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Awan keroeh di Eropah 
  

  

Chamberlain-Hitler berdjabat tangan 

Sirovy terpaksa toendoek poetoesan Muenchen! 

    

Boeroeh Perantjis dibelakang 
Pemerentah 
  

Pemindahan pendoedoek dimoelai 
  

Opmarsch Djerman ke 
daerah Sudeet 

Pergeseran hebat Polen-Tsj, 

Tjsema ada diterangkan, bahwa 

djenderal 'pemberontak Franco tidak 

akan toeroet manakala petjah perang. 

Masjaalah Polen Tsj Slowakia 

  

Djenderal Sirovy terpaksa 
toendoek. 

Reuter dari Praag 30 Sept me 
wartakan oetjapan djenderal Si- 
rovy, president Tsjecho Slowakia 
baroe, dalam pidatonja depan ra 
dio. Demikian katanja : 

» Waktoe ini adalah waktoe jg 
soelit sekali dalam hidoep saja, 
Kekoeatan jang mahakoeat me 

»     
NED. IND. ESCOMPTO MIL. n.v. 

Terdiri pada tahoen 1857 

Hoofdkantoor: BATAVIA. 

KANTOR ' DI BANDOENG, BATAVIA, BUITENZORG, CHERI- 
BON, DIOCJA, MAKASSAR. MAGELANG, MALANG, MEDAN, 
MENADO, PADANG, PALEMBANG, POERWOKERTO, SEMA- 
RANG, SIBOLGA, SOERABAIA, TEGAL, WELTEVREDEN, 

AMSTERDAM, 's GRAVENHAGE. 

  

Doeta Inggeris sama dengan ulti 
matimn 

Selandjoetnja United Press me 
nambah, bahwa kalangan kalangan 
jang mempoenjai perhoeboengan de 
ngan fihak pemerentsh Praag me 
loekiskan doeta Inggsris itoe se 
rospadenganultimatums 

Sidang koemisi internasional 
Soalpenjerahan daerah 

Reuter dari Berlin 30 Sept mewar 
takan, bahwa sidang koemisi interna 
sional jang pertama ditoenggoe hari 
itos djoega diadakannja, jang akan 
mempersoalkan perdjandjian di Muen 
chen. Perdjandjian itoe menetapkan . : i k boendoek d . , Slowakia beloem selesai Penata aa iban topan soal jang MO NgaRA dan pe 

: . . : , » cogboengan @ engan enjerahan Persetoedjoean dengan Sapandjang Havas 30 Sept. daril| saja ialah oentoek menimbang Praag menerima rentjana daerah Nia naas Ticetana Se 
penetapannja Warschau P,A.T, menjiarkan sangka segala sesosatoe.Sebagai serdadoe Muenchen 

Reuter dari Muenchen 30 Sept, 
mewartakan, bahwa konperensi 4 na 
gara telah mendapat persetoedjosan 
dan menetapkan: 
pertama: daerah Sudeet akan 

ditinggalkan dengan damai moelai tg. 
| Oktober. 
kedoea: Inggeris dan Perantjis 

dan Itali setoedjoe kalau pekerdjaan 
itoe nanti selesai tanggal 10 October 
dengan tidak meroesakkan installasi 
jang kini ada, Dan centoek ini semoea 
jang menanggoeng djawab ialah Praag. 

ketiga: sjarasjarat oentoek me 
ngatoer pemindaban pendoedoek ini 
akan ditetapkan oleh koemisi interoa 
sional jang terdiri dari onderstaatsse- 
cretaris Djerman dalam oeroesan loear 
negeri, ambassdeur Inggeris—Peran 
tjis dan Italie di Berlin bersama wa 
kil Praag, 

memakai dasarnja ialah plebisciet di 
daerah Saar, 

Koemisi itoe akan menetapkan tang 
gal plebicciet sebeloem penghabisan 
boelan November. 
keenam: Koemisi internasional 

itoe mesti menetapkan batas batas ba 
roe, 
ketoedjoeh: Inggeris dan Pe- 

rantjis menanggoeng dengan segera 
status Tej Slowakia baroe, begitoe 
-djoega Itali dan Djerman, setelah per 
mintaan Polen dan Hongaria dipenoebi, 
kedelapan: Hak pemilihan mer 

| deka oentoek masoek atau kelosar da 
ri daerah jg diberikan itoe haroes di 
djalankan dalam tempoh (6 boelan. 

Oentoek ini jang akan menentoe- 
kan ialah koemisi Djerman dan Ts 
Slowakia : dengan sedjelas djelasnja, 
Poela akan ditimbang tjaranja bagai- 
mana orang moedah akan memindah 
kan dari daerah itoe. 
kesembilan: Pemerentah Praag 

dalam tempo 4 minggoe setelah ada- 
nja persetoedjoean itoe haroes melepas 
orang orang Sudeet jang bekerdja da 
lam kekoeasaan militer dan politik 
jang minta dilepas, Poela haroes me- 
merdekakan orang orang tahanan po 
litik bangsa Sudeet. 

lan, bahwa masjaalah Polen—Tsj Slo 
wakia telah beres. Sebab Polen masih 

mencenggoe djawaban deri Praag. 

'Kaoem boerceh Perantjis mem 
bantoe negeri 

Havas dari Paris 30 Sept. mewarta 
kan, bahwa wakil boeroeh tehnik da 

lam judustri bagian angkatan oedara 
memberi tahoekan kepada menteri 06 
roesan penerbangan akan dimoelainja 

lagi pekerdjaan goena kepentingan 
pembelaan oemoem, Poela dipoetoes 
kan oleh kaoem boeroeh dalam bebe 
rapa paberik kapal terbang, bahwa 
mereka akau menjokongkan sebagian 
dari oepahnja atau semoeanja seming 
goe ini goena mobilisasi, 

Makloemat Praag tentang hasil 
: sidang kabinet 

Transocean dari Londen 30 Sept. 

Lain dari pada itoe diterangkan 
djoega, bahwa Praag mengambil si 
kap jang positif terhadap oesoel oe 
soel Inggeris dan Perantjis jg menge 
bai pembaharoean batas dan mening 
galkan daerah Sudeet oleh orang- 
orang Tajech sedikit demi sedikit. 

Katanja djawaban itoe dalam tangan 
Inggeris. doeloe sebeloem dimoelai 
konperensi di Muenchen, 

Pengangkoetan barang dari Roeme 
nia ke Tsj Slowakia berhenti 

Dari Boekarest 30 Sept. Havas me 
wartakan, bahwa pada ig 29 Sept, te 
lah dioemocemkan, bahwa seloeroeh pe 
ngangkoetan barang barang melaloei 
Roemenia ke Tej Slowakia diberhenti 

jlkan, 
Sekalipoen sebab sebabnja soal ini 

beloem didjelaskan, orang mendoega, 
bahwa tindakan demikian itce adalah 
akibat dari kesoelitan2 jang terdapat 
dalam melaloei kereta api jang diberi 
zogel melaloei daerah Roemenia dan 
Aken menjeberangi soengai Donau, 

' Minjok haroes dibajar kontan 

Berhoeboeng dengan pemberhentian 
pengangkoetan tsb, maka Praag men 
desak soepaja minjak jg diminta oleh 
nja lekas diberikan kepada Praag, se 

boeat saja jg sajapilih ialah per 
djalanan menoadjos keperdamai 
an, 

Dengan ini maka rakjat akan 
lebih koeat bersatos. Kita tjoema 
memilihantara maoet dan 
koerban. 

Tjoema memilih antara macet 
nja rakjat dan memberikan dae 
rah jang telah ditoondjoekkan. 
Jang lebih penting ialah oentoek 
mendjaga kita sendiri, 

Saja minta soepaja rakjat per 
tjaja kepada pemimpinnja. Ba- 
njak nagara-nagara jang lebih ke 
fjil dari kita. Tetapi perhoeboe- 
ngan antara tetanggs kita akan 
lebih moedah,- Dan kewadjiban 
kita jang teroetama ialah mem 
bangoenkan nagara kitas. 

Polen tidak dipengaroehi per 

asloeasnja dalam hal ini,   
    
soedah dimoelai djoega. Jang didja 
lankan tindakan demikian di Karl3- 
bad, Neudeek dan Platten. 

Djembatan djembatan masih 
didjaga militer 

Dalam pada itoe beberapa djemba 
tan das djalan perhoeboengan raja, dja 
lan kereta api dan gedoeng gedoeng 
besar didjaga oleh 15 orang. 

Sedikit genting djoega ketika 
memindah pendoedoek. 

Ketika memindah pendoedoek tadi 
situasi sedikit genting, karena pasoe- 
kan merdeka menempati linie linie 
goena mendjaga serangan dan melin- 
doengi daerah sekita- Asoh jg beberapa 
hari jang laloe didoedoeki kewbali 
oleh pasoekan Tej Slowakia, Orang 
mendoega, bahwa pemindahanoemoem 
lekas selesai, 

Doeta Cbamberlain diterima 
Praag. 

Reuter dari Londen 30 Septemb.r 
mewartakan, bahwa di Praag pagi: 

Reuter dari Londen 30 Sept mewar 
takan, bahwa dengan opisil diterang 
kan oleh Praag, bahwa Praag soeka 
menerima rentjana Muenchen. 

Daladier kembali ke Paris 

Havas dari Muenchen 30 Sept me 
wartakan, bahwa premier Peranijis, 
Daladier jang ikoet dalam konperen 
si di Muenchen, telah terbang ke 
Paris, 

Keterangan Chamberlain jang besar 
artinja 

premier-Fuehrerdja- 
bat tangan. 

Reuter dari Muenchen 30 Sept. me 
wartakan, bahwa premier Chamber- 
lain telah memberi keterangan jang 
besar artinja begi keadaan Eropah di 
hari datang, sebeloem ia pergi kem 

nanda tangani keterangan jang demi 
kian : 

» Kita pemimpin Djerman, rijks- 
kanselier dan premier Inggeris pada 
hari ini mempoenjai pembitjaraan pem 
bitjaraan baroe dan soedah setoedjae, 
bahwa soal perhoebeengan Djerman- 
Inggeris mempoenjai arti penting ba 
gi kedoea negeri itoedan goena Ero- 
pah, Kita menganggap perdjandjian 
jang ditanda. tangani kewarin din 
perdjandjian angkatan laoet Djerman 
—Inggeris sebagai satoe symbool, 
bahwa kita tidak akan saling menje 
rang dalan perang lagi. Kita memoe 
toeskan, bahwa tjara dengan pembi 
tjaraan itoe akan mendjadi tjara jang 
akan dipakai dalam mempersoalkan 
salah satoe perkara jang mengenai 
kedosa negeri itoe, 

Kitapoen tetap akan mentjoba oen 
toek menghilangkan soercber soember 
jang akan menerbitkan kegentingan 
kegentingan, Dan dengan ini maka 
kita ikoet menanggoeng perdamaian 
di Eropah", 

Tsj Slowakia dan hal itoe semoea di 
pandang dalam kekocasaan dan hak 
koemisi tadi, 

Mendoedoeki daerah baroe moelai 
| Oktober 

Dari Muenchen Reuter 30 Sept me 
wartakan, bahwa tekst perdjandjian 
Muechen itoe menjeboetkan djoega 
tempoh tempoh jang dipakai oleh pa 
soekan Djerman oentoek mendoedoeki 
daerah jang banjak orang Djermannja 
dan hal Ini akan dimoelai 1 Oktober" 

Empat daerah lainnja jang akan 
didoedoeki poela 

Empat daerah lainnja jang skandi 
doedoeki oleh pasoekan Djerman dan 
jang soedah ditetapkan poela dalam 
peta, telah diseboetkan bertoeroet toe 
roet oentoek didoedoeki. 

Dalam daerah daerah ini koemisi 
internasional tadi akan menjelidiki 5 dana : 1 1 6 1 : lebih doeloe betoelkah daerah daerah san Sdn dedak Faat agen Dadan mewarteken, bahwa pada hari Kemis djandjian Muenchen bali dan menerima wakil wakil darilitoe sebagian besar didoeki pasoekan 

e akan dipakai goena plebisciat itoe siang Praag telah mengeloearkan mak Dalam radio disiarkan ketera pers disitoe, 5 Ba Djerman moelai 10 Oktober, 
|. nanti, loemat opisil tentang basil sidang|| ngan, bahwa Polen tidak dipe Katanja : ,Sajaselaloe memikirkan, Dasrah Sud Ha j kelima: daerah jang akan dipakai | kabinet 28 Sept. Didalamnja diterangj| ngaroehi oleh Perdjandjian — kapan ada pemetjahan masjaalah aera 5 "1 . a lekas di 

|. oentoek plebirciet itos akan didoedoslkan djawab kepada nota Inggerisdanj| Muenchen, Waktoenja daerah ||Tsjecho Slowakia ini dapat ditemoe- na P ag A - M : 
2 ki oleh pasoekan internasional, sampai | Perantjis jang mengenai soal mengerj) Teschen disatoekan dengan Po- j|kan dengan djalan dama, jang per 8 ne e .. an uenchen 30 
KE bokardisan Tt ti selesai” Selan-|djakan rentjana kedosa negeri itoe, len lagi tjoema tergantoeng ke Jjloe goena keamanan di Firopab. PagijSept, mewartaka, bahwa premier da € peker Lie nenen 5. esai. tam : pada Polen semata mata, jang ini baroe bertjakap tjakap dengan|lam keterangannja telah menjatakan, z Pak aa a dip Bai san Praag menerima oesoel Londen-Paris mempoenjai kemerdekaan seloe ||Fuebrer, Kita berdoeapoen telah me|bahwa daerah Sudect itoe akan di 

doeki oleh pasoekan Djerman moelai 
hari Sabtoe siang atau malam. 

Poen ja menerangkan poela, bahwa 
sidang koemisi internasional akan di 
moelai hari itoe djoega pada siangnja 
di Berlin. 

Setelah itoe laloe akan mengoen 
djoengi daerah Sudeet. 

Orang mengharap, bahwa segala 
soal akan dibitjarakan dengan djalan 
diplomatik atau dengan pembitjaraan 
persoonlijk antara kepala kepala nege 
ri, manakala akan terdjadi lagi kesoe 
litan dihari datang, 

Bagaimana soai demobilisasi 
oemoem ? 

Ketika premier ditanja apakah kira 
nja akan ada demobilisasi oemoem 
(tidak menjiapkan pasoekan lagi), 
kalau soal soal itoe soedah beres, 
maka Ohamberlain mendjawab: ,Kita 
tidak membitjarakan sost tanggal. 
Tetapi tjoema berharap soepaja hal 
ini bisa didjalankan dengan praktis".   (Lihat samboengan di pagina 3) 

  

   
    

NTT, 
Bad NT GT    

i : : itos diterangkan dengan opisil telah Fr OI 

Tindakan dalam waktoe perang di |bagaimana telah ditetapkan dalam Kaniatanja doeta Cnasitarlatn oleh S9 Brangkali toean dapet Perantjis kontrak. Tetapi Roemenia mendjawab Praag dengan perantaraan ambas- 
Havas dari Paris 30 Sept. mewarta 

kan, bahwa dalam Staatscourant me- 
moeat pengoemoeman dalam negeri 
diwaktoe perang. Dan hoekoem itoe 
akan bisa didjalankan ' sebagian atau 
poen seloeroehnja, manakala perloe. 

Vrijwilligers Itali di Spanjol tak di 
| tarik kembali 

Havas dari Rome 30 Sept. mewarta 
kan, bahwa kalangan kalangan jang 

| lajak dipertjaja dari fihak pembesar 
. menerangkan, bahwa berita tentang 
Sana Mussolini oentoek menarik 
embali vrijwilligers Itali dari Spanjol, 

adalah tidak benar sama sekali, 

soepaja bajarannja dilakoekan dengan 
kontan, 

Hal ivi berhoeboeng dengan kele 
bihan perdagangan 20 djoeta leis jg 
mengoentoengkan Roemenia hingga 
mengambil tindakan demikian, tidak 
memberi kredit lagi, . 6 

Memoelai memindah pendoedoek 
dari daerah Sudeet 

Transocean dari Asch 30 Sept. me 
wartakan, bahwa didengar kabar ten 
tang permoelaan memindah pendoe 
doek Djerman Sudeet dari daerah   penarikan, orang orang dari distrik 
distrik jang ada dibatas Saxen poen 

itoe yaa hari Kemis malam, Dan! 

sadear Inggeris di Newton. Didoega, 
bahwa Praag akan mendjawab poe- 
toesan komperensi di Muenehen 
itoe pada hari siangnja, 

Praag tertjengang oleh sikap jang 
gera gesa 

Kemoedian ditambah: 
sPemerentah Praag di Newton 

setelah menerima doeta itne me- 
noendjoekkan tertjengangnja, kare 
na kepadanja (tidak diberi waktoe 
jang pandjang oentoek menimbang 
soal jang penting dalam sedjarah 
itve dan jang”memboetoehi pertang   goengan djawab jang besar", 

     
   

GRBEP otau INFRUENZA 
Minoemlah lekas kaloo maoe tidoer 

PIL KINA  Djangan koerang, djangan lebih 
BESOK HARINYA TENTOE TOEAN MERASA SEGER:. 
  

Simpanlah pada: 

Hoofdkantoor:  Merdikaweg 13,     

»Algemeene Centrale Banks N.V. 

Kantoor Batavia-C. Noordwijk No. 8, locaal no. 5 tel, WI, 2308, 

Mintalah keterangan tentang atoeran kita poenja Spaarkas!! 

