara ini terdjadi telah 
kira-kira 6 tahoen hingga sekarang. 
Lebih landjoet mandor itoe menga 
takan bahwa dalam pemboenoehan 
itoe sebenarnja bp, Noih djoega 
ikoet tjampoer. bahkan bp Noih 
sendiri waktoe itoe jang memboe- 
noehnja. Selandjoetnja mandor me- 
nerangkan bahwa 2 orang itoe (jg 
tidak dikenal) adalah soeroehan Re 
gent “ Meester—Cornelis oentoek 
menjelidiki soal pemboenoehan i- 
toe. Akan tetapi kata mandor itoe 

kalau bp. Noih bisa mengeloear 
kanoeang sebanjak f 300.— (zegge 
tiga ratoes roepiah) hal ini akan 
didiamkan? Bp. Noih sesoedahnja 
mendengar perkataan2 itoe sangat 
terkedjoet dan minta poelang oen- 
toek berpikir. Doea orang itoe (jang 
tidak dikenal) mengatakan bahwa 
hari Senennja bp. Noih haroes kem 
bali datang di roemah mandor. 

Pada malam Senennja bp. Noih 
dengan dihantar oleh orang berna- 
ma Saili dan Riman datang lagi 
menghadap di roemah mandor. Di- 
sitoe telah menoenggoe keenam 
orang itoe. Bp. Noih laloe mengata 
kan bahwa kalau oeang f 300.— ia 
tidak poenja, hanja ada f 15.— 

Oleh Mandor itoe oeang jang f 15- 
laloe diterima akan tetapi oeang si- 
sanja haroes besoknja dihantarkan 
dipasar Krandji. 

Esoknja pagi2 Mandor politietsb 
datang diroemahnja bp. Noih oen- 
toek mengadjak pergi di Krandji 
itoe. 5 . 

| Oleh karena bp. Noih soedah toea 
ia lantas menjoeroeh anaknja nama 
Milin oentoek pergi di Krandji ber 
sama Mandor politie Koin. 

Sesampainja Milin dan Mandor 
Koin di Krandji ia lantas menemoei 
doea orang itoe dan dengan sedih 
mengatakan bahwa ia tak mempoe 
njai oeang lagi. 

Itoe doea orang mengatakan ia 
maoe memberi tempo akan tetapi 
haroes selekas lekasnja mengada- 
kan oeang lagi. 

Dari penjelidikan ternjata bahwa 
doea orang jang tidak dikenal itoe 
bernama Hamid, orang kp. Doea 
Krandji, dan Banggir, orang kp. 
Krandji. Ta 

     

hal ini. 
5 —O0— 

B.I. G. M. dan perkaranja toean 
. Pattipeilohy 

  

Peroesahaan pasar 

Dalam pembitjaraan rantjangan 
' begrooting Gemeente tahoen 1938 
dinjatakan permintaan soepaja seba 

gian oentoeng dari peroesahaan pa- 
sar dioentoekkan persediaan goena 
perbaikan dan pembaharoean pasar 
jang berhoeboengan dengan keseha 
tan dan kebersihan. 

Dalam rantjangan begrooting pe 
roesahaan pasar Na Pan 

'grooting oen | 
toek tahoen 1939, oesoelitoe ada ha| 
gian dari rantjangan 

rapan akan didjalankan dengan pe 
ngambilan dari oeang oentoeng pe 
roesahaan pasar, djika oentoeng itoe 
melebihi £ 75.000. 

Dengan berdasarkan itoe, maka 
sebagai tindakan jang pertama da- 
lam maksoed terseboet telah diam- 
bil oentoek fonds persediaan oeang 
sebanjak f 44.870. 

bank dan Postspaarbank. 

dengan pemerintah. 

Koperasi 

baroe.       

Jan besar dari perkoempoelan2 kope 

Perloe jang wadjib mengetahoei 

Toean J. Pattipeilohy, voorzitter). 
H. B, Bond van Inheemsche Militai- 
ren, minta dikabarkan. bahwa jang 
berhoeboengan dengan perselisihan 
dalam bond itoe toean itoe sang- 
goep memberikan keterangan seper- 

1. segala boekoe dan soerat? jang 
mengenai keoeangan pimpinan bond 
tsb. tiap waktoe sanggoep oentoek 
diberikan kepada pembesar jang 
berhak mendjalankan penjelidikan. 

2. Segala oeang bond telah disim 
pan dalam Algemeene Volkscrediet 

“ 2. Voorzitter H. B. tahoe benar? 
bahwa aksi jang telah diadakan 
|itoe adalah semata-mata dilakoekan 
joleh leden jang dikeloearkan oleh 
bond dan orang-orang loear, anta 
Iranja orang-orang jang berpenda- 
pat lain sekali dengan bond tsb., 
misalnja pekerdjaan bersama-sama 

Tjiptaan baroe. 

