
   
  

  

    Bia 1. H. O. Na 

          

     

    

  

   
    
      

    
    

    

    

   

   
      

   

    

. Tempo Jari 9 nama Sana 
La kritik atas beleid keoeanga 

— ljn. Sekarang — batja ber 3 
kapnja dilain bagia 
14 nama jang mengoritik kri 
nama tadi. 
9 lawan 14! 5 

— Itoelah tontonan ramai jang se 
ag dipert di    

   
Ioosam: mEngn bu 

— Melihat soesoenan angka, kita | 
sesalkan, bahwa kedoea pihak tidak 

    
   
   
   . dapat diperbandingkan dengan . mair 

| bola, bedanja tjoema pada 
dingan voetbal kakijang: 

   

        

“ini moeloet) atau 9    
    

  

'kan soesoenan angka, dan poelaj 
“ boeat kita sebagai penonton 
doeli apa 9 lawan 14, asal . 1e- 
bat, ramai, seroe, memocaskan, 

' boekan ? " 5 
“Diloear segala gara-gara ! 

| Kita akan mentjoba mengeritik 
semoea kritik itoe, karena dalam 

. menghadapi beleid keoeangan Ne- 
. derland kita boekan penonton, boe- 
“kanpihak jang tidak berkepentingan 
akan tetapi pihak jang bersangkoe- 

. tan rapat sekali. 
— Dari bermoela telah kita katakan, 
“bahwa kritik 9 nama itoe boekan 
| pada tempatnja, ja boleh dikata ke- 
liroe sekali, jaitoe dilihat dengan ka- 
tja mata kepentingan ra'jat jelata 
Nederland di Nederland. Dari itoe 
kita tidak heran, bahwa kritik ter- 

.. seboet moedah ditangkis dan dipa- 
' tahkan oleh 14 nama itoe. Dimisal- 

| kan pertandingan boksen si 9 itoe 
 sSoedah kena poekoel knock-out oleh 
si 14. Dan Cokijn sebagai ,,goeroe- 
boksen” dari Si LP boleh bangga 
atas »pekerdjaan moerid-moeridnja 
itoe. SE Ba 

Sea an Ken gan kita ? ? 
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- sebagian besar dari Keradjaan Ne-| 
    

    

  

. Ioepa 'atau tidak main poera-poera | 
    

  

 berpendapatan sama dengan kita, 
bahwa: 

     
      na krisis me mamoek Ne- : 

  

   

  

2g ae iand loepa 'sama Indonesia. Di-| 
i an Iboe jang sedang meng-| 

    

      

1 maka bndenga Sean 

  

   

  

   
   “kelaparan Maba Pa. 

'Dan setelah baji Indonesia itoe da- 
| lam 'keadaan lapar, ia disoeroeh 
. lapar lagi dan teroes-meneroes di- 
soeroeh tahan lapar beroepa: aan- 

| passingspolitie k mati-ma| 
“tian! $ 

“Dan"aanpa IS 
djalankan di Ii Indonesia itoe menim- 

    
   

     

    
   
   
    

      

     

  

aa arisan penganggoeran toea- 
2 'moeda, lelaki - perempoean, tenaga 

aa dan tenaga haloes (terpela- 
jar), jang sama sekali tidak men- 

bantoean apa-apa dari negeri 
nja beroepa vitkeering seperti 

i Nederland 
& 'massa-ontslag dari bermatjam- 

     

     
   

  

   
      

   
   
   . gawai rendahan dan rendahan per- 

5 Eau    
      

  

   y atoeran-peratoeran jang di 
skoeatan pendoedoek. 

      

    

d angabekikus bantoean (? ) 
    
  

        

  

    

   

    

itkan NN Date naa 

    

    

      

   
    

    

ap alias gratis. Siapa s sadja. tar 

“terdiri atas djoemlah. jang sama, |. 
oempamanja 11 lawan 1 (lantas | 

ipakai, | 
sedang jang kita hadapi Sekarang 

Tetapibiarlah kita tidak rewel-| 

hingga 

oeangan ana aman Sedooika 2 

- derland. Andai kata mereka tidak| 

“loepa, tentoe mereka itoeakanj 

singspolitiek jang” di-| 

| matjaan 'personeel, teristimewa pe-| 

djadi praktis golongan) 

ah krisis agak berkoerang, 5 

VI ANGAN" "     

  

2'/. lembar.     Lossenummer 10 cent 
  

NOMOR TELEFOON 

Redactie : 1440 WI: Administratie”1810 WI. 

Sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. dan 4968 WI. 

Kantoor : 

Tarief Advertentie, keterangan kepada 

   

Senen 107, Batavia-Centrum. 

Administratie. 

    

  

  

  

   

   

“baroe pertama kali, 
la bergerak madjoe ke Canton 

ibali itoe. Poen benteng-benteng 

  

Canton-Hankow. 

Beloem dilakoekan pertaroengan 
Pihak Djepang mewartakan, bahwa ditempat tempat terseboet 

kini masih beloem dilakoekan pertarosngan akan tetapi boleh 
djadi dengan segera akan dilakoekan. 

Pasoekan2 Djepang madjoe teroes 

hingga 
dari Changsha. 

    

hingga mereka sekarang berdiam 
ih djaoehnja dari Changsha itoe. 

- Belampar?. bom Djepang me- 
njerang Chengtu. 

2 Pn an 15 Nov. meli 

“Hari ini, kira-kira djam 12 
“siang, 'ada 18 boeah pesawat 

. pelempar bom Djepang soedah 
.moelai menjerang .Chengtu, 
'iboe kota daerah Szechuan jang 

| letaknja sebelah oedik dari 
| Chungking. 

“Pada hari ini djoega berboe- 
“njilah beberapa alarm signaal 

| disegenap tempat jang letaknja 
disebelah oedik soengai Yang- 
tze, ketika 18 pesawat pelempar 
“bom Djepang bertolak menoe- 
djoe ke arah Barat dari Han- 
.kow. Pesawat-pesawat terbang 
itoe terbagi mendjadi “doea 
boeah barisan. 

. Pada sa'at itoe dengan se- | 
geralah poela pesawat-pemboe 
roe kepoenjaan pihak Tionghoa 
“jang ada di Chungking soedah 

| terbang naik keatas “dan me- 
ngelilingi kota  terseboet dan 
-melakoekan pendjagaan, djika 
“sewaktoe-waktoe pesawat pe- 
lempar 'bom Djepang itoe me- 
.njerang kota. Chungking, kota 
mana jang sa'at ini mendjadi 
“tempat kedoedoekan pemerin- 
“tah Tionghoa. Soedah tentoe 
“pesawat pesawat terbang pihak 
“Djepang 'itoe tidak berani 
.moentjoel diatas kota Chung- 
king itoe. 

Lapangan? terbang akan dibom. 
Sesoedahnja - pesawat2 : pelempar 

bang ini mendjadi doea djoeroesan 
jang menoedjoe arah kebarat dan 

"Ikemoedian bertemoe lagi disebelah 
Timoer dari kota Chengtu. 

   

    

  diri bang Djepang itoe terbang menge- 

  

  

      

Bedjoeroes lamanja pesawat2 ter-| 

1 kota Chengtu, sebeloem me- 
@ ini melakoekan"serangan2 di 

      

   

  

2 kita harbes pembantai ka. 
23 
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s ngspolitiek sekedar nja, 
i Indonesia aanpassings-| 
ati-mati ia n 

    

   Tang .m meta 

: | Itoelah kritik .k ta MA beleid da na 

  

   

  

hengtu. 
eunn Sea 

. Barisan Cavalerie Tika 
“ Pilo. 

Di lian . diwartakan, bahwa 
     

  

   
Pilo, seboeah. tempat. jang 'letaknja 
didjalanan -api Canton-Han- 

-kow, .sebalah, Oetara sedikit dari      MU 
         I|Changsha. 

bom Djepang itoe soedah agak dja-| 
oeh letaknja .dari Hankow, maka! 

bertjerailah segenap pesawat2 ter- 

gan terbang jang “ada diloear | 
Cher 

seboeah tjabang dari barisan Cava | 
lerie Djepang soedah .moentjoel di 

. menjerang, Djepang siap 
bertahan 

  

4 1 mendjadi boan-boslak bom Djepang 

soek n Tionghoa madjoe ke Canton. 
anghai, 15 Nov. (Trans-Ocean) : Pihak Djepang mengakoci, 

pasoekan-pasoekan Tionghoa telah 
oentoek melakoekan serangan. Pada 

»Domei” mewartakan poela dari Hongkong, bahwa pasoe- 
| Djepang soedah siap oentoek mempertahankan diri, djika 

-wWaktoe pasoekan-pasoekan : Tionghoa melakoekan serangan 
jang letaknja disebelah Barat-Laoet 

dari kota Canton soedah diperkoeatkan djoega. 

4 Fihak Tionghoa soedah berkoempoel 

bih landjoet diwartakan, bahwa natosiam amin besar dari 
Ipitate Tionghoa: soedah berkoempoecl dan bersatoe disebelah Oetara 
“Idari kota Canton dan djoega disebelah Timoer: djalanan kereta-api 

“. Menoeroet doegaan dari pihak Djepang, pasoekan?2 Djepang jang 
ada: didjalanan kereta-api Canton—Hankow kini soedah moelai madjoe 

sampai diseboeah tmpat jang letaknja 70 km sebelah Oetara 

— Sehari jang baroe laloe diwartakan, bahwa pasoekan2 Djepang 
masih berdiam-diseboeah tempat jang120 km djaoehnja dari Changsha 
dan kemoedian didalam satoe hari mereka ini soedah madjoe 50 km. 

diseboeah tempat jang letaknja 70 

Apa sebab Yangtze ditoetoep boeat kapal-asing 

Seboeah tjabang lainnja dari ba 
risan tsb telah moentjoel poela dide 
kat Pingkiang didjalanan sebelah Ti 
moer-Laoet dari Changsha. 

“Pihak Djepang bergerak dari 
. Hankow. 

Selandjoetnja diwartakan, bahwa 
pihak Djepang jang berdiam disebe 
lah Barat dari kota Hankow soedah 

“bergerak kearah Chuntsiang, seboe 
ah tempat jang letaknja disoengai 
Siang, sebelah Tenan dari kota 

' (Siangyang. 

- Pihak Djepang mendatangkan 
balatentaranja. 

“Sementara itoe diwartakan, bah- 
wa pihak Djepang dengan 
tjepat mendatangkan balatentara- 
nja dari Formosa ke Kwantung, di 

'hmana mereka ini kini moelai siap 
2 "mempertahankan kota Canton, dji 
“ka sewaktoe-waktoe pihak Tionghoa 
“Imenjerang kota ini. 

Perhoeboengan antara Hongkong 
“-idan Canton hingga kini masih te- 

tap terhenti, baik perhoeboengan jg 
melaloei djalanan kereta api maoe- 
poen perhoeboengan jang melaloei 
soengai. 

Lebih landjoet diwartakan, bah- 
/wa penglima dari tentara-laoetan 
Inggeris telah mengambil 'poetoesan 
oentoek mengirimkan kapal-meriam 

  

seboet dan djoega berhoeboeng 
- dengan pasoekan? Guerilla Tiong 
hoa masih teroes-meneroes mela 
koekan keactivannja ditempat ter 
seboet. 

Sebaliknja berita2 dari negeri 
loearan mewartakan dari Hankow, 
bahwa soengai terseboet kini soe 
dah tenteram kembali, oleh .kare 
na beberapa kapal2 Djepang kini 
soedah berlajar melaloei soengai 
Yangtze dengan tidak mendapat 
soeatoe ketjelakaan. 

Sedjak -. Hankow djatoeh ke- 
tangan Djepang, maka dengan se 
geralah 889 boeah kapal Djepang 
berlajar keoedik menoedjoe ke 
Hankow dan kemoedian daripada 

poela jang berlajar kehilir. 

Seroean meminta bantoean 

Tokio, 15 Nov. (Domei): 
pagne jang diserahi oentoek mela 
koekan pekerdjaan memperbaiki 
Asia - Timoer jang akan diadakan 
diseloeroeh negeri terseboet, pada 
hari Selasa sore soedah moelai me 
lakoekan pekerdjaannja serta dimoe 
lai dengan pembitjaraan terboeka 
jang dipimpin oleh Nationale Fe- 
deratie oentoek memperbaiki Asia 
Timoer, federatie mana jang terdiri 
dari anggota-anggota dari partij2 
Politiek jang terkemoeka, ja'ni an- 
tara lain-lain Minseito dan Seiynkai. 
Dihadapan 5.000 orang banjak 

itoe, minister oeroesan perdjalanan 
laloe-lintas telah menegaskan, bah 
wa Djepang itoe haroes dipandang 
sebagai kekoeatan jang memberi 
dorongan didalam pergerakan oen 
toek memperbaiki Asia-! imoer. 
Dalam pada itoe voorzitter dari 

partij-partij Minseito dan Seiyukai 
dan beberapa pemimpin-pemimpin 
lain-lainnja jang terkemoeka telah 
memberi seroean, soepaja orang2 
jang berhadlir itoe soedi memberi 
bantoean dalam melakoekan peker 
djaan ini. 

Pertemoean ini telah mengambil 
Soeatoe manifest, dalam mana dite 
gaskan, bahwa sangat perloe sekali 
oentoek menghantjoerkan pemerin- 
tah Chiang Kai Shek, agar soepaja, 
djika pemerintah ini soedah dja- 
toeh, dapatlah dengan segera men 
dirikan Tiongkok-Baroe dan mela- 
koekan pekerdjaan bersama-sama 
antara Tiongkok, Mandsjoekwo dan 
Djepang. 

Selandjoetnja didalam. manifest 
terseboet diterangkan djoega, bah- 
wa Asia-Timoer itoe haroes diper- 
baiki dengan memadjoekan poesat 
poesat alam jang kaja dan mem- 
perbaiki ketjerdasan batin di Ti- 
moer djaoeh. 
Dengan tjara jang sedemikian 

itoe soedah tentoe Timoer-Djaoeh 
akan madjoe, kemadjoean mana 
jang tidak sebanding dengan tiap 
tiap tempat diseloeroeh doenia. 

Hal ini dapat tertjapai selakoe 
'bekerdja bersama sama antara se 
genap ra'jat Djepang dengan pe- 
merentah Tiongkok-Baroe. 

Cam- 

    Inggeris didalam tiap tiap minggoe 
sekali, dan diperintah, soepaja ka- 

“Ipal tsb melakoekan perlajaran an- 
tara kedoea tempat itoe dan mem- 
bawa soerat2. 

Berita2 dari negeri-loearan me- 
njangkal kabar2 angin tentang ke- 
moengkinan, bahwa perlaja- 
ran antara Hongkong dan Canton 
itoe akan dilakoekan kembali oleh 
kapal-kapal barang Inggeris. 
“Sebetoelnja jang akan melakoe- 

kan perlajaran antara kedoea tem- 
pat ini ialah Djepang. 

Tentang perlajaran jang merdeka 
di soengai Yangtze 

Chungking, 15 Nov. 
N.A): 

— Sebagaimana telah diwartakan, 
Pemerintah Djepang soedah me 
nolak protes jang diadjoekan oleh 
Inggeris, Perantjis dan Amerika 
tentang perlajaran jang merdeka 
di soengai Yangtze. jang dipan- 
dang sebagai soeatoe alasan, bah 
wa disoengai itoe hingga kini ma 
sih beloem tenteram, berhoeboeng 
dengan adanja beberapa boetir2 
bom jang hanjoet disoengai ter 

(C.   
  

  

  

PRerdjandjian perdagangan Inggeris 
—Amerika, Amerika—Canada 

Reuter dari Londen 15 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa sepandjang kala 
ngan kalangan jang mengetahoei 
betoel betoel di Londen, nanti tang 
gal 17 boelan ini akan ditanda ta- 

“Ingani perdjandjian Inggeris—Ame- 
rika dan perdjandjian perdagangan 
Amerika-Canada di Washington. 

— — 

Pembatasan oemoer Militer 
. dipandjangkan 

Reuter dari Bern 15 Nov. menga 
barkan, bahwa Dept Militer telah 
menimbang oentoek - meninggikan 
pembatasan oemoer oentoek melepas 
orang - orang dari dines militer, 
Orang laki-laki jg doeloe dipetjat 
dari djabatan militer moelai oemoer 
48, akan dipetjat moelai 60 tahoen,   

itoe ada 849 boeah kapal Djepang 

  

PENTING —— 
—— ——— RINGKAS 

Tindakan Zwitserland terhadap 
Djerman. 

Reuter dari Bern fiboe kota 
Zwitserland| 15 Nov. menga- 
barkan, bahwa semoea bangsa 
Jahoedi Zwitserland jang dita 
han di Djerman, telah dilepas 
kan kembali oleh karena tin- 
dakan2 Zwitserland. Lagi poela 
Zwitserland akan meminta ke 
pada Djerman oentoek memba 
jar keroegian jang disebabkan 
oleh perboeatan Djerman terha 
dap bangsa Jahoedi tsb. 

Pemoeda pemberani diperiksa 
polisi. 

Transocean dari Paris 15 
Nov. mengabarkan, bahwa pem 
boenoeh von Rath di Paris, pe 
moeda Jahoedi beroemoer 17 
tahoen jang bernama Herschel 
Grynszpan, kini diperiksa kem 
bali perkaranja oleh  pem- 
besar2 dengan dihadiri oleh 
pembela2nja. 

Dan pembela? mempergoena 
kan kesempatan? ini oentoek 
memintakan kemerdekaan pa- 
man dan mamak pemoeda itoe 
jang ditahan karena mereka di 
toedoeh ikoet tjampoer dalam 
hal pemboenoehan tsb. 

Kabinet Imredy berlaloe. 

Havas dari Boedapest 15 
Nov. mengabarkan, bahwa ka 
binet Imredy telah mengoen- 
doerkan diri. Orang mendoega, 
bahwa Imredy itbe akan diberi 
perentah oentoek membentoek 
kabinet baroe. 

Kalangan2 Nasional Socialis 
Hongaria mengira, bahwa ben 
toek kabinet baroe itoe akan 
anti Nazi. 
Dalam antara itoe kabar ten 

tang akan keloearnja menteri 
oeroesan dalam negeri Honga- 
ria, Keresztes Fischer, jang me 
mang sebetoelnja dikehendaki 
oleh kaoem Nazi, masih be- 
loem terang betoel-betoel. 

Boenoeh diri oleh tindakan 
anti Jahoedi ? 

Havas dari Berlin 15 Nov. 
mengabarkan, bahwa dengan 
agak opisil disangkal berita2 
jang baroe-baroe disiarkan ten 
tang adanja pemboenoehan di 
ri oleh tindakan? anti Jahoedi. 
Lebih landjoet s.k. ,,Frank- 
furter Zeitung“ menoe- 
lis, bahwa letoesan. jang dise- 
babkan oleh pertjobaan boe- 
noeh diri oleh doea orang Ja- 
hoedi dengan gas, menjebab- 
kan 5 orang mati pada tang 
gal 14 November dalam roe 
mah partikoelir.       

Paus dan hoekoem baroe 
pemisah djenis 

Reuter dari Rome 15 Nov.mengabar 
kan, bahwa radja Itali telah men- 
djawab soerat doeta kepada Paus 
persoonlijk, jang telah menoelis dan 
menjatakan sesalnja berhoeboeng 
dengan adanja hoekoem baroe jang 
memisah djenis bangsa, jang dalam 
hakekatnja bertentangan danmelang 
gar concordaat. 

com | mcm 

Pengakoean perdjandjian 
Itali— Inggeris 

Tindakan-tindakan jang penghabi 
san mengakoei sahnja perdjandjian 
Italia-Inggeris hari Rebo, manakala 
ambassadeur Perth akan memberi- 
kan soerat2 keterangan kepertjaja- 
an radja Itali dan kaisar Ethiopi. 

sma semar 

Kemadjoean kacem pemberontak 

Reuter dari Salamanca 15 Nov, 
mengabarkan, bahwa ma'loemat pi 
hak pemberontak memoeat tentang 
kemenangan dan kemadjoeannja di 
medan perang Eibro, ada jang pan 
djangnja 7 mijl. 

Poen menakloekkandesa Fatarella. 
semoeanja tempat2 jang penting 
goena pembelaan disamboengan pe 
goenoengan Fatarella, 

Dilain tempat mendapat kema- 
djoean di djalan kereta api Saragoga-- 
Barcelona. 

 



         

  

         

    

  

   

  
L£ an ' “entoenia tidak 

eng: nama G. Lontar 9. 
rdiri Meta me- 

  

toe jalah. Taman 
" (Tapisschool). 

jai bahagian lager 
HIS. dan bahagian 
dengan pengadja 

-an, Fikh, bahasa 

ihatlah advertensi 

cering Bab iba 
ang katja, barang barang 
laraan dan bagian bagian 
122 November '38 dipan 
waktoenja dengan 12 boe 

Pe 
stbl. 1938 No. 644). 

Ta Kongsol Djendral Belanda 
Di Manilla 

Mengoendj oengi Indo 
nesia. 

Aneta mengabarkan, bahwa dr. 
W, Huender, jaitoe kongsol djen 
eral Belanda jang pertama di Ma   

nilla, kini ada di Indonesia dan 
mempersaksikan,. setelah disini men 
Idjadi pegawai B.3. moelai tahoen 

“. 11922—30, 
n jang djelas dan terletak ditengah? 

   keinsjafan Indonesia 
      

  

   

   
     

    
   
   
   
    
   
     
   

    

   
     
   
   

    
   

doenia, jang tentoe akan diperhati 

kan djoega kalau. memadjoekan se 

aon baroOkti - telah 
ji alat laloe lintas jang mo- 
gan | jak, sedang djoem- 

peda banjak sekali tambahnja, 
 hanja dikota ini melainkan 

a di Deli dan pegoenoengan 
. Poen jang diselidiki ialah per 
an keradjinan tangan pendoe 

doek Indonesia, perhoeboengan per 
dagangan. Ia nanti akan bertolak 
ari Soerabaia tanggal 12 December 

dan 20 December akan sampai di 
ng! Manilla. 

    

    

  

   
   

   
   

  

   

   

  

   

           
   

  

   

        

   
        

   

  

     
    
     

   

    

    
     
   

  

    

      

   

       

  

    
   
   
   
   
     

   
    
    
   
   

  

     

     
    
   
    
   

  

A3 gan f k p z 

“Tahoedi di Dice tidak lama lagi 
5 .Oapa” diselesaikan dengan soeatoe 
tjara jang sesoeai dengan perasaan 
raat Djerman. Ra'jat meng- 

sndaki jang demikian 
toe. Kita hanja jang  me- 

ngamalkan belaka dari kemaoean | 
ra'jat itoe”. 