Ditjari Agent jang actief, 

N.V. BANDOENGSCHE KININEPSABRIEK 

— . Bandoeng, — tel, 2558, 

   



        
     

        
     

       
    

   
-hip-h Hip oera, per p 3 

lah seri dari berita berita kaw         
   

    

   

  

     
   

  

    

(| pResis sewingGoR LAGI 

K| 'Timboel tenggelam, moentjoel hi 
|lang lagi, Ki bar lama didesak kebar 

| Iburoe, Kabar baroe ini akan bilang 
— Iporla kehangatapnja oleh berita jang 

Iliebih baroe lagi, Bertoeruet toeroet 

(Pre Japa jang terdjadi dixelilingnya, ketjoe 
jali hal bal jang memang amat pen 

  

   

    

   

        

   

      

   

   
   

  

   

       

   

a tadi tentoe akan 

an kota Miicben dergan| 

yan, Djoegavama Roos: velt 

d 1, padahal 

  

     

  

    
   

  

   
   

   
   

    
   

  

   

   
    
   

   

  

   
   

  

   

   

  

    
    
     
   

    
       

       

   
    

   
    
    
   

  

   

    

    
    
   
    

   

   

  

   

   

  

   

  

   
   

    

    

    

     

   
   

  

   
   

  

   
   

   
   
    

    

   

  

   
   
   

  

   
    

    
   
     

    

    

  

   

    

   

  

1 dalam pentjegahan 

ekan pertanjaan ,siapa 
penting, akan te- 

1 dapat kita tarik 
antara djempolan 

  

  

    

—. Taklain dan | 
tawar menawar, djoeai beli, tipoe me 

'nipoe (diplomasi menoeroet kamoes 
| “'pohtik), tak perdoeli orang lain roegi 

| asal diri sendiri oentoeng, tak perdoeli 
orang lain wenangis, asal diri sendiri 

ketawa, tidak perdoeli orang lain men 

|djadi koeroes, asal diri serdiri men- 

djadi gemoek | 
|. Bolebkah kita mentjoba memboeka 
| kelir tonil Eropsh jang roepa roepanja | 

| sedang akan dibabisi itoe? | 
Sehabis perang doenia (198) Djer 

mun sakit. Almarboem Stresewanp 
menjemboebkan Djerman dari sakit 
ja itoe beroepa: Djerman masoek Vul 

. kenbend, ea Den ES 

Stresemann tidak ado, madjoe ke | 
. depan fguur Hitler, jang mw: maka 

| recept boekan wasoek dalam Velkep 

- bond, tetapi haroes keloear dari Vol- 

kenbond. R-cept Hitler terrjata moe 
djarrab. Djerman boexan lsgi pemoe 
da jang poetjat,akan tetapi pemoeds 

|. jang sehat. Diri itoe di-ikocti oleb 

— Itali dan kemoedian ole Dj-pang. 

    

000 remas segenap lapisan ra'jat berdiri 

000 @ibelakangnja, sehingga didapati oe- 

|. japan: Huler jaitoe Djerwan dan 
—. Djerman jaitoe Huler. 
2. Program Djerman. pertama melolos 

KAA dari rantai Verdrag Versaill 8 
| dan kedoea pengbepoesah dari nege- 

00000011 negeri disekelilivgija jang moedah 

—. 'menimboelkan babeis padarja. 
(00 Dari itoe Osstevrijx ditjsplok dan 

moelai hari ini daeran Djormau Su leet. 

Hasil demikian itoe membikin Roses 

berdiri sendirian, soenggoebpoen Rves 
itoe sebetoelnja sobat karib dari Iug 
geris dan Perantjis. Inggeris tahce, 

babwa ia akan tjelaka, djika ia dalaw 
|. soal Djerman Sudeet itoe main mata 

| dengan Roes. Dari itoe sikap loggeris: 

sobat tinggal sobat, asal diri sendiri 

selamat, Dalam politik memang tidak 
ada sobat jang seia sekata, sebidoep 

0000 Bemati teroes meneroes, sampai kiamat. 

00 Sekarang sobat besok lawan, kemaren 

— lawan sekareng, kawan. Dan ...in 

| den nood leert men zij. vrienden 

|. kennen, kata peribasa B-lenda, Arti 

—-.nja: dalam doeka kita mengenali 

“kawan jang sedjati! 
Maksoed Djerman: Inggeris dan 

. Perantjis haroes melepaskan .. Roes! 
Maksoed Ioggeris: Djerman dan 

Itali baroes melepaskan, . . Djepang | 

“Itoelah tonil Eropah jang sedang 
dipertoendjoekkan itoel 

Dan goena mentjapai maksoednj: 

masing masing, maka Tjecho Slowakai 

dengan sendirinja Inggeris dan Peran 
tjis terpaksa melepaskan Roes. Dan 
ini akan membawa akibat: Djerman 

dan Itali akan melepaskan Dyj-pang ! 
Kesoedabannyja... ?..,. Eropah men- 
djadi kokoh kembali. benoea Timoer 
boleh gigit djari dalam menoenggee 
perbaikan nasibnja! ta 
“ Bagian pertama dari tonil Eropah 
itoe soedah selesai, tidak lama lagi 
tentoe akan dipertoendjoekkan bagian 

|. kedoea, jaitoe djika Djerman panti 
—. memadjoekan oeseel meminta negeri 

djadjahan, kolonien. 
Siapa nanti jang akan dibikin kor: 

|. ban oentoek memenoehi kehaoesar 
—. Djerman itoe? 

— “Teranglah kiranja, bahwa oeroesan 
beloem beres seperti diostjapkan oleb 

moemnja. 
|. Bahkan inipoen kadang 
'tentoe. Banjak poela jang diloepakav 
kalau sewaktoe waktoe kita tiduk me 

telah terdjadi itoe oentoek 

Issedah moelai didjoeal di kota ini. 

0000 Bucees Hitler disebabkan oleb kal 

didjadikan korbau, Djerman lantes 
mendekati Ioggeris dan Perantjis 
(batja berita kawat dilain bagian|dan 

    

      co... 

. Kertadjaja hidcer kembali! 

) perloe disaksikan. 

jung satoe di ikoeti jang lain, dan 
demikianlah terdjadinja sedjareh. 
'Tetapi poeblik lekas luepa akan) 

ting dalam perdjalanan sedjarah oe- 

kadang tidak 

apa jang 
dikenang 

kenangkan kembali, oevtoek dipikir 
pikirkan dan dimasoekkan kedalam 
kalboe kita. : 

Segala sesoeatoe jang mengenai hal 
ang amat penting, perloe sekali ini! 
Lebih lebih jang mengenai sedjarab 
aenek mojang kita. 
Bigaimana tjaranja ? Moedah sekali 

sebab oentoek itoe soedah ada jang 
mengoesahakan goena kita semuea | 

Tonil Kertadjaja jg dikarang 
vleh poedjangga moeda Sanoesi 
Pane, tonil jang mengingatkan kita 
pada djamau pemerentshan keradjaav 

Kediri dari toenas Empoe Sin 
dok Sri Isana, akau dimainkan 
oleh pemoeda pemoeda jg bersaoeng 
dibawah pandji pandji Iudonesia Moe 
da Djakarta nanti hari Sabtoe 8 Oc: 

werloekan membongkar lagi 

tober malam dengan pendjoeslav kar 
jis. Sebab pendapatanuja akan diso 
kongkan. kepada Nationaal J.uzd- 
congres pertama tama, Sompi, kongres 
Indonesia Moeda dan Indonesia moe 
da Djakarta sendiri. 

Oleb karena itoe mereka jang ingin 

soeprja kerdja pemoeda Indonesia 

berbasl, wadjib merjokong oesaha 
itoe dengan membeli kartjis jg kini 

Apa lagi kita mengingat babwa bari 
ipi adalah pertama boelan baroe. 
djadi , , . boekankab kantopg masih 

terisi penoeb ? Apa salabrja dikosorg 
kan sedikit kepada kerdja  pemoede 
kita itoe , « , boekan ? 
Hee Ma Bab bi 

Warta redaksi. — 

“ Toean M. Nasir 

| Toclisan tocan M.Nasir sebzgai sam 
boetan atas berita jang termosat dalam 
Pemandangan tertanggal 27 Sept. 
berkepala ,Gampang2 membongkar 

pagar pexraraugan lain orang“, babaroe 
dapat kita moeatkan loes4, bari Seain. 

Jang demikian itoe berhoeboeng 

dengan berita berita jang ta" dapat 
ditaoggoebkan bari ini, 

|Kiranja ma'loem dan diperma'afkap 
ijoea, 

Propagendisten Islam Tionghoa 

Seperti diketahoei, dikota'ini telab 
dibentoek seboesh CO mite terdiri dari 

wakil wakil beberapa perkoempoelav 

Islam oentoek menjawboet kedatangan 

oetoesan ox toesan Hovf ibestuur Persa 
Itoean Islam Tionghoa dari Medan. 

Pertemoean resepsi dengan wakil wakil 

bocfibestuur itoe akan diadakan da: 

lam gedoeng Voro ini malam moela' 

djam 8 sedeng besok pagi diadakan 
'opepbare vergadering di Gg Kenari, 

moelai djam 9 pagi. Poen diketaboei 

persatoean itoe ialah toean Liem Kie 

kan oleh agama kita. 

bah chotbah. 

Agenda: 

' Pemboekaan oleh Oomite. 

ma, oleh idem. 

sdr, Mak Go. 

| Sociaal dalam Islam, oleh idem 
Kesempatan publiek, 

1 
2 

3. 

4 

5 
6   (0 Ohamberlain itoe | 

    
4 M.T, Ba 

| waktoe angin lebat, poehoen sengon 
besar di itoe tempat telah roeboeh 

'Idan menimpah tiang kawat listrik, 

pa peg wainja ketempat itoe, seorang 

lpegawai jang koerang ati ati, Waktoe 

kena stroom, Tidak heran ketika itoe | 

Isan sadja ketika itoe, tapi sanga' 

ItRep.) 

'gedorg tahanan. 

politie. (Rep) 1 

poela bahwa wakil wakil hoofibestuur 

Chie, Yap Kiem Cbai dan Mak Go. 
Kita pertjsja bahwa oemwat I-law 

di Betawi ini merasa girang bati atas 

kedatangan s:ulara dalam agama ini, 

ssudara w ulara jang toenggal Toehan, 

trenggal N-bi, Toenggal Kiblat dan 

Toevggal Kitab dengan kita. Dengan 

"jara beramai ramai kita mendatangi 

rapat oemoem dan resepsi itoe adalah 

Isekelian membikin lebih tegoebnja 

persau laraan Islam seperti diperintah 

Baiklah malam ini dan besoek pa 
gi, kita sekalian oemmat Islam pergi 

bersilatoerrahim dan mendengar chot 

| Manseria dan Agama, oleh sdr. 

Liem Kie Obie Vomztter H. B. 

Kepentingan Agama dan beraga- 

, Asas dan toedjoean P.I. T. oleb 

roe ini kali kota Djakarta menda 

    

Terkena stroom 

Djatoeh daritjabang 
Kawah 

Di Maoggarai Kade kemaren sore 

Oleh Gas Mij. sigera dikirim bebera 

wenaik ditiang kawat itoe telah ter 

ia lantas djatoeh, bsekan tjoema pang 

bebat loeka loekanja. 
Osntoek sekian lama CO BZ perlne 

merawat, moedah moedahan Gis Mij 

memikirkan nafkah anak isterinja 

Kesasar kekandang matjan 

Petang kemarin di roemahnja seo 

rang mantri politis di Tanah Tinggi 
telah kedatangan tetamoe jang datang 

vja dengan diam diam. 
' Datangnja ini tetamoe memang di 
sengadja waktoe toean roemah tidak 
ada, dan Mantri politie itoe sedang 
pergi ronda, Waktoe si tamoe baroe 
sadja tiba dalam pekarangan itoe, 

Mantri politie jang dj:di toean 
roemahvja kebetoelan poelang. 8 

tamoe hend-k lari, tapi jang poenja 

roemah sajang pada tamoenja, malab 
dikasih kesempatan doedoek bersama 

sama diperiksa apa maksoednja, #cbir 
nja dikasih tempat menginap dalam 

Dalam pemeriksaan ternjata ta' 

moe ini, doea malim berselang telab 
menamoe djoega di Gang Sentiong 
dan di Ging Paseban dengan bawa 

olch oleban jang loemejan djoega. 
| Katalah maling takoet politie ? 
(Rep.) 

Kawan sekerdja jg tidak akoer 

Disatoe goedang dari salah satoe 

toko di Kali Besar kemaren terdjadi 

perkelahian hebat. Iljis dan Ma'an n» 

manja doea koeli kawan sekerdja, ber 

|hoeboeng dengan pekerdjaanrja me- 
reka telah terbit perkelahian, 

satoe dan lain ta? hendak bersabar, 

malah jang seorang nama JIljas meng 

goenakan golok menjerang kawaonja. 

Si kawen 'jang diserang mendapat 
loeka ditangan dan dikepalanja, acbir 

nja kedoespja loepoet basil pekerdja 

annja, jarg seorang diasoeng keroemah 

skit dan jang seorang ke tahanavu 

— 9 —— 

Penjakit Pest dan kematian 

Diiaerah Bogor kedjadian 3 daa 

jang mati 3. Didaerah Priangan ke 

ijadian 97 dan jang mati 97. Didae 

rah Pekalongan kedjidian 22 dan jang 

mati 22 Dilaerah Binjoewangi ke 
djadian 6 dau jang mati 6. Didaerab 

Malang kedjadian 1 dan jang mati 

Be pem 0 —... 

Penikamon hebat diantara orang 
Orang hvekoeman. 

Dalam boci Tjipinang. 

2 orang perautaian, seorang bangsa 

Bregis bernima Joeda dan seorang 

nama Niti masing masing telah men- 

dekam oentoek 5 tahoen. Kemarin 

Joeda telah meodjadi kalap, sebab 

merasa disaingi olen Niti, bahwa Nu 

telah mereb»et kekasihnja bernama 

Arne, seoraag hoekoeman lelaki jang 

masih moeda. 
Sebab ini maka Jeda dengan meng 

goenakan potongan besi jang tadjam 
sedjoeagnja  ditoesoekkan | keperoe! 

Niti beberapa liaag-liang hingga per 

loe rawatan roemah sakit. 

Haa 
Apa sebab saja memakai saboen 

“Mady Royal" ? 

Apa sebab2nja kita soeka memakai 

saboen “Mady Royal" ? Sebab haroem 
kak, sebab mensehatkankah, sebab... 

ez, 
Barangkali pemakai pemakai saboen 

Mady Ri yal bisa memberi djawaban 

sendiri, 
Kalau tahoe djawaboja, djanganlah 

djawab ini disimpan sendiri tetap 

Iikoetkanlah kedalam prij:vraag “Ma- 
dy Royal". z5 

Tjoba, periksalah advertensinja ini 

hari dilembar ke 2 pagina empat. 
s ee 2 

'Tarief Elektris 

5 pCt. 

madjoekan penoeroenan tarief E ektris 

penoeroenan 5 pOt, 
Kemaren tentang soa 

jang akau datang, cootnibatie ,Nirom 

San ditoeroenkan kewbali hingga 

1.25. 

Akan ditoeroenkan 

Diwartakan, babwa oleh perwakilan 
.Aniem” di Indonesia ini telah di 

Dengan lebih laadjoet diwartakan 

djoega, bahwa bal ini adalah teroeta- 

ma sekali menjatakan tentang tawarau 

| ini ssedah 

dibitisrakan di Dept. van Verkeer 

Maa maa 

»Nirom " 

Dengan geperfectio- 
neerdesenders baroe. 

Moelai pada tanggel 1 Jauuari '39 | 

  

    
  

  

Osntoek memperbaiki omroepnja, 
maka selandjuetnja Nirom akan me- 
ugadakan doea boeah geperf.otioneer- 

  

  

de z:nder baroe, 
Selah satoe dari sender ini akan 
  

didirikan di Bstawi, goena oentoek 
pevjiaran kearah Barat dan jang sa 

  

toenja lagi akan diadakan di Soera- 
haja, guena oentoek penjiaran kearah 
Timoer. 

Korban kemelaratan 

    
Di daerah Tamboen kampoeng Tji 

bitoeng malam kemaren terdjadi per 
kara dj wa denyan penganiajiaa 
djam. Dulam perkara ini dapat di 
ambil kesimpoelannja kedjadian ini 
boekan lain dari pada korban kema 
laratan, : 
Pekondaa Biah nawanja soeami 

istri jang mendjadi berita iui. Hidoep 
kedoea soeami istri ternjata sangat 
kekoerangan, apa poela si soeami ta 

mempoenjai pekerdjaan atuu modal 
oentoek berdegang ketjil. 

Itoe sebab saban kali terdjadi per 
tjektjokan dalam roemah tangga di 
sebabkan tidak ada belandja. Demiki 
an dalam kedjadian perkara djiwa ini. 
Waktoe sisoeami pergi dari pagi oen 
toek mentjari goena belandja roemah 
tidak dapat, setibanja diroemah isteri 
nja meminta oeang katarji dari pagi 
beloem masak. 

Tjoema sebab ini, soeami telak ge 

lep mata, dengan golok jg tadjam di 
serangpja siisteri hingga loeka loeka 

parah dibagian moeka dan toeboehbnja 
Dengan keadaan jg dikoeatirkan 

Ijiwanja, itoe perempoean jg meleng 

nasibnja sigera diasoeng ke CBZ, de 
mikian soeami jg malang itoe jakia 
lengan rasa penjeselan ia baroe dapat 

memikir dalam tabanan politie (Rep.) 
—O — 

ke 

Roemah pentjoeri didatangi 
pentjoeri 

Asal tjoerian ditjoeri 
lagi. 

