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'PEMBAJARAN DI MOEKA 
- Rea dibajar boelanan, tetapi perhoiti. 

- .haroes diachir kwartaal. 

  

aa T 

   AL (ATATURK 

alat, djam 9 pagi, telah laloe 
| dari antara oemmat, Ghazi Mustafa| 
' Kemal Ataturk, bapak Republiek 

  

Toerki, dengan aman dan tenteram-| 
nja. 

  

mer gn sakit pada hatinja bebe-| 
rapa pekan lamanja. 

. Hari wafatnjamanoesia besar itoe, 
“ adalah didalam. boelan Ramadhan, 
boelan jang amat dimoeliakan oleh| 
segenap oemmat Tajam karena da- 

lam boelan itoelah datangnja Wahjoe | 
ja daripada Allah Soebhana-| 
oe wa Ta ala kepada Nabi kita 

'Moehammad Cim, dan hari wafat 
itoepoen selisih sehari dengan hari 
ini, ialah 11 November, hari Pember- 
hentian perang Besar. 

Sebagai barangkali diketahoei, 
Perang Doenia dihabisi pada tang- 
gal 11 November 1918 djam 11 pagi. 

Djoestroe, dalam tempoh sesoe- 
dah perang Doenia itoelah hingga 

- sa'at ini, artinja 20tahoen, timboel 

soeatoe figuur Besar jang meroepa-| 

“kan Moestafa Kemal itoe. 
'' Kinjiia poelang kerahmatoellah 
dalam oesia 59 tahoen, .hanja seli- 
sih setahoen dengan oesia wafatnja 
Djoendjoengan kita. 

“Didalam tempoh setelah perang 
doenia (20tahoen) Moestafa Kemal 
menegakkan Toerki dari bahaja hen- 
dak roboh, djatoeh ketjengkeraman 
negeri asing, tempoh itoepoen seli- 
sih hanja 3 tahoen dengan perdja- 
“Janan Rasoeloeliah Clm. 

Marhoem Moestafa Kemal, boe- 
kanlah seseorang jang rendah pela-| 
djarannja, melainkan telah mengoen- 
djoengi Sekolah Tinggi djoega di 

 Saloniki, tempat kelahirannja. 

Sedjak beroesia 15 tahoen, orang 
jang loear biasa itoe soedah moelai 
bergerak, memboeat gerakan rahsia. 

Ketika beroesia 19 tahoen, mar- 
hoem “itoe soedah ikoet perang di 

3 . Tripolis melawan tentera Itali. 
Beliau marhoem angan Teh nda Oa. 

  

2 Pl apa monarchie, iweleinkan 
mendesak soepaja Malik di Toerki 
memakai hoekoem Moelkiah dengan 
berpokok constititioneel, ertinja me 
makai hoekoem Pokok. 

Marhoem itoepoen pernah selakoe 
Majoor ikoet dalam Perang Balkan 
dan didalam Perang Doenia poen 
tidak sedikit ketjakapan dan kebe- 
ranjan jang dipertoendjoekkannja,| 
bahkan sangat loear biasa. 

Didalam tahoen 1919 beliau mar-| 
hoem itoe diangkat sebagai ketoea 
dari Gerakan Ra'jat Toerki dalam 
 mengedjar kemerdekaan Toerki, jang 
beroleh hasil loear biasa dengan 
dapat memoekoel kepada bangsa 
Griek jang melakoekan serangan di 
sitoe, sehingga terhalau sama-seka 
Hi, hingga kepesisir laoetan, keme- 

| nangan mana Tea dalam 
tahoen 1922. 

Dengan inilah moelai Toerki te- 
gak kembali sebagai keradjaan. 

Dalam tahoen 1924, pemerintahan 
Toerki boekan lagi moelkiah tetapi 
@djoemhoeriah (republiek), de- 
ngan Moestafa Kemal sebagai pre- 
sident dengan berhak memakai ge- 
laran titel al-Ghazi. 

Dengan tempo tjepat Toerki ber- 
oebah mendjadi negeri jang berke| 
madjoean dalam segala-galanja, ti- 
dak tertinggal lagi dengan negeri-ne- | 
geri lain dibenoea Eropah. 

Empat tahoen jang laloe, di Toerki 
diadakan atoeran pemberian nama 
keloearga. 

Sedjak itoelah marhoem itoe me- 
raakai nama-keloearga Ataturk, 
artinja bapannja Toerki, sehingga 

-djelasnja marhoem itoe bernama 
Al-Ghazi Mustafa Kemal Ataturk.|jg 

Maka soedah sepatoetnja, bahwa, 
segenap oemmat ikoet merasa ber- 
“kaboeng, kehilangan seorang jang | 
tidak bisa dioengkiri djasa kebe-| 
sarannja. 

Sebagai manoesia jg besar-besar 
lainnja, marhoem itoepoen kiranja 

— berhak poela mendapat sembahjang 
: ghaib atasnja dari sekalian oemmat. 

Moedah?an beroleh kehidoepan 
choesnoel-chatimah diachirat. “Rain! 

3 t A. Tj. 

  

slang kerahmatoellah s setelah| 

#Canton. - 

1200 orang dari pihak Djepang. 

1450 | 
: f 5.50 "    dangan 

Directeur-Hoofdredaeteur M. TABRANI 

2'/, lembar. Lossenummer 10 cent 
  

  

Kantoor : 

NOMOR TELEFOON 

Redactie : 1440 WI: Administratie 1810 WI. 

Sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. dan 4968 WI. 

Senen 107, Batavia-Centrum. 

Tarief Advertentie, keterangan kepada 

Administratie. 

  

  

" GAN TIONGKOK-DI EPANG 
  

" 

moendoerkan diri dari Takoping, 3 

memoendoerkan diri. 

Pihak Tionghoa moelai menjerang. 

memoendoerkan barisan Djepang. 

sebelah Timoer-Laoet dari Canton, 

Pihak Djepang NN ana 
kan diri 

Lebih landjoet diwartakan, bah 
wa kini pihak Djepang soedah moe 
lai mempertahankan diri di Shih- 
Ching, 6 miji sebelah Oetara dari 

  

kan Pn "Tionghoa 
— moelai actief 

Berita2 Tionghoa mewarta- 
kan, bahwa moelai pada wak- 
toe sekarang ini disegenap da 
erah2 jang didjadjah oleh pi 
hak Djepang, gemoeroehlah 
terdengar serangan2 jang dila 
“koekan oleh pasoekan2 Gueril 
la Tionghoa, sehingga menje- 
babkan soekarnja melakoekan 
perhoeboengan2 jang sewaktoe- 
waktoe akan dilakoekan oleh 
pihak Djepang. 

200 orang Djepang mati 

Berita Tionghoa mewartakan poe- 
la, bahwa pihak Djepang jang ada 
didekat Shenteh berdaja cepaja akan 
mendarat ditepi sebelah Barat dari 
seboeah soengai, akan tetapi pasoe- 
kan? merdeka dari pihak Tionghoa 
pada ketika itoe djoega memperta 
hankan diri dengan sekoeat koeat- 
nja, sehingga berhasil memboenoeh 

Kapal kapal perang Djepang ke 
Canton 

Sementara itoe diwartakan, bah 
wa kapal kapal perang Djepang 
jang berkoempoel didekat Foo- 
chow, kini soedah bertolak menoe 
djoe ke soengai soengai di Canton. 

Pihak Djepang berdaja-oepaja 
akan madjoe. 

Oetara soengai Yangtze berdaja- 
cepaja akan madjoe dengan menjoe- 
soer tiga boeah arah. Selandjoetnja 
pihak Djepang jang bergerak ma- 
'djoe kearah Barat menoedjoe ke 
'(Saiyan soedah dihentikan djoega. 
'IPoen pasoekan-pasoekan Djepang 
g bergerak kearah Selatan menoe- 
djoe kekota Tienmen itoe soedah 
dapat dialahkan djoega. 

Bombardemen di Sohang: 

Berita Tionghoa mewartakan, bah 
wa pada tanggal 9 November jang 
baroe. laloe. pelaboehan soengai 
Yangtze, ja'ni Schang, telah dihoe- 
djani beberapa bom oleh 2 boeah 
(pesawat-pesawat terbang jang me- 
makai tanda dari pihak Tionghoa, 
akan tetapi orang mengetahoei de- 
ngan njata sekali, bahwa didistrict 
terseboet tidak ada pesawat-pesawat   

Tak lama kemoedian diwartakan, 
dari pihak Tionghoa, dengan sekonjong-konjong pasoekan?2 Tionghoa 
jg ada di Tiongkok-Selatan soedah moelai menjerang, sehingga menda 
pat kemadjoean jang agak menjenangkan djoega. Penjerang? 
pihak Tionghoa ini jang seberapa dapat akan berda 
kan pertaroengan antara seorang dengan seorang, 

Pihak Djepang jang ada ditepi 

  

Pasoekan-pasoekan Tionghoa moendoer dari Takoping, 
| Chungking, 10 November (Reuter): 

| Pasoekan? Tionghoa jang ada didekat Tungchen Pn me- 
mijl kearah selatan, sesoedahnja 

doea hari lamanja melakoekan pertahanan dengan sehebat-hebatnja 
terhadap serangan-serangan jang dilakoekan oleh pihak Djepang, di 
(mana kedoea belah pihak mendapat kekalahan besar. 

Sesoedahnja 3 hari lamanja mempertahankan diri, maka pasoe- 
kan-pasoekan Tionghoa jang ada di “Yangtselung terpaksa poela 

bahwa, menoeroet telegram 

dari 
Mini tenan melakoe 

ini telah berhasil 

Barisan Djepang ini telah memoendoerkan diri dengan menjoesoer 
djalanan antara Yungyung dan Tsunghua, kearah Tsunghua, 20 mijl 

dimana pihak Tionghoa bermak- 
soed akan melakoekan serangan hebat terhadap pihak Djepang itoe. 
Demikianpoen pasoekan Pjepang lainnja telah moendoer djoega ke 
arah selatan dengan menjoesoer djalanan kereta-api Canton—-Hankow 
dan meninggalkan stasioen Panana an, 

Chiang Kai Shek akan dihikatae dari mana-mana 

Dari itoe dengan segeralah pihak 
Tionghoa melepaskan beberapa tem 
bakan kepada doea boeah pesawat- 
terbang palsoe itoe, sehingga dengan 
tjepat poela kedoea pesawat terbang 
ini lari sambil Me be- 

(berapa bom lagi. 

Hengsban dihoedjani bom aljbera 

Sedjoeroes kemoedian diwartakan, 
bahwa Hengshan (Nanyo) didjala- 
nan kereta-api Canton-Hankow pada 
tg. 9 Nov. jbi. soedah dihoedjani 
bom dengan sehebat-hebatnja djoe- 
ga. Serangan ini dilakoekan empat 
kali, dimana ada koerang-lebih 51 
boeah pesawat terbang jang me- 
ngambil bahagiannja. 

Djoemlah roemah2 jang terbakar 
Gan demikianpvuen djoemlah koer- 
ban-koerban hingga kini beloem di 
ketahoei. 

Selandjoetnja pada tgl 9 Nov. itoe 
djoega kota Changteh didaerah Hu 
nan-Oetara baroe pertama kali me- 
ngalami 'serangan dari oedara, se- 
rangan mana jang. pada ketika itoe 
dilakoekan oleh 6 boeah pesawat 
terbang. 

Lebih landjoet diwartakan, bah- 
wa serangan dari oedara ini, me- 
nimboelkan 18 koerbani 

Chiang Kai Shek haroes 
dibantoe 

Chungking, 10Nov. (CN A): 
,Sinkiang Daily News” sebogah 
soerat-kabar opisil dari bestuur 
diprovincie Sinkiang, didalam 
nommer tanggal 5 boelan ini 
soedah memoeat seboeah hoofd 
artikel jang bersemangat, da- 
lam mana diandjoerkan, soepaja 
Chiang KaiShek diberi bantoean. 
Hoofdartikel terseboet memberi 
poedjian djoega kepada pasoe- 

“kan2 Tionghoa jang kini masih 
hiboek bertempoer di berbagai2 
medan peperangan. 

Sinkiang itoe ialah sebocah 
provincie jang letaknja diper- 
batasan sebelah Barat dari 
Tiongkok dan djoega letaknja 
kl. 3.000 km. sebelah Barat da- 
ri Wuhan. 

Selandjoetnja didalam hoofd- 
artikel terseboet diterangkan 
djoega, »Atas nama bestuur 
dari provincie Sinkiang dan 
empat miljoen pendoedoeknja 
jang terdiri dari 14 bocah ber 
bagai djenis soekoe-bangsa, 
kita berdjandji dengan soeng- 
goeh2 akan membantoe Chiang 
Kai Shek dan djoega politiek 
pemerentahnja oentoek melan- 
djoetkan pertahanan terhadap 
serangan serangan Djepang.   Ta kepoenjaan Tionghoa. 
Dengan ini kita njatakan hor- 
mat kita kepada pasoekan pa- 

: Pasoekan Tionghoa di Takoping dan 
Yangtselung moendoer 

| Keroesakan besar pada kedoea 
belah pehak 

, Pehak Tionghoa soedah dekat Canton 

soekan Tionghoa “jang mem- 
bela  'kemerdekaan  nasio- 
nal. 

Pada waktoe 'terachir ini, ki 
ta, jang pada oemoemnja berdi 
am di Sinkiang, masih hiboek 
memboeat badjoe2 oentoek di- 
waktoe dingin dan memadjoe 
kan poesat2 atau paberik2 kita 
oentoek menjediakan persedia 
an2 sendjata dan alat-alat per 
kakas perang. Segala pekerdja 
an kita itoe semoeanja ialah ta' 
lain dan ta' boekan oentoek me 
landjoetkan dan memperkoeat 
kan pertahanan kita terhadap 
serangan2 jang dilakoekan oleh 
Djepang. 
Walaupoen kita agak djaoceh 

letaknja dari Tiongkok jang se 
benarnja, maka perasaan tjinta 
kepada tanah-air kita itoe dan 
pertanggoengan djawab atasnja 
tidak akan koerang. 

Poen kita mengetahoeidjoega, 
bahwa, djika tidak ada kemerde 
kaan nasional poen djoega tidak 
ada kemerdekaan diri sendiri,wa 
laupoen kita semoeanja letak 
'njadjaoeh sekali dari Tiongkok 
sebenarnja itoe." 

Akan dibantoe dari mana). 

Selandjoetnja tiap-tiap hari Gene- 
ralissimo tidak hanja menerima 
hoofdartikel dari scerat-kabar ,,Sin- 
kiang Daily News“ sadja, akan te- 
tapi setiap hari menerima ratoesan 
telegram djoega, baik dari dalam 
maoepoen dari loear Tiongkok, te- 
legram2 mana jang menjatakan, 
bahwa Chiang Kai Shek akan dibe- 
ri bantoean dengan sekoeat-koeatnja 

joentoek melandjoetkan pertahanan 
terhadap serangan-serangan jang di 
lakoekan oleh pihak Djepang. 

Diantara organisasi? loear-negeri 
jang mengirimkan telegram itoe ter 
dapat djoega Relief Association van 
Salt Lake City di Utah (Amerika 
Sjarikat| dan dari Comite van het 
Internationale Vredescampagne di 
Londen. 

Organisasi jang belakangan ini 
telah Meneta Mare seba- 
gai berikoet : & 

,»Kita berkejakinan dan menja 
takan atas nama segenap ra'jat 
Inggeris, bahwa kita memberi per 
tanggoengan kepada Tiongkok 
atas persetoedjoean kita didalam 
peperangan ini. Tiongkok ha- 
roes menang". 

Sementara itoe di Chungking soe 
dah tiba empat orang wakil dari 
perbatasan disebelah Barat - Laoet 
Tiongkok oentoek memberi hormat 
kepada pembesar-pembesar dari pe 
merintah nasfbnal sebagai tanda, 
bahwa mereka itoe membantoe ke 
pada pemerintah terseboet. 

Ta' lama lagi, empat orang wakil 
ini akan segera berangkat kemedan 
peperangan oentoek memberikan 
beberapa pandji2 kepada Chiang 
Kai Shek sebagai tanda, bahwa 
mereka ini menaroeh kepertjajaan 
mereka atas pimpinan Chiang Kai 
Shek. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

| NOVEMBER 1938 
Minggoeej6j TJATETAN 

Senen |7 

Selasa |8 

Rebo 19 

Kemis I10 

Djoem'at " . Bajar karan 

Saptoe i2h"Pemandangan           

    

   

  

Djangan dipermosdah perkara 
tiahals mata tocan. 

    P7 BAN KAI 5 

Lampse jang hemat. 

PENTING ——— 
———— RINGKAS 

KEMAL ATATURK 

  

Inna lillahi wa inna ilaihi ra- 
djioen 

United Press mengabarkan 
dari Istamboel 16 Nov. bahwa 
Kamal Ataturk jang kemarin 
telah pajah geringnja, kini te- 
lah wafat Ate 9,05 pagi    

Kemal Ataturk 

President boeat sementara wak 
toe Abdulhalik Renda 

Dari Ankara United Press 
10 Nov. mengabarkan, bahwa 
jang mendjabat pekerdjaan 
president Turki boeat sementa 
ra waktoe ialah Abdul Ha 
lik'g Renda, sepandjang 
apa “jang ditetapkan oleh Hoe- 
koem Dasar. Jang memoetoes 
kan demikian ialah rapat Si- 
dang Nasional. 

Lebih landjoet  ma'loemat 
jang dikeloearkan mengatakan, 
bahwa sidang nanti akan me- 
milih president baroe sepan- 
djang apa jang ditetapkan oleh 
Hoekoem Dasar. 

President baroe djenderal 
Ineunu 

Kemoedian Reuter dari An- 
kara 10 Nov. mengabarkan, 
bahwa jang ditetapkan oleh 
Sidang Nasional mendjadi pre- 
sident ialah bekas premier, 
djenderal Ineunu, jang lama se 
kali mendjadi tangan kanannja 
Kemal Ataturk. 

Menteri Patijn ikoet berdoeka 

Aneta dari Den Haag 10 
Nov. mengabarkan, bahwa ber- 
hoeboeng dengan wafatnja Ke- 
mal itoe menteri Patijn telah 
mengoendjoengi wakil Turki 
oentoek menjatakan ikoet doe 
kanja. 

10.000 orang Jahoedi ditang- 
kap di Weenen 

United Press dari Weenen 10 
Nov. mengabarkan, bahwa se- 
mendjak pagi? orang Jahoedi 
jang ditangkap ada 10.000 
orang dalam roemah dan di 
djalanan j setelah ada pertanja- 
an dalam kantor polisi, maka 
kira? 6.000 orang dimerdeka-   kan kembali.   
    

             



  

     

      

  

  

  

  

    

   

   

  

   
   

   

  

    

   
   
   

              

   

   

      

    

          

     

   
   

       

    

  

   
    
   

    

     

   

   

      

    

      

   
       
     

   

    

   

    
   
   
      

  

   
   
   
      
    

      

    
   
   
      
   
   
   

    
   

    

   
   

    

  

   
    

     

     

   
    

      

Selain daripada itoepoen, kaoem 

' Nazi - Djerman mempoenjai paham, || 
bahwa 90pCt dari orang-ora. jang) 

memegang Pemerintahan di Roes- 

lan itoe tidak lain dan tidak boekan 

ialah kaoem Jahoedi semata-mata, | 
meskipoen bertopeng dengan paham 

2 

hakan petjahnja revolusi-doenia. 

Hampir tiap-tiap orang Djerman 

ada perasaan seroepa ini, sehingga 

tidak heran, bahwa kaocem Jahoedi 

tidak mendapat moeka manis dari | 

bangsa Djerman, :bahkan dianggapj 

berbahaja kalau masih ada orang) 

Jahoedi berdiam di Djerman. 

Maka boeat: -menolak bahaja, me 

“nolak penjakit itoe, bangsa Jahoedi | 

siran “dari negeri Djerman. g 

(peristiwa idi Paris 'itoe, 

  

   
ti 

Ban kechawatiran besar di Peran- 

tjis dan di Eropah 'seloeroehnja, se 

bab soedah terboekti, bahwa pemoe 

- da Jahoedi (Grynszpan, : :namanja)! 

tidak berboeat karena mengandoeng 

hati dendam, tetapi pada dirinjaj 

| didapat RARE. ap AAA sebesar 

3.000 franes. 

- Walaupoen ia Maa bah-| 

wa oceang itoe diterima dari orang 
toeanja, tetapipolisi tidak pertjaja, 

Pa ana tidak tjotjok de 

    

    
: dak Beroeang 2 dan dial berpaatai 

B — baharoe, - pada persangkaan 

“orang, pembdendehan itoe dilakoe-| 

| kan dengan soenggoeh soenggoeh 

2 tjang oleh sesoeatoe komplotan 
| jang ingin memantjing soepaja tim 
'boel hoeroe-hara atau sedikitnja 

3 - timboel perang lagi antara Djerman: 

| dengan Perantjis. 
ci Orang mentjoerigai ian 

2 merasa tidak soeka kalau 
aan bersahabatan dengan Pe- 

— rantjis. Orang mengintjarkan mata- 
13 nja ini kepada golongan jang me-| 
rasa ketjewa disebabkan tidak dja- 
dinja perang, jang baroe-baroe ini 

Hn diceroengkan oleh kata-sepa- 
'kat di Minchen. 

  

   

  

S3 @jadi akibat dari Pena di 
Net itoe. 

Pert ama: Kalau bisa didapati 
“bahwa Grynszpan itoe melakoekan 
ee atas soeroehan soea- 
- olongan, moengkin' Djerman | 
dan Perantjis serentak bergerak ber- 

'beroepa golongan” masih 
tetapi kalau beroepa ,,Ne- 

Ll... gelap awan di 
“peri Ta Te pe- 

  

Le Hi us haha 
aa 

1 perasaan 

rkaan Djerman 
Gea Hebih Ana oesah nja 'membas| 

  

   
    

  

   

  

-boenoehan itoe banjak tok 
dan tempat-tempat 'berkoe: 

' Jahoedi dihatjoer leboe kan. 
Kalau aksi Djerman berbatas | 

(0 didalam "negeri tidak mengapa, | 
. tetapi kalau .meloear, misalnja laloe 

'ikoet tjampoer dinegeri-negeri lain 
- jang sedang roesoeh dengan Jahoe 
di djoega,.... ta' Tapa kita doe| 

-doeg akibatnja.. 

    

. AL 3, 

komoenisme, jang hendak mengoesa| 

'|Antillen ketjil, India, Ceylon, 

dengan beramai-ramai mendapat oe| 
(perhoeboengan dengan kapal “Trans 

sah tidak, tentoe menimboel | 

“ska kini: timboel ebintingan 

| Ada doea hal jang moengkin men-| 

sama2 memoekoel hantjoer golongan | 

Haki-laki. 

