
   

        

    

  

     

  

   

  

      

  

     
   

   

  

    

    

        
    

    

pem, apalagi penakoet. 

  

    
   
       

    

    
   
   

  

    

    

    
    

       

     
   
       

  

   

    
    

  

      

  

   
   

     

  

      

  

'koerang lebih berka 
gap gerakan petitie-Soe 
aksisreform jang me 

ng benih menoedjoe volka: 
6, gerakan menoedjoe pendi- 
ceng menggoegah ra'jat dari 

eering demikian itoe tjotjok 
penglihatan kita, sebagaimana 

ngkan dalam soerat kabar 
'petitie-Soetardjo itoe 

n Volksraad. 

dan belapa bangoenan- 
nnja reform 'itoe diterang 
sebagai lawannja. . . revo-| 

karena seboetan revolutionnair | 
ygandoeng tjap merah (ma 

sedjarah doenia memboektikan, 
1 tiap2 revolutie membawa akibat 
mpahan darah, jang set 

sem ketahoei soedah barang 
rah warnanja), maka reform 
akan poetih, alamat dari 

penakoet, pengetjoet dan orang 
melempem. — - 

1 karena itoe aksi reform itoe 

   

  

       langan gerakan kebangsa 
| pada bagian darah-moeda 
pendeda 

    

n dari pada aksi menoe 
ahan (verandering van 

iri kedoedoekan bangsa dan 
air kita menoedjoe per- 
n nasib. Dan tjaranja aksi 
itoe dikerdjakan tergantoeng 
“keadaan ditempat, dimana) 

- ber-aksi, mendjalankan aksi 
1 itoe, 2 

oal tempat itoe kita djoempai 
merdika dan negeri dja- 

(tidak merdika). 
ita menoleh kenegeri-negeri 
maka gerakan atau aksi jang 
n oleh Atta Turk di Toerki, 
di Itali, Hitler di Djerman 
dari pada aksi....reform, 

     

   
   
   
   

  

    
   

    

    
    
       

    

   

    

   
   
    
   

    
   

    
    
    
    
   
   
   

  

   
     

   
   
    
   

  

   
    

   
    

    

   

    
    
   

  

    
   
   

     

        

tiar , jaitoe jang mesti menoem- 
kan darah, Betoel aksi reform di 
mempoenjzitjorak revolutionnair, 

'sadja boekan dalam artian 
"melainkan dalam artian : vol- 

men 
jentaliteit van de massa, 
@a het volk, perobahan radikal 

| dari tjaranja ra'jat oemoem berfikir, 

berkata dan berboeat. | 
Revolutie dalam artian begi 

ta machine bracht een revolutie in 

bijverheid, moentjoelnja mesin me- 
bkan timboelnja perobahan radi- 

n mesin itoe oleh kaoem boeroeb 
g berkepentingan) diterimanja oleh 

Mesin jang dianggapnja sebagai eje 

— mendjelma dalam bermatjam2 bangoe 
| nan, seolah-olah mempoenjsi oorlogs- 

reet, seroean-djihad: satoe djatoeh 
'sepoeloeh bangoen! Dan... sedjarah 

mboektikan mesin menang! $ - 

Apa bedanja antara gerakan 'reform 
dinegeri merdika dan dinegeri tidak 
'merdika, djadjahan? : 

Itoe akan kita terangkan besok | 

M.T, s 

  

5 ia S3 Ka 
? 3 31 1 
3 4 ita - 

1 5 Boekan aksi kaoem melem-| 

| Menoeroet berit 

“Ibentoek oleh Moefti Besar dan lain 
bakar lain pemimpin 'Arab, kata Transocean. | 

bahwa baroe kinilah bisa diadakan 

— Perdjandjian itoe di Moskou soedah 

    

Izalem, bahwa bekas pemimpin Partij 

“3 Idi Moskou, 

Irita-berita jang moengkin membawa 

'tang keadaan di Palestina, 

i revolutionnair dalam ar-| 

wijziging van de 

gini dida| 
i pada oetjapan: de uitvinding der 

ada peroesahaan2. Dari itoe ke- 

akan: hantjoerkanlah mesin itoel| 

an itoe dibantjoerkan dan memang 
dapat dihantjoerkan, karena boeatan 
manoesia, tetapi djiwa atau princip: 
dari mesin itoe teroes bidoep, teroes 

Pa AN papa ANN APA PAN ANN ANN A EPA 
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Konggeres Pan-Arabia. 

i “Dilarang olehj 

Ibn Sa oed 

Pan-Arabia jang hendak diadakan pa 
da waktoe moesim Hadji ini dan di 

engan ini berarti, bahwa baginda 

Ibnoe Sa'oed meleeloeskan minatnja 
Pemerintah Inggeris. | 

beloem poetoes harapan, bahkan te 
roes memobon kepada baginda itoe 

soepaja bisa diloeloeskan, dan djika 
permohonan ini tidak akan berhasil, 
maka Konggeres akan dilakoekan di 

Baghdad. 
mean aa 

LV.V. den Sarekat Sekerdja Sovjet 

Havas mewartakan dari Moskou, 

perdjandjian pergaboengan serekat se 

kerdja dengan I.V.V. 

ditanda-tangani oleh wakil2 sarekat 

sekerdja' Sovjet, dan oleh toean-toean 

Schevenels, Stolz dan Joubaux, ketiga 
tiganja dari pihaknja IV V. 

Ga o— 
— Pemimpin Komoenis Palestina 

—s sDitangkapdiMoskou 
Transccean mewartakan dari Jeru- 

Komoenis Palestina, Barsilai Zelasniak, 
menoeroet berita-berita dalam soerat- 
soerat kabar Jahoedi telah ditangkap 

“Ia dipersalahkan mengirimkan be 

salah pabam kepada Komintern, ten 

—0— 

Spion dipotong lehernja 

Pada tg. 27 November jl. Rubert | 
Sprengel, beroesia 20 tahoen, jg oleh 
Pengadilan Special didjatoehi hoekoe 
man mati, disebabkan berchianat ke- 
pada negeri, telah dipanggal lehernja. 

Hasil penjelidikan hakim memboek 
tikan, bahwa ia soedah setahoen lama 
nja di Djerman melakoekan pekerdja- 
an mata-mata oentoek keperloeannja 
negeri loearan, kata Reuter dari Berlin. 

S.S. menambah Ketjepatan 
Dahoeloe soedah pernah ada berita 

bahwa SS. bahagian Djawa Timoer 
djambatan2nja akan diperbaharoei. 

Pekerdjaan perbaharoean djambatan 
jg melintasi kali Porong kini soedah 
selesai. 

Dalam djalannja setengah taboen 

perbaharoei djembatan2 didjalan se- 
poer Porong Bangil dan Bangil Ma- 
lang, : 

Kemoedian akan diikoeti poela de 
ngap pekerdjaan memperbaiki djem- 
batan Solo-Djokja. 

mengabarkan rel rel pendek akan digan 
ti dengan rel pandjang,Pekerdjaan itoe 
kini soedah dimoelai dalam bingkil SS 

Idi Goebeng, Soerabaja. 
Didslam boelan Januari atau Febr. 

rel rel pandjang moelai-akan dipasang 
para djalan sepoer Blitar—Madioen. 

| Kemoedian didjalan sepoer Soerabaja- 
Malang. 5 

Dengan dipasangnja rel rel pandjang 
itoe, ketjapatan djalannja kereta api 
'bisa ditambah sampai 10 KM sedjam, 
Soedah barang tentoe dengan itoe, 
perdjalanan dari Soerabaja ke Malang 
latau balik, akan lebih tjepat lagi. 

— 0 — 5 

Keadaan Perantjis dan Itali 
Reuter mewartakan dari Parijs, bah 

wa secretaris-generaal dari @uai d' Or- 
Isay telah memprotest dengan sekoeat 

koeatnja kepada seorang Itali jang bo 

| —wkLebaran 

IP ataugambar,diharap soedah sam 

| berita-berita jang diteri|f 
Ima di Cairo, baginda Ibnoe Sa'oed 

telah melarang terdjadinja Konggeres || 

Tetapi pemimpin-pemimpin 'Arab|| 

|boeng dengan pidato jang dioetjapkan 

(Isadja, soedah ada 70.000 dollar oen- 

|dari tahoen 1938 akan dimoelai mem| 

Lebih djaoah, dapatlah ,Ind. Crt.“| 

7: 
  

Nummer— 
Hari Leberan soedah dekat, 

makin lama makin dekat. , Pe 
mandangan“ akan terbit dengan 
»hebaran Nummer“ nanti pada 
hari Djoema'at tg. 3 December 
1937. Soembangan toelisan dan 

pai pada kita besok hari Rebo tg. 
I December 1937. Ujika terlam 
pau, djangan menjesal kalau ti 
dak dapat dimoeat. Poen adver 
tentie Lebaran moelai sekarang 

. dapat diterima. 
Djangan menoenggoe sampai 

bari penghabisan, soepaja perse- 
'diaan dapat dilakoekan dengan 
sempoerna. Poen boeat tuean2 
adverteerders biasa ,, Lebaran- 
Nummer“ itoe ada kesempatan 
baik oentoek membikin reclame 
jang berharga, karena oplaag di 
perbanjak, Pakailah kesepatau ini 

Gotong-rojong menoedjoe ,, Le 
baran-Nummer“ jang sederhana 
tetapi tjoekoep memosaskan | 

DIREKSI & 
HOOFDREDAKSI       

serangan-serangan pers Itali berhoe- 

oleh Campinchi, pidato mana jang te- 
lah dilakoekan pada hari Sabtoe jl ini. 

Leger menerangkan, Pemerintah 
agak terperandjat sekali mendengar 
serangan-serangan jg dilakoekan dida 
lam pers ini jg berdiri dibawah con- 
trole Pemerintah Itali dan meminta 
dengan soenggoeh oentoek memperben 
tikan serangan-serangan ini, 

Djepang mengesahkan Pemerintah 
Franco 

Reuter mewartakan dari Tokio, bah 
wa dari orang orang jang berwadjib 
didengar kabar, Djepang kelak tang 
gal 1 December akan mengesahkan 
Pemerintah Franco di Spanjol dengan 
opisil. 

me yaa 

Bangkahoeloe aa ap bergerak 
agi : 

Dari Bangkahoeloe diberitakan oleh 
Anip Aneta, bahwa kemaren pagi djam 
4.55 disana terasa boemi bergerak de 
ngan keras. 

Oentoeng tiada menjebabkan keroe 
sakan soeatoe apa. 

ig —— 

Boeat Tiongkok 

20000 dollarlagi dari 
Malang, 7 

Avip Aneta mewartakan dari Ma- 
lang, bahwa kemaren telah dikirim 
kan 20.000 dollar lagi kepada komite 
'Palang Merah di Tiongkok. 

“Djadi didalam tempo 4 boelan ini 

toek Tiongkok. 
Ta O— 

'Prins Bernhard beroleh tjelaka 

'Mobilnja beradoe. 
Prins Bernhard men- 
dapat hersenschud- 
dingringan. 

4 

Dari Amsterdam, Aneta mewartakan, 
29 November : : 

' Ini hari di Diemen, dekat Amster- 
dam, mobil jang dinaiki oleh Prins 
Bernhard telah beradoe, dimana ba- 
ginda itoe mendapat loeka sedikit di 
bahagian kepala jang menjebabkan 
hersenscbudding ringan, 

Tidak lama antaranja didengar ka- 

'mobilnja  beradoe dengan 
vrachtauto, 

sakit, baginda dibawa ke Burgerzie- 
|kenbuis di Amsterdam, 

Djika doktor-doktor tiada menaroeh 
keberatan, Prins Bernbard akan dipi .- 
dahkan ke Soestdijk. 
| an Sa 

Wereldexpositie, 

'bar, bahwa Prins Bernhard didekat 
djembatan-viaduct di Muiderstraatweg 

seboeah 

Dengan mobil pengangkoet orang 

Wereldtentoonstelling jang diadakan 
di Parijs telah menoetoep pintoe2nja, 
setelah ' didatangi oleh penonton jang 

4 

ga bahwa hasil jang dikoempoelkan 
oleh pendjoealan kaartjis ada 130 mil 
joen  francs banjaknja Pada tanggal 

25 November jbl, ini, ketika di Parijs 
diadakan tentoonstelling oentoek amal 
ada koerang lebih 224.000 penonton 
jang datang mengoendjoengi tentoon 
stelling ini. 

Pada ketika diadakan perajaan ma 
kan jg dipersilahkan kepada commis- 
saris2 dari 40 negeri jg sama mengoen 
djoengi tentoonstteling ini, maka mi 
nister van Handel Perantjis telah me 
ngoetjapkan banjak terima kasihnja 
atas segala bantoean2 dari segenap 
orang2 jg datang dari loear negeri oen 
toek mengoendjoengi tentoonstelling 
ini, bantoean mana jg menjebabkan 
bisa terdjadinja tentoonstelling tsb. 
kata Transocean. 

TO — 

Agent KPM baroe 

Diberitakan, bahwa t. H.R, Thiele 
telah diangkat. mendjadi agent K P M 
jang baroe di Palembang sebagai peng 
gantinja t, V.W. Wenchebach jg pada 
pertengahan th. ini akan mendapat 
pensioennja, dan meletakkan djabatan 
nja. 

— 9 — 

Toean Prof. dr. L.D. Eerland 

Dari Malang Anip-Aneta mewarta- 
kan, bahwa pada malam Minggoe jbl. 
ini toean dr, L.D. Eerland telah di 
hormati oleh segenap kaoem medici 
berhoeboeng dengan angkatannja se 
bagai hoogleeraar didalam oeroesan 
Cbirurgie. Penghormatan iai terdjadi 
di Malang djoega. 

— 9 — 

Memperkoeat ikatan Anti Merah 

Dari Rome diberitakan oleh Reuter: 
Itali mengambil kepoetoesan menge 
sahkan Manchukuo, Perma'loeman 
opisil di harapkan keloear tanggal 
29 November, 

Kabarnja legasi Itali akan didoedoek 
kan di Hsinking. 

Barangkali Manchukuo akan 
perikatan Anti-Komoenis. 
Langkah kedoea bagi membikin lebih 

tegoehnja pertalian Itali — Djepang 
barangkali perdjandjian dagang. 

— 0 — 

“Pest di Priangan 

Dari Bandoeng diberitakan bahwa 
di Bandoeng dan di Soemedang ada 
7 orang jang dihinggapi oleh penja: 
kit pest hingga ada djoega jang mati 
Kedjadian terdjadi pada tgl, 14 sam- 
pai pada tgl. 20 Nov, 

Di Pengalengan, Patjet dan Soreang 
tidak ada kedjadian soeatoe apa, se- 
dangkan digemeente Bandoeng pada 
pekan ini djoega tidak ada kedjadian 
soeatoe apa. : 

masoek 

— 9 — 

Tidak benar memberi pindjaman 
Tiongkok. 

Pihak jang berkoeasa dengan opisil 
menjangkal berita jang menjatakan, 
bahwa Ioggeris, Perantjis, Amerika, 
Roeslan dan Belgia dengan tjara sem 
boenji mengiziukan dikeloearkannja 
pindjaman kepada Tiongkok 100 mil 
joen sterling boeat membeli alat-alat 
perang, kata Reuter. 

— 9 

Djerman dan Paus 

Dari Vaticaanstad diberitakan oleh 
United Pres: Dari fihak jg boleh di 
pertjaja diterima kabar, bahwa Apostel 
Nuntius Berlin, ja'ni Mgr. Orsinigo, 
lama sekali bermoesjawarat dengan 
Von Neurath dan Maskensen, staats 
secretaris , Pembitjaraan2nja mengenai 
soal perhoeboengan genting antara 
Djerman dengan Heilige Stoel. 

Dari pihak jg bisa dipertjaja dide 
ngar, pihak geredja, menoeroet kabar 
dari soember Perantjis menjangkal, 
bahwa Djerman ta' lama lagi akan 
menghapoeskan concordaat. 

— 9 —— 

Toean J.G. Wellink 

Meninggaldoenia, 
Dari Apeldoorn “diberitakan oleh 

Anip-Aneta, bahwa toean J.G. Wellink, 
seorang bekas kapten genie pada 
Koninklijke — Nederlandsch- Indische 
Leger, telah meninggal dosnia dalam       

  

    

leh dipertjaja, ja'ni terhadap kepada ke 81 miljoen pada djam 6 sore. Didoe 
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Kedjadian jang mengherankan 

Dari Cairo Transocean mewartakan 
bahwa kemaren pagi di Cairo ada ke 
djadian jg amat mengherankan ialah 
seorang kaoem tani bangsa Egypte se 
ngadja merebahkan diri dihadapan 
auto Radja Faroek, auto mana jang 
pada masa itoe sedang berdjalan ke 
mesdjid Hussan Mohammad Tbzssrein, 

Setelah orang ini ditangkap oleh 
polisi maka ia menerangkan, bahwa 
ia memprotest atas tindakannja pem 
besar pembesar Egypte jg tak adil itoe 

Soedah bertahoen tahoen lamanja ia 
berdaja oepaja oentoek mentjahari tin 
dakan jg adil, maka hingga kiniia da 
patlah berhasil oentoek menindakkan 
hal itoe, maka dari sebab itoe ia ber" 
niat akan merebahkan diri dihadapan 
auto Radja Faroek tsb, dan rebaban 
ini ditoendjoekkau kepada orang ba 
njak. 

Lebih landjoet orang tani itoe me 
nerangkan, bahwa ia semendjak th. 
1907 membeli tanah, akan tetapi ber 
hoeboeng dengan segala tindakanrja 
hingga pada saat ini tanah terseboet 
beloem bisa mendiadi kepoenjaannja 
dengan berlakoe tindakan jg adil. 

Oeang Wakaf Palestina ditangan 
Inggeris 

Sebagaimana baroe2 ini kita terang 
kan, bahwa Inggeris sekarang ini ada 
mentjampoeri wakaf2 kepoenjaan ka 
oem Moeslimin, dan telah diangkat se 
orang Inggeris sebagai voorzitter dari 
Comite wakaf Oemoem jalah t, Kikrid 
ge dan. pembantoe2nja. Disini, kita 
djelaskan tentang itoe sebagaimana jg 
diterangkan oleh ssk. Arab, bahwa 
pembantoe2nja t. Kikridge terdiri da 
ri 2 orang, jg satoenja ada seorang 
Inggeris, dan jg lainnja jalah seorang 
Arab, jg mana keangkatan 3 orang 
itoe dari pihak Inggeris membikin 
pendoedoek bangsa Arab Palestina 
memprotest keras, tetapi tidak diper 
doelikan oleh Inggeris. 

Dari salah satoe sk.Mesir,kita ada ba 
tja kabaran2 jg selandjoetnja tentang 
soal ini, begini: Sebeloem kaoem Moes 
limin Palestina menerima djabatan wa 
kaf itos pada th 1922, Inggeris jg me 
megang djabatan itoe dan dia orang 
jg mengoeroes semuea wakaf kaoem 
Moeslimin. Sesoedah diserahkan dita 
ngan kaoem Moeslimin, comite tsb jg 
dibawah pimpinan Moefti Besar telah 
dapatkan di inventaris jg dimadjoekan 
oleh Inggerisada 2 djalan pengeloea 
ran ocang jg tidak diseboetkan sebab2 
nja berdjoemlah besar djoega, oeang 
mana djika digoenakan boeat kepen 
tingan kaoem Moeslimin, soedah ten 
toe bisa didirikan mesdjid2 dll.nja 

Ketiga comite tsb. meminta kepada 
pemerintah soepaja menerangkan de- 
ngan djelas keloearan itue sedjoemlah 
osang jg besar jg tidak diterangkan 
sebab2nja, maka pemerintah pertama 
gali segan akan menerangkannja, teta 
pi dengan desakan2 Moefti Besar jg 
meminta djoega diterangkan, achirnja 
pemerintah menerangkan dengan mon 
deling, bahwa djalan oeang jg perta- 
ma digoenakan boeat ongkos2 bebera 
pa orang jg pemerintah mengangkat 
nja boeat mengoeroes orang2 jg sem: 
bahjang di masdjid2 dan boeat gadji 
nja imam2 jg ckoetbab, dan djalan oe 
ang jg kedoea digoenakan oentoek be 
landjanja propagandist2 
Keristen di Palestina! Maka t, 
MoehammaJ Amien Al- Hoesaini Moef 
ti Besar mendjawab kepada pemerin 
tah begini: 

»Saja tahoe, bahwa madjoenja pe- 
merintah, jalah daripada menghoe 
koem gantoeng kepada kaoem Moesli- 
min di Palestina, tetapi saja tidak me 
ngarti bagaimana pemerintah memak 
sa kaoem Moeslimin boeat membeli 
harga tambang jg menggantoeng me 
rekal“ Inilah penoetoeran sk. tsb. me 
nerangkan kepada semoea oemmat Is 
lam tjaranja Inggeris mengoeroes oe- 
ang2 wakaf kaoem MVeslimin jg ter 
masoek dalam oeroesan agama mere- 
ka, (Abd,)   oesia 67 tahoen. 

se 9 m— 
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Lagi-lagi kebakaran 

Tadi malam di kp. Besar 
terdjadi kebakaran. Jang dj 
3 gedong petak, doea antaranja 
nakan wasschery Nam Yong dan jan, 
satoe gedong kleermaker, | 

Ini kedjadian ki djam 11.30, 

  

   

  

   

diwaktoe jg b 
dak mendjalar | 

Sebabnja lantaran k : 
“4 jang oeroes wassche 

peang arang arang jg Mi 
nja, dan itoe barah arang telah 2 : 

Itoe 3 gedong ig terbakar, satoe an 
taranja tjoema sebagian 

    
     

  

    

Mendirikan roemah miskin 
Didalam verslag afdeelingsonder- 

z0ek dari ontwerp begrooting (rentjana 
begrooting) di Gemeente Betawi oen 
toek tahoen 1938, rentjana mana jang 
menjatakan, bahwa soal tentang men 
dirikan roemah miskin di Betawi bing 
ga kini masih menoenggoe djawaban 
atau masih dipertimbangkan. 