Didalam perkara jainain selaloe | 

Hitler“ jang dioetamakan. 
Orang banjak mengira, bahwa 

'Djerman soedah melepaskan politik 
' »soeara ra'jat", tetapi dengan per-| 
— kataan-perkataan dr. Gobbels itoe 
2 aa Sa menteri Na 

antam. an Dakeesmmpoerl 
leh : pergoenakan roepa-roepa 
ek ataan, sekedar. boeat vorm be- 

Barangkali mendjadi tertawaan 
lau kita katakan timboel 

'baharoe, misalnja ,,demokra 
ae an sapna uOnoe 

  

ta dengar ,,Hitler berkehendak del 
kian“, pendek kata, dalam perka| 

ra apapoen tidak boleh tidak ,,kata 

Disana akan Biomeaban post 
'kongsol djenderal goena. memperha 

i|tikan kepentingan? pendoedoek Be-|: 
landa dan Indonesia jang ada di 
Philipina. : 

“Tenibanioksa propaganda 
—. melawan kanker. 

"Pada hari Djoem'at tgl 25 Nov. 
Pasi Iia.d., djam 9 pagi dengan dikoen- 

djoengi oleh Wali-Negeri di gedong 
sekolah Hakim Tinggi akan dilang- 
soengkan pemboekaan waktoe pro- 
paganda jang teratoer melawan pe 
ne kanker oleh Centraal Comite. 
Dalam 'pemboekaan- tsb goeroe- 

tinggi Prof. Dr. B.J. van der Plaats 
akan mengadakan pidato. 

—a— 

. nelis— Weltevreden. 

Minta robohnja toean 
Pattipeilohy. : 

Dalam waktoe ini doenia BI GM 
'mendjadi gempar dan terdapat ke 
hangatan antara tjabang.nja dan 
'anggota2 kebanjakannja berhoe- 
'boeng dengan tingkah lakoe ketoea 
'hoofdbestuur BIGM jaitoe t. J. P.| 

JIPattipeilohy. Diseloeroeh In- 
'a|donesia telah diadakan rapat-rapat 

i (imemprotest perboeatan toean tsb. 
jang mengenai keoeangan, hingga 
Idimana-mana boleh dikatakan me-|- 
'nentoekan ,motie van wan- 
trouwen”.Begitoe djoega tjabang 
Mr. Cornelis dan Betawi telah me 
'ngadakan komite oentoek mempro- 
test perboeatan tsb. dengan mak- 
'soed oentoek mendjatoehkan ketoea 
hoofdbestuur, jang menoeroet me- 
reka dianggap bertindak selakoe 
diktator. 

Oleh karena itoe semalam telah 
1 diadakan rapat oleh komite van actie 
Iterseboet di Tanah Njonjah No. 39 
jang dilangsoengkan dengan banjak 
kehangatan dan ketidak senangan 

|berhoeboeng dengan tindakan toean 
Pattipeilohy. Jang memimpin ialah 
ketoea komite, toean O. Suitela 

" . Idan penoelisnja ialah toean Oerip. 
     
    
    

     
   
       

' Notulen dalam rapat jang laloe 
dibatjakan, dan lain dari pada itoe 

.Ikarena Aneta tidak maoe memoeat 
(sampai waktoe itoe) kabar teritang 
hal terseboet jang datangnja dari 
fihak komite, maka sekarang akan | 

k. | mengambil djalan oentoek melaloei 
        
     

  pers dengan ee Poen diba- 

an edeljke op- 

ididjadikan satoe, 

Comite van actie B.L.G. M. Mr. dor 

  

  

    
   
   

seal an 19 No 
djam “6,30 sore 
'ereeniging van 
Kebon Sirih 14, 

Anak lake Vrouwe 
lijke Studenten" akan dindakan 
Bazaar 

Maksoednja ialah mengoem 
poelkan oeang boeat mendiri- 
kan seboeah vrouwenafdeeling 
dari pada orang-orang jang 
koerang sehat ingatannja di - 
Lenteng Agoeng. . 

Banjak -pertoendjoekan dan 
permainan, serta makanan dan 
minceman. 

  

      
tjakan sirkoeija jang telah diboeat 
dan jang akan dikirimkan kepada 
seloeroeh tjabang2 di Indonesia, 
dengan maksoed soepaja toean ke- 
toea H. B. dapat didjatoehkan sama 
sekali, sebab katanja artikel 13 da- 
lam statuten telah dilanggar olehnja. 

Lagi poela ketoea itoe telah me- 
megang djabatan jang penting2 jang 

hingga dengan 
itoe ,ia mendjadi diktator. Dan ke- 
tika memetjat beberapa anggauta 
dengan sewenang2 sadja. 

Jang lebih menghebatkan oedara 
nja malam itoe ialah oleh karena 
lain-lain tjabang ikoet giat poela 
oentoek pekerdjaan menoentoet per 
boeatan ketoea H.B. Antaranja ka- 
bar baroe tentang itoe dimoeat da 
lam B.N. kemaren tentang protest- 
vergadering di Salatiga. Oleh karena 
itoe soepaja Betawi dan Mr. Cornelis 
dengan selekasnja akan membantoe 
protest dimana2 tempat itoe, soe- 
paja lebih koeat! Dan rapat itoe- 
poen telah menentoekan poela ,,mo- 
tie van wantrouwen"'. 
Dengan kejakinan jang tegoeh, 

dan kepertjajaan jang koeat akan 
keadilan mereka, maka semoea me- 

'Injetoedjoei suggestie itoe, disam- 
boet dengan gembira dan. tegas. 
Dan masing2 akan ikoet dengan se 

an itoe. .: 
Sebab perboeatan ketoea H.B. itoe 

amat meroegikan sekali kepada 
Bond. 

Setelah memoetoeskan “motie van 
wantrouwen”, maka diadakan rond- 
vraag dan 'kemoedian dapat dite 
tapkan lagiseorang penningmeester 
komite tsb. jaitoe.t. Watimena. 

Lain dari pada itoe boleh ditoe- 
toerkan disini, apa jang diperboeat 
ketoea H.B. itoe waktoe “pergi ke 
'Nederland goena keperloean Bond 
tsb. jang memakai ongkos banjak | 

Menoeroet kata mereka ia tidak 

'boeng dengan pengeloearan2 dalam 
perdjalanannja itoe. . . 
| Adapoen oeang-oeang jang kita 
dapat dari komite itoe tentang pe- 
ngeloearan oeang oleh ketoea H. B. 
itoe sebagai demikian: 

Opgave ongkoskene- 
geri Belanda. » 

s3 sep. kapal terbang 9125, — 
Pakaian dll. » 500,— 

Paspoort 2 ” 4,60 

Dokterinjectie 5 7,50 
Assurantie 235,65 
Vrachtkapalterbang ' ,,. 23,25 

f 3594, 64 

Demikianlah sikap jang diambil 
oleh Comite yan actie menentang 
ketoea H B. B.I. s M. t Pattipeilohy. 

Banjak njomock didjalan betjek. 
“Mohon diperhatikan! 

,Carbols 'menoelis : 

Kampoeng verbetering: #narbisilanir 
kampoeng) Pisangan baroe — Wijk 
Pisangan (M.C.), agaknja soedah 
selesai: boektinja publiek pada wak 
toe hoedjan koerang bersoengoet- 
soengoet karena ta' terganggoe lagi 
dalam perdjalanannja. : 

Tetapi sajang, bahwa djalanan 
jang diperbaiki itoe masih sebagai 
»20 ok pontang", sebab ada bebe- 
rapa djalanan jang ta' dapat dite 
roeskan, oleh karena jang empoe- 
nja tanah Ini. Verponding agaknja 
tas mengizinkan. 

Hal ini sangat menjoesalikan pa 
da publiek. 
Sebab : 
'Djalan masih terlaloe sempit ser 

ta betjtk (sebagai penggoepakan 
kerbau pada waktoe hoedjan), se- 
rokan fdjalan air) ta' ada : sehing 
ga masing-masing roemah menjim 
pan tjomberan, sedangkan njamoek   boekan boeatan banjaknja pada wak 
toe malam ataupoen siang hari. 

giat2nja goena tjepatnja pekerdja- : 

memakai verantwoording berhoe-!: 

Passage kapal terhanaa f 1215,— 
8 2... 680.— 

Hotels "Sanam 80,07 
Teteanin an an Rea Aa : . 

Secretaris dan typiste- -,- 37.—P$ 
Transportkosten Hn 136,25 
Persen pegawai hotel, - 35,— 

  
Ingat ,malari a“, tentoe men 

dekati.-. 
- Kita hanja menanti, bila dati si- 

kap apa jang Gemeente akan dja-| 
lankan kepada tanah Ini.Verponding | 

Iljang menjoesahkan pada . publiek 
ikop 2.51 

Soepaja dipersaksikan, harap amb 
tenaren Gemeente mengontrol per 
kabaran ini. 

Apa atau siapa hantoe itoe ? 

Didalam kapal jang membawa me 
reka poelang Cuttle berkata: 

Siapa kata, bahwa kita tidak 
membawa harta benda ?“ Dengan 
bersenjoem ia memboeka tanganbe 
Sinja dan dikeloearkannja beberapa 
intan jang kilau-kilauan diatas me 
dja. ,,Saban hari dengan sedikit-ke 
sedikit koeambil sebagian dari har 
ta-benda itoe". 

,Hantoe itoe ada- dalam sakoe- 
koe! katanja psela dan dengan, 
tjahja jang keloear dari lampoe ba 
terij, ,,hantoe“ itoe terlihat didin- 
ding depan mereka. 

Tidak lama kemoedian dibawah 
sinar boelan jang sangat .indah doe 
doeklah Toni dalam.peloekan Lar- 
ry, Seorang ,,journalist“ jang toe- 
roet. memberanikan diri bertempoer 
mereboet kekajaan ' tersemboenji 
itoe. 

Itoelah pemboekaan dari ,Raha 
sia di poelau Harta Ben- 
da” (The Secret of a Treasure Is- 
land). Tetapi kita. koerang poeas, 
djika beloem menjaksikan sendiri 
di Png Cinema Palace. 

aa Gi — 

Perkelahian dengan golok. 

Kemarin malam diasoeng ke CBZ. 
doea korban golok. Seorang ber 
nama Soebin .dan seorang Ma- 
rijah.: Kedoeanja beroemah di 
kamp, Rawa Lijo desa Kb. Djeroek 
orang ini telah berkelahi entah 
sebab apa, masing-masing meng 
goenakan golok. Jang seorang, doea 
tangannja hampir poetoes, dan se 
orang lagi loeka parah.dibahoenja 
dan lain-lain anggautanja. .(Rep.) 

—D— (e 

Tindakan. membasmi pengemis 
Tindakan . membasmi : pengemis 

roepanja kini dikeraskan. Pengemis 
jang mengganggoe didjalan oemoem, 
roepanja tidak lagi dikirim ke roe- 
mah rawatan, tetapi. dihadapkan di 
'moeka hakim dan dihoekoem. 
Kemarin doea pengemis jang di 

tangkap dimoeka2 toko- Kali Besar 
Oost, dihadapkan. di Landgerecht, 
masing - masing. dihoekoem- doea 

minggoe. (Rep.) 25 
Ta — : 

'.Doea. korban auto. 

Didjalan Petjenongan. kemarin se 
orang djongos jang sedang diperin|! 
tah oleh madjikannja, dengan me-| 
ngendarai sepeda hendak menje- 
brang djalan besar, telah ditera- 
djang auto hingga demikian roepa 
pajahnja, sehingga tidak moestahil 
ia tidak ikoet. merajakan hari leba 
ran. 

Seorang poela jang djadi Morbb, 
ialah seorang Tionghoa. Kedjadian 
ini didjalan raja Tjikini. Korban 
litoe dilihat orang telah terlentang 
ditengah djalan dengan mandi da- 
rah dan pangsan. Dikira pasti di 
toebroek auto, auto siapa dan siapa 
soepirnja orang tak dapat tahoe. 
Demikian korban ini lantaran pajah 
nja tak dapat didengar keterangan 
nja. KR : 

: Wook “ koeda jang. sial, 

Di -.kampoeng Djati.Boender ke- 
marin ada seorang toekang koeda 
bernama Itjing, boedjang dari seo- 

nja. 
di 
Si toekang koeda jang merasa lelah 
hendak menangkap tak dapat, laloe 
menggoenakan batoe menjambiti 
binatang itoe.. Apa tjilaka, batoe 
itoe mengenai seorang kanak2 jang 
sedang main, hingga loeka kepala- 
nja. Orang toea anak 'itoe bersama 
tetangganja dengan marah mela- 
brak toekang koeda itoe, Soekoer 
ada jang segera memisah. 
.Meskipoen demikian, Ae koe 

da. itoe perloe di rawat C.B 
(Rep,. 

Binatang .ini roepanja baroe   ig - 

REGENTSCHAPSRAAD KRAWANG. 
Lowongan Keurmeester. 

Dalam REGENTSCHAP KRAWANG dapat ditempatkan doea 
| orang Keurmeester oentoek tempat pemotongan, dengan atoeran 
'gadjih..moelai f 18.— sampe f 30.— seboelan, dan Keurmeester | 
klas I dari £ 37.50.— sampe f 50.50.— seboelan. 

Soerat lamaran (ta'oesah memake zegel dahoeloe) bisa dikirim- 

kan kepada SECRETARIE REGENTSCHAPSRAAD KRAWANG 

di Poerwakarta, paling laat tanggal 30. November 1398. 

.komplotan lainnja berkata: 

rang . Eropah, menggembala koeda:f:.. 

.beli,. dan terlepas dari talinja.| 

Boepati Krawang, 
SOERIA MIHARDJA   

Nasehat baik bagi pen- 
— doedoek Betawi 

Toean Soetarjo menoelis: . 

Toekang tjopet makin giat 

Bersedialah pajoeng 
sebeloem hoedjan. 

Soedah biasa, bahwa kota Betawi 
dan djoega daerahnja sebeloem Le- 
baran keamanan agak terganggoe. 

bekerdja keras, tetapi djoega toe- ' 
kang .tjopet (zakkenrollers). 

dibawah ini kami sadjikan beberapa 
»Zakkenrollerstechniek”, jang biasa 
dipraktikkan dipasar-pasar jang 
ramai. 

1 Toekang tjopet djarang jang 
bekerdja seorang diri 

Mereka mendjalankan  rolnja 
bersama-sama dengan sahabat2 ka- 
ribnja. Pada waktoe orang berdesak 
desak, disitoelah mereka mentjari 
,»nafkahnja”. Jang seorang dengan 
tjepat mengambil dompet atau vul- 
pen misalnja, dan dalam sgekedjap 
mata maka barang itoe soedah di 
over oleh temannja. Selandjoetnja 
toekang tjopet pertama berlakoe 
seakan-akan ta' ada apa-apa. Kalau 
Toean merasa kehilangan, maka se 
gera ia berkata:,,Ada apa Toean ?" 
Kemoedian Toean dikeroemoeni oleh 
komplotan itoe jang seolah-olah me 
noendjoekkan kedoekaannja. Semen- 
tara itoe orang jang membawa ba 
rang Toean melenjapkan diri .. . 

2 Awas boengkoesan disepeda 

Toean menjandarkan sepeda dan 
masoek toko. Toekang tjopet akan 
menghampiri boengkoesan itoe dan 
|dengan pisau jg ketjil dan "tadjam 
tali dipoetoeskannja. Sesoedah itoe 
toekang tjopet menoenggoe dengan 
sabar. Kalau Toean moelai naik lagi, 
boengkoesan itoe dihampirinja dan 

beres. 

3 Polisi kadang- kadang ta'berdaja 

Kadang kadang toekang tjopetber 
lakoe- sangat berani. Seorang jang 
tahoe, bahwa ia: akan ditjopet laloe 
memegang dompetnja dan : melihat 

nata e 

“Ikepada toekang tjopat itoe dengan 
merengoet. Dalam hal jang demiki 
an, maka toekang tjopet jg tahoe 
akan harga dirinja, tentoe akan ma 
rah. Kwestie van prestige, boekan? 
Kadang kadang ia laloe menempe- 
leng. Kalau jang ditempeleng itoe 
hendak berteriak, maka anggauta 

»Awas 
berani berteriak, goea chaddjar loe". 
Hal ini.moedah terdjadi jalah ka- 
lau djaoeh seorang polisi. 

4. Anak ketjil djanganlah disoeroeh 
'memakai perhiasan jang bagoes- 

bagoes dipekan ramai 
Hal ini soedah tjoekoep terkenal 

Soenggoeh membahajakan bagi a- 
nak itoe sendiri. 

5. Toekang tjopet dan pedagang 
ketjil 

Pedagang ketjil merasa chawatir 
oentoek memperingatkan orang jg 
mendjadi korban, djika toekang tio'" 
p€et sedang mendjalankan roinja. 
Nasehat tentoe akan diberinja, te- 
tapi sebeloem hal itoe terdjadi (de 
ngan bisik-bisik). Jang 'menjebab 
kan mereka chawatir ialah karena 
mereka .takoet akan balasan den- 
dam dari toekang tjopet itoe. 

Sendjata oentoek menangkisnja : 
1. Hati-hati djangan lalai! 
2. Menghindari keroemoenan O- 

rang banjak. 
Moedah-moedahan dengan nase- 

hat ini pembatja tidak akan takoet 
'takoet bahkan akan ta' merasa cha 
watir masoek toko keloear toko. 

  

. Kepala terlepas dari 
.'. badan 

Oleh pemboenoehan sajam 

Tadi mialam antara djam 1—3, 
telahterdjadipemboenoehan kedjam. 
Pagi tadi telah diketemoekan majit 
nja jang kepalanja terlepas dari 
badannja, 10 meter djaoehnja. Ia 
soepir bernama Atjoeng, dan dalam 
sakoenja ada terdapat boekti, bah- 
wa ia dari Bandoeng. Kedjadian ini 
terdjadi di Kebon Katjang III Ta- 
nah Abang. 

peristiwa itoe jang kepala korbannja 
"|ketemoe dalam parit dan badannja 
ditengah djalan. (Rep).   na 

Tidak pentjoeri dan rampok: sadja 2 

Politie sekarangmasih menjelidiki 
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Si jg soeka mengisi lijst lijst jg disiar 

— rap dimana-mana Masdjid bila ber- 

ing kita te- 
Lai Ta Ta 

4 satibat Ten 

en S initiatief ana tas 
cester Keboen Djeroek 
1oei Kandjeng Boepa 

didirikan seboeah 
Naaah baha 

: ah  wijkmeester Voor 

'vice Voorzitter. ' 
taris. 
Na Arab 

$ Sje ech Ali Djabari : H. As 
'Siceh Moehd. Baharmoes, 

: Moesanap: H. Samin dan 

n dengan pengetahoean Kandjeng 
i Betawi, goena memperbaiki 

: ig mendapat keroesakan 

“Oefatn dari mengidarkan lijst-lijst, 
comite djoega beroesaha dan berha- 

  
Ken baka Djoem'at, akan diminta 

: i,teroetama dika 
IMoeslimin. 

  

dan sesoedahnja terlebih 
nama sena menga 

t “perhatian Nana aan kita 
- Toehan akan membalas 
rrijah Kane 

  

28 
2 siang. hingga djam 
djam 6.30 1g0rg hip 

  

  

£ 1 orang jang Sibadeitk soerat 
53 . terboeka : 

enoelis soerat ter 

ktoer pada NV. Kon. Ned. 
ens en Na ti mr. H 

   

  

Mb etos b 
an mereka memihak Toni is 
gan menteri dalam millioe- 

t dari 28 djoeta Sa ka 
it 

negeri dengan ti- 
etang. 
itik ' aa jang 9 

kan memoendoerkan sa 

    

       

    

   

  

   
       

     
    

    

   

    

    
   

    
   

    

   

   

  

   
    

    
   
    

            

   

     

      

   

   

  

   

  

   

   

    

   

    
    
   

    

   
   
   

  

   
   

  

   

   

                  

   

  

    

    

  

   
   
   

  

      
   

    

      

   

   

    

    

     
    
    
   
   
   
   
   

   
   

        

    

  

   

  

   
    

  

   

K dar Bahaja Mead Hang AN 

'mier film 20 tahoen. 

. Iban2 . 

'Clyman, jang doeloe mendjadi ko- 

“ Abdoellah Asslabijah Alide-| 

|menjeroekan soepaja, “diadakan ae 

) Amerika 

Imengabarkan. bahwa Cordell Hull 
— (memberi keterangan tidak tahoe ten 

: (den. 

n |diadakan dengan pembesar2 disana. 
a ir. GA. Kessler .presi- E 

rek djadjahan, manakala Parlement be 

Nan Penta pe-| 
dari schuldaflossing dan | 

pa Karya bekerdja goe| 

Hloear negeri Amerika, mengatakan, 

  

» i Den san 15 Ta 
f wa hari Setan. 

Kei nia ditjan- 
isterie oeroesan 

an nah pim- 

  

ANP. daa" Den Hoa 15 Nov. me 
ngabarkan,. bahw: berhoehoeng de-     

   
   

idstorm pada tang 
| telah diadakan 
udwassenaar pre- 

gal 14 boelan 
pertemoean 

  

Jang hadir menteri2 dan lain? 
pembesar mn dan civiel. 

  

Keadaan Konbak ketjelakaan 
penerbangan 

A.N. P. dari Amsterdam 15 Nov. 
mengabarkan, bahwa keadaan koer 

ketjelakaan penerbangan 
kapal terbang ,,Ysvogel“ jang kini 
masih dalam roemah sakit waktoe 
paginja makin baik dari pada moe 
la moela orang mengira. Dalam an- 
tara itoe mereka jang loeka parah 
keadaannjapoen agak mengoeatirkan 
djoega.Seorang penoempang poeteri 

  

renon per pean dari pada s, 
k. , Daily Telegraph" dan ,,Morning 
Post“ di Muenchen. Kemoedian di 
kabarkan, bahwa nama mecano jang 

MY ere doeloean itoe sebetoelnja 
yan But 2 

    

Mi eneg ngP 

A.N.P. 14 Nov. mengabarkan, bah 
wa hari itoe telah diadakan tinda- 
kan tindakan oentoek mendirikan 
International Jewish Colonisation“. 
Maksoednja ialah oentoek mentje- 
patkan pemindahan bangsa Jahoedi 
di Eropah Tengah dan kolonisasi 
bagi mereka Kanaan daerah jang 
pantas goena mere 

Adapoen TA NA ialah di 

  

in daripada itoe orangorang jang 
ternama dikalangan Jahoedi telah 

boeatan demikian jang oemoem. 
Ig 

“ Pa berdjabat 
: tangan ? 