  

   

|z 3250. mi golongan Jahoedi ini g soe 
dah nampak permoel a dil 
Berlin, jaitoe sesoedah terdjadi pem 

ci (EUR 

1 “KITA. 1 

ari ini, ba dengan ke- 
» Pemandangan" toean M. 

| directeur-hoofdredacteur 
s oeng2 perloe pergi 'keloear 

ota, sehingga tidak dapa datang 
hadi ta kantor. 4 

“hari ini dimoeat kelan- 
djoetan daripada artikel beliau se- 
bagaimana didjandjikan kemarin, 
jaitoe kesan-kesan tentang tjara- 
jaranja. memperbaiki 'kampoeng. 
. Besok, insja Allah. $ 

AN TN 

$ Electro Technische School 

Dilain bagian, kita ada moeat 
advertentie E.T.S. (Electro Techni- 
sche School) bertempat di Djaga 

  

| 'Monjet Batavia—Centrum. 
“Sekolah ini tidak asing lagi bagi 

- pembatja.. Saban tahoen menerima 
“ tanak moerid, jaitoe pada boelan 

Februari dan Augustus. 
Boelan Februari j.a.d. dia djoega 

akan menerima moerid baroe lagi. 
Lihat advertentienja di ini soerat 
kabar. 

sunat Year 

Penoetoepan post oedara 

: KeNederland. 
|- Pada hari Sabtoe tanggal12 Nov. 
1938 akan ditoetoep pos oedara ke 
Palembang, Soematera Timoer dan 
Barat, Tapanoeli, Atjeh, Penang, 
Singapoera, Siam, Indo-China, Hong 
kong, Tiongkok, Djepang, Philipi- 
na, Guam, Hawaii, Amerika-Tengah, 

Af- 
ghanistan, Iran, Irak. Siria, Toerki. 
Balkan, Mesir, Afrika, Eropah dan 
Amerika dengan “Wielewaals. 

Pesawat terbang ini tak memberi 

Pace 
Pengambilan “penghabisan soerat2 

aangeteekend djam 8.30 pagi dan 
soerat soerat biasa (bus dikantor) 
HA 8.45 1PREL: 

—I— 
Hampir kebakaran hebat. 

Di Pasar Tanah Abang, kemaren 
hampir terbit bahaja api. Diroemah 
nja seorang Tionghoa. disebabkan 
'koerang hati-hati : api telah memba- 
kar klamboe “bantal dan bultzak. 
Sjoekoer orang banjak segera me- 
'nolong: Sebeloem brandweer datang, 
djago merah itoe dapat Pa 

ti - (Rep) - 
Nan Lin 

| Korban auto di Salemba. 

Didjalanan Salemba, kemarin ter 
djadi poela ketjilakaan. Ini kali 
seorang anak perempoean beroemoer 
tiga belas tahoen mendjadi koerban 
auto. Toebroekan itoe agaknja ada 
keras, “karena anak 'itoe hingga 
warta ini ditoelis keadaann da sangat 
mengoeatirkan dan kini alam ra- 

Iwatan C.B.Z. (Rep.) 
mena 9 banana 

Rerhimpoenan Pemoeda Masehi : 

Pesta tahoenan. 
: Nanti hari.Saptoe malam ig. 12 
(November '38, perkoempoelan tsb. 
akan merajakan satoe tahoen ber- 
dirinja, bertempat di 

: setengah delapan malam. 

mengoendjoengi £ 
itoe dimana akan 

tjes oleh anggota2 pemoeda sendiri. 

ipa kaoem Tatisomee berak di 
. Bogor 

'Sebagaimana kita tahoe “di Ge- 
meente Bogor sekarang soedah ber 
diri doea volksscholen, jaitoe oen- 
toek kaoem perempoean dan kaoem 

Sebagai goeroenja diada- 
kan salarisschal speciaal oentoek 
lini, dan roepanja an dibawah 
INN wa 

Volksonderwijzer (goeroe In dari 
'£ 12,50 sampai f 27, 50 
Sebagai 1 Hoofd dari £ 17,50 sampai 

Gal ji ma 

| “ramen penerimaan akan 
(0 dioebah. 

| Rita dapat dengar, bahwa peme 
rentah akan mengoebah examen 
penerimaan oentoek masoek kese 
kolah Middelbare scholen, alas 
HBS. dan lain-lainnja. 

ea 9 L— 1 

Congres Persatoean Islam. 

“Kita dapat dengar, bahwa per 
himpoenan Islam" pada tahoen 

Ijang akan datang akan Man 
Idi Meester-Cornelis.   

HE 18.15 malam tel: 

v3 Mo bertempat . 
— (Kramat 174 dengan beberapa orang | 

Christelijke 
H.LS., Kernolongweg, moelai djam 

Selain anggota-anggota pemoeda 
djoega orang orang toea dli. tetamoe 

alam perajaan 
pertoendjoekkan 

beberapa voordrachten dan tooneel-| 

Pidato Mr. Amir Sjarifoedin 

Depan stoeden? PPI, 
Semalam de: noelai djam | 

Nan dakan perte- 
moean oleh perhimpoenan stoeden? 

edoeng P. R. 

  

   

jang dioendang. Diantaranja nam 
pak poela pemimpin pemimpin per 
|gerakan Indonesia. Rapat dipimpin 
oleh toean Soeprapto. ketoea 
PS.I. Setelah beberapa “oetjapan, 
maka toean mr. Amir Sjari- 
foedin dipersilahkan oentoek ber 
pidato tentang ,,H 
ternasional“ otg 
'Pembitjara memoelai dari zaman 

poerbakala dengan menjehoet nama 

sampai pada ahli filsafat dalam 
abad abad jang baroe laloe sambil 

hat dalam waktoe ini di Tiongkok 
dan Spanjol dil. Dinjatakan poela, 
bahwa teori itoe satoe sama lain 
banjak bertentangan. 

Dari teori? itoe nampak ketjer- 
dasan  tjita-tjita orang sedoenia 
oentoek saling mendekati, dan tidak 
hanja terbatas dalam lingkoengan 
nasional, melainkan orang ingin 
tertjiptanja persaudaraan interna- 
sional, sebagai nampak dalam aliran 
aliran jang belakangan ini kita 
lihat. 

Lain dari pada itoe dikatakan 
poela, sekalipoen orang sekarang 
Ibanjak jang melanggar ,,hoekoem 
internasional“, maka tidak ada ala- 
san oentoek tidak mengadakan hoe- 
koem internasional itoe. 

Sebagai kesimpoelan jang diambil 
oleh pembitjara melihat gelagat 
dalam aliran doenia internasional 
itoe ialah bahwa tertjapai poela 
persaudaraan internasional tsb. 
Maxima Civitas tentoelah 
akan tertjapai. : 

Setelah pidatonja jang 45 menit | 
lamanja itoe selesai, maka pende- |: 
ingar2 dipersilahkan oentoek me- 
njampaikan pertanjaan dan digoe- 
nakan djoega olehtoean Soejono 
Hadinoto, dan setelah itoe maka 
malam tsb. ditoetoep dan dimoelai 
dengan rapat anggauta P. P.P.I. 
sendiri. 

TT 

Sebab sawo mentah. 

Ped agangnj a dipentoeng 
dengan gagang bedil. 

Dekat station Kemajoran kema- 
rin telah terdjadi penganiajaan. Jg 
|dianiaja seorang pedagang boeah, 
jang menganiaja seorang militair. 

Pedagang .itoe sedang memikoel 
dagangannja: dekat. tempat ,itoe 
ada baris militair jang sedang her 
henti. Pedagang itoe. di panggil, 
seorang dari soldadoe itoe membeli 
'boeah sawo. Tidak dipilih lebih da- 
hoeloe matang atau tidak. Kebena 
ran jang diambilnja beloem masak, 
laloe dimakannja. Tentoe sadja ra 
sanja sepat dan tidak enak, dengan 
marah orang militair itoe dengan 
bedilnja di pentoeng pedagang itoe 
dengan gagang senapan. : 

Kasihan itoe pedagang dengan 
'berloemoeran darah di 'moekanja, 
pedagang 'itoe boekan sadja tidak 
dapat mendjoeal ' dagangannja, ma 
lah ia poen tetirah di CBZ. (Rep). 

ati 

Serdadog itoe ,,ridder", tetapi ka 
lau pandainja 'memoekoel orang 
desa toekang djoeal kampoeng, hi- 
lang sifat pahlawannja. Jang wadjib 
haroesnja mengambil tindakan keras 
(kepada kaoem “militer jg. Penak 

meja 

Karena si Ketjil. 

Waktoe di India timboel pepera- 

Radja-moeda Khoda Khan, maka 
pertempoeran ini dapat didamaikan 
karena si Ketjil, seorang tjoetjoe 
commandant barisan Inggeris. 

Didalam film jang dimainkan moe 
lai malam ini di Alhambra bioseoop 
jang memegang rol si Ketjil itoe 
ta' lain dan ta' boekan bintang Ia 
jar poetih ketjil jang terkenal ia- 
lah Shirley Temple. 

Melihat jang memegang rol itoe 
sadja ta' perloe diterangkan lebih | 

tera jang diambilnja. Oemoem soe 
dah mengenali lagak lagoe bintang 
ketjil itoe jang dapat menjamai se 
bagai lagak lagoe orang toea, 

Dan siapa jang tidak akan: iketa 
wa, djika melihat Shirley Temple 
'melakoekan aksinja didalam lajar 

Ipoetih. Sebagai Wee Willie 
Winkie dapat 'ia menghoehoeng 
Ikan permoesoehan jang hebat itoe 
hingga damai. . 

Pembatja ' tentoe ingin. menjaksi- 
kan sendiri film ini. 

mg sm   
  

»Hoekoem In- 

nama ahli filsafat jang “kesohorj 

menoendjoekkan teorinja masing-| 
masing itoe dengan perbandingan| 
dan beberapa tjontoh jang kita lil 

ngan antara pasoekan Inggeris dan | 

landjoet lagi tentang kebaikan tjeri| 
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“pada Administratie   
SOEDAH 
“ng 1 

TERBIT 

PENOELISNJA: Mr. 

PENERBITNJA: 

HARGANJA: 
. kos 
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sa taditma) 

“Siliearachim dengan perantaraan Ad- 

vertentie lebih moedah dan moerah, 

Oentoek abonne hanja f 0,50 dan 

bosat boekan abonne f 1,—. Tersiar 

dan dibatja dimana2oleh kenalantoean. 

Berikanlah nama toean moelai sekarang 

.Atoeran Pengadilan 
Agama Islam ditanah 
Djawa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

pada ,,Mahkamah Islam Tinggi" 

M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C. 

15 sen seboeah, terhitoeng ong- 

mandangan« 
toenggakannja: 50 sen seboeah, 
terhitoeng ongkos kirim. 'Peme- 
sanan haroes diadreskan pada 
toean Anwar Tjokroaminoto p/a 
»Pemandangan", 
tavia-Centrum, telefoon 1810 WI 

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja, 

-soepaja tidak kehabisan ! 

2
 

e 

  

Ay" 

La “ | 

oeangnja disertai   
         

Notosoesanto, Griffier 

kirim. Boeat abonnee ,,Pe- 
jang tidak “ada 

Senen 107 Ba- 

  

  

Voorloopig verslag Verkeersfonds 

ANP. dari Den Haag 10 Nov. me 
ngabarkan, bahwa voorloopig ver- 
slag verkeersfonds sebagai berikoet: 

Ditanjakan, apakah kiranja men- 
teri soeka memberikan gegevens 
jang lengkap tentang apa jang di 
perboeat oleh pemerentah oentoek 
mendirikan lapang penerbangan poe 
sat dan tentang kedoedoekan per- 
kara itoe. 

Beberapa orang mengatakan, bah 
wakeharoesan lapang penerbangan 
itoe tidak boleh tidak diadakan, dan 
mempertahankan keadaansekarang. 

Lain golongan lagi tidak begitoe 
keras menolaknja.adanja lapang pe 
nerbangan itoe, kalau memang be- 
toel betoel mendjadi poesat diantara 
beberapa kota jang terpenting. 

Menoeroet mereka ini Schiphol 
tidak mentjoekoepi . Sjarat-sjarat. 
Oleh karena itoe banjak jang me- 
milih kota Leiderdorp diatas Schip 
hol. 
“hain golongan lagi ragoe-ragoe 
apakah 'betoel Leiderdorp itoe men 
djadi poesat, dan menoendjoekkan 
sekitarnja Bodegraven, berhoeboeng 
dengan djalan jang kini masih di 
boeat goena keradjaan. Poen dita 
njakan, apakah kiranja soeka me- 
limpahkan pekerdjaan itoe kepada 
komisi jang ketjil oentoek menjeli 
diki tempat mana jang paling baik 
oentoek keperloean terseboet. 

Aga 

Roepa-roepa akalnja penipoe 

Di kampoeng Rawa Mangoen Mr- 
Cornelis ramai mendjadi boeah toe 
toer orang tentang penipoe jang 
menggoenakan  akalnja mengakoe 
mendjadi Opzichter Waterleiding. 
“Kini baroe diketahoei, bahwa doea 

orang jang telah mendjadi korban, 
ialah seorang Tionghoa dan seorang 
Indonesia, t. Kartadiredja, dan tidak 
moestahil ada 'banjak lagi. jang 
mendjadi korban, tjoema beloem di 
ketahoei. 

Tjaranja penipoe .itoe dapat. me 
nipoe, sebagai Opzichter Waterlei- 
ding diroemah jang dikoendjoengi, 
ia poera-poera memeriksa pipa-pipa 
leiding,. laloe: memanggil jang mem 
poenjai roemah. sambil-menanjakan 
apa sebab pipa-pipa itoe soedah 
roesak. Jang poenja roemah tentoe 
sadja.mendjawab tidak tahoe. Laloe 
itoe Opzichter palsoe njatakan itoe 
leiding akan ditoetoep djika tidak 
lantas stort oeang masing-masing 
£ 3,16 oentoek pembetoelan pipa itoe. 

Demikianlah penipoe toe dapat 
menggaet .oeang, dan jang ditipoe   Ibaroe mengetahoei setelah mentjari 

tahoe benarkah ada “atoeran jang 
begitoe? 

Politie kini telah dikasih tahoe 
dan penipoe itoe beloem dapat di 
tangkap. — (Rep). 

LA KF 

Federatie kacem -serikat sekerdja 
di Gemeente- Batavia. 

Kelak ta” lama lagi dikota Dja- 
karta akan didirikan federatie antara 
kaoem serikat sekerdja jang pega- 
wainja bekerdja dalam Gemeente 
Batavia. Kita do'akan-soepaja fede- 
ratie ini dapat djalan-dengan baik, 
oentoek membela nasibnja pegawai 
bangsa Indonesia. 

Toean Laoh maoe mengadakan 
djoega ,,Barisan Kaoem 

Boeroeh?. 
Kita dapat dengar bahwa toean 

Laoh bekas anggauta Volksraad 
poen lagi memikirkan oentoek me- 
ngadakan ,,Barisan Kaoem Boeroeh“ 

Jaa BKBD.-Mereka itoe mengan- 
djoerkan soepaja kaoem: . boeroeh 
itoe- bersatoe. 

mana HN mena 

BAP akan ganti toedjoeannja ? 

Sebagaimana kita tahoe BAP itoe 
ta' menjetoedjoei dengan adanja 
barisan kaoem boeroeh dalam B.K. 
B.D., katanja meroegikan kepada 
serekat- -sekerdja, sekarang dalam 
orgaannja kita dapat batja mengan 
djoerkan, karena kaoem Belanda 
ada partij kaoem werknemers. Djadi 
nja alasan jang doeloe 'diloentoer- 
kan. Pada hal dalam rapat pendi- 
rian dari perhimpoenan 'itoe Toean 
FW Bisalsky djoega mengandjoer- 
kan. Sjoekoeriah ada perobahan itoe 
menoeroet keadaan zaman dan wak- 
toe! 

LA OI an 

Komperensi D. V. G. 
Aneta mengabarkan, bahwa dalam 

kantor D. V.G, telah dilandjoetkan 
kemarin siang komperensi tahoenan 
oleh direktoer C.B.Z. dan krank- 
zinnigengesticht, doorgangshuizen, 
sampai pada. malamnja baroe sele- 
sai. Banjak jang dibitjarakan ten- 
tang soal-soal dalam antara lainnja 
tentang perloenja ada pendikikan 
sama dalam pegawai. 

senen NY mo 

Kaoem locaal akan bersatoe. 
Ta' lama lagi boleh djadi akan 

berdiri federatie dari semoea amb- 
tenaar locaail Gemeenteraad, regent- 
schap dan provincie oentoek memi 
kirkan nasibnja mereka jg berhoe- 
boengan dengan so'al concordant, 

mewap 
  

   



pi Ginsntnan .mere 
: Toediosan dari ahli. 

1 ot | an tjita-tjita Presid 
Wilson mengadakan persatoea 
bangsa itoe ta' ada effectnja. 

etoes. dai pengharapa 
'ketjil terhadap ini. Terb 
bahwa pekerdjaan manoesia ito 

| dirintangi oleh manoesia - 2: 
aye 2 : 

nja sae pakai Sea sebab n 
: kom democraat membiarkan sad 

#. a0em Batang Nan na 

karang tak ha perang - Dias 
: Na kita lihatlah beneea Asia, | 

rinja oleh bangsa asia poela,ili-| 
'hatlah benoea Europa, saudara de 
ngan Saudara berperang, apakah 
namanja ini ng TT 
tidak. 

P3 Beban Aa Pa 'ajoobl 
.democraat mengalah, ta' 

“kepada kaoem facisme. Semoea 
j joei pengambilan Ita 

iopia. Semoeanja men 
itler meraaaan di Tie 

aa memang, | 
: Tag tas Laga Sa 

  

  

  

em pen 
Baper CG. sn : 

“Apeldoorn, ag, 
an Pa 

satanci mencabar 
oean'Damme dari P. 

erangkat ke Indonesia 
mengoendjoengi. Indonesia 

€ an partikoelir. Ia 

s boat kesoesasteraan 

“United Press mengabarkan dari 
|stokhoim ' 0 Nov., bahwa jang men 
dapat Nobelprijs oentoek kesoepan 
teraan. ialah Pearl Buck. —0— 

Ispanjol 

$ rers | sampai: di 
- Cerberle 5 

Havas Tn 'Perpignan 10 Nov. 
mengabarkan, bahwa 1.500 orang 
vrijwilligers jang terdiri dari bang 
sa Perantjis, Belgi, dari interna 
tionale brigades nanti tanggal 
12 Nov.. akan sampai di Cerbere 
“Ta penilikan wakil Volkenbond. 

—— —a 

| Amerika 

Kemafikikan kaoem Ha 

Reuter dari New-York 10 Nov. 
mengabarkan, bahwa golongan ka- 

'hoem repoeblik bersama kaoem kolot 
ro e- lainnja telah menoedjoemkan, bah-| 

J“| wa berhoeboeng dengan kemenangan 

jang membaa wak 
arang adalah, perang 

ka koran Tee RraA 

. e-| menang paling sedikitnja 77 boeah: 
Ikoersi dalam gedoeng perwakilan 

'kaoem repoeblik itoe moelai seka- 
rang doea fihak itoe akan menga- 
dakan opposisi dalam kongres ter- 
hadap tindakan? New Deal, dan 
poela mereka optimistis sekali ber- 

| “Sampai kini golongan repoeblik 

ma dan 8 Ta Senaat. 

V : Lg NN 

Inggeris : 

| Anggaran belanda angkatan 
laoet. 

Rintak dari Londen 10 Hataklan 
mengabarkan, bahwa dalam Lager- 
huis Kingsley Wood, menteri oeroe- 
san penerbangan Inggeris menetap- 

sah 

“Ikan anggaran belandja angkatan 
«.. Iiaoet 1939 ada kira-kira 200 djoeta 

  

  

  
    

Iidjang 

ad: Ilpada gempa 
| an Tokio “atoon 1923. 

sterling, sedang ' tahoen ini 120 
djoeta sterling. 
Dalam pada toe “kapal terbang 

lahnja dengan 30 prosen. Sepan- 

'poeran 5 atau 6000 bocah lagi. Dan| 
Il kekoeatan angkatan oedara dila- 

" Iloetan akan diperkoeatkan Sanega" 
nian 

aan boemi jang hebat sekali 

Beloem terang 
'tempatnja? 

P | Reuter dari Londen 10 Nov. me- 

llngabarkan, bahwa disana terasa be 
gempa boemi jang hebat. Teta 
tempatnja beloem ketahoean. 

'ang dit, jatat oleh seismograaf di 
Pa ialah antara djam 20.30 dan 

Sena Bromwich. Ke 
asih terasa djoe- 

itoe seismoloog, J. 
mengatakan, bahwa dja- 
end: oekkan bahwa hebat 

miini lebih lagi dari 
ang | dirasakan   9 —. 

  

ti ma 12 boe 

Ihoeboeng dengan pemilihan presi- 
dent tahoen 1940. - 

'sebagian, Dan pada hari Kemis ma 

(propaganda Josep Goebels oentoek 

iIkan lagi, 

(wa mereka jang ikoet dalam demon 
Istrasi 

»First line akan ditambah djoem- 

#1 oesoel-oesoel baroe »kan dil 
|lbestelkan kapal terbang “pertem- 

'burg dan lainlain bangsa Jahoedi 

ambassade” Aa Penasa von Rath, 
Bean ada |. 

njebabkan | ban 
. Hampirsiang hari banjak djen 

dela djendela jang dipetjah le 
ibih koerang "10.000 hoeah da : 
lam toko Jahoedi, jang harga 
nja berdjoeta djoeta mark, se- 

. dang gedoenggedoeng tempat ' 

. Jahoedi beniaauanorl banjak 
- dibakar. 

Oleh karena itoe jang dihoe- 
| koem beratoes? orang, beloem 

. terang betoel berapasemoeanja 
itoe. 

.. Tetapi kemoedian dikabar- 
|. kan, bahwa dengan opisil di 
“0oemoemkan perentah menteri 
' Goebels akan berhentinja aksi 
anti Jahoedi tsb.       
Pan Jahoedi di Djerman 

dioesir 

United Press mengabarkan dari 
Munchen 10 Nov., bahwa bangsa 
Jahoedi “asing jang ada di Djer- 
man dioesir dan diberi tempoh 24 
djam oentoek hal itee. Tetapi pem 
besar-pembesar “di Berlin tidak 
maoe memberi tanggoengan kepada 
kebenaran berita itoe. 

—j c 

Ministerie propaganda Djerman 
dan peroesoehan 

Reuter dari Berlin 10 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa pegawai jang me 
nanggoeng djawab dalam ministerie 
propaganda Djerman memberi ta- 
hoekan kepada Reuter, bahwa ke- 
djadian? hari itoe jang menanggoeng 
ialah ministerie, poen diterangkan 
bahwa ministerie tidak mengetahoei 
dengan adanja pengroesakan toko- 
toko. oleh bangsa Djerman. 
Pegawai itoe menerangkan, bahwa 

hal ini tentoelah akan dirintangi 
oleh polisi. Ketika ia diberitahoekan 

pir tiap toko Jahoedi diroesak oleh 
orang Djerman, pegawai itoe mene 
rangkan, bahwa ia tidak mengarti 
"mengapa polisi tidak tjampoer ta- 
ngan. TA 

Ketika ia ditanja, apakah bangsa 
Jahoedi akan dioesir, maka pegawai 
itoe mendjawab, bahwa hal itoe ti- 
dak moengkin djadi, karena tidak 
satoe negeri jang maoe menerima- 
nja. 