Kedjadian diatas meskipoen perka 
ra biasa tetapi djurang terdjadi dan 

boleh dikata loetjoe djoega, hingga 
jang tertjoeri dan pentjoerinja mende 

kam dalam boei bersama sama. 

Seorang pendoedoek kp. Klapa Tji 
karang nama Digoeng terkenal seba 
gai orang jang berkelakoean koerang 

baik dan sering beroeroesan dengan 
pulitie, roewabnja telah dibongkar 

pentj seri, dari mana 2 sangga padi, 

gelang perak dan horloge tertjoeri. 

Hull iai diraportkan kedjadian itoe, 

lan oleh vsiIdpolitie Tjililitan dapat 
litangkap pentjoerinjanama Mansoer 

|poen barang barang boektinja didapat 

kao Dalam pemeriksaan lebih landjoet 

ternjata babwa barang barang itoe asal 

tjoerian djoega kepoenjaan seorsng 

nama Kamwit bin Siili jg ketjoerian 
pada tg 5 September jl. dan telah me 

rapportkan pada jang berwadjib. 

Demikianlah « kini. Digoeng dan 

Mansoer boeat sementara didjebloskao 
dalam tahanan oentoek menocenggoe 

pemeriksaan lebih laadjoet, 

—O— 

Pendjahat di kereta api malam 

Dapat ditangkap 

Tentang kedjahatan2 didalam kereta 

api ta” soenji soenjinja jang mana pen 

ijahat2 itoe tidax perdoeli memboe 

ang oesang, membeli  kartjis 

sentoek mengikoeti akan korbannja 

jang mendjadi intjaran, jang ta" moes 

tabil terdiri satoe komploten. 
Mereka berpakaian perlente oen 

toek menjamarkan diri diantara laip2 

psnoempang. Demikian seorang dianta 

ca penoempang dari kereta malam Soe 

rabaja—B-tew! piginja setelah tiba di 

station Gambir telah disamboet de 

agan bergolan oleh politie dari Hsofd 

bureau jang didoega telah diterima be 

rita terlebih doeloe, 

Menoerset keterangan waktoe keima 

ren malam nechtexpres itoe mel: wati 

Madioen, diwagon klas tiga antaranja 

t:rdapat 3 penoemang, seorang bangsa 

Belanda, 2 orang lagi Indonesiers Seo 

disisinja hampir pcelas. maka telah 

merogoh kantong djas Belandi itoe jg 

telah dapat ditjopet dowpet berisi 

sedjsemlah wang kertas. 

Tetapi api laatjoer perboeatan itoe 

Aiketahoei ' oleh: orang jang ada di 

sisinja itoe bernama E jang bal ini 

diberitaboekan pada Conducteur dan 

diteroeskan pada prlitie. 
Orang jang dibelenggne 

ngakoe seorang saudagar jang bolak 

rang diantaranja waktoe melihat Belan 

da itoe tertidoer, dan penoempang jg 

tergantoeng diatas kepala, dari mana 

itoe me 

      

OCTOBER 1938 

Minggoe|-| TJATETAN 

Senen . 

Selasa |- 

Rebo I-— 

Kemis |— 

Djoem'at 2 

Saptoe |1 |....Bajar koran 
»Pemandangan” 
  

Mentjari Moeasim alias Kefjil 

Keloearganja bertanja 
Salah seorang pembatja minta kita 

moeatkan soeratrja sebagai berikoet : 
»Saja mempermakloemkan kepada 

toean bahwa saja ada mempoenjai pa 
man bernama Moeasim alias Ke 
tjil, asal desa Soedimwara onderdis 
trnct Tjiledoeg, district Kebajoeran, 
regentecbap Meester Cvrnelis, Ia s0oe 
dah beberapa bslas taboen jl. pergi 
merantau ke Madoera. Sampai kini 
beloem diketahnei dimana dan bagai 
mana keadaannja. Hanja ada tertjatat 
adresnja jang paling belakang, ja'ni 
»Kampoeng Lebong Tanggoel Soeme 
nep". Adres ini adalah menoeroet 
ingatan iparoja jang pernah berdiam 
di Betawi dan pernah menerima 806 
rat daripadanja. 

Tetapi sajang soerst itoe soedah ti 
dak ada lagi, dan sekarang ipar terse 
boet poen soedah tidak di Betawi. 

Roepanja dengan sebab sebab ini 
maka tidak ada kabar jang sampai: 
boleh djadi djoega desa Soedimara di 
sangkanja masih sematjam  waktoe 
ditinggalkannja". 

Demikian antara lain lain boenji 
soerat itoe, jang dilandjoetkan. bah 
wa fimilienja sekarang sedang dalam 
kechawatiran dan sangat goendah 
memikirkan toean Moeasim itoe, ka 
rena tidak ketahoean dimana tempat 
nja dan bagaimana keadaamuja, 

Dari itoe, moedah moedahan berita 
ini bisa terbatja oleh jang bersang 
koetan, dan oleh toean toean di Soe 
menep. serta merjampaikannja kepa 
da tcean Moeasim, agar dengan se- 
gera poela ia dapat berhoeboengan 
keloearganja. 

Gp 

Soal penjakit malaria 

Diwartakan, bahwa berbagai bagai 
gouvernement-gemeentelyke dan re- 
geutecbapsdienst kini masih hiboek- 
pikoek akan melakoekan rantjangan 
oentoek memperbaiki keadaan di Tg 
Perioek, teroetama sekali tentang ba 
baja penjakit malaria jang hingga 
kini masih teroes meneroes menga- 
moek ditempat terse bnet, 

Rantjangan ini menjatakan, bahwa 
rawa rawa jang ada di Tandjoeng 
Perioek itoe haroes diberi air. Terha 
dep so'al isi, beloem selang berapa 
lamanja soedah dilangenengkan pem 
bitjarsaan antara D. V,G., Departe- 
ment V. dan W, dan Departement 
Osroesan Peperangan. Kelak pada 

pertanghan boelan October rantjangan 
akan diselesaikan. 

Kini orang mengharap dengan sa 
ngat, soeprja pekerdjaan terseboet 
bisa dilakoekan didalam tahoen ini 
djoega, walsupoen perkakas perkakas 
jang akan dipergoenakan oentoek pe 
kerdjaan ivi beloem tersedia. 

Adapoen so'al empang2 ikan di 
Tandjoeng-Perioek itoe kini masih di 
bitjarakan oleh gemeente dan Regent 
schap, Betawi, 

Commissie Hart 
Hasil boemi Indo- 
nesia di Negeri 
Belanda 

Diwartakan, babwa didalam rapat 
jg dilakoekan dengan H 11, Econ. Cum 
missie jang pada ketika itoe poela di 
pimpin oleh t. Mr, GHC Hart, rapat 

telah dibitjarakan tentang atoeran2 
Contingenteering boemipoetera dan 
djnega tentang indoestri boemipoetra 

ra jg berkenaan dengan Negeri Be- 

oeutoek memperloeaskan coneumptie 

berapa hasil boemi Indonesia, seperti 
beras, cnpra dlis, 

kembali ke Eropahb dari Medan kelak 
pada tg 15 April. 

diTandjoengPerioek , 

mana jang baroe2 ini dilangsoengkan, 

sehingga kemoedian daripada itoe te 
lah dibitjarakan poela tentang perka 

landa, jani antara lain kemoengkinan - 

Nederlindeche delegatie ini akan 

  

Tiap-tiap hari   balik dari Soerabaja — Bstawi perloe     
pat koendjoengan PIT, 

  

dan Waterataat di Bandoeng, 

  

mengoeroes peroesabaannja, 

  

  

  
Advertentie ,, Patjar” 5 
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di Negeri Belanda jg terdiri dari be 5 

   



    

    
   

idak ? Pertanjaan seroepa itoe menje 
inap dalam bampir tiap tiap pikirai 
rang. Tidak moedah oran 
mengambil kesimpoelau dari 

| berita berita kawat jang seakal 
| sehari hari membandjiri halama 

halaman soerat soerat kabar. '” 
—. Maka sekedar bagi memberi peman 
| dangan bagi silang pembatja ja 
merasa tidak bisa mengerti etas 
lannja peristiwa di Eropah itoe, bail 
lah kita tjobakan disiaf n oeat 

     
   
   
   

    

     

    

   

   

'al : 

Iman-Sudeet terdjeroemoes kedalam 
ta 

ekonomi menjebabkan. bangsa Djer 

mbah kesengsaraan. Sekarang ini 
| Djerman ada 214,000 orang bangsa 

at Djerman-Sudeat jaug lari dari tem 
  & kediamanpja, karena terpaksa me nggalkan roemahnja dan melarikan 

: diri e Djerman, sebab itoeleh satoe 
satoenja djalan oentoek menjingkiri 
ekedjaman Tejech jang hingga me 

noempahkan darah,” 
| Baojak sekali orang mati, riboean 
Ipoela jang beroleh loeka dan poeloe 
han riboe orang ditangkap. serta ba 

       
' gambaran setjara jang gan set sederha Injak doe3oen dossoen dibersihkan dari 

aa x h T " 000000 d#pendoedoeknja Kedjadian inilah jang 
0 Seperti orang tahoe, President) memaksadiri Hitler pida tgl 12 Septem 
|. Roosevelt, atas nama segenap Rakjat m

m
s
 

  

       
       

jai segenap 'ber di Naurenberg memberi tahoe ke 
|. Ameriks pada tanggal 26 September 

0... pernah mengirim seroean kepada 
— ler, soeprja djanganlah sekali-kal 

menghentikan permoeejawaratan per 
. moesjawaratan tentang pertikaian jang 

    

    
    

    

    
   

    

    

— benar  didepat penjelesaianoja, de 
— ngan djalan damai. Maka Hitler me 

— mandang perloe mewberi keterangan 
agar djangavlah orang menjalahkan 
kepada Djerman djika sewaktoe wak 

: timboel peperangan disebabkan 

|. Daripada djawaban Hitler itoe da 

| patlah kita kesimpoelan begini : 

— Dalam th 19:8 Djerman meletakkan 
| sendjata, artinja soeka berhenti ber 

| perang, karena orang Djerman pertjaja 
dengan sepenoehnja bahwa dengan 
djalan demikian bisalah didapat per 
damaian kekal dengan moesoeh moe 
soehnja, Jang demikian itoe sesoeai 
dengan tjitatjita president Wilaon 
jang dipersetoedjoei djoega oleh negeri 
negeri jang berperang. Tetapi orang 
Djerman merasa tertipoe. Beloem per 
nah sesoeatoe kepertjajaan ig demikian 
tegoeh ditjemarkan dengan tjara jang 
tidak tahoe maloe itoe. Perdjandjian2 

| jang diletakkan atas bahoe pihak jg 
— kalah, jg diboeat orang di Paris itoe, 

“sekalikali tidaklah memenoehi djan 
dji djandji. Oleh adanja segala perijan 

00 djian ini negeri negeri jg kalah diper 
—  lakoekan sebagai barang rampasan. 

  

   

     
   

            

   

    

    

  

    

    
    

  

   

|. Akibat jang sangat merendabkan 

daripada perdjandjian Versailles 19 9 
falah labiroja negeriTsejecbo-SI -wakin | 

| dan tjaranja menetapkan batas batas 
— daripada negeri tjiptaan beharoe itoe 

tidaklah orang mempedoelikan kepada 
riwajat, kebangsaan dan ra'jat jg da 
'erahnja diwasoekkan kedalamrja. 

— Djoega daerah Djerman-Sudeet di 
golongkan kedalam negeri itoe, pada 
hal daerah ini dari doeloe moeia dae 
rah Djerman, serta setelah robohnja 
Habsburgers (monarchie) pendoedoek 
daerah itoe soedah poela melahirkan 
kehendakoja soepaja dimasoekkan sa 
dja mendjadi satoe dengan negeri Djer 
man. Djadi, hak oentoek mengatner 
diri sendiri jang oleh President Wil- 
son dinjatakan sebagai asas jang ter 
penting berarti dirampas dari bangaa 
Djerman-Sadeet itoe, 

“ Dengan djalan demikian negeri 
—. Tejecho Slowakia itoe dibentoek oleh 

— Perdjandjian2 1918 dan menoeroet 
| oendang oendang jang sekalian diser 

— takan didalam perdjandjian2 itoe go 
loogan Djerman ketjil disitoe haroes 
ipja diberi beberapa hk oleh negeri 
'itoe, Tetapi kewadjiban2 Tejecho Slo 
“wakia babaroe ini dari sedjak moela 

— poen tidak pernah ditjoekoepi, dan Vol 
kenbondpoen semata'mata gagal dalam 
mendjamin hak hak jang haroesnja di 
berikan kepada golongan Djermau teb 

Oleb karena itoe, maka soedah se- 
'patoetojalah djika kembalinja tenaga 

pada Hit | 
   
   

| oleh soal Tsjecho-Slowakia itoe. | 

pada doenia, bahwa perampasan hak 
bak dari 3.500.000 orang itoe haroes 
segera dihentikan, dan djika orang 
orang ini tidak sanggoep menolong 
|dirinja sendiri, maka wereka bisa 

| ada pada masa ini, sebeloem benar| mendapat pertolongan di Djerman, 
Sebagai oessaha penghabisan oen 

toek melenjapkan kesoekarei 2 ini 
dengan djalan damai, maka Hitler 
mengeloearkan memorandum jang 

terkenal. 5 
- Djerman soedah tjoekoep sabar. 
Soedah pasti Djerman tidak bersalab 
atas timboelnja soal Djerman-Sudeet 

lini, demikian poela atas adanja ke 
'gentingan pada masa ini. Nasib orang 
'orang ig mendjadi koerban daripada 
soal ini, tidaklah soeka tanggoeh lagi 

Achiroja, bagi mendjawab perta- 
'pjaan ,akan peravgkah atau tidak", 
maka boekan Djermanlah jang haroes 
'mendjawabnja tetapi Pemerintah Tsj 
Siowakia. 3 

Sekianlah kesingkatan . djawaban 
Hitler kepada Roosevelt. Barangkali 
dari sitoa sidang pembatja soedah 
agak mengerti betapa doetoeknji per 
kara, meskipoen hanja dari Hitler, 
beloem poela dari lain lain pehak. 

Tidak moedah bagi Inggeris dan 
Perantjis oentoek soeka melepaskan 
begitoe sadja kepada negeri jang di 
tjiptakannja itoe, apa lagi pebak Tsje 
cho Slowakia- sendiri, bahkan petjah 

Ipoela berita, babwa negeri itoe hen 
dak berbela habis-habisan. 2 
»Perang ta' dapatdihindarkan lagi" 

demikian kiraan orang banjak, ja'ni 
perang jang akan mendjerat kepada 
negeri negeri jang besar besar didoenia 
in, &: 5 ag 
Hitler terpandang sebagai tofan 

dendam, jang hendak meaghemboes 
hemboeskan angin kekosatannja keda 
lam gelanggang perdjoangan: 

Doenia gempar. Terlaloe amat sedi 
kit orang jang menjangka, bahwa bh 
haja perang masih dapat dihindarkan. 

Datangoja kabar, adanja permoesja 
waratan 4 negeri, atau lebih tegas 
antara Chamberlain, Daladier, Hitler 
dan Museolini dirasa sebagai obat pe 

nawar. 
Hitler minta soepsja tentera Tejecb 

meninggalkan daerah Djerman-Suieet 
agar diganti oleh tentera Djccman. 

Tsjecbo Slowakia sendiri soeka me 
njerabkan daerah daersh jang soeng 

'goeh soenggoeh sebahagian pendoe 
doeknja terdiri dari bangsa Djerman 
tetapi tidak soeka mengadakan plebis 
ciet boeat daerah jg sebihagian besar 
pendoedorknja bangsa Tsjech. 

Dihadrpen mata doenia soedah ter 
bajang bejang api peperangan jang 
akan melebihi segela matjam pepe 
rangan jang soedah soedah Negeri2 
goedah bersiap siap. Kaleu aroes ke 
gentingan ini kita peroempamakap 
tufan keras ditengah tengah Isoetan, 
maka soedah sepatoetnja dan tidak 
mengherankan bahwa kapal-perdamai 

menjebabkan bertambah kerasnja ke-|dasarnja laoet permvesoeban. 
hendak bangsa Djerman Sudeet oen 

— toek mempertaoankan persatoeannja 
dan minta dimasoekkan kedalam ling 
koengan Djsrman. Dota El 

Walsupoen Partij Djerman-Sudeet: 
sangat Le yaal, ta” oeroeng tambabhari 
tambab njata dengan djelas adanja 
pertikaian dengan bangea: Tejech, dan 
kisn lama kian: njata poela, bahwa 
Pemerintah Trjecho Slowakia tidak 

soeka memberikan hak hak kepada 
bangsa Djerman-Sudeet. 

    
    
   
   
   
   
    

     
   
    
   

    

    

   

    
   

merintab Tejecho Slowakia bersesabr 
hendak meleboerkan daerah Djermar 
Sudeet itoe mendjadi Tejech, dengar 
alat jang tambah bari tambah bersifat 
paksaan. 

Sementara itoe tidak lepas lepasnja Pe! 