“Membantoe Jahoedi, 

entar dari Washington 15 Nov. 

tang adanja berita di Londen, bah 
wa pemerentah Inggeris dan Ame- 
rika akan mengadakan tindakan2 
bersama-sama goena membantoe 
bangsa Jahoedi, ketjoeali sokongan 
jang diberikan oleh internationale 

Pn me mentoake commissie di Lon 

Huli menerangkan, peer ia tidak 
mendengar apa apa dari Kenedy, 
ambassadeur Amerika di Inggeris, 
tentang pembitjaraan2 jg moengkin 

—— Oo — 

Soal djadjahan dalam Kamer 
Commissie 

Reuter dari Paris 15 Nov. menga- 
barkan, bahwa Koloniale Kamer 

"ICommissie telah menerima mosi jg 
»Imenerangkan, bahwa Kamer tidak 

akan mengizinkan oentoek 'menga- 
'dakan pembitjaraan tentang soal 

Joem memberikan sikapoJA, 
m0 —— 

'|Ambassadeur Amerika di Djerman 

Reuter dari Berlin 15 'Nov. me- 
ngabarkan, bahwa tergesa2nja kem 
balinja ambassadeur Amerika, Wil- 
son ialah terboekti pada pemberian 
tahoenja tertanggal 16 Nov. bahwa 
ia akan naik noordexpress dan tg. 
17 nja akan naik kapal “Manhat- 
su dari le Havre ke Amerika. 

“Berapa lama Wilson di 
“Amerika? 
Cordeli Hull, menteri oeroesan 

bahwaia tidak tahoe berapa lama 
Wilson akan tinggal di Amerika. 
Berhoeboeng dengan keterangan 

Cordell Hull ini, maka kalangan- 
kalangan jang mengetahoei betoel 
betoel mengatakan, bahwa moengkin 
djadi Wilson akan meninggalkan 
Djerman oentoek waktoe jang tidak 

Nan 
Dntampanak Jewish Colonisation | 

Socie 

"menolong bangsa 
Jahoedi. 

Iimerk dari f 1,50 sampai f 152'/,. 
.IDen Haag. Dan sokongan sokongan | 
i|jang pertama goena fonds stichting 

'itoe ada 1 djoeta roepiah lebih. La 

130, Cheribon dari f 7.— sampai f7. 

Maa Been ae nge man 

“Wilhelmstrasse. 

Kemoedian Havas mengabarkan 
enouta. bahwa kabarnja Wilson hari 

Rebo ini diberi perentah oleh pe- 
merentahnja oentoek mengoendjoe- 
ngi Wilhelmstrasse. Perloenja ialah 

.loentoek membitjarakan soal keada- 
an di Djerman. 

Jahoedi. 

Orang mendoega, bahwa Wilson 

pikiran pembesar pembesar Djer- 
man terhadap komentar komentar 

jang tidak enak dirasakannja di 
Amerika berhoeboeng dengan tinda 
kan tindakan jang anti Jahoedi itoe. 
Poen akan diakoeinja, bahwa oleh 
karena itoe akan diadakan peroe- 
bahan perhoeboengan Djerman — 
AA 

—— O — 

Inggerik 
LR.R.O. dan guota kwartaal 

pertama 

Reuter dari Londen 15 Novem 
ber. mengabarkan, IRRC. telah 
menetapkan hari itoe guota kwar 
taal pertama 1939 ialah 50 prosen, 
Moesjawarah j.a.d. diadakan nanti 
tanggal 14 Febr. '39. : 

  

  

  

' Pasar Betawi 
Goelapasir: per karoeng dari 

102 kg. terima Tpoeng pendjoeal 
f 10,40. 

Tepoeng 2 igoe: tjap Ko- 
dok £2,05, Koeda merah f 1.95, Boe 
roeng kaleng f 195 dan lain-lain 
tjap dari f 1.80 sampai f 1.90 Nee 
bantal, 

Minj ak kelapa: per blik da 
ri 14?/, kg, bruto boeat roepa-roepa 

Bawang merah, -Australie 
f 4,— Toaliap f 13, 50, Tiongtoa 
f 12.50, Bali f 19,— dan Bima f 11,75 
pea 100 kg. 

Katjang tanah: Bogor f 7. 

10 per 100 kg. 

Emping blindjo: per100 kg 
Laboean no. 1 f 27.—, no.2 f21.—, 
Tjilegon no, 1 £ 25.50, no. 2 £ 18.50 
dan Serang £ 1g, 50. 

Kentang: dari f 7.— sampai 
£ 7.75 per 100 kg, 

Copra: melihat kwaliteit dari 
f 5,65 sampai f 6,— per 100 kg. 
London noteering naik Us kwaliteit 
Straits 10/1/3 pondstr per ton pem 
beli. 

Katjangkedele Gendja Te- 
gal fob Tegal lev. Nov./Dec. f 7.28'/, 
nom. mata hitam Djember fob Pa- 
soeroean/Probolinggo f 6.64 pendjoe 
al dan Panaroekan fob Panaroekan 
f 6.64 pendjoeal per 100 kg. 

“Wilson diperentah-| 
kan mengoendjoengi|. 

Tindakan2 terhadap) 

akan memperhatikan betoel betoel | 

i£ 2,95 sampai 

  

  

: Diwaktoe Poeasa, keloearan 
ftabriek GOUW BOEN SENG 

“enak dirasa 
  

Tapioca meel: kwaliteit Me- 
dium boeat roepa-roepa merk dari 

f 3.40: AA f 3.65 nom 
per 100 kg. ai 

Lada hitam Lampong: ke- 
maren pasarnja ada sepi, ini hari 
e.k. Telok lev. Nov. Dec. f 15.— pem 
beli, f 15.20 pendjoeal, Jan./Mrt. f 15, 
25 pembeli, f 15.40 pendjoeal. E.k. 
Batavia f 155/, nom. per 100 kg. Lon 
don noteering 2 13/16 d.p. lb. pen- 
djoeal. 

Ladapoetih Muntok: fob. 
Pangkalpinang lev. Nov-Dec f 19.75 
pembeli £ 20.— pendjoeal per 100 
kg London noteering # 9/16 d.p.!Ib. 
pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampoeng: 
15”/, &k. Teloklev. Nov./Dec. f 11,80 
pembeli, f 12,—: pendjoeal per 100 
kg. 

Citronella.olie: kemaren 
ada djadi B-contract lev. Nov./Dec. 
f 1,02, ini hari B-contract lev. Nov/ 
Dec. f 102 pembeli, f1,04 pendjoeal 
A-contract f 1,03 nom. Boeat lev. 
lain tahoen B-eontract f 1,02 nom. 
A-contract f 1,03 nom. per kg. 

Karet: sedia Java Std. Sheets 
28, Java Std. Crepe 29'/, cts. per 

  

  

  

Gempa boemi di Padang. 

Aneta mengabarkan, bahwa djam 
3,40 hari Selasa terasa lagi 2 gempa 
boemi jang keras, masing - masing 
dari 30 sekonden. Tetapi tidak me 
njebabkan keroesakan. 

'Kemoedian katanja jang roesak 
ialah gedoeng gernseente dan goe- 
dang-goedang. 

Poen di Benkoelen terasa djoega 
djam 4,02 dan djoega tidak ada 
keroesakan. Dan observatorium di 
Betawi mentjatat, bahwa djaoehnja 
tempat jang ada gempa boeminja 
itoe kira-kira 800 km dan arahnja 
barat laoet barat. Roepa - roepanja   geraknja dilaoetan. 

  

RUANGAN ARK NN UNA 

  

  

antara tempat jang 

Silatoerahim dari djaneh. 
-. Hari Raja 'Idil Fitri telah dekat | 

Orasi Moeslim dengan Moeslim biasanja bersilatoerahim 
tidak hanja antara Moeslimin disatoe tempat, tetapi djoega 

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 

"TTEPAL RAPI, dan 
MJOERA H, pada: 
Handelsdrukkerij 
PEMANDANGAN | 
Senen 107 — Batavia.C.   

TP Yat Be — 

5 : dan 

Aa Bedj at 

Minal “Aidin. Walfar'ein 

Dini 1 Sjawal Tn 
  

2. Harga per 50. berikoet sampoelnja 

"Ep ” ” 100 » 

Pesenan dengan diberikoetkan oeang, franco diroernah. 

Papa 
Ha ab 50 9 

            ditentoekan. 

    

TABANAN NANGA AYLA TA HA 

  Per AN Olga han Tote al Ala LO NAT nm,    

      

Sa 
L
a
n
 

Da
 

ank 
2 
Tn
i!
 
p
a
 

3 

  

          Li BEN ME NE Sa ami bhi maa ma ANE 5 bean
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'beroepa: 

    

   

  

   
   

  

   

    
    
        

     
  

   

        
   
   
   

sebahagian kepada halaman 

Ajan dan sebahagian kepada 
halaman Radjan. 

EXECUTANT (jang minta lelang): 

OEY ENG KIAN, 
Isaudagar berdiam di. Penggilingan 

| - . kan barang permata, oeang emas. Sinar jang berbahaja, Soeatoe 

| bola api. Lihat pelempar dinamit jang menakoetkan. 
    
       

      
  

  

    

  

  

Mena maasnmn an amaa 6 Bean me | Baroe, , 

4 : “Diantara docan2 “ada banjak sekali: terdapat “IPROCUREUR: Mr. TAN ENG HOA, 

Tar — memakai katja mata, boekan oekoeran boeatoe- berdiam di Betawi 

Haa | moernja-lagi (temponja soedah keliwat). #(kantoor: Kali Besar West 21): 

Ta “Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIENdi Kramat | GEEXECUTEERDE: (jang kenale- 

ena | 14B —BATAVIA-C, tel. 1949 WIL, sanggoep mem- — “(lang) NARI anak DIOEN, tani. Ber 

3 beri advies serta-membenarkan goenakeperloean —— jdiam di Penggilingan Baroe. 

        

   

8 —foean poenja katja mata. : 'HINZET: (harga pasangan) boeat ti- 

“Sedia katja dan 'montuur kwaliteit No.I,boeat | jap2 barang jang tidak bergerak f 10 

ipakai oleh tocan2 dan Njonja2 serta anak" se. | (Sepoeloeh Focpiah). 
ola. Harga tida'r ihal, Terima recept Dokter-mata : Ne mrokitonk, 

BE an sa Mr, TAN ENG HOA 
TN ASIA OP TICIEN 

Ben AN en ES PIN ESA 

   

   

  

  

   
    

   

    

     

   

  

BIRIJWIEL & MEUBELHANDEL 

Teman Pengadiaran lam School || Siong & Co. 

  

£ . (Tapisschool) 
ang Lontar IX-No. 7 “ Batavia- Centrum.  WiLaan Holle 8 — Tel. 2918 WI. 

  

     
    
    

    
   

  

      

8 | : “- tan na ana li - melaljka sape oaeln f #|Baroe trima masin ys dari listric merk 

7 Bagian Lager Onderwijs-setjara H. IS Gouvernement 11.50 | MISPARTON en motorfieis merk ESCO 

- D0 sanak jang kedoea Ha PA — | pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer. 

2 »  Lager Onderwijs setjara Schakel 1150 Bi. : 
ea 

| anak jang kedoea 
  

» Agama (sore) Ooerin, b. Arab, Figh, Taisier dl. 1 0.35 

  

    

    

  

8 3 0Gursus- “(boeat”kroem' TIboe), Goeroenja kaoem iboe Pp 4 - 

mak Nai "“ IpATJAR 
.Dan matjam2 Cursus2 dan Privaailessen, Nederands, Engels, an Na 

» Arabisch dll. : | ni 
: Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN” 
Diterima dari Voorklas- sampai klas 6 Ps GE TIE 

2 - Ambtenaar Gouvernement dapat kindertoelage 0 (Cursus voor Machineschrijven, Tien 

Pertanjaan lebih djaoeh di . MiVingers-Blind-Systeem) Batavia Mo- 

| 2 :TAPISSCHOOL Gang Lontar 9. : lenviiet- West No. 105. Soekaboemi 

Mae Man AE na Jaa Tjiwangiweg No. 15. -Meester-Corne- 

Tea lis Matramanweg No. 93A. 

   
  

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA 

Pesanlah sekarang djoega. Memoeat 
djalan2nan diseloeroeh- Gemeente Be- 

Ytawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan 
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter 

|penting- Lapangan terbang di Kema- 
'Jjoran- pelaboehan di Tg. Priok dan 

lain-lainnja. Persediaan tjoema sedi- 
kit perloe sekali oentoek kaoem pe- 
Idagangdan kaoem pelantjong. 

   
    

  

   
    
    

      

iLebaran telah dekat! 
| Baroe trima kemedja speciaal boeat hari . Lebaran, 

moelsi harga f 0.95 dengan pakai streep' dan “kleur 

  

           

PENDJOEALAN LELANG |5 
| Pada hari SAPTOE 19 NOVEM-j 5 
'BER 1938, djam 10 pagi diroeanganj 

en AS IVENDUKANTOOR di BETAWI atas | 
. “Ini malem SEE R atan tanah-tanah hak milik (individueel | 

Na aa aka ilir bezitsrechtJ orang jang kena kepoe-j 8 

| Bagian ke 2-dan pengabisan toesan lelang (gefxecuteerde) di|a 
mana pa ne Penggilingan Baroe, Tanah Teloek 

&lPoetjoeng, Afd. dari Onderdistrict|4 
Bekasi, regentschap ' Mr,-Cornelis, 2 

a) sebidang sawah jang loeasnja 3 

.7 petak (2.387 baoe), memakai 8 
.nomor 94/75 dalamregisterkong- | - 

si Tanah Teloek Poetjoeng dan) & 
berbatas: sebelah Oetara, Timoerj 8 

:dan Barat, kepada waterleiding: | & 

dan sebelah selatan kepada ta-j 4 

AN nahnja Djimin: 8 

ICRET &' TREASURE #SLAND” : Hlb doea bidang tanah keboen, me-|$ 
Lea - makai nomor2 158 dan 223 da-|8 

5 sangatmenarik dan menahan napasIMeng- MI” lam register kongsi, loeasnja 1'/, | 8 

Pa Pe Ng at san 2 : baoe, berbatas: sebelah Oetara 5 
adian dian jang makin lama makin mengikat : Sa : . 

NN ta vasisu Met Pintandi: | kepada djalanan besar: sebelah | & 

ean dengan pendoedoek dari poslan Moi. #riandi- . ! Timoer kepada halamannja Oey | 4 

| ngan mati-matian dengan badjak laoet hitam, Permoesoehan dan Tjeng Soey: sebelah Selatan | 

— perkelaian jang oe dilaoet dan didarat. Keinginan mendapat- kepada kali: dan sebelah Barat) 5 

  

  

         
  

  

tjem-matjem. LA en Mn 1 : Adm: PEMANDANGAN. 
» Kita “bersedia bermatjam-matjam - barang. boeat Nb mam 

bana keperloean “Lebaran seperti: : : “Dimana Toean bisa dapat per- 

Ba - kemedja, Ir spatoe, | | #jetakan jang rapi dan moerah. 

- badjoe-kaos. | “Dan segala pa | BP Lain tidak tjoema di Drukkery 

“topi — | kaian anak-a- | , . Pemandangan. 

sapoetangan. nak laki dan (ML Rapi, moerah dan tjepat. 

kaos kaki, | perempoean. : 

Sandai Tjap Matjan FLASH GORDON JANG KE 8 

Pe : : na SY Ana ina 3, soedah sedia, lekaslah pesan pada : 

Lebih djaoer ada sedia barang Hapoer seperti: | “Adm, ,, PEMANDANGAN 

Piring, Gelas minoem,-Pantji, Sendok, Mangkok2. z “Senen 107 Batavia C. 

Blandja di TOKO ORION moelai dari '””).JIf- 
).50 dapet persenan bagoes, | Pen ana " OeAn ra 

1 0.50 | PPP : g : sang ADVERTEN TIE, periksalah 

: II doeloe keadaan OPLAAGNJA. 

  

2 25 2 R 

| Pemberi tahosan 
Saja Tabib- HAKIM RASJID' TURKISH OPTICIEN sekarang ada 
tinggal di Hotel Soerabaia Senen— Batavia-C 
Masih -bisa terima tetamoe' sampai hari SENEN - PAGI djam 
bitjara: 8—1O-pagi dan 5—7 sore. : Pe 

“ HARI SENEN SORE BERANGKAT KE SUMATRA 

' 'SOERAT POEDJIAN 
VERKLARING 

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja Moesa le Wijkmeester yan Senen, Kwitang 

Ongerdistrict Pasar Senen, district “Weltevreden (Batayia-Centrum) menerangkan dengan 

sebenernja bahwa saja moelai mendapat sakit sesek, batoek dan peroet dari hoelan 

Avgustus 1987, soedah berobat pada 'shinse Tionghoa, Dokter dan dikampoeng tida 

bisa kedjodoan saja poenja penjakit, dalam -boelan October 1938 saja membatja koran 

Pemandangan ada sato8 Tabib Turki ngempang di Hotel Pasoendan Kwitang, disitoe 

saja mengoendjoengi doedoeknja itoe Tabib dan teroes periksa saja poenja badan dan 

» “makan obatnja dalara 3 hari-saja- merasa penjakit saja ada koerang banjak dan saja teroes 

«  makan"djeega obatfija sehingga semboeh saja poenja penjakit. 

— Maka dari itoe saja minta pada'tosan-toean dan Njonja-Njonja djika mendapat sakit 

| terseboet Gatonglah pada ifbe Tabib, Insjah Allah Toehan kaboelkan ichtiar kita. 

Batavia-C, den 15 November 1938 
(w. g.) MOESA 5 

te Wijkmeester Wijk Senen—Welteyreden 

2 Banjak soerat poedjian lain dari ini jang soeda irima di 
8 Batavia, dari orang. jang sakit napas, batoek darah, Kentjing 

                

   

   

   
   

      

   

   

  

    
    

  

   

    

        

   

    
    

   

  

   
   

    

     

     
    

      

    
   
    

     
    

     
   

              
   

   
     

  

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

    

Sawah Besar “na e Rat,-£C. 

»LIVE, LOVE AND LEARN“ 
Satoe film jang rame tentang penghidoepan kepelesiran dan 

kesenangan doenia dengan bintang-bintang film jang termas- 

hoer maen hoofdrol: 

ROBERT MONTGOMERY — ROSALIND RUSSELL 

dan ROBERT BENCHLEY 

Film jang tidak perloe dipoedji tinggi. 

Bob Graham (Robert Montgomery), sebagi satoe toekang meng- 

gambar jang moeda djato berkenalan dengan Julie (Rosalind 

Russel) satoe nona jang amat hartawan. Begitoe berkenalan, 

Bob lantas djato tjinta padanja. Dan jang paling loear biasa Julie 

djoega begitoe ketarik hatinja ada ini pemoeda, hingga ia 

minta dikawin lekas2 . . . Julie kapingin rasanja penghidoepan 

sedjati dan maoe tinggalkan penghidoepan pelesir, sebab ia 

soea bosen sama ini matjam penghidoepan. 

    

  

    

  

   

     

   
       

      

  

  

  

        

IL MEB ARA NI 
Sedia baniak roepa2 barang keperloean 

lebaran boeat, 

ANAK2, TOEAN dan NJONJA 

HARGA BERSAINGAN 

Tiap2 belandja dapat gratis coupon jang 

berharga. . 

TOKO OS MI 
Senen 79, Djalan tfambaan. Tel. WI. 1623. 

Batavia- Centrum. 

  

  

  

  

     

   
   

  

   

    

ama “indahnja 
seperti merk-merk 
jang paling mahal, 

tapi banjak rendahan har- 
# ganja. Horloge cylinder jang 
& koeat seperti besi. Ditoetoep 
M satjara tida bisa masoek 

aboe. Bikinan Zwiiserland 

IZA 
CYLINDER HORLOGES 

IMP HAGEMEYER £ C9 HANDEL MV. N.V. BEKE 

  

  

  

  

HOTEL SOERABATIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Teif, No. 2105 Weltevreden — Batavia-Ceutrum. 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

ngan harga pantas. 
Perkara  tarief bolah berdamai. Tempat bersih dan rawatan 

memoeaskan, 
Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 
Ae Na ta 

  

  

  

      manis, badan lemah tida ada kekoeatan dan sakit Rheumatiek Biri2 

     
      

Baroe terbit 
  

a 

BOEKOE ROMAN ,KEMOEDI HILANG” 

  

       

Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon ? Siapa ingin 

kenal dengan ljinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 

ingin mengelahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 
ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilan" 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent) 

Bisa pesan kepada: 1 Administratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C. 
2. 4 Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel Gazali" di 

Kedjaksan Tjirebon. "4, Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t, Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 

man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan, | 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11. Dirdjosoebroto Taman 
Siswa Krawang.   
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top 0 Adisepoetro 

estuur, jang mendjadi ke 

n gedelegeerden. 
an demikian boleh kita nama 

vorm setengah federatie 
gah unie. 

joed jang sekarang ini ti- 
Idakterdjadi dengan sekali 
goes, akan tetapi boeahnja penga- 

AN flaman jang bertahoen-tahoen. 
Dalam congresnja di Madioen th 

€ 11936, hal reorganisatie menoeroet 

eh wakil pemim | 
Prawira di Pan Taka Lai 

a malam H2 | saja Tana ditoen 
at giliran memimpin 

ni, seorang jang se 
ja telah haroes mendapat 

| dari Pal. mentor Karna 

dalam arti jang 
. danau oleh 

garis kearah federatie telah dibitja 
Irakan dengan masak, maka kepoe- 
'toesannja soesoenan P.G.I. t etap 
seperti sekarang ini. 

Biarpoen bagaimana djoega roepa 
2 |dan bentoeknja perkoempoelan kami 
“lini, toedjoeannja tetap : 

a. memperhatikan pengadja- 
ran seoemoemnja, teroetama boe 
at anak-anak kita. 

b. memperbaiki nasib penga- 
. jajarnja. 