Sila" 

#lodinkfong: aksi anti Jahoedi di 
Djerman 

Berhoehoeng dengan aksi anti Ja 
hoedi di Djerman jang dilakoekan 
oleh orang orang Djerman jang ma 
ta gelap, maka Transocean dari 
Djerman dan Oostenrijk mengabar 
kan, "Bahwa 'disana telah ada de 
monstrasi anti Semietisme jang di 
moelai hari Rebo malam dan masih 
teroes pada hari Kemisnja, hingga 
doleh dikatakan semoea toko2 Ja 
hoedi diroesak sama sekali atau 

lam diperintahkan oleh manteri 

berhenti. 

Transoeean dari Berlin acap 
bahwa demonstrasi anti 

Jahoedi dibarengi oleh pengroesa- 
kan milik Jahoedi dan pembakaran 
gedoeng? tempat Jahoedi diam di 
seloeroeh Djerman dan di Oosten- 
rijk. 

'Lebih landjoet dikabarkan, bah- 

itoe ialah pendoedoek dan 
tidak nampak anggauta dari orga 
nisasi? politik, jang memakai pakai 
an. 

Poen 'nampak disiplin jang dila 
koekan oleh peroesoeh2 tsb. De- 
ngan ini ditoendjoekkan, bahwa 
bangsa Jahoedi tidak dianiaja dan 
toko2nja tidak dimasoeki oentoek 
diroesak. 

Ditempat2 seperti Dresden,. Frei- 

dilindoengi dari Kn pendoe- 
doek. 

mmg 

Joego Slavia 
aan Radja Marta makin bailk 

geringnja 
Transocean dari Belgrado (iboe 

kota Joego Slavia) 10 Nov. menga| 
barkan, bahwa iboe radja Maria jg 
mendapat operasi oleh karena gal- 
steen dan blindedarmontsteking,kini | 
Salah lebih baikan. 

  

  

bahwa boleh dikatakan, bahwa ham| 

IlBank desa dengan rakjat di Bogor : 
Dengan adanja Bank Desa me 

j noeroet peratoeran jang soedah di 
tentoekan dalam peratoerannja, bah 

|Ilwa 'keoentoengan dari masin2 Bank 
Desa itoe, pada tiap2 3 tahoen se- 
kali, dengan tidak oesah diminta le 
bih doeloe oleh jang berhak, dengan 
sendirinja tentoe dibagikannja. Da 
lam penghabisan th. 1938 poen ma- 
sing2 jang bersangkoet akan me- 
nerima ocang keocentoengan itoe. 
Banjaknja jang akan diterima, itoe 
menoeroet besar ketjilnja keoentoe 
ngan, Hal ini rakjat memang soe- 
dah tahoe, dan mereka itoe masing 
masing menoenggoe hasil dari ke- 
oentoengan tsb. jang sedikitnja ten 
toe bisa dipergoenakan boeat me- 
ngentengkan beban mereka, jang 
selaloe menderita keberatan, teroe 
tama sekali hal oeroesan desa. 

» Banjak desa2 jang soedah merasa 
kan toeroennja oeroenan desa, wa- 
laupoen tidak seberapa besar, akan 
tetapi rakjat sendiri sebagian desa 
soedah moelai meaasai hasil-hasil 
dari keoentoengan terseboet. 

Tapi masih.ada beberapa desa jg 
beloem memperlihatkan pekerdjaan 
nja kedjoeroesan itoe, dan hanja di 
pergoenakan oentoek keperloean 
lain-lain. 

Diseboeah desa keoentoengan itoe 
hanja dipakai boeat keperloean 
memperbaiki djalan2, ada djoega 
jang dipakai boeat begrooting men- 
dirikan bale desa, ada djoega jang 
dipakai boeat begrooting gardoe2. 

Sedang jang lain ada jang dipakai 
boeat membeli sawah desa — hal 
ini bagoes sekali —, jang dikemoe 
dian hari bisa mengoerangi oeroenan 
desa. Keterangan2 diatas memang 

perloean desa, tapi rakjat jang me 
rasa menanggoeng beban oeroenan 
desa, seakan-akan tidak merasai 

TA LKBN 

“Itoeroennja oeroenan 

boeat gadji 

betoel itoe dipergoenakan boeat kel |   

esa, jadi ti- 
dak merasa Kagaifnmana manisnja, 
'oeang dari keoentoengan bank desa 
tadi. 

Bagi rakjat, akan lebih gembira 
apabila keoentoengan dari bang 
desa itoe dibagai sama rata. Dil 
desa, oeang tadi itoe hanja dipak 

pegawai desa Taja 
artinja tiap-tiap boelan diambil 
boeat gadji pegawai dari ocang 
itoe, sedang oeroesan desa tetap 
'seperti biasa. 

Hal semoea tergantoeng dari pedi 
mimpinnja dalam resortnja masing 
masing (,,Antara"). 

Aj -—— 

BANDOENG 

Angin riboet di Bandoeng 

“'Aneta mengabarkan, bahwa hari 
Kemis siang kemarin telah “ada 
langin riboet diatas Tjiparaj pada 
pegoenoengan Bandoeng. Oleh kare 
na ini maka 9 boeah goedang dalam 
pasar laloe roboh, pada ketika ba- 
njak orang jang sedang berlindoeng 
|disitoe. 14 orang mendapat loeka, 
diantaranja 3 orang jang parah. 
Lain dari pada itoe lain? roemah 
banjak jang roesak. 

Poen 2 orang Indonesia jang ada 
disawah disambar oleh petir hingga 
mati. 

  

TEA AMAN KEBIASAAN NHK SER 

| WARTA ADMINISTRATIE 5 
Berhoeboeng banjaknja per- & 

mintaandjadi langganan dikota : 
. Bandoeng moelai ini hari selain 

| pada: 

Toean SOEPRODIO, 
Gang Parendeng 67 

' hisa minta langganan pada: 
: Transport Ondern. ,,TIM- | 
1 BANG Foengkoerweg I telf. $ 

1072 dan Kantoor Spaarfonds « 
»BOEDI FAMILIE“ Tjibadak28 $ 

KUR: EA Bagan HB AN TAN | AG BI bibi 
PELAN TA OUR TA SEE TE AG TR EERA HE SID CDAN TERAS ST BATAN RI AE ASI SSK CITA TER TABER 

  

  

Silataerahim dari djaoeh 
Hari Raja 'Idil Fitri telah dekat | 

Orang Moeslim dengan Moeslim biasanja bersilatoerahim 
tidak hanja antara Moeslimin disatoe tempat, tetapi djoega 
antara tempat jang satoe dengan tempat jang lain artinja “ 
  

silatoerahim dari djaoeh. 
Djalan paling oetama 

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.   

Bang - Bediat 

dan 

Ae Bedpat 
Minal “Aidin “Walfaizin 

Djakarta 1 Sjawal 1987. 
  

Harga per 
100 ” », 

50 berikoet sampoelnja 

” 

f1.— 

# 1.50 » 

Pesenar dengan diberikoetkan oeang, iranco diroemah. 

  

  

JURINYANI LUBYAAN YANINLMNEBARNTA SENILAI Konga 
  

NI P P 
Doewet 33. : 

ON 

BATAVIA-C,     na MD) km SEMARANG 
Senen 60. Telef WI 

MACHINE BIKIN TAMBANG 

Bahannja itoe tambang dibikin yani Saboet Kelapa, Roempoet, Idjoek, 
dan lain Iain. Bisa di kasi djalan denuan kaki, atawa motor dari 1/10 P.K. 
La berikoet'perkikasnja (onderdeelen! Vractiscn en .Ecunomisch. 

Pen akang an lebih djaoeh boleh tanja pada : 
Importeur 

SHOKAI 
1489. Slompretan 39. ('atapatan 

ongkaran — SUER “BAJA.  



  

  
          

  

CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem berikoetnja 5 

»THE SECRET OF A 
TREASURE ISLAND” 

(RAHASIA POELAU HARTA-BENDA) 

Soeatoe tjeritera jang sangat menarik dan menahan napas. Meng- 

gambarkan kedjadian-kedjadian jang makin lama makin mengikat 

hati. Pertemoean dengan pendoedoek dari poelau Mol. Pertandi- 

ngan mati-matian dengan badjak-laoet hitam, Permoesoehan 

dan perkelaian jang seroe dilaoeidan didarat. Keinginan menda - 

patkan barang permata, oecang emas. Sinar jang berbahaja, Soe- 

atoe bola api. Lihat pelempar dinamit jang menakoetkan. Le- 

  

toesan goenoeng api jang tidak berhentinja. 

Soeatoe film jang tidak boleh diliwatkan dan ta' akan dapat 
diloepakan. 

  

  

      
  

DROSCET | 
Obat bikin baek en bisa boenoeh ba- 
cilnja Malaria (Tropical) tanggoeng ke- 
mandjoerannja 120 bidjif 1.50, 240f 2.80. 

HANARIN-PILLEN 
Makan 3 fl. tanggoeng bisa bikin baik 
sakit kepoetihan (piktay) f 1.75, besar 
It 323, 

FERASOL 
Obat bosat sakit n!er, pinggang pegel, 
antero badan rasa sakif,. aer kenfjing 
boetek, en selaloe maos marah2 makan 
3 fl. ianggoeng bsik 1:0 bidji f 1.50, 
240 bidii t 2.80. 

KRACHT-PILLEN 
Koerang tenaga, (zwak), kaki tangan 
sakit, badan rasa dingin (meriang), le- 
mes enz. Makan 2 fl. tanggoeng badan 
djadi sehat seger 120 bidji f 1.50, 240 
f 280. 

HONORIONS 
Orang lelaki njang diwaktoe malem se-/| 
ring-sering kentjing, pinggang, toelang2 
sakit. Loetoel pegel, mani enfjer. Tidoer 
of kenfjing manik toeroet kloear, badan 
lemes,: makan 3fI. langgoeng baek, IL fi. 
isi 100 bidji f 1.25, 200 bidji f 2.80. 

URUNOL-PILLEN 
Kenfjing kelocar darah, nanah, waktoe 

kentjing kelocarnja sedikit en rasa sakit, 
anggota rahsia bengkak en keloear bisoel 
bisoel kefjil, tanggoeng berhasil f 1.25, 
besar f 2,30. 

ASALIN-PILLEN 
Batoek darah, batoekkering(Kinkhasst) 

kering T.B.C. dada sesak en rasa panas. 
langgoeng ini obat bisa tosloeng f 1.50. 
f 2.80. 

BRO NOL-PILLEN 
Kepala selaloe poesing, anlero badan 
sakit, pinggeng en leher rasa pegel, 
foelang 'inoe, tanggosng makan ini obat 
bisa baik, 1 fl. f 1.50, besar 1 2 80. 

MORANA 
Obat njang paling baek boeat sakit en 
liok, oetji2 sesek rasanja dalem dada, 
makan ini obat bisa baek f 150 besar 
f 2.80. Pesesan” lebi dari f 2. — oOng- 
kos vrij, 

Batja sk Pemandangan. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarang 

meruman 0" sid   
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Sawah Besar -.— 

  

Rat,-C. 

    
Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

  

    

  

A PICTURE WORTHY OF THE AUTHOR! 

sterring 

Packed with all the thrills that flame « 

in the land cf the Bengal Lancers! 

SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR McLAGLEN 

8 was G, AUBREY SMITH - JUNE LANG 
MICHAEL WHALEN - CESAR ROMERO " 
GOWSTANGE COLLIER - DOUGLAS SCOIT | 

Mkertod by JOMN FORO, Academy Award Wiangr 
Onreyl f. Tcovek In Change 44 Predudion FA. 

TI 4 

  
  

  

  

TOKO 
Kramat 14 

OIRWON 

  

Lebaran telah dekat! 

Kita bersedia bermatjam-matjam barang boeat 
kepericean Lebaran seperti: 

topi 
sapoetangan, 
kaos kaki, 

nak laki 
kaian anak-a- 

perempoean. 

Sandal Tjap Matjan 

Lebih djaoeh ada sedia barang dapoer seperti: 

Piring, Gelas minoem, Pantji, Sendok, Mangkok2. 

Biandja di TOKO ORION moelai dari 
f 0.50 dapet persenan bagoes, 

Batavia-C, 

| kemedja, | spatoe, | 
| badjoe kaos, | Dan segala pa | 

pasa : : 2 

| | i dan | 

i | | g 

  

  

    
    
    

    

  

(ruraunan cekten GP Dgit ANNONGE VOOREENCUDEN) 

  

TJAP 

ACAO zZUSTER 

SEBAB BIKIN BADANNJA 

SOEBOER DAN KOEAT 

  

PERHATIKANLAH 
Seorang Habib jang 'alim berkata: 

KEBAHAGIAAN DOENIA DAN 
—ACHIRAT 

Semoga manoesia jang berada 
dimoeka boemi ini sama pada ber- 
hadjat akan kebahagiaan. Kebaha- 
giaan itoelah jang diljari oleh se- 
kalian pemimpin-pemimpin perge- 
rakan kebangsaan dan keagamaan. 

Kebahagiaanlah jong mendjadi 
kenang-kenangan hati segenap la- 
pisan manoesia, baik si kaja atau 
si miskin. Dan kasoesahenlah jang 
sama di djaoehi oleh mereka, 
boekan? Oleh karena manoesia 
itoe garis besarnja tersoesoen da 
lam djasad dan roh, maka membe : 
ri artilah bahwa manoesia iloe per 
loe menfjari kebahagiaan doenia, 
begiftoelah achiratnja (bagi jang 
perijaja akan adanja achirat), Dja 
lan jang sanggoep menerangi akan 
kebahagiaan doenia dan achirat 
itoe, jalah kita haroes mengelshoei 
lebih doeloe doea djalan! 

le. Mengetahoci aps-apaperen- 
tahnja ALLAH soebhanahoe wa- 
ta'ala dan feroes mengerdjakannja 
hingga sampai adjal kita. 

2e. Mengetahoci apa-apa laras 
ngannja ALLAH s.w. dan teroes 
kilatinggalkannja sampai berlemoe 
dengan Maut, 

Goeral jang paling besar dari 
pada isinja Al Goer'an, iloelah 
perenfah.perentahnja ALLAH s.w, 
dan laranganNja, Nabi Moeham. 
mad s.a.w. jang beliau bawa ke- 
hadapan moeka boemi ini, ialah 
jang paling besar pembawanja ifoe 
tidak Jain hanja doca roepa jang 
terseboet itoe djoea. Doea sifat 
tadi, adalah satoe PETOENDJOEK 
bagi soember kesopanan dan tali 
persamaan, Itoelah jang akan men 
djad? pemisah dari ketakabboe- 
ran dan kesombongan. 

Bisakah Toean-foean dan Silti- 
siiti mentjarinja bagi djalan jang 
befoel boeat mendz spatkan kebaha- 
giaanitoe ? Dimanakah adanja iloe 
keterangan (peladjaran) dan bera- 
pakah moda'nja? Saja berkejaki- 
nan, kalau Toean-toean dan Sitti 
siili sama berhad.a! akan kebaha- 
giaan dan berhadjat poela. akan 
djawaban pertanjaan ini, maka fjo- 
balah berkenalan dengan : 

KITAB ,AMAL SALEH“« 
Dalam doea bocah djilid nanti 

Tocan-tecan dan Sitti-silti akan 
mendapat djalan jang menoendjoek- 
kan kearah KEBAHAGIAAN DOE 
NIA DAN ACHIRAT. Didalam ki 
tab ini terdapat beberapa-bebera 
pa perenfahannja ALLAH s.w. dan 
laranganNja. Kitab ini kalau be- 
toel diperhatikan dan di “amalkan 
nia, boekan sadjia ,MOGA-MO- 
GA berbahagia, tapi jakin mesti 
berbahagianja dalam doenia 
dan achirat! Adapoen harganja 
moerah sekali hanja f 2.75 jang 
doea djilid itoe 

Orang jang betoel menjajangi 
akan dirinja tentoe memerloekan 
kitab iri bosat mendadi kawan 
berdjalan dari doenia sampai 
achirat. 

Kaoem Moesiimin dan Mosslimal 
jang membeli (mempeenjai) kitab 
ini, menoeroet pendapatan saja, 
adalah sama dengan menghidoep- 
kan dan meramaikan Igama Islam, 
igama kita jang moelia. 

Fikirkanlah ! 

Salam dan hormat saja, pem- 
beli kitab terseboet, 

Sd. OESMAN AL AYDAROES 
(Al'alawi) 

BANDOENG,       
  

PATJAR 
FLASH GORDON JANG KE 8 

soedah sedia, lekaslah pesan pada: 
Adm. ,,, PEMANDANGAN“ 
Senen 107 Batavia-C. 

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

  

  

  

Dimana-mana Toecan maoe pa- 

sang ADVERTENTIE, periksalah 
doeloe keadaan OPLAAGNJA.     

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den isiam" door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,65 Inci. portokosten. 
  

OENTOEK memoedahkan bagi abon- 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kit koelit, bisa di beli dengan perantara- 
an looper dengan harga f0.15 terima   
  

diroemah. 
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angan Djoem'at 11 November 1938    
  

      

  

   

berat 
Bertanam apa-a 

   

   

    

  

Pa Sx 

'haroes 
   
   

    

   

          

   

      

   

      

     

     
    

  

   

  

   a itoe baiklah dipergoenakan ta 
li dan oekoeran, goenanja soepaja| 

  

jaraknja beratoeran. Bila kelapa 
oe telah ditanam, kelihatan berba 

'is-baris. | up 
| Tentoe ada jang menjangka, bah- | 
wa kita bertanam demikian, mak- 
soednja soepaja keboen itoe bagoes 

  

$ 

    

    

  
  

ja. Karena tiap2 orang gemar me-| 
hat apa-apa jang beratoeran doe- 

doeknja, berdirinja atau pasangan- 

nja. Tandanja, bila roemah dikam- 

poeng beratoeran doedoeknja, se- 
nang hati kita melihatnja. Anak2 
sekolah jang berdjalan atau berdiri 
berbaris-baris, sedap mata meman- 

dangnja. Melihat perabot roemah 

pasang dengan atoeran, meriang- 

    

  

        

  

   

  

  

   

      

    

  

  

      

  

  

  
  

    

  

  

    “ Pada tanaman demikian djoega 
halnja. Dipoelau Djawa banjak kita 
'bertemoe dengan keboen-keboen 
bangsa Eropah, oempama , keboen 

karet, kopi, teh, tembakau, teboe, 
dsb. Keboen keboen itoe semoeanja 
ditanami beratoeran. Siapa jang 
melihatnja, ta” dapat tiada mengoe 

        

  

    

  

  

  

            

  

  

    

   
   
   

   
    
    

    
   

    

   
   

    

   
   

  

   

        

   

    

   
    

   

        

   
      

   

   

| Barangkali diantara kita, telah 
banjak jang soedah pernah naik ke 
reta api dari Bogor ke Soekaboemi. 
Bila keboen2 jang dipinggir djalan 

kereta api itoe diperhatikan, tak 

| dapat tiada akan heran kita meli- 

hat beda antara keboen teh onder- 
neming dengan keboen teh kam 

poeng jang ad 
Pada beberapa tempat kedoea ke 

boen itoe berbatas, djadi dengan 

gampang dapat kita memperban 
dingkannja. Memandang keboen on 

derneming itoe, mata poeas ! 

— Menoleh kekeboen kampoeng, sebal 

hati kita rasanja. Akan sebabnja 

ta' lain ialah karena keboen Eropah 

itoe beratoeran dan keboen kam- 

poeng itoe ta' memakai atoeran 

menanaminja. Bila tanaman pada 

kedoea keboen itoe diperbandingkan, 

jelas kelihatan tanaman onderne- 

ming itoe lebih soeboer dan sama 

rata besarnja. Tanaman dikeboen 

kampoeng itoe tiada sama rata be- 

sarnja. : 

| 'Membatja oeraian itoe, tentoe 

'ada jang bertanja : ,,Apakah sebab 
'nja pada keboen onderneming itoe 

| tanam-tanaman sama besarnja ?“' 
|. Djawab pertanjaan itoe begini: 

— Bila tanaman doedoeknja beratoe 

| ran, maka tiap-tiap tanaman men 
dapat tanahijang sama loeasnja. Ma- 

'kannja, kalau demikian sama-sama 

'dah pernah kita pertjakapkan ten- 

iman beratoeran doedoeknja, maka 

dipandang mata. Akan persangkaan| Bija tanaman berbaris-baris, ma 
jang demikian memang ada benar-(ka dengan leloeasa angin bertioep 

disela-sela tanaman itoe. Ma'loem- 
lah kita, bahwa angin itoe memba 
wa hawa jang bersih kedalam ke 

menggojang-gojangkan “pohon. Per 

jolah manpa'at gerak badan atau 

tambah koeat olehnja. 

tjapkan, perkataan: ,,Wah! tjan| 

tik benar !« : 

jang ada dekat Tjitjoeroeg.| 

.lakan meninggikan hasil, Djadi nja 

- Oleh Soetan Sanif 

sama loeas tanah 
kepada tiap-tiap 
makanan jang di 

n2 itoe ta' sama 

ng kenjang dan ada 
joekoep makannja. 

1 kita, apa moelanja 
ama. Ada jg gemoek 
koeroes. . 

toe ada lagi goenanja 
n2 beratoeran. Dahoeloe soe 

tang goenaairhawa, panas dan si- 
narbagi tanaman. Bila tanam-tana- 

tiap2 tanaman akan sama banjak 
mendapat keperloean jang empat 
roepa itoe. Hal itoe menjebabkan 
kesoeboeran tanaman itoe sama 

boen. Lagi poela angin itoe dapat 

gerakan itoe mendatangkan baik ke 
pada tanaman. Hasiatnja seolah- 

sport bagi manoesia. Badan ber 

“ Kalau datang angin keras, maka 
dapatlah ia laloe diantara? barisan 
sehingga tanaman tiada gampang 
dapat rebah. 

Djika tanaman sama besarnja, 
maka lekas tanah dilindoenginja. 

Hal itoe menjebabkan seberapa 
roempoet toemboeh. Djadi akan ber 
koerang ongkos membersihkannja. 

Lebih2 pada tanaman jang ketjil 
djarak menanamnja, oempama kete 
la pohon, djagoeng, padi, katjang 
tanah dsb, hal2 jang diatas dengan 
gampang dapat disaksikan. : 

Itoelah moelanja, kalau kita ber 
tanam apa-apa bagoes benar, bila 
dipergoenakan tali dan oekoeran. 
Hasil pekerdjaan kita itoe pasti 
akan menjenangkan. 3 

Disana sini, oempama di Priangan 
dan Tjirebon telah banjak orang 
tani jg dengan sengadja bertanam 
padi berbaris-baris. Sebeloem berta 
nam, diperboeat dahoeloe memakai 
perkakas jang menjeroepai sikat, 
garis-garis tempat bertanamnja. 

| Goenanja tidak hanja soepaja toem 
boehnja padi itoe sama rata, tetapi 
djoega soepaja gampang menjiang 
nja (membersihkannja) memakai 
mesin penjiang, jang diseboet lan 
dak. Pekerdjaan mesin mesin itoe 

lebih tjepat, kalau dibandingkan de 

ngan menjiang memakai djari, jDi 
Priangan telah lazim kedengaran 
perkataan ,,ngalandak“, artinja me-. 
njiang memakai landak. 