Berhoeboeng dengan ini B. dan W. 
menerangkap didalam memorie vanAot 
woord, bahwa peudirian roemah mis 

— kin ini masih didalam pertimbangan 
Atas pertimbangan tsb. B. dan W. 

menjatakan, bahwa B. dan W. hendak 
memberikan subsidie oontoek mendiri 
kan roewah2 miskin partikoelir dan 
jang moerah jang hendak dipergoeua 
kan oentioek merawat orang2 miskin. 

—.) — 

Kesempoernaan pesawat Philips. 

Kemarin sore di Regina Theater te 
lah dilakoekan pertoendjoekan dari 
serie (beberapa) pesawat radio boeatan 
Philips jang terbaroe, jaitoe jang di 
'pamakan ,Nieuwe Symphorische Se- 
rie”. 

Dengan adanja pengeloearan baroe 
itoe, njata bahwa tiada berhenti hev- 
tinja pibak Philips memboeat pesawat 
pesawatnja semata mata boeut keper 
loean lndonesia. 

Poen alat-alat boeat beroleh beroe 
bahnja soeara, sangat menta'djoebkan. 
Poetar sedikit, ia mati. Poetar sedikit 
legi ia hidoep. poetar lagi soeara koe 
at, poetar sedikit lagi soeara tersaring 
bagaikan soeara soenggoeb2 (natuur- 
getrouw). Pendek kata sangat seder- 
bana, moedah diperlakoakan, tetapi 
tinggi harga kesenangannja. 

Serie 1937—1938 jang baroe itoe ter 
diri dari 1! matjam toestel, seperti 
»Melody", ,Large“, Rhapsodie dli, se 
moeanja memakai nama jang bagoes 

  

   

Memang soedah pada tempatrja, djika| 
menilik kepada kesempoernaannja. 
Perbaikan jang njata, adalah: stati 

onschaal iang bisa diboeka, lampoe 
baroe ja'ni ,Silentode“, alat pemboe 
ang soeara ganggoean microfoon, juids 
prekers mewakai penjebar soeara. 

Semoea ini, dan lebih banjaik lagi, 
kemarin dipertoendjoekkan, dan boeat 
orang ramai, film pertoendjoekan ini 
akan dimainkan selakoe extra film, jg 
premairenja akan dimainkan di 

bioscoop Globe. 
Lebih landjoet, goena mengetahoei 

dengan lengkap, periksalah advertensi 
di lembaran kedoea ini hari, pagira 4. 

Agent politie jang anggap dirinja 
lebih berkoeasa, 

Di Landgerecht telah dihadapkan 
seorang agent politie 2e, klas nama 
Warjono ditoentoet lakoekan penga- 
niajaan pada seorang tahanan dalam 
commissarjaat sectie 4, 

Saleh namanja itoe orang jang di 
aniaja, toetoerkan keterangannja kepa- 
da Landgerecht, waktoe ia sedang 
dalam tahanan politie, ia telah ter- 
ganggoe kesehatannja dan oleh Docter 
dikasih obat tjoetji percet, 

Waktoe ia merasa ingin pergi ke 
WO., telah minta pada itoe hamba 
wet boeat boekakan pintoe, beroelang 
oelang tidak di perdoelikan hingga ia 

. 

oelangkan poela permintaannja, Kej 
moedian oleh hamba wet, diboekakan 
intoe dengan marab, pintos terboeka 

bonatasia 'itoe orang tahanan di poe 
koel dengan koeiji pintoe hingga ber 
darah. : 

Ini hamba wet ta'dspat moengkir, 
karena wacht commardant jang itoe 
ketika dapat lihat dan menjaksikan, 
maka oleh bakim di hoekoem f 10,— 
atau hoskoem badan doea poeloeh hari, 

co H3 —— 

Nekat atau tjelaka? 
Kemarin malam pintoe sir Tanah 

Abang telah mengambil korban satoe 
djiwa, 

Ini korban ada satoe pengemis, dan 
diketahoei ini kedjadian itoe korban 
telah djadi msit. 

Apakah ini korban disebibkan ke 
tjelakaan atau nekat lantaran kemeJa- 
ratannja, penjelidikan masih di lan- 
djoetkan. 

sjoekoer sadja brandweer segera datang | meen 

     

Gemeenteraad Buitenzorg. 

Begrooting Gemeente 

soelkan soepaja Colle- 
ge v. Gedeputeerdenaf 
keuren — Pembitjara- 

der Mob. Darsa. 

oe kita di Bogor menoelis: 
hari bertoeroet-toeroet Ge- 

snteraad Bogor telah bersidang, me 
memperbintjangkan tentang begroo 

ting tahoen 1938. . 
|Raad roepanja tidak menerima be- 

   

Igitoe sadja apa jg telah dipoetoeskan 
i|'apa jg dimadjoekan) oleh callege van 

ja|B, en W. Dan itoelah sebabnja maka 
peroendingan tentang begrooting itoe 
tidak dapat dipoetoeskan dalam satoe 
kali vergadering. 

Apajangtelah dioe- 
bah oleh Raad. 

Beberapa fasal jg telah dipoetoeskan 
oleh college van B. en W. ternjata 
tidak dapat persetoedjoean dari Rsad. 

Disana-sini telah dioebab, diantara 
oja jalah : 

1. Voorstel jang dimadjoekan oleh 
college van B en W tentang begroo- 
ting kampongverbetering se 
besar f 9000,— ditolak oleh Raad dan 
dioebah mendjadi f 5000,—. Pendoe 
doek Bogor akan mengerti apa artinja 
peroebahan ini. 

2, Assainering Tjiwaringirlasn 
jang akan memakan ongkos f 3000.— 
ditolak oleh Raad, 

3. College van B en W mengoessel 
kan lagi begrooting sebesar f 10.700,— 
oentoek memperbaiki van Motmau 
Drug jang telah sangat bokbrok, di 
vebah oleh Rsad dengan f 1000,— sa 
dja. (Wang sebesar ini roepaoja hanja 
'joekoep oentoek ,menambal“ apa jg 
telah sangat roesak sadja): 

4. Dioesoelkan oleh B, en W, soe- 
paja straatsbolasting jang sekarang 
co&ffici &nt-pja O7 didjadikan | 
ditolak oleh Raad dan ditetapkan 07 
sadja. 

5. Dipoetoeskan oleh Rasd bahwa 
begrooting telefoon bagi wethcu 
ders haroes dihapoeskan sadja, dengan 
alasan wethouders itoe tidak perloe 
bertelefoon, 

6. Belasting tontonan jg tadinja 30 
pCt, dioebah didjadikan 25 pCt. seperti 
doeloe. 

7. Toelage boeat wethou- 
derg, college van B.en W, mengoe 
soelkan soepaja ditetapkan sadja f190. 
iseboelan, dioebah oleh Raad djadi f .— 
(satoe roepiah) seboelan. (zie lebih dja 
veh pembitjaraan kita dengan Inheem 
sche wethouder), 

Dan lain lain lagi. 

Begrooting diterima. 
Setelah diadakan peroebahan disana 

sini de heele begrooting Gemeente 
Buitenzorg bagi th. '38 diterima oleh 
Raad. 

Burgemeester bersikap 
tata. 

Kabaroja Burgemeester telah me 
noelis soerat kepada college van Ge- 
deputeerden jg maksoednja mengoesoel 
kan soepaja begrooting th. '38 tsb 
tidak disetoedjoeioleh college 
van Gadeputeerden. Ini soeatoe boekti 
bahwa Burgemeester tidak merasa poe 
as dengan apa jg telah dipoetoeskan 
oleh Raadnja sendiri 

Toelagewethouders 
darit100 didjadikan 
f 1 seboelan. 

Diatas ada tsb. diantara psetoesan2, 
ada peroebahan tentang toelage wet- 
|houders dari f 100 didjadikan satoe 
roepiah saboelan. Bagaimana djoega 
alasannja poetoesan ini adalah sangat 
menarik perhatian kita, 

Kita hawpir2 sadja mengatakan: he, 
bagaimana perasaan dan fikirannja de 
keeren didalam Gemeenteraad Bogor, 
sehingga mereka dapat menghargai 
functie wetbouder itoe dengan f 1 | satoe 
roepiah) sadja seboelan. 2 

Kita tjoema gojang kepala .,., , 

Toelage wethouders di 
Gemeentejanglain. 

Kita tjvbi menengok ke Gemeente 
jg lain. Tidak ke Gemeente jg besar 
besar seperti Bandoeng jg dapat mem 
beri toelage kepada wethouders dengan 
f 200.— seboelan, tetapi ke Gemeente 
jg gelijkstand dan gelijkwaardig de- 
agan G-meente Bogor oempamanja Tji 
rebou, Disana wethouders menerima 
toelage djika tidak salah sebesar (90,— 

Bogor mengoebah toelage wethou- 
dersnja dari f100,— mendjadi f1.— 
Wethouders akan terima 96 sen sebab 
dipotong 4 pCt oentoek loonbelasting. 

besar dari benggoluja t. Mublenfeld 
jg terkenal, 
Kita hampir hampir tidak pertjaja 

dengan peroebahan (poetoesan) Kand 
ini. Kita bertanja didalam bati kita 
sendiri: apakah tt, jg terhormat dida 
lam Gemeenteraad itoe tjoema ber-   main main sadja ?    

: tahoen '38 — Apa jang 
BI |” telah dipoetoeskan —| 

-|  Burgemeester mengoel| 

| Ankita dengan wethoul| 

Berarti 3 sen sebari, ada sedikit lebih | 

INJEKSI 
bahwa tidak ada ketetapan tentang “--— 
besarnja toelage bagi wethouders itoe. | 

Orang barangkali akan mendjawab 

Kita tjela poetoesan ini | 
Boekan karena disana ada doedoek 

wethouder bangsa kita, boekan sekali- 
kali! Biarpoen oempamanja wethou 
ders disitoe semoeanja bangsa asing, 
dengan toelage f 1.— itoe akan kita 
tjela djoega setinggi langit. 

Bagaimana djoega kita memoetar 

dengan otakvja de heeren jg, voor- 
stemmen dengan een pop (soepaja kita 
dapat menjetoedjoeinja), tidak djoega 
dapat, 

Sikap jang haroesdi- 
poedji. 1 

Dengan sepintas laloe sadja telah 
kita tjoba tanja bagaimana fikiran 
wethouder Mob. Darsa dengan peroe- 
'bahan toelage tsb. : 

— Apa maksoed toean? beliau kem 
bali menanja. 

— Toeau . doedoek disana sebagai 
Wakil ra'jat atau sebagai ambtenaar 
Gemeente ? 

— Saja wakil Pasoendan. Tetapi 
djika toean ingin mengatakan sebagai 

ambtevaar Gemeente, itoe terserah. 
— —Jang saja tidak mengerti, bagai 

wana dapat terdjidi sehingga djaba 
tan wethouders tjoema dihargai f1.— 
oleh raad ? 
——Itoe ada poetoesan raad. Maoenja 

raad demikian. Kita toendoek sadja ke 
pada apa jang telah dipoetoeskan. 
—— Apakah toean tidak ada ingat 

an oensoek mengoendoerkan diri ? 
—— Saja mengoendoerkan diri ? Apa 

alasannja ? 
—— Dengan toelage jg f l— itoe? 

b, ... barangkali toean sang 
ka bahwa saja doedoek disana karena 
toelaga (om de toelage)? Tidak sekali 
|kali ! Tosanpoen ma'loem saja doedoek 
disana sebagai wakil dari Pasoendan 
jang berazas cooperaticf. 

Pasoendan mempoenjai toedjnean 
bahwa semangkin banjak didapat bak 
oentoek bitjara, semangkiu banjak 
macbt d dalam raden, lebih lebih posla 
didalam coliege, semangkin baik. Doel 
stelling Pasoendan poen toedjoean saja 
persoonlijk —sekali2 boekan toelage, 
tetapi fucntie wetbouder. Biarpoen 
toelage wethouder itoe tidak ada ten 
toelah wethcuderschap itoe akan dike 
ae sedapat2, Begitoe asasnja Pasoen 
an. 

— Dapatkah toean memberi sedikit ke 
teraugan siapa2 jg menjetoedjoei de 
ngan toelage wethouders jg satoe roe 
piah itoe ? 
—Jang menjetoedjoei itoe ialah frac- 

tie VC, PEB, dan Parindra. 
—Terima kasih. 
Sekian pembitjaraan kita dengan 

Iaheemsch Wethouders terseboet, 
Commentaar jg lebih djaoeh terserah! 

Perangko Asib 

Pidatonjonja Goeber- 
noer Djenderail. 

»B. Poestaka“ menoelis : 
Seperti soedah dikabarkan beberapa 

hari jl. pada hari Selasa tanggal 30 
November, djadi hari ini, njonja Goe- 
bernoer Djendersl akan berpidato di 
Nirom moelai poekoel 18,50 (poekoel 
toedjoek koerang sepoeloeh minit), 
berhoeboeng' dengan perangko ASIB. 
moelai didjveal. Sehabis pidato njonja 

lis Hooficomite ASIB, akan dioerai 
kan dari hal perkoempoelan ASIB. 
itoe. | 

Kedoea pidato itoe akan dibitjara- 
kan oleh wakil boepati Soerabaja de 
ngan bahasa Melajoe, dizender Timoer 
boeat Djawa Tengah dan Djawa Ti 
moer, ialah poekoel 19.45 (poekoel 
delapan koerang lima belas minit). 

Dimana dapat dibeli. 

Pada hari Rebo tgl 1 Dec dapatlah 
dibeli perangko itoe disemoea kantor 
post. Di Betawi, di hoofdpostkantoor 
di Postweg. dan dibijkantoor jang di 
Van Heutzplein, ada tempat jg senga 
dja boeat mendjoeal perangko ASIB 
itoe sadja. Lain dari itos dapat djsega 
dibeli di Toko de Zoo, di Pasar Baroe. 

Perangko itos lakoo sawpai tanggal 
1 October 1938. 

Jang soedah memesan, 

Kantoor jang soedah memesan lebih 
dahoeloe, dengan hormat diminta soe 
paja disoeroehnja ambil perangko itos 
kepada Agentschap Factorij di Noord 
wijk 20. Djanganlah disoereeh ambil 
kekantor Factorij jg di Betawi-kota. 

Bala Dj sa 

Desa" zalf 

Chemicslienhandel , Beng“ Batavia 
soedah dapat mengelsearkan soeatoe 
matjam obat jang diberi nama ,De- 
sa“ zali, boeat penjakit borok, koreng, 
bisoel dll. penjakit koelit, jang sangat 
wandjoer. 
Lebib landjoet, periksalah advertensi. 

-   secoa Mp #ratm 

  

(otak kita agar otak kita dapat sesoeai 

Goebernoer Djenderal itoe, oleh penoe| $ 

Ne Haa sana 
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Bang Amad dan bang Doel ada dvea 
sababat jang karip sekali. Pada soea- 
toe hari—djatoeh tanggal toea meng 
hadapi tanggal moeda—doea sahabat 

litoe bertjakap-tjakap dan perdjalanan 
pertjakapan itoe begini : 
—.— Bang Doel kenal sama perhim- 
|poenan si Anoe? 

— Kenal sekali, baik dari dekat 
imaocepven dari djaoeh. Dari dekat, ka 
rena akoe beroemah bergandengan de 
ngan ketoea dari perhimpoenan itoe. 
Dari djaoeh, karena akoe boekan ang 
gota dari perhimpoenan itoe, djadi 
lakoe mempoenjai pandangan dan ang 
gapan kritis. eta 

Tjoba tjeritakan, apa sebab kau me 
madjoekan pertanjaan demikian itoe ! 
—Jah, bang Doel, apa akan koekata 
kan atas pertanjaan kau itoe | 

Tetapi apa boleh boeat, mendjawab 
akoetoch mesti, boekan ? Tjoba kau 
dengarkan ! Kau tahoe, perhimpoenan 
si Anoe itoe mempoenjai anggota ba- 
njak, kasnja gemoek, bestuurnja actief. 
Pendek kata, organisasi si Anoe itoe 
terkenal sebagai organisasi jg djempol. 

Djeboel-djeboel kemaren pagi akoe 
dengar, kalau tidak oentoeng organi 
Isasi si Anoe itoe tidak lama lagi akan 
ambroek. 
—Amad tidak tahoe sebab sebabnja ? 

Mari koe toetoerkan. 
Moela moela mempoenjai anggota 

banjak, itoe betoel. Ma'loem bangsa 
kita oemoemnja kemenyar, gila barang 
baroe, model baroe. Djadi masoeknja 
lid moela moela seperti bandjir, errrrrt 
catoesan sekali goes, Djoemlah itoe ma 
kin lama makin berkoerang, boekan 
dietas kertas djuemlah itoe berkoerang 
tetapi dalam praktijk Boektinja : 

1 kalau diadakan vergaderiug jang 
datang tjoema sedikit dan datanguja 
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poen terlampau, Ditetapkan 
rapat baroe dapat dimoelai 

2 masoeknja kontriboesi dj, 
midi to.         

      

  

        

   apa kata boeng Tabrani da 
dangan? . . ,. disiplin 'mboten w 
henteu aja, tidak ada, 

— Juist, itoe dial Disiplin 
mengoendjoengi rapat dengan sa 
pia, demikian djoega betaling 
ne tentang oeang-oeangar, auto 
organisasi mendjadi moendoer, 

— Kalau begitoe betoel akoe, Ber 
tahoen2 akoe mendjadi lenggan Ek 

»Pemandangan“, Akve tidak pernah/ 
menoenggak, dari itoe , Pemandangan“ 
makin lama makin madjoe. : 

Apalagi dibawah pimpinan bc 
Tabrani akoe maloe boeat menoe 
gak, karena dia selaloe bekerdja ker. 

dan dengan disiplin boeat dirinja & 
diri 100 pCt. Dia keras boeat Ia! 
orang, tetapi lebih keras, streng bos 
dirinja sendiri. S Tn 
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— Ace boeng, memang djoestroe 
sekarang hampir habis boelan dan 
hampir tanggal moeda, perloe sek 
diperingatkan kepada seloeroeh ma 
sjarakat kita, jang ber-organisasi (po- 
litik, sosial, agama, dsb-nja): pegang 
tegoehlah kewadjiban oeang-oeangan - 
toean terhadap organisasi toean, " 

Oeang-lengganan bocat ,Pemanda- 
ngan“ misalnja haroes lekas2 dikirim 
kan pada administratie dan djangan 
dihabiskan boeat keperloean lain. Se 
dikit boeat toean, bavjak boeat orga- Ta 
nisasi , Pemandangan, 2 

Perijakapan selesai | se Tu 
Tersilah pada sidang pembaija.oen 

toek menarik kesimpoelan ! 1g 

4 
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Syed Abd. Hamid El-Chatib. 

Meminta diri 
Ini hari j. m. Syed Abdul Hamid 

El Chatib meminta diri, karena sore 
ini djam 5 dengan kapal ,,Charon 
beliau hendak bertolak dari Tandjoeng 
Prioek menoedjoe Singapoera. Disana 
bendak berdiam bhebsrapa hari lama 
nja, kemoedian baharoe teroes ketanah 
Mesir, laloe kembali ke Makkah, ka 
rena 10 hari sebeloem Hadji, beliau 
haroes soedah disana, sehingga awwal 
Februari beliau datang disana. 

enggan 

Sidang Colege van Gedelegeerden. 

Pada ketika “sidang College - van 
Gedelegeerden dilakoekan Voorzitter 
dari Dewan-Ry'jat memperma'loem- 
kan lagi tentang ketjelakaan jang di 
derita oleh Prins Barnhard. Berita tsb 
menerbitkan kesedihan diantara orang 
orang jang berhadhir disitoe dan me 
ngoetjapkan sjoekoer, bahwa keadaan 
Prins Bernhard itoe tidak begitoe ber 
bahaja dan meminta soepaja beliau 
bisa lekas semboeh lagi dari penjakit 
uja itoe. 

        

   

  

   
   

        

   
   

   

    

   

    

   

  

   

  

TM IL TT     
Voorz. tsb. telah mempersembahkan 

telegram terhadap kepada Seri Bagin- 
da Maba Radja Poeteri Wilhelmina, 
kepada Prinses Juliana dan djoega ke 
pada Prins Bernhard serta ikoet ber 
doeka-tjita daan moedah-moedahan 
Prins Bernhard lekas semboeh dari 
penjakitnja. 

College itoe jakin bahwa segenap 
negeri ini ikoet berdoeka tjita, dan 
Dewan Rakjat mengoetjapkan djoega 
soepaja Prins Bernhard itoe lekas 
semboeh. 

Soerat2 iri ditandatangani oleh £. 
van Helsdingen dan voorzitter. s 

3 2 
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Lelang di Betawi : ) 

Rebo 1 December | 
Lelang di roemah toean W. Bylsma 

Tjikini 26 linker Pav. oleh W, Byisma 

Lelang commissie 
Petodjoplein 25 oleh Foniks 

“Lelang di roemah toean H. Mulder 
Malangweg 3 oleh John Pryce 
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Apa toean ....... TI 
tida MODERN? 

pa
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Djanganlah dikatakan 

TIDA' 

Dari itoe pakelah kemedja 
merk 

HOLLY WooOD 
Kleurnja UP-—TO—DATE 1 

Tida loentoer dan ORIGINAL” 

Harga 2,2 & |, 

Tjoema bisa dapet sama 

10KO HWAMIE » 
P. Senen 141 (Tel. 4278 WL) 

BATAVIA-C, 
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Djoega ada sedia lain? merk Kemedja 
HARGA MOELAIN f 0,85 enz, 

     

  

         

    



   
  

    

   

  

   

     

douane. : 

garis pertahanan- Tionghoa di Kiang- yiv. Meriam2 Djepang dengan ta' ber 4. henti-hentinja menembaki tempat-tem | 
No pat kedoedoekan kedoedoekan pihak) 

onghoa diloear kota dengan tjara| “ 

  

     

   
     

   
   

  

ng sangat hebat, 
Berita dari pibak Tionghoa menjata 

“ bahwa pelempar pelempar bom 
ighca telah mendjalarkan aksi oe, 

jg berhasil sangat diatas kapal2 
g Djepang di soengai Yangiza. 
ve djoeroe terbang Tionghoa me. 

apgkan, bahwa ketika mereka hen 
| dak terbang balik, ada beberapa kapai 
'itoe jang tenggelam dan banjak poela 
jang mendupat keroesakan. 