& Djerman dan terleboernja Oosten:ijk|an akan lenjap tenggelam menoedjoe 
E 

Didalam gelombang aroes deras jg 
Isangat mendahsjatkan itoe maka moen 
tjoel seorang toea jang soedah beroe- 
ban, jaitoe beroepa dirinja Chamber- 
lsin, jang tidak lengah-lengah dari 
kewadjibannja mengemoedikan kapal, 
'mendjaga agar tidak tenggelam, 
| Tidak poela sedikit bantoean moreel 
dari mana-man34. Achirnja datang ka 

s1 perdamaian itoe mendarat kepoe 
Tha permnesjawaratan E mpat-Negara 
diwakili oleh E opat Orang Besar. 
“Hitler djnaga sekali lagi terkaboel 

artinja daerah Suleet akan masoek 
Djerman. 
Hari ini dimoelai opmarech Djer 
man menoedjoe daerah Djerman Su: 

Itoe waktoe Djerman sama sekali | deet... 
tidak toeroen tangap, bahkan tinggel 
iam  djnega ketika  Pemerintab 
jecho Slowakia memobiliseer bala 

| tentaranja, jang katanja disebabkan 
“oleh karena Djermaan memperpoesat 
ikan pasoekan pasoekan. 1 ane 

Kini keadaan disana menghilang 

“Tetapi apakah dengan ini soedah 
berarti selesai kesoekaran doenia. Ti 
daklah ada oedang dibalik batoe ? Be 
tapa akibatnja kelak ? 

- Hitler njata dapat menggerakkan 
doenia, Perhatian Perantjis, Inggeris. 
Roes. Amerika, semoea dapat dikelok   
       

ken kesabaran: 'kan dari Tiongkok menoedjoe Taje- 

“jta9nja. Tejecbo Slowakia menjerab. | 

Peperangan Tiongkok : Djepang 

Siangshan djatoeh 
Tiengchiacheng ditinggalkan 

| oleh Tionghoa | 

Tokio, 80 Sept. (Domei) : 
Menoeroet berita berita dari medan 

peperangan, pada hari Kemis jang 
baroe laloe pasoekan pasoekan marine 
Djepang soedah merampas Siangshan 
jaug letaknja berdekatan dengan ben 
teng 'Tienchiacheng ditepi sebelah 
Oetara soengai Yangizs. 

Barita terseboet menjatakan djoega, 
bahwa dimedan peperangan pasoekan 
pasoekan Tionghoa soedah meninggal 
kan 1800 orang mati, pada ketika 
mereka ini memoendoerkan diri dari 
Siangshan, Selandjoetnja pihak Dje- 
pang soedah berhasil poela merampas 
7 bueah meriam dari 7 dan 10'/, cm., 
175 senapan dan beberapa alat aiat 
perkakas perang. 

Sementara itoe marine Djepang s0e 
dah bergerak madjoe djoega dengan 
perlahan - lahan menjoesoer soengai 
Yang'ze sambil menjingkirkan tam 
bang-tambang jg ada disoengai tsb. 
Pada ketika itoe djoega barisan artil 
lerie Tionghoajang ada dikedoea tepi 
soengai ini tidak mengeloearkan soea 
rapja sedikitpoen. 

Dengan lebih landjoet diwartakan. 
bahwa terdjatoehoja Tienkiacben ke 
dalam tangan Djepang itoe disebab 
kan oleh karena pasoekan pasoekan 
dan marine Djepang bekerdja bersama 
sama dengan  soenggoeh - soenggoeh. 

Tienchizcheng ditingasikan oleh : 
serdidoe-serdidoe Tionghoa 

Hankow, 30.Sept (Reuter). De 
mikianlah menoeroet oedjar commu- 
nigue militer Tionghoa, pada hari 
Djvuem'at siang jbl. diterangkan bahwa 
serdadoeserdadoe Tionghoa telah me 
ninggalkan Tienchiacheng, sesoedah 
uja terlebih doeloe memberi poekoelan 
bebat kepada pihak Djepang dan 
djuega sesoedahaja benteng benteng 
Tionghoa soedah roesak disebabkan 
oleh bombardement dari oedara jang 
dilakoekan oleh pihak Djepang. bom 
bardemen dari tentara laoetan Djepang 
dan djoega oleh bombardemen artil 
lerie Djepang. 

Didoega, bahwa pihak Djepang, se 
soedahnja Tiencbiacheng djatoeh, akan 
berdaja oepaja bergerak madjoe kea 
rah Hankow dengan menjoesoer tepi 
sebelah Oetara dari soengai Yangtz3 
dengan dibantoe oleh kapal kapal ps 
rang Djepang discengai terseboet jang 
kini soedah merampas tambang2 dan 
disoengai ini telah diperboeat djoega 
alat alat pertahanan baroe antara Tien 
chiacheng dan Hankow. 6 

Serangan Tionghoa terpoekoel 
Dari Loshan diwartakan oleh Domei: 
Men oeroet berita berita pers, sera 

uagan pembalasan jang dilakoekan oleh 
pihak Tionghoa di Loshan sebelah Se 
latan Honan jang letakoja dipertenga 
ban djalanan antara Kwangchow dan 
Sinyang, didaerah sebelah Selatan da 
ri djalanan kereta spi Peking Han- 
kow, dengan definitief soedah terpoe 
koel. TA & 2 

Pada ketika itne pasoekan pasoekan 
Tiongha ini terdiri atas 3 boeah di 
visie dan sedjak pada tanggal 21 

pembalasan, 

Tionghoa memoendoerkan diri dengan 

Iberdeja-oepaja akan merampas Los 

Siangshan terampas oleh Djepang 

iIhingga menjebabkan kegembiraan pen 

September jang baroe laloe mereka 
ini melakoekan serangan serangan 

Achirnja, pada tanggal 29 Septem' 
ber jang baroe laloe pihak Djepang 
berhasil memoekoel moendoer segala: 
serangan serangan ini, sehingga pinak: 

  

perhatian. 

'kaboet di timoer. 

sa ctie, sanctielah Djepang. 
sa” bodoh bagaimana tj-rsrja. 

kolonie, betapakah ?   cbo Slowakia. Tiongkok terlepas dari 

| Kalau tidak tegoeh tegoeh Tiong 
kok bertahan diri, sedangnja mata 
doenia diarahkan Eropah semata, nis| 
tjaja menjedihkan, Tiongkok ta' dapat 
mengbarapkan perhatian dari negeri 
negeri Bsirat, dalam kelam-kaboet di' 
Eropah sendiri, Eropah loepa kelam- 

Volkenbond hanja bisa mengawbil 
kepoetoesan dengan tergess2: Maoe 

ma. 

Akibat lain: kalau Negeri negeri 
Demokrasi meminta oepah kepada 
Djerman soepaja melepaskan persaha 
batanpja dengan Djepang. kalau nege 
ri negeri itoe memirta oepah soepaja 
Djerman djangan minta pembahagian 

meninggalkan 940 orang mati dan 40 
orang loeka, 

Ketika pihak Tionghoa melakoekan 
serapgannja ini, maka pibak ini men 
dapat bautoean dari pesawat2 terbang 
tank2 dan beberapa meriam sawbil 

han kembali. 
Dalam pada itoe ada 9 bocah pe 

sawai2 terbang Tionghoa tertembak 
hingga djatoeh, 

Awan keroeh di Eropah 

Samboengan dari pagina 1 

Pergeseran Polen — Tejecho 
Slowakia kian hebat. 

Reuter dari Warsbau 30 Sept. 
mewartakan, bahwa kalangan kala- 
ngan politik Polen memandang situ- 
asi pergeseran Polen—Tsj Siowakia 
makin hebat. Kesannja ialah, kalau 
Praag soeka memberikan apa jang 
diminta sebeloem malam hari, maka 
entah diharap hal ha! jang tidak 
enak. 

  

  

  

Demonstratie anti "perdjandjian 
4 nagara. 

Bepandjang penjiaran Reuter dari 
Praag 30 September didjalan djalan 
banjak diadakan pertjobaan oentoek 
mengorganiseer demonstrasi anti 
perdjandjian 4 nagara. Tetapi pem 
besar pembesar negara dapat me 
ngoeasai itoe semoea, 

Daerah dekat Polen didoedoeki 
Tsj Slowakia 

Sepandjang berita dari Warechau 
oleb R-uter dari 30 Sept. daerah dae 
rah Kotawice, Petrowice, Teschen dan 
B elsko telah didoedoeki oleh pasoekan 
Tsjecho Slowakia, 
Hoekoem perang telah dioemoem- 

kan sedang orang asing jang tidak 
mempoenjai izin e#pesial tidak diperke 
nankan oentoek masoek daerah tadi 

Inggeris minta keterangan 
sikap Polen 

Ambassadeur luggeris hari Djoem 
'at malam telah mengoendjoengi kolo 
nel Beck perloe minta keterangan jg 
djelas tentang sikap Polen. 

Demonstrasi anti Tejecho 
Slowakia 

Pada bari Djoem'at malam diseloe 
roeh negeri Polen diadakan anti— 
Tsjecho- Slowakia, sedang pasoekan 
polisi pada gedoeng perwakilan Ing 
geris dan lain lain negeri dikceatkan 
pendjagaannja. : 

President moesjawarah dengan 
premier dan menteri 

President Polen telah mengadakan 
moesjawarah dengan premier bersama 
menteri oeroesan loear negeri. Roepa 
roeparja membitjarakan permintaan 
Polen kepada Tejecho Slowakia. 

Situesi menggirangkan pendoedoek 
Nederiend 

Dari Den Hasg Aneta —,ANP 30 
Sept mewartakan, bahwa persediaan 
mobilisasi tidak djaii dan tindakan2 
militer telah dimoelai berkoerang, 

doedoek Nederland, 

Opmarsch Djerman kedaerah 
Budeet 

SepandjangpenjiaranReu 
ter dariBerlin30 Sept. ps 
da malam hari opmarsek 
(perdjalananpasoekan) a- 
kan dimoelaioleh Djerman, 
sebeloem fadjar menjing- 
sing mendjelanghari boe- 
lan1 Oktober, 

Samboetan kepada kedatangan 
Chamberlain, 

Dari Londen dikabarkan oleh Reuter 
1 October, bahwa premier Ohamberlain 
telah tiba di Londen dengen disamboet 
loear biasa oleh pendoedoek dan men 
teri menteri Inggeris, Ketika ia dian 
tara orang banjak itoe soekarlah bagi 
nja oentoek berdjalan. 

Dan ketika ia soedah ada ditempat 
jang agak tinggi ia mengandjoerkan 
tangannja keatas jang memegang per 
djandjian di Musnchen dengan nampak 
tanda tangan Chamberlain dan Hitler. 

Orang selaloe bersorak sorak, sebab 
doenja akan damai. 

Ketika ia hendak menoedjoe ke Dow- 
ningstreet, masih soekar djoega. 

Perhoeboengan Djerman— Inggeris 
“makin baik 

Y:pandjang siaran Reuter dari Ber 
lin 1 Oktober djoeroe bitjara Nszi me 
nerangkan, bahwa perhoeboengan Ing- 
geris—Djerman makin baik oleh per 
djandjian Djerman-Inggeris itoe, 

Belgi soedah menghilangkan 
persediaan, 

Negeri di Ercopah jang pertama 
menghilangkan -persediaan militer 

: ialah Belgi. 

Praag menjelidiki poetoesan 
: Muenchen 
Sepandjang Havas dari Praag 1 

Oktober Praag sedang menjelidiki 
poetoesan Muenchen dan nanti akan 
diberikan kepada Inggeris dan Pe- 
rantjis bocah hasil penjelidikan itoe. 
iKarena dalam pandanganrja poe- 

toesan Muenchen itoe terlalos memi 
bak sebelah, maka sekalipoen poetoe- 
san itoe diterima, Praag memadjoekan 
protest kepada seloeroeh doenia. 

Tembakan antara pasoekan Polen 
dan Tsj. Slowakia 

Sepandjang Transccean dari War- 
schau 1 October dikota Godow telah 
terdjadi tembakan-tembakan antara 
pasoekan Polen dan Tsjecho Slowakia 
den roepa roepanja bertambah hebat, 

  

Belakangan 
  

Akibat soal wethouder di 
Semarang. 

t. Soeprapto dipetjat 
HB V4. II. Bi 

Berhoeboeng dengan soal , perdjoea- 
ngan“ wethouder digemeente Sema 
rang jang kesohor itoe t, Soeprapto 
dan beberapa anggauta telah dipetjat 
dari Hoofdbestuur V, A.1. B. (Aneta) 

  

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak 

Pada hari SABTOE 8 October 1938 
djam 10 pagi di Vendukantoor di Be- 
tawi (Binnen Nieuwpoortstraat 20) atas 

perceel recht van eigendom verp. 
no. 17432, kad. afd. Stad en Voor- 
steden sectie R/3 no. 2946, meetbrief 
tertanggal 13 Juni 1930 no. 284, di- 
tempat ini dikenal dengan nama Ke- 
bon Sirih Park 20 dan 21. 

Perceel itoe adalah atas nama W.K. 
Moens, menoeroet acte eigendom ter- 
tanggal 24 Juni 1930 no. 930 dan 
didjoeal dengan kekoeatan kekoeasaan 
jang tegoeh. 

Atas nama pemegang hypotheek 
pertama 

44/681 Mr. A. SLOTEMAKER 

  

Oja: dekat Poeasa en 
Lebaran 
(Hari Raja) 

Njonja2, Noni en Sinjo jang ke- 
pingin kebagoesan dan kerapihan- 
nja poenja pakean datenglah di: 

MODE ATELIER 

sSBUROPA"# 
Pasar Baroe 125 Bat-C, 

Jang saja ada sedia penoe segala 

matjem2. model seperti: Mantel- 

pak-japon en Blousse dari Sse- 

'tra Pigue pake borduur dan 
“pakean anak2 jang paling model 

baroe.     
  

  

Postspaarbank di Hindia- 
Belanda 

Diperingatkan kepada penjimpan 

oentoek. menjerahkan boekoe spaar- 

banknja kekantor pos boeat menoelis- 

kan boenga tahoen 1937 dan 

jang lebih doeloe. 

Makassar boleh djoega boekoe itoe 

teroes diserahkan kepada Post- 
spaarbank.   

   

  

   Toko 
SENEN 97 

kwaliteit 

Bisa   AT, 

  

sMAY 
dimoeka roemah gadai 

Tel. 5247 WI. 

Ada djoeal speda merk: 

THE MISTER dan MAYAM, jang terkenal 

       66 A 
BATAVIA-C. 

No, 1, enteng, semoea perkakas- 

AN nja koeat, tidak gampang roesak. 

dapat dengan Huurkoop 
Pembajaran enteng 

@ 

« 

Di Betawi, Soerabaja, Medan dan 
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KAILLISSEMENT 
1005 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 28 Sept. 38 (R. Cs. Mr, A, P, C, Nelson): 
A. Huizer, hoofdcommies Dept. B. B., Batavia-C., | 
Jap Im Teng, saudagar, berniaga pakai merk Hap Heng, Manggar, Billiton, 

| Hadji Mochamad alias Ahmad bin Moehidin, pedagang, Djembatan Lima, 
Gg. Tembora, Betawi. 

MENDJALANKAN HAK RECLAME DAN/ATAU PREFERENTIE DAN ME- 
NGATOER CONSIGNATIEGOEDEREN dalam boedel faill. H. TOPANDAS, 
BERNIAGA PAKAI NAMA STOFFENMAGALZIJIN ,,LIBERTY“, dalam kantor 
Wakil Weeskamer di Bandoeng, Gr. Lengkong no.2 PADA HARI DJOEM'AT 
7 OCTOBER 1938 DARI POEKOEL 9 PAGI sampai POEKOEL 12.30 
SIANG. 

Penagihan-penagihan dengan soerat:soerat bewijs soepaja dikirim ke- 
pada Wakil Weeskamer di Bandoeng, selambat-lambatnja pada tanggal 5 
OCTOBER 1938... 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor 
Griffie R.v, |. Salinannja di Weeskamer moelai 4 Oct. 38 selama: 
2 minggoe Lie (Khoe) Joek Khim merk Kong Hin, Bandoeng (jang per- 

tama dan pengh:, conc. 14 2/7'0), 
Thio Pek Kim, Kota-Agoeng (jang pertama dan ea 

. 1& fo), 

Liauw Tek Kong, Kota-Agoeng (jang pertama dan pengh., 
“ . conc. 0/2), 

Maxdagie, sekoetoe dari fa. Chen & Mandagie Trading Coy, 
Pontianak (jang pertama dan pengh., conc. 0”), 

£ Njonja Kuei Hua Chen, sekoetoe dari fa, Chen & Mandagie 
Trading - Coy, Pontianak (jang pertama dan pengh., cone. Oo), 
Venn. dibawah firma Chen & Mandagie Trading Coy, Pa 

(jang pertama dan pengh. cone. Oo). 
dan malam BERACHIR karena telah mendjadi tetap daitar Kerabagta pengh. :! 

. . tg. 20 Sept.:/'38 Tjan Tjien le, Tjiwalen, Garoet, 
berikoetnja 27. , 88 A.J.K, Jacobs, pernah tinggal di Tasikmalaja, 

Bat,-£C. -. 20 ,, '38:Thung Siang Tjoan dan isterinja Lim Soey Nio, halte 

MATJAN BENGGALA 
Iigomtosp. 

   
   

    

   

    

   

  

   

        

    

  

   

      

CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem berikoetnja 

Dengan perasaan bangga dapat menjadjikan Metro-film: oenggoel 

The Girl Of The Golden West 
(HET MEISJE VAN HET VERRE WESTEN) 

dengan 

Nelson Eday-J canette Mac Donsid 
Bermain lagi bersama-sama boeat pertama kali sedjak film . 

»MAYTIME", Seperti dalam impian jang penoeh lagoe2 merdoe, 

soeara njanjian loenak, berkasih“kasihan, penoeh poela dengan 
kedjadian hebat dan loetjoe. 