Akan penoetoep dapatlah dikata 
kan, bahwa bertanam beratoeran 

ta, bahwa lain dari oentoek penje 

apa memakai atoeran. 
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.. Openbaar vergadering verbruik 

pap eooperatie 

. Correspondent kita kabarkan: 
'Padatanggal 2 Nov. 1938, telah 

dilangsoengkan openbaar vergade- 
ring cooperatie bertempat digedong 
Bioscoop ”Eendracht” Tumbilahan. 
Hadirin k.l. 600 orang. Wakil pers 
Pewarta Deli, Adil, Industrie dan 
“Pandji Islam. Wakil Pemerintah 
lengkap. Pimpinan dibawah pimpi- 
nan toean H. Anang Djafri. 

Pembitjara toean T:M. Oesman 
el Muhammadya Dir. Industrie 

School Medan.” | 2 
' Djam 1 siang openbaar diboeka 

dengan mengoetjapkan banjak2 te- 
rima kasih pada hadirin dan toean 

bagai eigena 

  

a pimpinan mempersi 

ar dari ge-|: 

Disini t. T.M.O. berbitjara dengan 
'tenang, mengoepas soal arti, mak- 

soed dan toedjoean Cooperatie. Be 

liau tegaskan tafsir penerangan ki- 

tab ,,Sjarikat Cooperatie” jang di 

terbitkan oleh badan toentoenan per 

economian Moehammadijah. 

Seteroesnja beliau boeat grafik 

dipapan toelis, gambaran masjara- 

kat dagang Indonesia, sedjak dari 

Fabrik, Importeur, Exporteur, mid- 

denstand, kaoem klontong sampai 

kepada gambaran masjarakat ,tani 

dan boeroeh. 1 

Disini beliau terangkan 'dengan 

dalil? ilmoe economie disertakan de 

ngan ajat-ajat @oer'an dan Hadist, 

bagaimana doedoeknja pereconomi- 

an dalam masjarakat manoesia. 

Dalam penerangan ini hadirin 

merasa poeas dan insjaf, bagaima- 

na tegoehnja kedoedoekan economie 

bangsa asing jang ada ditanah air 
kita ini, dari .itoe beliau andjoer- 

kan benar soepaja oentoek memper 

'baiki pereconomian ra'jat, hendak- 
lah bangsa fkita membangoenkan 

sjarikat cooperatie dimana2 tempat. 
Pembangoenan ini ditoendjoekkan 

"beliau - beliau djalan-djalannja jg 
amat memoeaskan hadirin. Lebih 
landjoet, beliau seroekan poela, soe 

han didirikan Productie Cooperatie, 

dapkan pemandangan, bermatjam-| 
matjam lagi goena menanam apa-| 

'krediet cooperatie dan verbruik 
'cooperatie, karena sjarat-sjarat te- 
lah lengkap, tinggal lagi pemimpin 
nja haroes sedapat moengkin lekas 
didatargkan. ja 

Sampai disini, toean T, M.O, mej| 

  

    
  

kan t. A. Hamzah wakil dari ,,In- 
dustrie“ Medan. Toean A. Hamzah 
menerangkan dengan bahasa Ban- 
djar, bagaimana kedoedoekan coo- 
peratie itoe dikalangan bangsa ki| 
ta sedjak dizaman poerba 

Pandjang lebar toean A.H. mene- 
gaskan dengan memberi tjonto2 
gambaran koperasi didalam masja- 
rakat Indonesia. Dari itoe, kata| 
spreker, boeat koperasi hanja boeat 
kita perloe di organiseer sadja, se- 
dang bakal2 oentoek koperasi ada- 
lah telah mendarah daging dalam 
sanoebari bangsa kita. Oleh sebab 
itoe karena sekarang soedah ada 
bangsa kita jg mengerti sedikit de- 
mi kesedikit dalam oeroesan produc 
tie jg berhoeboeng dengan soal tek 
nik dan bedrijf, sjarikat cooperatie 
kita ada harapan berkembang biak. 

Sampai disini spreker menjoedahi 
pembitjaraannja, laloe openbaar 
itoe djam 3 ditoetoep dengan gem- 
bira dan selamat. 

Pendirian verbruiks Cooperatie 

p KITA”. 
Atas initiatief pemoeda 3 di Tem 

bilahan telah didirikan verbruiks 
cCooperatie ,,KITA”. Jang doedoek 
dalam bestuurs ialah: 

H. Anang Djafri Voorzitter 
H. Bakri Anwar Vice Voorzitter 
Hamsar Secretaris I 
H. Moechdar Hadji Adoel Sectr.II 
H. Hoesin Penningmeester 
Commissarissen, Fahroerradji, H. 
Yusuf, Tarsi dan H. Maksoem. 

Propaganda productie dan crediet 
cooperatie. 

Pada malam 2—3 November 1938, 
atas pimpinan Imam Masdjid di 
Tembilahan telah diadakan tablig 
akbar dalam oeroesan koperasi. 
Pembitjara toean T.M. Oesman Dir 
Industrie School Medan. Dalam 
pembitjaraan ini, dengan berdalil 
@oeran dan Soennah spreker me- 
ngoepas soal koperatie, soal2 ba- 
han2 jang mendjadi pokok-pokok 
perniagaan. : 5 : 

Spreker mengandjoerkan betoel 
soepaja di Tembilahan jang terda- 
pat milioenan pohon kelapa itoe 
berdiri ,,Sjarikat Cooperatie“ oen- 
toek mengangkat deradjat pertanian 
kita. 

Selandjoetnja spr tjela perpetja- 
han-perpetjahan jang disebabkan 
oleh fanatiek kepada tiap-tiap par 
tai jang dalam hakekatnja ialah jg 
mendjadi wmojangnja kelemahan. 
Dari itoe beliau seroekan, bahwa 
dalam tj ra kita bekerdja akan mem 
(perbaiki perekonomian Rakjat, boe 
anglah sifat fanatiek partai dan 
bekerdjalah oentoek oemmat dan 
Rakjat atas nama Islam dengan 
persatoean. 

Andjoeran beliau ini diterima o- 
leh hadirin dengan gembira, jang 
disoedahi oleh ,,do'a“ sjoekoer oleh 
Imam mesdjid H: Djafri. 

a— 0 maa 

TEGAL. 

Pembatjokan ngeri. 

Pada hari Selasa jbl, pagi-pagi 
djam 5 H Iksan dari desa Kaligem 
pol Boemiajoe, selagi akan sembah 
jang Soeboeh, mendengar soeara 
merintih-rintih. Koetika dilihat, ter 
njatalah bahwa orang itoe bernama 
Karjani Ik. oemoer 50 th, dan asal 
dari itoe desa djoega.. Dari sebab 
korban tadi tidak bisa ditanja, dari 
sebab loeka-loekanja, maka sehing- 
ga kini beloem diketahoei siapalah 
penjerangnja dan sebab-sebanja. 
Dengan auto si korban diangkoet 

ke roemah sakit Kardinah di Tegal, 
akan tetapi begitoe datang di roe- 
mah sakit teroes menghemboeskan 
napasnja jang penghabisan. 

—-—- 

POERWOKERTO 
Pembantoe menoelis : 

Zwembassin 

Soal Zwembessin dikota Poerwo- 
kerto ini mendjadi pembitjaraan se 
bagian chalajak dikota itoe. Menoe 
roet desasdesoes adanja zwembassin 
telah diterima oleh regentschap ha 
nja tinggal dipekerdjakan sahadja. 
Oesaha jg akan memakan ratoesan 
roepiah itoe konon akan dipertem- 
patkan dimoeka ambachtsschool de 
kat dari residentswoning jang kini 
sedang asjik dikerdjakan. 

Sebagian orang berkata. Tidakkah 
lebih manfaat kalau oeang jang ra 
toesan itoe diperoentoekkan goena 
kemadjoean volksonderwijs rakjat 

njoedahi pidatonja, laloe dipersilah | 
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DjAMOE GALIAN semboeken: Dara 
dateng kotor. 

MOEDA sebab: 
1 Badan djadi keras. 2 Moek 

kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendost. 5 

MOEDA kombali. 

- 

» . . 

Orang perampocan jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi 

Djam »e Djawajang paling kesohor diJavaboeat ketjanti kan 

TP 
Howlaragrag 

poeti, ringkesken peranakan, betoelken 

AWET 

a djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi 

Potongan badan djadi singset. 6 “ing- 

gang djadi langsing. 7 Dateng boelen diadi accoord. 8 Pendekria DJADI 

Begitoslah sasatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 

dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet beloel 

recepinja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa, 
Harga 1 fi. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50 

Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja 

Boeat orang dagang dapet raba! bagoes 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat 

  

- Sebagaimana oemoem di Poerwo- 
kerto makloem bahwa banjak seko 
lahan desa perloe diperbaiki dalam 
regentschap itoe Ketjoeali itoe da 
lam kota Poerwokerto masih banjak 
djalan2 dan gang2 jg besar2 jg be 
loem diasphalt, masih banjak tem 
pat2 jang amat kotor dan meng 
ganggoe kesehatan rakjat. 

Straatverlichting dari 2de dan 3e 
klasse wegen masih sangat (menge- 
tjewakan dan perloe diperbaiki. 

Tidakkah zwembassin itoe terlaloe 
»telux“ boeat kota Poerwokerto? Me 
ngadakan zwembassin berarti hanja 
melajani sebagian pendoedoek asing 
di Poerwokerto dan sebagian kaoem 
klas tertinggi bangsa kita di kota 
itoe. Hanja melajani sebagian ini 
berarti poela meroegikan sebagian 
jang terbanjak dari ra'jat jang per 
loe ditolong. 

Lebih? kalau kita ingati baliwa 
tas djaoeh dan hanja beberapa paal 
dari kota Poerwokerto tjoekoep tem 
pat mandi jang baik-baik goena me 
lajani sebagian golongan jang ketjil 
itoe. Di Walik, Pantjasan, Batoera- 
den dan Kalibasin sebagaimana 
biasa mereka tjoekoep berkesem- 
patan oentoek berketjimploengan 
sekehendak hatinja! 

Kota Poerwokerto kini dalam wor- 
dings-proces! Semoeanja haroes di 
laraskan dengan kemadjoean. Naik, 
moengkin diterima dan masoek akal 
alasan ini. Tetapi zwembassin ...! 
Dilihat dari soedoet kemadjoean 
rakjat, boeat kota Poerwokerto be 
loem pada tempatnja....! 

—id9 — 

BOGOR 

Kesedihan Kepala desa 

N, meneoelis : 
Tiga orang kepala desa dari Le- 

mahdoehoer, Sindangsari dan Tjina 
gara telah dihadapkan oleh toean 
wedana 'T. kepada toean boepati, 
sebab ketiga kepala desa itoe be 
loem genap 80 pCt. memasoekkan 
oeang Landrente. Kemoendoeran pe 
narikan itoe sebenarnja boekan sa 
lahnja kepala-kepala desa itoe sen 
diri, tetapi djoega berhoeboeng de 
ngan keadaan ra'jat jang ditarik. 

Kebanjakan pendoedoek desa koe 
rang pendapatan dari hatsil tana- 
mannja dan ada lagi jang baroepa 
da boelan November ini memotong 
padinja. 

Dengan melihat keadaan ra'jatnja 
jang demikian itoe, maka boekan 
main kesedihan jang timboel pada 
kepala-kepala desa itoe. Djika me- 
reka itoe ta” dapat memenoehi per 
djandjiannja akan meloenasi pada 
achir boelan December, maka soe- 
dah tentoe mereka digiring lagi oleh 

SOFRAKARTA 

Pertolongannja Leger des Heils 
kepada Ra'jat 

Statistiek dan bazaar 
Pembantoe M. menoelis: 
Pada malam Minggoe tg. 5—6 

November ini L.d.H. di Solo telah 
mengadakan ,,bazaar” bertempat di 
societeit ,,De Unie” di Lodjiwetan 
Solo, jg mendapat perkoendjoengan 
banjak dari publiek, hingga keoen- 
toenganibersihk.l. ada f 100.— jang 
didermakan kepada oesaha L.d.H. 
itoe. Dalam bazaar itoe dipertoen 
djoekkan beberapa angka statistiek 
dari oesahanja selama th. 193” 
jang kita ambil jang perloe sadja 
dengan pendek seperti berikoet: 

Dalam 7 tehuizen djoemlah ada 
438 anak jang dirawat dengan 
102029 verpleegdagen. Di ooglijders- 
hospitaal di Semarang mempelihara 
714 orang sakit mata dengan 1223 
verpleegdagen. Dalam vrouwen- & 
kindertehuis di Soerabaja ada 1400 
orang jang dipelihara dengan 23260 
verpleegdagen, dan 506 anak baji 
jang dilahirkan. Dalam hulp-zieken- 
huizen di Makasar, Pelantoengan 
dan Toeren ada 2081 jang dirawat 
dengan 40334 verpleegdagen. Dalam 
16 poliklinieken lain ada 30104 orang 
jang dipelihara. Dalam roemah sakit 
boeat penjakit lepra di 4 tempat 
ada 1213 orang jang dirawat de- 
ngan 366154 verpleegdagen. Dan 

:Imasih banjak lagi lainnja. 

Keamanan selaloe makin terganggoe 

Dalam soerat-kabar ini pernah 
kita kabarkan, bahwa dalam waktoe 
jang terbelakangan ini banjak sekali 
pendjahat-pentjoeri jg melakoekan 
tindakannja jang meroegikan pen- 
doedoek, teroetama dalam boelan 
Poeasa ini. Baroe? ini ada pembega 
lan jang sangat menjolok-mata dan 
sangat koerang-adjar, jaitoe penja- 
moen (begal) atas dirinja orang- 
perempoean didjalan-besar sebelah 
Koelon Kartasoera dan pada djam 
9 pagi, dengan tjara memperkosa 
mengambil soebeng jg masih dipakai 
dikoeping, hingga  berloeloeran 
darah. 

Mutatie Prijaji B. B. 
R. Ng. Parmosastro diberhentikan 

dengan hormat sebagi assistent- 
wedono di Bajat (Klaten) atas per 
mintaannja sendiri dan menerima 
pensioen. R. Ng. Soerodirdjo mantri 
politie di Wonosegoro (Klaten) di 
angkat mendjadi gantinja sebagai 
wakil. M. Ng. Madyosastro mantri- 
politie di Delanggoe (Klaten) di 
pindah ke Wonosegoro (Bojolali). 

R. Ng. Tirtosastro assistent-we- 
dano di Karangdowo (Klaten) di 
pindah ke Toeloeng (Klaten) dan 
R, Ng. Soetomoeljono assistent-we         n T,M. Oesman berbitja 

      paja sedapat moengkin di Tembila- daerah Banjoemas ? Pi 
(opas-opas ke kaboepaten. dono di Toeloeng dipindah ke Ka- 

rangdowo, 

         



   

     

    
   

  

   
   
   

  

   

    

   
    
   

     

    
     

   

        

   

   
   

    

    
   

   

  

   
   

   
   
   

      

   

          

   
   

   

   
     

   

   

    

   

      

   

        

    

   

    

   
   
   
    

   

   

  

   

  

   

     
     

   
   
   

  

   
   

  

    

    

   

     

  

   

    

    

    

   

    

   
   

    

   

   

  

    
    

  

   

       

    
          

  

Pemerintahan Nazi—Het 

-Moentjoelnja pemerentahan 
ini disamboet oleh anggauta : 
ta ,,Kolonial Gesellschaf“ 

. gembira, sebab dengan te 
. kekoeasaan Nationaal Soc 

akan tertjiptalah apa jang 

  

  

tjitatjitakan. Nazis dan tjit 
kolonialisme“ mempoenjai pri 
jang sama: kedoea golo : 
amat marah oleh karena hilang 
milik djadjahan, jang bersama de- 
ngan paksaan perloetjoetan sendja 
ta, Garis besarnja politik loear 
geri jang didjalankan oleh Nazi 
lam oemoemnja sesoeai dengan 
terangan azas 
schaft", jaitoe,,revisionism 
(memperbaroei perdjandjian? Ver 
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        sailles). ” 
Soenggoehpoen demikian, oral 

masih beloem dapat mengatakan, | 
bahwa dalam permoelaan ,,Keradji 
an jang Ketiga“ ini Hitler telah: 
mendjalankan politik djadjahannja | 
dengan djelas dan pasti. Artinja : 
hal ini beloem keloecar djelas dalam | 
politiknja loear negeri. n, 
toel, bahwa ,,Kolonial Gesellschaft“ 
digaboengkan mendjadi satoe dile- 
boer dengan organisasi Nazi: dan 
kemoedian setelah itoe propaganda 
dalam negeri tentang djadjahan ini | 
dilakoekan dengan soenggoeh? dan 
besar-besaran... Ang 

. Orang baroe bisa mengatakan pe 
njelidikan Djerman tentang djadja 
han itoe dengan positif dalam ta- 
hoen 1936—'37. Dengan terang per 
mintaan-permintaan Djerman ten- 
tang soal itoe nampak keloear. 

    

  

'Moela-moela Hitler alasan per- 
mintaannja oentoek  kembalinja 
djadjahan itoe didasarkan kepada | 
oetjapan dr. Schacht (jang doeloe 

Ipendoedoekan kembali daerah soe 

   

     

   | Ilah mentjoba oentoek meloekiskan 
lantai “asam. Kemadjoean perdjalanan .jang di 

nielonal Maa alami oleh permintaan? Djerman 

dalam tempoh jang laloe sampai 

orang #1 

»kolonialisme“ ini pertama? ialah 
keloear dari golongan jang tidak 

  

Memang be-| 

'memasoekkan factor 

    

    

  

  

  

Ih: RM. Soemitro Djojohadikoesoemo 

goena politiknja loear ne 
ita ingat sadja padapersen 

djataan kembali, soal daerah Saar, 

Rijn dan jang paling peng- 
an ialah Oostenrijk dan Tsjecho 

owakia—, alasan-alasan ekonomi 

ini makin ia tinggalkan. Setelah 
itoe maka kehaoesan Djerman akan 

adjahan mempoenjai alasan jang 
oeat dengan menoendjoekkan ,,ke 

doedoekan dan martabat“ negeri jg 
berkoeasa dalam perhoeboengan 
doenia ini. 
' Meskipoen serba pendek, kita te- 

  

da keadaan saat sekarang. 
Kita ketahoei soedah, bahwa do- 

rongan jang paling koeat goena 

opisil. Poen soedah kita katakan, 
bahwa pada permoelaannja peme- 
rentah Djerman tidak memperhati 
kan hal itoe, tetapi kemoedian me 
noendjoekkan poela perasaan setoe 
djoenja kepada tjita-tjita ,, Kolonial 
Gesellischaft”, sekalipoen tidak diso 
kong dengan koeatnja. 

bahwa Hitler telah 
itoe dalam 

politik loear negeri ,,Keradjaan jang 
Ketiga” itoe. 

hoei djoega, 

permintaan djadjahan itoe diloekis 
kan moela - moela dari pandangan 
ekonomis jang kemoedian ditoekar 
mendjadi pandangan politik — psy- 
chologis. 

Apakah sebabnja, bahwa peme 

Dan paling belakangan kita ketal 

Njata poela kepada kita, bahwa 

Seperti di Ngampel (woeloehan) 
Ipolowidjo jang roesak karena tikoes 
kira-kira sampai 30pCt. Oleh jang 

Iwadjib telah diadakan tindakan2 
oentoek memberantas, ketjoeali per 
atoeran tiap tiap desa seminggoe 
doea kali diadakan gropjokan tikoes 
oleh orang orang desa, didalam pe 
nilikan Landb: v. dienst. 

: : Banderol dinaikkan. 

Menoeroet poetoesan R. R. Djem- 
ber, banderol roda angin boeat ta- 
hoen 1938 jang harganja soedah 
£1, moelai September '38 jl. orang 
disoeroeh tambah f0,25 lagi. Demi 
kian djoega kendaraan lainnja. 

) — GG — 

MATARAM Ea 
',Persatoean Taman Siswa" 

jg keliIl. 
Moelai tanggal 16 sampai tanggal 

22 November 1938 ,,Persatoean Ta- 
man Siswa“ akan melangsoengkan 
Rapat Besar Oemoem (R. B. O,). jg 
ke Il bertempat di ,,Pendapa Poe- 
sat T. S« di Margangsanlaan Djok- 
jakarta. Ta. 

Selama R. B. 0. itoe akan diada- 
kan perajaan, pertoendjoekan per- 
toendjoekan dan pertemoean perte- 
moean jg oemoem. Ini berhoeboeng 
dengan pemboekaan (inwijding) pen 
dapa poesat, peringatan doea win- 
doe (16'tahoen) pergoeroean, 

| Pertoendjoekan terdiri dari ber- 
matjam-matjam dari peladjaran ta 
rian moerid pergoeroean, tari serim 
pi, wajang orang dsb.-nja. 

dichotbahkan antara lain tentang 
»Pengadjaran Tinggi” oleh dr. Sa- 
timan dan mr. R.M. T. Wongsone- 
goro.,,Pengoeasaan dalamKeloearga” 
oleh K. H. Dewantara, ,,Pengadjaran 
di loear negeri” oleh dr. Soegiri 
dan dipertoendjoekkan bioscoop jg 
berhoeboengan dengan itoe. 

Selainnja ini masih akan diper- 
toendjoekkan tentoonstelling dan 
pelantikan ,,Madjelis Loehoer” haroe 
oleh Pemimpin Oemoem." 

Pada malam Rebo tg. 22 Nov. 
moelai djam 9 malam dipertoen- 
djoekkan wajang koelit jalah seba- 
gai malam berpisahan bagi keloearga 

mendjadi menterinja dalam oeroe|rentah pada achirnja laloe mendja-|T.S. cemoemnja. (Aneta) Lebih dje 
san Ekonomi dan bersama mendja |lankan politik jang positief goenaljas, lihatlah pagina 3kolom 1 dan2. 
di President Deutsche Reichsbank). »kolonialisme“ dan mengapa per- SE 

Ia ini mengatakan, bahwa ,,mem mintaan-permintaannja itoe didasar | TJIKAMPEK 

poenjai bahan-bahan dari djadjahan 
amatlah perloe sekali goena bang 
sa jang mempoenjai industrie.“ 

Makin baik dan tegoeh kedoedoe 
kan Hitler dalam ,,Keradjaan jang |masjaalah ini, jang akan kita lan- 

Ketiga“ ini, dan makin berhasil ia djoetkan besok. 2 

Kesehatan Ra'jat dan 
— pendoedoek. | 

. Menoeroet pelapoeran D.V.G. maj 
ka dari tgl 22 sampai 28 Oct. j.l. 
diseloeroeh gewest Soerakarta hanja 
ada 3 orang sadja jang kena sakit 
typhus abdominalis, diantaranja ada 
2 orang jang meninggal doenia. 

Lain dari itoe diwartakan, bah- 
wa dari tgl 15 sampai 21 Oct j.l. 
dalam kota Solo djoemlah ada 59 

. anak baji jang dilahirkan dan 61 
orang jang meninggal doenia. 

Pemborosan Rakjat keloearnja 
oeang haroes didjaga. 