Ko Berita lebih djelas, kapal2 apajang 
IL. terkaram itoe, beloemlah didapat. Pi- 

. bak Djepang tidak soeka memberi 
| keterangan tentang ini. 

    

     

     
      

     

Tjepat mendekati Nanking —— 
'hanghai 29 Nov Reuter. Meni 

— ik tjepatnja perdjalanan Djepang me 

    ra'jat Inggeris jang ada dika- 
empat tinggal beberapa orang A 

iba orang2 dari bangsa Belanda, 
an orsng2 Djerman sama sama me. 
inggalean iboe kota Nanking meski 

Aga en Ulang langsoeng 
m ada. 

Kapal Amerika ,Pansy“ dari Han 
Kow sedang hendak ke Nanking tela 

pi kaoem pendeta Amerika dan djoer 
nalis2 roepanja beloem maoe diambil 

— oentoe laloe dari kota Nanking.- 

(. Benteng? Kisng Yin dirampas 
—— Shanghai, 29 Nov. (Reuter). 

.. Pihak Djepang telah mendoedoeki 
teng benteng Kiang-yin, dan kini 

    

     

     

     

   
   

    

    

   

    

   

   

   

    

    

     
   
    

  

   

   

Tentara Djepang, 
embela2 benteng benteng itoe, 

ak beroleh belas kasihan teroes 
' bahaja penembakan dari da 

1 laoet dan dari oedara, boleh 
engan rapi telah mengoen 

kan diri, soepaja mereka itoe tidak 
a terkoeroeng dalam kepoengan 
1 gerak Djepang jg tampak hen| 

ik mengoeroeng itoe. 
Bangsa Djepang sekarang soedah 

oeasa atas daerah Tiongkok di 
ang ize Deita jg loeasnja kira2 8500 

fijl persegi, termasoek djoega danau 
Taihu dll. danau serta poelau Tsun 

g. " 

abarnja semoea perdita di Chan 
how dengan selamat soedah disingkir 
an dari kota itoe sebeloem dirampas 

Djepang. 

Perkara deuane masih rewel 

okio, 29 Nov. (Reuter). Ambas- 
ur2 Amerika dan Inggeris telah 
jerabkan kepada minister Hirota 
jaimusho beberapa nota, dalam 
a diterangkan betapa koeatir Ame- 

rika dan Inggeris tentang keadaan 
douane di Shanghai. 
— Djoeroe bitjara dari Gaimusho me- 
“nerangkan kepada pers, bahwa isi no 
ta-nota itoe satoe2nja perkataan sama 

 sadja. Djawabannja beloem dikeloear- 
| kan. : 

— Ia menambah keterangan:, Militer2“ 
kita ini melakoekan controle atas dou 
ane. Mereka sedar, bahwa adanja dou 
ane Tionghoa bererti bisa masoek pin 
djaman-pindjaman dari loear negeri. 

— Tetapi didalam hal ini, douane 
|. haroeslah ada didalim pengawasan 

— militer Djepang. Oempamanja peng 
hasilan douane Shanghai dipergoena 

o kan oentoek membeli mensioe Tiong 
| boa, maka douane itoe kedoedoekannja 

tidaklah bisa didiamkan oleh pem 
besar-pembesar militer Djepang, 
| Tindakan2 jang tentoe2 jang akan 
dilakoekan di Shanghai kini sedang 
dirautjangkan. Kn 
. Djoeroe bitjara itoe tidak bisa me- 

o neravgkan, apakah Inggeris akan di 
 hoeboengan dalam perkara itoe, tetapi 
boleh djadi bisa kedjadian, 

Meskipvuen masih terboeroe2 djika 

'boet Kiang- yin 
Negeri Asing riboet perkara 

raug Djepang disebelah oetara), , 
Uu Tai hu mendesak sangat kepada| 

joe Nanking maka sebagian besar |. 

bergerak langsoeng menoedjoe | 
demikian tertoelis dalam | — 

    

  

ng Dje- 

  

  

langhai aa 

  

jang  bersangkoetan memang perloe 
mendapat perbatian. 
. Kongsol Djenderal Djepang di Shang 
bai menerangkan ke 'Tokio, bahwa per 
we endang dengan pembesar dou 
jane Tionghoa disana mendapat kema 
djoean bagoes. 

 Kongsol2 Djenderal Inggeris dan Pe 
tjis telah mengoendjoengi kongsol 

djenderal Djepang, jg memperma'loem 
'kan kepada mereka, bahwa ia telah 
melakoekan pembitjaraan2 dengan 
pembesar douane Tionghoa. 

         

   

: — Protest keras dari Amerika 

- Washington, 29 Nov. (Reuter)' 
Protest-protest baroe telah dimasoek" 
kan kepada Djepang, melawan tiap da 
ja c0paa dari pembesar pembesar mi 
liter Djepang oentoek mengganggoe 
Maritime Customs di Shargbai, 

State Departement menerangkan, 
soedah mendjalankau langkah2 baroe, 
beroepa protest tersoerat jang dima 

kepada Gaimusho. Didoega nota itoe 
mengandoeng protestuja ambassadeur 
jang dioetjapkan kemarin doeloe, 

Kiangyin beloem dirampas. 

Nanking, 29 Nov, (Transocean). 
Madjlis Pembelaan Tiongbos me 

njangkal berita tentang terampasnja 
Kiangyin. 

Kjaugyin masih tetap ditangan Ti- 
onghoa, dan barisan Djepang jang pa 
ling didepan masih 10 K.M. dari kota 
1toe. 

Betoel kota itoe mendapat serangan 
bebat, tetapi sebetoelnja benteng2 ig 

Jada disekitar Kiang-yin menjebabkan 
|terhentinja perdjalanan Djepang, dan 
menoeroet berita2 jg diterima di Nan- 

||king, orang Djepang sekarang mema 
sang meriam meriam hebat, oentoek 
menghantjoerkan kota itoe. 

  

Perang saudara 

di Spanjol 

Peletoesan. 
Dari Madrid Havas mewartakan, 

bahwa didalam Cit& Universitaire ter 
dengarlah peletoesan jang amat keras 
nja pada ketika kaoem Nasionalisten 
memeletooskan soeatoe landmiju jang 
amat besar sekali. 

Walaupoen peletoesan ini mengge 
rakkan segenap tanah di Madrid akan 
tetapi keroegian jang ditimboelkan 
oleh peletoesan itoe tidaklah begitoe 
amat besarnja. 

Ditempat peperangan Aragon sege 
hap kaoem Nasionalisten melakoekan 
beberapa serangan2, akan tetapi sera 
ngan2 ini dapat ditolak oleh tentara 
Repoeblik. Dari tempat peperangtn 
Andalusos diberitakan, bahwa ditem 
pat terseboet ada serangan2 dari fihak 
barisan koeda sedangkan didjalan an 
tara Tereul dan Saragossa penoeh de 
ngan beberapa tembakan2 dari pihak 
tentara Repoeblik. 

Dari Madrid diberitakan oleh Trans 
ocean, bahwa menoeroet communigue 
dari Ministerie van Defensie 1 dibebe- 

Irapa daerah2 dari tempat peperangan 
ada serangau2 dari pihak barisan koe 
da jang amat hebat sekali, 

Didaerah sekitarnja Villa France de 
Ebro kaoem Nasionalisten menderita 
beberapa kekalahan jang hebat sekali. 

Adapoen barisan2 dari kedoea pi- 
hak, ja'ni pibak dari kaoem Nasionalis 
ten dan pibak dari tentara Repoeblik, 
ditempat peperangan Andalusie mem- 
beri tahoekan keaktivannja. 

Didaerah Tereul tentara |Repoeblik 
bisa dapat mendoedoeki penggoenoe- 
ngaa Nr, 1456 jg letaknja disebelah 
Barat laoet dari Liron, 

Lyrchpartij. 

Dari San Sebastian Trasocean me 
wartakan, bahwa Leider kaoem Mera 
jang terkanal, ja'ni Pancho Villa telah | 
tertangkap oleh kaoem2 sebawahnja   membitjarakan basil2 permoesjawara- | 

tan, djveroe bitjara itoe dapat mene- 
rangkan, bahwa kekoeatiran negeri? | 

ketika 
man. 
“Villa jang mengikoeti peperangan 

ia dibawa kehadapan kehaki 

bisa diberikan perlopnja, 

(dan dibawa kebadapan 

scekkan oleh ambassadeur Amerika | 

brigade jang international dan jang 
ta'lama kemoedian daripada itoe ia 
diangkat mendjadi majoor adalah di 
bentji oleh karena keboeasannja, 
Ta' lama lagi berdaja oepaja oentoek 

maka ia 
menembak dirinja sendiri dibagian 
lengannja dan hal ini diketahoei oleh 
doea orang serdadoe, Pada ketika Villa 
ini mengetahoei doea orang serdadoe 
ini  liloe ia melepaskan tem 
bakannja kepada salah seorang serda 
doe itoe, hingga tembakan jg dilepas 
kan olehnja ini bisa mengenai serda 
doe tsb, sedangkan serdadoe jg lain 
nja dapat melarikan dirinja 

Berdasar kepada segala keterangan? 
Villa itoe, maka ia dapat tertangkap 

hakim :- dan 
kaoem2 jang sebawahan dari Villa 
itoe agak terperaudjat oleh karena ia 
laloe dihoeskoem muti. 

| Vrijwilligers 

Dari Barcelona Havas mewartakan, 
bahwa Premier dr. Juan Negrin me- 
nerangkan kepada segenap wakil wakil 
pers, bahwa Pemerintah Repoeblik 
telah mendjawab atau nota dari non- 
interventie commissie tentang pengiri 
man commissie yan onderz»ek (com- 
missie penjelidikan) jang akan menge 
loearkan soeatoe enguete tentang me 
ngembalikan vrijwilligers vrijwilligers 
euguete mana jang telah dioemoem- 
kan, sesoedahnja beloem selang berapa 
lamanja ini isinja nota Spavjol itoe 
diberi tahockan kepada Londep. 

Lebih landjoet Premier tsb. mene- 
rangkan, bahwa pada masa ini finan 
cieele toestand (keadaau oeang) di 
Spanjol ada baik sekali dan djoega 
peseta foeang SpanjolJlebih baik dari 
pada th, '36, hingga Pemerintah pada 
masa ini bisa dapat membeli barang 
oentoek keperloeannja, seoempamanja 
memborong barapg bahan baban. 
Dr. Negrin mengachiri keterangannja 
bahwa kaoem Nationalisten haroes be 
kerdja. dengan soenggoeh soenggoeh 
oentoek memberi sendjata kepada se 
genap vrijwilligers-vrijwilligersnja se| 
bagai tentara nasional boeat melakoe- 
kan penjerangannja terhadap kepada! 
moesoeh moesoehnja. 

Lebih landjoet Transocean mewar- 
takan dari Londen, bahwa Leider dari 
Labour-oppositie Inggeris, ja'ni ma- 
joor Clement Attlee berniat akan me 
ngoendjoengi Pemerintah Repoeblik 
Spanjol, olek karena ia mendapat oen 
dangan dari Spanjol. 

Didalam kalangan2 'poelitiek di 
Londep telah menerangkan, bahwa 
majoor Attlee kelak pada hari Kemis 
jad. ini akan bertolak menoedjoe ke 
Spanjol dan hendak melakoekan pem 
bitjaraan tentang keadaan di Spanjol 
pada seoemoemnja, : 

Attlee hendak diiringkan oleh doea 
orang dari oetoesan Labour,ja'ni Noel 
Baker dan Miss Ellen Wilkinson, 

Blokkade jang hebat 

Transocean mewartakan dari Sala- 
manca, bahwa kaosm  Nasionalisten 
dari pihak marinestaf telah memper- 
ma'loemkan kepada internationale 
scheepvaart, bahwa, berhoeboeng de 
ng n blokkade Nasional jang hebat 
disegenap pelaboehan2 dipinggirnja 
Laoetan-Tengah jang kepoenjaannja 

jang kepoenjaannja kaoem Nusionulis 
ten tidak sekali kali diperkenankan 
oenfbek memasoeki pelaboehan2 terse 
boet atau memasoeki poelanu Manorca. 
Daerah daerah jang neutraal jang le 
taknja dipelaboehan Valencia dan pe 
laboehan Barcelona telah dibebaskan. 

Kepal-kapal jang hendak memasoe 
ki pelaboehan2 ini haroes dapat di 
tembaki dengan ta" oesah diberi ta 
hoekan lebih dahoeloe. 

Nadovland “3 

Perintah di Negeri Belanda 

Dari Den Haag Anip Aneta mewar 
takan, bahwa 'minister van Defensi 
telah menjatakan didalam nota ten- 
tang keadaan tentara laoet pada masa 
ini, maka dari sebab itoe segenap ka 
pal2, ja'vi kapal perang di Negeri Be 
|landa akan diperboeat lebih koeat dan 
baroe lagi, akan tetapi perkakas2 jg. 
kasar dan beberapa babagian dari per 
kakas2 itoe jang ta” terdapat di Indo 
nesia ini, akan ditjabarinja diloear Ne 
geri atau ditanah seberang, 

Ada kemoengkinan,-bahwa akan di 
minta oentoek mengirimkan kapal mo 
tor torpedo diloear negeri, berhoe boeng 
dengan pengalaman terhadap kepada   kapal kapal tsb, diloear negeri itoe. 

  

Pemerintah R blek, nap kapal emerinia epoe leK,sege ap kapal: toeng djoega peperangan Tiongkok— 

Berita lebih landjoet 

Tentang ketjelakaan 
Prins Beruhard 

Sebagaimana kita telah beritakan 
tentang ketjelakaan Prins Bernbard, 
lebih landjoet Aneta mengawatkan da 
ri Amsterdam, bahwa ketika Prins 
Bernhard diangkoet dengan ziekenau- 
to. menoedjoe keroemah sakit, maka 
beliau itoe dikoendjoengi oleh Prinses 
Juliana dan beliau berniat akan 
bertinggal diroemah sakit  itoe 
oentoek satoe malam dan oleh karena 
keadaan Prins Bernhard tidak berba 

'Ihaja- sekali, laloe Prinses Juliana mel 
noedjoe ke Istananja lagi, 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Prinses Juliana bertinggal diroemah 
sakit itoe hingga lama sekali dan ber 
kata-kata dengan Prins Bernhard. Di 
doega oleh beberapa dokter2 jang pan 
dai, bahwa keadaan Prins Bernhard 
tidak berbahaja sekali. 

Pada ketika ketjelakaan ivi terdjadi 
maka beberapa auto2 jg ditoempangi 
oleh beberapa dokter dokter jg pandai 
telah mengoendjoengi tempat ketjela 
kaan teb dan melakoekan pertolongan 
nja. 

Pada ketika itoe djoega datanglah 
hurgemeester Diemen dan comman- 
dint Cari marechausse jg hendak me 
meriksa perkara ini. 

Lsbih landjost Aneta mewartakan 
dari Amsterdam, bahwa Prins Bern- 
hard itoe menderita hersenschudding 
jang enteng sekali dan menoeroet pen 
dapatan beliau sendiri, keadaan ter 
seboet amat menjenangkan, Prins Bern 
bard .jang pada waktoe ini soedah 
ingat dau meminta soepaja beliau di 
angkoet ke Soestdijk, akan tetapi atas 
permintaan beberapa dokter2 jaug pan 
dai, beliau lebih dahoeloe diangkoet 
ke,Burgerlijke Ziekenliuis oentoek dila 
koekan pemeriksaan jang lebih lan 
djoet, 

Pada djam 10,30 Seri Baginda Ma 
ha Radja Poeteri Wilbelmina telah ti 
ba diroemah sakit oentoek mengeta 
hoei keadaan Prins Bernhard itoe, 
dan bertinggal diroemah sakit tsb, 
agak lama sekali. 

Sesoedahnja itoe Prinses Juliana 
sendiri mengoendjoengi roemah sakit 
itoe oentoek mengetahoci keadaan 
Frins Bernhard, Beliau dikoendjoengi 
djoega oleh Roell, Commissaris van 
Kolonien. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Prins Bernhard ini tidak bisa diang 
koet ke Soestdijk boeat sementara wak 
toe. Pada hari ini loeka jang ada di 
perangainja ada baik djoega, 

— 0 — 

adu rib 

Ainerika akan tambah bagoes 

12.000 miljoen lagi boeat 
gedoeng2. 

Pesan Roosevelt tentang mendirikan 
3 a 4miljsen boeah roemah dalam 
tempo 5 th, dan memakan 12,000 mil 
joen dollar sedang dipertimbangkan, 
hal mana dengan berdebar debar men 
djadi perhatian di Wallstreet dan doe 
nia perdagangan atas programmanja, 
dalam mana ditawarkan pekerdjaan 
bersamaantara pemerintah dan parti 
kelir. 

Boeat langkah pertama akan dike 
loearkan 50 miljoen kepada bank2 hy 
potheek. 

Pembitjaraan minister min'ster 
Perantjis — Inggeris 

Londen, 28 Nov. (Reuter). Soal 
pembitjaraan penting jg akan dibitja 
rakan antara Premier Chautemps dan 
miniater Yvon Delbos (Frankrijx) sa- 
ma Premier Chamberlain dan minis- 
ter Anthony Elen (Engeland), terbi 

Japan, jg membikin kepentingan2 be 
sar dari fihakInggeris dan Fransch ter 
antjam bahaja besar, sebab Djepang 
maoe kangkangi kekoeasaan di Shang 
hai. 

Itoe doea negeri tersangkoet sama 
concessie internationaal dan concessie 
Fransch di Sbanghai. lebih djaoeh me 
reka poenya tanah djadjaban Hongkong 
dan Indo-China, maka Engeland dan 
Frankrijk merasa perloe boeat sama? 
pertimbangkan itoe s0'al, 
Oemoemnja Inggeris ingin bisa ker 

dja sama2 dengan rapat sama Ameri 
ka Sarekat danoleh Frankiijk Ameri- 
ka Sarekat dan England soedah dima 
djoekan tindakan2 jg seroepa di Tokio 
Minister dan Premier Chamberlain ini 
malam lakoekan pembitjaraan dimoe 
ka tentang programma dari pembitja 
raan jg akan dibikin ini minggoe, di 
mana Lord Halifax akan toeroet am- 
bil bagian. 

#Ewitserland 

Ambulance Volkenbond ke 
Tiongkok, 5 

Geneve, 26 Nov (Havas) 
lance kedoea dari tiga ambuls. 
dikirim oleh Volkenbond ke Ti 
akan rampoeng berbareng deigun am 

   

  

     

  

LEBARAN RECEPTIE 
MENAMBAH ACTIE. 

Lebaran soedah dekat : 
Obral dimana mana soedah moelai : 
Pasar pasar mendjadi ramai: 
Roemah gade berdjedjel djedjel. 

Diroemah ini lagi memotong, 
diroemah itoe lagi menggoenting, 
Girocemah sana lagi mendjaid, 

Ramelah minta gelang : 
Aminah minta anting anting, 
Djoshriah minta tjintjin, 
Abdoellah pesen tropical, 
Zainab pesen selop, 
Ma' Idjab sepoeh peniti, 

Semoeaboeat Lebaran 
Sekarang datang kabar akan ada 

: receptie 
Lain golongan toeroet beractie !! 
Mevrouw S tjari tjita, 
Juffr. K. tjari brocke, 

Mevrouw deWed. T. tjari damescoif 
feur, 

Alis, bibir, ramboet, koekoe misti 
dioeroes, 

— Corsage-bloemen, 
— Zijden kant. 
— Borduurwerk. 
Semoea boeat Receptie Lebaran. 
Gemuk poenja pikiran mingkin ba- 

njak receptie, mingkin seneng mid- 
denstand bangsa kita. Tapi .., ming 
kin pajah kaoem Iakilaki. 

Maoe beli soeroetoe, tidak djadi, 
Maoe beli dasi tobralco tidak toeloes | 
Ja, asal ketoepat sadja ada, 

biarlah, 

GEMUK 

  

bulance Fransch, Itoe ambulance nan 
tu tg, 10 December di bawah pimpi 
pannja dr, Mooser dari Zurich, akan 
berangkat ke Tiongkok. 

Golongan ketiga jang terdiri dari 
dokter2 Inggeris, beloem selesai 
sama  persiapaunja, tapi diharap 
Jang awbulance itoe djoega bisa be- 
rangkat berbareng dengan dosa ambu 
lances jang lainnja. 

'Dr. Mackenzie dari Volkenbond poe 
ja asfideeling Hygiene ini waktoe ber 
ada di Zurich bueat beli persedia'an 
Obat-obatan dan alat-alat verband jang 
akan dibawakan sama itoe ambulance" 

kena H3 ma 

Dijerman 
Tiongkok tidak bisa dita'loekkan. 

Berlijn, 26 Nov, (Transocean). 
Generaal Karl Haushofer, itoe ahli 
jang terkenal dalam ilmoe boemi, 
jang djadi professor pada Universiteit 
di Munchen, dan bertahoen tahoen 
lamanja pernah tinggal di Timoer Dja 
oeh jang ia kenal baik keadaannja, ini 
malam soedah bikin pidato penting 
didepen radio tentang perang Tiong- 
kok—Japan, dengan begitoe maka 
soerat-soerat kabar Duitsch tidak boeng 
kam lagi dalam membitjarakan itoe 
perang Tiongkok—Japan. 

Haushofer menerangkan, dalam ka 
langan Djepang jg ternama ini waktoe 
hampir orang tidak pertjaja jg perfji- 
draan di Timoer Djaoeh bisa diberes 
kan dengan meriam meriam atau bisa 
didirikan satoe pemerentah Tiongkok 
boeat menggantikan pemerentahannja 
maarschalk Chiang Kai Shek, jg ada 
satoe satoenja pemerentah jg bisa ka- 
sih pertanggoengan boeat adanja per 
damaian jg kekal. 