Inilah sekedar tjontoh2nja: 
1. P.G.L. ta' berhenti-henti mena- 

han kedoedoekan H.I.S. dari pada 
serangan serangan dari beberapa 
pihak, jang ingin menghapoeskan 
nja atau merendahkan deradjatnja. 
Apalagi waktoe keloear rapport 
dari onderwijs-commissie. 

2. Dari moelai berdiri PGI. ber- 
ichtiar, agar sekolah Boemipoetera 
aa klas 2) ditinggikan peil- 
3 nja menjamai sekolah Belanda, ha- 
“Inja bahasa sadjalah jang mendjadi 
perbedaan, dalam rantjangan kita 
2de klasse school itoe haroeslah 6 
tahoen lamanja. 

3. Waktoe Volksscholen hanja di 
anggap sebagai tempat memerangi 
'boeta hoeroef sadja, kami bantah 
maksoed jang sepitjik itoe. 

4. Kami minta tambahnja vak- 
scholen, jang mendjadi samboengan 
daripada H.I. S.-en dan 2de klasse 
scholen. 
— 5. Perbaikan opleiding goeroe se 

'|Ialoe mendjadi ichtiar kami. 
6. Tambahnja schakelscholen ma 

2 soek mata ichtiar PGI. 
7. Landjoetannja sekolah kelas 2, 

ara dengan MULO, tiap tiapta 
|hoen congres minta akan berdirinja 
Ham Mulo Tenaga pertjobaan, dll. 
lagi. 
Banjaklah jang tertjapai selama 

— Joesia perkoempoelan ini, akan teta- 
a01, Ipi sang malaise, jang mendja- 
14X (di moesoeh masjarakat, djoega me- 

njoesahkan kepada perkoempoelan 

in. ena dengan berdikit-dikit dan ber 
, |tahoen-tahoen lamanja, dapat hilang 

2 dengan sekali goes sadja. 
. Apalagi malaise-tah seka- 
rang jang boleh dipakai sendjata 

tloentoek meneroeskan  maksoed2 

noehi angan 
ang pimpinan rapat pada 

Tah maka ini me- 
, dikota Malang 
apn La 

n, an PGI. mengambil 
j akan berhasil goe- 

'gadjaran dan pengadjarnja. | 
kota Tr alang-lah hendaknja 
pengadjaran dan pengadjarnja 
Hau dari segala k e-ma- 

Ls ta adalah basil 
w. ktoe rapat sen Antiraa 

oedjo 

mengoerangkan kesempatan boeat 
'beladjar. 

Rapat tentoe masih ingat, bahwa 
ada maksoed dari atas boeat me- 
noetocep 31 boeah HIS di Indonesia 

ilini. PGI merasa dan jakin, bahwa 
hal ini akan meroegikan ra'jat se- 

'loemoemnja. Dengan initiatief PGI 
(didirikan di Betawi seboeah badan, 
jang dinamai Centraal Comite voor 
Inheemsche Onderwijsbelangen, jang 
dikepalai oleh toean M. Soetardjo, 
lid Volksraad. 

Sjoekoerlah ichtiar comite ini ber 
'hasil. Penoetoepan sebanjak itoe ti 
dak terdjadi. 

Akan tetapi baroe sadja hasil ini 
terdapat, datang lagi maksoed me- 
noetoep beberapa standaard- dan 
Vervolgscholen. Centraal comite dan 
PGI tidak berhenti djoega, laloe me- 

e|malingkan actienja kedjoeroesan 
itoe. 
Rapat jth. Kami tahoe, bahwa 

pada biasanja orang ramai tidak 
begitoe memikirkan segala hal itoe, 
karena terhalang oleh beberapa 
roepa hal. Dari sebab itoe lebih 
besar lagi kewadjiban jang 
djadi tanggoengan PGI dan per- 

21 Ikoempoelan goeroe jang lain, oen- 
i|toek mendjadi pembela kepen- 
tingan pengadjaran oe- 
Imoem. 

poenjai voer rsoon 
fdbestuur dan bertja 
n tetapi semoea it 
dalam satoe bad: 

ngadjaran makin banjak. Moedah?an 
hal ini dapatlah mendatangkan 'aki- 

at jang baik bagi masjarakat kita. 
“ Bersamboeng betoel dengan ma- 
Ijoe moendoernja pengadjaran, ja- 

B,litoe nasib pengadjarnja. 
Kaoem goeroe seoemoemnja dari 

moelai tahoen 1925 waktoe keloear 
Inja BBl-—Damme, dapat pengoera- |   »Ingan, jang boekan main banjaknja. | 

Le ada peroebahan, kaoem 

Ingan Regionaalbe 

Nan u terd aa tu ur, jang terdjadi dari Kaoem Boeroeh Negeri lainnja, me | 
js n tiap2 groepsbond, dil! 

goeroe semoeanja. Segala jang ter| 

. Sjoekoer sekali, bahwa sekarang | 
perhatian dari ra'jat terhadap pe- 

BBL 1928 tidak membawa perbai 
Ikan. Dalam HBBL lebih merosot 
lagi. Roepanja beloem djoega sam- 
pai, sebab lalo disoesoel poela de- 

Sebeloem maksoed terdjadi, PGI 
tie pada bebe 
-sama dengan 

atoeran itoe. 
College van ge egeerden meno- 

lak atoeran itoe, akan tetapi teroes 
djoega didjalanka 

bih atoeran ga- 
Ia berarti perba 

ikan, akan teta) BBI 
nja bagi goeroe ik menjenangkan. 
Bagaimana djoega verdediging atas 
atoeran ini, orang haroes mengakoei 
bahwa atoeran i intjang. 
Orang jang tidak beladjar lagi, 

teroes bekerdja sadja, lebih baik 
nasibnja dari pada orang jang ber 
tambah beladjar beberapata- 
hoen lagi oentoek mendjadi goeroe 

Orang jang dilepas dari Kweek- 
school, karena koerang tjakap (we 
gens gebrek aan 'aanleg), lebih.ba 
goes positienja dari jang loeloes 
dalam eindexamen, djadi ,geen ge- 
brek aan aanlegs. 

Boleh djadi karena banjak 
aanleg, djadi ingelegd atau 
neergelegd. Dengan tjontoh ini 
sadja teranglah, bahwa pengharga 
an atas goeroe seoemoemnja tidak 
sepadan dengan opleidingnja, peker 
djaannja dan kepentingannja. 

Kaiau diseboet pekerdjaan goeroe 
ada enteng dan gampang, mengapa 
haroes ditambah lamanja berseko- 
lah ? 

Kalau bentoel enteng, mengapa 
dalam golongan goeroe banjak jang 
terdapat penjakit dada | tbc)? 

Adalah beroepa-roepa atoeran, jg 
masih mendjadi perhatian P.G.L., 
jang bertali dengan bezuinigings- 
maatregelen, jang sampai sekarang 
beloem djoega dikembalikan, seperti 
sebeloem ada bezuiniging. 

Sjoekoerlah sekarang Departe- 
ment yan Onderwijs sedang memoe 
lai lagi menjoesoel achterstand da 
lam hal pengadjaran, jang tertoen 
da waktoe ada malaise hebat itoe. 
Ada satoe golongan goeroe didalam 
ikatan P.G.I. ini jang nasibnja be 
toel betoel menjedihkan, jaitoe golo 
ngan volksonderwijzers. 

Positienja tergantoeng diawang 
awang, sampai dilangit tidak, me 
ngindjak tanahpoen tidak. Tertioep 
angin pikiran setiap waktoe. 

Diseboet pegawai desa tetapi desa 
tidak mempoenjainja, dan tidak 
mendapat keoentoengan? jang di 
terima oleh pegawai desa. 

Dikepalai oleh Kg. Boepati seba 
gai beheerder Schoolfonds. 

Dibajar oleh Gouvernement, jang 
merocepakan subsidie 100”/,. 

Tidak mempoenjai atoeran pen- 
sioen. 

id 
id 

23 
id 
id 

dji dirobah | 

id 
id 
id 
id 
id 

verlof. 
ziekte-verlof. 
kepindahan jg tetap. 
pemeliharaan sakit. 
wachtgeld atau onder 
stand. 

id hak dapat kindertoelage. 
Pendek kata lebih berkoerangan 

haknja dari pada ,,maandlooners”. 
Kami berseroe kepada sekalian 

jang berkoeasa dan berpengaroeh : 
»Rabalah dada sendiri, laloe ke- 
nangkan sebentar nasib golongan 
goeroe ini". 
Laloe. - berichtiar dimana sadja, 

dan pada waktoe jang sempat, boeat 
membantoe memperbaikina- 
sibnja! 

Telah diakoei, bahwa setelah om- 
zetting, onderbouw atau volksschool 
itoe basis dari pada onderwijs 
bagi Boemipoetera, jang bertoedjoe- 
an Ketimoeran, akan tetapi goeroe- 
nja... rendah sekali harganja. 

Kalau ada potongan gadji, dengan 
sendirinja toeroet dipotong, djika 
ada kenaikan gadji, tidak toeroet 
memetik boeahnja. 

Baiknja duurtetoeslag mereka da 
pat djoega menerimanja, setelah ber 
soesah pajah, akan tetapi dalam 
roebahan gadji jang sekarang, ha- 
nja baroe beberapa regentschap sa 
dja jang toeroet memperbaiki, teta 
pi masih djaoeh dari memoeaskan. 

Loear dari kekoeasaan itoe, jang 
menimpa mereka pada . beberapa 
tempat. 

Haroes toeroet pada medische 
propaganda. 
Haroes toeroet djadi anggota Asib. 
Haroes toeroet mengoempoelkan 

maandag-cent. 
Haroes berconferentie ke district 

zonder declaratie. 
Haroes toeroet mengambil gadji 

dengan membajar ongkos. 
Dan lain-lain lagi. 
Sekianlah, hanja sebagai boekti   

goeroe dapat persen jang negatief. | 

igings-stelsel. | 

938 oemoem | 

  

  
aa “ra 

SET A PAD JEN/A WA 
Molenvliet cost 78 

Batavia-C.   
bisa dapet rabat bagoes.   
DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET , Tj 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersi 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. 
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 

Memoedjiken dengan hormst 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat 

DENNY” 39 

(HAIR CREAM) | . 

TJAP DEWA | 

MOLENVLIET OOST 73 

BATAVIA-C. 

ada meroepaken OBAT boeat 
AP DEWA" di TANGGOENG 

mpan 1 of 2 taon 

Harganja menoeroet djaman.   
  

  

SOERAKARTA 

Pembantoe M. menoelis : 

Perpindo mendapat waarschuwing 
dari P.I. D. 

Oleh toean Darsosoepadmo dan 
toean Padmohardjono sebagai voor 
zitter dan secretaris dari hoofdbes- 
tuur ,,Perpindo“ jang berkedoedoe 
kan di Solo telah disiarkan ma'loe 

'Imat kepada oemoem, teroetama ke- 
pada bestuur tjabang dan anggota 
nja, jang menerangkan, bahwa ke- 
tika hari Kemis pagi tanggal 
Nov.ini kedoea tozan-toea nterseboet 

10 

diatas telah dipanggil menghadap 
pada R. Ramelan wedono politie 
dan chef dari ,,Politieke Inlichtingen 
Dienst“ boeatdaerah gewest Soera 
karta di hoofdbureau van politie. 

Di hoofdbureau van politie toean 
toean itoe mendapat keterangan da- 
ri pembesar PID. atas perintah pro 
cureur-generaal di Betawi dengan 
perantaraan soerat, bahwa semoea 
vergadering jang diadakan ,,Per- 
pindos itoe akan dihadiri oleh wakil 
PID., baik besloten-vergadering, ma 
oepoen leden-vergadering dan open- 
bare-vergadering. 

Lebih djaoeh diterangkan, bahwa 
kalau bestuur dari ,,Perpindos itoe 
akan mengadakan vergadering, ia 
haroes memberi tahoe kepada PID. 

Perintah PG. dengan perantara'an 
nja PID. di Solo tsb. diatas oleh 
hoofdbestuur ,,Perpindo“ di Solo di 
anggap sebagai menjempitkan 
langkah perdjoangan kepada ,,Per- 
pindo“ dan djoega diterima sebagai 
mengoerangi haknja Ra'jat Indone- 
siapada oemoemnja dalam bersidang 
dan berkoempoel frecht van veree- 
niging en vergadering). 

Oleh karena peringatan diatas itoe 
dirasai oleh ,,Perpindo“ pada seloe 
roehnja, maka hal itoe oleh hoofd- 
bestuur telah disiarkan kepada se 
moea tjb,,Perpindo“ diseloeroeh In- 
donesia oentoek diketahoeinja, dan 
oleh karena hal itoe djoega men- 
djadi kepentingan Ra'jat Indonesia 
pada oemoemnja, maka hoofdbes- 
tuur ,,Perpindo di Solo minta kepada 
Ra'jat kesemoeanja, soepaja mem- 
perhatikannja. 

— fy 

S. BR. L — loterij — studio 

Loterij SRI telah keloear dan 
sangat lakoe. Dari sebab perminta- 
an dari loear kota Solo sangat ba- 
njaknja, maka lotendebitanten di 

  

itoe, sekarang terbalik, mendjadi 
menggoegoe dan meniroe 
soeroehan sadja. 

Itoepoen tidak mengapa, asal .,   sadja, bahwa goeroe-goeroe jang 
dihargai pekerdjaannja. 

mpe 

mesti digoegoe dan ditiroe| 

dalam kota ta' dapat kebagian ba- 
njak. Stock didalam studio hanja 
tinggal sedikit. Tambahan lotende- 
bitant adalah ONG TIONG KHIM 
di Baron dan Pasarlegi. Beberapa 
consul SRI diloear Soerakarta ter- 
paksa ta' dapat dipenoehi permin- 
taannja mendjoealkan, karena telah 
habis terbagai. Pada hari keloearnja 
loterij ada banjak pembeli jg sama 
menoenggoe di roeangan studio, ba 
rangkali sama takoet kalau keha- 
bisan. 

Katanja pendapatan bersih dari 
loterij terseboet boeat mendirikan 
studio baroe dan memperbaiki zen- 
derS. R.I, Kalau ta” ada perobahan 
dalam rantjangan, maka studio ba 
roe tadi akan dibikin seperti lang- 
gar dengan doea tingkatan. Tingka 
tan atas jalah boeat berchotbah dil 
sbgnja sedang tingkatan bawah ada- 
lah boeat taboeh-taboehan (muziek) 
sepertinja gamelan, krontjong-or- 
kest, hawaiian dsbnja., dan berdja- 
djar dengan tingkatan bawah ada- 
lah kamar oentoek zendernja. Pem- 
boekaan studio baroe itoe akan di 
djatoehkan pada hari perajaan 200 
tahoenan kota Solo. 
Dengan adanja pembelian dari fi 

hak Tionghoa, Arab dan djoega Ero- 
pah, maka boleh didjamin, bahwa 
itoe loterij S. R.I. akan lekas habis 
terdjoeal. 

9 — 

SOEBANG 

Pemb. menoelis : 

Comite Zakat-Fitrah 

Madjelis Pers N.O. Soebang me- 
minta dioemoemkan kepada kita, 
bahwa berhoeboeng dengan hampir 
waktoenja tiap? orang Islam me- 
ngerdjakan kewadjibannja dari sa- 
lah satoe.,,Roekoen“ jglima, ialah 
mengeloearkan ,,Zakat-Fitrah”. ma 
ka oleh karenanja. sekarang telah 
dibentoek Badan Comitenja, jg di 
cesahakan oleh perk : N.O. Soebang. 

Soesoenan : 
Ketoea t. Z. Abidin 
Penoelis t. Antaatmadja 
Pembantoe? t.t. H. Moestafa dan 

Soeriadi. 
Badan penasehat, terdiri darit.t. 

S. Kartadiredja, O. Djajawisadra 
dan $. Madkoer. 

Tentang penerimaan dan pembagi- 
an Z.-F, tsb., oleh Badan pengoeroes 
terseboet, telah diberikan instructie- 
nja kepada sekalian pengoeroes2 
groep N.O.sebagian2 kampongnja.— 

Sebagaimana pemoengoetan Z.-F" 
tahoen jtl. sebagai pertjobaan, ka- 
rena baroe satoe kali itoe didjalan- 
kan, walaupoen hanja dipoengoet 
darj anggauta anggauta N.O. sadja, 
pendapatannja menjenangkan, se- 
hingga ratoesan Fakir-miskin seke- 
darnja dapat merasakan haknja.— 

Moedah-moedahan th. ini, lebih 
besar mendapat perhatian, boekan 
sadja dari anggauta anggauta N.O, 
akan tetapi poen dari kebanjakan 
kaoem Moeslimin jang njata2 me- 
ngetahoei kewadjibannja.    



    

   
     

          

    
     
   
      

     

     
    
    

    
   

     

  

    

     

          
      

      
    
      
      
      

      

  

   

   

  

   
   
    

  

   

      

  

         
    

  

   

    

       

      

     
     

   

     

    

      
       

  

    
   

   
         
      

    

    

   

    
    

   
   
    

    

    

   

  

   

  

   

        

    
   

  

   
     
   

       
       

  

   
    

   

          

   
   

  

   
   
   

  

    
     

  

   
   
   
   

        

   

  

   

  

    

   

  

   
           

    

  

    
   

   

bablorang pada waktoe itoe, merasa| 

: bata jang. ke! 
aa Lean 

2 bagi 

ditengah kota, mendapat keroesakan | 

asnja. Jang lebih lebih memba-| 

atau dapoer, ta' Pedia Je malahan. 

in |soeara petir berhenti. 
para pegawai listrik, eigenaren roe- 

ge| dapat mengetahoei soenggoeh2 tiap 
.Itiap keroesakan roemahnja. 

Pita Pekan 

kada koeran £ 

4 

  

k An Baba j ang 

merangan tergang- 
e, karena kawat: 

istrik banjak jang 
1p.o.etO0.e Ss. 
“Geledek poenta' ke-l| 
'tinggalan men ga mbil 
"korban manoesia. 

"38, di Soebang telah toeroen 
an jang loear biasa lebatnja, 
dibarengi oleh gemoerocehnja 
besar, dan ta' berhentinja 

kilat petir jang saban saban disoe- 
i soeara geledek jang menakoet- 

kan. Boleh djadi fikiran tiap tiap 

v aa terdjadi apa apa terhadap 
inja, mengingat hebatnja kedja- 

alam demikian roepa itoe. 

Sepandjang kedjadian dimoelai 
sebeloem magrib hingga lamanja/ 

ik. satoe djam, orang orange ta yu 
berani keloear. 

“Hampir tiap tiaproemah jang sasa 

ajakan, ialah roeboehan pohon | 

pohon jang roeboeh kepada roemah 

keroegian. ! Tidak itoe sadja 
5 erapa wn toko? Ti- 

ng, Na 
a korban keroesakan: 

kakas?. Didekat 
| Vervolgschool 

oh kedjalan raja, 
kan Peron 

Segala Kendnpaka dan st jataja 
an baharoe dapat dicontrole, setelah 

Para politie, 
   

mah sewaan toko, terpaksa beker- 
dja keras. Sedang orang? jg beroe 
Imah didalam, baharoe besok paginja | 

  

! Oentoek membereskan keroesa- 
2 kan2 itoe, soedah barang tentoe me 

minta poeloehan riboe genteng dan 
: riboean bamboe. 

dan Or 

— Rertoendjoekan amal. 

Soebang. « 

'djoekan Toneel dll. 
tempat di gebouw Taman Siswa. 

  

    

.Ipen 
pendapat: 

Ipoen kepada badan-badan perkoem 

at sekali ngan ker 

| 1Danansna Soebang. 

      

  
tannja 'bersih akan dihadiahkan 

Disini kita patoet seroekan, maoe   

elan ataupoen persoon orang2, 

  

aran 'terseboet, jang memakan 
an lebih dari f£ 7000.-— Ber 

eboenganlah dengan centraal co- 
' ,Penolong Bahaja Kebakaran 

    

s Comite : t.t. Wedana (Ass. 

|iketoca Moofansani ur La Kanan 
1 'IKerkhofweg No 30 Bandoeng, post- 

-: perdjalanan ke 

“Itempat diadal 

5 an dangan Man Belinu, maka 

Iboetan konggeres terseboet, maka 

-Inar-benar tentang ke-N. O.-an. Ma- 

“Oentoek menolongke 
“ bakaran Tjiangsana 

Sebagaimana telah kita beritakan, 
Te lbanwa pada malam Minggoe jl. o- 

“Ileh ,,Muziek Vereeniging Soebang", 
dapatlah dilangsoengkan pertoen- 

kesenian, ber 

: Pada waktoe pertoendjoekan di- 
“ Iboeka, walaupoen keadaan oedara 

g njaman, tetapi tempat itoe 
sesak oleh hadirin, serta 

| bijdrage dari para pe- 
Inonton, agak loemajan. Jang penda 

Ki Na kebakaran Tjiangsana 

IDOENIA NAHDATOEL-OELAMA. 
jb|Perdjalanan Ketoea Hoofdbestuur. 

Kijai Maehfoedl Sidik 

    

   

        

rah Djawa 

rapat oemoem. 

Pada tanggal 

           

    

     

    

    

     
        

   
    

  

    

       

       

an MenandA 

'pervatanan 1" B Na ara. 
Nae 2 Ke 

   
        
        
   

:5 dalam  seminggoenja disengadja 

Semoaah ito, t na ke moerid-moerid diberi banjak pela 
tempat rapat t Dja p djaran. 

-Igi rapat an antara pembi 
tjaraan jang ng ialah oleh 
Kijai Machfoedi "Sidik tentang aga 
ma. 

   

  

apat ditoetoep. 
Konggeres N. O. jang ke-14 akan 

dilangsoengkan dikota Magelang 
kira-kira pada p tengahan tahoen 

1939. Oentoek persediaan penjam- 

  

poesat pimpinan telah mengadakan 

konperensi dengan 11 tjabangnja, 

jang ada di Djawa-Tengah. Hatsil 

pembitjaraan itoe menjenangkan, 

sehingga tidak oesah Chawatir lagi 
kalau-kalau persediaan koerang me 
moeaskan. 