Tjara hidoepnja Ra'jat: 
diSolo memang besar 
danroyal. Aa aa 

“ Boleh djadi tidak ada satoe tem 
pat diseloeroeh Indonesia jg banjak 
nja tontonan dan keramaian seperj: 
ti di Solo. Hampir tiap-tiap boelan 
tentoe ada keramaian, dari jang ke 
tjil sampai jang besar, jang se- 
moeanja itoe makan banjak oeang 
jang haroes dikeloearkan dari kan- 
tong. san 
“Dari tanggal 13 sampai 24 Novem 

ber ini ada keramaian ,,Malaman" | 
di Sriwedari. Selama malaman itoe 
biasa orang mengeloearkan oeang 
boeat dibakar, jaitoe oentoek dibeli 

- kan petasan. NN 
Tanggal 24 November ada kera- 

maian ,,Garebeg” dialoon-aloon-Lor 
jang djoega banjak La per 
hatian Ra'jat. Selama boelan Besar 
(Januari-Februari 1939) dianggap| 
nja sebagai hoelan jang baik boeat 
poenja kerdja (mengawinkan anak | 
dan sebagainja). Moelai 8 sampai| 
penghabisan Maart 1939 di Solo a- 
kan ada keramaian besar, jalah 
menghormati dan memperingati 200 
tahoen berdirinja Kraton Soerakar 
ta. Dalam boelan Moeloed (Mei '39) 
telah biasa diadakan keramaian Se 
ikaten itoe. Te NA 

Meskipoen kalau dilihat dari soe 
doet economie, keloearnja oeang 
itoe baik tetapi kalau orang mengi 
ngati keadaannja peroesaha'an dan 
perdagangan jang selaloe merosot 
hal itoepoen djoega haroes mendja 
di perhatiannja pemerentah dan pe 

£ bisa dipakai. Dengan begitoe nanti 

kan pada keharoesan (noodzakelijk 
heid) bahan - bahan dan alat-alat 
hidoep ? Dengan ini sampailah kita 
pada ,bagian ekonominja” 

Jang boleh dilakoekan pada wak- 

toe sekarang ini jalah banjaknja 

ocang jang dibakar selama ,,male- 
man" karena dibelikan petasan atau 
mertjon. Oleh pemerintah Kasoenan- 
nan telah dioendangkan, soepaja 

ra'jat tidak begitoe royal membeli 
petasan, waktoe memboenjikan peta- 
san soedah dibatas. Ini soepaja di 
djaga betoel-betoel. Harganja peta- 
san ada naik, sebab orang djoeal 
petasan tidak begitoe banjak seperti 
tahoen doeloe, karena sekarang toko 
mertjon itoe haroes membajar pa- 
'djak jang tidak sedikit (f 25.— 
sampai £ 50.—). Pergerakan sociaal 
soepaja memberi penerangan atas 
hal ini agar soepaja tidak makin 
soekar penghidoepan ra'jat itoe. 

S.R.V. akan bikin zender barog 

Pada kita dikabarkan, Solosche 
|Radio Vereeniging (SRV) akan bikin 
zender baroe dengan kekoeatan 500 

akan ditempatkan disebelah Barat 
ikota Solo dekat djalan djoeroesan 
Solo—Semarang, kira-kira 5 km dari 
kota Solo. 

Didoega zender itoe besok pada 
boelan April tahoen depan ini soedah 

Ikiriman-kiriman dari SRV akan di 
tangkap diseloeroeh negeri kita ini 
dengan terang. (ANETA). 

: — O— 

POEGER 

Ketjoerian. 

Selang beberapa hari jang laloe 
seorang Tionghoa di Keting (onder. 
Kentjongj telah ketjoerian gabah 
dan kedele hingga sedjoemlah 67 
karoeng. Pentjoerian itoe dilakoekan 
beberapa kali. Polisi telah dapat 
menangkap 7 orang jang dikira 
pentjoerinja, dan masih ditjari 7 
orang lagi. Beberapa orang pendjaga 
gardoe ikoet mendjadi dakwa. 

— Hasil polowidjo. 

Djember ada sedikit menjenangkan, 

hanja dibeberapa bahagian distr.   mimpin pergerakan jang berkepen 
tingan. 

  

Poeger dan Woeloehan banjak ke 

watt dalamantenne.Zenderbaroe itoe. 

Hasil polowidjo didaerah Zuid 

Mar menoelis: 

“N.O. 

Hampir 2 tahoer N.O. tjabang 
Tjikampek berdiri dan berangsoer 
angsoer tampak poela kemadjoean- 
nja. Mesdjidnja di kp. Kradjan te- 
lah diperbaiki, dan diperbesar atas 
ocesahanja kaoem Nahdhjjin. 

Tiap tiap hari Djoem'at berdoe- 
joen doejoen orang menoedjoe ke 
tempat berbakti kepada Toehan itoe. 
Djoega pergoerocan Nahdhonja ke 
lihatan madjoe. 

Parindra 

Djoega dalam kalangan politiek 
Tjikampek tidak maoe ketinggalan. 
Kini telah ada persiapan tjabang, 
malah Comite Soetomostichting te 
lah djoega berdiri. 

Taman Siswa. 
Beloem lama T.S. Tjikampek men- 

datangkan P.O. ialah Ki Hadjar 
Dewantara serta Nji Hadjarnja. 
Beliau talah berpidato tentang T.S. 
dengan sedjelas-djelasnja, dan jang 
memoeaskan sekali kepada pendoe- 
doek Tkp. 

Nanti pada boelan December T.5. 
akan mendatangkan lagi sdr. $. 
Mangoensarkoro bapa Taman-Siswa 
di Djakarta jang akan menerang- 
kan Pendidikan dalam Masjarakat. 

' Oetoesan ke Congres T. S. 
di Mataram. 

Oetoesan dari Madjelis Goeroe 
ke Congres T.S. di Mataramialah : 
Ki dan Nji Goemilar Bratakoesoema 
dan Ki serta Nji Soerachman Bro- 

Itohardjono. 
Dari fihak pengoeroes jang akan 

toeroet poela :Nji Soejatman,Ki dan 
Nji Tamam, Ki Soeparman dan Ki 
Soedirman Djojomarto. 

Formatie-tram jang botjor 

Tiga menoelis : 
Kebetoelan kami naik tram itoe 

dari Tjikampek ke 'Tjilamaja. Be- 
loem sampai di Tjilamaja, kira-kira 
ada 6 KM. lagi, datang hoedjan de 
ras. 

Kami teroes betoelkan lajar dan 
teroes dikaitkan besinja tetapi dari 
sebab lajarnia banjak jang roesak, 
tentoe sadja air hoedjan bisa ma- 
soek kedalam. Kami berdiri diatas 
bangkoe soepaja djangan terlaloe 
basah, tetapi pakaian semoea dari 
petji sampai sepatoe basah. Pantas 
sadja. sebab kap tram itoe botjor. 

Kami harap jang wadjib soedilah 
memperbaiki formatie tram semoea.   roesakan oleh hama tikoes. 

  

      

  

Rapat Besar Oemoem| ! 

Dalam pertemoean oemoem akanj 

    

TJOEKOEP PERSE 

  

DIAAN 

TOKO 
. Firma OEIJ 

Passar Senen No. 169 

dari kemedja merk 
harga moelai dari f 1.50 sampai f 1.75 d.Ll. 

BABA GEMOEK“ 

  

  

   
   

        

       

  

        
     
     

   »MATADOR 

BOEN HAK 
Batavia-C. Tel. 5678 WI. 

  

  

Restaurant 
Kramat 60A | Esek 

e 

Depan Station tram — Batavia-C. 

  

Selamanja sedia makanan tjara Indonesia dan Europa, ditang- 

goeng lezat rasanja dan didjaga kebersihannja 

OKJAKARTA 
Telefoon 5724 Weltevreden. 

  

Dikerdjakan oleh achli toekang masak dari Djokjakarta 
  

  

50ERABAIA, 
WELTEVREDE 

    

SERANG 

Pembantoe menoelis : 

Perloe didjadikan 

Antara pemoeda2 dan pegawai2 
negeri di Serang jang berdiploma 
Mulo, timboel tjita-tjita akan men- 
dirikan tjabang dari Mulo-bond. Soe 
atoe niatan jang pada waktoenja 
dan semestinja. Di Banten ta'koe- 
rang pemoeda pemoeda dari Mulo 
jang boekan sadja beloem dapat 
pekerdjaan, tapi ada djoega jang 
telah bekerdja, beloem mendapat ke 
tentoean atau penghargaan sebagai 
mana mestinja. 

Djika tjabang Mulo-bond itoe sam 
pai dapat didirikan, itoelah ada soe 
atoe succes dari Pemandangan jang 
telah pernah memoeat toelisan di 
tentang hal Mulo-bend. Bestuur 
Mulobond di Betawi perloe menoleh 
kesebelah Barat. 

Pembagian Fitrah. 

Boeat di Serang dan lain-lain tem 
pat disekitarnja beloem ada organi 
sasi jang tetap dan beres, oentoek 
pembagian zakat dan fitrah. Moelai 
dari sekarang, biar poen waktoe 
hari raja masih djaoeh, soedah ba 
njak orang jang menjatakan dirinja 
sebagai fakir miskin, masoek roe- 
mah keloear roemah ,,mendjadja- 
kan“ diri akan mendapat fitrah. 
Tempo tempo bagi pen-zakat ada 
soesah sekali akan memperbedakan 
mana jang termasoek fakir miskin, 
mana jang tidak. Sedangkan djika 
ada jang minta soesah menolak- 
nja. Begitoelah sering kedjadian, 
orang jang tak menerima fitrah 
dapat djoega bagian. 

Serang soenggoeh memboetoehi 
soeatoe organisasi zakat jang ter- 
atoer praktis soepaja pembagian 
dapat dilakoekan dengan beres dan 
adil. Begitoelah misalnja badan se- 
perti armenzorg atau lainnja jang 
bisa dianggap badan perantaraan 
dari si pen-zakat pada si miskin. 

Djika wakil peroesahaan mengatjau 

Beberapa boelan jang telah laloe 
soeatoe peroesahaan asing di kota 
Betawi, jang loeas djoega perhoe- 
boengan dan perdagangannja didae 
rah Banten, telah dinjatakan fail- 
liet. Kesoedahannja soenggoeh mem 
bawa ketjewa pada beberapa bekas 
lengganannja. 

Ini disebabkan oleh kelakoean 
seorang wakil bangsa Belanda dari 
peroesahaan terseboet, jang menga 
tjau administratienja dan laloe me 
larikan diri. Boekan sadja atas ke- 

ga membingoengkan bekas langga- 
nannja. Pembeli - pembeli barang, 
seperti komfoor atau lontjeng, jang 
soedah membajar loenas, tiba-tiba   
  

Toko Radja Katja Mata 

# JH. GOLDBERG I 
TOENDJOENGAN 24, : 

N — MALANG — DJOCJA. 

roegian hoofdkantoornja tapi djoej 

     

Djikaloe TOEAN dan NJONJA 

aken mendapet : 

KATJA MATA 
JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 
NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

  
  

mendapat tagihan poela. Tentoe sa 
dja terdjadi kesoekaran antara 
hoofdkantoor dan bekas langganan 
nja, hingga politie Serangpoen ha- 
roes menjampoeri itoe oeroesan. 
Dapat tidaknja diselesaikan itoe ke 
soekaran adalah terboekti setelah 
beloem lama ini peroesahaan itoe 
dinjatakan failliet. Agent Weeska- 
mer dan soeatoe incassokantoor dari 
NN sedang melakoekan penagi- 
tan. 

Bekas langganan makin bingoeng. 
Penagihan jang boekan-boekan di 
lakoekan. Barang-barang jang soe- 
dah lama dikembalikan (tidak dja- 
di dibeli) pada agent jang melari- 
kan diri itoe, dipinta teroes pemba 
jarannja. Sedangkan kebanjakan da 
ri pembeli-pembeli soedah ta' mem- 
poenjai segala boekti-boektinja lagi 
ma'loemlah moelanja mereka pertja 
ja sadja pada agent Belanda akan 
kedjoedjoerannja. Segala boekti- 
boekti dari pembajaran Ioenas atau 
pengambilan barang, ta' disimpan 
baik-baik. Roepanja cessiehouder 
dari itoe peroesahaan mewariskan 
penagihan pada incassokantoor itoe, 
menoeroet administratie jang tidak 
betoel. 

Biarpoen menjeberang, tertangkap 
djoega 

Beloem lama ini politie Palem- 
bang telah berhasil, menangkap se 
orang tamoe dari Serang, bernama 
Kamil, penghoeloe amil desa Soe- 
moerpetjoeng. Itoe orang sebagai 
anggauta bestuur desa, telah men- 
doerhaka terhadap  pemimpinnja, 
jaitoe djaro Soemoerpetjoeng. Satoe 
setengah boelan jang laloe ia di 
soeroeh menjetorkan wang padjak 
landrente, tapi kembali, roepanja 
itoelah ia menjeberang ke Palem- 
bang dimana ia achirnja tertangkap 
djoega, Sekarang amil Kamil itoe 
ada ditangan polisi Serang. 

sera 3 semen 

SEMARANG 

Hasil pendapatan S.C.S. October 
1937 — 38 

Aneta mengabarkan, bahwa hasil 
pendapatan S.C.S. dalam boelan Oct. 
1937 dan 1938 sebagai berikoet :: 

1937 ada f 168,000, — sedang dalam 
tahoen 1938 ada f 181,000,—. Dan 
dari boelan Januari sampai October 
1937 ada f 2,052,000,— sedang 1938 
ada f 2,021,000. 

Masil pendapatan S.J.8. October 
1937 — 38 

Hasil pendapatan S. J.S. dalam 
boelan October 1937 ada f 129,000,— 
dan 1938 ada f 120,000, —. Hasil dari 
Januari 1937 sampai October ada 
f 1,081,000, sedang '38 ada f 1,094,000.   setelah itoe wakil melarikan diri, 
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ORANG BESAR MENINGGAL 

“tapi bang Bedjat i 

'koerang. 

—  koeat-koeat. 

| dah sampai waktoenja, poelang ke- 

| hilangan pahlawan besar, tapi doe- 

MATARAM 

an kanak2 dengan diantar ga- 
. melan. 

“.? Chotbah dari toean Dr. RI 

  

  

ada kabar kawat, Ke- 
mal Ataturk (Moestafa Kemal | 
Pasja) meninggal doenia 

lillahi wa inna ilaihi radji'o 
' Boekan sanak, boekan 

  

   
   tamah. 

     

  

   

    

   

  

    
     
      

  

    
     
    

lem perang an ag ea mi- 
noem.6 roepiah saben hari, serda- 
doenja Kemal tjoeman abis 

12 koerma, nggak lebih nggak 
..... 

  
“Apa sebab? Wel, peroetnja ge- 

traind, sering poeasa, gendoet maoe 
en kempes maoe djoega. 1 
Marhoem Kemal Ataturk Ea 

koep 15 tahoen djadi president di 

Toerki, sampai Toerki djadi madjoe, , 

sedjadjar sama negeri-negeri jang 

. Sekarang pahlawan kita itoe soe- 

rahmatoellah. Memang tiap-tiap se- 

socatoe dari Allah dan poelangnja 
kepada Allah. Kita nggak heran, 
tjoeman kewadjiban jang hidoep, 

do'a boeat simati, soepaja selamat 
| arwahnja, dan amalnja diterima 

oleh jang Mahakoeasa. 
Boekan doenia Islam sadja ke- 

nia seloeroehnja kehilangan satoe 
orang goeroe. Boleh dibilang tjonto 
“jang dipakai Mussolini, jang dipa- 
“kai Hitler. 

Dari itoe bang Bedjat sama Nji 
Bedjat, sama jr2inja, ikoet berka-| VI 
boeng, nanti malam ngadjak se-| 
mosa orang- jang ada perasaan 
achi fiddin sembajang aa semoea- 

nja. 

BANG BADJAT. 

  

Rapat Besar Oemoem ke III Per- 
satoean Taman Siswa 

16—22 November 
1938 diMataram 
Jogjakarta. 5 

Moelai tg 16 sampai 22 November 
jad. di Pendapa Taman-Siswa, Mer- 
gangsanlaan Jogjakarta, akan di 

“adakan perajaan, pertemoean dan 
pertoendjoekan berhoeboeng dengan 
pemboekaan Pendapa poesat, per- 
ingatan doea windoe dan Rapat 
Besar Oemoem semoea Pergoeroean 
Kebangsaan Taman-Siswa seloeroeh 
Indonesia. 
Adapoen Pan sebagai 

he aee 

I16 Nov. Rebo m a- 
lam Kemis, djam 

Se en aa Ta 

“41. Pemboekaan (inwijding) 
Pendapa oleh Ki Hadjar Dewan- 
tara, oepatjara oleh Nji Hadjar 

Dewantara serta njanjian? do'a oleh 
moerid-moerid dan Tari Bedaja oleh 
moerid-moerid Taman Siswa. 

2. Pemboekaan Rapat Be- 
sar Oemoem: Penjerahan 
R.B.O. oleh Panitya kepada Madje- 
lis Loehoer, njanjian (lagoe 
dan bahasa Indonesia) oleh moerid- 
moerid: dan Chotbah dari Ma- 
djelis Loehoer. | 

3. Pemboekaan Tentoon- 
stelling. 

Beristirahat (pauzej melihat Ten- 
toonstelling. 

4. Penjerahan pandji-pan 
dji (vaandel) Taman Siswa 
oleh ,,Wanita Taman Siswas kepada 
Madjelis Loehoer dengan nja- 
njian' penghormatan oleh 
moerid-moerid. 

5, Rasaslilas jani tarian 
oepatjara, asal dari Pergoeroean 
Shanti Niketan“ dari Rabindranath | 
Tagore di Bolpur ( India j, oentoek | 
menghormat lahirnja Sri Krishna, | 

  

oleh moerid-moerid perempoean dan 
laki-laki. 

1. Permainan dannjanjil| 

“So egiri: ,,Pengadjaran diloear| 
negeri", serta pertoendjoekan bios- 
Tah jang berhoeboengan dengan 
toe. 

3. Pertoendjoekan: dari 

ran 'befiijensasdgonis 4 ariananak 

    TT Ha ae AA Bp, 

Inna 

2 pan nak Perempoean, teroetama didalam, 
sg sekolah". 

    

“jan merdeka". 

kin "| “Pengoeasa didalam Keloearga". 

'tjabang Mataram. 

a 1 anak-anak dengan dihantar 

Ikentjana oleh panahnja Rama, dari 

Kk dingan. competitie Persibas). Pertan 
FEE November, Kemis 

malam Djoem'at, djam 8—12 

dan sama-sama koeat. 

anak lak ilaki dari Tjabang 
Mataram. " 
BR, 19 November, Tn 

  

    

  

       

    

1. Permainan njanjianka 
nak? dengan dihantar gamelan. 

2 Chotbah dari: 
a. Ni Soerip: “Kemadjoean a- 

b. NiMarminah: “Perempoe- 

c. Ki Hadjar Dewantara: 

3. PBertoendjoekan: dari 
Tjabang-tjabang (misalnja: tarian 
Bondan“ oleh anak perempoean 
dari Solo) dan demonstrasi peladja 
ran tarian oemoem oentoek 
anak-anak perempoean dari 

V. 21 Nov: Senen malam 
Kan djam 8 — 12. 

. Permainan dan njanji- 

gamelan. 
2. Pelantikan Madjelis 

Loehoerbaroe, oleh Pemim- 
pin Oemoem dan Sial dari ke 
toeanja. 

3. Chotbah Ai a. T. Dokter 
Satiman, arts: ,,Pengadjaran tinggi". 
b. T. Mr. KRMT Wongsonagoro. 

4. Pertoendjoekan: dari 
Tjabang?, orde-oefeningna- 
sional dan Pantomime Tari 
Hindu ,Ravaner Kandhas“ia 
lah mentjeriterakan matinja roesa 

Tjab. Mataram, serta tarian ,,8 rim 
piSari Toenggal“ oleh seo- 
rang goeroe serimpi Taman Siswa. 

5. Penoetoepan RBO oleh Pemim| 
Din, Oemoem. 

.22 November, Selasa ma 
lam Rebo, djam 9 hin g- 

“gapagi. 
Malam perpisahan Gemtdak 

habat Taman Siswa dengan per 
toendjoekan Wajang koelit. 

  

  

  

VOETBAL WEDSTRIJDEN 
DI ROERWOKERTO 

PSTS conira HCTNH 1—0. 

Tanggal 6 dan 7 Nov. 38 jl. di 
Poerwokerto telah dilangsoengkan 
voetbal-wedstrijden dimana elftal 
PSTS bermain contra HCTNH dan 
Sri-Koentjoro. Dengan HCTNH per 
tandingan bersifat friendly-game 
antara HCTNH (1 klassers) contra 
PSTS (B elital). 
Hari pertama: 
Pimpinan pertandingan dipegang 

oleh t. S. Hardjomartono dengan 
tjoekoep baik. Pertandingan dimoe- 
lai dengan toeroenhoedjan. Penonton 
tjoekoep. Kedoea elftallen seperti di 
bawah ini: 
HCTN H | Iste klasse): 

Han Siang 
Tiang Hie Sice Goan 

Han Djian Tjiauw Liang Swie Goen 
Ie Hwat Kwan Djie Tjit Hwat 
Kim Lok 2 Keng Hie 

Abdoel 

Soeroto 
Soekemi . 

Soewardi 

Soekendro 
. Boedjono 

Darsoen 
Sarkawi 

Soedjadi “ 
Moelai permoelaan sampai peng- 

habisan permainan berimbang. Sa- 
ling serang menjerang. Samenspel 
dan techniek bola tas kelihatan, di- 
sebabkan toeroennja hoedjan. 

Sampai pauze stand 1—0 boeat 
PSTS, atas oesaha doorbraaknja Soe 
roto. Ta' lama lagi Darsoen diang- 
'koet keloear karena matanja kena 
tendang sepatoenja Han Djan, dima 
na semoeanja itoe ta' disengadja, 

Jadi 
S. Yoga 

dah. Kemoedian Kim Lok dapat 
membikin tegenpunt jg ta' diang- 
gap karena off-side. Sampai boeba 
Iran stand tetap 1—0 boeat PSTS. 

 PSTS. contra Sri-Koentjoro 2—2 
Hari jang kedoea. (Pertan- 

dingan ini dipimpin oleh t. Imam- 
Soeharto dari ps. MAR s5 dengan ba 
jik. Penonton banjak, karena kedoea 
club memang sama-sama populair 

Oedara menjenangkan,sedikit ber 
lawan, tetapi ideaal voetbalweer. 
'Tribune penoeh dengan supporters 
kedoea fihak dan pengoeroes bond 
Persibas. 

PST8 amat gehandicapt, tidak   Tjabang? dan demonstrasi peladja- 

berhalangan. Ta' tampak digelang- 

Machroef dan Ismadi. 

sekalian Keloearga serta sa-| 

karena Darsoen koppen terlaloe ren 

  

peak Penting 11 

teta 

    
   

    

   
   

   

    

Memoeat Ar dakabah 

   

    

  

7 

    
   
    
   

    

Harganja moerah, 

pi 

roepa-roepa rubriek oentoek : 

TAMAN RADIO 
TAMAN KESENIAN 

TAMAN POETRA 
orang-orang jang sering memperdengarkan soearanja didepan 

microfoon NIROM dan memoeat programma jang lengkap dan djelas. 
roemah- “tangga jang mempoenjai RADIO, perloe disampingnja ada: 

SOEARA NIROM 

harganja tjoema setalen seboelan. 

Djangan toenggoe lama, berikanlah nama toean kepada Postkantoor ditempat kediaman toean, 
dan pada kantor NIROM Batavia-C. 

tetapi isinja mahal. 