Menoeroet katanja professor gene- 
raal Haushofer, soeara gemoeroehnja 
meriam meriam tidak bisa ta'loeki 
bangsa jg terdiri dari 480 millioen dji 
wa banjaknja, Itoelah sebahnja, maka 
diplomaat2 dan djago djago militair 
jang banjak, 

Pengalaman disekitarnja keizer Ja-i 
pan jg pegang kekoeasaan politiek nege 
ri dan strategie dari balatentara Dje- 
pang tidak dapatkan anggapan soedah 
menang perang, Mereka tahoe, betapa 
soekarnja boeat dapatkan tapal watas 
negeri didjazirat jg loeas dari soenga. 
Whangpoe antara Oetara dan Selatan 

Mereka djoega tahoe, bagaimana 
lebih soesah lagi dirikan satoe peme 
reotah jang lebih fjinta damai dari 
pemerentahannja Chiang Kai-Shek, 
sedang itoe pemerentah toch bisa tjip 
takan perdamaian jang kekal, 

Mereka taoe jang langit di Tiongkok 
Oetara-Barat kelihatan moelai djadi 
merah dan bagaimana tidak bisa djadi 
nja Tiongkok diperentah dalam waktoo 
lama oleh lain-lain orang jang boe 
kan Tionghoa, 

—9) —m   

      

 



     

   

    

CINEMA PALACE 
Ini malem pengabisan 
TYRONE POWER — LORETTA 
YOUNG —  DON AMECHE 

Anna tai 

BAXTER 
inilttgan 

200100 

SLAVE 

    
dalem tjerita 

LOVE IS NEWS” 
Satoe film jang mengandoeng 
nasehat dan boleh djadi toeladan 

Anak2 boleh nonton 

Moelain Besok Malem 

Satoe film jang loear biasa oen Nata : 

djoek dengan djelas pengaroe ELIZABETH ALLAN 

oewang Ea Rege) Ebi 

(: : 
»SLAVE SHIP"“ & 

  

      
SIN 
Pen 

sea pictures! 

    

  

    

Oentoek Keperloean perkakas mobil datang doeloe 

pada: 

BAN LIONG 
SENEN 68 TELF 5511 WL — BATAVIA-CENTRUM. 

Harga ditanggoeng pantes, barang lengkap dan kwaliteit 

jang paling baik 

  

  

, SARIPOHATJI boekan bedak ! 
# wangi, tapi bedak obat jang 

moedjarrab speciaal goena 
memperoleh  KETJANTIKAN 
serta KE-EILOKAN PARAS 
dan menghilangken segala pe- 

II njakitnja. Soedah terpoedji oleh 
' Dokter dansekalianpemakainja. 

Saripohatji boekan hanja 
| boeat isteri2 sadja tapi sanget 

| digemari oleh laki2 dan baik 
boeat anak2. 

Tanjalah di Toko2, atau pe 
san langsoeng pada 

Hoofd-agentnja : 
Toko ,SOEKANAGARA“ 

“ Th. Abang Heuvel 12-14 Bat-C. 
Pesenan dari loear kota sekoerang2nja f 1,50 (wang lebih doeloe). 

  

    Permintaan monsters, haroes disertakan franco seharga f 0.10. 

(MN MINIAI NURUL NIKITA TAAT 

Peroet kotor, soesah 

boeang aer 
lekas pake 

LAXAGETTEN 
Obat oeroes' jang paling baik. 

Pil terlaloe ketjil, tetapi satoe pil soedah berhasil. 

Botol terisi 40 bidji f 1.35 

Envelop terisi 5 bidji f 0.25 

Distributeurs: FI LINGER & Co. 
SOERABAIA . BATAVIA-CENTRUM 

IT ALI KJ IA JI HN 

00000000121 0000 000015 0LLLLLL LI 

S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel — Djokjakarta 
000000001210000000010100000000121 
SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 

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

Teroetama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

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

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
f15— sampai f50.— perkodi. 

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

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
leh di foekar afau ocang toean di kirim kem- 

bali. 1 

MINTALAd PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

    
  

  

  

  

  

    

    

              
  

    
    

Boeat hari Senen 

dan Selasa 29-30 

November 1937 
   

Sawah Besar — Bat.-C. 

Film METRO jang paling baroe dan indah 

»LAAZY RIVER“ 
(PERTJINTA'AN Di LOUISIANA) 

dengan 

JEAN PARKER — ROBERT YOUNG 
    

  

Pendjoealan dihadapan orang banjak 
Pada HARI SABTOE 8 JANUARI 1938, djam 10 pagi, di Vendulokaal 

Batavia akan dilakoekan pendjoealan dihadapan orang banjak atas: 
pertama: perceel Verp. No. 15132, letaknja diresidentie Betawi, wijk 

Petodjo, meetbrief ddo. 17 Februari 1919, No. 80: atasnja didirikan doea 
roemah tinggal, boeat ditempat ini terkenal dengan seboetan Laan Canne 
44 dan 46, penghasilan f 95 seboelan. - 

kedoea: perceel Verp. No. 10348. Letaknja diresidentie Betawi wijk 
Pasar Baroe, meetbrief ddo. 1 Jan. 1876 No. 22, diatasnja ada enam boeah 
roemah ketjil, boeat ditempat ini terkenal dengan nama Gang Sentool Il, 
134, 13 dan Gang Tjempaka 8, 84 dan 85, hasil sewa i 142.50 seboelan. 

Perceel2 itoe memakai nama Sech Salama bin Alie Aloeweni, acten van 
eigendom, masing2 ddo. 4 Maart 1919 no. 375 dan ddo. 4 Dec. 1923 No. 
1939. 

Pendjoealan ini berlakoe menoeroet volmacht. 
Atas nama jang pertama memegang hypotheek 

Mr. J. G. KRIJGER 
Advocaat — Batavia 

  

Pa ni 

ederlandsch Aadioeke 

scompto 
Mi MY 

Onpgerichi 
ari 

Iboofdkantoor Batabia 

Pestigingen : 

Bandoeng, Batabia, Buiten3org, 

Eheribon, Djorja, Makassar, Mlagelang, 

Malang, Medan, Menado, Hadang, 

Palembang, Poerwokerto, Semarang, 

Sibolga, Soerabaia, Wilcltevreden, 

Gmsterdam, 's-Grabenhage. 

Alle Banktsaken 

| 

  

  

AKEN MAIN DI THALIA MANGGA BESAR 

Moelai Rebo tg. 1 Dec. 

RORO MATARAM 
(Orpheus speciaal creatie) 

Dengen RIBOET (Moeda) 
KOESNA, ASTAMAN, TAN 
TJENG BOK, OEDJANG. 

Dibantoe oleh 

90 Acteurs en Actrices 
110 Verschillende Nummers 
150 Schitterende Costuums 

Tjoema main sedikit 
hari sadja. 

ORPHEUS OPERA ada 
100 pCt lebih baik dari 

jang lain. 

Revue, Cabaret, Ballet 
Rumba, Carioca   Plaats besproken pagi 10-12 

RIBOET MOEDA sore 4-6 

Star of Stars 

  
  

   
    

   
    MATAN LEN, PTYPEN.. 

TEEKENINGEN S ONTWERPEN          

  

  

Jang soedah populair ! 

Bandoengsche Kleermaker 

. M:D. SAWAD 
Kernolongweg No. 1. Batavia-C, 

  

  

. 

Menerima pesenan. dan peker- 

djaan membikin pakean. 

Ditanggoeng sampe baek dan 

menjenangkan.   
  

  
ORPIMIEUS REYUE 

Orang? lelaki dibikin 
moela 

Kocat didalam 24 djam 
“ 

Kalau toean merasa toea sebeloem waktoe- 
nja dan tida bisa poela toeroet-mengerdjakan 
dengan kesenangannja anak moeda, makan- 
lah tablet? Vi-tabs dari Dr. Nixon. Ia mem. 
perbaik toean poenja tenaga, 
hidoep dan kenffsoean. g 

Hasil?" jang mengasoemkan didalam 14 
GAM, era Tablet: Yi-tabs dari Dr. Nixon 
adalah soeatoe pendapatan jang membikin 
darah baroe dengan begitoe djadi memper- 
koeat badan, Didalam satoe minggoe toean 
merasa moeda 'kombali. Boeat ini ada di- 
kasih pertanggoengan jang toean poenja 
oeang pembelian akan dikasih kombali 
kalau toean mengombalikan boengkoesan- 
nja jang kosong djika toean tida dapat lihat 
ben urnga aja, Terdapat diseloeroeh roemaht 
ebat, " 3 » 

Importeurs:R, Braendlein, Chemicalisn 
handel - Batavia-Soerabaja » 

LAMPOE 

kekoeatan 

  

          
TERANG DAN MOE 

              
RAH 

  

  

   
Mr, ASTAMAN 

Dardanella 

  

MISS KOESNA 
Dardanella 

  

“a
u



   

      

  

   
   
   

    

   

   

    

  

   

HARGA LANGGANAN 

   

  

    

  

haroes diachir kwartaal. 
abonnes terhadap 

di Betawi. 

     

    

   
2 

y Sjari 

  

oetjoek Pimpinan Part 

  

   
    
    
   risannja oentoek toeroet tjampoer:     

  

dalam geraknja Centraal- Comite 
tie-Soetardjo terseboet alasannya : 
orang berbocat sebagai kanak2- 

djika mengharapkan akan dapat 
nentjapai ,,domion-status“ dengan ti- 

dak dengan dorongan jang sentsusa 
dari pergerakan ra'jat jg teratoer, ba 
kpoen dominion-status dalam bangoe 

|. man jg bermoela menoeroet arti dp. 
| artikel 1 dari Grondwet. Ng 

- Pengalaman pergerakan Ra'jat di 
. Hindia Inggeris manjatakan jang de 
. mikian itoe: Tn 

. db. dp. “Imperiale Conferentie“ (con- 
| ferensi djadjahan) jang dioesoelkan da 
lam Petitie Soetardjo terseboet basil 
nja sangat sedikit sekali dapat diha- 
rapkan, selama Pemerintah disini'se| 
laloe masih menaroeh pembatasan2 jg | 
besar pada pergerakan Indonesia, baik | 

— jang, berdjoang dalam batas wet negeri 
misalnja Beperkt Vergaderrecht dan | 
passenstelsel jang masih berlakoe da- 
lam bagian2 jang tertentoe dalam ne 
geri ini: , 

c. berhoeboeng dengan apa jg tsb 
diatas maka massa-actie jg akan dilang 
soeogkan cleh Centraal-Comite Petitie 

“tsb lebih lebih melembekkan dp. me 
. njentausakan pergerakan Ra'jat, 

—. @. orang tidak mempoenjai bak oen- 
. toek menoentoet pengorbanan djiwa| 

. oentoek kepentingan soeatoe pemerinj 
tahan kolonial, baik jg soedah ada 
Galam keadaan ,dominion-status“ puen 
djoega, sebagaimana diterangkan da- 
am rapat oemoem Centrale Comite 

  

    
    

  

           

  

   

1450 

jar . boelanan, tetapi ber 
   koran ini 

at Islam Indonesia mengoe| 
emkan, bahwa pergerakan PSII| 
djaoebkan diri dari gerakan ,Peti| " 

2 Soetardjo“ dan melarang segenap| 

| dengan tjara jg sebagaimanapoen djoel 

    

LI. DAN PETITIE-SOETARDJO| 
Madjelis Pers PSLI. 20 Nov) S Fu 

  

Persid contra Jong Ambon 

| Persid itoe perkoempoelan voetbal 
di Djasinga, soenggoeh perkoempoe- 
lan ketjil tetapi koeat dan mendapat 
|perhatian dari doenia sport boektinja 
4 boelan kebelakang main dengan T. 
O.V,0. Betawi dan mendapat prijs no, 
“1, sekarang pada hari Minggoe tang 
gal 5 December 1937 ditanah lapang 
Sirioeng akan diadakan pertandingan 
dengan Jong Ambon Betawi, kini pe 
ngoeroesnja lagi asik mengichtiarkan 
sarat saratnja boeat keperloean itoe 
moedah moedahan sadja djadilah. 

Comite Sembahjang Iddilfitri 

Atas initiatiefoja Moehammadijah 
Ijabang Djasinga, ditanah lapang Si- 
rioeng akan diadakan sembahjang Id- 
dilfitri, comite itoe lagi berichtiar soe 
paja bisa dilakoekan dengan bagian 
Aisiahnja, karena doeloe2 dilakoekan 
oleh kaoem laki laki sadja, karena ka 
oem isteri sedikit berat teroetama boe 
at lajarnja (pendingan). Moedah moe 
han tahoen ini, Insja Allah. 

Oedjian pada, De Accuraat 

Hasil jang pertama. 
Pada kita dikabarkan, bahwa pada 

hari Rebo tgl, 24 November jl. moe- 
lai djam 5 sore di Kediri bertempat |. tsb. pada tg. 28 Nov jl. di Djakarta di Kp, Dalamstraat, Kediri, soedah di 

| selama keperloean dan kepentingan 0. Ra'jat lahir bathinnja beloem terpeli 
1. K 2 x 

x    
   

   

  

LL jang kita terima langsoeng| 
dari padanja, djadi boekan dari Aneta, 

| soengguehpoen dari Aneta kita mene 
ommanja djoega. 

Kepala orang tjoema satoe, tetapi 
an orang tidak sama. Dari itoe 

  

     

  

    
   
    

   

   

   

   

   

      
   

      

    
     

    

    
   

II. demikian itse, Sebaliknja, kita 
rbeser hati, kita boeka topi, kita 
edjikan sikap laki laki dari PSII. 

berteroes terang menolak dan me 
pantang gerakan petitie Soetardjo itoe, 
 Soeara demikian ada lebih baik dan 
bergoena dari pada sikap: masa bodo, 
idak bilang ba atau boe, boekan da- 

ng dan boekan ikan! 
harapkan, moga moga gerakan 

le Soetardjo berdjalan teroes dan 
memakai sikap P.S.L.I. itoe sebagai 

 fjamboek dan tjemeti menoedjoe gera- 
n kebangsaan jang sebesar besarnja, 

- besar dari pada jg soedah2,dan 
tidak oesah membesar besarkan 

. pertjektjokan antara kita dengan kita. 
— Kita pertjaja (batja oeraian kita dibagi 

— an hoofdartikel) nanti dibelakang hari, 
jika gerakan petitie Soetardjo soedah: 
berdjalan agak lama dan teratoer rapi 
sebagaimana mestinja, djoega PS II 
akan berpendapatan : petitie Soetardjo 
|is toch z00 kwaad niet ! Artinja : pe 
titie Soetardjo itoe boekan mengan 

| doeng isi boeroek seperti orang sang 
“kal Dari itoe sikap dan andjoeran 

. kita: ajo, berlomba2 menoedjoe soe 
.soenan gerakan jang koeat dan tera 

dikalangan raat jang millioenan 

   

   

    

   

      
  

    3 pg | 

| Kita pertjaja, kesemoeanja itoe pa-| 
da soeatoe ketika akan bertemoe dan... 
berpimpinan tangan karena satoe sa- 
ma jang lain boetoeh-memboetoehi se- 
perti boeroeng memboetoehi sajap ka 

dan kiri. Peliharalah kedoea sa- 
jap ini baik baik, Jang kiri paling 
koeat, boeroeng tidak bisa terbang 
atau pintjang dalam terbangnja. Jang 
kanan paling koeat begitoe djoega, 
setali tiga oeang. Dari itoe boeroeng 
Indonesia baroe dapat terbang dengan 
sempuerna, djika sajap kiri dan kanan 
pja sama koeatnja dan sama teratoer 
dan terpeliharanja, 

    

         
  

M.T, 

| Sekian ma'loemat Madjelis Pers Pp. | Kediri, jang baroe berdiri 

dak berketjil hati melihat sikap | 

adakan oedjian mesintoelis kepada 
moerid2 dari Typisten Cursus , De 
Accuraat“ oentoek mendapat typedi-| 
ploma jaitoe satoe2nja typecursus di 

5 boelan 
lamanja, dibawah pimpinan toean Soe 
mardji, Gediplomeerd typist. 

Adapoen banjaknja candidaten ada 
lah 9 orang, dan examen dihadiri 
oleh toean2 M. Ariff,Hoofdleider, The 
Invisible“ dari Cheribon dan R. Poes 
powardojo Commies Boekhouder Re 
gentschapskantoor Kediri. 

« Pada djam 10 malam hari, oedjian 
tsb, berachir dan kepoetoesannja 
(uitslag) baroe diberi tahoekan pada 
djam 11,30 malam dengan hasil (re- 
sultaat) dari 9 candidaten adalah 8 (de 
lapan) candidaten jg loeloes (geslaagd 
dengan ketjepatan mengetek permenit) 
dihitoeng letters serta kebersihan ma 
sing2 seperti dibawah ini: 

Hwan Hay Yoe 210 (8), nona Moe 
hartinah 203 (7), R, Uneputty 181 (7), 
Djaswadi 150 (6), Soewirjo 150 (6),, 
Soekardiman 150 (6), Kwee Hoat Liem 
140 )6) dan Isno 136 f6), 

Satoe ,Succes bagi ,De Accu- 
raat“ dan bagi moerid2 tsb. diatas se 
karang memperoleh gezegelde type di 
ploma, jang selainnja ditanda tangani 
oleh Examencommissie, djoega oleh 
Regent Kediri sendiri sebagai Toe 
zicht dalam examen tsb., kita oetjap 
kan selamat, 

Ym. 

SOERABAJA 

Chotbah t. Abd. Hamid al Chatib 

Pembantoe kita mengabarkan: 
Sebagaimana kita kabarkan lebih da 

hoeloe, bahwa t, Abd. Hamid al Cha 
tib lid Parlement Hedjaz tiba di Soe- 
rabaja dan pada hari malamnja di 
samboet dengan mengadakan chotbah 
bertempat di sekolahan Al Irsad de- 
ngan mendapat penoeh perhatian. 

Dalam chotbahnja itoe memakai ba 
hasa Arab dan kemoedian disalin oleh 
t, Moedjakir dengan berbahasa Indo- 

nesia," 
Maksoed pembitjaraan itoe mene 

rangkan, beberapa hal kedjadian dine   
  

geri Arab pada waktoe ini teroetama 

bagi orang menaik Hadji tidak ada 
kekoeatiran sebagai jg doeloe, sebab 
dalam peperintaban Radja Ibnoe Sa- 
oed sekarang ini keadaan negeri sa 
ngat aman, 

Poen beberapa pengetahoean Jain- 
nja diterangkan. jang maksoednja mem 
berikan didikan kepada kaoem Islam 
oentoek mendjalankan perintah Nabi 
dan Allahnja. 

Pada esok harinja beliau berangkat 
ke Semarang dan kemoedian telah me 
neroeskan perdjalanannja ke Pekalo- 
ngan, Cheribon dan Batavia. 

Kabarnja di Betawi beliau telah me 
ngadakan lezing poela atas permintaan 
nja dari beberapa para Journalisten, 

P,LS.I. ber excursie 

Disampaikan kabar kepada kita, 
bahwa perhimpoenan tsb. para anggo 
tanja akan mengadakan exursie ke 
Djawa Tengah, dengan mengoendjve 
ngi Djokja, Solo, Demak dli.nja, 

Kabarnja berangkat dari Soerabaja 
moelai tgl. 7 Dec. dan didoega per- 
djalanannja itoe kira2 3 hari lamanja. 

Jang lebih dioetamakan berexursie 
itoe akan melihat keadaan ditjandi Bo 
roboedoer, Masdjid Demak dlsb, nja. 

P.R.AJ. mengharapkan sokongan 

Pendirian anak jatim jang dioesa 
hakan oleh Parindra pada waktoe ini 
memboeka pintoe goena menerima s0 
kongan dari kaoem penderma, sebab 
mengingat dengan akan adanja boelan 
lebaran ini, perloe poela anak anak 

Ikita jatim itoe digembirakan dengan 
menggantikan "pakaiannja. 

Sangat besar pengharapan kita, pen 
doedoek Soerabaja teroetama diloear 
akan beramai ramai memberikan so- 
kongan jang soetji itoe. 

Pentjoeri masoek koeboeran 

Lambat laoen keadaan doenia men 
dapat perobahan jg agaknja menga- 
goemkan, sebab diwaktoe doeloe pen 
tjoeri itoe biasnja mentjoeri miliknja 
orang hidoep. 

Akan tetapi sekarang keadaan tidak 
lah demikian, si pentjoeri dapat ma- 
soek diroemahrja orang mati (koe- 
boeran). 

Demikian disampaikan kabar kepada 
kita, bahwa di Kerkboflaan (Peneleh) 
telah kemasoekan pentjoeri dengan 
menggondol beberapa kembang bou- 
geut, bisa djadi mereka tidak akan 
ada perlawanannja, akan tetapi achir 
dapat djoega tertangkap. 

Hoofdpandhu'sdienst ke Soerabaja? 

Kita mendengar kabar, bahwa se 
karang ini Hoofdpandhuisdienst dari 
Batavia dalam perdjalanan ke Soera- 
baja. 
Diikalau kabaran itoe betoel, ada 

harapan sambil laloe akan menjatakan 
kabaran kita jl. tentang kegandjilan 
peratoeran dalam pegadaian di Pasar 
Toeri, 

Sebab roepa roepanja peratoeran 
dalam doenia pegadaian itoe sangat 
berbedaan dengan lain lain tjb. pe- 
merintah, oempama di Postkantoor 
djikalau kita ada kepentingan tidak 
ada perbedaan warna koelit, dan di 
mana jg doeloe haroes mendapat pe 
lajanan lebih dahoeloe, akan tetapi 
djika dipegadaian tidaklah demikian, 
bahkan dengan setjepat2nja lain bang 
sa kita itoe mendapat pertolongan, se 
kalipoen bagi jg dataognja dahoeloe 
itoe soedah antara lama berbaris (9 
aantry) soeka atau tidak haroes me- 
noenggoe. 