Djaga tanggal mainnja 

THE SECRET OF TREASURE ISLAND 

Ini malam 

Sawah Besar 

  

  

(BENGAL TIGER) 

Dengan SATAN, Radja Matjan Benggali 

   
   

    
   

   

  

   

    

      

  

Baroe terima New Pilot Vulpen dan Vulpotlood 
(Model baroe) Model P gagang marmer kleur 
matjam-matjam : 
Pen No. 2 harga f 5.50. Pen No. 3 f 6.— 
Model T streep itam dan giys 

Pen No. 2 f 4,—. Pen No. 3 f 5.— 
Model T streep baroe kleur matiam2 
Pen No. 2 f 4.50 Pen No. 3 £ 5.50 
Tiap2 vulpen jang Toean beli dari kita, kita 
graveer nama gratis dan lagi dapat persen satoe 
bntol Pilot inkt. 
Djika diminta pryseourant bergambar diki- 
rim gratis. 
Pesenan dari loear kota diatoer rembours. 

Lebih djaoeh: kita ada sedia horloge 
tangan dengan hargajang loear biasa- 
moerahnja. 

Model Boender 

merk Archo #2445 
'» Lever f2:50 (radium) 
» Test f 2.75 

Model pesegi 

merk Langara 

    
   

  

Satoe drama pertjinta'an jang hebat dilingkoengannja satoe 
Circus jang terbesar ..., doea sahabat jang djadi bermuesoehan 
lantaran seorang perempoean .... se-ekor binatang matjan jang 

soedah mendjadi pemilihnja itoe perempoean ! 

f 4.50 
Eiba f 4.50 Hanja oentoek SATOE MALAM sadja! "(djaroeox mas) Aa daan s2 

Awas ! PENTING Awas! 2 Sena 

Comite Moderne Tooneelopvoering (J. O. P.) SEIKO Si ken da daiverati 
Akan mengadakan: Tooneel Modern, pada tanggal Ii — 2 OC- itil model pesegi 8.50, f9.75, f7.50, 
TOBER 1938 (hari Saptoe malam Minggoe, bertempat di: g (9.50, f 12,25. 

Lebih djaoeh ada sedia horloge tangan 
UNIE THEATER MR.-CORNELIS - 2 prempoean eA Seiko dari harga 

Le 1 f 12,50 dan f 13.50. 2 Na la BIOSCOOP) aa ia TOKO .OR I O Ns 

erita j an diambil ja'lah : da 2 k 17 
an Men an TEE ANKEB Kramat 14 Telf. 1981 WI. Bat.-C 
  »nGALAK TIMBOEROE": 
  

pakai intermezzo: REOG I.O.P., — Bodjegan Mang Djek (Jack)   
dan Soengiap Pro. BOEN soembangan dari P, K. BOEPAT! 

Ga Mr.-Cornelis, : 

Pendapatan bersih oentoek: 
Pa 

: Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 
3 18 pia F 15.—     

    

Penolong Penganggoeran Kaoem Iboe Djatinegara 1515 Kinant Pawoekir 1516 Pengdanagono 
Menonton — i i 5 angkoer androeng manis 

: " Menderma 1523 Djoko Protel I 1526 Tetel-tetel 
: : : : Djoke Protel I! - Gongomino 

: 1527 Angleng H528 Godril 
. Djoendjang Djoela Djoeli 

Plaat Gramofoon B M V MA | 1520 Kapal Kadas USA: Downli Glen 
KERAS » 2 1 Senja Tjoro Balen 

1539 Semingin 1540 Laras Mojo . 
BELI 6 PE R Ss E N 2 Bondet Tjangklek Genondjing 

. 1543 Midjil Slendro 1544 Pangkoer Njamaf Vrij ongkos sampe diroemah 

Pililah sekarang : 
Poespodjolo 
Ketawang Langen Gito 
Poetjoeng Palaran 

Gendjong Goeling 
Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 

1545 1559 

  NT 43 Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta Jan Boen : s1 
NT & Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen Sarono 2 Na Maag 1562 gr peta Ii 

9086 Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja Soepiah || 2944 Loeng Gadoeng 1580 - Kinanti Djeroek Djinggo 
3942 Anak Linta — Sri Cheribon Itjem Djoeroe Dhemoeng Maskoemambang 

. 3108 Siapa itoe -— Sri Bandoeng : k van der Mull 960 Petrok Gareng djaga Gro- 961 Petrok Gareng djolo ikan | 
" 3501 S'baia waktoe malem — S'baia station Semoet . Jacoba golan.i & II Petrek Garang dibio ikan'il 

2855 Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa Sadimin & Mira c.s. Ora “Kai Baros 879 Kenanti Man ag 
Te Biontigng Atjeh ag Goegoer Beenga Pa Louis & Nora Sido Baroe Lakann 

3 Zonder Kaki — Boenga Mawar adimin & Mira e.s.|l- : bg $ 
2852 Krontj. Oost Java — Marine Kazerne Mira — Louis & Nora 'os Pan dalem impian 1508 Bana se Maan H 
2824 Krontj. Boengoer — Boenga Rampee Mira — Louis & Nora 580 Midjil laras 1589 Sekar Gadoeng 
2654 Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng — Mira — Geterneyer Mn Slendro Angleng Palaran 
9139 Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali Wiradat (Gamelan) BA Oak Bosan Garang. Kak Sneboknsiawo 
Kan Nan — Pe pag nang h Kamini Se 8 ISI : Tercepolo 

9232 Peksikoewoeng — Renjep Eling2 etnaningsi (Gamelan) |j “ Mia : 
9157 Sriketarto — Ladrang Wiloedjeng Wiradat (Gamelan) seb Get ass agan Mompejang Gentan 

Harga 6 plaat i 8.— franco (berikoet persenan) 
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim 
Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim 

Firma ,.HOO SOEN HOO” 
Pantjoran 32a, teli. 1076. Btv, 

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 

diatas, dan 8 piaten Europeesch, kita kirimken 8 matjem. 

-5 TOTAAL 18 PLATEN HARGA FP, 15.— 

Kita farik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

  

BATAVIA   Tiap Andjing Tj 

   

  

harga moelai f 1.23 

GRATIS graveer nama 
sipembeli Pilot vulpen. 

Pilot service station 

Toko OISHI 
Senen 79 Tel. WI. 1623 

Batavia-C. 

Terima reparatie dan 
graveer nama lain2 

merk vulpenheuders.   

  

Boat 

PUROL 

Djoega djerawat jang membekin 
moeka terkelihatan djelek, hilang 
lekas oleh Bedak Purol jang param. 

Berlempah? kekosatan menjemboehkan 

  

  

  

Baroe terbit ! 

Riwajat jang menggemparkan 

Mrs. SIMPSON 

sekarang 

HERTOGIN VAN WINDSOR 
Perempoean jang soedah menggon- 

tjangkan Imperium Inggeris dan seloe- 
roeh Doenia. 

Soedahkah toean membatja riwajat- 
nja? Boekoe ini dikarang oleh orang 
jang mengetahoci betoel keadaan Her- 
togin itoe dari dekat. 

Bagoes dan amat menarik hati. Boe- 
koenja tebal kertas haloes. Harganja 
tjoema f 1.75 (incl. porto). 

Tinggal sedikit lagi, sebab itoe pe- 
sanlah sekarang. 

Photo's dari kota Betawi dan seki 
tarnja. Semoea indah belaka, Formaat 
briefkaart, baik boeat isi album dan 
tanda mata pada teman sedjawat. 

5 foto's f 0.90 
Ke na Tg 
Ba 3 230 

Franco diroemah 

Pesenan serta ocangnja pada : 

sPENABOER”" 
Kramatplein 19 - Batavia-C, 

PATJAR 
DEPOT OLIJMPIA Baroe terboeka 
Sebrang Station Rawa Bangke Mees- 
ter-Cornelis, Bisa dapet bli matjam2 
Biskwit ketengan per ons moelain dari 
7 cent. 

FLASH GORDON JANG KE 8 
soedah sedia, lekaslah pesan pada: 

Adm. ,, PEMANDANGAN“ 
Senen. 107 Batavia-C. 

  

  

  

  

  

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

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA 
Pesanlah sekarang djoega. Memoeat 
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be- 
tawi (Weltevreden — Mr, Cornelis dar 
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter 
penting- Lapangan terbang di Kema- 
joran- pelaboehan di Tg. Priok dan 
lain-lainnja. Persediaan tjoema sedi- 
kit-perloe sekali oentoek kaoem pe- 
dagangdan kaoem pelantjong,     Toko P. B. K. CHERIBON Telefoon No. 34 

  MEP BRG TA PERNAH PERMA GR REI | “ve   

      

Adm: PEMANDANGAN,



   

  

    

      
          

      
     

    

    

   

     

  

     

  

    

   

  

     

   
   
   
    
    
    

    

  

    
   
    

  

    
     
   

   

   
    

    

    

  

     
   

   

    

    

  

onesia . . 

“Boleh dibajar boelanan, te 
baroes diachir kwartaal. 

  

    
    |. Kepentingan kaoem boer 

tama kaocem boeroeh Indonesia 
lama makin besar, Ini berarti 
'mempeladjari perhoeboengan 
lebih soekar dan 8oelit. ea 

| Menilik keadaan ini maka peri 

    
    

  

   

| ran tentang akan berdiric 

| oentoek oeroesan sociasl kita 
tan : - 

  

ngan desakan dari Tweede Kamer maka minister oeroesan djadjaban tain | ta advies kepada Pemerintah Indo: 
nesia tentang kemoengkinan akan di 'berinja kemerdekaan jang lebih be |sar dari sekarang kepada Kantoor . an Arbeid dan akan didjadikan Kan 'toor woor sociale Zaken. Kedoedoe 

  

     

  

e i “bagai 

“Pada tahoen 1921 K.v.A. itoe di 

dirikan dan mempoenjai tiga bagian 

jaitoe arbeidswetgeving dan statistiek, 

arbeidainepectie boeat Djawa dan 
Madoera dan vakbeweging. 

— Arbeidsinspectie boeat Tanah Sebe 
— rang baroe pada taboep 1923 di masoek 
“kan KvA dan tahoen 1933 arbeidsin 
'8nectie boeat Djawa dan Madoera di 

| jadikan satoe dengan arbeidsinspec- 
peat Tanah Seberang sebagai sfd. 

  
  

Arbeidinspectie. 
Dieust dari stoomwezon djoega diga 
boen ngkan dalam K.v A. dengan nama   
Veiligheidstoezicht sebagai afdeeling 

| Pada ini waktoe K. v,A. mempoe 
injai tiga afdeeling jaitoe arbeidewet- 

| geving dan Siatistiek, jang dikepalai 
sendiri oleh kepala K.v, A., Arbeids- 
inspectie dan Veiligheidstoez cht jang 
kedoeanja dibawah pimpinannja chef 

| sendiri sendiri. San 2 

— Pekerdjaan K,v.A. boleh dibagi 
tiga: Tan ' 

ntara kaoem boeroeh “dan ma 

   
      
   

   
   
     

    

  

     

      

   
    

    

   

  

    

    

    

   
   

  

   

  

| 8. Mengawas awasi djalannja per 
atoeran2 dalam praktijk. 

Dengan sengadja toemboeh dan pe 
kerdjaan KV A kita oeraikan, soepaja 

Tweede Kamer seperti jang kita toe 
lis diatas memang soedah selajaknja.| 

Tiga matjam pekerdjaan K. v. A' 
6 bergandengan satoe sama lain" 

2 ntang pekerdjaan jang pertama be 
|. loem bisa dikatakan memoeaskan ter 

  

toeran peratoeran Pen jang 
dioesoelkan oleh K. v. A. Soedah di 
gembor gemborkan oleh pers soepaja 
diadakan (minimumloon, tetapi gem 

boran ini siasia belaka. Sociale wet. 
geving boeat kaoem boeroeh Indonesia 

- beloem ada. Soedah ada dalam oen 
dang oendang negeri artikelen jg bisa 

| melindoengi kaoem boeroeh Indonesia 
tetapi itoe beloem bisa dinamakan so- 
ciale wetgeving dengan arti seloess 

| locasnja. Soedah boekan resia lagi jg 
| pengawasan djalannja peratoeran pe- 

“ ratoeran perboeroehan djaoeh dari 

sempoerna, ' 
Beloem lama ini ada oetoesan ka 

oem boeroeh menghadap Kepala K, 
y. A. Oentosk membeberkan semoea 

- kedjadian dalam pabrik dan ia me- 
minta soepaja peratoeran2 negeri di 
jalankan sebagai semestinja. 

— Kedjadian ini timboel, soenggoeh- 
“psen pada tahoen jang laloe djoem- 

— Jah inspecteur ditambah tiga, 

—. Njatalah soedah jang pekerdjaan K 
— v A, masih sangat pintjang. Kita akoei 
jang K.v.A. djoega bekerdja dengan 
ii Satoe tjonto ialah perkabaran 

  

| BEMBAJABAN DI MOBKA — - 

inja dienst| 

dengan kegembiraan. Berhoe oeng de| 

1 | Mempeladjari perhoeboengan boe 

njata dari djoemlah dan matjam pera | 

s 5 2 

PEKAN 

  

   
   

  

       2 “3 : AT AN y BAU NG 

Pel MRI 
   

   Una 4 rn 
  

Verslag pereconomian di residentie 
Pa Betawi 

00010 Keadaan oemoem. 
“Dari verslag pereconomian dari re- 

sidentie Betawi dalam kwirtaal ke 
doea tahoen 1938, antara lain dapat 
ditoetoerkan sebagai berikcet : 
| Setelah dalam boelan Augustus ta 
hoen jl dengan sekonjong konjong 
berhentinja kembali hidoepnja pereco 
nomian, jang bersama sama dengan 
develuatie setahoen sebeloernja telah 

Imoelai, maka dalam conjuociuur doe 
nia beloem kelihatan tanda tanda jg 
menggambarkan kembalinja keadann 
itoe. Harganja basil pertanian jang 

DN dikeloearkan, dalam keadaan rendah 
sekali dan barang barang jang diki 
jrimkan keloear negeri poen moen- 
doer djoega. Sebaliknja harga padi 
amat tinggi, jang mendjadikan keoen 
toengan bagi paman tani dan kaoem 
perdagang padi, (Djadi keoentoengan 
bagi pendoedoek desa desa di residen 
tie Betawi). Tetapi hal demikian ber 
arti keroegian bagi pendoedoek kota, 
Ikaoem boeroeh dan keoem pegawai 
rendahan. 
Oentoenglah karena tingginja har 

ganja beras ini, tidaklah mevjoekar 
Ken Nana, disebabkan diko 
ta dan didesa banjak kesempatan oen 
toek mentjari pekerdjaan. Pekerdjaan 
'irrigatie di Tangerang malahan kekoe 
Irangan koeli. j 
| Index kemakmoeran menjatakan ba 
goes. Debiet garam tetap stationair. 
| Debiet madat, ber keramaian dan ke 
senangan mendjadi baik. Penghasilan 
pasar nampak sedikit perobahan. Da 

erslag ternjata banjak chewan: 
sar jang disembelih dari pada le 

kwartaal 1938, tetapi koerang dari 2e 
kwartaal 1938. Djoega any kaangka 
ini tidak akan berarti banjak. 3 

0 Pertanian Anak-Negeri 
Pada achir boelan Juni moesim pa 

Idi waktoe hoedjao 30edah selesai. 
“Panen padi jang gagal di ladang 

     

  

| Ijang tidak begitoe loeas di bagian | 
sng| Tangerang Oetara telah diganti de 

 “Jagan panen padi jg berhasil bagoes 
sekali di bagian Krewang. 

joem- 
blah loeasnjatanaman ada 20,818 ha, 
dari mana jang19 944 ha bisa dipasti 

17,744 ha), 
Tanaman gogo ada 17,688 ha. fta- 

hoen jl 16,215 ha) dalam moesimnja 
sampai habis waktoe kwartaal verslag. 
Moesim boeah-boeahan ada baik, 

satoe keoentoengan teroetama bagi Be 
tawi dan sekitarnja. | 

Djika kita ambil semoea ini, maka 

Iri meroepakan keadaan jang baik. 
Dagangdan harga 

Beras Toeroen harga, jg dimoelai 
dalam boelan Mei setelah ada panen 
patjeklik, karena moendoernja moesim 
padi dalam waktoe hoedjan jg lebih 
doeloe, masih teroes meneroes sampai 
Mei, Belandjoetnja harga dalam boelan 
Juni agak mendjadi naik legi. 
Padi Dengan adanja kemoendoe 

'roen panen padi di waktoe moesim 
hoedjan maka harga padi mendjadi 
toeroen, Dalam boelan Mei agak naik 
sedikit, . 

. Dihoeboengkan dengan tahoen jl. 
maka harga padi ada tinggi sedikit 
dari pada harga beras. Kaoem peng 
giling menanti nanti kenaikan barga 
beras dengan mengadakan tawaran 
padi jang rendah, 

  

lain sebabnja ialah karena K. v, A 
'mempoenjai personil sedikit sekali di 
bandingkan dengan kewadjibannja 
dari Kepalanja masih dibawah perin- 
tahnja Directeur Justitie, 

| Oleh karenanja perkabaran tentang 
sri pembantoe ,Pemandangan" ten-|aKan berdirinja zelfstandige dienst 

tang penjelidikan ambtenaar dari Ar- 
idsivspectie di Onderneming Bojo- 

oeahnja penjelidikan itoe ialah 
em boerceh dionderneming 
kkan dan tiap tiap Minggoe 

n viij sehari.” 