Soepaja hati mendjadi poeas SEGERALAH mendjadi langganan ,,5SOEKARA NIROM”, sebab 

ALAT BAGI MENAMBAH KESENANGAN PENDENGAR! 
TOEAN MENDENGAR SIARAN NIROM, 

kesenangan mendengar 
bisa lebih sempoerna djika toean 

» BERLANGGANAN pada ,SOEARA NIROM" @ 
Madjallah #OBARA NIROM” terbit DOBA MINGGOE sekali. Yinja mahal, jaitoe memoeat 

Djadi ditiap-tiap 

  

vallers karena liboeran poeasa dan 
banjak pemain2 Taman-Siswa jang 

gang Chamid, Hidajat, Moehjadi, 
Dengan ta' 

adanja mereka djiwa dan techniek 
permainannja PSTS melajang ! 

Sri-Koentjoro diperkoeatkan! Soe 
dibio ex-bondspeler Semarang toe 
roet main. Trio S.K. (Marjo—Prap- 
to—Soekmadi) sentosa. Sajang kee 
pernja koerang tjakap. Tjoba Soe- 
pojo jang mendjaga gawang rasanja 
S.K. tak akan sampai kemasoekan 
doea kali. Soedibio memang soekar 
dapat dilaloei. Waktoe referee me 
nioep ploeitnja, maka kedoea kese 
belasan sebagai berikoet: 

Ps. SriKoentjoro: 

Pertandingan berdjalan dengan 
amat forsch dan tjepat dari kedoea 
fihak sampai kerap kali terdjadi 
freekick. Saling serang-menjerang. 
Oentoeng referee awas dan streng. 
Sebentar voorhoede S.K amat mem 
bahajakan benteng PSTS, sebentar 
lagi S.K dikoeroeng rapat. Permai- 
nan tjepat dan menjenangkan me- 
moeaskan penonton. 

Samenspel kedoea fihak makin 
lama makin rapih dan manis. De- 
ngan driehoekspel jg baik trio 
PSTS dapat berdjalan kemoeka dan 
S. Yoga dengan long-shot beroen- 
toeng membikin keeper S.K melo- 
ngo pertama kalinja. Stand 1—0 
boeat PSTS. Stand ta' berobah 
waktoe pauze. 
Dalam ronde jg kedoea permai- 

nan makin hebat dan berapi. S. K. 
banjak mengoeroeng, tetapi semoea 
nja serangan diretour contant dan 
barisan moeka 8. K. dipoekoel moen 
doer oleh Rasman cs. Sebentar lagi 
Soedjono ex-Persibaja speler dari 
Soerabaia ini beroentoeng dari dja- 
oehan dapat mengirim tembakan 
djitoe, jg membikin Achmad man 
tjing kebelakang kedoea kalinja. 
Stand 2—0 boeat PSTS. 
Dengan voorsprong 2—0 ini PSTS 

melakoekan kesalahan besar jg me 
roegikan amat kepadanja. Ta' lagi 
soeka menjerang, tetapi melakoekan 
verdedigings-systeem dengan ampat 
voorhoede dan ampat half. 

S.K. mendesak teroes, dan tidak 
poetoes asa. Samenspel Soekmadi- 
Marjo -amat manis. Prapto kasih 
bola kepada Soekmadi jang berdiri 
off-side. Rasman dan Soekemi ap- 
pelleeren, dan membiarkan Soekma- |s 
di. Referee tinggal diam (sajang!). 
Dengan enak sebab ta' dihalang- 
halangi kanan-dalam S.K. ini men- 
djebloskan benteng P.S.T.S. Stand 
berobah 2—1. 

Sebentar lagi voorhoede P.S.T.S. 
membahajakan benteng 8.K. Sajang 
banjak pech, Tiga kali kans jang 
amat bagoes diboeang pertjoema 

oleh Soeroto. Tiga meter dari doel 

dan tiga kali berkesempatan masih 

sadja meleset. Supporters P.S.T.S. 

gigit-gigit djari . ! Koerang lima 

menit boebaran Soepardji mengi- 
rimkan voorzet bagoes, jang oleh 
Marjo teroes didjebloskan ke doel. 
Stand berobah 2—2. S.K. kemoedian   compleet.dan bermain dengan 5 in- 

ps. PSTS: 2 nan tadi, maka Tegal dan Cheri- 
. Dachlan bon poenja kans ada tipis sekali 

Dihante  Rasman | loentoek menang dari Malang dan 
Soewardi Sarkawi Soekemi |Djokja jang akan diadakan nanti 

Soeroto S. Yoga. Soedjono pada tanggal 23 sampai 26 ini boe 
Abdoelrachman e Masri |lan di Solo. : 

— 0 — 

Harta Soeprapto aan DN) »Rersatoean badminton seloeroeh 

Soedibio Mansoer Soewito Indonesia : 

Riswan Moch. Noech Pengoeroes Harian di 

Achmad Betawi. 

serangan P.S.T.S. soedah ta' dapat 
berhatsil lagi. Dengan stand serie 
2—2 pertandingan diboebarkan poe- 
koel 6 precies. Publiek poeas....! 

Voetbal di Tegai 

S, menoelis : 
Pada hari Minggoe tg 6 ini boe 

lan telah dilangsoengkan pertandi 
ngan voetbal dari NIVU voorwed- 
strijden antara V.T.O. bond Tegal) 
dengan V.C.O. (bond  Cheribon) 
dan berkesoedahan 1 —1. Menilik 
djalannja pertandingan stand 2—1 
boeat Tegal ada pantas. Banjak 
kans dari Tegal di boeang pertjoe 
ma, dari sebab Tegal tidak mem 
poenjai schutters. Dengan permai- 

Berhoeboeng dengan madjoenja 
permainan badminton dimana mana, 

maka beloem lama berselang ini te 
lah didirikan satoe "Persatoean Bad 
minton Seloeroeh Indonesia” (PBSI) 
dan berpoesat di Betawi, 

Jang telah tertjatat anggota dari 
PBSI jalah “PERBI - DJAKARTA“ 
(Persatoean Badminton Indonesia 

Betawi). Persatoean Badminton In- 

donesia“ Madioen, dan “Ikatan Bad 

minton Indonesia“ Solo oentoek se- 
mentara mendjadi candidaat. 

Pengoeroes Harian dari PBSI di 

pegang oleh Betawi: alamat c/o S. 

Soetjipto. Kemajoran alot 
60 Batavia-C. Poen para pem- 

bantoe2 djoega diangkat: bagi Solo : 

toean Moeljadi, Posbox 12 Solo, 

boeat Madioen toean Tarmidi, Kedi 

ristraat Madioen, Selainnja ini ten 

tang anggaran dasar dan tetangga 

diserahkan kepada Pengoeroes Ha- 
rian PBSI. (Aneta). 

2 
  

  

  

PASAR BETAWI 

Goela pasir: per karoeng da 
ri 102 kg terima di goedang pen- 
djoeal f 10.40. 

Tepoengterigoe: ada toe- 

roenan, tjap Kodok £ 2.05, Koeda 

merah f 1.95, Boeroeng kaleng ti 

95 dan lain-lain tjap dari f 1.80 

Minjak kelapa: perblik dari 
1484 kg bruto boeat roepa-roepa 
merk dari f 1.50 sampai f 1.52'/.. 

Bawang merah: Australie 
f 14—. Toaliap f 13.50, Tiongtoa 
f 12,50, Bali f 12.— dan Bima f 11. 
15 per 100 kg. 
Katjang tanah: Bogorf 7.30, 

Cheribon dari-f 7.— sampai f 7.16 
per 100 kg. 
Emping belindjo: Laboean 

no. 1 f 28.—, no. 2 f22.—, Tjilegon 
no. 1 f 26.50, no. 2 f 19.50 dan Se- 
rang f 18.50 per 100 kg. netto. 
Kentang: per 100 kg. 

f£ 7.50 sampai f 8.—. 

Copra: melihat kwaliteit dari 
f 5.65 sampai f 6— per 100 kg. 
London noteering naik 3/9, kwaliteit 
Straits 10/2/6 pnd str per ton. 

Katjang kedele: Gendja 
Tegal fob Tegal Ilev. Nov./Dec. 
f 7.28'/, nom., mata hitam Djember, 
fob Pasoeroean/Probolinggo f 6.64, 
pendjoeal, Panaroekan fob Panaroe- 
kan f 6.64 pendjoeal per 100 kg. 

dari 

Tapioca meel: sedikit naikan, 
.kwaliteit Medium boeat roepa-roepa 
merk dari f 3.— sampaif 345: AA 
f 3.65 nom. per 100 kg. 

Lada hitam Lampong:e.k 
Telok kemaren ada djadi lev. Nov/ 
Dec. f 15.25, ini hari lev. '!Nov-Dec. 
f 1510 pembeli, f 15.30 pendjoeal, 
Jan.-Mrt. f 15,35 pembeli, f 15.50 
pendjoeal, Ek. Batavia Nov.-Dec. 
f£ 15.40 nom. per 100 kg. London 
noteering 2 13/16 d.p.Ib. pendjoeal 

Lada poetih Muntok: fob 
Pangkal pinang lev. Nov. f 20, pem 
beli, f 20.30 pendjoeal per 100 kg. 
London noteering 3”/, d.p.lb. pen- 
djoeal. 

-Koffie Robusta Lampong: 
15 pCt ek. Telok lev. Nov-Dec. f 11.85 
pembeli, f 12.10 pendjoeal per 100 
kg. 

Citroneila olie: kemarin 
ada djadi B-contract lev. Nov. — 
Dec. £1.01, ini hari B-contract Nov. 
—Dec. f 1.01 pembeli, f 1.02'/, pen 
djoeal,  A-contract Nov. — Dec, 
f£ L02'/, pembeli, f 1 1.04 pendjoeal. 
Boeat lev, lain tahoen B-contract 
£ LOl A-contract f 1.02'/, nom. per 
kg. 

Karet: sedia kemarin ada dja- 
di Sheets 29'/, ini hari Java Std. 
Sheets 29'/,, Java Std. Crepe 30”/, 

cts. nom. per '/, kg. 

  

TIDAK MENERIMA KORAN ? 

Pengadoean tentang pengiri- 
man koran dan Advertentie 
sesoedah djam 4.30 sore pada 
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968 
dan boeat bahagian Mr.-C. pada 
Drukkerijweg no. 22 Telf. 529 

Mr.-C. 

  

      sampai f 1.90 per bantal. 

  

»sRestaurant 
SAWAH BESAR 

Tana 00600000000006001211210000000000040000 00040000 

No. 2 P 

Ba 

MATARAM- 
BATAVIA-C. 

  

Abonnement boeat boelanan.   
Tjoemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 

sedia roepa-roepa makanan Djawa, Europa dan laen2minoeman. 

Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima 

Sedia tempat speciaal boeat pesta of Vergadering.   
    terkoentji rapat, tetapi semoeanja « 
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6.30 Membatja sk. be en 
(G5 malam Goena Ten near Da hi uad bride 

Sh oleh OomPank | ' Djoem ahat11 Nov. 
G20” 1” 0 Pembi jaraan Kitab In | 5 : 

$ : Tes sore Lagoe Djawa 
: laga Pt z - Aijal | 5, Lagoe Soenda 

3 | Tentang: Kesetiaan jg| 630 ». Berhenti 
0. sedjati (Raet. :16-22)| Y-— malam Berita s.k. (Indonesia) 

140, Lagoe Geredja | 120 ,,  Lagoe Krontjong 
8.— ',  Lagoe Hindoestan 140 ,, Pemandangan loear ne 

“3.90. La zoe Soenda gamelan, geri oleh toean Kosim 
F2 x Y. Sma, Hawajianorkest,,Rythm 

Bm aa Blade Grkest dengan 1 Stringss terpimpin oleh 
Pn 'njanjian Miss Annie|. toean Soekarijo 

Landow dipimpin oleh|10— , Toetoep 
T.H. Dumas 5 

1.— Berhenti Sabtoe 12 Nov. 

Sabtoe 12 Nov. 5,— sore Lagoe Soenda 
7 — pagi apa aa memakai B2O pa Djawa. 

1.80. 'Lagoe dari Honolulu Tan : Mn ea 
2 ag T Ka Da Kromong 7,— malam Berita sk Indonesia 

TB, Lagoe Hawaiian 

12.— siang Lagoe Djawa gamelan| 745 Bra Boonda 
ter 2 ai Haa ong dan 8.— ,»,  Lagoe anekawarna 
en “akan boel SA, Dean Te 2. 

13 Lagoe Soenda ketjapi Na bera oleh Nji 

5.— sore Pn Melajoe Seberang Rd: Ratna Hidajat ter 

545 »  Langendryan dari pi Ha oleh KB Uobed 
hitam pimpin ole 

618 » Tanda bedoek magrib Minggoe 13 Nov. 

6.20 .,  Pengadjian dari piring| 8,30 ,, Lagoe Djawa 
hitam 9, — Klenengan sederhana 

6.30 ,, - Membatja sk. $ dari gedong Museum 
7.— malam Lagoe Soenda gamelan « »Parahiangan” 
730 ,,  Lagoe Hindoestan Ken ai Toetoep. 
8.— ,  Lagoe Hawaiian 5,— sore , Lagoe Soenda 

8.30 ',,  Lagoe Krontjong danf 5,45 ,, Lagoe Ambon 
'Stamboel 6,— Lagoe Krontjong 

9— , . Krontjongorkest nLief 5,902 "5 Berhenti 

: 5 Souvenir”, dengan nja| 7,— malam Berita soerat kabar di 

njian Miss Ida, dipim sport djika ada 
: pin oleh TA. Karim 2 2 3 Lagoe Djawa 

2 — 5 Berhenti . - 8, — 3 Hawaiian -orkest oleh 

: perhimpoenan maa HA 
PENJIARAN NIROM TIMOER . waiian Crooners” ter- 
an ta Tag . pimpin oleh TJ Sumanti 

Na NN Dena 10— ,,  Toetoep 
Bandoeng II 103, Batavia II 190 : 

0 PMH 45, PMN 29. 4 RL 
“ PMH 45 M, Batavia II 190 Ban. 
doeng II 103 M. 

. PMH 5 

PMH 45 M Batavia Il 190M, Ban 
“doeng Il 103 M. 

Djoem'at UH N ov. 

5.— sore Dongengan oleh dan 
oentoek anak anak, di 
pimpin oleh Tante Sri 
Gamelan Santri Swa- 
ran 
Gambang-Kromong di 
njanjikan oleh Miss 

5.45 

6.25 2 ” 

Ot Studio-Orkest, dinjanji 

Miss Brintik, dipimpin 
oleh t. Gloendoeng dan 
Poniman 
Berita2 sk. dan kabar 
dagang 
Pembitjaraan dalam ba 
hasa Soenda tentang 
»BAHASA-KAWIs, O- 

leh t. A, Prawirasoe- 
ganda 

-Lagoe Soenda popoeler 
Terebang Tjandrawati, 
permainan Soenda koe 

7,40 Hita 

Nu 

SAS 
90.— ... 

| no, dipimpin oleh t. E. 
Kartamihardja — dari 
Tjangkring 
Kena 
Batak”. 

1“ Toetoep Tr : 

Sabtoe12 Nov. 
PMH 45 

“ Kie £ ” 

PMH 45 M, Batavia II 190 m. 5 
'Bandoeng II 103 M 

11— 1 Lagoe Krontjong H4 
11.20 ,,  Lagoe Tjelempoengan 

"Sekar Mer dipim | 
pin oleh t. R. Emoeng 

2  Poerawinata 
' 120 ,, Gambang Kromong 
dOradun — Lagoe gamelan Djawa 

0... dari Magelang 

— siang Toetoep na 
PMH 4 M., Batavia II 190 M., 
Bandoeng II 103 Me 
Aap sore Berbagai2 lagoe Kron 

, tjong . 

5.30 Ketoprak » Darmo Tje- 3 

Pengadjian dari piring " Tan 

    

   

  

  

  

  

Toung" Kratitn Orche- 8 
Makna Ain 

Bobodoran tembang di 
| njanjikan dan dimain 

1 kan oleh Menir Moeda 
alam Uegnd on an bobodo 

| ran oleh Menia Moeda 
'»  Soeara Kwa Toemboe 

0000 didalam lagoe2 Extra 
Cabaret Melajoe ,,Bin- 
tang Mas“ dipimpin | 
oleh t. Soehirman, di 

“dan di bantoe oleh ba 
|... doet2 jang loetjoe 

1 Lagoe Melajoe Singa 

. PROGRAMMA V.O.R.L. 
| Tender YDH. 7 Pen 

(.. 'dinjanjikan oleh Miss| 
' XYetty dan Miss Poni| 

3 

"3 

» 

pagi 

siang 
sore 

” 

” 

7,45 ” 

» 

12.— ” 

Te— 

10.— 

pagi 

” 

12,— siang 
Aan ” 

6.30 » 

Ta ”. 

1 — ,, 

Toetoep 

Sabtoe, 12 Nov. 

Silahkanlah, siapa soe 

1,30 malam Berita soerat chabar 

Minggoe, 13 Nov. 

Ta 30 malam Persoverzicht oleh toe- 

: ka”, 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Muziek Tionghoa Amoy 
sokongan dari perkoem 
poelan Hoo Hap Solo 
Krontjong-orkest soko| 
ngan dari S.K.O. Ke- 
prabon Solo 

ka menjokong Klene- 
ngan sederhana ? ' 
Toetoep 
Dolanan anak-anak 
Berita  soerat chabar 
bahasa Barat 
Kinderuurtje dipimpin 
oleh Tante Siet dan 

Oom Soet 

bahasa Indonesia 
Lagoe roepa-roepa - 
Klenengan dari pen- 
dopo Praboewinatan, di 
pimpin oleh Padoeka 
B.K.P.H. Praboewinoto 
Toetoep 

Genderan dan tjlempoe 
ngan 
Muziek Tionghoa mo- 
dern sokongan dari 
The Lushan Crooners” 
Toetoep 
»Bab panembah” oleh 
t. Ds. S: Atmowidjono 
Peladjaran tembangdil. 
oleh Pergoeroean Ta- 
man Siswa Solo 

an Mr. Moh. Dalijono 
Klenengan ,,Mana Soe- 

gending gending 
menoeroet permintaan 
leden 
Toetoep 

Nanah 2, Meneroeskan Genderan 
dan Tjelempoengan di 
pimpin oleh toean M. 
Kartosoedarmo 

2 — Toetoep 
Soerabaja 11 68 m, dan IV 129m Se- 
marangll111m, Djokja Il 128m 

Solo ll 120 m 
Njanjian dan Donge- 
anak-anak dari oemoer 
3 sampai 9 tahoen di 
pimpin oleh Boe Djar. 
Memperdengarkan Kin 
der-Orkest dari Nirom 
II, Soerabaja. 1 
Lagoe-lagoe Tionghoa 
modern 
Roepa-roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat-soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe-lagoe . Tionghoa 
Cinema - 
Wajang Koelit Djawa 
timoer dimainkan dida 
lam Studio Nirom, oleh 

5,— sore 

030 

(.— malam 

7.15 

120 

1.30 

12.20 

1.32 

Oa 

2.20 
2.30 
5. — 

-5.03 

6.— 
6.30 

1,20 
1,23 
1.50 

8.10 

8,40 
9,30 

10.30 

12.—   Dalang Goenarso (a) 
Wongso, mengambil tje 
ritera: ,Singa me- 
nari” 

na Toetoep 

RROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas 205m. West-Java : Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182. Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekahoe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

Djoem'at, 11 Nov. 

'SoerabajaI 31, Soerabaja II 95, Soe 

Djawa Timoer 

rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 
: 11 128, Semarang II 111, 

 Tjatjak dan Lim Sinjo| 

kan oleh t. Hanafidan/ 

Lg : 

ea dirdjo 
FA 3 Berita pers 
San Chabar - chabar dalam 

bahasa Belanda 
SA0 Krontjong-orkest soko 
Wa ngan Sinar-Soerakarta 

“AB Map e Toetoep 

Golflengte 86, 96. 

& “Djeemiat: bk:N ov 

Kn 30 malam Pidato tentang hal 
Khong Kauw oleh toean 
Auw Ing Kiong 
Berita pers dan chabar 
chabar dalam bahasa 
Belanda 
Krontjong-orkest soko 
ngan de Solose Nachte eg 

. 'Toetoep 

8,15 

8.45 ” 

Nolan 1, 

Saptoe12 Nov. 

3.50 
gang Patalon dari Sting 
gil (Keraton) 

4,30 Toetoep 

T,— malam Lagoe? Tionghoa dari 
Chinees-orkest Pat-Iem 

» 

Minggoe- 13 Nov. 

s3 “camalam Pers-overzicht oleh t. 

R Saronto Koesoemo- 

PROGRAMMA S. R. V. 

'Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. 

Djoem'at, 11 Nov. 

5.30 sore Lagoe Loetjon 
TO Berita s.k. bah. Barat 
6— Lagoe Djawa 

7— malam Hal ,,De Verborgen zij- 
de der dingen”, oleh 

sore Gamelan Kg. Kj. Moeng 

K0 Berita pers 
Ba Chabar2 dalam bahasa 

Belanda 
Soo 3, Symphonie -Soerakarta 

dengan Tjlempoengnja 
poesaka jang adjaib. 

12— ,, Toetoep. 

“ 

5.— sore 
5.30 

6,— ” 

6,20 7, 

7.15 

Yoh nih 

7,30 1, 

8, — 

12.— ” 

6,30 pagi 

7,15 
11.— 

»1. 

» 

» 11,30 

12— siang   R. Koesoemodihardjo   rito”. 

  

    

  

7.30 ” . Berita sk. bh. Indonesia 

  

Piodedi 11 Nov. 

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

“ fjeritera: 

7,— malam Berita soerat kabar dan 
“kabar dagang 

“»Djam'ih JahthoelMoes 

- toean Moh. Iman. 

Toetoep 

Sabtoe, 12 Nov. 

Soerabajall Golflengte 68 m, 

Solo II 120 

Sololl 120 m 

Lagoe-lagoe Soenda 
Lagoe-lagoe Tionghoa 
Peiping dan Shanghai 
modern. 
Ketoprak dari perhim 
poenan ,,Roekoen War- 
go” dengan gamelan 
Srikaton, mengambil 

»sSKamandoko” 
Gending-gending Dja- 
wa Tengah dari piring 
hitam. 