Memindah Regentschap Grissee 

Sebagaimana dikabarkan dalam sk. 
ini, baywa Regentschap Grissee pada 
achir th. ini akan dipindahkan ke 
Soerabaia, dan kepindahan itoe kabar 
nja disediakan begrooting f 35,000, 

Kita laloe ingat, bahwa pada wak- 
toe ada didengar kabar bahwa Regent- 
scbap di Grissee akan digaboengkan de 
ngan Soerabaia, maka pada tg 1 April 
'34 di Grissee telah didirikar commite 
Perasaan Pendoedoek Grissee dalam 
pimpinannja t, R. Manlani sebagai 
Voorz, dan t. R. S, Tjokrosoedarmo 
sebagai secretarisnja.   

    

Setan 30 November 1937 

Kemoedian pada tg, 5-8-34, dialoon 
aloon Grissee telah diadakan Open- 
lucbtverg. dengan dikoendjoengi oleh 
kl. 4000 pendoedoek dan dalam tiap2 
openbareverg. dikoendjoengi oleh kl. 
16000 pendoedoek dan tekenlijst di 
tandai oleh 22558 orang jang maksoed 
nja menolak hadjat pemerentah akan 
mengadakan pergaboengan itoe. 

. Dalam openlucht itoe telah mengam 
bil motie, dan motie mana dikirimkan 
pada tiap2 badan pemerentahan disi. 
ni dan Minister van Kolonien dinege 
ri Belanda, 

Dengan adanja actie itoe mendapat 
djoega perhatian sehingga ditetapkan 
pergaboengan itoe dipertahankan le- 
bih dahoeloe dan sekarang roepanja 
keadaan tidak mengidzinkan, maka ter 
djadi pergaboengan diantara doea kot- 
ta terseboet. 

Tjaranja membajar padjak 

Dalam daerah Sidho- 
ardjo. 

Dari desa Trompoasri-Djabon-Por 
rong Sidhoardjo disampaikan kabar 
kepada kita, bahwa tjaranja kaoem ta 
ni akan membajar padjak itoe atas 
penoendjoek Loerah dan Tjariknja soe 
paja orang gogol menjewakan tanah 
sawahnja boeat lamanja 18 boelan de 
ngan harga f 10.— 

Sedang setahoen itoe padjaknja kl. 
f7,50 terhitoeng djoega keperloean goe 
na kepentingan desa. 

Demikianlah seteroesnja dalam tiap 
tiap tahoen akan membajar padjak 
lebih dahoeloe kaoem tani menjewakan 
tanah sawahnja, berarti selama itoe 
kaoem tani tidak mempoenjai pengba 
silan dari sawahnja, 

Sedang penjewaan itoe menoeroet 
keterangan, boekannja kaoem tani jg 
berhoeboengan dengan saudagar, dan 
wang mana semoeanja masoek dita 
ngan Loerah, 

Kabarpja Loerah dan Tjariknja se 
karang ini ditoentoet oleh orang desa 
nja, berhoeboeng dengan menaikkan 
sewah tanah, dan bagaimana kepoetoe 
sannja kita menoenggoe, 

Anehnja fihak jang lebih wadjib 
djoega mebgetahoei perkara ini, akau 
tetapi beloem ada tindakan goena mem 
peringatkan perboeatan Loerah jang 
demikian itoe, 

Djikalau kabaran jang kita terima 
itoe benar, ada kesempatan jang baik 
bagi fihak jang lebih tinggi menjeli 
diki perkara ini, agar nasib kaoem 
tani tidak terganggoe kemelaratannja. 

Parindra tjb. Soerabaja 

Cursus anggota 

" Selama dalam boelan December 
Parindra tjb Soerabaja telah menetap 
kan cursus2 jaitoe : 

tg. 7/8 — Alal bahalal dan lezing 
oleh t, Achmaddjais. 

tg 14/15 — Azas dan toedjoean par 
tij. (samboengan boelan jl) oleh t. 
Roeslan Wongsokoesoemo. 

tg 21/22 — Isi soeara Parindra no 11 
oleh t. Pamoedji. : 

tg 28/29 — Menerangkan kedoedoe 
kan raad-raad oleh Fractie Nasional. 

Selain dari pada itoe, oentoek me 
rapatkan satoe diantara anggota, maka 
besoek tg 7/8 diadakan pertemoean 
goena sawalan bertempat di pav. GNI. 

Dan sebeloemnja itoe, besoek tg 
29/30—11—37 tjb Sia akan menga 
dakan rapat anggota bertempat di 
paviljoen, dimoelaikan djam 9 malam 
oentoek membitjarakan, mengesahkan 
soesoehan cominissie memilih djago- 
djago boeat anggota (temeenteraad jad. 
dan beberapa soal jg mengenai oeroe 
san Gemeenteraad dll-nja, 

Boeahnja hoeboengan rahasia 

Beberapa kali telah kedjadian, bah 
wa anak jg baroe labir itoe dilempar 
kan dengan tidak mengenal kemanoe 
sian, hal mana adalah disebabkan 
hasilnja hoeboengan rahasia.   

Abonnes lamanja 
boelan jang meninggal, 
menoenggak dapat uitkeering , ..f 25— 

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

Te 

YONDS KEMATIAN Ana 

paling sedikit 6 
asal tidak 

    tentang pengiriman ko 

pada tel. No, 
2738 WI. Kwitang No. 14 

       

  

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

Perljafalah kepada 

3 

2 

DUN LOP 
RADJA BAND 

  

Sekalipoen beberapa kali Alam me 
noendjoekkan boekti toch masihbanjak 
hal jg demikian itoe dioelangi lagi, 
sehingga dapat meroesak lahir dan 
batinnja manoesia. 

Demikian pada tg 24 siang di ping 
gir kali Semoet telah diketemoekan 
majitnja anak baji jg roepanja baroe 
dilahirkan dan djoega roepanja baji 
itoe dari bangsa Tionghoa, entah 
siapa iboenja itoe ? 

50 

  

Belilah sepatoe dan $$ 
& kouskaki bocat Tahoen $ 
' Baroe pada kita poen- N 
8 ja toko? di negeri? besar 
8 seloeroe Tanah Hindia- 
: Olanda! 
8 KWALITEIT BAIK DAN 8 
8 HARGA MOERAH. H 

Siak ki 

Pa 

2 296t-hh & 

Sepatoe anak jg.bagoes, H 
pake zool karet crepe jo.B 
koegat,warna tjoklat. 

£1.1.60 

3485.02 E 
Sandaal njonja jg.manis, $ 
pake zool karet crepe jg. 8 
kocat,warna tjoklat-poetih. 

(1130 

Naa 1405, 
B 5lob njonja jg.bagoes, 

dari koelit toelen warna 
tjoklat, merah dan biroe. 

H.110 

Sandaal tocan dari koelit $ 
toclen,pake z00| karet £110 8 

H pake z001koelit — 140 
H.2.50 

1 1937-39 
Sepatoe tocan jg.bagoes, 
pake z0ool koelit jg.koeat,| 
warna tjoklat dan hitam. $ 

# 2       
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  Toean Soekri Hoesi 

Toean Voorzitter! 
“Kami atas nama Hoofdbestuur dari 

Bond van Administratief personeel 
membilang diperbanjak terima kasih 
kepada Toean memberikan kelongga- 
ran kepada kami boeat berchoetbah 
pada hari ini. € 

' Begitoe djoega kami oetjapkan teri 
ma kasih kepada wakil sk, chabar jg. 
hadlir dapat rapat ini dan besar peng 

|... harapan kami soepaja soeara jg kede 

|. ngaran dalam rapst disiarkan dalam 
soerat chabarnja. 

Menoeroet agenda kami akan terang 
kan nasibnjasdr.2 kita jg djadi schrij- 

hari dengan kaoem schrijvers tentoe 
tahoe bagaimana roepa pekerdjaar- 
nja, tahoe, bagaimana mereka beker 
dja, tahoe bahwa pekerdjaannja berat 
akan tetapi tiap2 boelan mereka itoe 
diberikan gadji jg tidak sesoeai dengan 
pekerdjaaunja jg berat itoe. 

Maka itoe sekarang kami terang- 
kan sedikit riwajatnja kaoem schrij- 
vers, Djoega kaoem ini mempoenjai 
riwajat, sendiri historie, jang perloe 
dapat perhatian dari sidang oemoem. 

Kaoem Schrijvers. 
Jang boleh djadi djoeroe toelis me 

reka jang loeloes dari pergoeroean se 
kolah klas II, dan menoeroet BBL. 25 
'31 gadjinja mereka itoe diatoer de 
ngan baik dan terdapat penoeh keadi 

“Jan dan penghargaan, 
Meskipoen demikian, kaoem serekat 

sekerdja waktoe membitjarakan soal 
adji pada tahoen 1924, waktoe ada 

nja BBL 1925, mssih sadja beloem' 
n dengan gadji jg diberikan kepa 

a sdr. kita, karena terboektilah, dji 
ka kita balik lagi pembitjaraan jang 
diadakan oleh salaris commissie boe 
at membitjarakan soal gadji dalam ra 

serekat sekerdja. 5 
— Baik kami mengambil oentoek pe 
nerangan didalam rapat ini” oetjapan 
jang dikeloearkan dalam rapat jg ke 

rangkan bagaimana seorang dapat hi 
“Idoep dengan semoerah moerahnja, jai 
Itoe f 30,— seboelan. 

vers, Siapapoen jg bergaoel tiap tiap 

patnja bersama sawa dengan kaoem| 

sembilan pada hari Djoemahat tg. 29 

pat oemoem Bond van Ad 
 ministratief Pers 
. Terhadap so'al kaoem Djoeroe- loelis 

Pada tanggal 28 Novem 

oneel 

  

   

| Aug. 1924 dalam pimpinan Toean 
Damme. 

sangoroet Yerslug halaman 417 IT, 
Alwi dari ,Mardi Oetomo“ mengata 
kan, bahwa gadji hulpschbrijvers jang 
f 15.— itoe terlaloe sedikit dan mene 

Begitoelah pernbitjaraan seorang wa 
Ikil perbimpoenan didalam rapat jang 
diadakan oleh selaris commissie. 

Pada waktoe itos memang soedah 
terasa oleh seorang -hulpschrijvers, 
sampai beliau djoega minta belandja 
nja hulpsebrijvers diperhatikan, 

g 

Pa dengan dapati gadji 

Hulpschrijvers ! Kenang kanangan 
bagi kebanjakan ajah dan boenda me 
|lihat anaknja djadi hulpschrijver, ka 
rena pangkat djoega dan gadjinja mes 
kipoen beloem tjoekoep, loemajan djoe 

a. 
. Djika mereka ada oentoeng dapat 
lah mereka mengedjar pangkat schrij- 

maximum 

Tentoe dengan gadji tsb. dapatlah 

kan dan berpendapatan gadjinja amat 
koerang sekali. Se : 

Dalam 'penjelidikan kami terdapat | 
lah kekoerangan ini. 

Kepada seorang scbrijver dengan 
mempoenjai anak isteri kami mena 
pjakan nasibnja pengeloearan tiap2 
Iboelan. Beliau ada seorang djoeroe 

toelis jang soedah mempoenjai dienst 

3 tahoem lebih bergadji f 13,28 (de 
ngan duurtetoeslag satoe roepiab.) 

1 Menjewa pondok f 250 

2 Beras 5 gantang 4 0,48 » 2.40 
3, Kajoe sehari 0,03 » 0.90 
4, Minjak tanah » 0.75 
5. Ikan 30x 0,10 » 3— 

6 Garam tarasi dan tjabe - , 1,80 
7 Minjak kelapa 30,60 
8 Sajoeran 30x0,021/, s0, To 
9 Saboen, sagoe dan blauw , 1,-- 

10 Goenting ramboet s 2 
,75 11 Roko Minak Djingo- Is 

mama mna 

Djoemlah f 14.60 

Rapat jg terhormat- 
Beginilah penghidoepannja seorang 

schrijver di kota Batavia, beginilah 
roepanja tiap tiap boelan sdr kita itoe 
boekan merasa kesenangan, selamanja 
merasa kesoesahan. 

Tiap-tiap boelan menanggoeng oe- 
tang sadja. Dalam perhitoengan itoe 
beloem terhitoeng minoem koffie dan 
thee, beloem terhitoeng mendjawoe 
orang jang datang keroemahnja itoe, 
beloem terhitoeng pakaiannja, beloem 
terhitoeng pakaian isteri dan anaknja. 

Djikalau kami selidiki seteroesnja 
tentoelah sidang rapat jang moelia ini 
menggojangkan kepala, dan memberi 
tahoekan kepada kami, djanganlah 
mengoeraikan teroes 'Toean, karena 

kaoem sehrijver hidoep serta tjoekoep. 
Tetapi bagaimana sekarang ? 

11 tahoen kemoedian, tentoelah ali- 
ran zaman itoe beroebab, kemadjoean 
zaman soedah tampak, seperti radio 
dli.nja ada, tanda kemadjoean, tetapi 
pada ,doenia djoeroe toelis“ boekan 
terdapat kemadjoean, tetapi kemoen- 
doeran, gadji kaoem djoeroetoelis te 
roes meneroes dikoerangi, maka itoe 
kita sekarang berhimpoen, memberi 

laka ! 

memang terasalah oleh kita 
han jang diberitakan oleh kita. 

Beloem kami terangkan bagaimana 
kedoedoekanrja seorang djoeroe-toelis 
jang moeda dengan gadji f 9,60 tam 
bah duurtetoeslag f 1,— soesah sekali 
dibajangkan oleh kami. Tentoe dia 
menanggoeng soesah dan oetang be 

kesoesa 

Adat kita, bangsa Indonesia. tiap2 

oleh serekat sekerdja kita. 

kita, kami 
kan kaoem sechrijvers pada waktoe se 
karang. Sekarang pangkat hulpschrij 
ver dan schrijver, didjadikan satoe 
pangkat, tidak diperbedakan, hanja 
dahoeloe djadi hulpschrijver, sekarang 
diatas kertas djadi schrijver dengan 

djinja boekan mengoentoengkan kepa 
da kaoem mereka. 

Pangkat naik, gadji koerang. Pang 
kat tetap, gadji toeroen boekan main 
terasanja, 

Menoeroet BBL 1925—1931 seorang 
schrijver dapat mentjapai gadji f 40, 
sekarang hanja sampai f 21: 

Saudara2, tenaga saudara masih di 
pakai, dan perloe dipakai dalam dienst 

sekali 

#) Saudara Kadi membitjarakan dll 

lihat keadaan jang begini sedihnja. 

'tahoekan kepada jg berwadjib, soepaja 
nasib saudara2 kita, kaoem djoeroetoe 
lis dapat perhatian, soepaja nasibnja 
itoe dapat pengoebahan jg diharapkan 

Sebeloem kita terangkan permintaan 
terang, doeloe kedoedoe 

gadji dikoerangi, karena peratoeran ga 

Akan tetapi penghargaan amat tipis 

Sekarang kami akan koepas kegan 
djilannja | Gadji permoelaan f 10 (se 
pseloeh roepiah) diambil loonbelasting 
4 pCt. djadi tingggal f 9.60 tambah 
duurtetoeslag f 1—4 pCt.floonbelasting 

Dapatkah mereka itoe hidoep dalam 
kota seperti Batavia ini? Dapatkah ? 

Pikiran manoesia tidak sampai me 

Kami soedah mengatakan penjelidi 

pentjabarian ingat kepada ajah dan 
boenda kita, tetapi bagaimanakah seo 
rang schrijver dapat mengoemoemkan 
toedjoeannja fjang soetji itoe, djika 
gadjinja selamanja,tekort alias koerang 
belaka. : 

Tiap tiap tahoen sebagai adat djoe 
ga moesti poelang keroemah orang 
toea, djika merantau dinegeri Batavia, 
oempamanja setahoen bekerdja ada 
angan angan maoe poelang, taboen 
itoe datang tidak dapat, karena beloem 
ada ,modal“ boeat poelang. 

Dari djaoeh goenoeng dilihat, dari 
djaoeh hatinja maoe, dekatkan orang 
toeanja maoe doedoek bersama-sama, 
tetapi tidak dapat, karena tidak ada 
oeang, meskipoen tempat tinggal o- 
rang toeanja djaraknja tidak djaoeh 
dari kota Batavia. 

Rindoe akan familie, heimwee, ada 
terkenang oleh sdr kita. 

»Lain tahoen sadja, Boe, djika ada 
rezeki lebih, oeroeskanlah makan kita, 
pakaian kita, ah tiap-tiap boelan sedih, 
mesti menanggoeng soesah, oetang 
sadja Boe", 

»Kakanda, saudarakoe, djanganlah 
begitoe roepanja, meskipoen gadji ki 
ta tidak tjoekoep, djanganlah, berkeloeh 
kesah, siapakah jang akan menambah 
gadji kakanda, .,. 

Soeara ini kedengaran oleh kami 
dari saudara kita kaoem scbrijver. 

Rapat jang terhormat ! ET 
Dapatlah kita membajangkan kea 

pan ini jang terdapat dalam kalangan 
saudara kita kaoem schrijvers. 

  

    

   
   

    

   

        

   

  

   

  

   

                    

   

  

   

  

   

“Beli film dapat persen. 

Siapa2 jang berbelandja di ,Tbe 
Sun” & Co Fotograsf di Senen, tentoe 
mendapat persenan sebseah kalender 
jang amat moengil dari ,Gevaert", 
jang didalamnja berisi gambar2 fIm 
dan I.l. jang sangat bagoes. 

— Gk sa2 

Tarief P.T. T. singkat. 

P.T. T. mengeloearkan, beknopte 
tarieven, jing meroepakan soeatoe al- 
manak dinding, Isinja penoeh dengan 
tanggal dan tarief jang sangat ber- 
goena, : 

Tian 0: maw 

Provinciale Raad Djawa-Barat 

Kelak pada tanggal 9 December 
bari Kemis Provinciale Raad Djawa 
Barat akan mengadakan rapat jang 
dimoelai pada djam 9 malam Agenda 
nja ialah sebagai berikoet: 

1. Mempersetoedjoei notulen2 Raads 

tanggal 12 October 1937. 
2. Memperma'loemkan tentang soe 

rat-soerat jang masoek . 
3. Perobahan 

Djawa-Barat. 
k an Perobahan begronting 1937 jang 

e 5. 1 

5. Perobahan Raadsbesluit tentang 
loonbelasting. 

& 

    

vergadering jang dilangsoengkan prda 

tentang ordonnansi 
penghasilan boelanan dari Provinsi | 

6. Penoendjoekan boekhoudkundi 

ten, 

perbaiki Rawah Onom, 

memberi subsidie didalam tahoen 1938) 

Wachtgeld 

da Provinsi Djawa-Barat, 

barang diseloeroeh Provinsi. 

Barat atas beberapa soerat-soerat. 
Lana 

DOENIA P.S.IJ. 

— Madjelis Pers PS II: 

djadian dalam kalangan oemmat Islam 
baik didalam maoepoen diloear negeri 
Na di Palestina) maka oleh Poe 

tjoek Pimpinan dari Party Sjarikat Is   
ge jang termaktoeb dalam artikel 9 
anggauta 4 dari Rekeningsvoorschrif- 

7, Melakoekan pekerdjaan bahagian 
ke 3 oentoek mengeringkan dan mem 

8, Subsidieplan 1938 (Niat oentoek 

9. Perobahan verordening tentang 

10. Menetapkan tentang hoetang hoe 
tang rente dari beberapa regentschap2 
dan stadsgemeente Soekaboemi kepa 

Ls Mengoeasai lagi terhadap kepa 
da regentschapsovervaart Moeara Tji- 
kadoe didjalanan Tanggeung-Sindsng 

12. Permintaan tentang oentoek mem 
bebaskan kekoeasaan Provinsi Djawa 

Moe'tamar (congres) Islam Indonesia 

Berhoeboeng dengan beberapa ke 

.|lam Indonesia telah dilangsoengkan 
sereean jang sangat kepada Secretari- 
aat Madjelis Islam Loehoer 
di Soerabaja, soepaja berlangsoengnja 
Moe'tamar Islam Indonesia terseboet 
diadjoekan, selambat2nja pada achir 
boelan Januari jad. dan moelai seka 
rang dapatlab kiranja perlengkapannja 

.Idimoelaikan. 

Chotbah djoema'ah dirampas oleh 
polisi 

LA. PSII. Kandangwesi (Garoetl 
mengabarkan, bahwa sdr, Soemarta, 
ketoea dari Madjelis Onderdept. Sjariat 
wal Ibadat Kedangwesi, jangepada hari 
Djoema'ah jbl, melangsoengkan choet 
bah Djoem'ah di kring Datiwangi, te 
lah ditangkap dan choetbahnja dibes- 
lah oleh Mantri polisi Nangkarseka 
Sdr. Soemarta tsb. meringkoek me 
noenggoe "pemeriksaan Landgerecht 
jang diadakan kemaren. 

PSII ditoedoeh menghalang-halangi 
koempoelan desa. 