Sesoedah diadakan konggeres di 
Menes, maka N. O. tjabang W on o- 
sobo sekarang dalam kemadjoean 
jang pesat. Beberapa departemen- 
ten telah didirikan. Pemoedanjapoen 
tidak soeka ketinggalan, dengan se 
gera membentoek Anzoroe N. O. de 
ngan pimpinan pemoeka? Aboe- 
dawoed, Aboetolchah dan 
Soekarman. Bagian Isteri baha 
'roe hendak dibentoek. Pada tanggal 
11 October '38 telah didatangkan 
ketoea oemoem dari Soerabaia oen 
toek memberi ,,indjeksi“ kepada ang 
gauta2nja jang beloem faham be- 

   

lamnja diadakan rapat oemoem di 
sosit€et ,,Panti Rahajoe". 

Di Karanganjar Kijai Mah- 
foedl Sidik mengadakan rapat oe- 
moem djoega. Beliau menerangkan 
tentang ,,Madhab dan Taklid“. Be- 
gitoe djoega verslag dari konpe- 
rensi di Parakan. Djam 12 malam 
rapat habis. Ketoea oemoem laloe 

| menoedjoe ke stasioen Keboemen 
hendak poelang ke Soerabaia dengan 
nacht-expres. 

Berhoeboeng dengan kembalinja 
oetoesan dari konperensi di Para- 
kan, maka tjabang Poerbolinggo 
(Banjoemas) pada tanggal 19 dan 
20 Oktober '38 mengoendang semoea 

1 Peru kringnja oentoek mendengar 
kan hatsil dari konperensi itoe. Ti 
dak koerang dari 18 kring semoea 
mengirimkan oetoesannja. 

Ta' beda dengan keadaan di Poer 
bolinggo, begitoepoen djoega di 
Bajoemas, tjabang N. O. me- 
ngoempoelkan kring - kringnja oen 
toek mendengarkan verslag dari 
oetoesannja. Dalam rapat terseboet 
tjabang Poerwokerto dan Poerbo- 
Nose Maa utken Ke 

mak lama makin madjoe. 'Bepitoe 
lah telah dilantik persiapan tjabang 
Keboemen. Di Djawa-barat te- 
lah banjak poela didapati persiapan 
persiapan jang bersedia oentoek di 
lantik. Dan ditempat - tempat jang 
Ibeloem ada bendera N.O.nja berki- 
bar oleh pengoeroes akan dioesaha 
kan berdirinja. 

Maksoed pengoeroes masih loeas 
lagi. Boekan hanja di poelau Djawa 
sadja tetapi djoega akan melebar- 
Ikan sajapnja hingga ketanah Sebe 
rang. Moedah - moedahan maksoed 
jang soetji ini tertjapai. 

Ag 
BANKA. 

Pindahnja hoofdbureau 
peroesahaan timah. 

Bezwaren van de 
'bevolking. 

Dari Mutok telah datang doea 
orang bangsa Tionghoa dikota Be- 
tawi, jalah toean Liem Lian Tjhoen 
dan Kwee Tjing Hong. 'Toean? ini 
atas nama ,,Comite Minta Keadilan 
Pendoedoek Muntok hendak mene- 
moei toean2 Mr. Ko Kwat Tiong 
dan toean M. Soetardjo, doea2nja 
anggota Dewan Ra'jat dan memo- 
hon agar soepaja niat akan memin 
dahkan hoofdbureau peroesahaan 
di Banka djangan diteroeskan. 

Comite beranggapan bahwa pin- 
dahnja kantor tsb akan diderita ke 

oentoengnja jang akan didapat goe 
na Gouvernement. Menoeroet kabar 
actienja mereka tidak hanja sadja 

roegian jang lebih besar dari pada 

"TIMBANGAN BOEKOE 

Cursus permoelaan dari ba- 
hasa Inggeris 

Dari Cursus Minerva”  Oude 

bok 50 Bandoeng, kita telah mene 
rima seboeah kitab jg meroepakan 
penerangan boeat les No,1”, dari 
Cursus dari permoelaan dari bahasa 
Inggeris. | 
“Artinja boekoe terseboet haroes 

dibatja lebih doeloe sebeloemnja 
lorang orang moelai dengan les No 1.| 

Segala cursus Inggeris keloearan 
Minerva” ini adalah dinamakan 
Mulo-Cursus Inggeris, karena pelaj 
djarannja sama dalamnja dengan 
bahasa Inggeris jang dipeladjarkan 
disekolah Mulo, hanja tempohnja 
sangat singkat jaitoe 6 boelan, sebab 

Orang jang hendak masoek men- 
djadi moerid, tidak oesah pergi ke 
Bandoeng, tetapi bisa ditempat 
tinggalnja sendiri, sebab segala pe 
ladjaran dikirim dengan perantara 
an post. 

Boeat permoelaannja cursus itoe 
memakan tempoh 2 boelan, dan 
cursus-Mulo-Inggeris 6 boelan. 

Didalam boekoe permoelaan itoe 
ada dimoeat tjara2nja membatja 
tidak koerang dari 1500 perkata 
an, serta tjontoh? jang sederhana 
sehingga memoedahkan jg beladjar. 

Cursist bisa mendapat gratis 1 
spreekwoordenboek, dan barang sia: 
pa membajar contant semoea oeang 
cursus (£f 5) akan menerima woor 
denboek gratis djoega. 

Matahari terbit 

Kitab Matahari terbit soedah 
tjoekoep terkenal. Hampir tiap tiap 
roemah sekolah jang mempergoena 
kan peladjaran bahasa Melajoe bi- 
sa dibilang mempergoenakan djoe- 
ga kitab ,,Matahari terbit“ itoe, ja'- 
ni karangan toean Lamijen dan 
toean Oesman. 

Seperti barangkali diketahoei, ba- 
hasa jang dipakaikan dalam boe- 
koe ,,/Matahari terbit” itoe adalah 
bahasa Malajoe jang teratoer, dan 
sangat rapih serta amat baik. Ti- 
dak heran bahwa rata rata seko- 
lah2 jang mengadjar bahasa Mela- 
joe oemoemnja memakai kitab itoe. 
Tidak hanja sekolah2 Goebernemen 
tetapi djoega sekolah? partiker. 

Harganja seboeh hanja 35 sen, 
dan tjetakan jang paling baroe se- 
karang soedah terbit, ja'ni djilid ke 
I dan djilid ke II. 

Sangat mengagoemkan... 

Obat gosok gigi Odol membikin 
sesoeatoe senjoeman mendjadi 

gilang goemilang. Odol mem- 

bikin gigi poetih mentereng 
seperti moetiara, membikin 
terang tjahaja moeka 
dan tida meroesakkan 
moeka gigi. Dan 
sangat menjegar- 

kan! Toean poe- 
nja gigi merasa 

bersih dania 
memang 
djadi 
bersih! 

   

  

     

  

   

          

   

      

  

Sebagai biasa penerbitnja ialah 

J.B. Wolters diGang Scott Betawi. 

Tetapi banjak peroebahan gamba- 

rannja dengan tjetakan jang da- 

hoeloe. Banjak sekali ditambah se- 

hingga teroes meneroes boekoe Ma- 

tahari Terbit itoe mengikoeti edaran 

masa. 
Seperti misalnja gambar-gambar 

dalam tjerita ,,Kikir”, meskipoen 

isi tjeritanja sama, tetapi gambar- 

gambarnja berlainan, bahkan lebih 
indah. 

Poen koelit kitabnja beroebah, 

demikian poela formaatnja, jaitoe 

menoeroet formaat oekoeran kitab 

kebanjakan. 

.Ejermin Perbandingan”. 
Tjermin Perbandingan adalah na- 

manja seboeah kitab jang dioesaha- 
kan soesoenannja oleh toean Chatib 
M. Joesoef, Goeroe kepala ,,Arabic 
Islamijah School”, Pasir Talang, 
Moeara Laboeh. 

Kitab itoe harganja hanja 30 sen 
seboeah, artinja sangat moerah dji 
ka dibandingkan dengan isinja. 
Didalamnja nampak kepada kita 

kepada ajat @oer-an jang menjoe- 
roeh kita menjelidiki pendjoeroe2 
doenia jang loeas ini, ertinja meran 
tau oentoek meloeaskan peman- 
dangan dan menambah ilmoe, serta 
meninggalkan tanah air. Tentang 
perasaan meninggalkan tanah air 
disitoe digambarkan dengan penoeh 
sjair dan soerah-soerah @oeran. 
Kemoedian ada poela satoe bab 

tentang perbedaan doenia dan achi- 
rat, tentang harta benda, dan achir 
nja tjara2 meng-insjafkan diri. Se 
moeanja disertai dalil? tjoekoep. 

  

wa, akan tetapi di Muntok sendiri 
diidarkan lijst oentoek ditanda ta- 
ngani dan selandjoetnja soerat per 
mohonan itoe diatoerkan ke Toean 
Besar di Bogor dan ke Directeur 
V. & W. Dalam soerat permohonan 
tsb diadjoekan beberapa keberatan 
tentang pindahan tadi. (Aneta). 

SOEKAMANDI 
Pembantoe menoelis : 

Pendjoealan zoutregie tekort 

Pasar R.R,poenikoet 
riboet wang sewaan. 

Baroe-baroe ini personeel zoutre- 
gie di Soekamandi telah terdapat 
ketekoran wang banjaknja kira-kira 
f 200.—, karena ketekoran ini, ten- 
tozs sadja orang jang mem poenjai 
tanggoengan  itoe beroeroesan 
dengan politie, poetoesannja Land- 
raad poenja bagian. 

Berdjadjar dengan kedjadian ini, 
maka dibagian pekerdjaan pasarwe- 
zen dari R. R, disana, Inspectie ber 
hasil mengetahoei kekaloetan peker 
djaan Marktmeester dipasar terse 
boet,dari silatannja seorang mandor 
pasar mengangsoer2 toenggakan oe 
ang abonnement sewa tempat dari 
moelai Januari '38 t/m October '38 
sehingga mandor terseboet menelan 
kl. f 120-—, orang mengabarkan ke 
pada kita, bahwa mandor itoe ada 
anaknja dari Marktmeester di itoe 
tempat djoega, jang kita djadi he- 
ran chef dari Pasarwezen tidak me 
nimbang lebih doeloe, baik boeroek- 
nja mengerdjakan orang seroepa di 
(Pasar Soekamandi, sang anak be 
kerdja ada dibawah perintahnja 
sang bapa, oemoempoen tentoe bisa 
menimbang masing-masing, bagai- 
mana kiranja tjintanja sang bapa 
kepada anaknja, boleh toean rasa- 
kan isap sendiri. 

Perhoeboeng dengan pertalian se 
|perti diatas ini, masih dalam Pasar 
wezen R.R. Poerwakarta djoega, 
ada dikerdjakan seorang Marktmees 
ter mendjadi anaknja Hoofdmarkt 
meester, inipoen dimana pemanda- 
ngan oemoem ada tidak sepantas- 
nja, abad soedah menambah bila- 
ngan, djamanpoen lain keadaannja, 
akan tetapi sipat sipat familie re- 
geering masih djoega dilakoekannja, 
wahai ! djaoehilah — kerakoesan       aj h Wedana) Soebang. 

—O— mengirimkan doea toean tsb ke Dja- 

TEGAL 

Pembantoe menoelis : 

Gara-gara perempoean. 

Toam dari desa Balaradin, Lebak 
sioe Tegal, telah I.k. 6 boelan lama 
nja hidoep terpisah dari isterinja 
nama Minol. 

Minol ini ada bergoeroe ngadji 
pada Mecharoen dari desa itoe djoe 
ga hal mana telah menimboelkan 
tjemboeroenja Toam. 

Pada malam Rebo baroe-baroe 
ini rasa tjemboeroe tadi dilampias 
kan dengan perkelahian dengan Me 
charoen dibantoe oleh saudaranja 
nama Sapii dan doeatemannja lagi. 
Dengan berloemoeran darah Toam 
dan Mecharoen diantarkan keroe- 
mah sakit di Tegal oentoek diobati 
loeka-loekanja. Dari sebab loeka- 
loekanja Toam ada berat sedikit, 
maka dia ditahan diroemah sakit, 
sedang Mecharoen diperkenankan 
poelang. 

San MO mai 

Korban sesoeap nasi. 

Di kalkbranderij ,,Proepoeks Te- 
gal, telah terdjadi satoe ketjilakaan 
ngeri. Nadijah ada koeli dari kalk- 
branderij tadi. Ketika dia mendorong 
lorrie pada baroe baroe ini, tanggal 
10 ini boelan, maka tergelintjirlah 
dia, sehingga kedoea kakinja tergi- 
las oleh lorrie itoe. Korban sesoeap 
nasi tadi diangkoet keroemah sakit 
oentoek diobati loekanja jang agak 
hebat. 

— 0 — 

Sendjata makan toean 

Roepa-roepanja didalam boelan 
Poeasa ini banjak terdjadi ketjela 
kaan, terboekti dengan nasibnja 
Said dari desa Debong, selagi dia 
mengambil daoen randoe oentoek 
kambingnja, maka tangga dimana 
dia berdiri telah meleset. Tetapi 
apa tjilaka, aritnja Said telah me- 
makan poendaknja berbareng de 
ngan djatoehnja sehingga menda 
pat loeka jang besar. Roemah sakit 
Kardinah mendapat bagian oen 
toek mengobati korban tadi. 

Ini ketjilakaan terdjadi pada ha   itoe, 
ri Saptoe tg. 12 ini boelan.— 

— O— mara 
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. TOFKANG ROEDJAK 
Pa La La Lesbi mis Sunset 

noelis, toch soedah merasa djadi 
moerid bang Bedjat. Soeratnja be- 
gini: 

Sebagi moeridnja Bang Bedjat, 
kaloe kebetoelan ngelojor kesana 

| Sini, mata dan koeping selaloe dipa- 
sang boeat melihat sesoeatoe kedja 
dian, jang kiranja pantes boeat di 
hidangken pada Pa' goeroe. 

Begitoelah baroe-baroe ini, kita 
“berdiri di P. Senen, dari djaoeh soe 
dah nampak beratoes boleh djadi 
beriboe orang, jang tengah mengi- 

“ring djinazah ke koeboer, sehingga 
— tertarik hati ingin tahoe, siapa ge- 

rangan jang wafat itoe, tentoenja 
sebangsa orang jang ternama atau 
Bangsawan, tetapi setelah kita da- 

“pat keterangan dari salah satoe fi 
hak, ternjata hanja orang biasa sa- 
dja jaitoe isteri dari Pengoeroes 
perkoempoelan pedagang2 roedjak 
jang berasal dari wetan. 

Siapa orang jang beriboe itoe, 
ialah hampir segenap pedagang roe 
djak jang berada di Djacatra ini, 
rata rata pada hari itoe meletak- 

— mati pemimpinnja jang mereka tjin- 
tai. 

—. Lantaran melihat satoe peman- 
dangan jang sangat menarik itoe, 

- terpaksa kita hendak bertanja ke- 
“pada Pa goeroe B. Bedjat, begini: 

a. Apakah tiap-tiap perkoempoe- 
lan, Anggautanja bisa menghargai 
pemimpinnja begitoe roepa ? 

b. Apakah mereka Anggauta jang 
sebanjak itoe, oleh karena maloe, 
atau terbit hehendak dari sanoeba- 
rinja sendiri? 

c. Alangkah besar faedahnja, dji- 
ka ia tiap-tiap perkoempoelan, anta 
ra Anggauta dan pimimpinnja, bisa 
harga menghargai seperti itoe. 

Nah! segitoe adje, Pa goeroe bo- 
leh koepas, apa jang Pa goeroe bisa, 

- ma'loem moerid tengah beladjar 
.. djadi pemimpin, kaloe-kaloe sadja 

“ bisa dapat pengaroeh jang lebih 
“ dari pada itoe. 

Terima kasih didahoeloekan.— 

Si Pa'ol. 

  

.. Betoel, bang Bedjat kebetoelan 
djoega liat, jaitoe hari Djoemahat. 

: Pertanjaan a. b., c., ada matjam? 
djawabnja. : 

—..a. apakah tiap-tiap perkoempoe- 
lan, anggautanja bisa menghargai 

Si Paol, meskipoen baroe sekali 

kan dagangannja goena menghor- 

IM (pemimpinnja atau terbit kehendak 
dari sanoebarinja sendiri ? 

Ah, itve tergantoeng sama pemim- 
pinnja en djoega tergantoeng sama 
lid-lidnja sendiri 

kalau pemimpinnja tjoeman pinter 
ngomong, tapi diloear vergadering 
perboeatannja njolok mata, soeda 
tentoe nggak dapat penghargaan. 

Tapi banjak djoega pemimpin 
jang ichlas, tapi lid-lidnja nggak 
"bisa hargain. Apa lagi kalau kema- 
tian. Paling banjak njoembang sepi 
tjis doea pitjis. Tapi nggak bisa 
seperti itoe toekang2 roedjak, satoe 
hari ichlas nggak tjari nafkah. 

b. anggota? seperti toekang2 roe- 
djak itoe tentoe nggak bisa dibi- 
lang ,,karena maloe“, ma'loem nggak 
ada jang dibakal maloe. Lain seper 
ti kita (orang kantoran ), takoet di 
tjeritain, takoet dioempat, dari itoe 
dateng sadja voor de vorm. Kalau 
toekang2 roedjak, tanggoeng terbit 
dari hati jang betoel2 ichlas. Se- 
babnja ? . .. jaitoe betoel2 tjinta 
sama pemimpinnja. Djadi taoe mem 
bantoe dan belo soengkowo, sebab 
pemimpinnja djoega tahoe belo- 
soengkowo. 

c. Faedah harga menghargai an- 
tara lid dan pemimpin, itoe me- 
mang besar, dan wadjib ada. 
Zonder harga menghargai, perkoem 
poelan apa sadja bisa pailit, apa 
lagi kalau ngiri-ngirian. Pemimpin 
A nggak maoe kalau dianggap ka- 
lah pinter dari pemimpin B, misal- 
nja en sebaliknja. 

Achirnja antara pemimpin sadja 
soedah ada dengki-mendengki, sa- 
ben vergadering debat meloeloe. 
Lid-lidnja bingoeng. Masoek koem- 
poelan dikira tjoeman nonton debat, 
nggak ngarti goenanja, ma'loem 
lid-lid banjak jang masih bodo, apa 
lagi kalau pergerakan marhaen. 

Tapi ada jang paling kotjak. 
Lid-lid ichlas. Taoe menghargai. 

Tapi sajang pemimpin salah pakai. 
Si anggauta? jang ichlas teroes di 
soeroeh bawa tasch, soeroeh mikoel 
kopornja ensepoer. 

Dus pemimpinschapnja dianggep 
seperti pangkat kebesaran sampai 
bestuur? tjabang dianggep seperti 
loerah, en dia... regent. 

Sifat begini masih banjak betoel- 
betoel diantara kita. 

Natuurlijk berlipat-lipat keliroe, 
tapi, jah, kalau dikatain keliroe 
nggak maoe, ma'loem djarang jang 
ridderlijk ngakoein keliroenja, biar 
pengakoean itoe bisa membikin ting 
ginja deradjat ra'jat. 

Entah, bang Bedjat mah, mimpin 
anak-anak plus ,..jang berhak atas 
bang Bedjat sadja, soedah kepaja- 
han. 

BANG BEDJAT 
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' Voetbal 
NIAS Comb. Stovit Soerabaia di 

Zuid Bali 

Hari pertamaberha- 
dapan dengan HCTNH 
Denpasar 2—1. 

. Sebagai pernah dikabarkan kese- 
belasan tjalon tabib tsb dalam ta- 
masja kepoelau Bali, telah bertan 
ding dengan club-club voetbal di 
Negara dan Singaradja, dimana 
mendapat kemenangan teroes mene 
'roes. Begitoelah setibanja mereka 
di Denpasar soedah tentoe publiek 

       
BAND tai 

   
    
      

  

  

Ini terboekti pada tg 12 jl poekoel 
4 sorealoon? Badoeng telah penoeh 

  

Zuid Bali ta' maoe ketinggalan oen |: | an F 
toek menjaksikan permainan mereka | Kemari mentjari pintoe goal, tetapi 

hanusa, Thian Oen menghampat te 
tapi ta' berhasil karena sang koe- 
lt boendar soedah berada dihada- 
pan Tjin Tik. Zonder memboeang 
tempo Tjin Tik menghajoen kakinja 
tetapi sajang sang bola boekannja 
kepintoe goal, hanja melajang ter 
bang ke oedara meninggalkan lapa 
ngan.— 

A Kioe mengembalikan bola kete- 
ngah, kini sang bola melantjong ke 
moeka benteng tetamoe, tetapi ka 
kinja Radjiwan sebagai bergetah. 
Soen Yoe dapat bola, dengan leng- 
gang Semarang ia overkan pada 
Huhanusa, poen ini kali tidak ber 
oentoeng karena kantjil dari Mina 
Moeria ini dengan berbelat belit da 
pat membingoengkan Thiangkiem 
namoen bola njasar kesamping pin 
toe goal. 

Begitoelah koelit- boendar kesana 

kelihatan sang tetamoe bermain 
tidak begitoe hebat sebagai jang 

oleh publiek, boekan sadja publiek|diharap oleh penonton, melainkan 
Denpasar poen dari loear kota se|dengan kalm. Agaknja tenaga me 

Re perti dari Tabanan, Soekawati, Gi- reka direstantkan oentoek besok 

anjar dan Kloengkoeng banjak jang (pagi, ini berboekti beberapa kali 
datang. 

  

Pasangan Nias comb. Stovit : 

Ibnoe Soewongso 
Radjiwan Koemans 

Lie Soen Yoe 

  

fihak toean roemah terkoeroeng, 

Poekoel 4.30 persis permainan di|tetapi voorhoede tjalon tabib mem- 
moelai jang dipimpin oleh tocan|boeang kans jg baik sebab kebanja 
G.K. Raka sebagai hakim pemisah. (Kan bola disoeroeh terbang sebagai 

pesawat oedara keatas palang tiang 
goal toean roemah. 