  

   
dari kantoor voor Sociale Zaken kita 
samboet dengan kegirangan dan moe- 
dah moedahan desakan Tweede Kamer 

lakan berhatsil. Barangkali kelak Kan: 
'toor ini bisa mendjadi Departement 

'K v,A, didirikan menilik toemboehnja 
lindustrialisatie di Indonesia,   moemnja Kantor van Arbeid 

mosaskan. Karena apa ? Ta 
Zz 

| Djoega panen gadoe mana per| 
Ihatian dari tahoen jang laloe. 

kan (tahoen jl djoemblah tanaman ada | 

ternjata bahwa pertanian Anak Nege| 

    

seperti jang disoearakan pada waktoe | 

     

    

     

     

    

   
   

   

  

     

  

Saptoe | October: 1938 

'begitoe madjoe, 
Tepoeng ketela harganja sama de 

ngan tahoen jl: f 3,50 per 100 kg di 
Pverwakarta dan f 2,90 di Poerwoda 

Idi (reg. Krawang). 
Oleh karena koerangnja penawaran 

barga katjang sampai 35 a 40 cent 
satoe blak ftahoen jl 40 a 50 cent, 

Harga kelapa dan copra tetap 
rendah. Di Maoek maka harga kelapa 
'mendjadi toeroen dari f 9,50 sampai 
f 8,75 tap100 bueah.(tahoen jl. f17—) 
Harga copra rata rata satoe karoeng 
f 5,30 (tahoen jl. f10). 

Di Plered harga naik karena banjak 
permintaan sampai f 2/2,50 tiap 100 
boeah (tahoen jl f 2 /3.—) 

Harga daoensirih di Poerwa- 
karta di bl. April moelai 30 sampai 
35 sen tiaptiap 100 kg. (tahoen jl. 
35 sen) dan mendjadi toeroen di Ta 
ngerang (franco fabri 
Mei dari 55 sen sampai 50 sen, (th. 
jl 55 sen). x 

“1 Daoenteh. 
Harga daoen teh jang dilisensi moe 

lai f 7,60 sampai f 7,80 tiaptiap 100 
kg, tetapi tetap djaoeh dibawahnja 
harga dari tahoen jl (f 9,38/9.64). 

Vergunning moesim dari para (ka- 
ret) bagi kwartaal jang kedoea men 
djadikan harga di Poerwakarta jalab 
32 setengah sen tiaptiap 1 kg (kwar 
taal jl 32 sen), sedang pada tahoen 
jang laloe 35 sen. 

'Boeah-boeahan. 
Panen bosah ramboetan, doekoe dan 

doerian telah lampau. Boeah djeroek 
moelai didasarkan dipasar. Hasil dari 
boeah boeahan pada tahoen ini tidak 
beda djaoehnja dari tahoen ji, 

“ Kesimpoelan 
Dari ini semoea bisa kita ambil ke 

simpoelan, bahwa berhadapan dengan 
harga tinggi dari beras dan padi ada 
harga jaug rendah dari hasil-hasil 
'boemi jang dikirimkan keloear negeri 
seperti copra, karet, teh dan daoen 
sirih. Oleh karena pertanian Anak 
Negeri di residentie Betawi, melainkan: 
di bagian tinggi dari Maoek, sedikit 
sekali terganggoe dari hasil hasil boe 
mi jg dikirimkan keloear dan moesim 
beras selaloe baik, terketjoeali di ba 
gian Tanggerang-Oetara, maka kea 
daan perekonomian di kampoeng- 
kampoeng ada tetap. - 

Tetapi ada baiknja memperhatikan 
makanan di Tangerang-Oetara de 
ngan sepsnoeh penoehnja. — (Aneta). 

(Akan disambueng) 
mmpaaaa, 

Bagaimana Konggeres Pemoeda 
Nasional? 

Djangan banjak bitja 
ra lagi, teroes beker- 
dja! 

M, G. menoelis : 
Beberapa minggoe jl, serba pendek 

kami menanjakan bagaimana adanja 
Konggeres Pemoeda Nasional. Samboe 
tan H, Tjk, dan Soejono Hadinoto 
menggirangkan hati kita, selaloe ada 
aja pengharapan tertjiptanja kongge 
res pemoeda nasional, 

Pernjataan langsoengnja konggeres 
pemoeda nasional, terpikoel beban, 
Iselain bosah pikiran, djoega tenaga 
dan harte, 

Menilik jang achir, tiang pentjipta 
konggeres dan atau oesaba lainnja, 
koerang atau tidak berimbang menda 
pat perhatian, mendjadilah pokok da 
ri toelisan mengandjoerkan adanja 
sub komite ditiap tiap tempat, pelo- 
sok Indonesia, 

Penghilangan rasa partij, rasa golo 
ngan, resa kejakinan, tidak mengarti 
kan adanja peleboeran, sebagai boeah 
hasil Konggeres, 

Menghilangkan perasaan seboeab 
titik ketjil, bagi mempoesatkan per 
hatian pjda jg lebih besar, adalah 
setjara h'ioep bertingkat2 dalam per 
poesatan, concentriciteitsbeginsel. 

Pengartian Konggeres Pemoeda Na 
sional, sebagai hak nasional oemoem 
boekan nasional choesoes (terling 
koeng dalam partij atau golongan), 
maka wadjiblah semasa kepentingan 
nasional memintanja, kita  mewos 
djoedkan persatocan dengan azas jang 
tinggi, szas nasional. 

Pengakoean azas nasional dalam se 
bari bari terpetjah dan atau seralir 
dalam beberapa paham dan kejakinan, 
inilah javg meminta perobatan ,ge- 
scheiden samengaan", 

Maka dari itoe bagi mengandjoer 
kan adarja peleboeran (massa assimi- 
lasi), djoega kami tidak dapat menje 
toedjoei,   

Perdagangan Kete la tetap tidak : 

k Tjikopa) di bl.| 

        

  

Tarief 

FONDS KEMATIAN 
Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

dapat uitkeering , .. f 25— 
advertentie, — keterangan 

administratie, 
Pengadoean tentang pengiriman koran 
dan advertentie setelah liwat djam 
4,30 sore telf, No, 4968 Wit. 

(Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

pada 

  

| Dewa - 

Sakit Oeloe Hati d.s.b. 

Molenvliet Oost 73, 

N.B. Orang dagang dapet RABAT   
— Persatosan jg kiranja menghambat 
berdjalan- dan toemboehnja ketjerda 
san pemoeda dalam bergerak dilapang 
nja sendiri, lebih baik kita memilih 
pihak dan atau golongan. 

Djadi adanja berbagai bagai per- 
koemposlan adalah tjara dari pengan 
djoer pengandjoernja, oentoek mende 
kati atau mempertjepat woedjoednja 
persatocan nasional, 

Semoeanja adalah soembangsih ter 
tjiptanja ketinggian koeltoer Indone- 
sia, : 

Terang kiranja apa jang kami mak 
soedkan dengan menghilangkan bebe 
rapa perasaan oentoek memindahkan 
poesat pikiran pada lingkoengan jang 
lebih besar dan oetama (psychische 
aanvoeling), 
Tempo itoe jang mendjadikan an- 

djoeran kebartaan, boekanlah tentang 
bentoek dan sipat Kongres Pemoeda 
Nasional, 

Dalam Rapat Besar Oemoem PPTS,, 
terang kiranja sikap jang diambil ter 
hadap oesuha nasional ini, dimana pe 
noelis mendjadi Ketoea Komisinja. 

Oentoek mendapatkan persetoedjoe 
an boelat dengan tjepat, baiklah me 
reka jang diserahi membentoek dan 
atau memimpin KPN memberi piki 
ran oemoem pada tiaptiap perhim 
poenan pemoeda Iadonesia, jang ber 
hak mendjadi anggota, 

Maka dari itoe seroean kami akan 
selaloe : ,Djangan banjak bitjara lagi 
teroes bekerdja". : 

Kita pertjaja pada Kekosatan 
Pemoeda: dari itoe Konggeres Pe 
moeda Nasional, idamidaman 3 ta 
hoen lamanja, kini dengan soeara nja 
ring, peroendingan masak masak, per 
setoedjoean sekalian pemoeda haroes 
dan mesti tertjipta. : 

Indonesia Moeda Djakarta tela 
moelai dengan mengadakan perajaan, 
pendapatan mana sebagian oentoek 
menjokong kas Komite Konggeres Pe- 
moeda Nasional,. 
Harapan kita, PADI, JIB, Pemoeda 

lain2nja soedilah mengoesahakan ada 
nja sokongan boeat tjita tjita nasional 
itoe. 

Kepentingan nasional meminta pada 
kita, dari toe poesatkanlah perhatian 
padanja. ai 

Wali negeri sampsi di Benkoelen, 

Pembantoe menoelis : 
Hari Senen 26 September 1938 

aore djam 680. wali negeri soedah 
sampai di Benkoelen, sedikit sajang 
sebab pada 5 sore itoe, ra'jat kota   

  
PER FLESCHA 5 CENT 

DEWA-BALSEM ada sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing, 
Entjok (Rheumatiek), Meloewang, Mengiloe, Pegal- pegal, Bengkak, 

Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia 1 flesch 
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian. 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,T JAP DEW A" 

Tehnik, KBI, JOP, PPTS dan atau 

    

BALSEM ' 

mamanya nun 

— Batavia - Centrum. 

bagoes. Telefoon No. 1019 Batavia.   
Benkoelen laki laki perempoean kira? 
500. orang, telah berkoempoel. di 
Kroja pintoe masoek kota Benkoelen, 
oentoek menjamboet kedatangan j.m, 
itoe, djam 530. moelai toeroen 
hoedjan, ra'jat jang berkoempoel se 
moea lantas boebar, djam 630. jm. 
itoe baroe sampai, besoeknja djam 
8,30. jm. bersama anak isterinja, toean 
Resident dan lainlain Buropeesche 
Ambtenaar jang tertinggi, pelesir me 
ngelilingi kota Benkoelen jg soedah 
berbias dengan pintoe pintoe gerbang 
dan gaba gaba setjara kebesaran bang 
sa timoer dengan poetjoek poetjoek 
kepala dan daoen daoen jang masih 
bidjau, djam 10 anak anak sekolah 
Gouvernement dan particulier me 
hormatkan dengan njanjian jang mer 
doe, djam 11, menerima semoes Ke 
pala kepala Marga di roemah tosan 
Resident, memberi selamat datang. 
, Djam 5 sore menerima orang orang 
jang telah memberi tahoe namanja le 
bih doeloe, beraudientie, ada 8 orang 
jang beraudientie pada sore itoe. 

1. Hasboeilah Hakim, dari Onder- 
afdeeling Kroe. 

1, tosan Demang Abdul Kader, dari 
Onderafdeeling Redjang. 

1, toean Pangeran kota Donok, darj 
Onderafdeeling Leboeng. 

2, toean Ismael Az'z, dan Abdul 
Barik, dari Ond: Afd: Kauer. 

3, tocan seorang bangsa Belanda, 
entjik Maimoenah, dan H. Joenoes 
Djamaloedin, dari kota Benkoelen, 
di antara jang beraudientie itoe ada 
wakil ra'jat kota Benkoelen, ialah t. 
H. Joenoes . Djamaloedin jang mem 
bawak soerat ra'jat, jang telah di am 
bil dalam sat»e'Openbarevergadering. 

Motie dari Openbarevergadering tsb 
telah dimoeat di Pemandangan No 211. 
lembar ketiga, wakil ra'jat ini diberi 
koeasa akan mengemoekakan ketera- 
ngan jang loeas kepada j.m, itoe, ber 
sama ini kami kirimkan permintaan 
dan keterangan dari wakil ra'jat itoe, 
(karena ta'ada tempat akan dimoeat 
besok hari Senen. Red.) 

Menoeroet Programma, hari 28 8ept 
1938, Wali negeri itoe ke Kepahiang 
masoek Onderneming Kabau Wetan, 
sorenja kembali ke Benkoelen, hari 
29-9 pagi berangkat ke Lebong Tan 
dau, melihat MM Simau, bermalam 
disana, 30-9 kembali ke Benkoelen,   2 October 1938 berangkat ke Padang. 

13 Pete ara 
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Receptie pemboekaan fabriek 
saboen ,Klabat". 

Di Pangkalpinang 

Pada hari Minggoe ddo. 26 Sept 
“jbl, ini oleh Agentuur en Oommissie 
handel ,Klabat" afd. Industrie, Pang 
kalpinavg telah diadakan ,receptie 
pemboekaan fabriek saboen , Klabai“ 
bertempat dalam Hoofdkantoor Klabat 
di Pangkalpinang Kerkhofweg no. 19. 

Perhatian sampai tjoekoep penoeh 

      

    

    

Toesn MS Latief. Directeur Hoofd- 
kantoor Klabat, Pangkalpinang, me 
ngoeraikan dengan singkat, jang mak 
sced pendirian Klabat itoe, adalah 
oentoek membela pereconomian ra'jat 
di Bangka: : 

Dengan keinsjafan jg penoeh atas 
keadaan pada dewasa ini, adalah 
Klabat didirikan, dan toean itoe me 
minta pada ra'jat di Bangka, oentoek 
bersama - sama menggoeloeng tangan 
barjoe,   baik dari fehak pegawai Negeri mane Begitoelah Klabat, soenggoehpoen 

  
poen dari pehak rakjat, Diantara pe 
gawai negeri kita lihat Hoofddjaksa, 
Mantrie PID, dan beberapa gepens. 
Demang dan Batin. 

Dari tempat tempat jang agak dja 
oeh ada datang, diantaranja tt. dari 
Blinjoe dan dari Muntok. 

Dalam receptie itoe bertoeroet-toe- 
roet berbitjara t. Mohd. Alie Banjoe, 
Kassier Hoofdkantoor ,Klabat“ Pang 
kalpinang, jg mengoeraikan asal pen 
dirian dan arti serta maksced perka 
taan Klabat. 

Arti Klabat itoe adalah mempoe 
njai maksoed seperti teloek Klabat, 
disedjoeng Oetara poelau Bangka, 
jang sirnja tenang, walau ada riboet 
sekalipoen, dan ikanpja banjak. 

Perahoe jg ada diteloek itoe bisa 
aman dari bahaja riboet, begitos djoe 
ga orang jg tinggal disekeliling teloek 
itoe, hidoeplah dengan aman dan sen 
tosanja. 

  

ada satoe firma, tetapi adalah dior 
ganiseer begitoe roepa, sehingga 
meroepakan soeatoe badan perecono- 
mjan dan badan jaug berazas sociaal, 

Dengan berdirinja Klabst —menoe 
roet rantjangan— tertolonglah hidoep 
nja k.l, 800 rajat Bangka jang tidak 
berpekerdjaan, dan tertolong poelalah 
beberapa pergoerosan particulier di 
Bangka. 

Perhatian hadirin sangat besarnja, 
lebih-lebih waktoe t. M, 8. Latief me 
ngoeraikan tentang pendirian ,,Natio- 
nalefonds“ jg diadakan oleh Klabat, 
jg bermaksoed menoendjang sekolah- 
sekolah particulier di Bangka, sehing 
ga pertanjaan itoe sebagai hoedjan 
datangnja. 

Dengan penoeh kegembiraan, baroe 
lah hadirin meninggal receptie k | 
djam 12.30 tengah hari, dengan ma 
sing masing membawa sepotong saboen 
Klabat, dan berdiri dimoeka lens 
toskang portret,   

  

TJILATJAP 

Pendjagaan serangan dari oedara di 
Tjilatjap dengan menggelapkan 

ota. 

Pembantoe menoelis : 

Menjamboeng perkabaran tentang 
hal diatas, maka lebih landjuet bisa 
kita kabarkan sebagai berikocet: 

Hari 23 September pagi pagi, tiap 
tisp sectorhoofd soedah mendapat ka 
bar , Luchtgevaar aanwezig" (ada ba 
haja di oedara). Kabar ini pada itoe 
pagi djoega diteroeskan pada semoea 
kepala hulpdiensten dengan perintah, 
djika sewaktos waktoe ada tanda 
»bucbtalarm", dalam tempo 10 mi 
nuut mereka haroes ada ditempatnja 
masing masing. 

Sorenja, moelai djam 6, pegawai 
LB.D, dengan alat alatvja soedah ter 
libat berkeliling dalam sectorvja ma 
sing masing. . 

Oravg orang dari reddings dan ont 
smettingsiienst dengan mereka poe 
nja gasmaskers dan gaspakken soedah 
bersedia setjoekoepnja. 

Tiba tiba pada djam 8 55 terdengar 
lah luchtalarm dengan kentongan, la 
loe digoesoel oleh boenji sirene, dan 
ketika itoe djvega semoea penerangan 
dimatikan dan keadaan mendjadi be 
gitoe gelap. | 

Sebagian pegawai L. B. D. dengan 
berkendaraan sepeda jang lawpoenja 
ditoetoep dengan kertas berwarna hi 
djau berkeliling memeriksa keadaan 
hulpdiensten dengan alat alatnja, 

Penggelapan ini laloe disoedahi pa 
da djam 7.10 sore karera ada didapat 
kabar bahwa bahaja dioedara soedah 
tidak ada lagi. 

. Pada paginja, tg 24 Sept. kira kira 
djam 7.6 terdengarlah poela soeara 
kentongan jang mengabarkan ada ba 
haja dioedara. Dalam tempo 10—20 
menit pegawai LBD soedah siap poela 
ditewpatnja masing masing dengan 
alat alatnja. Tetapi kira kira satoe doea 
djam kemoedian ada tanda ,luchta- 
larm geeindigd" (tidak ada babaja)ter 
dengar poela. 