Membalas soerat-soerat 
dan rapport-rapport 

« Lagoe-lagoe Tionghoa, 
modern 

- Causerie tentang peme 
liharaan gigi oleh toean 
Kwee Hoo Poen, Ind. 
|tandarts di Soerabaia. 
'Memperdengarkan Mau 

“ Ioed dan berdjandji de 
ngan terbang dimain- 
| kan oleh perhimpoenan 

limin“ dipimpin oleh 

Krontjong Orkest,,The 
Melody Bands dipimpin 
oleh toean2 Koesbini 
dan Moechtar didalam 
Studio Nirom, memper 
“dengarkan matjam2 la 
goe krontjong dan stam 
boel jang origineel dan 

“modern: - 
Zangers: T. Koesbini 

& T. Darwin 
. Zangeressen : Miss Soe- 
marlik & Miss Toemi- 
nah 

dan IV 129m 
Lagoe-lagoe Hawaiian 
(dari piringan hitam 
Toetoep 
Lagoe-lagoe krontjong 
dan stamboel 
Genderan dan Tjlem 
poengan dipimpin oleh 
t. M. Kartosoedarmo di 
dalam Studio Nirom, 
memperdengarkan gen- 
ding-gending Djawa 
Tengah 
Causerie tentang hal 
oeroesan roemah tang 
ga oleh Njonja Tj. 
Handoko 

5.— sore Pemboekaan 
503 ,, Thee programma 
86,— Peladjaran menjanji 
6.40 ,, Gramofoon muziek 
1.-— malam Perkabaran 
PR Pemand. programma 
Ka Nirom-Strijk-Kwartet 
No Godsdienstige culturee 

le lezing 
BO Omroep Orkest 
Oo. Radiohoorspel 
DAN ag Mondharmonica-Soli 
Ok Koersen 

10,— ,, Lagoe Dansa 
103075, Musette ensemble 
11.— 'Toetoep 

Sabtoe, 12 Nov. 
6.30 pagi Gymnastiek 
645 ., Gramofoon muziek 
IT — Idem 
BS —.g Toetoep 
1— Pemboekaan 
K1,03 "“h Gramofoon muziek 
11.30 ,, Londensch Symphonie 

Orkest 

RAD 

  

Djam bitjara : 

Djam bitjara : 

ni   

n
a
a
s
 

Heh 

5.01 
5.45 
6,— 

6.30 
6,45 

1.49 

8.— 
8.45 
9,— 
9,10 
9,15 

10,— 
10,50 

11.— 

7. — 
7,01 
1,30 
7.40 

3, — 
5.— 
5,01 
6.— 

6.45 

7.30 
8.— 

18,45 
9,15 
10,— 
12.—   

Sore 

12.— siang 
»1 

1.20 lohor 

” 

” 

(“— malam 

   

Gramofoon muziek 
Omroep Orkest 
Perkabaran : 4 
Muziek Lunch Orkest 4 
Hotel des Indes 
Doea Composities : 
Mengoelangi pekabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
»Der ' Zigeuner 
Sprees 
Lagoe-lagoe Belanda 
Accordeon lagoe-lagoe 
Belanda 
Perkabaran 
Pemand. programma 

yom 

.Mana soeka — populair 
Voordracht Anna 
Klaasen 
Zangrecital 
Schween 
Serieus Concert 
Omroep Orkest 
Lagoe Dansa, 
man's Band 
Toetoep 
B.R. V. 

Hermann ' 

Foor- 

Batavia I 157,89 m. Milkluta II 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

Djoem'at, 11 Nov. 
sore 

»” 

'” 

” 

37 

1, 

” 

” 

» 

” 

” 

23 

11 

Tanda waktoe 
Lagoe Zigeuner 
Lagoe Hawaiian 
BRV-Radiocursus ten- 
tang Stenografie 
.Groote” 
Njanjian Gracie Fields 
Berita pers 

'h— malam Lagoe Dansa 
Orkest Boston Prome- 
nade 
Vocaal concert 
Lagoe anekawarna 
Phohi-Relay 
Intermezzo 
Peringatan hari pem- 
berhentian perang 
Progr. Cinema-Orgel 

» 8 Lagoe jang menjenang 

1 

kan 
Toetoep 

Sabtoe,12 Nov. 
pagi 

” 

7, 

7.— malam 

” 

» 

”, 

7, 

,, 

” 

' Bagi mareka jang tinggal di Petodjo aan bisa berheeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 

Harap semoea langganan makloem Haa 

@eooooooo 0000600000000002121552000400001000000000000000 

Tanda waktoe 
Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Melandjoetkan lagoe 
gramofoon 
Toetoep. 
Tanda waktoe 
Progr. anekawarna) : 
Berlijnsch Philharmo- 
nisch Orkest 
Berita pers 
Programma Vocaal 
Kinderkoor 
Piano Syncopations 
Viool dan pianosoli 
Lagoe Dansa 
Progr. anekawarna 
Toetoep 

BN aa an anna Kena ang 

IO- SERW 
ee Ae KER ee 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 
PRAPATAN-MENTENG no: 20 Batavia-C. 

trambaan, dimoeka sigaren magazijn ADELAAR) 

Sore 6.30u — 8u 
FILIAAL: PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 

Sie Ou 
''Dipimpin oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 
N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia. 
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BEDAK- FORTUNA 
ini, speciaal boeat hi- 
langkan Djerawat dan 
boeat hilangkan toe- 
toehan jang hitam-hi- 
tampada koelittmoeka, 
karena BEDAK FOR:- 
TUNA dibikin dan di 
atoer menoeroet recept 
docter .jang soedah : 
masjhoer dan achli 
dalam hal merawat 
koelit. 

BEDAK  FORTUNA 
dibikin dari bahan- 
bahan pilihan dan 
bisa bekerdja sendiri 
dalam lapisan-lapisan 

“koelit oentoek mem- 
boenoeh koeman-koe- 
man (bocteri#n) jang 
meroesak koelit moeka 

Ketentoean  BEDAK 
FORTUNA teroetama, 

|dan lemes serta bertjahaja.   Hal: Masak-masakan 

  

'ijalah mendjadikan koelit moeka bening dan djernih, 
  

  

mendjadi haloes 
Tjobalah, djangan chawatir ditanggoeng 

baik, tidak mengandoeng ratjoen timah (gegarandeert). Sedia roepa2 kleur. 
Boleh dapat beli dimana-mana. 

  

Betawi, pada Toko ISMAIL DJALIL & Co. Senen 121 — 123 
Bandoeng, ,, PADANG Pasar Kosambi 245. 
Padang, » INDONESIA, Pasar Djawa. 

N.B.  Ditjari Agent dimana mana. 2 gina ab diadreskan pada: Papanda. 
janweg No. 13 Batavia-C, 

ssikab 

 



ea dis kl diangkat mendjadi 

berikan pe 
di goeroe di 

ool jaitoe 
sebabnja V. O. |p 
ntoek mendja 

Standaard 

distadsgemeente Beta 
jai 2 golongan goeroe 

rang ini, jang djoega ke 
golongan itoe ditempatkan di 

lijke Vervolgschool. Apa- 
bnja jang berlainan apa2 
disamakan 'gadjinja ? 

toean penoelis ingin boek- 
ti, tjoba batja lagi soerat chabar 
Pemandangan tanggal 22 Januari 

22 lembaran I, seorang| 
menamakan dirinja Ra'jat, | 

gkan bahwa toean| 

school hanja dikelas rendah sadja. 
ilOo. . . . ja, makin terang bahwa 
-|Toean penoelis jth. tidak atau. be- 
Hoem mempoenjai pengalaman ten- 
|tang ketetapan goeroe-goeroe jang | 

'school, marilah penoelis terangkan: 

Ijaitoer 

(dikelas tinggi. Kalau N.S. dan G.B. 
“| maka goeroe N.S. dikelas jang ter- 

.|.Semoe 
tapi djoega tidak sedikit jang soeka 

a| mendjalankan kebalikannja, karena 
'mereka itoe semoeanja bevoegd. 

| Ma'loem kepada fihak Inspectie jang 

(karena : 

Ingenai 

: toek oeroe goeroe di Vervolg ha- 

'Oleh pembantoe 

g kedoea, ketika 

Betawi menerima 
. jang dari cursus 
.dan Soenda, meng 

an Arab kepada 
toe itoe men- 

1g klerk di Ge 
lan T. Lamiran itoe 

GB. Tjoba Toean 
an, kalau tidak per- 

dibanggakan 
oen berdjalan 

tempo lamanja 
, benar dengan 

toek GB dus V 

ahnja V. O. jang 
ahoen ini dan be 
jang zonder cur 

penoelis jth.. 
1 Oemoem ddo 

- V.O. jang hanja- ma- 
atoe setengah boelan) 

orang lagi magang 
? 

Pengadjaran di N.C. zie ketera- 
.1, bahwa pengadjaran itoe 

sama, karena kalau sama 
heidnja poen sama 

ji och tidak. 
III. Sepandjang penglihatan Toean 

penoelis jth. bahwa G.B. jang me- 
agadjar di Vervolg dan Standaard 

mengadjar di Vervolg dan Standaard | 

a. Zaman dahoeloe tiap tiap. ke- 
ala sekolah dengan tidak meman| 

dang diplomanja, haroes mengadjar 

“hi Sekarang, menoeroet diploma, 

school dan Normaal school, maka K. 

nja ini kalau diVervolgschool 

: Demikian djoega di Standaard- 
school, tidak semoeanja goeroe jang 
lebih tinggi diplomanja dari G. B. 

dari klas jang diadjar oleh G. B. 
Perkara dapatnja atau tidaknja 
V.O. mengadjar di Vervolg atau 
Standaardschool, 'kami  poelang. 

100 pCt. mengetahoeinja. 
| Circulair2 tentang pengadjaran 
dan Administratie di Volkschool 
dan Vervoigschool dari kantoor 
Inspectie sama-sama dapat mendja- 
lankan, tentoe sadja sama dapatnja, 

a. Perintah apa sadja jang me- 
| ''goeroe goeroe Volksschool 

mereka itoe dipaksa haroes dapat 
mendjalankannja, tapi toch hal ini 
oekan satoe keterangan jang me- 

joekkan persamaan. 
. Demikian djoega perintah? oen 

ay 

mereka itoe pandai mendja 
7 

"Arab dan mengisi|t m 
setelah beliau! 

school No. 20| 

maoe ad 
goeroebantoe, dan selandjoet 
nja -0entoek segala golongan goe 

laloe mengadjar diklas jang tertinggi | 

Tapi tentoe | 
culair dari k: 

ng pengadjaran di 
Iksschool itoe, ti- 

tjontohnja : 

ima, demikian 
ang lain-lain. 
“dan G.B. itoe 

ang: Opleiding, 
d, diploma dan 

djoega seba 

tidak sama, te 
bevoegdhei 
lain-lainnja. 

Moefakat 
lau maksoednja akan menaikkan 
gadji V.O. itoe bermaksoed menaik- 
kan poela gadji G.B, dan seteroesnja, 
dus boekan maoe menjamakan. (Li- 
hat toelisan penoelis jang soedah). 

Tapi penoelis memprotest seke- 
ras kerasnja kepada siapa djoeapoen 
jang akan menjamakan gadji V. O. 

daardschool, sebab ada bahajanja 
kalau kalau terdjadi persamaan itoe 
akan menoedjoe kebawah (nivellee- 
ring naar beneden). : 

Lebih tegas, dus nanti kalau ga- 

dji V.O. dan goeroe bantoe disama 

kan, ada satoe akibat jang berba- 
haja sekali, karena: 

-a. Djika basis gadji dari V. O., 
tentoe verhouding keatasnja akan 
merosot, sebab djangan loepa bah- 

wa Volksonderwijzers( boekan Lands 

dienst) akan digadji menoeroet loon 

peil regeling dengan kekoeatan 

schoolfondsnja, djangan dikira t i- 
dak boleh djadi, bahwa pem- 
berian gadji V.O. itoe dengan sen- 

dirinja karena kekoeatan fonds dan 

desakan beheerdersnja menjoeroeh 
toeroen kebawah. 

b. Djika gadji V.O. pada soeatoe 
masa telah mendjadi toeroen sede 
mikian roepa, jang akibatnja mem- 

bawa penoeroenan kepada seloeroeh 

goeroe, siapakah jang menanggoeng 

djawab atas bahaja jang akan da- 

tang itoe ?. , 
c. Djangan loepa bahwa salaris po 

litiek di Indonesia ini, oentoek me 
ngatoer gadji goeroe-goeroe diambil 
basis dari gadji V.O., meskipoen 
V.O., itoe tidak dimasoekkan BBL, 

d. Djadi barang siapa jang ingin 
menaikkan gadji V.O., haroespoela 

menaikkan gadji 

roe jang selaras dengan kemestian 
23 nja. 5 

(Kalau goeroe keloearan Kweek-|. pDjika tidak demikian, tentoe 
akan datang satoe bahaja jang 
tidak diinginkan kepada golongan 
mana sadja choesoesnja dan kepada 
golongan goeroe seoemoemnja. 

Sebeloem menoetoep toelisan ini 
penoelis ingin memadjoekan per 
tanjaan. . T 

I. Djika Toean penoelis jth. itoe 
seorang Kweekscholier, oleh B. en 
W. Stadsgemeente Betawi divoor- 
stelkan kepada Gemeenteraad akan 
disamakan gadjinja dengar Norma- 
list, akan tinggal tenang dan senang 
kah? 

II. Kalau penoelis jth. itoe se- 
orang H. K. S. er oleh Stadsgemeente 
Betawi divoorstelkan kepada Ge- 
meenteraad bahwa gadjinja ti- 
dak akan disamakan de- 
ngan H.I.K. en, apakah akan ting 
gal tenang dan senang djoega ? 

Apa lagi kalau akan disamakan 
dengan gadji, kweekschoolier jang 
mempoenjai Nederlandschacte dan 
geschikt ? Penoelis tidak pertjaja. 

Dengan singkat penoelis tidak 
akan menjalahkan kepada Voorstel 
ler dan kepada siapa djoegapoen, 

Ikalau bermaksoed memperbaiki sa- 
lah soeatoe golongan itoe, tidak mem 
bawa keroegian dan menjakiti go- 
longan janglain. Insjaflah jang     maoce insjaf. 

    

of China dan pemboeka- 
: an opisil : 

Aneta mengabarkan, bahwa ,,Bank 
a“ pimpinannja semendjak 

ang oleh mr. Kwoh dan mr. 
  

hendak mendarat, 
pa apa, seb 

ajana, Jati 
mocanja || 

passage biljetten oen| po 

'emboekaan jang opisil nan 
sloem penoetoep boelan ini. 

Gan Kh   Malkoff dioendoerkan 

Lt dang perloe, bahwa 
Liem Bo Swie bersama 

in soerat-soerat 
at-soerat itoe- 
an hal-hal jang | 
rbaal. Berhoe   pa lamanja dibagian kota ini | 

Sekolah Hakim Tinggi 

| 'Pelah loeloes dalam oedjian Can 
didaat bagian kedoea toean Tan 
Tik Hway. 

Berangkatnja Freule Van 
: Starkenborgh. 

Ke Nederiand. 
Sekarang dikabarkan lagi, bah 

wa bisa djoega berangkatnja Freu 
le Van Starkenborgh nanti pada 
tanggal 12 November 1938 depan 
ini dengan mesin terbang ,,Wiele 
waal" ke Nederland. (Aneta). 

—.O9 

Rapat anggota VIJ.. 

Pada hari Minggoe tanggal 13 
November '38 moelai djam 9 pagi 
di Gedoeng Boedi Banten (persa 
toean Goeroe) akan dilangsoengkan   rapat anggota (tahoenan) dari 
V.L.J. 

h | Dalam rapat terseboet hendak 
|diminta kandidat2 oentoek peng | 

-hanja Administratie 
a jang sama, ada 

olg dan Volks-| 
“Isatoean Islam Tionghoa jang ber 

B. en W. dipoedji, ka-|: 

dengan G. B. di Vervolg atau Stan-| 

Djoem'at 11 November 1938 

Igantian pengoeroes jang akan da 
tang. Oetoesan perkoempoelan soe 
paja membawa soerat koeasa. 

Me Aa 3 

Perdjalanan propagandist P.L.T. 

| Salah seorang propagandist Per- 

poesat di Medan, t. Hadji Yap 
A Siong, selama boelan October 
jl. telah melakoekan propaganda di 
daerah Bantam. 

Pada tanggal 2? Oct. '38 sampai 
beliau di Rangkasbetoeng. Disini oleh 
komite penerimaan diadakan rapat, 
dimana toean Yap pidato tentang 
lagama Islam. Dari sini laloe ke Me- 
nes pada tg. 11 Oct. '38. Sesoedah 
berpidato ditempat itoe, keesokan 
harinja meneroeskan perdjalanannja 
ke Laboean. - 
Empat hari kemoedian sampai di 

Serang. Oleh komite itoe penerimaan 
jang diketoeai oleh toean H. Moe- 
cChamad Choedari pada hari 
Minggoe,- tg. 23 Oct. '38 diadakan 
rapat terboeka. Berhoeboeng keper- 
gian t. ini. maka rapat dipimpin oleh 
anggauta komite lainnja, ialah toean 
Moechamad Nawawi. Ra- 
pat jang dimoelai pada djam 8.45 
itoe dikoendjoengi I.k. 1500 orang. 
Sesoedah pemboekaan pimpinan di 
serahkan kepada t. H. Moecha- 
mad Amin, jang mempersilahkan 
t. Moechamad Gozali mem- 
batjakan @ur'an. 

Kemoedian KijajiH. Moenir 
memboeat pemandangan tentang 
»Moeamalah dalam kerdjaan jang 
kita amalkan tiap? hari“. Sesoedah 
itoe toeanHadji Yap A Siong 
berpidato tentang agama Islam. 
Agama Islam menoeroet pembitjara 
boekanlah agama soeatoe bangsa 
sadja, tetapi agama semoea bangsa, 
semoea oemat Toehan didoenia ini, 
Agama Islam ini soekar masoeknja 
dalam doenia Tionghoa, djika boe- 
kan bangsa 1ionghoa sendiri jang 
memasoekkan. Kemoedian dikoepas 
dengan setjara wetenschap dan boek 
ti-boekti. jang njata tentang keba- 
ikan agama Islam. Pada achir pida 
tonja beliau mengandjoerkan soepa 
ja bangsanja soeka memasoeki aga 
ma Toehan itoe. 
“Sesoedah ada penambahan dari 

hadlirin, maka rapat ditoetoep pa- 
da. djam 11.10 siang... | 

Tjilegon oleh toean Hadji Yap 
A Siong dikoendjoengi pada tang 
gal 2 Nov. '38. Disini diadakan ra- 
pat oemoem djoega bertempat dise 
kolah agama ,,Alehoirijah“. Perha- 
tian penoeh. Rapat dimoelai djam 
9.30. Sesoedah pembatjaan @ur'an 
oleh toean Moeh. Jasin, maka 
toean H. Yap A Siong memoe- 
lai dengan pidatonja. Diterangkan, 
bahwa maksoed beliau berkeliling, 
ialah hendak mengadjak bangsanja 
beragama Islam. Agama tidak diba 
tasi oleh pakaian, bangsa atau ba- 
hasa. Oemat seloeroeh doenia boleh 
memeloeknja. 

Laloe diriwajatkan berdirinja P. 
IT. jang moela2 hanja 5 orang 
anggotanja. P. IL. T. pernah mem- 
protest seboeah toko bangsa India 
jang memakai nama ,,Bismillahs. 
Berhoeboeng dengan tindakan ini 
maka nama toko itoe sekarang di- 
ganti dengan ,,Toko Ibrahim Voor- 
India". 

Pada tahoen 1931 beliau waktoe 
naik hadji ketemoe dengan bangsa 
nja 300 orang banjaknja. Pada ta 
hoen 1934 beliau ke Tiongkok. 

Pidato jang pandjang lebar itoe 
ditambah oleh beberapa hadlirin. 
Diantaranja toean-toeau H Aboel-A- 
zis, Kjai Sjam'oen dan Kjai Abdoel 
Latief dari Tjibeber. 
Kemoedian rapat ditoetoep pada 

djam 1. 
« 

Sekarang toean Hadji Yap A 
Siong ada dikota ini. Kepada me 
reka jang hendak bertemoe diharap 
pergi keroemah toean Achmad, 
kampoeng Sawah Djembatan Lima. 

INDONESIA 
BOGOR 

  

  

Sociteit Bogor. 
Disamping gedoeng Persaudaraan, 

dikota Bogor ada lagi sociteit jang 
'namanja seperti diatas, didirikan 
'oleh beberapa toean dikota Bogor, 
adanja di Tjikeumeuh. 

Berhoeboeng dengan keadaan jg 
memaksa, sositeit terseboet diatas, 
roepanja soedah sampai waktoenja 
akan masoek keliang koeboer. 
Maka nanti malam Sabtoe tang- 

gal 11/12 Nov. digedoeng itoe akan 
diadakan rapat jang maksoednja 

BERAT SEBELAH : 

2 Meh : Realisi 

Akibat overdracht soedah njata. 
Djoemlah schoolopziener, hoofd- 

opziener dan inspecteur di Djawa 
dan Madoera ditambah. Penambahan 
ini sebenarnja haroes dilakoekan 
pada waktoe malaise, tetapi ber- 
hoeboeng dengan kesoekaran oeang, 
maka baharoe sekarang maksoed 
itoe dapat dipsnoehi. 

Siapa jang membajar penambahan 
tenaga dalam doenia pergoeroean 
itoe? Kalau sebeloem overdracht 
tentoe pemerentah. Tetapisekarang? 
Maoe tidak maoe provinsi haroes 
mengeloearkan oeangnja oentoek ke 
perloean itoe. 
Boekan soeatoe hal jang soekar 

mengeloearkan oeang itoe, djika 
memang oeang jang hendak dikeloe 
arkan itoe ada. Oeang memang ada, 
hanja sadja oentoek memenoehi pe- 
ngeloearan semoea tidak tjoekoep, 
sedang pemerentah tidak atau be- 
loem memberi bantoean kepada Ilo- 
caal-gemeenschappen. 

Apa daja ? 
Djalan lain tidak ada, ketjoeali 

menaikkan opcenten. Apa arti ke- 
naikan opcenten itoe ? Ra'jat haroes 
membajar lebih oentoek kekoera- 
ngan itoe. Dari beban pemerentah 
mendjadi beban provinsi. Dan dari 
beban provinsi mendjadi beban ra'- 
Tati: 

Provinsi menambah pegawai da- 
lam doenia pergoeroean boekan ka 
rena ada oeang atau kelebihan oe- 

dipandang sangat perloe, soepaja 
pekerdjaan dapat dikerdjakan de- 
ngan baik dan beres. 

Soepaja provinsi djangan menang 
goeng beban jang berat, jang ta' 
lain ra'jat jang menderitanja, maka 
sangat kami andjoerkan provinsi 
mendapat soebsidi dengan tjoekoep 
dari pemerentah, dan kenaikan op- 
centen dihapoeskan. 
Kami merasa sangat sajang, bah 

wa Soal ini tidak seorangpoen jang 
membitjarakan didalam Dewan- 
Ra'jat. 
Pendapatan kami tentang hal ini 

tidak adil dan berat sebelah. 

  

Cheng Pao 

Advertentieblad jaitoe seboeah 
percodiek advertentie jang kikeloe 
arkan oleh bangsa 'Tiong Hoa 
di “ Handelstraat, dari moelai 
boelan November diganti namanja 
djadi Cheng Pao, dan keloearnja 
tetap pada tiaptiap tgl 5 dan 20, 

9G — 

MEDAN 

Perempoean memotong anak. 

Kegemparan di Mos- 
keestraat. 

Diroemah ' seorang pendoedoek 
bangsa Tionghoa di Moskee- 
straat seorang perempoean Tiong- 
hoa telah nekat memotong leher 
seorang anak laki-laki tetangganja, 
oemoer 4 tahoen. Pemotongan itoe, 
boekan sadja dileher dan hampir 
poetoes, tapi djoega ditangannja. 

Kedjadian ketjil itoe di lamboeng2 
orang mendjadi kabar jang ngeri. 
Sebab itoe penonton semakin ramai. 
Akan tetapi setelah diperoleh ke- 

terangan dan dipersaksikan sendiri, 
ternjata bahwa anak jang dipotong 
itoe hanjalah sedikit sadja loeka2 
di tangannja. 