Beberapa menit kemoedian Ban 
Hay memberi oempan jg baik pada 
Swie Hong, dengan lari sipat koe- 

Oei Soen Tjiong Kwee Hwat Yoe ping Swie Hong mengoverkan pada 

Hehanusa Hutapea Lie Tjin Tick(Pik Kiong, oleh ini wai Tong of 
(. Nazaroedin 
- 
“ - 

(The Swie Hong Nio Hok Loei 
| The Pik Kiong 

Song A Piao Ang Kie Siong 
-Nio Hok Sing Liem Tjiag Liong 

5 Lie Tian Oen 
“The Ban Hay - Thiang Kiem 

Lay A Kioe 

' Hihak tetamoe menang tos, dima 
ng Hutapea moelai memboeka per 
.mainan, bola menari dikakinja Hu- 

    

   

   

  

    
   

    
   
    “ 

Arifin|Bali bola ditembakkan dari kiri 
persis dihoek. 
Radjiwan dan Koemans jang ta' 

bahaja oentoek bentengnja boeroe2 
toeroen kebawah, tetapi sajang soe- 
dah terlambat... . karena Ibnoe 
telah tertjengang menangkap angin. 
Sorak rioeh terdengar stand 0—1 
oentoek toean roemah. 

Bola moelai lagi dipasang dite- 
ngah. Roepanja mendapat kekalahan 
ini sitjalon tabib moelai bersema-       

Biar lid-lidnja pinter menghargai, I- 

menjangka kalau bola begitoe ber-|: 
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Planta da 

letoa 2 

1,7 Kg. (diseb 
:680gr. kt» 2 
EL RA 

Bea 

BEAN PN 

    

ANN 

  

Sajang betoel loeloer itoe! 
Djika Njonja ... tida goreng sama Planta! 

Sajang sekali boeat goreng sepotong daging itoe 
jang enak dengan tida pakai Planta. Sajang betoel 
boeat menghilangkan rasanja jang enak dengan pakai 
sembarang minjak. Pakailah Planta! Warnanja daging 
jang digoreng sama Planta djadi koening betoel dan 
dagingnja djadi empoek, hingga rasanja soenggoe 
enak sekali! Daging itoe akan tida berbahoe minjak 
jang tengik, tetapi mempoenjai haroem gorengan 
jang membikin orang djadi lapar 
empoek dan goeri sekali! 

serta rasanja 

Planta mengoewatkan dan menjehatkan toeboeh, 
sebab ia mengandoeng banjak vitamine A dan D. 

Pakailah Planta boeat segala apa jang Njonja mase 
goreng. Planta adalah hasil alam jang sedjati dan 
dibikin di Batavia hanja dari 
ngan tjara jang bersih sekali. 

Planta ditanggoeng II. 10.000 

bahan' tetaneman de- 

tida mengandoeng 
gemoek' babi dan lain bahan jang haram oentoek 
dimakan oleh orang Moeslimin. Hal ini soeda ditetep- 
ken oleh soerat' keterangan dari Dr. Kooihaas dari 
laboratorium Gouvernement oentoek memeriksa ilmoe 

dikasi pada anak? Njonja, Planta mengoe- 

watkan dan menjegarkan anak? Njonja. 

Toeroetlah perloembain 
Planta dengan prijs se- 
djoemlah f 250. —, 
Didalam saben? kaleng 
Planta ada terdapat satoe 
soerat perloembaan. 

AGEN 

pisa di Buitenzorg dan Hoofdpenghoeloe di Batavia. 

Belilah ini hari djoega satoe 
kaleng Planta dan pakai ia 
di dapoer dan diatas roti, 

    

MARGARINE tjap GOENOENG- 
. Mengandoeng banjak Vitamine Adan D 

(Ny... 5 BATAVIA 

  

ngat soenggoeh2. Koemans dengan 
sendirinja membawa bola, tetapi 
terhambat oleh Hock Sing, bola 
dengan perlahan tiba dikakinja 
Hutapea, dengan ketjepatan loear 
biasa ini djago Tapanoeli tidak 
memboeang kans jang baik, sikoelit 
boendar ia serahkan pada A Kioe, 
lantaran tendangannja Hutapea se- 
bagai kilat ja maoe ta' maoe A 
Kioe hanja berdiri melihatkan pu- 
bliek jang bertepoek tangan dan 
bersorak, stand mendjadi 1—1. 

Moelai lagi bola ditaroeh dite- 
ngah, kini sang tetamoe ta" maoe 
memberi hati pada toean roemah, 
karena teroes meneroes achterhoede 
toean roemah dapat pekerdjaanMina 
berat. Begitoelah Hehanusa kantjil 
moeria dapat bola dengan gorengan 
model sibeloet litjin ia dapat mem 
bawa bola kemoeka goal toean roe 
mah, sajang dapat direboet oleh 
Ban Hay, dan Hutapea dengan ke- 
ltan a la Djenggalaia teroeskan 
bola oentoek bertetamoe kedjala- 
nja A Kioe, saat itoe Thiang Kiem 
mendjatoehkan dirinja alias meme 
loek sikoelit boendar, soedah tentoe 
referee memboenjikan fluitnja, me- 
noendjoekkan titik poetih.... 
12 pas. Hutapea djadi algodjonja, 
dengan tendangan rendah terpaksa 
A Kioe hanja dapat tersenjoem sa 
dja, memandang djalanja oentoek 
kedoea kali ditemboesi oleh pelor 
nja tetamoe stand 2-1 oentoek tja- 
lon tabib. s 

Beberapa menit kemoedian fluit 
tanda pauze berboenji. 

Sehabis masing-masing memba- 
sahi leher, permainan dimoelai lagi, 
akan tetapi tak ada jang perloe 
ditjatat sebab, kelihatan toean roe 
mah di pihak lemah, njata hampir 
dalam ini ronde sang tetamoe tetap 
mengoeroeng. Hanja sajang Huha- 
nusa, Hutapea plus Tjien Tick atjap 
kali menjoeroeh koelit boendar me 
lantjong ke samping tiang goalnja 
toean roemah, dan ada kalanja bola 
disoeroeh njasar zonder toedjoean. 

Sampai boebaran, tetap sang 
tetamoe tak dapat menambah ke 
menangannja. 

—— ig mua 

Patjoe koeda 
Pembantoe M. menoelis: 

Perlombaan Koeda Concours— 
Hippigue di Solo 

SriSsoenan danMang- 
koenagoro samaber- 
hadir. 

Sebeloemnja perlombaan itoe di 
moelai, maka pada hari 'Djoem'at- 
sore (malam-Saptoe) tanggal 11/12 
November ini disociteit Harmonie   telah diadakan pesta-besar, jang   
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Pintoe Besar 72-Tel. 1433 Bai. 

  

  
  

mendapat perkoendjoengan |banjak 
publiek dari segala bangsa. Selainnja 
terdengar soeara muziek, kebanja 
kan sama berkoempoel di zaal bagi 
an roulette dan baccarat. Hingga 
djaoeh malam baroe boebaran. 

Hari Saptoe pagi 12 November 
perlombaan koeda concours-hippigue 
diadakan di race-terrein di Manahan 
(Solo), jang tidak begitoe banjak 
mendapat koendjoengan publiek. 
Setelah Sri Soenan dengan permai- 
soeri dan pengiringnja sama datang, 
begitoe djoega Prins Mangkoenago- 
ro dengan permaisoeri dan beberapa 
kacem pembesar, maka djam 9 pagi 
perlombaan itoe dimoelai. 

Beberapa “'matjam perlomba'an 
telah dipertoendjoekkan, misalnja 
spring-concours, jachtspringen dan 
lain-lainnja, dan semoeanja jang 
menang laloe dihadapkan dimoeka 
Sri Soenan boeat menerima hadiah 
seperloenja. Djam 12 siang perlom 
ba'an hari jang pertama di boebar 
kan. 
Malam-Minggoe pesta dilandjoet 

kan di societeit Harmonie lagi. Di 
sini keada'an lebih ramai dari pada 
malam pertama. Dansa-dansa di 
pertoendjoekkan, tetapi teroetama 
jalah roulette dan baccarat itoe. 
Sampai djaoeh malam pesta baroe 
boebar. 

Hari Minggoe pagi 13 November 
perlomba'an dilandjoetkan sebagai 
hari jang kedoea dirace-terrein 
di Manahan seperti hari pertama, 
penonton ada lebih banjak dari 
pada hari-pertama hanja Sri Soenan 
dengan permaisoeri, dan pengiring 
nja sama tidak hadlir. 

Djam 9 pagi perlombaan dimoe- 
lai, djoega dengan bermatjam? con 
cours dengan springen dan lain?nja. 
Dari kaoem pemenang selaloe men 
dapat kehormatan setjoekoepnja.   

& La Ia EL iya NE 21 SER 
BEP an LA YTEAE Tan JP a TT “2 

Djam 12 siang perlombaan 
boebaran dengan selamat. 
Malam Senen keramaian dilan- 

djoetkan di societeit Harmonie, Pa 
da malam ini ada loear biasa, se- 
bab selainnja jang datang lebih ba 
njak dari pada malam jang perta- 
ma dan malam jang kedoea, poen 
djoega Sri Soenan dengan permai- 
soeri dan beberapa pengiring prin- 
sen dan regenten sama memperloe- 
kan mengoendjoengi. Selain roulet- 
te dan baccarat jang mendjadi per 
hatian sebagian besar dari jang ha 
dlir, di zaal tengah djoega terde- 
ngar soeara muziek dan jazz-band. 
tempat dansa. 

Ng 3 

3 

dibikin 

  

    

    
  

Lelang di Betawi. 

Kemis, 17 Nov. '38. 
Di Petodjoplein 25, lelang barang 

permata (malam) oleh Feniks. 
Di Parapattan 50, toean J. de 

Boer oleh Weltevreden. 

Djoem'at,18 Nov. '38. 
Di Parapattan 50, toean J. de Boer 

oleh Weltevreden fpeneroesan). 
Di Kon. Emmalaan 3, lelang ko- 

misi oleh Hooper. 

Sabtoe,19 Nov. 38, 

Di kamar lelang Betawi, lelang 
tanah oleh Mr. Tan Eng Hoa. 

Di Scottweg 3, toean J. H. Gra- 
venstein oleh John Pryce & Co. 

Di Berenlaan 13, toean H. J. de 
Haas oleh Hooper. 
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' 845 malam Pantoen Soenda oleh 
Oetje mengambil tjeri| 

' tera: ina 
ea . dikoesoema” 
Eno Toetoep 

PMN 29 : 
“ 11,—malam Lagoe Melajoe Tanah 

Seberang 
1— Toetoep 5 

Kemis1' Nov. 
: PMH 45 

5 PMH 45 M, Batavia II 190 M. 
Bandoeng II 103 M 
5.— sore Studio-Orkest, dipimpin, | 

oleh tt. Gloendoeng dan 
Poniman serta dinjanji 
kan oleh Miss Netty| 
dan t. Soehirman 

    

6.20 ,,  Chasidah plaat2 gramf.| 
anda Adzan diwaktoe Magrib | 

dilandjoetkan dengan 
2 Do'a 

6.453 ,, Membatjakan @oer'an 
: dari plaat? gramf. 

oleh M.A. Moein 5 
7T,— malam Lagoe Gamelan Soenda | 
TAI Berita2 sk. dan kabar 

3 dagang 
8&— ,  Lagoe Ambon dimain 

- kan oleh Band »Insu-| 
Sta linde” 

8.20 ,,  Lagoe Arab Modern 
Ba Laga tanin. @oer'enserta 

Oa Chasidah Ta Mk 

3 : Ai 

  

Gamelan Djawa Dari Lagoe Tionghoa 

Aa Solo. ga 8.— , Klenengan dari Poero 
Len Gamboes - Orkest ,,As- . M.N. hadiah dari Sri 

He siham“, dipimpin oleh Padoeka J.m.m. Z. H. 
5G toean Hoesein Bawafi K.G, P- A.A. Mangkoe 

0. Toetoep nagoro VII 
(1 Ri TEMPO. 12.— Toetoep 

— ,  Gamboes- Orkest ,,As- "Kemis, 17 Nov. 

Ke Sa siham" Un pagi Genderan dan tjlem 

NIK A Toetoep poengan 

t 10-— ',,  Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 5.30 sore Lagoe Djawa 

“Zeviler YDH. 7 golflengte BIO. Berita soerat chabar 

107, 53 Meter. — bahasa Barat 

Rebo 16 Nov. 6— , Mengadji @oer'an dan 

5,— sore Lagoe Djawa adhan 

5,  Lagoe Soenda 6,20 ,,  Lagoe Melajoe 

2 Lagoe Hawaiian 6,50 ,,  Lagoe Arab 

An gan Berhenti 7,— malam Hal Igama Islam, oleh 

— malam Berita sk. Indonesia svr. Koespar 

Pa Lagoe Krontjong 17,30 Ber ta Boerat chabar 

» Berita sk Soenda bahasa Indonesia 

» Pidato tentang ,,Pen-| 1.45 ,, Membalas soerat-soerat 

didikan didalam agama 880” -, Lagoe Djawa 

Islam“ oleh njo. Sapeil 99— ,,  Samboengan dengan 

“1 Tjlempoengan ternjanji Societeit Chuan Min 

oleh Nji Endjoeh di Kung Hui 
pimpin oleh t Asmita| 2.— ,, '“Toetoep 

3 Toetoep Djoemat, 18 Nov. 

Kemis 17 Nov. 10.— pagi Lagoe Aneka-warna 

“sore Kinderuurtje terpimpin |12,— siang Toetoep 

Sa gi Dja Pa oleh tante Soep 5,30 ,,  “Lagoe Bali 

7.30 Lagoe Krontjong |6— ,,  Lagoe Hawaiian 5.45 ., Berita soerat kabar 

'8— »  Lagoe Tionghoa 6,30 ,, Berhenti bahasa Barat 

8,30 ,, Berhenti | T— malam Berita sk Soenda ”6,— ,,  Lagoe Soenda 

Da siang Lagoe Arab 7115 ',,  Lagoe Krontjong 6.30 ,,  'Lagoe Djawa 

1230 ,, ” Lagoe Melajoe - | 730, Pidato tentang ,,Toe-| 7,— malam Hal, ,Mahabharata' 

Te in Lagoe Soenda : djoean hidoep didalam oleh "4. R. M. Soetarto 

130 ,,  Lagoe hawaiian agama Islam“ oleh t. Hardjowahono 

2.— Berhenti Sastrawiria Ta Berita soerat kabar 

4— sore LagoeDjawa 8—.,,  Lagoe gamboes bahasa Indonesia 

4380 ,,  Lagoe. Krontjong dan| 8,30 ,,  Membatja @oer'an dan NA Muziek Hawaiian soko 

Stamboel ditafsirkan oleh t. R.H. ngan dari Ming Hwa 

b—. Lagoe Soenda Hoesen (Gan Mamad) Hawaijan Band 

5.50 Berhenti 9— ,,  Lagoe Djawa 9— ,,  Krontjong-Orkest, soko 

8.— malam Membatja sk. 9.30 .,, Lagoe Soenda ngan dari NIAGARA, 

8.30 ,, Opera Melajoe dari pi/10,— , Toetoep Poerwodiningratan, 

| |. ring hitam Djoem'at 18 Nov. Djebres 

”94— Pembatjaan @oer'ande|12.— siang Choetbah sembahjang|i2,— ,,  Toetoep 

Bae Saga ata . Da dari Mas'| ppNgIARAN NIROM TIMOER 

10.—.. — meetoep 1,— lohor Toetoep. . Djawa Timoer 

2 5— sore Lagoe Soenda Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, Soe 

 PENJIARAN NIROM TIMOER 530 Lagoe Djawa rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 

Djawa Barat aa 5 Lagoe Anekawarna II 128, Semarang II 111, 

Bandoeng II 103: Batavia II 1901 630 ., Berhenti SoloII 120 

2 es PM 4, "PMN 29. | 7,— malam Berita s.k. (Indonesia) Rebo, 16 Nov. 

: PMH 45 M, Batavia II 190 Ban.| 7,20 ,,  Lagoe Krontjong Soerabajall Golflengte 68 m, 

— doeng II 103 M. 7,40 , Pemandangan loear ne dan IV 129m | 

| “Ss Rebo 16 Nov. : geri oleh t Kosim 6.30 pagi Lagoe Krontjong dan 

. PMH 2 a na II 190 M,| 8— ,,  Peladjaran Wireng dari in Hang 

. Bandoeng edong P.M.H.B.I. olehj '- » Toetoep 

'”5— sore Dongengan oleh dan) 2 Baen M. B.L| 5— sore Lagoe Tionghoa mo 

- “ centoek anak anak, dil1i,— ,, Toetoep .dern aa 

$ pimpin oleh Tante soed : 520 5, Peladjaran tembang 

5.45 ,,-  Lagoe maa yna dima | BRI oentoek anak-anak di 
— inkan oleh Harry King “Golflengte 86, 96. dipimpin oleh toean 

Link te ne His Boya ai ea Rebo 16 Nov. : #eesione Be 

an 2 Gamelan Djawa, £ iahi | 7,15 malam Flaat-plaat 1g. Sijam : 5 Na oke "aa Cent 

6.20 P nan boa Ken! 7.30 SI Pidato peri hal kese- anak-anak dari oemoer 

6.50 8 Lagoe Tionghoa Yan hatan oleh padoeka t. 9 — 13 tahoen, serta 

Ann an - Dr. R. Saleh Hofarts| pembalasan soerat-soe 

ah malam Concert Krontjongdan| « Soorakartn rat oleh Tante Han 

: Stamboel 8,— . Chabar-chabar dalam| 7. malam Berita soerat kabar dan 

740 ,, Berita? sk. dan kabar H3 bahasa Belanda — kabar dagang 

ME dagang : Hn pa 2 2 115 ,». Membalas soerat? dan 

23 - Rs rapport? 

2 . Be kan 8,30 .  Krontjong-orkest Nia-| 7,20 ,, Diambosn dengan zen 

dipimpin oleh t.t. Gloen gara dengan Miss ' der S.R,I. di Soerakarta 

doeng dan Poniman da |, Alexijah Ie — Tg Meneroeskan siaran da 

lam lagoe Melajoe tia- Khaar Toetoep | ri Studio Nirom, di 

“— da dinjanjikan 6, Kemis 11 Nov. Soerabaja 
— sore Samboengan dengan |12— Toetoep 

Mesdjid Besar 
1,30 malam Berita pers 
TG daa an dalam bahasa dan IV 129 m 

Belanda 5 : . 

8— Hawaiian - band soko- KO nan at Bet 

. ngan The LuShanMin| 7 15 ,,  Toetoep 

. Pa | Semen II 68 m dan1V 129m, Se- 
80. Mengadji Al - @Guran marangll 11im, Djokja 11 128m 

5 Soengn ”Sololl 120m 
1530: 2" “Rortoep ”5— sore  Memperdengarkan 

Djoem'at 18 Nov. Deans Grand Opera da 

12,— siang Samboengan dengan ri Singapore 

Mesdjid Besar BAL Lagoe-lagoe Hawaiian 

1,— lohor Toetoep dimainkan oleh" ,,The 

7,— malam Chabar2 dalam bahasa Coral Islanders" 

Belanda dan beritapers| 5.40 ,, Lagoe-lagoe Arab, di 

NU ia Hawaiian -band soko- waktoe Magrib, menga 

ngan Loh Hua Band 5 | dji dan soeara adzan 

8,30 »  Krontjong-orkest soko| 6.— ,, Memperdengarkan La- 

P3, ngan Sinar Moeda goe-lagoe krontjong 

12,— Toetoep dan stamboel dari piri 
ngan hitam 

PROGRAMMA SR V. 6,40 ,,  Lagoelagoe Hindoestan 

" Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. dan Burma 
“ Rebo16 Nov. 7.— malam Berita soerat kabar dan 

5.30 sore Lagoe Djawa kabar dagang 

545 ',, Berita soerat kabar 1,15 ',, . Membalas soerat-soerat 
bah. Barat “dan rapport-rapport 

6.— ,,  Peladjaran tembang 1.20, Lagoe-lagoe Arab 
oleh t. R. Th. S. Mar| 1.30 ,, Tafsir @oer'an oleh t. 

tosoedirdjo : H. Goefron 

7 — Matari Hal, Kesoesasteraan Dja| 8.15 ,,  Lagoe-lagoe Arab 

wi” oleh t. R. M. Soe- modern 

lardi Hardjosoedjono 8,30 ,,  Disamboeng dengan 

Berita soerat kabar 
bah. Indonesia 

    
TAP : 

15, 

  

  

   

"Kemis 10 Nov. ' 

Soerabaja 1! Golflengte 68 m, 

Missigit besar di Am- 
“ pel Soerabaja, memper     gramf, 

  

  

  

      
Afdeeling Pakket2. 

Kalau Toewan dan Njonja pesan 
satoe pakket jang. 

Harganja . . . f 15.— 

Toewan dan Njonja akan terima 
SATO£ PAKKET, jang terisi 10 

lembar dari roepa-roepa. 

  

Prijscourant gratis   SENEN 163 

| Kain pandj. Blangkon toelis 
rt & Nona Moeda 
Ten : Orange toelis 
ka 5 Tjap Go Meh 
Ea 55 Klengan toelis 
ke 5 Tambal toelis 
Ga n Okel toelis 
kg & Combinatie blan- 

con 
Keta : Kembang toelis 
K3 5 Boenga Tjempa- | 

ka - 

10 Lembar 

  

POEASA 
soedah datang ! 
Kita soedah sediakan kain2 Te- 

noenan serta Saroeng2 dan kain 

pandjang, jang Toewan2 dan 

Njonja2 tida akan ragoe lagi 

memakainja, sebab kita soedah 

pilihkan tjorak dan kwaliteitnja 

jang speciaal. 

1 
1 
1 
l 

sm
a 

1   
TELF, 3909 WEL. 

2 

Pakket Dagang dan 
LEBARAN. 

Kalau Toewan pesan ini pakket 

Harganja ...... 
Toewan akan terima satoe pakket 
jang terisi 10 Lembar dari roe- 

pa-roepa Kain pandjang. 
Kain pandj. Banjoemas pinggir 

10 Lembar 

Toko ,,RADJA PLAAT" 
BATAVIA - CENTRUM, 

  

dengan 
f 20. 

Idem Liris 
Idem gringsing 
Idem poegerpoe- 

hoen 
Idem solo dokter 

1 Idem gading 
£ Idem Materon ha- 

loes 
£ Idem Preanger li- 

ris daoen 
Java by 

Nacht 
“ Banjoemas Kem- 

bang anjar 

” 

” 

” 

” 

5 Miss   
  

dengarkan  Chotbah2 
tentang Agama Islam 
dipimpin oleh badan 
Taswiroel Afkar 
Lagoe-lagoe Arab 
modern 
Toetoep 

1, 

kau 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12. —— 

atas205 m. West-Java : Batavia 126, 

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 

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. 