LA. PSII, Kandangwesi ditoedoeh 
oleh t Wedana dan Tjamat, bahwa 
dengan adanja kring PSII Nangkaroe 
ka koempoelan desa mendjadi terha- 
lang. Jang demikian itoe njata tidak 
benarnja, oleh karena semoea anggau 
ta P.S.LI, ada setia mengoendjoengi 
koempoelan desa. 

bm Dm   
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| Boeka 

bagi orang perempoean. Pe 

roma koelit dankoelit itoe djadi 
serta dingin « Berdjoeta-djoeta 

n moestahul berdjoeta- 

djoeta orang perempoean memakai 

Air moeka bertjahja itoelah jang penting 

atoeran PALMOLIVE oentoek ketjantikan: 

gosok-gosoklah moeka dan laher dengan 

boesa SABOEN PALMOLIVE doea kali sehari. —. 
Lantas bilas baik-baik, maka segeralah air “3 
moeka djadi moeda belia! SABOEN 
PALMOLIVE dibikin menoeroet 

recept roesia dari pada tjam: 
poeran minjak olijf (Zetoen) dan 
lain-lain minjak tetaneman toelen 
jang .tjampoeran itoe dibikin 

dengan djalan istimewa, Boesanja , 
itoe meresap kedalam lobang ' 

perempoean tetap memakai SABOEN 
PALMOLIVE djoega kalau mandi 

        

   

   

    

  

   

  

       

rgoenakanlah 

bersih? 
orang 
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MADIOEN DAN DAERAHNJA 

Dianiaja oleh A. W. Baleredjo 

S. N, menoelis: 
Seorang bernama Hardjomaoen dari 

desa Kebonagoeng onderdistrict Bale- 
redjo distriet Madioen. Oleh loerahnja 
soedah dibawa ke Assistenan Balere- 
djo, disebabkan Hardjomaoen soedah 
melabrak dengan perkataan bininja te 
tetangga, jang mana Hardjo poen me 
ngakoe teroes terang. 

Oleh t. A.W, Hardjo tidak dibikin 
proces-verbaal, sebaliknja Hardjo men 
dapat persen dengan sepatoe beberapa 
kali dimoekanja, tidak heran jang H, 
matang biroe dan keloear darahnja, 
Tidak begitoe sadja H. mesti menang 
goeng sakit, oleh Agent politie atas 
perintahnya t. A.W. Hardjo diketjrek 
(geboeid) dan diserahkan pada loerah- 
nja. 

Familie H. mengetaboei hal sakit 
nja H. minta pada loerah soepaja H. 
di bawa ke Hospitaal oleh loerah 
»baik kata loerah“. Tetapi hingga 1 
bari 1 malam beloem ada poetoesan. 
Kemoedian familie H, jang datang 

dari Tjaroeban melihat sakit dan sam 
batnja Hardjo, tidak tahan roepanja, 
dengan hasil tahoe pada bekel H. di 
bawa ke Hospitaal Madioen. 

Hospitaal tidak soeka menerima se 
bab H.kedoea tangannja dirantai hanja 
pegawai Hospitaal kasih tahoe,soepaja 
H. dibawa kekantoor politie, sampai 
dikantoor politie ditolak, dan soepaja 
dibawa ke Kawedanan kota. 

Di kawedanan, sesoedah H, ditanja 
seperloenja, ketjrekan dilepas, teroes 
H. bisa berobat di Hospitaalsesoedah 
H. dengan diiring oleh agent politie 
Baleredjo (ini agent datang menoesoel) 
teroes H. ditahan di Ass. Baleredjo. 

Tiga kali H. berobat. 
Sesoedah semboeb,dan sedikit hilang 

bengkaknja, H. dibolehkan poelang 
ke desanja. 

Ini hari (27—11—'37) Hardjo soedah 
datang ke Wedono Madioen goena 
klacht. 
Bagaimana poetoesennja tentoe kita 

chabarkan lagi. 

Pasar Tjaroeban banjak daging 
boesoek 

Pedagang daging dipasar Tjaroeban, 
sering mendjoeal daging boesoek, ha- 
rap jang berwadjib soeka menjelidiki. 

Dari Rooms Katholiek ke Islam, 

Seorang njonja Belanda minta to- 
long pada penoelis, jg ia menjatakan 
ingin toekar agama, dari katholiek ke 
Islam 

Jang mana beloem kita oerces seba 
gaimana moestinja, sebab si penoelis 
masih dalam kegelapan hal diatas. 

Dari itoe kita menoenggoe poetoe 
san (advies) dari Kjai Bedjat, bagai 
mana haroes kita djalankan. 

(Soeroeh sadja datang sama salah 

loe dengan jagin ia haroes bersjahadat, 
dengan disaksikan kjai-kjai. Tidak per 
loe S, NN, sendiri, tetapi kaoem oela- 
ma', sedang S. N. akan menerima pah 
la, karena S. N, jang mendjadi peran 
tara. Red). 

9 

Gepens. Patih Serang 

Berpoelang kerahma- 
toe'llah. 

rahmatoe'llah Gepensionneerde Patih 
van Serang, diroemah  familienja 
Djaksa Djakarta di Laan Menu Bat.-C. 

Sebagai orang tahoe beliau beroe- 
mah di Tjiwaringin Bogor, Beliau te 
lah lama mempoenjai penjakit zenuw. 
Dengan maksoed beristirahat ke C.B.Z 
beliau telah berangkat keroemah fami 

beloem djoega sempat berobat ke 
O.B,Z., adjalnja telah sampai. 

Djenazahnja dari Betawi dibawa ke 
Bogor dan dikoeboerkan di Empang. 

Tentang biographienja akan dipapar 
kan oleh pembantoe kita, 

sand D ca   

SABOEN PALMOLIVE— TIDA MENGANDOENG GEMOEK BINATANG 

satoe oelama', kan gampang. Jang perj 

Hari Rebo jbl, telah berpoelang ke | 

lie beliau Djaksa di DjaWirta, tetapi | 

A 
" 

a 

Boekan Irak jg dimaksoedkan 

Dibawah toelisan , Anggapan PAI 

terhadap soe'al Palestina“ dilembar ke 
tiga dari ,Pemandangan” tgl 27 Nov 
'37 ada diseboet begini: Tidakkah t. 
Ar Baswedan mengetahoei bahwa ka- 
oem Moeslimin serta kaoem Hindoes 

di India, begitoepoen kacem Moeslimin 

di Irak dan Afghanistan pada mem 
bantoe gerakan Palestina. Sebetoelnja 

buekan Irak jang tsb tadi. tetapi 
Iran jang dimaksoedkan, meskipoeri 
tjoewa kesalahan antara letter k dan 
n, telapi besar artinja bagi kesalahan 
jang seketjil ini, jang mana bisa me 

robahkan arti sedjati dari jang dimak 
soedkan. Dengan kesalahan zet 
kita betoelkan, “ Hn 

— 9 — 2g 

» Doenia S. S. 

Toean H. D. Mutallessija, seorang 
opzichter telah dipindahkan dari Koe- 
taradja ke Soerabaja. 

Toean F. Th. Albinus, seorang op- 
zichter telah dipindahkan dari Langsa 
Kemodjokerto, 

Toean D.A. Dambohpolu seorang 
trammachinist telah dipindahkan dari 
Kotaradja ke Lho-Seumawe. 

Telah bekerdja pada S.S. di Soe- 
matra Selatan (Exploitatiekantoor di 
Palembang) sebagai maandgelder dida 
lam didikan klerk klas I toean Alimoen 
tara. 

ma £) 

Diangkat mendjadil boscharchitect 

Toean M, Saroso telah diangkat men 
djadi boscharchitect jang doeloe me- 
megang djabatan terseboet di houtves 
terij Blora boeat sementara waktoe. 

TG mana 

Diangkat mendjadi commies 

Toean Soetan Boedjang gelar Soetan 
Negrie, le klerk di kantor Houtvester 
van Sumatra's Westkust di Fort de 
Kock telah di angkat mendjadi com- 
mie3 dikantor terseboet. : 

  

  

Beroleh le prijs DIPLOMA en BIN- 

TANG MAS PASAR GAMBIR 1937. 

Tang 2 
kim 

Bisa dapet beli dimana-mana tempat 
Teroetamapada: Chem, Hand. JUPITER, 
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa 

sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.- 
Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeu- 
meuhweg, Buitenzorg. 
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LEBARAN 

soerat begini: 

Jang terhormat bang Bedjat, 

aimana bang Bedjat telah 
maka di ! 

   

n comite lebaran. Djoe P 

ih voorzitterschap Toean Patih. 
oelis tidak akan angkat pena, djika 
voorzitter comite tidak dikeloear 
circulaire officieel jang menjolok 
i di mata kaoem boeroeh ren- 

  

. jang maksoednja koerang lebih 
imana dibawah ini: '” 
ida nanti hari lebaran jang akan 

ini, semoea prijaji dalam ini 
chap moelai dari pangkat 

Dolitie keatas haroes sama 
ap ke kaboepaten oentoek 

ajakan hari lebaran, sedang 

a djaga kantoornja 

Ne Nala kah dengan adanja kalimat jang 
H abiam ini dimaksoedkan bahwa 

oetoelis tidak boleh toe- 
merajakan hari lebaran? Tjoba 

bang Bedjat fikir sendiri, bagaimana 
rasa bati bang Bedjat, djika bang Be 

t sendiri mengalami nasib seroepa 

moedahan bang Bedjat toe- 
sedikit sentilan jang agak 

-matoer banjak terima 

Wasalam 
SEMPRIT 

dasar djoeroe toelis ! Dimas 
ajah meloeloe. 
sehari hari: dengan gadji 

t anak bini. : 
1: sewa roemah f 2,50, bina 
(pakean toh meesti bersih), 

0. . tinggal f 5— boeat makan 
i sendiri, bini .. 3 anak (misalnja) 

er 1.— 
si bapa 3 sen sehari, si iboe 

si anak, idem djoega, 
Mana boeat pakean? Tjawet ? Djadi 
oet kalau mereka pakean boetoet, 

h djadi boleh minta, saroeng 
wek, zonder sandal, persis .., 
g bingoeng, padahal .., semgea 
ka diboetoehi, diperloeken betoel2 

a, tetapi met 3 cent per dag, 
. Oes0es bang Bedjat sih lebih 
3 cent, 

ni oemoemnja lo ! 3 
Tambah lagi, noeroet tjerita si Sem- 

“prit . . , djseroe toelis soedah sebari- 
| harinja nggak pernah seneng: kog ,,. 
“lebaran disoeroe djaga kantor, terwijl 
de anderen .., krijgt "koewe lapis, 
“pannekoek enz, sg : 
LT fee K5 BANG BEDJAT. 

     

    

    

   

  

   
    
   

      

   
         
   

   

     

      

Harga daging kembali naik 
|. sampai 25 pCt 

da tgi 5 Dec, jalah bari St, 
daging dinaikkan sem 

t didaerah Bogor ini 
1 tg 1 December, 

iseperti oemoem 
ah naik dengan 

itambah lagi de 
i sekarang harga da 

aik mendjadi 40pCt. 
: —0— 

. Ikan jang mempoenjai ratjoen 
Tiga orang telah 

2 “ mendjadi korban 
— Menoeroet perk. dari BN, bahwa di 
roemabnja satoe orang penangkap ikan 
di Boom-Lama di Semarang ada satoe 
lajah dan doea anaknja telah mema 

| kan ikan mimi, dan sesoedahnja me 
reka itoe makan, mereka itoe telah 
mendapat penjakit peroet. 

  

    

“DJOEROE TOELIS PAJAH 
Djawa Timoer, bang Bedjat | 

aana-mana tempa' 

dir an comite sematjam itoe, di $” 

seroetoelis2 district si 5 « 
nonderdistrict haroes Pena 

'I. Ini pasar djoega kepoenjaan tanah 

BENANG Ppap yana ma AN amaa ra ha mass 

udara kemonakan 
jg ada di kp. Poelo 

pada itoe waktoe ini 
bersama2 kita. 
malam disini kami 
ini dan itoe, teroeta 
laan tempat dan ra' 
ahnja mentjatat sega 

gan jg perloe, kita di 
| oleh toean roemah oen 

bertiga moelai lagi ber 
an perdjalanan. Se 
2an dengan toean 

laloe berangkat 
fiets, karena djala 
isa dilaloei kenda 
iperlebar lagi. 

n toeroet2 pinggir dijk 
ang jg sedang diperbai 
Galian sampai dipasar 

ta haroes berdjalan 
berdjalan kl 3 KM. 

la kepoenjaan tanah Par 
bajoeran. Keadaan ini pa 

"at erhana akan tetapi menilik 
keadaannja pedagang disini, ini pasar 
ada madjoe djoega. Dari seorang peda 
|gang disini kami mendapat keterangan 
bahwa itoe pasar bila moesim panen 
keadaannja ramai sekali. Ini pasar le 
taknja dipinggir kali Tjikarang sebe 

ana 

  
     

     
     

     

   

   

  

    
    

   
   

   

     

     

   

   

          

    
    

    
    

     
    

   

    

   

      

   

    
    
   

    
    
    

       

     

    

     

      
    

    

   
    

   
   
   
    

     

   

   
     
      

   

     

    

   
   

  

   

        

    

   

  

  

ai disini melihat bahwa banjak 
Isekali orang2 jg pergi datang dari itoe 

Ipasar menjeberang dari itoe kali Tji- 
karang dengan ta" memakai sebrangan 

3 Sanu ana sasak, ke lain kp jg 
|letaknja disebrang kali Tjikarang sebe 
Hah kidoel, Tn 

Kp. ini sangat besar, 
. Seorang jg ada disitoe menerangkan 
pada kami, bahwa dahoeloe ada djoe 
ga djembatan, akan tetapi itoe djem 
batan habis dibawa hanjoet waktoe 

- Jair bandjir. 
Kalau menilik keadaan tempat disi 

  

     

djib perloe sekali mengada 
djembatan bagi orang laloe lintas 

tahan karena seroepa baoean jg mener 
djang kita poenja hidoeng, 

binatang. Orang namakan pintoe air 
'ini pintoe air Koemedjing. 

— Ta' lama kita sampai di pasar Ban 
tjong. 

Particulier Pebajoeran. Pasar ini lebih 
besar dan ramai. Sebelah kidoel ini 

bih besar. Pintoe air inipoen menga 
dang kali Tjikarang. 

Dari seorang toekang getek (rakit) 
kami mendapat keterangan bahwa dji 
Ika mareka akan meneroeskan perdja- 
lanannja oentoek meliwati itoe pintoe 
air, tiap tiap toekang getek haroes 
membajar beja banjaknja doea poe- 
loeh lima cent pada pendjaga itoe pin 
toe air. : 

Keadaan di tempat ini sangat ra- 
mai sgajang sekali disini beloem ada 
sekolah Goebernemen, 

Dari Bantjong kita meneroeskan per 
|djalanan dengan menaiki fiets diatas 
dijk toeroet2 kali Tjikarang, Djalan ra 
ja poen ada, letaknja sebelah bawah 
dijk jang kita laloei, djalan ini kepoe 
vjaan tanah Particulier Pebajoeran. — 
Keadaan boeroek karena koerang ra 

wat, dalam moesim hoedjan djalan 
ini ta' bisa dipakai oentoek kendaraan. 

| Kampoeng jang kita laloei adalah 
kampoeng Elo, kampoeng Belakang. 

Oleh Aboebakar dan Suchla KEffendi, leden R.R. Mr, Cornelis 

Hanana tas 

HI 

enginapan kita ini kebe-| 

9 kita ng, . #dari kampoeng Pengarengan membawa 
| Kami lihat bahwa air dipintoe air|soeara soepaja disampaikan pada jg 
penoeh dengan kotoran dan bangkai2| wadjib mohon diadakan djalan raja jg | 

|djawab dengan seperloenja, Sesoedah 

  

Me MeRaMN anna kenamaan NENeN nama na pasa eaneon pn aPNaMam Men nda wa 

ta mohon berpisah. Ia laloe menjebe 

ra'jat disitoe, laloe meneroeskan pela 
'djarannja kembali kekampoeng Poelo 
dadap, 

Sekarang kami kembali asal mendja 
di berdoea orang lagi,derdjalanan dite 
roeskan dengan hati riang. 

Kampoeng jang kita laloei adalah 

Boelak Soekamantri, dan kampoeng 
Tjabang. Djalan disini sampai di Cong 
si Tjabang sangat boeroek. Congsi Tja 
bang ini ada kepoenjaan tanah Parti 
culier Pebajoeran. Djaoehnja dari cong 
si Bantjong hingga sampai ke Congsi 
Tjabang djaoehnja I.k, 10 K,M. 2 

Poekoel tiga sore kita sampai di pa 
sar Tjikarang, seboeah pasar entah si 
apa jang poenja sebab pasar ini telah 
ditjoekai akan tetapi boekan kepoenja 
an RR, 

Konon kabarnja tanah Pebajoeran 
jang mempoenjai ini Pa memadjoe 
kan penawaran pada R.R, dengan har 
ga f 14000.— 

Dari sini kita baroes berpisah oleh 
karena toean Suchla Effendi sekarang 
telah sampai diroemahnja di kam 
poeng Kalidjeroek. Dan oentoek saja 
haroes berdjalan lagi jang djaoehnja 
7 K.M, samapai di Tamboen, 

Akan tetapi djalan disini kepoenja 
an Provincie djadi fiets saja rodanja 
berpoetar tidak dengan soesah lagi. 
Kira djam lima sore saja sampai di 
roemah dengan selamet. 

Persangkaan kami berdoea oentoek 
mengelilingi tanah2 Particulier dengan 
doea hari bisa selesai, telah meleset 

Hal ini tak lain tak boekan oleh 
karena perdjalanannja saja sangat 
soesah, 

Dibeberapa tempat kita haroes ber 
djam-djam lamanja berdjalan kaki sam 
bil mendorong? fiets. Akan tetapi ka 
mi berdoea tak poetoes pengharapan, 
maksoed kami akau di teroeskan djoe 
ga. Hanja haroes diatoer lagi dan per 

Tak lama lagi dari seorang Kiesman 

tentoe dan jg baik dari Tamboen sam 
pai Karang-tjongok. 

Semoea permohonan mereka. kami 

nja kita berdoea beroending kita me 

1937 jad. kita mengambil kepoetoesan 
oentoek berdjalan masoek tanah2 Par 
ticulier lagi, Sebabnja kita mengambil 
tempo jg lama itoe berhoeboeng de 
ngan keperloean kita sehari2 teroeta- 
ma tentang advies-bureau dari per 
koempoelan kita, dimana hampir seti 
ap hari datang orang meminta advies 
dari sini. 
“Dari sebab itoe kamiharap Angkoe 

Redactie dan pembatja jg terhormat 
soeka memberi maaf tentang hal ini. 

Berhoeboeng dengan perdjalanan 
jad. bisa bersoea dengan hal2 jg agak 
penting oentoek publicatie maka ka 
mi haroes bersedia poela foto2 jg agak 
lengkap. 

Sekarang kawan kita bertambah 
seorang lagi, ja'ni Toean Hartono 
djvega anggauta R,R. Meester Cornelis 
bagian District Tjikarang, tocan Har 
tono roepanja tertarik djoega dengan 
perdjalanan kita itoe, 

  

Politie dengan segera diberi tahoekan 
dan si korban teroes dibawa ke roemah 
sakit.Disitoe sang ajah bertjeritera, bah 
wa anaknja jg peling ketjil telah me 
ninggal doenia, waktoe makan itoe 
ikan. 

Setelahnja diperiksa ternjata itoe 
ikan ada mengandoeng ratjoen dida- 
lamnja. 

NO sak 

Penjakit andjing gila 

Di Priangan. 

1 Dari tgl 14 hingga 20 hari boelan 
ini ditanah Priangan didapati tiga ekor 
andjing jg dihinggapi penjakit gila. Se 
@kor dari desa Pjiteureup (Bodjongloa, 
Bandoeng), seekor dari Bodjongloa 
(ond, Boeahdoea, Soemedang) dan se 
ekor dari Padalarang, 

Orang jang digigit soedah ada 12. 

  

  

Pertandingan Badminton 

Gg.Sentiong— Gg. Sampi. 

Tanggal 28 November 19374 ialah 
minggoe kemaren telah dilangsoeng- 
kan pertandingan persaudaraan antara 
BC. E MM. gang Sempi dengan BC. 
EMM. gang Sentiong jg dimainkan 
pada baan BC. EMM. gang Sampi 
no. 10 dengan kesoedahan 7—1 boe 
at kemenangannja BC. EMM gang 
Sentiong, 

BCEMM gg. Sentiong! BCEMM gg. 
(leider Wiratmo) Bampi 

Sampai disini penoendjoek djalan ki | 

rang diatas seboea perahoe kepoenjaan ! 

kampoeng Penggoejangan, kampoeng | 

  
le. single 

Be 

: maka pada malam Minggoe jang ba 
ngambil kepbetoesan oentoek mendal|roe jaloe ini telah dilangsoengkan per 

5 an tangi doeloe tempat2 dari orang-orang tandingan tjatoer antara Persatoean pasar ada seboeah pintoe air jang leljang minta itoe, Kantor 
Hari Saptoe sore tgl 20 November digedong 

Sindoroweg 35 kesoedahannja seperti 
berikoet. 

  

      

     

    
     

  

SESOEDAHNYA 
pakai Ssat mata 

Routo —— 
tu Rohto betoelm 

: 1" 

Menerang
kan jang oba 

sa 

obat mata Rohto. saj 

hto dan PO 

ja poenja sakit mat 
Rt a sanga 

rannja obat mata Ro 

jang dapat sakit 
“ 

6 
tje k 

Rohto. Kerdjanje
 bask dan 

bu 

ORIGINEELNJA DARI INI SOERAT ADA 
SAMA KITA OENTOEK DI PERLIHAT- 
KAN. INI SOERAT MENOENDJOEK- 
KAN SESATOE ORANG JANG 
BERPENJAKIT MATA KEPADA a 
DJALAN KASEHATAN. s 3 

Pakailah 

OBAT MATA - 

OHTO. 

a sosdah dibikin b 

thargakan Ke 

sajikan Ke 

mata 

mata, baeklan 
pakei obat 

Pi 

  

Importeurs: JACOBERG. 

  

andjoer. 

aek olen 

mand joe” 

pada orang 

at saja, 
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Basjar-Roemer 

man Gomperst 21-7:21-7 
Maroeli Hoetopea-H. Si- 
mons J, Meyer 20-20,3-2: 

—i — 

Pertandingan tjatoer. 

Sebagaimana telah dioemoemkan, 

Menteng dan 'Mr, Cornelis. 

Menteng Mr. Corn, 
1, Kadi — Sabar 1 —0 Aljechin.   