Sedang perempoean jg memotong 
tangan “anak 'itoe selain. ,dari 
biasanja dikatakan orang ia seorang 
jang keras kepala dan miring otak 
tapi kabarnja soeka poela memoe- 
sing otaknja dengan minoeman ke- 
ras. Polisi jang tiba ditempat tsb 
itoe, djam 1 bermoela bersoesah pa 
jah djoega boeat menangkap perem 
poean itoe. Akan dikerasi, perem- 
poean itoe sedang menggendong 
anaknja jg ketjil poela, karena itoe 
dipergoenakan boedjoekan berhada 
pan dengan orang demikian. 

Achirnja dapat djoega dibawa ke 
kantor polisi dimana ia diperiksa. 
Dan anak jg djadi korban pisau 
pena itoe soedah dari tadinja diba 
wa kekantor polisi dan kemoedian 
dibawa keroemah sakit boeat diver 
band. toelis Pe. De. 

Dilapoer ajam betina 

Katalah djoega perem- 
poeanlemah. 

Pada satoe malam dj. 7 liwat, oleh 
polisi Arnhemia, dibawa seorang 
Benggali Islam jang loeka loeka di 
kepalanja, boeat dirawat diroemah 
sakit Gemeente. Sebabnja orang itoe 
mendapat loeka2demikian,menoeroet 
berita kemaren sore sikorban M soe   memperbintjangkan jg berhoeboe 

ngan dengan hal itoe.   dah pergi keroemah seorang perem 
poean Indonesier di Petoembak. Pe   

ang, tetapi karena penambahan itoe  « k



    
    

            

    

  

   

    

  

            

   

    

   

    

   

        

     

      

        

       

     

    

Aneta mengabarka 
Medan amat marahnja ter 

| MJ, Verschuur jang | 
| nenjl. telah mengac ' 

depan LK.P. Telah e 
| akan mengadakan rapat terboek 

nanti tanggal 15 boelan ini seba 
|. protest, akan ditoendjoekkan ,da 

waan2nja jang tidak keroean dan 
akan mentje srtjobaan memin- 
dahkan perdjoeangan partai politik 
nja ke Indonesia". 

    

   
   

    

   
   

    

     

   

   
   
      

          

    

   
    
     
   

     
      
   

    
   

  

    
        

         

   

  

     
        
    

     

   

   

   

   
   
      
   
     
   
   

   
    

  

   

     

   

   
   
   

  

   
   

   

  

   

  

   
    

    

    

  

   

   

    

   

  

   

  

   

  

    

  

   
   
    
   

      

   
     
    
   
    
   
     
    

    

   
    

   

  

  

    

& 
pada N.S.B. 

NG - BANDO f 
Dj  Bishout move 

nterpioe : 

menerima dari koresponden 
ang di Bandoeng jang diminta 

ngan sangat oleh bekas djende 
al Elshout oentoek membantah 

tentang adanja interpioe di Singa 

P4 

Pa tnan s.k. ,,Free Press", 
Flugh Milner“ jang pernah doedoek 
bersama2 dengan djenderal itoe da 
lam makan pagi, memoelai sendiri 
tjerita tentang Djerman, Djepang, 
dan bitjara teroes dengan menge 
moekakan pendapatnja sendiri, 
jang terboekti memang tjara 
djo 'itoe menginterpioe. 

Dimana Elshout dalam roeangan 
makanan itoe jang ramai amatti 
dak mengloearkan kata-kata, Milnar 
itoe menganggap kata-katanja tadi 
sebagai Me Penina laloe dikeloear 
kan, TN 

g - gi 

SEMARANG 

Ridato Pjenderal Snijders depan 
ofoon Phohi 

Aneta mengabarkan dari Sema- 
orang, bahwa nanti tanggal 12 boe 

ni djenderal Snijders djam 8,50 
- malam akan mengadakan pidato de- 

| panradio dengan Phohi. Komite itoe 
' meminta soepaja zender2 dilain-lain 
tempat soeka menjamboeng siaran 

— itoe nanti. 

    

—0— : 
Dr. Thung ke Bogor 

Dari Semarang Aneta mengabar 
kan, bahwa dr. Thung, jang men- 

 djadi pembantoe ke'ilmoean dalam 
proefstation goena tembakau dae 

.rah Djokja dan Solo meninggalkan 
| djabatan oentoek mengikoeti dr. 
“Bir dan masoek dalam ge 
"mep: di an 

' ASAHAN 

2 KEKEDJAMAN TOEKANG SMOK 
(“KEL DI KP. GOMBOES. 

: Seorang. Agent Veldpolitie mendjadi 
—. korban kewadjibannja. : 

|. Dalam Pe. De. kita dapati toe- 
— lisan sebagai dibawah ini: 

“ ada hari Isnin tg. 31 October 
kb kira? djam 11 tengah hari 2 
orang agent Veldpolitie dari Laboe- 
an Roekoe telah berangkat patrolie 

| jang sengadja dioentoekkan boeat 
perkara smokkel. 
. Sore, mereka telah sampai disoe- 
atoe hoetan ketjil di kampoeng 

' Gomboes, jang tidak djaoeh dari 
Keboen Lima Poeloeh dan Indra- 

.poera. 'Disana mereka djoempai 
kira? 20 goni thee gelap terkoem-| 

| poel dengan tiada berpendjaga. 
. Kedoea Politie ini laloe bermoe- 

| fakat soepaja seorang diantaranja 
tinggal mendjaga ditempat itoe dan 

“kasih rapport dan Ia: tas auto “Pa 
litie akan dibas mengang: 
koet sekalian thee gelap itoe. D 
lam permoefakatan itoe .timboel 
dj oega kechawatiran, bilamana se- 
orang sadjatinggal mendja 
ga tentoe akan mengalami soeatoe 
kesoesahan kalau? toekang smokkel 
itoe datang dengan banjak2. Mereka |r 

| tentoe akan melawan. 

Inai Ola an Kepala 
, Kampoen - di . 

: Padoe moefakat, lebi : 
mintak pertolongan Kepala Kam 
poeng jang memang tidak djaoeh 
dari tempat itoe, Katnpsang Gom- 

  

    
  

  

mbei 
'poen Kepala Kam e. S3 

e Bni ke Laboehan Roekoe min. 

Lebih landjoet akan dimintakan g 
toentoetan kepada hoofdparket ber-| 
hoeboeng dengan 'oetjapan2 bekas| 
menteri itoe jang Aan aaAN, ke-| 

|Semoea mereka laloe berangkat ke 
Itempat thee gelap tadi. Tiga orang 

sekali. 

|Medan dan Pematang Siantar. Sega 

  

     
   1 bisa, boeat me 

  

on gan # 
0 jang diminta kepada 
Kam ceng tidak berhasil, 
oh 9 Tana poeasa dan | 

     

igent GoleP. Samosir 
  

  

gan Kepala Kampoeng.) 
P. Samosir jang mati diboe| 

noeh tinggal bertjakap? dengan ke 
pala Kampoeng dan kawannja tadi    

    ta bantoean. Kiranja disana telah 
datang beberapa orang kampoeng 
boeat dengar apa jang kedjadian. 

9orang kampoeng me 
madjoekandirinja soe 
ka mengawani :boeat 

. mendjaga. 
Demikianlah, tawaran 9orangi ini 

|diterima oleh :Gole P. Samosir de 
ngan tidak tjoeriga sedikit djoega. 

'berdjalan dimoeka sekali dan Gole 
P. Samosir dibelakangnja, kemoedi 

lah sampai ditempat itoe, tiba? ter 
djadilah penjerangan parang tadjam 
atas dirinja Gole P. Samosir oleh 
seorang diantara jang 9 orang'itoe. 
Serangan itoe ditangkis dengan 

tangan kiri oleh Gole jang laloeta 
ngannja poetoes terpotong dan pa- 
rang teroes mengenai bahagian 
moekanja, Sempat djoega Gole me 
lepaskan tindjoenja kepada jg mem 
batjok itoe dimana sipembatjokter 
tjampak toenggang langgang. Keti- 
ka Gole tjoba mentjaboet kelewang 
dipegangnja, soeatoe batjokan tiba 
poela dari jang lain mengenai ta- 
ngan kanannja. Tangan kanan ini 
poen hampir poetoes, maka disini 
lah Gole tidak berdaja lagi. Apa jg 
kedjadian, tidak dapat lagi ditoelis 
kan, melainkan disaat inilah njawa 

nja dihabisi mereka. 

Bantoean Polisitiba 
hari soedah 'moelai 
gelap. 

 Bantoean Polisi tiba ditempatitoe 
dari Laboehan Roekoe kira? 20atau 
25 Km. djaoehnja tertjengang 
sebab tidak ada didjoempai lagi 
Gole. Kechawatiran moelai timboel. 
Lampoe senter dipergoenakan se 

bab soedah moelai gelap. Beberapa 
djam kemoedian setelah diperiksai 
berkeliling, didjoempailah tan da? 
kengerian jang telah terdjadi. 

Darah manoesia didjoempai berse 
rak kian kemari bekas dibakar. 
Tengkorak kepala manoesia poen 
didjoempai bekas dibakar. 
Kemoedian didjoempai poela. sepo 
tong tangan kiri jangtelahter 
potong poetoes jang dikenal itoelah 
lada tangan kirinja Agent Veldpoli- 
tie Gole P. Samosir jang ternjata 
telah mati diboenoeh dengan kedjam 

Semalam - malaman 
politie bekerdja men 
tjari majat atauba- 
“dan Gole. 

Semalam malaman politie itoe be- 
kerdja keras mentjari badan Gole, 
tetapi tidak didjoempai. 

Toean Controleur dari Laboehan 
Roekoe jg diberitahoe dengan spoed 
soedah berangkat ketempat itoe de 
mikian poen Pembesar Politie dari 

|la simpang dan segenap pengkolan 
didjalan ke Tebing-Tinggi ke Laboe 
han Roekoe, ke Pematang Siantar 
dan ke Kisaran didjaga Politie de 
ngan keras bagi orang jang laloe 
lintas. Auto-auto Bus diperiksai de 
ngan teliti sekali, karena telah di 
doega keras siapa jg melakoekan 
pemboenoehan ini. 

Badan Gole didjoem- 
pai terapoeng dalam. 
soengaiGomboes. 

Sore, tg. 2 Nov. badan Gole 

telah didjoempai “. terapoeng-a- 

poeng di soengai Gomboes dan telah 

berbaoe boesoek. Sangat ngeri be- 
toel, badan ini kenjataan bekas-be 

kas ditjintjang dengan sendjata ta 

djam, berkerat-kerat. Dengan sege 

ra majat Gole diangkoet ke Laboe 
han Roekoe goena diperiksai Dokter. 

Gole P. Samosir di 
koeboerkan dengan 
oepatjara kehorma- 
tan. 

Chamis tengah hari, Gole P. Sa 

imosir telah dikoeboerkan dengan 

n|T. Hoofd, Com 
e|dari Medan dan T e 

| tinggal bertjakap? del 

an 6 orang paling belakang. Sete-| 

  
  

IPolitie di Lakooba 1 Roekoe. 
IT. Ass. | 

    

   

  

   

Resident 
hadir diperkoebo an 

na Arifin dll. 
i litie Idari Pematang Siantar dan Kisaran | 

serta lain lain tempat Segenap Au- 
3 Ieoritelkan dari Laboeh 

   

    

£ Ambtenaren 

ngati kesetiaan mandiang Gole P. 
Samosir diperkoeboeran, jang disam 
'boet dan disamboeng oleh t. Beheer 
der Padjak Gadai Laboehan Roekoe. 
Kemoedian oleh t. Pendeta dari Met 
Ihodist Kisaran. 

Karabyn dan Kele- 

  

djoempai. 
Sampai kepada hari ini karabijn 

dan kalewang Gole beloem didjoem- 
pai. Berat doegaan, karabijn dan 
kalewang itoe diboeangkan sipem- 
boenoeh dalam Soengai Gom- 
boes jang besaritoe. Tetapi moeng 
kin poela kedoea sendjata itoe di 
(bawa lari oleh sipemboenoeh. 

4 Orang telah dita- 
han jang disangka 
toeroet melakoekan 
pemboenoehan ini. 

Ditangan Politie Laboehan Roe- 
koe telah ada 4 orang jang dita- 
han, jang didoega keras toeroet ber 
sekoetoe  melakoekan pemboenoe- 
han ini atau sekoerang koerangnja 
tahoe akan segala kedjadian jang 
ngeri ini, antaranja toeroet kepala 
kampoeng Gomboes jang tadinja 
menolak memberikan pertolongan 
jang diminta sebab poeasa. 

2 Orang abang adik 
jang disangka keras 
melakoekan pemboe- 
noehan. 

Dengan tanda2 jang diperoleh 
Politie adalah djatosh doegaan ke 
ras kepada doea orang abang adik 
(jang bersaudara kandoeng) mela 
koekan pemboenoehan jang kedjam 
ini, jang djoega moengkin dibantoe 
orang lain. Kedoea orang abang 
dan adik ini adalah serta dalam 
rombongan jang 9 orang jang me 
nawarkan dirinja soeka mengawani 
mandiang Gole mendjaga thee gelap 
tsb. Abang bernama A.K. dan 
adik bernama B. sama tinggal 
di Kampoeng Gomboes dan soe 
dah terkenal dikalangan perkara 
smokkel didaerah Batoe Bahra, AK. 
telah pernah dapat hoekoeman da 
lam perkara smokkel. 
Doegaan kepada kedoea mereka 

jg berabang: adik ini dikoeatkan poe 
la dengan keterangan seorang anak 
ketjil dari Kampoeng Gomboes. Po 
litie di Laboehan Roekoe melandjoet 
kan pemeriksaan ini dengan teliti. 

Gole P. Samosirsoedah 
20th.lebih dalam dienst. 

dah lebih 20th. Ia meninggalkan 
seorang isteri dengan 2 orang anak 
dibawah oemoer. Dan ia adalah bera 
sal dari Poelau Samosir Ba- 
taklanden. 
Moedah-moedahan sadja politie 

di Laboehan Roekoe dapat segera 
memboeat terang pemboenoehan jg 
kedjam ini, Soeatoe peristiwa jg 
sangat sedih dan kedjam dikalangan 
Politie di Gewest ya 

Kabar Pan ican mengatakan 
bahwa diantara jg ditahan itoe, 
berdoea soedah mengakoe dimoe 
ka polisi, | 

9 —— 

KOETARADJA 

Tengkoe Andah dikerojok 8 orang 
mati 

Aneta mengabarkan, bahwa pada 
hari Selasa malam seorang jang 
bernama Tengkoe Andah dan terke 
nal sebagai oensoer jang mengesal 
kan, telah dikerojok oleh 8 orang 
Atjeh dalam kampoeng Paro dekat 
hong, setelah timboel pertjektjokan 

Sendjata jang dipakai oentoek 
mengerojok 'itoe parang dan pisau 
hingga meninggal doenia, dan jang 
didakwa telah dimasoekkan dalam 
pendjara. 

SEMARANG 

Demonstraties dari bom? api 

Berhasil baik sekali. 

Dari Semarang dikawatkan oleh 
Aneta, bahwa kemarin bertempat 
di lapangan perlombaan telah dia- 
dakan demonstratie dari brandbom 
men (bom jg bisa menimboelkan ke 
bakaran). Telah diperlihatkan bagai 
mana kedjadiannja bila ada didja- 
toehkan bom2 thermiet dan elektron 
terhadap besi besi dan alat2 oen- 
toek memadamkan api. Oentoek ke 

perloean ini telah dibikin 6 roemah 
roemahan dan seteroesnja di bakar. 

Hasil demonstraties ini amat 
memoeaskan. 

—O— 

an Roekoe,Ra| 

£ “ Tocan Controleta aboehan Roe- : 
koe mengadakan pedato memperi-| 

wang Pan di- 

Aa 

AN 1 

  

Kapan tocan soeda 

»Dubbel Focus". 

  

katja-mata biasa“ mendjadi lens 
mosrahan dari sebagimana lens ,,du 

toean diwadjibken membeli apa-apa. 

Bat   ' Pasar Baroe 83 

2 Katja Mata dalem satoe Montuur 

nja kalja mala biasa" 
saloe kafja-mata bocal ,membafja“, toean aken dapetken 
satoe perfoeloengan dengen apa jang dinamaken lens 

Pada ini ,dubbel-focus“ lenzen bagian dibawanja 
sengadja dibikin boeat meliat apa-apa jang deket. 

Djoega kita sanggoepken boeat roba lens foean poenja 

'Katerangan lebi djaoe tentang harganja dan sebaginja, dengen se- 
gala senang hati kila soeka beriken. 

Papreksahan ma'a Opto- -mefrisch dilakoeken dengen psrijoema dan zonder 

C. FIELIEN, O.D. 

sampe dalem iloe oesia, jang salaen- 
tocan poen haroes goenaken 

ndubbe!-focus" » jang ongkosnja ada 
bbel-focus". 

GEDIPL. OPTICIEN 

Telf. 159 Wit. 
  

avia-C,   
  

  

  
Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah pondok, dilaoetan 

Ta ini orang bisa bikin fotonja pada: 

dil. .eceocunu 

  

Fotograat 3 sTHE SUNS senen 127 Senen 127 Batavia-C. 

  

    
(Tidak oesa pergi djao 

  
eh2, bikin fotonja dalam 

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 
kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

Multifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

ambil semoea badan. 
Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan lot succes bon. 

Dienst Gole dikalangan Politie soe | 

    
  

  

MUTASI 

Departement O. en E. 

Darf H.I.S. Tjiamis dipindah ke 
H.I.S, Pandeglang, wd. Eur.-School- 
Hana Mas Kasan Amonpra- 

ja. 
Boeat sementara dipekerdjakan 

sebagai Huropeesch onderwijzer dan 
dipertempatkan di H.C.S. No. 1 di 
Bogor, Raden Ishak goeroe 
H.IL.S. Soekaboemi. 

Boschwezen 

Mantri-mantri teekenaar 1 klasse, 
toean-toean Josoprawito alias 
Saridin dan Maskat, diangkat 
sebagai mantri opnemer. 

Fd. mantri-mantri opnemer, toean 
toean Koestam (Soemodidjo 
jo) dan Wirjoatmodjo, telah 
diangkat sebagai mantri-mantri tee 
kenaar le klasse. 

  

  

  

Nederland 
Thesaurier Seri Ratoe 

A.N.P. dari Den Haag mengabar 
kan, bahwa kamerheer seri Ratoe, 
B.N. W.C. Snouckaert van Schau- 
burg, telah diangkat mendjadi the 
saurier seri Ratoe. 

—.jD. 

Kruiser Spanjol ditembak ? 

A.N.P. dari, Amsterdam 9 Nov. 
mengabarkan, bahwa kabar angin 
tentang tenggelamnja kapal Spanjol 
oleh tembakan2 didekat pantai Bel 
gi—Nederland pada tangg 8 boelan 
ini tidak betoel 

Moengkin djadi jang dapat dili- 
hat oleh kapal terbang R.A.F. dari 
atas itoe adalah bekas roesaknja 
pal Zweden ,,Nippon“ jang dalam 
2 boelan jg laloe tenggelam dekat 
Wandelaar. 

mnc (9 

Tiongkok 
Barisan-barisan defensi Tionghoa 

diterdjang 

Tokio, 9 Nov. (Domeil: 
Menoeroet berita medan pepera- 

ngan dari Tiongkok-Centraal, pa- 
soekan-pasoekan Djepang pada hari 
Rebo pagi jang baroe laloe berhasil 
menerdjang barisan-barisan Tiong- 
hoa penting jang letaknja didepan 
kota Changhsa, iboe kota provincie 
Hunan. Barisan ini melakoekan per 
hoeboengan dengan Yochow, Tun- 
chen, Sfushui dan Wunning. 

Berita terseboet mewartakan djoe- 
ga, bahwa pihak Djepang pada hari 
terseboet djoega soedah merampas 
Tunchen. 

Sesoedahnja pihak Djepang me-       
  

      

boes. loepatjara kebesarandan kehormatan — ge 

geralah geraknja dilandjoetkan me- 
noedjoe Changsha. 

Siushui dan Wuning jang letaknja 
dipinggir soengai Sui diprovincie 
Kiangsi masih tetap didalam tangan 
Tionghoa. 

Selandjoetnja pasoekan2 Djepang 
soedah bertolak djoega menoedjoe 
ke Yochow dengan menjoesoer soe- 
ngai Yangtze dan menjoesoer djala- 
nan kereta api Canton—Hankow. 

Toerki 
Pemberontakan pendoedoek Koer- 

distan beloem sirep 

Pemberontakan jang dilakoekan 
oleh pendoedoek Koerdistan terha- 
dap kekoeasaan, sehingga sekarang 
beloem selesai, dan masih teroes ber 
kobar. Boekan sadja pemberontakan 
ini disokong oleh sekalian pendoe 
doek Koerdistan di negeri mereka 
sendiri, tetapi orang2 Koerdistan 
jang berada di lain-lain negeri toe 
roet menjokong, serta menaroeh 
banjak sympathie. Meskipoen berita- 
berita tentang pemberontakan ini 
di cencuur sangat oleh pemerintah 
Toerki, tetapi ada djoega beberapa 
berita jang dapat diterima oleh 
lain-lain negeri Islam, 

Dari berita-berita pemberontakan 
ini jang terdjadi dibilangan Dirsim, 
baroe-baroe ini telah diterima kabar 
jang mengatakan, bahwa dalam sa- 
toe pertempoeran hebat jg terdjadi 
antara kaoem Koerdistan dan pa- 
soekan 'Toerki, kaoem Koerdistan 
telah mendapat kemenangan, ketika 
pasoekan Toerki, jang lagi berdjalan 
diselat-selat goenoeng telah dibo- 
kong dari belakang. Beberapa offi- 
cier Toerki telah biasa, dan kaoem 
Koerdistan telah dapat merampas 
banjak senapan mesin dan munitie. 

eng 

Soeria 
Tidak lama lagi, kereta api Soerija- 

Medinah akan didjalankan. 
Oesaha oentoek memboeka lijn 

kereta api jang lama antara Soerija 
dan Medinah (Hidjaz), kini orang 
lagi oesahakan dan membetoelkan 
ril-ril kereta api jang soedah ba- 
njak dapat keroesakan. Di boekanja 
lijn ini, sesoenggoehnja akan men. 
datangkan banjak faidah, teroeta- 
ma perhoeboengan dagang antara 
negeri Soerija dan Hidjaz— Nidjid. 
Begrooting pembetoelan Jijn ini di 
tanggoeng oleh kedoea keradjaan 
tsb., jang mana Soeria telah menje 
diakan begrooting boeat peroesa- 
han tsb. banjaknja 210.000 Lire 
Soerijah, 

Perantjis 
Tennis Tournooi Internasional 

Kho Sin Kie men- 
djatoehkan J. Weissa. 

Havas dari Paris Nov. mengabar 
kan, bahwa dalam tennis tournooi 
internasional dalam finalenja ronde 
pertama Kho Sin Kie telah dapat 
mendjatoehkan J. Weiss (Perantjis) 

(ng 0   rampas kota ini, maka dengan se- dengan 6—3, 6—2, 

 