Rebo, 16 Nov. 

5.— sore  Pemboekaan 

OI Gramofoon muziek 

86,— Barnabas von Geczy 
concenteert 

7.— malam Perkabaran 

T20 Pemand. programma 

Ia ia Mana soeka— populair 

Ori Causerie Dr.E. Janssen 

819.» Omroep Orkest 
9,58, Koersen 

10,— Foorman's Orkest 

1:30 253 Lagoe Dansa 
— Toetoep 

Kemis,17 Nov. 

6.30 pagi Gymnastiek 
6.45” Gramofoon muziek 

In Idem 
8— Toetoep 
1,— ,, Pemboekaan 

IT OS” Opera muziek 

1140 ,, Chotbah Agama 

12,— siang Pianist Wilhelm Back- 

haus 

Tea 55 Xylophoon-virtuozen 

1255015, Omroep Orkest 

1,20 lohor Perkabaran 

Ie Su Omroep Orkest 

2 — Gramofoon muziek 
220 13 Mengoelangi pekabaran 
220 inn Toetoep 

5.— sore  Pemboekaan 
OB A Bi de B.B.C. 
6.— Tentang kepandoean 

COLA Sweet dance music” 

7.— malam Perkabaran 
AO Pemand. programma 

2G Mana soeka—Populair 

OOT Pem. Loear Negeri 

SO, Omroep Orkest 

Otot Gramofoon muziek 
Odoan Lagoe Concert 

0584 9, Koersen 
10,— Jack Hylton 
1l— Toetoep   

5,01 
5,30 
5.49 
6.45 

1,35 
7.45 

9,45 

10, 50 
11.— 

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

B. R. Ns 

Batavia II 

Rebo,16 Nov. 

5.— sore 

LI 

» 

” 

7.— malam 

Pemboekaan 
Peladjaran gymastiek 
Njanjian Tinno Rossi 
Kinderuurtje 
Berita pers 

Symphonie 
Permainan Paul Huff 
Pem. Loear Negeri oleh 
toean Dr. L. F. Janssen 

Orkest tioep 
»Roy Smeck and his 
Hawaiian“« 

Phohi-Relay 
Intermezzo 
Phohi-Relay 
Barnabas von Geczy 
dan Orkestnja 

Viool Concert 
Lagoe Amerika 
Geraldo Night 
Toetoep 

Kemis,17 Nov. 

7— pagi Pemboekaan 
Ok Lagoe gramofoon 
KU Berita pers 
aa Melandjoetkan lagoe 

gramofoon 

23 Toetoep. 

5.— sore  Pemboekaan 
Hb Piano-Soli 
540, »De Weensche Nachte- 

gaal" : 

Gluta Progr. anekawarna 
6,45 ,, Berita pers 

1.— malam Opera 
Sr Potpouri 

kesel Njanjian Duo Hoffman 
SD es Phohi-Relay 
Si ana Intermezzo 
Io— Phohi-Relay 
SO Dansmuziek 
Doa, Orkest muziek 

10,50 .., Vocaal 
1l— Toetoep 

  

  

  

FONDS KEMATIAN 

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

aa lima Kopiah 
mn aka 

    
  

  

ada koedis boeta, djamgan 
ecxeomn, 

A
A
 

RA
 

    

1 

TR 

2 
1 
ia 

3 

        

        
     

    

   

  

   

    

     

  



Rebo 16 November 1938 
      

Ki 4 Pn 7 

AN 3 7 LAN) 

konyh V) ara IS 
2 

lu 

Kita sendiri poen telah bersedia- li 1 falang 
“Ng Ai , Tn Jadaannja, sebeloemnja keramaian 

|itoe dimoelaikan. Koerang lebih 20 
kaoem 'journalisten dari sagala 
bangsa sama datang, jang ditleri- 
ma oleh R.M, Ng. Wignjokoesoemo 
sebagai beheerder dan sementara 
tt. anggota commissie van beheer 
dari Sriwedari itoe. 

| Djam “7,30 sore semoea berkoem 
poel kiosk merah jang diatoer se- 
bagai kantornja comite. Setelah ter 

sedia, karena hari ini djoega akan Ea 
meninggalkan kota sedjoek, menoe| & 

Idjoe kota panas alias Soerabaja. 

FOELANG DARI CONGRES 
P.G.I. DI-MALANG. 

Oleh: Mha. 

Kapat Ceromtaan v LL 
— Pada hari Kamis malam Djoem' : 
1 November 1938, dengan 

onjakit tua laloe ke/ 
'a tempat sanato- 

empat mandi, pemanda- 
ermai, oedara jang nja- 
ijoek, menjegarkan pe 
excursisten, jang sebe- 
es  mengantoek, ka- 

  

SOERAKARTA 

IPembantoe M. menoelis : 

- 
Nadoga Naah kema 
kam Soenan Giri.— 

| noetoep. dari para Ae 
anggota? biasa, masih Hasan 

a . sampai pagi, tetapi 
mbira, apalagi sesoedah 

tah dengan teloer ajam beserta 

12 September 1938. 
Poekoel setengah 9 pagi kita de 

Conflict dalam Soos M.N. di Solo? 

Bestuur lama minta 
berhenti dan diganti 

  dengar oetjapan selamat datang 
dan terima kasih dari toean ber- 
heerder, kita semoea laloe diiring 
mengelilingi lapangan Sriwedari ngan sebahagian para congressisten 

telah ada di-Malang Station, oen 
toek poelang meninggalkan kota 
Malamg, jang permai dan sedjoek, 
sebab congres PGI, dengan 4 Groeps 1 

-Ibondennja telah selesai, hanja ting 

baroes 
Orang mengabarkan kepada 

kita, bahwa beloem lama ini 
di dalam kalangan rijkssocieteit 
|Mangkoenagaran Solo ada satoe 

Pa jang soedah-soedah. j ain @ikeloearkan. (rondgang), oentoek melihat bebe- 

t itoe dibitjarakan teroetan rapa matjam pertoendjoekan dan 
lain lainnja. 

Keadaan tonton jalah bioscoop, 
& in voorstellen, jang | berhoeboeng: wajang orang, ketoprak, stamboel, hal 
dengan onderwijs, nasib dan or 
pen Aan f 

| aa ialah tentang globaal sc 
dgan 

Ta nda 'itoe, Aa ta eta 5 sist 
an pengadjaran menoeroet me-|tai 

tsb., dan kesoekaran2 Aa 3 

Panai 5 Oleh “kineta pm de 
tentang hal itoe, beloem dilakoekan 
Ta loeas, maka oleh Maa 

hafitatna Basa bet 
| berat-ringannja, Haa adunja m 

s3 thode itoe. Segala pendapatan 
“ meriksaannja itoe haroes dikir 

kepada Dag. Verbondsbestuur, 
- nanti akan mengoempoeikan | 

se ala gegevens itoe dan lebih lan), 
djoet akan diperdamaikan dengan 
@ommissie tjabang Solo, sehing: 
PGI dapat mengambil kesimpoelan 

— dan sikap apa jang aroes didjalan 
berhgehoang engan adanja 

"Soeatoe sikap jang sangat berha 

Moedah-moedahan sadja nanti di 
| dapat kesimpoelan, jang kiranja da 

t membawa kebaikan bagi penga 
“djaran . dan pengadjar seoemoemnja. 
Rapat tertoetoep ini, dipimpin 

oleh t.R.P. Prawira di Nata, oud- 
' Voorzitter VB. PGI., jang dimoelai 
djam 8 malam, 'baroe dapat disele- 

: Dana snaa 6 pagi.— 

Hari excursie. 

| Pada hari Djoem' at paginja, as 
5 rapat tertoetoep banjak 

| congressisten jang tidak dapat ti- 
doer dahoeloe, telah didjadikan hari 

irsie itoe didjadikan 2 bagian: 
“Bagian A: Berkeliling kota Ma- 

lang, teroetama akan melihat abat- 
| toir dan fabriek Faroka. 

Bagian B: Keloear kota dengan 
 perdjalanan Malang—3atoe—Poen- 

— ten—Sirigosari—Malang. 
. Sebab kita toeroet excursie ba- 

gian B., akan kita kisahkan sedikit 

per jalanan itoe. Djoemlah excur- 
— sisten bagian A ada 2 autobus, dan 

—. loear kota ada 4 autobus, semoeanja 
| besar | 

. Poekoel Pp pagi moelai berangkat, 

|. menoedjoe Batoe tempat sanato-| 

|jang diterima 

em merasai ketaka 
sebab boeahnja masih hidjau 

en ada jang masak. 
92 ri sini, perdjalanan kem 

-Batoe, dimana oleh Sub | 
an excursie telag disedia 

lengan setjoekoepnja 
oleh para excursisten 

ngar segela kegembiraan. 
Peroet tjoekoep penoeh, perasaan 

Haa elah hilang, perdjalanan di 
Tn tkan ke-Singosari, dimana da 

: dilihat tjandi dan artja2 pening 
An orang zaman dahoeloe. Setelah 

| tjoekoep penglihatan disitoe, auto- 
dibalikkan toedjoeannja, me 

1oedjoe kota Malang, dan sampai di 
tempat hotel masing2 djam 3 siang. 

Malam kesenangan (gezelligeavond) 

Pada malamnja, djadi hari Djoem 
'at malam Sabtoe, dengan bertem- 

,Ipat digedoeng bioscoop Emma-The 
'ater djoega, telah diadakan malam 
kesenangan (gezellige-avond), oen- 
toek kenang kenangan para congres 
sisten, kepada kota Malang jang 
molek dan sedjoek itoe. 
Moelai djam 7.30 malam gedoeng 

'bioscoop itoe soedah penoeh oleh 
para congressisten dan anggota? 
P.G.I. tjabang Malang beserta anak 
'isterinja. Dipertoendjoekkan terle- 
bih dahoeloe reclame-film dari N.V. 
Impla, jang sengadja datang dari 
Soerabaja. Kita poedji activiteit 
bangsa lain didalam memadjoekan 

'Iperoesahaannja dengan djalan re- 
clame. “ 

Selesai pertoendjoekkan itoe, di- 
landjoetkan pidato wakil Dag. Ver 

ndsbestuur (t. R.P. Prawira di 
Nata), Panembrama oleh anak anak 
moerid sekolah P:G.I. dan beberapa 
Ipermainan soembangan dari para 
congressisten. Ijs lilin model Ban- 
doeng dari t. R. Soeradiwidjaja ma- 
de in Djakarta, djoega tidak keting 
galan, jang mendapat samboetan 
applaus dari sekalian jang hadir. 
Malam kesenangan itoe dapatlah 

dihabisi sampai djam 12 malam. 
Hari ini Sabtoe, 12 Nov. 1938, soe 

dah banjak para congressisten jang 
meninggalkan kota Malang, poelang 
ketempatnja masing?, karena cong- 
res P.G.I. dan 4 groepsbonden telah 
selesai, hanja tinggal groepsbond 
'OKSB jang masih mengadakan cong 
resnja, sebagai rapatnja jang ke3.   

gal Groepsbond OKSB. sadja. 

Lima" no. 3 soedah 

kedjoeroesan Soerabaja. 
kepada kita, 

moeka poetjat, mata mengantoek, 

congres. 
Toeroen dari station Soerabaja- 

Goebeng, langsoeng sadja kita me 
'noedjoe keseboeah: hotel, dan sete 
lah mendapat kamar, tidak berajal 
lagi kita beserta orang kawan con 
gressisten menoempang 2 boeah ken 
daraan amco ke Oedjoeng, sebab 
ingin mengindjak tanah Madoera, 
tanah air toean Directeur-Hoofd- 
redacteur Harian ' ini, meskipoen 
hanja sekedar menjeberang sam- 
pai di Kamal sadja. 

Dengan wang 15 atau 25 atau 50 
sen kita soedah dapat menoempang 
voerboot kl. 3—2 atau 1, jg biasa 
selang setengah djam memperhoe- 
boengkan Oedjoeng dengan Kamal. 
Dalam koerang lebih seperempat 
djam kita telah mengindjak dara- 
tan Madoera. Setelah berkeliling Ka 
mal, kita poelang lagi dengan me- 
noempang perahoe tambangan, ig 
memang mendjadi penghidoepan jg 
teroetama bagi pendoedoek Kamal. 
Dengan wang f 0.50 bocat berlima 
kita telah kembali mengindjak pe- 
laboehan Oedjoeng lagi. 

Tiba didarat dengan tjepat kita 
berdoea - kawan jang 3 orang merasa 
sangat pajah, teroes poelang ke 
hotel-mengambil seboeah taxi, oen- 
toek melandjoetkar perdjalanan, per 
gi berziarah kemakam Soenan, 
Giri, dekat kota Gersik, djaoehnja 
dari kota Soerabaja kira? ada 20 km. 
Makam itoe adanja dipoentjak se 

boeah boekit ketjil, dari djalan besar 
naik sampai ketempat makamnja 
kita melaloei djalan jang bertangga- 
tangga batoe. Sampai didalam soe- 
dah banjak orang jang sedang ber 
do'a, sembahjang dan mengadji. 
Disebelah makam itoe kekanan ada 
berdiri seboeah mesdjid jang besar. 

Sebagai ditempat jang dipandang 
keramat ditempat-tempat lain, se- 
perti jang telah kita lihat diloear 
Batang, Betawi, dan di Goenoeng 
Djati loear kota Cheribon, disini 

jang meminta-minta sedekah kepada 
barang siapa jang datang kesitoe. 

Setelah tjoekoep penglihatan kita, 

poelang kembali ke Soerabaja. 

Soerabaja Goebeng, 
Mataram (Djokjakarta, 

Tepat pk. 9 kereta api ,,Si Tjepat 

poen berkeroemoen anak-anak ketjil 

laloe toeroen lagi kebawah, naik taxi 

Paginja dengan sneltrein poekoel 
( pagi kita meninggalkan station 

eenjor ke 

jang tidak kita harapkan, 
hingga R.M. Darmoro  Soerjo- 
darmodjo dengan R.M. Sapardi min 

moelai|ta berhenti bersama? dari djabatan 
"(berangkat dari station menoedjoe Inja sebagai voorzitter dan secretaris 

Tampak 
para congressistenlitoe. Lebih djaoeh orang dapat me- 

masih gembira, meskipoen njata Ingabarkan, bahwa berhoeboeng de 

dari Soos kepoenjaannja Rijk M.N. 

ngan berhentinja doea toean-toean 
lelah pajah mengeroeti djalannja |terseboetdiatas, bestuur lain-lainnja 

sama menjerahkan kepada pemeren 
tah Rijk M.N. soepaja soesoenan 
bestuur di Soos itoe dibikin baroe 
sama sekali. 

Sekarang dari pihaknja pemerin- 
tah Rijk M.N. telah ada ketetapan 
oentoek menjoesoen bestuur baroe 
jang sekarang terdiri dari toean-: 
toean R. Ng. “Josowidagdo voorzit- 
ter,” M. P.S, Tjokroatmodjo vice- 
voorzitter, R. P. S. Hardjowirogo dan 
M. Ng. Wirosoedarmo secretarissen, 
R. M. Dm. Brotodarmojo dan M. Dm. 
Tjitrodarjono penningmeesters, R. 
M. P, Sidhiono Djojopoespito, M. Ng. 
Tjitrohoebojo, R. M. Ng. Wirjodar- 
sono, R. Ng. Soewardjo Djojorahar- 
djo, M. Sastrosoekotjo, R. M.S. Wir- 
joko Wirjohoedojo dan R.M. Soe- 
larto commissarissen. 
Apakah betoel alasan permintaan 

berenti dari voorzitter dan secreta- 
ris lama dan bestuur lama seloe- 
roehnja itoe ada sebab-sebab jang 
tidak kita harapkan, itoe beloem 
njata betoel, karena menoeroet ala- 
san jang dapat dioemoemkan, bah- 
wa permintaan berhenti itoe karena 
dari tidak ada tempo, sebab dari 
pekerdjaan lain dan dienst jang 
sangat banjak. 

— O — 

Vergadering Krido-Watjono di Solo, 

Mr. K.R.M.T. Wongsona 
goro dipilih mendjadi 
voorgitter 

Pada malam Saptoe tanggal 11/12 
November ini perhimpoenan ,,Krido 
watjono” telah mengadakan verga 
dering loear biasa, bertempat diroe 
mahnja R. Ng. Sastrosasmito di Pa 
sarkembang (Solo), jang dikoen- 
djoengi oleh koerang lebih 50 orang 
anggota. 

Setelah djam 8 sore vergadering 
diboeka oleh wakil voorzitter seperti 
biasa, laloe membitjarakan tentang 
keadaannja perhimpoenan itoe, jang 
hingga sekarang ini telah hampir 
25 tahoen berdirinja, agar soepaja 
maksoed dan toedjoeannja itoe di 
perbaiki (georganiseerd). 

Hal ini laloe mendjadi pembitja- 
raan sampai pandjang-lebar, jang 
achirnja vergadering menetapkan 
satoe commissie, oentoek mempela- 
djari dan memperbaiki statuten dan 
huishoudelijk reglement, agar soe- 
paja bisa selaras dengan keadaan 
zaman. 

Adapoen jang terpilih mendjadi 

  

  

“bah doea ratoes roepiah 

Sebab persdelict, 
cier van Justitie di Betawi 

— meminta soepaja toean Th. Ar (on- 
kes) A (gerbeek1 didjatoehi hoekoe 

£ 200 disebabkan aan 

Ka Honda! 
? 8 , dida-| 

maka mr. J.G.A. ten Siethoff me- 
ngoetjapkan apa jang sampai kini 

Indonesia. 
| Fetelah ini laloe dimoelai rapat- 
nja tertoetoep, dan kongres itoe 
|akan selesai hari Rebo malam nanti. 

s5 9 — 

College van Gedelegeerden 

Soallidmaatschap 
R.ALA.A. Soeriana- 
taatmadja. 

Diantara soerat? jang masoek an 
iltaranja ialah poetoesan toean besar 

rangan, bahwa lidmaatschap toean 
p-IR.A.A.A. Soerianataatmadja tidak 

dibatalkan oleh tidak hadirnja dan 
— Hebih dari 8 boelan berada diloear 

nti 
d van Indie, koman 
laoet, direktoer2 De 

akil2 dari kacem aga- 
c dan protestan dil. 

Indonesia. 

Ordonnansi 
haman karet. 

Jang dibitjarakan ialah pertanja- 

pena- 

Jan apakah perloe sekali kalau ter- 
e-|mijnnja dipandjangkan jg dipakai 

oentoek membitjarakan ordonnansi 
tentang alat? goena menanam karet. 
IRentjana itoe telah diterima dengan 
Itidak ada peroebahan.   

. Toean van den Bussche memboe | 
ka kongres itoe, dan setelah itoe| 

dikerdjakan oleh Roode Kruis di| 

Goebernoer Djenderal dengan kete-| 

nansi 

laloe lintas. 

perdjalanan laloe lintas. 

bitjaraan soal 
sampai 21 November. fAneta). 

—-&— 

Direktoer Alg. Proefstation 
Pertanian. 

seen 

Kongsol Djenderal Tiongkok 

burg. 

kas kongsol djenderal Tiongkok, 
Fartsan T. Sung,   di-Johannerburg: 

Penambahan ordon 
peratoeran 

Kemoedian jang mendjadi pembi- 
tjaraan ialah oentoek mengoebah 
penambahan ordonnansi peratoeran 

Oleh karena Memorie van Ant- 
woord telaat datanknja, maka pem- 

“itoe dioendoerkan 

Aneta mendengar, bahwa Peme- 
rintah menjetoedjoei pengangkatan 
dr. Posthumus mendjadi direktoer 
Algemeene Proefstation Pertanian. 

pindah ke Johannes- 

Aneta mengabarkan, bahwa be 

telah dibe 
noem mendjadi Kongsol djenderal 

anggota commissie itoe, ialah toean 
toean R.M.T. Poerwodipoero voorz., 
R.M, Ng. Poerwosastro, R.M. Ng. 
Kartohandjenro, R.M. Saronto Koe- 
soemodirdjo, R. Ng. Sastrosasmito, 
R. Ng. Sastrowirjanto dan R. Soe- 
radi Sastrokarjono anggota. 

Adapoen jang dipilih mendjadi 
bestuur baroe ialah toecan? mr, K. 
R.M.T. Wongsonagoro  voorzitter, 
K.P.P. Soerjodipoero vice-voorzitter, 
R. Ng. Sastrowirjanto dan R.M. Ng. 
Kartohardjendro secretarissen, R. 
Ng. Wignjodiprodjo dan R.M. Ng. 

ters dil.nja sebagai anggota. 
Djyam 12 malam vergadering di 

toetoep dengan selamat. 
9 — 

Malaman di Sriwedari Solo 
Pers-rondgang. 

Sebagaimana jang telah kita ka- 
barkan disini, maka moelai tg. 13 
sampai 24 Nov. ini dalam Sriweda 
ri Solo diadakan keramaian ,,Male- 
man” jalah keramaian-Ra'jat jang 
tiap-tiap tahoen diadakan oleh Rijk 
Kasoenannan Soerakarta oentoek 
menghormati waktoe malaman da- 
lam boelan Ramadhon (Poeasa|. 
Berhoeboeng dengan itoe, maka 

pada hari Saptoe-sore (malam- 
Minggoe) tg 12-13 Nov. ini semoea 
wakil pers jang ada di Solo sama 
dioendang, oentoek menjaksikan ke   Sapardi Sastronadpodo penningmees 

rejog-Ponorogo, doger dan pentjak 
dari Priangan, krontjong perem- 
poean dari Bandoeng dan masih 
banjak lagi lainnja. Adanja toko2 
dan bango bango ada banjak djoe 
ga, diantaranja ada boeah keradji- 
nan Ra'jat di daerah gewest Soera- 
karta jang soenggoeh boleh dibang 
gakan kehaloesan dan kebaikannja. 

Restaurant ada banjak dan ma- 
tjam matjam. Sebagai extra diada- 
kan krontjong concours, worstelen 
boksen dll.nja. 

Semoea laloe berkoempoel di res- 
taurant Sriwedari (dari toean Ong 
Djie Soey), oentoek didjamoe ma- 
kan dan minoem bersama-sama. Ha 
bis makan diadakan pidato oleh R. 
M. Soedarjo Tjokrosisworo sebagai 
wakilnja semoea journalist jang di 
oendang dan oleh R. M. Saronto Koe 
soemodirdjo sebagai wakilnja Sri- 
wedari bagian publicatie. 