15-7:15-4/2. Soeratno — Hardjono 1 — 0 
8 

A , : 2e. Oesman-Nian 15-1:55- , : disitoe. Ina sediaan haroes tjoekoep. “ . Ce “12.513. Oejong—Soetadi O — 1 Dari pasar Poelobamboe baroe kita| Sedang kita mengatoer verslag oen 3 - Ne na pa ena 4, Poedjadi—Djajaprawira K1 | menereeskan perdjalanan dengan meftoek soerat-kabar. datang seorang soe| ” ” y 15-915.111 ba |makai fiets. Kp jg kita laloei ada kp|roehan dari kampoeng Balong Asem Be Aisjah-Ettie 711711: |O: Ardjakoesoemah—Soedigdo — 0—1 Serengseng atau Tendjolaoet, ta'djaoeh bagian tanah Particulier Pebajoerar| " ” “9.8: FATE Bodih Iebbasi 1 dari sini ada seboeah pintoe air jg mel meminta dengan sangat soepaja sawah £ PA Ran maan at - ngadang kali Tjikarang. sawah diitoe bilangan jang seringkali|le. duble Basjar Oesman-T, Brock R.!7. Santang—Hidajat 1—0 . Waktoe kita ini melaloei seboeahfterendam oleh air, oleh kita soepaja Simons 21-18:21-7 Bento. Boedi 
pintoe air napas kita hampir ta' bisaldi periksa. .att : 2e. ', Bachtiar Bachrie-Boesta- |$- Brata—Soediro 1—0 

5—3 boeat kemenangan Menteng. 

21-8| Moela-moela dimaksoedkan bermain 
di 10 papan, tetapi Fdjadinja tjoema 
diatas 8 papan, 

Euwe—Aljechin 

Dari Delft diberitakan oleh Aneta, 
»Persaudaraan Menteng", bahwa didalam permainan tjatoer par 

tij jang ke 22 ini dan didalam zet jg 
26 Euwe telah menjerahkan diri, se 
hingga standnja mendjadi 9—13 Kuwe 

  

      (leder Schulze) 

  

Wtas permintahan orang Ganjak 

Maka ni OBRAL BESAR 
Di pandjangken temponja sampe 5 DECEMBER 1937 

Speciaal korting harga 

sampe 50'/, paling tinggi 

(100 pCt menjenangken pada publiek) 

e 
TOKO 

  

»PASARSENEN “g
g 

MANUFACTUREN MODEARTIKELEN EN BATIK HANDEL. 

Pasar-Senen 159-159A — 

MEA ea man   
Telf, 2467 Welt. 

    

a
d
a
 

kah
 

Aka 
S
N



Symphonische Serie” baroe 
  

BEBERAPA BANJAK 
PERBAIKAN POELA 
Continu-variable tocncontrole « Fadings- 
compensatie jang” lebih lambat « 

Stationschalen jang mengoendjoek 

sangat teliti « Afstemmechanisme 

engan doea versnelling. d.s.b. 

Lebih besar poela 
hasilnja dari taoen 

.. jang laloe! 
Nyengan ,,Symphonische Serie” Baroe 

maka Philips mengeloearkan ren- 

tetan korte-golf-ontvangers, jang 

memoeaskan djoega pendengar jang 

sangat soesah permintain'nja. Ini 

serie ontvangers adalah hasil dari 

oesaha jang soenggoeh? oentoek men- 

dapat pengiriman sampoerna dari 

soeara? jang matjam bagaimana djoega. 

SIFAT-SIFAT JANG SANGAT PENTING DARI 
A PHILIPS POENJA 
»SYMPHONISCHE SERIE” BAROE: 
Afstemschaal memakai klavervier jang mengasih penera- 
ngan dengan sendirinja, dan bisa distel, membikin sangat 

. gampang oentosk mentjahari satoe-satoenja station. 
Itoe tiga dioden-schakeling membikin sangat sampoerna 

penerimainnja tiap” socara. 
Lampoe Philips ..Silentode”” menghilangkan sama sekali 
»soeara berisik”, dan membikin lima kali lebih pandai 

memilih soeara. 
Penerimain diatas 5 golfbanden: pengiriman? pertjobahan 
diatas 6 dan 7 meter djoega bisa tertjapci oleh pendengar”. 
Luid-sprekers dan klankverstrooier jang dibikin lebih sam- 

poerna membikin hilang itoc jang diseboet richteffect. 

Gevoeligheidsschakelaar dan geluidsdrempel boeat afstem- 

ming jang bersoeara. 

Kekoeatan jang loear biasa. 

Sangat indah boeat dipandang maoepoen boeat didengar. 
Tiap” toestel dibikinnja seperti rocangan concert jang ketjil. 
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MELODIA 
(Model 304 A) « HARGA FI. 525.— 

Dalam ini ontvanger jang loear biasa semoca pendapatan- 
pendapatan baroe — jang kita soedah seboet — satoe per 
satoe dikerdjakannja. Pemakaian pendapatan-perdapatan 
baroe itoe dilakoekan begitoe matjam, hingga didapatnja satoe 
barang jang sangat sampoerna, begitoe sampoerna hingga 
memocaskan pendengar jang soekar sekali dibikin pocas. 
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mempoenjai toeste i ,.Symphonische Serie” 
maka ialah mempoenjai toestel jang paling baik, apa 

jang radiotechnie 
2 5 

batterij 

kt 

LARGO (Type 706 A) 
Radiogramofoon dengan pergantian 
plaat' automatisch. Bagian peranti 
penerimain soeara radio ada se- 
perti Melodia poenja. Keloearan 
soeara terang dan bersih. 

HARGA f 650.— 

RHAPSODIE 
(Type 703 A/U) 

Radiogramofoon. Bagian peranti 
penerimain socara radioada seperti 
Menuet poenja. Petinja indah. Type 
A boeat wisselstroom, Type U 
boeat gelijk- dan wisselstroom. 

HARGA TYPE A f 450.— 
” TYPE U f 485 —#. 

2 

MENUET (Type 299 A) 

Bisa menerima segala station 
idiatas band dari 9,5 sampci 560 
meter dengen 4 golfbanden. 

Socara terang dan bersih oleh 
karena negatieve terugkoppeling 
dan: klankverstrooier. ,,Soeara 
bersih" di hilangkan sama sekali 
oleh lampoe baroe ,,Silentode”'. 

HARGA f 245.— 

HYMNE (Type 359 A) 

Penerimain socara terang dan 
bersih dari segala station diatas 
band dari 13,5 sampei 230 meter 
dengan 3 golfbanden. Afstem- 
ming dengan doea versnelling. 
Voor-selectietrap. Klankver- 
Strooier. Stationsschaal sanget 
terliti, Petinja di bikin begitoe 
roepa hingga soeara djaditjerdas. 

HARGA f 185.— 
TN 

PALING INDAH BOFAT DI LIAT DAN DI DE 

CANTILENE/(359B/BV) 
Penerimain soeara sanget terliti 
dari segala station 13,5 — 230 
meter dengan 3 golfbanden. 
Permakean stroom sedikit. Pene- 
rangan stationschaal loear biasa, 
Type B boeat 2-volts accu dan 
anode batterij. Type BV boeat 
6-volts autobatterij, pakai vibra- 
tor tida perloe anodebatterij. 

HARGA TYPE B f 235.— 
ah TYPE BV f 285.— 

SN 

NGAR 
2  
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elasa 30 Novem 

  

  

  

   

   
   
   

      

     
   
  

    

     da lagi di Duitscbland pendekar 
endidik, jalah Friedrick Frobel pergi 
sawah, kehoetan, kekeboen dengan 

  

    

   
   

  

  

  

jakap2, bersenda goerau, ber- 
ji dan bersenang hati. Sekolahnja 
mai , Kindergarten“ Keboen anak 

  

   

        

  

    

an 5 endris, 

  

  
      

   

  

kesempatan pada anak2 bekerdja 
ndiri2 dan menggoenakan kekoeatan 

aanleg sendiri2. Ia poenja atoeran 
amai Dalton Laboratory Plan atau 

| systeem, Systeemnja Frobel ta 
eroetama oentoek anak2 ketjil. Sys 

teem Dalton 'teroetama boeat mo-rid 

0.0. Tiap2 Minggoe ada dikasih peker 
. djaan. Oempamanja didalam satoe moe 

rid haroes memboeat hitoengan 30 bi 
mengadjar ilmoe boemi sampai 

Bali, dan seteroesnja, Sehari2 
k merdeka mengerdjakan pekerdja 

, dikehendaki,fjg disoekai. 
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. semoea, 
- Misalnja ta” 
moerid bermalas, sebab takoet kalau 

|. pekerdjaannja tiada siap. Disini ternja 
|. ta bahwa tiap2 moerid dapat didikan 

—.. membesarkan verantwoordelijkbeids- 
00. gevoel, perasaan menanggoeng djawab 
0. makin lama makin besar. begitoe djoe 
| ga plichtsgevoel (perasaan kewadjiban 

djoega bertarbah2 besar, Acbirnja a- 

nak biasa bekerdja, dan ta? maoe me 
nganggoer. setiap menit digoenakar 
oentoek bekerdja dan merasa sajang 
ia memboeang waktoe. 

Dalton-systeem ini djoega membe 
sarkan zelfvertrouwen moerid, keper 

ajaan moerid pada diri sendiri men 
jadi besar, sebab saban hari ia tahoe 
ahasa pekerdjaan jg dikasihkan kepa 

nja dapat ia kerdjakan dengan sendi 

    

   

          

   

   
   

  

   

    

   

  

   
   

lain. 

gevoel) 

ban (plichtsgevoel) 

diri sendiri (zelfvertrouwep) 

e 4 membesarkan keinginan dan ke 
maoce malas maoean bekerdja, ta" 

(werklust) 
5 membesarkan kepandaian memba 

gi waktoe, ta“ maoe memboeang wak 

toe. 
Montessori, Frobel, Parkhurst inita 

di 3 tjontoh dari achi2 pendidik meng 
goenakan sifat activiteitnja anak. Ma 

sih banjak lagi ahli2 pendidik jg ber 

sembojan:  Goenakanlah activiteit 
anak2 itoe, djangan sampai tenaga 

dan kekoeatan dan energie anak itoe 

hilang ta' bergoena. Hn 
— Oempama di Duitschland pendidik 
Kerchensteiner. 

£ 
: 
2g 
ks 

di Frankrijk , Adolphe Ferreiere 
di Amerika , Dewey 
di Belgie » Decroly, jg soedah 

terkenal bagi kita di Indonesia, sebab 
methode membatja, ialah globale lees 
methode soedah kita kerdjakan di 
sekolah2 kita. Globale leesmethode 
dari Post dan Cryns itoe hanja peroe 
bahan globale leesmetbode dari Dr, 

Decroly. 

Apakah perloenja dan goenanja ki 
ta mengetahoei methode2 ini. Tiada 

lain. jg kita harap, soepaja kita se 

'moea tidak terikat kepada satoe met 
hode sadja, djangan sampai kita men 
djadi mesin pengadjar sadja, djangan 

  

Opvoedk 
ing t. Darsono dalam Conferentie P.G.B. 

dd. 19-11-37 di Pekalongan. 

II (Penoetoep) 

melihat keindahan alam, sam 

ladjaran jg dikasih jalah menja 
rtjakap (zakonderwijs) dan meng 

Amerika Miss Parkhurst membe 

Moerid A maoe beladjar ilmoe boe 
i, B beladjar ilmoe kodrat dan se 

lz ja. Didalam klas tidak ada 

srOOS sebab tiap2 moerid beker 
a sendiri. Djika moerid bosen kepa 
ilmoe boemi oempamanja, bolehlah 
berhenti sewaktoe2, dan moelai be 

ladjar lain vak. Boleh djoega ia ber 
malas, asal sadja pada achir minggoe 

rapan dan opgave pekerdjaan siap 

dapat dan ta” maoe 

an, tiada dengan pertolongan orang 

Kami oelangi lagi faedah Dalton- 

1 membesarkan perasaan menang- 
oeng djawab (verantwoordelijkheids- 

2 membesarkan perasaan kewadji- 

3 membesarkan kepertjajaan pada 

    

   

      

   

an kita dapat mengambil pada factor 
ig penting penting sadja dari segenap 
pendapatan dan pendirian ahli ahli 
pendidik tadi, jg mana pokok2 kita 
Ipandang selaras dan berhatsil atau 
'bergo:na bagi moerid moerik kita di 
Indonesia, 
. Sekarang kami membitjarakan azas 
jg kedoea, ja'ni sociaal doel, azas jg 
mengenai keadaan masjarakat. Artinja 
mendidik disini soepaja jg dididik 
mendjadi anggota jg bergoena bagi 
'masjarakat, Soepaja anak jg dididik 
mengerti dan tahoe semoea hak2nja| 
dan kewadjibannja didalam pergaoe 
lan hidoep, maka seboleh boleh anak 
dikasih peladjaran tentang burger 
schapskunde, ialah peladjaran tentang 
keadaan manoesia didalam masjarakat, 
haknia dan kewadjibaunja, Dan se 
boleh boleb peladjaran jg dikasi ke 
pada anak2, dapat mengenai dapat 
hoeboengan dengan keadaan masja 
rakat. : 
Oempama : Menghitoeng berapa ki 

logram goela, kopra jg keloear dari 
Indonesia ke negeri lain, berapa da 
tjin padi atau kapok jg dikirim ke 
negeri lain, berapa bidji blik ikan 
sardientjes jg masoek kesini, berapa 
ton besi toea jg di-export ke Japan, 
berapa ton steenkool jg dikeloearkan 
oleh Sawah-loento satoe boelan, berapa 
liter benzine atau minjak tanah jg 
keloear dari Tjepoe, berapa harga 
tambakau dari Klaten, dan berapa 
tembakau dari Deli, berapa kilogram 
thee dari Pematang Siantar, berapa 
datjin koffie dari Bengkoelen dsb,” 

Hitoengan seperti: si A berangkat 
dari Semarang poekoel 7, tjepatnja 
berdjalan 5 km, sedjam. Si B berang 
(kat dari Weleri poekoel,6, tjepatnja ber 
'djalan 6 km. sedjam. Dimanakah me 
Ireka akan ketemoe? dan hitoengan 
tong jg memakai kraan2 d,L.l. sedapat 

dapat djanganlah diadjarkan, sebab 
dimanakah orang berdjoempa dengan 
keadaan begitoe, 

Sedapat dapat tjarilah hoeboengan 
antara sekolah dan masjarakat, sebab 
hanja dengan djalan ini kita dapat 
menghidoepkan peladjaran kita (le- 
vend onderwijs), hanja dengan djalan 
ini peladjaran kita dapat perhatian 
dari anak anak, hanja dengan djalan 
ini peladjaran dapaimmenarik hati anak 
anak (interessar" — js), 
Zaakonderwijs sekai. — seperti mem 

bitjarakan hal batoe toelis, hal medja 
dl,l. masing2 sedikit2nja satoe atau 
doea djam. Koeatkah anak doedoek 
diam mendengarkan itoe? Ada lagi 
jang membitjarakan boenga, anak 
anak disoeroeh menjeboet nama boe 
nga boenga, Tetapi tidak semoea anak 
tahoe roepanja itoe boenga, Sedang 
gambarnja sadja ta' dikasih lihat. 

  

    

Ihbart, ahli pendidik divegeri Belanda 
(1916) memberi zaakonderwijs. Tjari 
lah hoeboengan antara sekolah dan 
masjarakat, sembojannja. Dan dengan 
semoea moerid ia pergi kesawah, me 
lihat bapa” tani 
menggaroe, 
kali ia pergi 
pembakaran batoe, 

ga, kedjoe dll. 

lah sifat activiteit. 

batoe, dari klei 

di Bandoeng, 

seperti tanah Priangan Apakah jang 

Blitar, 

Ikarangan hal goela. Didalam ilmoe 

Berlainan sekali atoeran Jan Lig- 

  

ngatoer Pan kendaraan dikota, | 
Dibosat lagi didalam handenarbeidles 
tanah jang bergoenoeng goenoeng, 

dipakainja ? Tidak lain hanja pasir dsb. 

Begitoe djoega toean toean de Hon 
dan de la Court waktoe mereka di 

Moerid moerid pergi kefabriek goe 
la, menanjakan beberapa kilo gram 

atau beberapa karoeng jang dikirim 
kenegeri lain, Angka angka d:pat di 
pakai bocat menghitoeng. Didalam 

peladjaran handenarbeidles dan ilmoe 
boemi diboeatlah gamber gambar 
tanah jarg mengeloearkan goela. 

Didalam les mengarang diboeatlah 

tanaman dibitjsrakan teboe. Didalam 
ilmoe chewan dibitjarakan chewan jg 
meroesak dan mendjadi moesoeh teboe. 
Dipengadjaran menggambar digambar 
njalab tanaman teboe dan selandjoet 
nja. 

Disini pengedjaran jang diseboet 
orang totaliteitsonderwijs hoeboengan 
dengan masjarakat ada sebesar-besar- 
nja. 

Disini kami akan menambah sedi- 
kit lagi hal sociale opvoeding, pendi 
dikan oentoek masjarakat. Dari sebab 
sekolahan itoe biasanja hanja tempat 
boeat mentjari kepandaian, maka toe 
an goeroe disekolah hanja dapat me- 
ngasih peladjaran sadja. Pendidikan 
atau opvoeding misalnja ta'sebegitoe 
banjak, terlebih lebih sociale opvoe- 
ding. 

Anak2 hidoep bersaingan (concur 
rentie) dengan temannja, Kalau si A 
tidak dapat mendjawab soalan toean 
goeroe, si B ta' boleh tidak maoe 
mengasih tahoe kepada si A. Hi 
doep anak teroes berconcurrentie, se 
bab anak jg satoe tidak maoe kalah 
angka (bidji)nja dengan jg lain. 

Sedang diroemah dan didesa orang 

orang semoeanja hidoep gotong rojong. 
hidoep tolong menolong. 

Maka itoe, tempatnja pendidikan 

oentoek masjarakat jg sebetoel betoel 

nja, jaitoe tidak disekolah, tetapi di 

roemah dan pergaoelan hidoep, lebih 
lebih dipergaoelan hidoep didesa (des 
sagemeenschap). 
“Besar benar hikmat goeroe jg ditem 

patkan didesa. Ia tidak banja pendi 
dik anak disekolah, tetapi ia djoega 
mendidik orang2 desa semoeanja. Ia 
mendjadi vraagbaak, tempat bertanja, 

oentoek orang orang desa semoeanja. 

Siapapcen dapat kesoekaran, tentoe 
minta pertolongan advies kepada toe 

an goeroe Ialah pendidik jg sebenar 

benarnja, dan soedah tentoe sadja ba 
njaklah hikmatnja boeat noesa dan 
bangsa. 5 bana se 

Dari sebab 'jg kita didik. itoe ber 

warna warna, anak, djedjaka (puber), 

dan orang toea, dan dari sebab pihak 

tiga ini berlainan sekali kepentingan 
nja, keboetoeban dan kemaoceannja, 

maka soedah semestinja atoeran kita 

mendidik anak lain sekali dari pada 

atoeran mendidik puber (djedjaka), 
Idan lain lagi dari pada pendidikan 

boeat orang toea. 
Soepaja nanti kita djangan salah 

mengarti akan fihak fihak 3 tadi, dan 

soepaja kita djangan disalah mengar 

ti oleh jg kita didik, maka marilah 

kita djangan tinggal diam 'sadja, ma 
rilah kita memikirkan dan mempeladja 
ri tabiat tabiat dan kepentingan ke 
pentingan fihak fihak 3 tadi. 

— Dan berseroelah kami, soepaja t t. 

semoeanja  menggoenakan segala 

bangsa kita dan tanah air kita, 

dan tanah air kita. 

ada 80 orang kaoem djoeroetoelis, jg, 

'tuur soedah memberi hak kepada tja 

pengetahoean dan pengartian ilmoe 

ilmoe dan sebagainja, dipergoenakan 

oentoek mendidik dan memadjoekan 

Moedah moedahan Toehan menjam 

paikan tjita tjita kita, pendidik se 

moeanja, ialah fjita tjita jg soetji jg 
tertinggi dan termoelia bagi rakjat 

80 orang masoek men- 
djadi anggota. 

Selama pauze, diidarkan lijst boeat 

mentjatat nama nama hadhirin jang 

ingin mendjadi anggota BAP. 

Ternjata, setelah lijst kembali semoea 

pada ketika itoe masoek mendjadi ang- 

gota, 
Voorzitter menerangkan, bondsbes- 

bang Betawi oentoek mengatoer ijoe- 

ran contributie, jaitoe bagi schrijver 

klas 1 25 sen boeat djoeroe  toelis 

biasa 15 sen. 

Rondvraag, 

Dalam kesempatan rondvraag, toean 

Soemardjo dari departement financien 
mengoeraikan nasibnja. Ia soedah ber 

dienst 9 th. Moela2 mempoenjai ga 

dji f 18.— dan mempoenjai harapan 

baik, tetapi setelah 9 th. boekan men 

djadi baik, merosot mendjadi Flora 

Padahal ia ada roemah tangga, se- 

hingga rasa2uja ta' pandailah ia me 

ngatoer, soepaja oeang sebanjak itoe 

bisa mentjoekoepi. Habis boelan, boe 

kannja gembira menerima gadji, tetapi 

mendjadi lemas, karena tahoe bahwa 

jang baroe diterima itoe diapa2kan 

poen tidak tjoekoep. : : 
Achirnja ia berseroe soepaja kita 

bersatoe. 
Toesan Tobagoes Mohd Djoepri ikoet 

bitjara, menerangkan, bahwa antara 

djoeroe djoeroe toelis jang bergadji 

f 10, dan mempoenjai bini, banj:k jg 

tidak datang, karena takoet masoek 

lid, sedang masoek lid itoe tidak bisa 

gratis. Dari itoe ia minta soepaja djoe 

roe djoeroe toelis jang bergadji f 10 

dan mempoenjai bini, soepaja madjoe 

disini, menjatakan, berapakah koeatnja 

membajar. 
Wakil Indische pensioenenbond me 

madjoekan oesoel soepaja contributie 

ditentoekan menoeroet procentage. 