Pada waktoe belakangan ini ma 
kin lama makin banjak perkoem- 

poelan koperasi jang didirikan. Da 

lam kalangan doenia perdagangan 

Boemipoetera maka timboelnja ko 

perasi ini soeafoe, kedjadian jang 

Dalam tjatatan opisil telah ada 

Ik, 500 koperasi jang tertoelis. Dan 

Boleh ditentoekan bahwa sebagi 

rasi itoe akan lenjap, kalau oendang 
oendang tentang pendirian N.V. Boe 
mipoetera soedah selesai, bi 
Rantjangan oendang-oendang'itoe 

sekarang ada pada departement van 
Justitie, oentoek dibitjarakan. Kira 
kira rantjangan itoe akan dimadjoe 
zan di Dewan Ra'jat pada Januari 
kitting, 

2 Keloearnja toean Kops. 
College van Gedelegeerden telah 

memberi kesempatan kepada toean 
dr Bruyn Kops selakoe wakil peme 
rintah bagian keoeangan oentoek 
berpidato berhoeboeng dengan ke- 
loearnja dari V.R. jang kemoedian 
didjawab poela oleh voorzitter. 

—.i(g 

Geneeskundige Hoogeschool. 
Telah loeloes dalam oedjian Arts 

bagian pertama toean Kho Kee 
Kwan. Diangkat djadi arts toean 
Auw Yang Sien. 

— 09 —. 

Soeatoe succes. 

Pembantoe menoelis : 

Kalau di bilangan Tjikarang se- 
ring2 terdengar perampokan maka 

orang ta' merasa heran lagi, oleh 

karena bilangan ini termasoek tanah 

tanah partikelir jang letaknja sebe- 

lah koelon dari Soengai Tjimanoek, 
orang mengatakan poela bahwa ta- 

nah-tanah ini sebagai ,,Texas Indo- 

nesia”. Akan tetapi sekarang tem- 

pat ini beroebah sedikit. Menoeroet 

perhitoengan dalam tahoen ini ja- 

itoe dari -Januari '38 t/m October 
'38 perampokan hanja satoe kali 

terdjadi jaitoe dit Tjabang-boengin. 
Begitoepoen perampoknja telah ter 

tangkap semoea. Peroebahan inita' 

lain oleh karena activiteitnja politie, 

baik dari fihak marsose maoepoen 

dari fihak B.B. dan teroetama Ge- 

westelijke-recherche dengan organi- 
satienja jang patoet dipoedji. 

— O— 

Pasoendan tjabang Tamboen 
madjoe selangkah. 

Pagoejoeban Pasoendan tjabang 

Tamboen jang sampai sekarang 

hampir genap 4 tahoen oesianja, 

kini sedang memoelai mendirikan 

sekolah H.I.S. dan Schakel. Hal ini 

sebenarnja atas permintaan ra'jat 

teroetama bapak? moerid jg beloem 

seberapa lama menjekolahkan anak? 

nja dalam sekolah Partikelir jang 

sekarang soedah ta' ada lagi (op- 
gedoekt). 

H.LS. dan Schakel dari Pasoen- 

dan itoe. akan dimoelai tanggal 1 
December 1938 j.a.d. dan Goeroenja 

diichtiarkan soepaja orang? toea 

moerid djangan ketjewa (bevoegd). 

Konon kabarnja goeroe itoe keloe- 

aran Kweekschool B.P.P. di Tasik- 
malaja, Adres sekolah tsb: ,,Pagoe- 
joeban Pasoendan Tjabang Tam- 

boen afdeeling ,,School“ c/o toean 
Suchla Effendi di Tamboen". 

£ — 9 — 

Penacengan rakjat. 

Semendjak toean Raden Hardja- 

diparta doedoek sebagai Kepala Dis 

trict Bekassi banjak sekali didapat 

peroebahan. Beliau terkenal sebagai 

orang ,ora kena tawa", Ia sa- 

ngat adil dan teliti, tak meman- 

dang fihak. Seorang jang peramah 

dan soeka bergaoel, tempat rakjat 
bertanja. 