Ini pagi kita lihat beberapa wakil 
sk dengan berkendaraan anto berkeli 
ling ke masing masing sector oentoek 
keperloean ek nja, jang pendapatannja 
bisa kita singkatkan: ,tidak ada apa 
apa", 

Selama peladjaran ini hari, banjak 
diantara pendoedcek jang salah mengar 
ti, karena 6 kepal terbang Marine jang 
kebetoelan berlaboeh di sini, sebentar 

| ip, jang dikirarja kapal oedara pe- 
lempar bom, jang dikvewatirkan oleh 
L, B. D, itoe. : 

Lebih djaoeh fihak inepectie, toean 
Veling (js mengatakan soedah kenal 
dengan djoercemoedi Pemandangan) 
memberi keterangan fihak pers, bah 
wa perlemparan bom dari cedara tidak 
bisa dilakoekan, sebeloem tg. 25 Sept. 

Sorenja, moelai djam 6 pegawai L 
BD soedab terlihat mengadakan per 
siapan. 

Poekoel 7 soedahsedikit gelap, dau 
kepada pendoedoek diberitahoekan 
soepaja djangau pasang lampoe di 
moeka, terlaloe terang, karena sampai 
pada saatnja ada luchtalarm, diadakan 
beperkte verduistering (penggetapar 
sementara), 

Kita berkeliling melihat keadaan 
kota dan ternjata orang orang menoe 
roet perintah, sedang penerangan 
djalan hanja terdapat pada djalan2 
simpang ampat sadja. 
BPM jang mempoenjai banjak tank 

tank minjak, waktoe itoe pakai pene 
rangan blauw. 

Brandalarmpost jang ada diatas 
pohon, merapportkan, bahwa tank 
tank BPM jang pakai tjat aliminium 
bisa terlihat dari atas dengan terang 
diwaktoe gelep. 

Tibatiba pada djam 8.45 sore soe 
ara alarm terdengar, dan itoe waktoe 
djoega keadaan mendjadi gelap sama 
sekali. Pegawai LBD laloe menjiapkan 
alat alatnja. Penggelapan ini sampai 
dj. 9.15 dan t'dak ada kedjadian apa2. 

Pada hari 24 Sept pagi dan sorenja 
G.uverneur Djawa Tengah dengan 
diantar oleh Onderhoofd LBD dan 
beberapa toean dari Dienst Inspectie 
telah datang periksa di Sector III. 
Poen pada hari 25 pagi tocan toean 
terseboet datang poela ke Sector Ill. 
Antara lain lain djoega periksa orang- 
orang LBD jang berpakaian masker 
dan gaepak. 2 

Hari 25 Sept. djam 7.15 pagi, tiba 
tiba terdengarlah sirene jang menga 
barkan ada bahaja. Pegawai LBD 
berkoempoel poela sebagaimana biasa. 
Inipoen tidak ada kedjadian apa apa 
sampai pada luchtalarm habis pada 
djam 815 pagi. 

. Poekoel 1f ini hari, terdengarlah 
poela luchtalarm dengan sirene dan 
kentongan, Alarm jang tidak disangka 
sangka ini tentoe sadja mendjadikan 
terkedjoetnja pegawai L B D seloeroeh 
nja, tetapi dalam tempo 15 miauut 
mereka soedah bersedia ditempatnja   bentar berterbangan diatas kota Tjila 

  

masing masing. 
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Sawah Besar 21 

Pada ini saat kita lihat wakil wakil 
pers dari De Locomotief Aneta dan 
Soer, Handelsblad berkeliling. 

Poekoel 11.15 terlihatlah 3 kapal 
terbang moesoeh mendatang. Pertama 
melaloei pelaboehan dan teroes me 
noedjoe kedjoeroesan Selatan-Timoer. 
Tidak lama kembali poela, dan laloe 
didapat kabar bahwa kapal kapal ter 
bang tadi telah mendjatoehkan bom 
diarah tanah pelaboehar, 

Sectorhoofd III (bagian pelaboehan) 
laloe kasih order pada onderhoofdnja 
boeat melihat bahaja tadi dan boleh 
membawa reddingsdienst dengan alat 
alatnja dan seba gianbrandweerploeg. 

Ternjata bom soedah djatoeh di 
tanah pelaboeban, dan ondersector- 
hoofd laloe kasih perintah pada red- 
dingedienst boeat rawat seorang jang 
kena bom. Tidak lama datang doktor 
dan mengatakan bahwa itoe orang 
kena nis-gae, dan boleh teroes dibawa 
ke Geneeskundighulppost dengan ber 
djalan sadja, Djoega didekat station 
gas bom telah didjatoehkan, dimana 
3 orang mendapat tjilaka, 

Sorenja, persediaan seperti biasa. 
Poekoel 7,35 sirene dan kentongan 

terdengar, dan seketika itoe djoega 
lampoe lampoe mati semoea. 

Roepanja bagian pelaboehan sadja 
jang teroes diantjam oleh moesoeh. 
Begitoelah pada djam 7,40 mendapat 
kabar kebakaran jang hebat sekali, 
Motorbrandzpuit ,Jan v/d Heyde” 
segera diberi kabar, begitoepoen hulp 
brand weerploegen. Pada kebakaran ini 
ada datang overste toean Peltzsr, 
toean Veling dari Inspectie L. B.D., 
Centrale Brandspuitmeester dll. toean 
toean lagi. Api jang begitoe besar 
hanja didalam kl, 40 minuut dibasmi 
sama sekali. Opruimingsdienst laloe 
bekerdja menoeroet order, dan dalam 
10 minuut semosa bekas bekas kebaka 
Tan soedah bersih sama sekali, Pada 
itoe waktoe djoega didengar kabar, 
bahwa ada bom gas didjatoehkan di 
sector 3 (djoega bagian haven). Red 

dengan segera dikirim 
jang didjatoehi bom, 

dimana terdapat 6 orang mendapat 
ketjilakaan gas dan laloe dibawa 
dengan brarcard ke geneeskundig 
hulppost. 

Semoea pekerdjaan dikerdjakan de 
pgan tjepat sekali, dan pada djam 8.40 
sore terdengar kabar : Bahaja oedara 
soedeh habis". 

pada tempat 

Rapat LB. D. Tjilatjap. 
Hari 26 Sept 1938 moelai. djam 

830 pagi dibawah pimpinan Overste 
O. Pelizer di soos ,De Verpoczing” 
telah diadakan vergadering L.B D. 

Rapat ini mendapat koendjoengan 
Resident Banjoemas, Assistent Resi- 
denten dari daerah Banjoemas, regen 
ten dari Banjoemas, Bandjarnegara 
dan Poerbalingga. 

Djoega hadlir Com. v. Pol. t. Asi- 
kin dan beberapa autoriteiten BB dan 
lain lain diensten, Sectorboofden dan 
ondersectorhooiden dari | LBD. Tjila 
tjap. 

Voorzitter menerangkan pekerdjaan 
LBD. jang telah didjalankan dalam 8 
bari, dimana diterangkan bahwa pe 
kerdjaan ini ada baik sekali, diloear 
doegean spreker, 

Lebih djaoeh diterangkan tentang 
bagaimana pekerdjaan sectorhoofden 
djika menerima kabar dari Hoofd 
L.B.D 

Kepada semoea jang toeroet mem 
bantoe ini pekerdjaan, oleh spr. di 
oetjapkan terima kasih. | 

' Beberapa keterangan tentang ke 
perloean LBD oleh spr. diberikan, 
antara mana djoega tentang 'peratoeran 
memadamkan lampoe “pada waktoe 
beperkte dan totale verduistering (peng 
golapan sementara dan penggelapan 
semoea), 

Besoedahnja laloe diterima bebe 
rapa pertanjaan dari jang hadlir, dari 
siapa dapat djawaban seperloenja. 

Kemoedian Ass. Resident Tjilatjap 
sebagai Hoofd LBD. menjitakan teri 
ma kasihnja atas poedjian voorz, dan 
laloe menjampaikan poela terima ka 
sihnja pada semoea 'pembantoe. Spe- 
ciaal kepada adresnja t. Ros, Haven   meester dan Hoofd dari sector III jg. 

  

TERKENAL dan MENDAPAT POEDJIAN dari 

  

BLINDSYSTEEM (TOETOEP MATA) DAN 

BOEAT HILANG (VERLEERD) 

      

  

100 /. TANGGOENGAN 

SEOEMOER HIDOEP, ADALAH 

“1O-Vingerig & wonderblindsysteem" 
JANG SOEDAH 14 TAHOEN LAMANJA 

SEGALA BANGSA di INDONESIA 

KANTOORPRACKTIJK: 
Speciaal atas pimpinan seorang Geroutineerd Kantoor Sneltypist. 

Typcursussen: 

»D. M. BESAR 
BANDOENG: 

Pr. Soemedangweg. 96 
SEMARANG: 

Karang Toerie 73 G, 

ternjata begitos actief pekerdjaannja, 
dan spr. menjesal sekali bahwa t. Ros 
sedikit hari lagi akan meninggalkan 
Tjilatjap berhoeboeng dengan kepin 
dahannja ke Makasser, 

Sesoedah beberapa gpr, menjatakan 
terima kasihnja atas poedjian2 dari 
Voorz. jang diadreskan padanja laloa 
rapat disoedahi pada djam 10,45 pagi 
dengan samboetan applaus: ' 

—O — 

»Oesaha Koeningan" 

Pada malam Minggos tanggal 24/25 
September. jl, ,Oesaha Koeningan” 
(O.K.) telah mengadakan rapat ang 
gauta bertempat di gedong Moeham- 
madijah Gg. Boengoer Besar. Batavia 
Centrum, dibawak pimpinan t. Sabari 
selakoe Ketoea, 

Autara lain lain dalam rapat itoe 
diterangkan tentang azas dan toedjoean 
OK, beroesaha ocentoek membeli roe- 

mah (pondokan) bagi anggauta2nja 
jang diwadjibkan tiap tiap anggauta 
menabceng 25 sen tiap tiap boelan. 
Selain daripada itoe oleh pimpinan 
dibatjakan tentang anggaran dasar 
O:K. sedjelasnja dan oleh karena koe 
rang tenaga maka diangkat sebagai 

ta. 
Kini Pengoeroes OK terdiri dari 

tosan toean Soebari ketoea, Dirdja pe 
noelis Koesnara Bendshari. 

Commissarissen toean tosan Ras 
djam, Moerba, Astim dan Wiraperwa 
ta, Badan pengawasterdiri dari toean 
toean: R. Margono, M.H, Martoatmo 
djo dan Wangsadisastra. 

Kemoedian diadakan psuze dan di 
djamoe sekedarnja. 

Setelah pauze diberikan kesempa 
tan bagi hadirin oentoek memberikan 
nasehat nasehat jang digoenakan oleh 
t.t. Oetjin Wiriasoewita, R Margono 
dan Taesdik, 

Rapat jang dimoelai dam 8.30 di 
toetoep djam 12.15 malam dengan 
selamat, 

— (4 — 

Resident Bogor : 

Menoeroet berita opisil dari Bogor 
setelah datang dari perlopoja ke Ero 
pah dibenoem kembali resident Bo- 
gort CC Van Rassen. 

Ka 
Pater Borromaeus di Bogor. 

Pada tg 5 Oct kelak, pada malam 
hari moelai djam 8, redenaar ig ter 
kenal, Pater Borromaeus, atas oesaha 
KSB Bogor, akan membikin pedato 
digedoeng KJO, Bantammerweg Bogor. 

Jang akan dioeraikan ialah , De 
Kwelen van onzs hedendangeche sa 
menleving (Penjakit penjakit masja 
rakat kita sekarang)", 

Semoea orang jang soedah dewasa 
boleh datarg menghadiri. 

tenan ji —a 

PALEMBANG 

Pembantoe H, menoelis : 

Gemeenteraad Palembang 

Gemeenteraad Palembang mengada 
kan rapat permoelaan dengan anggota 
anggotanja jang buroe. Diroeangan 
publiek, dimana djoega disediakan 
koersi, tidak ada jang kosong, menja 
takan bahwa pendoedoek makin ta 
roeh perhatian kepada Gemeenteraad, 

Lain dari pasa itoe publiek djoega 
ingin mengetahoei, tindakan apa jang 
akan diambil oleh wakil wakilnja da 
lam Raad itoe. 

Dalam ini vergadering dibitjarakan: 
Installatie anggota Gemeenteraad 

boeat periode 1938/1942. 
Ozntoek menjamboet tentang instal 

latie ini oleh toean toean Faber dari 
fraetie V,C., R. Mohd Akib, W, V. 

  

“TUTORIAL 
STENO   

pembantos tt. Astim dan Wiraperwa-! 

Doop,. Mohd. Tohir, R. Achmad, 

Jauw dli lagi, dioetjapkan terima ka 

sih daa sedapat moengkin akan be 

kerdja bersama sama dengan Gemeen 

te boeat kepentinyannja pendoedoek 

oemoemnja. RUN 

Agenda jg terpenting ialah oesoel 

mengadakan college van Burgemees 

ter dan Wethouders. 

Mr. Jauw mengoesosikan berhoe 

boeng dengan amat banjaknja pendce 

doek dalam Gemeente Palembang, ma 

lah lebih banjak dari pada Gemeente 

Medan dan Padang, beliau memadjoe 

kan ampat kandidat, soepaja dari ti 

ap tiap golongan ada jg mendjadi 

Wethousjer. Voorstel toean Jauw itoe 

djoega disetoedjoei oleh t. WV Doop 

Voorzitter memberi djawaban bah 

wa adanja College van. Burgemeester 
en Wethcuders dan voorstel t. Jauw 
itoe akan dimadjoekan kepada toean 
Goepernoer boeat Soemstra di Medan. 

Kemoedian menetapkan badan ba- 
dan boeat merantjang begrosting ta 
hoen 1939 dengan kesoedahannja se 
bagai berikoet : 

Voorzitter bagian Hoofdbegrooting 
adalah R. Mohd, Akib, sedangkan 
boeat penjelidikan begrooting peroe 
sahaan jalah toean K, A. Schaiffer. 
Barhoeboeng dengan diboekanja Nij 

verheidschool jang pada waktee ini 
bertempat digedong Medan Pertemoe 
an, maka oentoek mendirikan sekolah 
baroe, Raad menetapkan akan diberi 
kan wang bantoean f750.— dan ke 
moedian f 100.— tiap tiap boelan, 

Agenda rondvraag antara lain telah 
dipergoenakan oleh toean Mohd. To- 
hir tentang nasibnja kaoem djagal di 
pasar Palembang, jang oleh voorzit 
ter didjawab bahwa akan diperiksa 
pja. Djam 8 malam vergadering di 
toetoep. — 

Oppas mendjadi madjikan 
memalsoe tarida tangan: 

Seorang oppas BPM. Pladjoe ber 
nama K. beloem berselang lama ini 
telah ditangkap oleh politie, karena 
ditosdoeh memalsoe tanda tangan 
chefnja. Doedoeknja perkara kabar 
jang kita dapat ada sebagai beri 
koet : 

Dengan tidak diketahoei oleh chef 
pja K. pada tanggal 3 September 
telah dapat memalsoe tanda tangan 
chefnja, sehingga K. dapat mengam 
bil wang sebanjak f 100— Karena 
dengan tidak bekerdja berat telah da 
pat wang begitoe banjak, maka per 
boeatannja itoe dioelangi lagi, djoega 
dengan sedjoemlah seperti terseboet 
diatas, Sebab soedah mempoenjai 
wang f 200.—, pada tanggal 14 Sept. 
K. minta berhenti dari pekerdjaannja, 
permintaan mana oleh chefnja di 
kaboelkan. 3 

Tapi sebeloem K, dapat meninggal 
kan Pladjoe, doea hari kemoedian 
berhentinja, pemalsoe tanda tangan 
itoe telak diketahoei, jang terpaksa 
politie mesti tjampoer tangan, 

en OKE Pena 

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

Siong & Co. 
Laan Holle 8 Tel. 2918 WI, 

Baroe trima masin ys dari listric merk 

SPARTON en motorfiets merk ESCO 
pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer, 
    

DIADJARKAN DENGAN 

PRACTISCH DAN MOEDAH DIMENGERTI 

Alamat: Gg. Klintji 34, 
Sawah Besar 73. 
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| COMITE PASAR GAMBIR LOEPA? 

Salah satoe pembatja mengirim s06 P5 5 £ 

| at seperti dibawah ini: 
Toean toean redaksi | 
Dengan peraotaraan t. “Bedjat" saja 

harsp soepaja toean dapat memoeat- 
kan maksoed saja sebagai dibawah ini: 
(Tentang redsctienja saja serahkan ke 
pada toeun Bedjat sadja). 

1. Dalam waktoe Pasar Gambir ddo. 
29/30 Augustus 1938'di Pasar Gambir 
telah diadakan “Concours Ngibiog'. 

2, Poetoesan komenangan telah di 

oeraikan dan diwaktoe itoe djoega te 

lah diserahkan pada masing2 jang men 
dapat prijs dalam groep B (moerid) 
dihadiahkan 1 medali brons. Akan te- 
tapi, oleh karena medalinja itoe boe 
kan medali oentoek “Concours Ngi- 

bing“ maka didjandjikan oleh Comite, 
bahwa medalinja akan dibikin doeloe 
sebagaimana mestinja, 

3. Oleb karena itoe maka saja jaug 
taoe sekali bahwa medali jang didjang 

djikan itoe hingga sekarang beloem 
keterima oleh jang mempoenjai hak 
(jang mendapat prijs), tentang ini 
entah dimana kesalahannja, maka oleh 

karena itoe djika tosan Bedjat dapat 
menanjakan dengan perantaraav nPe- 
mandangan” ssja membilang terima 
kasih adanja, 

Pembela jang men- 
dapat prijs. 