Djawaban., 

Ketiga2 sprekers ini didjawab oleh 

tocan Kadi, pertama menjamboet de 

ngan girang atas seroean toean Soe 

mardjo. 
Permintaan toean Tobagoes soepa 

ja dimadjoekan dengan soerat kepada 

bestuur, demikian poela dari Indische 

Pensioenenbond. 

Toean Bisalski. 

T, Bisalski, bondsvoorzitter, walau- 

poen moela2 berhalangan, karena ka 

barnja tertimpa kesoesahan, melihat 

gelagat jang baik itoe merasa wadjib 

ikoet berbitjara. Beliau menjeroekan, 
soepaja rasa persatoeen itoe djangan 

ketika ini sadja, tetapi hendaknja te 
roes. Walaupoen soedah timboel atoe 
ran BBL baroe, kita haroes teroes ber 

djoang. 

Karena atoeran2 itoe boekan itoe 

sadja, melainkan teroes meneroes, se 

hingga kita wadjib bersiap berdjoang 

ama. 
Pembitjara meriwajatkan pertanjaan 

Volksraad dari t. Roep 6th jl, dimana 
datang krisis, dimana diminta soepaja 
djika penghasilan negeri soedah naik 

lagi, soepaja kaoem landsdienaar di 
beri kepastian, divaikkan gadji. 

Djawab Pemerintah, kepastian tidak 
bisa diberikan sebab ada lain2 oeroe- 
san ketjoeali gadji. 
Motie. 

Achirnja diterima baik dengan soea 
ra boelat boenjinja mosi, jg antara lain 
lain, sesoedah dinjatakan kesoekaran 

naren, soepaja ditolak. 
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Ra'jat. 

kehidoepan kaoem landsdienaren, ter 
istimewa sekali golongan djoeroe toelis 
dirninta soepaja nasib kaoem djoeroe 
toelis diperbaiki, dan soepaja tiap tiap 
atoeran jang tidak bisa memberi per 
baikan kepada nasib kaoem Landsdie 

Mosi ini akan dikirim kepada ber 
bagai badan, dan djoega kepada Dewan 

Djam 12,30 siang, rapat ditoetoep. 

  

      
Penerbangan post jang ke 500 

Ada 300 p£Ct. 
Dari Bandoeng diberitakan oleh A- 

'Ineta bahwa soerat2 post dari pener 
bangan post jg ke 500 ada 300 pCt. 
Ikbih daripada jg normaal. 

—. 9 — 

Jang dibawa ,J. v. Oldenbernevelts 

Kapal ,,Johan van Oldenbarnevelt 
kemaren djam 2.30 sore bertolak dari 
Sabang dengan membawa 745 Kg ka 
roeng berisi soerat2 post, antara mana 
jang 335 oentoek Betawi, dan ada lagi 
214 karoeng berisi pakketpost, antara 
mana jg 168 boeat Tandjoeng Prioek. 

— 9 -— 

Mempermakloemkan kep da 
Luchtvaarders 

Bureau Luchtvaart dari Departe- 
ment V, dan W. memberitakan seba- 
gai berikoet: 

Moelai :pada tanggal 1 December 
1937 lamarja kira 20 hari radio pei- 
lingen ditempat penerbangan di Ban- 
djarmasin pada bari terseboet itoe ti 
dak akan dilakoekan. 

Perhoeboengan radio dengan tem 
pat penerbangan masih tetap adanja. 

— O— 

Bulletin Epideinie dari Easternbureau 
di Singapore 
Toetoep Minggoe 
tg, 20 November. 

Bombay: 26 tjatjar, Calcutta: 18 cho 
lera, 5 tjatjar, Karachi: 1 tjatjar, Ma- 
dras: 44 Cholera, 9 tjatjar, Rangoon: 3 
tjatjars Haipong: 10 cholera, Macao: 
1 cholera: Hongkong: 1 cholera, Shang 
hai: 49 eholera. 

Pada tgl 5 sampai tgl 7 Nov. di 
Rufisgue (Senegal) telah bertjaboel pe 
njakit demam koening (gele Koorts| 

sehingga 13 orang jang diserang, 2 di 
antara mereka itoe telah meninggal 
doenia, 
Dinjatakan menoelar di- 

tjaboet: 
Karachi oleh Indonesia berhoeboeng 

dengan pest pada tgl 26-11-'37. 
Hiroshima oleb Indonesia berhoe- 

boeng dengan cholera pada tgl 26-11-37. 
— 0 — 

Doenia Boschwezen 
Hoofdmantri toean R. Soemobroto 

alias Kandar, sekarang ditempatkan 
pada houtvesterij di Toeban, dan di 
persatoekan dengan houtvester di Bo- 

djonegoro, 
Toean M, Oedjang Tata Prawiranata, 

tw boschopzichter, sekarang ditempat 
kan pada houtvesterij di Bodjonegoro, 
dan dipersatoekan dengan houtvester 
di Toeban. 

Boscbopziehter toean M. Akram te- 
lah dilepas dengan hormat dari dja- 
batan didalam ressort Toma-Oetara. 

Houtvester toean Ir. J.J. van Dijk 
telah diserahi pekerdjaan ressort To- 
mo-Oetara dengan Tomo sebagai ke- 
doedoekannja. 

Tw. boscharchitect toean Moeh. 
Roesna telah diserahi pekerdjaan di 
rescort Toempoek, dengan Toempoek 
sebagai kedoedoekannja. 

Mantri opnemer t. Moechtaroeddin, 
sekarang ditempatkan di Tapanoeli, 
sekarang telah dipersatoekan dengan 
houtvester di Sumatra Barat. 

Mantri opuemer t. Etek gelar St. 
Soelaiman, sekarang ditempatkan di 
Sumatra Barat dan dipersatoekan de- 
ngan houtvester di Sumatra Timoer. 

Diangkat mendjadi boscharchitect 
pada dienst dari boschwezen didalam 
houtvesterij Randoeblatoeng t. Ir. Sat 
alias Djojodihardjo, sekarang ia men 
djadi tydelijk pada itoe djabatan, 

D, V. G. 

Diperkenankan 'oentoek mengerdja 
kan praktijkuja sebagai tandheelkun 
dige di Indonesia toean Dr. Bogdan 
Gavrilovic, 

Diperkenankan oentoek mengerdja 
kan pratijknja sebagai artsevijbereid 
kunst di Indonesia dan djoega sebagai 
apotheker toean F', Abels.   

  

menggaroek tanah, 
menjebar bidji dll. Lain 

dengan moeridnja ke 
keroemah bapa” , 

tani melihat orang memelihara lem x 

boe, melihat orang memboeat mente 

Disekolah anak semoea maoe men 
tjeritakan apa jang dilihat tadi. Se 
moea tangan diandjoerkan keatas. Ini 

Didalam les handenarbeid diboeat 
lah anak anak gambaran pembakaran 

(lempoeng), tjorong 

asap diboeat dari karton. Diboeat djoe 
ga garoe, patjoel, dari lempoeng, Di 

boeat djoega roemah orang tani dsb. 
Tjarilah hoeboengan antara masjara 

kat dan sekolah, kata toean Post di 
Bandoeng. Dan ia pergi kesawah, dan 
dikeboen sekolah diadakan oleh moe 
rid moerid sebidang sawah ketjil, di 
tanami dan dipelihara baik baik. Lain 
kali anak anak pergi berdjalan djalan 

Diboeatlah oleh anak 
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NASIB KAOEM DJOE- 
ROE TOELIS 

Rapat ramai B.A.P. 

(Samboengan kemaren dan penoetoep) 

Voorziter rapat 

Toean WalravenBorst, ketoea rapat 
sebeloem pauze ingin mengoeraikan 
tentan salaris politik. Dengan djelas 
diterangkannja, apa artinja salaris po 
litik, apa artinja politik, dan apa ar- 
tinja salaris, 

Ia berseroe soepaja boeroeh schrijver 
berdjoeang membela nasib, membela 
rechtpositie dan mempoenjai medezeg- 
gingschap dalam salarispolitik. , Ingat 
lah“, seroenja ,kepada roomah kita 
kepada anak anak kita, kepada tjoe- 
tjoe kita, Mereka akan bersjoekoer dji       | sampai kita sangka bahwa hanja met 

hode kita sendiri jg terbaik. Moedah2 

  

anak didalam handenarbeid les semoea 
verkeersborden, papan2 oentoek mei mereka, 

ka kita sekarang merintis djalan bagi 

  

  

Toesan merasa tatow? 
Badan tida segar? Koerang 
koewat? Tida ada 

nafsoe makan? Habis tenaga? 

Djangan koeatir! 

Minoemlah bier 'itam bikinan 

fabriek Vollenhoven. Sehabis 
mincem bier obat ini, tosan pasti 

sekali bernafsoe makan, dan kalau 

minoem teroes saban waktoe maoe 

makan, nistjaja badan toean merasa 

segar kombali, hati goembira, 

toelang kosat dan tenaga timboel. 

Minoemlah : 

DARI VAN VOLLENHOVEN 

     



   

    

  

    
   

    
   
   

    

  

— Majat2 elakaan 
Ne Okng pheeht 

: maker dai 
M, seorang oetoesan dari v 
vliegtuigbestuurdar.      

   

         

   
       
    

   

0.0 Penaikanpe 
| Dari Boekarest diberitakan 
'Transocean, bahwa kabinet-Ta 
akan berdaja-oepaja oentoek 

   

  

Tt 

  

toe kepada tangkat dari pendoedoek2| 
di Roemenia. - 5 

Pada waktoe sidang kabinet jang di | 
lakoekan kemarin doeloe, maka orang 
telah memoetoeskan, bahwa penghasi | 
lan2 ambtenaar akan dinaikkan hing 
ga sampai kepada peil dari tg 1 Dec| 
1932 dau penoeroenan jg telah dila-| 
koekan pada th 1932 ja'ni satoe dibe- |: 

dari 20 pCt dan jang lainnja|1 baskan 
10 pCt. 
Orang? jg dipensioen mendapat pe- 

naikan 6 pCt, 
” 1400 opsir akan mendapat promotie, | 

djika mereka ini telah menoenggoe| 
atau melakoekan djabatannja 5 tahoen 
lamanja. 

Pelaboehan baroe di Kaapstad 

Dari Kaapstad diberitakan oleh Ane | 
ta, bahwa bahagian pertamatelah moe| 
lai dengan pekerdjaannja oentoek men 

| dirikan pelaboehan baroe di Kaapstad 
dan diizinkan djoega oleh Hollandsche 
Asneming Maatschappij sebagai baha 
gian jg termasoek jg tebelakang hing 

ga 1,125.262 sterling. 
PN Mate 

Communisme 

6 orang tertangkap 
Transocean mewartakan dari Sofia. 

bahwa 6 orang dari communistische 
partij di Bulgaria telah ditangkap oleh 
polisi jang berpolitiek: 

Polisi ini telah menjelidiki djoega, | 
bahwa communistische partij ini sela- 
loe melakoekan perhoeboengan dengan 
Moskou dan didalam setahoennja me| 
nerima 3 miljoen lewa dari Kominteren. 

Bandjir di Jamaica 

Dari Kingston Reuter mewartakan 
bahwa di Jamaica ketika timboel ban 
Gjir besar dinegeri terseboet ada koe 
rang lebih 50 orang jang karam dan 
mati oleh karena bandjir itoe. Bebera 
pa djembatan2 telah roeboeh dan di 
beberapa tempat2 djalanan kereta api 
telah terlempar djoega. 

5 - Oi ane 

Inggeris 

Majatnja (Ramsay Mac Donald 

Dari Londen diberitakan oleh Reu 
ter, bahwa pada tanggal 27 November 
ibl ini telah dikoeboer di Spynie jang 
letaknja 5 km djaoebnja dari Lossie 

. 

mouth sesoedah dilakoekan oepatjara. 
Kedjadian ini disaksikan oleh keloear 
ga2 dan kawan Jari premier itoe pa 
da waktoe beliau masih moeda. Bebe 
rapa krans telah diletakkan diatas 
tempat koeboeran ' premier terseboet 
oleh anggota2 dari Kabinet. 

Itongkok 2 
Soedah pindah ketangan Djepang. 

Shanghai, 29 Nov fReuter) 
Pembesar2 Djepang soedah mengam 

bil over controle atas Dienst telegraaf 
dan telefoon di Shanghsi, demikian 
poela semoea afieeling2nja dan me 
ngadakan censuur sendiri, 

Sebagai besar dari Employe Tiong 
hoa sama meletakkan pekerdjaannja, | 
sehingga kini dienst telegraaf-radio 
agak terganggoe, Sean an 

Djepang djoega mengambil over cen | 
suur atas semoea soerat kabar Tiong| 
hoa, jg hingga sebegitoe djaoeh dila-| 
koekan oleh amtenar dari Kuo Min 
Tang. 

Hingga kini Maskapai kabel asing. 
dari mana pekan jang laloe pegawai 
censor Tiongkok menarik diri, tidak 
Yah mendapat kesoesahan, karena tjam 
poeran Djepang. . 
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8.45 
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V.O.R.O. 
ender Y.D.G. 8 golflengte 105 

. Studio Kramat 96. 

Selasa, 30 Nov. 
Lagoe Melajoe 
Lagoe Djawa 
Lagoe Soenda - 
Membatja s.k. 
Lagoe Ambon 
Mahabarata, oleh toean » 

Kadiroen Mangoenpoer- 
: nomo 

145 » Lagoe Arab 
” Pem. loear Negeri oleh 

3 t. D. Koesoemaningrat 
230 Membatja boekoe ,Ki- 

doeng Soenda" (tjeritera 
dari Alam Madjapait) 
oleh Nji Rd. Abdullah 

Pe Saleh 
930 , Kruntjongorkest , Lief- 

Java“, dipimpin oleh 
: toean H., Dumas 
EL — 3 Berhenti 

Rebo, 1 Dec. 
7,— pagi Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
TO: Lagoe Soenda 
an Lagoe Arab 
830 Berhenti 
12,— siang Lagoe Tionghoa 
12.30 , Lagoe Djawa 
L— Lagoe Hawaiian 
KAM, Orkest Belloni 
150 , Lagoe Ambon 
2.—.. Bsrher ti 
5,— sore Opera Tionghoa 
5.30 Pembatjaaan tentang 

Agama Islam, dioesaha 
kan oleh Perkoempoelin 
»Persatoean Islam“ tjab. 
Mr.-Cornelis, dipimpin 

oleh toean R. Moh. Dja 
jahadibrata 

6.— Pembatjaan soerat2 dari 
piring hitam 

6:20 AL Lagoe Ambon 
6.30 , Maembatja s.k. 
7,— malam Lagoe Arab 

5 Membatja boekoe dengan 
lagoe Motjopat 

8,820 Lagoe Soenda 
9— Lagoe Djawa 
945 , Lagoe Melajoe 
RE Lagoe gamb, kromong 
MIO Lagoe Krontjong & 

Stamboel 
IL— Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat 

Bandoeng II 103: Batavia II 195 
PLP 27, 

Selasa, 30 Nov. 
PMH 45, PMN 27 

Lag. Tionghoa jg modren 
Lagoe Soenda 
Krontjong & Stamboel 
Lagoe Arab 
Perkabaran 
LLagoe Melajoe dari Si 
ngapoer 

Lagoe Djawa 
Krontjong orkest 
Toetoep 
PMN 29 
Studio-orkest 
Toetoep 
Studio orkest 
Lagoe Melajoe 
Toetoep 
ebo,1 Dec. 
Lagoe Djawa 
Yang Khiem 
Lagoe Melajoe dari Si- 
ngapver 
Lagoe Timoer 
Perkabaran 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Bali 
Lagoe Hawaiian di 
pjanjikan oleh Jang Boen 
Krontjong dan Stamboel 
Lagoe Soenda 
Pidato tentang agama 
Islam oleh H.A, Salim 
Lagoe Arab 
Toetoep 
PMN 9 
Pidato Islam oleh H.A. 
Salim 
Lagoe Arab 
Toetoap 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

YDH. 7 golflengte 
07, 53 Meter 
asa, 30 Nov. 
Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Berhenti 
Berita sk, (Indoj 
Lagoe Krontjong 
Berita sk. (Svenda) 
Lagoe Ambon 
Membalas soerat2 
Lagoe Soerda 
Pidato tentang ,Opvoe 
ding” oleh toean R. 
Moeh. Satari Leeraar 
Muloscholen 
Lagoe Djawa 
Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95 : 
|. Djokja II 128: Semarang II 111i : 

Solo II 120. 
Selasa, 30 Nov, 

5,— sore  Lagoe Soenda 
500 3 Lagoe Tionghoa 
540 Lagoe Arab 
&— Kinderorkest 
7,— malam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
GB Membalas soerat soerat 
Tn Gamelan 
8,— Mana soeka 
8,30 ', Yang Khiem orkest 

10.38 5 Ketoprak 
130 Toetoep 

Rebo, 1 Dec, 
6,30 pagi  Krontjong 
I— idem 
pd 5 Toetoep 
5.— sore  Wajang orang 
Fa 5h Wajang orang 
540“ Muziek dari Hindoestan 

dan Urdu 
6— Boeat kanak2 
7.— malam Perkabaran dan perka 

baran pasar 
Ih Membalas soerat2 
NE Dihoeb. dengan SRI 
8,— Penjiaran dari S'baja 
8 30-3 Orkest Harmonium 
L— Krontjong muziek 
15130: Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

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

Selasa, 30 Nov. 
6.— sore  Pemboekaan 
G3 Peladjaran bah. Inggeris 
830“ Bloedverwanten 
930 Postzegel Asib 
7.— malam Perkabaran Nirom 
1 3P 1 Ta Serieuze muziek 
510 Avondwijding 
8,30 Lagoe Belanda 
845 “3 Awmstelvlootspel 
9,10 , Concert 
9,58 Berita-berita koers 

10.01 Lagoe dansa 
10,30 Toetoep 

Rebo, 1 Dec. 
6.30 pagi  Gymnastiek 
6,45 Lagoe gramofoon 
Ol F3 Lagoe gramofoon 
8.— Toetoep 

M9,— Pemboekaan 
H.2513 Richard Tauber merjanji 
12.05 siang Serieuze muziek 
PA kan Die Banjo Symphoniker 
250 3 R. Sehmidberger Trio 
Ii Perkabaran Nirom 
1,30 ,  Lagoe makan bh. Inggris 
220 Perkabaran 
230 , Toetoep 
6.— sore Pemboekaan 

16.03 Concert 
7,— malam Perkabaran Nirom 
AO 15 Viool dan sopraan 
Be Kembang-kembang dan 

pohon2 dari Indonesia 
830 3 Zigeuner wijzen 
Ag Concert 
ISS Berita- berita koers 

1001 3 Lagoe gram, jg populair 
10,30 ',  Toetoep 

B. R. V. 

Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61 
66m. 4Buitenzorg 156,25 m, Soeka 
boemi 12,18 m, 

Belasa, 30 Nov. 
5,— sore Lagoe gramofoon 
5.30 na Piano voordracht 
6— Musiekale Gymnastiek 
6.30 Marek Weber orkest 
1,30 malam Lagoe roepa dari Ins- 

trument 
8,— Lagoe Hawaiian » 

Oon PHOHI-RELAY 
9.50 ,  Berita-berita koers 
039 Wagner Programma 
10 30-i Lagoe jang gembira 
l— Toetoep 

Rebo, 1 Dec, 
7,— pagi Lagoe gramofoon 
8,30 ,  Lagoe Anekawarna 
1,— Lagoe gramofoon 
12,— siang Boeat orang sakit 
1230: Lagoe gramofson 
5.— sore  Lagoe gramufoon 
530 Pernjanjian 
D3 Boeat anak snak 
645 Perkabaran pers 
7,— malam Orkest 
7.45 Pem, loear negeri ” 

8— Cello recitaal 
9, —.., Permintaan 
945 , Berita-berita koers 
9,50 Straat-opera dari Berlin 
SO Boris Lensky muziek 
1,— Toetoep 

  

»Tjoema lontjeng jang baek mengoendjoek. wak- 
toe jang betoel” 

Lontjeng2 keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,URGOS” ' 5 
Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel. 

- 

Kita baroe trima roepa2 model Westmins- 
ter dan Gong didalem Kas jang indah dan 

  

tertoetoep dengen glas fachet, moelai dari . Su 
harga 4 F 30.— sampe F 45 3 T 

“Boeat di dalem kota bisa dapet dengn “N” 
pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan. Sg 

"...Importeur Ae 

Firma LIM TJOEI KENG |! 
Batavia-C.  »  Bandoeng  Soekaboemi Nat 

  

Tel. Bt. 230-145 Tel. 2243 “ Tel. 215 
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# Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe 

# #5 TOKO EN MEU- : “1 
“ae BELMAKERY »DEFIETS 
Molenvliet Oost No. 62 (Djembatan Boesoek| — Telf. Batavia 1129: 

FILIALEN:  Parapattan Menteng No. 28 Telf. Welt. 1900 | 
Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) 

Toko , BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf, Bt. 1129: 

2 & 

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 
sanget ringan : 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 
di kita poenja werkplaats sendiri. 

Roepa-roepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda, enz. enz: 

TOKO BABA GEMOEK” 
(eigenaar Oeij Boen Hak) 

Telf, Welt. 5678. Batavia-Centrum. 

  

  

    

   

  

     

     

    

    

di Passar Senen 169, 
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2 Slamet Poeasa ! : 
Kita poenja AFDEEKING KLEERMAKERI) speciaal kaloea- 

ken boeat ini taon rok-rok, b€be-beb€ dan laen-laen pakean 

anak-anak menoeroet mode dan stij! paling baroe dengen 

harga pantes. 

o 

0 

Kita poenja TOKO telah diroba tjotjok pada kaperloean 

Lebaran. 
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Memoedjiken dengen hormat 
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Pe 

ijap Voroa | 
f Mx Omont 

anak 2 2 djadi waras. 8 
4 KoeLili i dot ad abi 

1 boto Y Ty born an 

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan me 
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak 
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 
di lema, lamsin (zwak| lekas minoem 

Anggoer Whie Seng ,,Tjap DEWA" 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 73 BATAVIA-CENTRUM 
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