Tak heiran kalau Pemerintah me 
mang pada tempatnja menempat- 

Ikan beliau dalam daerah ini. soeng 
goeh tepat, 

Aa 

Repotan soesoe di Betawi. 

  lagi jang beloem ditjatat. 
disamping itoe tentoe masii banjak 

  

» ANGGOER 

  

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer 
. Tjoba doeloe Anggoer Darah kita | 

Hoofd agent 
Tafj Ho Tong 
Eng An Ho 

agent agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thajj Ho Solo 

Thaj An jan Djokja 
Eng Sioe yong Tjilatjap 

IK GoanTong Tasikma- 
aja 

) Batavia 

pa
 

bjin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaj Ho Semarang 

Tha Tjoen Ho) Pekalc- 
Tjiie An Ho) ngan 

Tha An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 

Thaij Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

Sin jie An) 
Eng Hok An) Bogor 
Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 
Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFong abang 

Pjin An Ho Serang 
Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

Ban Hok Soen Tangerang 

Lanw Tjeng Hos merk 
Toko Oe Hok Kie Groote 
Postweg — Tjikampek 

HARGA 
Botol besar f 3.- 

Botol kefjil f 1.75 

Jasa 
MEN " 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 

DARAH" tida tjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 

akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 

Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe 

makan dan banjak lagi kagoena'annia. 
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Biasanja njanja ketamoe di: 

Pasar Gambir afd. Inh. Nijverheid 

Kunstnijverheid Mahatani 

S0000900 ROLL EL KROLOLLLO LN 

S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel Djokjakarta 
00000000:121000000001210000000015 
SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 

Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 
kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga mograh sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

Teroeiama kelocaran DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 
tocan kaperloean sendiri. 

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
(15 — sampai f50.—perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Atoer 
lah pertjobaan pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dengan rembours alau 
ocang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoci bo 
je di toekar atau ocangtoean di kirim kem- 

ali. 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 
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Tetapi sekarang di 

Toko RADJA PLAAT 
SENEN 163 BATAVIA-C. 

Boekti 

7  Eere dan Diploma 

3 Madeilie 

PAKKET LEBARAN 

    
BAN Ha Ea ot 2 Liontine sama rante 11.20 
ari tangga ct. 1 

sampai t Pa 2 Nov '38. 8 Peniti Rante . 0.85 

1. Melkerij ,,Mr. Cornelis" Giwang » 0.65 

Bidara Tjina Klas 1. 
2. Merbaboe afd : Melkdis- 2) Broches » 065 

tributie struiswijstraat ,, a Tjintjin , 0.65 
3. Anowar b. Sioen aa j “ Toesoekkonde of manchet » 0.65 

TOT SK | s0 sad s 
4. Niin bin Fogor Kali- Ga Dasspeld Lerer 283 

bata doeren 3. ,, 3. 
5. H. Achmad Koeningan ,, 2. Totaal  f 4.95 

Pen na dea £ Ongkost kirim vrij. 
Haa “Mamp 3 Tesale. 00 Dikirim seterimanja postwissel. 

Men parang ,, 2. 

8. Moch. Soheh Koeningan ,, 2. KUNSTNIJVERHEID MAHATANI 

9. H. Djoenaedi » » 2 PASAR SENEN - BATAVIA-C. 
10. Boerderij Mana Ha- i un Pakam 100 

imoenweg. ,, LI: intala rijscouran 

ai Aa ag " 2 Jang Belandja di Toko dan bawa ini Advertentie po- 

13. Abdoelhamid b. Abdillah tong 10”/s boeat afd. Perhiasan. 

'Mamp: Tegalparang » 20 Arr asa 
14. Hasan Koeningan ,, 2. Be 

15. Moeh. b. Djaoesin Kali- 23. Moegeni Koeningan ,, 2./31. Boerderij ,,/Mamp:” ,, 2 

bata Krobokan ,, 2,124. H. Oesman is » 2.132, H. Hamzah ,, si. da 

16. S. Mangga Mangga-doea ,, —/|25. Abdoerachim 5 » 2.133. H. Achmad bin Tabiih ,, ,, 2. 

17. Gambir bin Kiloek Koe- 26. H. Djoemhari Kebon Pe- 34, Moehamad Ali Kali Poelo ,, 3. 

ningan ,», — doerenan ,, 3.|35. Amat bin Balok. Kebon 
18. Hadji Moeh bin Tabri 27. Hasan Koeningan ,, 2. Teboe ,, 2. 

Mamp: Tegalparang ,, 2./28. H. Moehamad b Sarbini. 56. Moedjeni bin Sidi Mamp : 

19. Hadji Abdoelsili ,, ata Mamp: Tegalparang ,, 2. Tegalparang ,, 2 

20. Moeh, Ali b Abd. Djalil. ,, 3.|29. H. Abdoellah (7 S. Mangga Mangga-doea ,, 2 

21. Ashari Koeningan ,, 2. b. Kiming 38, Gambir  koeningan ,, 2. 

2. Abdoerahim bin Piatoe h 4 Ha Di 5 

Mamp: Tegalparang ,, 3.|30. Deroen Hi : Bh co em   

Bo i 
Hung Ho Tong Cheribon 
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