Bea masoek dalam Sriwedari te- 
tap seperti biasa saban harinja, jai 
toe 6 sent boeat Indonesier dan 9 
cent bagi boekan-Indonesier. 

Commissie van beheer Sriwedari 
terdiri dari toean-toean dr. R. Moe 
hammad Saleh Mangoendihardjo 
voorzitter, drs. C. F. H. Braun vice- 
voorzitter, R. Ng. Wignjodiprodjo 
secretaris, R. M.T. Gitodipoero dan 
R. M.T. Poerwodipoero anggota, se 
mentara R. M. Ng. Wignjokoesoemo 
sebagai beheerder dan merangkap 
penningmeester-secretaris dari ke- 
ramaian Maleman ini. 

ca Y mewan 

POERWAKARTA 

Pembantoe menoelis : 

Perkara comite pendirian Mesdjid 
Pasardjoemahat 

Sebagaimana pembatja dari ini 
soerat kabar dapat mengetahoei 
bahwa di Poerwakarta, telah diben 
toek comite pendirian Mesdjid Pa- 
sardjoemahat, adapoen bestuur da 
ri comite itoe kebanjakan dari ka 
oem moeslimin Arab dan diantara 
nja ada djoega tertjantoem nama 
nja Toean A. Bratamihardja. 

Oleh karena adanja toelisan dari 
seorang correspondent disana jang 
seolah-olah menoendjoekkan kritik 
nja terhadap bestuurs dari Comite 
terseboet, teroetama perihal keoea- 
ngan olehnja menerima dan menge 
loearkannja, toelisan mana ada men 
djadi perhatian wakil pemerentah 
disana, sehingga pada waktoe jang 
beloem seberapa lama (dalam ini 
boelan poeasa) bestuur dari comite 
terseboet soedah diperiksa oleh sa 
lah seorang wakil pemerintah jang 
'berkewadjiban, dan pendapatan pe 
meriksaan itoe terdapat tidak koe- 
rang sesoeatoe apapoen, baik dari 
penerimaan wang maoepoen barang 
oentoek itoe pendirian, begitoepoen 
pengeloearannja dilihat dengan ke- 
adaan Mesdjid jang telah berdiri 
berwoedjoed  keadaannja, alhasil 
djempol jang di isapnja.— 

Dengan toelisan ini kami peri- 
ngatkan kepada penoelis tadi, agar 
tidak mendjadi tjemarnja nama 
soerat kabar bangsa awak, diminta 
dengan hormat akan kemoekanja 
sebeloemnja segala warta-warta di 
kirim kepada Redactienja s.s. k. 
terlebih dahoeloe diselidiki halnja 
jang dengan kejakinan dan benar- 
benar keadaannja, bertindak teliti 
sebagai correspondent oemoem me 
njetoedjoeinja.— 

GG saman 

KLATEN 
Perampokan di Gantiwerno 

Menoeroet berita Aneta dari Se- 
marang, sekawan perampok telah 
melakoekan perampokan didesa Gan 
tiwerno, district Gondang, daerah 
Klaten. 
Pendoedoek doesoen jang datang 

hendak menolong telah mendapat 
serangan dari pehak perampok de- 
ngan golok, sehingga beberapa o- 
rang mendapat loeka2, antaranja 
seorang kebajan. 

Soedah itoe pehak perampok me 
larikan diri. tetapi di Patoek bisa -   ditangkap.  



  

  

KAWAT 

Tiongkok 3 

Barisan pertahanan baroe dari 
pihak Tionghoa 

Changsha, 14 Nov.(CNA):Keti 
ka ya-oekan2 Djepang dengantidak 
terhenti-henti melakoekan serangan 
di kota Yochow, baik dari sebelah 
Timoer maoepoen dari sebelah Barat 

maka pada sa'at itoe djoega pa- 

soekan2 Tionghoa dari sedikit ke 
sedikit soedah berhasil melarikan 

| diri dari kota Yochow itoe. 
|. Pasoekan Tionghoa meroepakan 

soeatoe barisan baroe kembali dide- 

kat Matang, seboeah kota jang le- 

taknja kira kira 15 km. sebelah 
Selatan dari Yochow. 

  

Adapoen sebab2nja, bahwa 
pasoekan2 Tionghoa ini moen 

. doerkan diri dari kota Yochow 
itoe ialah ta' Jain dan ta' boe 
kan karena pihak Djepang me 
lakoekan tindasan keras terha 

dap mereka itoe. 

Pasoekan2 Djepang kini soe 
dah bergerak dari Taolin me- 
noedjoe arah keselatan dan 
bermaksoed akan memoetoes 
kan sajap belakang dari pa- 
soekan2 Tionghoa jang ada di 
dekat Matang. 

Pasoekan? Tionghoa soedah ber- 

koempoel poela di Polo, 60 km. se- 

belah Selatan dari Matang dan siap 

oentoek menghentikan gerak Dje- 

pang jang menoedjoe ketempat ini. 

Sementara itoe terbitlah kebaka- 
ran besar di Changsha. 
Adapoen sebab-sebabnja kebakaran 

ini hingga kini beloem diwartakan 

dan selandjoetnja keran beberapa 

roemah roemah jang ada didalam 
kota Changsha itoe sebahagian be- 
sar dibikin dari kajoe, maka dengan 
moedahlah kebakaran ini meloeas- 
kan sajapnja kelain-lain tempat. 

Lithauen 
Antanas Smetona dipilih mendjadi 

president kembali. 
Transocean dari Kovno 14 Nov. 

mengabarkan, bahwa dari soeara 
120, Antanas Smetona mendapat 118 
soeara oentoek dipilih mendjadi pre 
sident Lithauen kembali. 

— 0 — 

Bulgaria 
Kabinet berlaloe. 

Reuter dari Sofia 14 Nov. menga- 
barkan, bahwa kabinet telah berla- 
loe. 
2 To 

Djerman 
Larangan kepada Jahoedi oentoek 

memboeka beurs. 
Reuter dari Berlin 14 Nov. me- 

ngabarkan, bahwa bangsa Jahoedi 
boeat sementara waktoe dilarang 
oentoek memboeka beurs. Maksoed 
pengoemoeman itse ialah berhoe- 
boeng dengan banjaknja pendjoealan 
simpanan bangsa Jahoedi jang di 
maksoedkan oentoek dipakai goena 
bersama-sama membajar denda ber- 
sama sedjoemlah 1 miljard itoe. 
Tetapi hal ini ditjegah oleh Nazi. 

Lagi poela Reuter menambah, 
bahwa didengar kabar aandeel 
bangsa Jahoedi akan diambil over 
oleh koemisi beurs. 

—O— 

Nederland 
Memerie van Antwoord anggaran 

-.. belandja djoestisi 

A.N.P, dari Den Haag12 Nov, me 
ngabarkan, bahwa memorie van Ant 
woord oentoek anggaran belandja 
djoestisi sebagai berikoet: Rentjana 
hoekoem oentoek menambah angga 
ran belandja B.W. dan wettelijke bur 
gerrechtsvordering jang mengenai 
pertjeraian dalam perkawinan tidak 
dihiraukan oleh departement. 
Dimadjoekan pertanjaan, apakah 

dalam waktoe pertentangan seka 
- rang makin besar ini, peratoeran 
peratoeran jang mana sekarang te 
lah tjoekoep, ataukah beloem wak 
toenja sekarang oentoek membatasi 
kemerdekaan soeara merdeka. 
/ Berhoeboeng dengan ini maka 
menteri tidak menjangkal bahwa 
memang beberapa kedjadian menoen 
djoekkan perloenja direntjanakan 
tindakan2 jang lebih keras lagi. 

Bersetoedjoean dengan pendapat 
beberapa anggauta menteri berang 
gapan poela, bahwa tindakan2 ter 
hadap keterlaloean jang didjalan 
kan dengan berhati-hati benar. 
Dimintakan poela, soepaja hoe- 

koem boeat lasjkar pembelaan ne- 
geri diboeat begitoe roepa, hingga 

“nanti dalam 'permoelaan tahoen 
1939 boleh didjalankan, « 

  

   

“Orfang2 pelarian loe- 
arnegeri. 

Adapoen orang? pelarian loear ne 
geri dalam tahoen2 jl. dimasoekkan 
dalam negeri itoe adalah oleh kare 

Ina kepentingan nasional dan bersa 
ma perasaan kemanoesiaan serta a- 
dat adat nasional. Nederland me- 
mang dari oesaha pemerentah sela 
loe mendjadi negeri jang memberi 
perlindoengan sementara waktoe ke 
pada orang-orang asing. 

Orang mengharap soepaja orang 
orang pelarian itve dari Djerman 
dan Oostenrijk dalam badan inter 
nasional dalam komperensi Evian 
dapat diselesaikan. 

Poen didoega, bahwa sebagian be- 
sar dari orang2 pelarian itoe akan 
pindah kelain negeri. : La 

Memorie van antwoord anggaran 
belandja keoeangan. 

Beloem djelas bagaimana dalam 
hari datang padjak penghasilan,pa- 
djak pendapatan nasional dan pa- 
djak keoentoengan, akan disoesoen 
dan beloem terang poela, peroesa- 
haan apakah jang akan diadakan 
pada hoekoem padjak penghasilan. 
Tentang ini akan ditoenggoe da- 
tangnja nasehat dari koemisi Bo- 
denhause, jang akan mengambil 
bagian besar dalam tindakan2 pa- 
djak jang baroe dioesoelkan itoe. 
Dalam pada itoe jang masih ber 

djalan jaitoe keberatan? terhadap 
hilangnja bankgeheim. 

Bea masoek teh. 
Oentoek mempertahankan bea ma 

soek teh dari 75 sampai 100 kg. ma 
sih tetap sadja alasannja. Ada di 
maksoedkan djoega oentoek mentje 
patkan toeroennja masoek teh jang 
choesoes, berhoeboeng dengan om- 
zetbelasting. 

Pertanjaan jang dimadjoekan, 
apakah kiranja perloe astana Kneu- 
terdijk dimiliki oleh pemerentah, 
dalam waktoe ini masih dalam per 
timbangan pemerentah. Kalau ada 
kesempatan “oentoek  membelinja, 
maka nanti hal itoe akan dimadjoe 
kan dalam Kamer. 

: Lap 

Tentang ketjelakaan ” Ysvogel” 

Tentang ketjelakaan kapal ter- 
bang “Ysvogel“ di Schiphol itoe ti 
dak berapa terang pendjelasannja, 
sebab ketika pendoedoek disitoe men 
dengar doea kali soeara keras me- 
moekoel?, maka mereka datang ke 
loear oentoek melihatnja, dan ke- 
moedian tahoe tahoe soedah djatoeh 
kapal terbang itoe kedalam selokan 
Dalam keadaan demikian ini sa- 

lah satoe motornja terlempar dja- 
oeh sedikit, sedang roda jang kanan 
djaoehnja djatoeh ada. 200 meter 
dari badannja dilain tempat lagi 
ada potongan sajap. 

Jang masih bisa bersamboeng tjoe 
ma ekornja, sedang sajap kiri ter 
petjah2 dan terlempar djoega seperti 
penoempang--penoempangnja. 
Dalam pada itoe kantong-kantong 

isi soerat jang diangkoet, tidak roe 
sak apa-apa. 

— Oo — 

Jang mati 6 orang 

Selandjoetnja dikabarkan, bahwa 
kini jang ketahoean mati ialah 6 
orang, antaranja orang orang perem 
poean dari Djerman, Inggeris dan 
djoega dari Zeeland. 
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Menolong anak? Jahoedi jang dari 
Djerman. 

A.N.P. dari Naarden 14 Nov. 
mengabarkan, bahwa bestuur ge- 
meente di Naarden sanggoep mem 
berikan roemah jatim jang semen- 
djak beberapa lamanja tidak didia 
mi, oentoek dipakai goena perlin- 
doengan anak2 jatim Jahoedi jang 
kini berada dibatas Djerman. Kini 
telah diambil tindakan2 oentoek me 
nolong anak-anak itoe soepaja da- 
Da melaloei batas masoek Neder- 
and. 

Pertandingan main tjatoer. 
Dari Haarlem A.N.P. 14 Nov. me 

ngabarkan, bahwa pertandingan 
main tjatoer jang ke-enam rondenja 
Keres telah dapat mengalahkan 
Capablanca, sedang Euwe dapat 
mengalahkan Reshevsky, dan Flohr 
mengalahkan Botwinnik, dan per- 
tandingan Aljechin—Fine oeroeng. 

—() —— 

Kampioen boksen middelgewicht. 
A.N.P. dari Rotterdam 14 Nov. 

mengabarkan, bahwa seorang Griek, 
Christoforidis telah mengalahkan 
van Klaveren oentoek kampioen 
boksen middelgewicht dalam punten, 
hingga van Klaveren kalah dalam 
titelnja. 

men AYO i 

Berhoeboeng dengan soerat 9 orang 
kepada Colijn 

14orang professional 
“ikoet serta. 

Dari Den Haag A.N.P,. 14 Nov. 
mengabarkan, bahwa 14 orang pro-   fessional-professional dari peroesa- 

  

haan telah menjoerat soerat terboe 
ka berhoeboeng .dengan soerat 9 
orang jang ditoedjoekan kepada 
Colijn doeloe itoe. Adapoen jang me 
nanda tangani ialah prof.-prof. T. 
H. Limperg, D. Dresden, H. Fryda, 
H, Goudriaan, H.A, Kaag, P. Lief- 
tinck, F. de Vries, dan selandjoet- 

Leeuwen, ir. A. Plate, mr. dr. L.F. 
H. Ragout, P.E. Tegelberg, E.D. van 
Walree, ir. J, van Waerden jang me 
madjoekan pendapatannja tentang 
tindakan tindakan oentoek mengoe- 
rangi kekoerangan kekoerangan. 

—& — 

Roemenia 
Radja Carol ke Londen 

Transocean dari Boekarest fiboe 
kota Roemenia) mengabarkan, bah- 
wa hari Minggoe jl. radja Carol 
bertolak ke Londen goena mengoen 
djoengi Inggeris. Radja itoe dian- 
tarkan oleh radja moeda Michael 
dan menteri loear negeri, Comnen. 

gowa i 

Inggeris 
Perdjandjian Ioggeris — Itali berla- 

koe moelai 16 November 1938. 

Reuter dari Londen 14 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa premier Cham- 
berlain memberi tahoekan kepada 
Lagerhuis dalam djawaban jang 
tertoelis, bahwa. perdjandjian Ing- 
geris — Itali moelai berlakoe tang- 
gal 16 November 1935. 

—-I— 

Moesjawarah Inggeris—Djerman 
ditoenda.! 

United Press dari Londen 4 Nov, 
mengabarkan, bahwa dari fihak jg 
lajak dipertjaja didengar kabar akan 
ditoendanja pembitjaraan Inggeris 
—Djerman, jang moengkin djadi 
oentoek mempertahankan perdamai- 
an Eropah diatas dasar jang kekal. 
Penoendaan itoe boeat tempoh jg 

tidak tertentoe, berhoeboeng dengan 
keriboetan2 terhadap bangsa Jahoe 
di dan serangan Hitler teroes mene 
roes kepada anggauta Parlement 
Inggeris. 
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Pemilihan cemoem jang 
akan datang. 

Havas dari Londen 4 Nov. me- 
ngabarkan, bahwa s.k. ,,Manches- 
ter Gardian“ memoeat berita ten- 
tang akan adanja pemilihan oe- 
moem dalam permoelaan boelan Fe- 
bruari j. a. d. sepandjang pemberita 
hoean oleh fihak jang lajak diper- 
tjaja, 

—o— 

Pembitjaraan Inggeris— Djerman 
poetoes tengah djalan. 

Reuter mengabarkan, bahwa ten- 
tang pemoetoesan pembitjaraan Ing- 
geris — Djerman, premier Chamber- 
lain dalam Lagerhuis telah mene- 
rangkan, bahwa tidak seorangpoen 
maoe menjetoedjoei perboeatan ke- 
djam di Paris itoe. Poela tidak 
maoe membelanja. Tetapi di Ingge- 
ris terdapat sympathie besar terha 
dap mereka jang menderita oleh ka 
rena perboeatan itoe. 

Protest teroes toeli- 
sanpersDjerman. 

Zaakgelastigde Inggeris di Djer- 
man diberi instruksi oentoek mema 
djoekan protest keras kepada peme 
rintah Djerman berhoeboeng de- 
ngan toelisan toelisan jang baroe- 
baroe ini dalam soerat kabar Djer 
man, jang menjeboet, bahwa bekas 
menteri-menteri dan anggauta La- 
gerhuis Inggeris ikoet dalam pem- 
boenoehan von Rath di Paris itoe. 

Pengoeroes poetoesan 
Chamberlain Amerika 

Havas lebih landjoet memberita 
kan, bahwa sekalipoen Chamberlain 
tidak bisa mengadakan moesja 
warah dengan Djerman selama Djer 
man selaloe menoentoet bangsa 
Jahoedi jang tidak-tidak itoe, teta 
pi poetoesannja itoe mempoenjai 
pengaroeh besar kepada pendapat 
oemoem di Amerika. 
Koendjoengan pembesar? Inggeris 

ke Amerika Oetara itoe tidak akan 
dilakoekan dalam keadaan jang 
baik, berhoeboeng dengan beloem 
adanja'perssetopedjoean Inggeris dan 
Amerika dalam hal kehormatan 
Pa jang mengenai soal di Paris 
itoe, 

  

  

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.         

nja ir. G.A. Kessler, mr. H.F. van| 

  

  

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 

Perhijasan lapis mas foea (mas 'oekon) 22 kits roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radiin dan 
neljis, Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 

(Pakai soerat garantie). 

harga harga mahal, 

“Gelang tangan boeat orang toea per pasang 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) 
Gelang rantei biasa per stuk 
Gelang ranlei dioekir kembangan per stuk 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran 
'Broch dada roepa2 model per stuk 

Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

Toko ,T RIO” 
TOELOEN GA GOENG 
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Tjoba doeloe Anggoer Darah kita ! 
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Bapa a 
PASSARSENEN 110 
ANE A3 

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer 

Hoofd agent 
Taij Ho Tong 
Kng An Ho) Batavia 

agent agent 
Eng Thajj Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 

Thaj An jan Djokja 

Eng Sioe rong Tjifatjap 

Ek GoanTong Tasikma- 
laja 
Djin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaj Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekalc- 
Tjie An Ho) ngan 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 
Kng Ho Tong Cheribon 

Thay Ho Tjoen $oeka- 
Naba boemi 
Rinj n 

Eng Hok An) Bogor 

Eng An Kongsie) Mr, 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSanJokFongabang 
Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

Ban Hok Soen Tangerang 

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

HARGA 
Botol besar f 3.- 
Botol kefjil f 1.75 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 
sANGGOER DARAH“ tida ijampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 
akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe 
makan dan banjak lagi kagoena'annia. 
  

  

SPORTWEEK IKATAN SPORT INDONESIA 

  

  

  
  

    

  

  

Sg : Pend patan | Djoem- 
Terima dari ifa an it 

11. P.T, H. H. Kan, Batavia-Centrum. — £ 5,— 
12. ,, Dr. Ir. Han Tiauw Tjong, Semarang. mom £ 10,— 
13. , Nj. Soenarjo Mangoenpoespito cs., S'mg. — f 1,55 
14. Indon. Leden Volksraad. No. 6 114350 
15. ,Surya Wirawan”, Djakarta. No, “Ornt025 
16. idem No. 8 If 0,60 
17. T. Mr. Imam Soedjahri, Kediri. No TO A25 
18. T. Marah Djani, Bandoeng. No 3 Nb Doo 
19, P.S. B.L., Blitar. No. 28 1f 7,55 
20. T. Mr. R.M. Soerjodiningrat, Jogja P.K.N, 

Moeda. No esp 350 

21. T, Ambijah, Menteng Batavia-Centrum. No. 16 If 9,75 
99 PsTUI, DrsDjakarta. a.| No. 166 |f 9,75 
23. idem br No. Io. kt. LO 
24, B.B.T., Tjirebon. a| No. 997 |£ 0,75 
25. idem bi Nor 200. ht 085 
26. Indonesia Moeda, Tjabang Solo. a.| No. 114 jf 8,— 
27. idem € idem b.| No. 115 |£ 0,25 
28. idem , Klaten &| No. 125 df 224 
29. idea » Pemalang d.| No. 114 |f 2,30 
30. idem » Bogor e.| No. 128 jf 3,70 

2: idem » Pematang Siantar £| No. 13) |£ 3,60 
32. idem » Medan ga 2 fr 236 
33. I. D. T. B., Djakarta mer Worker 2,50 
34. idem bi No.12 Yt 425 
35. T. Tareka, Bogor. No. 212 If 5,50 
36. P. K. I. D., Djakarta. No. 215 |f£ 4,— 
37. PLP. T.I., Semarang a| No. 2387 |f 4,20 
38. idem b./- No. 240 Ft 5-5 
39. T. Mr. Budyaro PeltIDT, Djember, No. 246 If 2,75 

Totaal pendapatan lijst-lijst f 139,105 
: & (26 lijstenj 

Tida disertai list: 
40. Indonesia Moeda, Tj. Soerabaja. £ 3— £ —— 
41- P.K.I. D.' Batavia Centrum f 5. — f 8.— 

Totaal sokongan oeang £ 251.005 : 
Lijst-lijst jang kami terima kembali dengan tidak diisi sokongan: 
No. 7, 100,134 t/m 147.213.214.221 t/m 224.236.238.239, semoea ada 

25list. 
Totaal kami terima kembali 26 ditambah 25 djadi 51 lijst. Disiar- 

kan oleh Pengoeroes I.S.I. totaal 250 lijst. Djadi jg tidak dikembalikan 
ada 199 lijst. 

Sekali lagi Pengoeroes I. S. I. merasa wadjib menghatoerkan ba- 
njak terima kasih kehadapan sekalian jang telah melimpahkan soko- 
ngan lahir dan batin terhadap adanja “portweek I. S.I. jang keI di 
Solo, serta mengoetjap sjoekoer kepada seloeroeh Masjarakat Indonesia 
jang telah menandakan kemoerahan hati dan boedi (Antara). 

Djakarta |Bat.-C.), 5 Nov. '38. 
Atas nama Pengoeroes L.S.I. 
Ketoea : Soetardjo. 

Penoelis: K, Poerbopranoto. : 
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