Eh, eh, roepzuja boekan Bang Be- 
djat sadja jang sok sok loepa. Pasar 
Gambir Comite djoega bisa kaloepaan. 
Kalau bener begitoe, waaa, nggak 
beres dong, Soedah tantoe perloe di 
oeroes, Tapi sebetoelnja aoerat itoe 
salab adres, moestinja lebih tepat kalau 
dikirim kepada comite itoe sendiri, 
nietwaar ? 

Tjoeman (althans kalau betoel) 

tjaranja mengatoer programma harees 
dan wadjib ditjela. Masakan comite 
begitoe besar, nggak bikinin medali 
doeloean, sebeloempja ada kongkoeres. 

Comite kampoeng, biasanja sebe 
loennja bikin wedstrijd ini of itoe 
lebih doeloe soedah kelilingan ' kemana 
m3aa tjari prijs priji, masa” ijja Ko 
mite begitoe besar mace kalah sama 
komite ketjil2an. 

Aneh, tapi nggak morstahil. 
ig agan ,vergeten is menzchelijk ", 

we 
2 

Ada satoe #oal lagi jang bang Be- 
djat maoe toelis, 

Boeng Awet dari 
kirim soerat begini: 

Bang Bedjat, 

Saja ini barangkali saleh satoe 
- abonr6 Pem, jang paling awet. Boe 
kan awet sambil nebteng atau asal 
batja, tapi awet dan setia. Pendeknja 

poenja hak penoeh atas uitkeering ka 

Isu adjal tiba. Bebagi orang awet, me 
boeroet pemeriksaan saja tanggal 1 
October ini Pemandangan persis 5 
tahoen mendjadi dagblad. 

Apa tidak baik dibikin insigue se 

bagi souvenir dan boleh dipakai oleh 
pembatja, desnoods dengan bajaran 
30 cent atau lebih ? 

Si Awet, 

Lo, insigne koemaha? Bang Bedjat 

mah moepakat, asal dalam insigne 

nggak dimoeat gambarnja empok Be 
djat, Kalau banjak jang maose, bang 

Tanah Abang 

Bedjat djsega maoe, 

BANG BEDJAT 

  

KALIBAGOR DAN DAERAHNJA 
Pembatja kita menoelis : 

S8 F Kalibagor 
Penggilingan per- 
tama habis. . 

Moelai tanggal 30 September kam 
pague pertama dari Sf, ,Kalibagor” 
diberentikan. 

Penanaman 1939/40 

Penggalian tanah boeat kebon bibit 
tahoen 1939-40 kini telah dimoelai. 

Api dapat menari 
Tachajoelkah riboean 
Orangitoe? 

Bedjak seboelan lamanja ada kabar 

rahsia di Kalibagor. Seboeah tegalan 

terletak dekat Vervolgschool klas Il, 

tiap tiap malam dibandjiri ribosan 

orang. Tertarik ingin mengetahcei 

apa gerangan jang mendjadi gara 

gara, maka pada malam 28 kami da 

tang menjelidiki. 
Matahari telah terbenam, tetapi dja 

lan raja Kalibagor — Banjoemas tetap 

ramai, kebetoelan waktoe kami me- 

ngoendjoengi. Mereka berdiri sedikit 

djaoeh dari tegalan itoe, dan agaknja 

ada jang dinanti. 

  

IM tegalan itoe (jang ta'ditanami) moen 
|| tjoel bajangan rabsia, berwoedjbed api. 

Ditjeriterakan pada kami, bahwa di 

Kami telah saksikan sendiri pada djam 
M malam datanglah soenggoeh soeng 
goeh api dari riwboe bamboe, dan me 
nari kian kemari. 

Oleh karena ketacbajoelan bangsa 
kita masih agaknja beloem hilang, ke 

djadian aneh ini telah menarik riboe 
an orang disekitaroja, Moelai matabari 
terbenam riboe riboe manoesia menoe 
djoe kesitoe dan menantikan hingga 
melihat tariau api itoe. Andai pada 
djam 11 beloem menjaksikan, maka 

mereka menoenggoe hingga djaoeh ma 

lam koerang lebih djam 3. 
Djika beloem poela menjaksikan 

kembalilah mereka keesokan harinja, 
sampai rasa batinja poeas. 

Assisten wedana Soekaradja, 

dan kliwon Kalibagor mendengar hal 
ini, dan oentoek mentjegah keadaan 
jang ta“ boleh diharap. maka Kaliba- 
gor dan daerahnja kini didjaga de 

ngan keras. 
Oentoek keterangan pada pembatija, 

telah kami saksikan sendiri, adanja 
api rahsia jang datang dari tegalan, 

timboel antara djam 11 dan 12. Sete 

lah setengah djam mengadakan tarian 

api itoe menghilang seketika setelah 

meninggalkan sinar jang terang (se 
bagai 1istrik), 

Hingga kini rabsia itoe beloem ter 
Baba bagaimana djoega ambtenaar 

aa dan polisi desa menggiatkan 

iri 

  

     JERITERA Jan 
  

ss“... Patah hatinja" 
Fantasie: Nanie Sudarma 

»hakilaki .. . Bah! ,.. orang Ia 
ki laki palsoe semoea | Sekian banjak 
vja kaoem kita jg menderita kepahi 
tan dan kepedihan hati, sekian ba- 
njaknja kaoem kita jg mendapat ma 
lapetaka, sekian banjaknja kaoem ki 
ta jg djatoeh sengsara, sekian , . 
jah . 3 . sekian poela banjaknja jg 
menghemboeskan njawanja, disebab 
kan oleh kekedjaman dan ke 
palsoean orang laki laki, Kau ta 
hoe, babwa akoepoen hampir sadja 
djadi korban kepalsoean orang laki 
laki, Kau tahoe, bahwa akoepoen ham 
pir sadja akan loepakan dirikoe dan 

akoe berniat menghabiskan njawakoe? 
kautahoe, bahwa hampir sadja akoe 
djatoeh sakit karena sangat besarnja 
kepedihan jg koederita? Och 

. djika akoe lekas “insaf akan na 
sibnja seseorang manoesia, nasib ma 
na haroes kita terima dengan kete 

goehan iman .-, tentoelah a- 

koe telah lama meninggalkan doenia 
jg fana ini, 

Mari koeterangkan, bagaimana ke 
djamnja orang lakilaki. Kau tahoe, 
3 tahoen lamanja akoe bertoenangan 
dengan Seepardi. Atas permintaannja 
waktoe pertoenangan itoe disengadja 
dipandjangkan, karena ia bermaksoed 
beroesaha doeloe, oentoek mengadakan 
persediaan, Didalam tempo 3 tahoen 
itos ia memaksakan dirinja menjim 
pan oeang dan beroesaha agar soepsja 

mempoenjai roemah sendiri. Maksoed 
jang baik ini tentoe sadja akoe setoe 
djoei, Keutahoe, ia bekerdja di Ban 
doeng. Tiaptiap hari Saptoe ia da- 
tang kemari dengan kereta penghabi 
san, Esok harinja poelang dengan laat 

asta trein poela ke Bandoevg Dari 
Bandoeng ke Bogor poelang balik oen 

toek ongkos sadja tidak sampai tiga 
roepiah. 

Akoe tjoba larang datang saban 
minggoe dan koesoeroeh simpan wang 

jg biasa dipergoenakan ongkos itoe, 

Ia menoeroet. Sesoedah itoe hanja sa 

toe boelan sekali ia'datang menengok 

akoe, Wangrja dipostspaarbank telah 

beratoes roepiah. Telah lama ia mem 

beli poela roemah dengan menjitjil. 
Tiga tahoen telah laloe ! 
Ia moengkirkan djandjinja ti 

Ia ., . ia tidak ingat lagi kepadakoe. 

Akos tjoba selidiki dan akoe menda- 

pat keterangan, bahwa ia telah beroe 

bah adat tabiatnja. Ia mendjadi se» 

rang pemabok. Ia mendjadi seorang| 

Don Yuan.. 
Hampir tiap tiap malam ia ,pelesi 

ran“ dengan perempoean djalang. 

Wang simpanannja didalam beberapa 

boelan sadja habis. Beberapa kali a- 
koe tjoba kirim soerat kepadanja, te 

tapi tidak ada djawaban apa apa, 
Ach lakilaki,. ! Ik haat alle man- 

nen . 3 Ha 

» Tjitjih . . akoe Mata kabar bah 

wa Boevardi sekarang ada diroemah 
sakit Tjisaroea ?“ 

»Biar dilangit dia ada . . !“ 

»Apakah kau tidak bermaksoed me 
nengokoja 1s 

»Menengok ?? , . Bah! . . Akoeha 
roes menengokuja??. . Tak maoe la 
gi akoe melihat tuoekanja dengan se 

belah matakoe |“ 
»Hari Minggoe depan akoe bermak 

soed akan menengoknja . “ 
» Pergilah I« 
“Akoe heran, mengapa ia dirawat 

disana? Bilarauakah ia mendapat pe 
njakit tb c, ?« 

“Kautahoe, , « penjakit itoe moedah 

didapat, apalagi bagi mereka jang hi 
doepnja tidak berketentoean seperti si 

Soepardi, tentoe sadja ia moedah men 
dapat tbc... Dug, .. akan kaupergi 

menengoknja rs 
jan « 

« Pa 

“Tieg , ,och, . kaumenengok da 

koe? Tidak dengan Wiarsihkoe ?« 
»Tidak . 
" Bagaimana fa”. 
“Baik . 
“Soekoerlah, 7 gahoetnja dengan air 

matanja berlinang linang. ”Tahoekah 

ia bahwa akoe dirawat disini ?” 

"Jah, .. ia tahoe, tetapi ia tidak 
maoe menengok KA 

»Tidak apa, . . sebab ia tidak me 
ngerti akan maksoedkoe, . . Biarlah 
ja tidak mengerti, .. biarlah ia mem 

bentji dakoe, sebab dengan kebentjian 

nja itoe ja akan tertolong, : 

» Bagaimana maksoedmoe Soep ?“ 
» Kepadamoe baiklah koeterangkan : 

Kautahoe, .. bahwa akoe telah ber 

toenangan jang sangat tegoeh dengan 

Wiarsih, Ketjintaankoe, kasih sajang 
koe kepadanja, tak dapat akoe meloe 
kiskan dengan toelisan atau dengan 

perkataan. Tiap tiap detik djantoeng 
koe memoekoel, tiap detik  akoe 
mensrik dan mengeloearkan napas 

koe, . . darahkoe, napaskoe, . . penoeh 
dengan kesajangan dan keljintaan jg 

tidak berbatas kepadanja, 

Dalam tiga tahoen akoe bertoena 

ngan dia, didalam tiga tahoen itoe 

hidoepkoe sangat sprihatin“, seba 

hagian dari gadjikoe koesimpan di 

bank, . akoe membeli roemah oen 

toek akoe dan Wiarsihkoe apabila 

akoe telah kawin dengan dia., 

Tetapi... het leven is wreed, . 

Pengharapankoe dengan pengharapan 

nja,. . tjita-tjitakoe dengan tjita tjita 

nja jang gilang gemilang, ... dengan 
seketjap mata sadja hilang sebagai 

baik ?“ 

.|deboe ditioep angin. 
Kau tahoe akan sebabnja ? 
Penjakitkoe inilah...! 

Setelah akoe berichtiar tiga tahoen la 
manja, setelah akoe bekerdja dengan 

tidak mengeval pajah setelah wangkoe 
terkoempoel, setelah akve mempoenjai 

roemah sendiri kompleet dengan isinja 
»..ceb , . datanglah itoe berita“ jg 
mematahkan hatikoe, berita jg berarti 
mematikan segala tjita tjita dan peng 
barapankoe itoe. 

Waktoe akoe diperiksa oleh dokter 
ternjata bahwa akoe menderita penja 

kit tbc jang telah sangat mendalam 
jang .. tidak dapat ditolong lagi. 
Karena penjakitkoe itoelah maka 

akoe poetoeskan perhoeboengankoe 
dengan dia. Akoe poetoeskan . . kare 
na kasih sajangkoe kepadanja ., “ 

mKaupoetesskan perhoeboenganmoe 
karena kasih sajangmoe kepadanja ?“ 

»Jah ., tetapi ia tidak tahoe dan 
tidak mengarti ,. dan biarlah ia tidak 

mengarti , . “ 

»Apakah maksoedmoe? " 

»Tjoba kauperhatikan: Apabila 
(setelah akoe tahoe bahwa badankoe 
mengandoerg penjakit jg sangat ber 

bahaja—) akoe kawin dengan dia, ke 

bahagiaan jg akoe tjita tjitakan, peng 
harapan jg skoe mimpi-mimpikan, ten 
toelah tidak akan dapat berdjalan de 
ngan lama, Satoe, paling lama doea 
tahoen, akoe akan maninggalkan 
Wiarsih. Ia akan patah hatinja diting 
galkan dakoe oent»ek selama lamanja, 
ia... akan ketoelaran penjakitkoe 
jg akan membawa kesengsaraan hi- 
doepnja ».. apalagi kalau dalam 
perkawinan jg tidak lama itoe akne 
mempoenjai anak, , . . tentoelah akan 
lebih pedih poela ia menderitanja. 

Karena akoe telah dapat meramal 
kan, bahwa perkawinan kami itoe 
akan menimboelkan kemalangan lahir 

bathin kepadanja, akoe oeroengkan 
Puan itoe, akoe tinggalkan dia 
karena .., kasih sajangkoe kepadanja. 

Djika io tidak kasihan kepada 
nja, djika akoe tidak sajang kepada 
nja, ... tentoe akoe adjak ia kawin 
dengan segera Rana 

Sekarang jang mengenai dirikoe: 
Karena akoe tahoe, bahwa hidoepkoe 
tidakkan lama lagi, akoe pergoenakan 
waktoe jang sedikit itoe oentoek ber 
soeka soeka. Akoe pergoenakan 3eba 
hagian wang simpanankoe, .., jang 
sebahagian lagi beserta roemahkoe 
akan koesreabkan nanti kepada Wiar 
sihkoe , . . Wiarsih, jang koetjintai 
an koesajangi dengan sepenoeh ha 
tikoe , .     
   an Bana ME mb 

| 

  

Sia 3 SA KRU Henna 

Mba ae Rn akta Hi 
  

. Ikoe, ... apabila ia tahoe akan kasih 

     

    

  

  

      
Kau dapat melihat sendiri keadaan 

dirikoe sekarang ini, Tidak lama lagi 
roepanja akoe haroes berpoelang ke 
negeri jang baka, meninggalkan Wiar 

sihkoe . , . oentoek selama lamanja. 

Pengharapankoe, . . . biarlah Wiarsih 

bersoeamikan seorang jg baik boedi pe 

kertinja, agar ia dapat mentjapai ke- 

babagiaan hidoepnja jg ia tjita tjitakan, 
kebahagiaan jg ia harap barap siang 
malam... 

» Och . . , kalau ia tahoe, .. , ten 

toe ia... tidak membentji kepada- 
moe Soep . ,. . 

» Biarlah ja tidak tahoe, . , . biar- 

lah ia tidak mengerti, . . , sebab. 

apabilaia tahoe akan keadaan dirikoe, 
apabila ia mengerti akan maksoed- 

sajangkoe kepadanja, akan lebih . 
patah batinja.... 

(| dilarang mengoetipnja J. Oa as anmasa     
    

Maa ee NAN MN SA MEA NS 

Kita baroe menerima pengiriman baroe, beroepa: 

@ PILOT VULPENHOUDERS @ 

Matjam-matjam warna dan tjoraknja, memakai alat pengisi 

vacumatic, sedang tempat tinta demikian roepa, sehingga tinta- 

nja bisa dilihat dari loear, Harganja moelai £ 1.75. 

Pada tiap2 pembelian satoe vulpenhouder, nama toean boleh 

ditoelis (gegraveerd) dengan gratis atas tangkainja. 

  

  

  

   

      

  

  

Memberi akibat jang memoeaskan 

Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis 

boeat kantoorpractijk jang toelen 

Toean ingin Pen Sngin - Fecinah sendiri ? ? ? 

Lekas berhoeboengan dengan Bank ,,Beringin". 

500. — 
1000.— 
1500.— dan 
seteroesnja. 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 

» 3— $ 

SEMOEA PINDJAMAN goena roemah-roemah itoe TIDAK DI- 

POENGOET RENTE. Beringin” adalah satoe-satoenja Bouw- 

3 

roemah , 
roemah ,, 

spaarbank bangsa kita jang terbesar dan didasarkan atas sjarat 

agama kita. Keterangan pada Directie Bank 

Schoolweg 6, Bogor atau Agenten. 

N.B. Soerat menjoerat HAROES disertai franco. 

» Beringin", 

Hawa soedah berobah panas. 
Lida, bibir, moeloet pada meletoes2, dan tengorokan rasanja kering, 

Boeang-aer sanget soesah dan tida tentoe, mendapet sakit me- 

djen, atau makanan koerang antjoer, mata sering mengantoek. 

Pesenlah sekarang satoe flesch : 

Djamoe Sriawan Tjap Lampoe 
Ditanggoeng tida lama semoea penjakit linjap, tentoe badan 

mendjadi seger dan sehat kombali 

Harga 1 flesch besar f 1.— 

Bisa dapet pada: 

Djamoehande! & Industrie 

»TJAP LAMPOE" 
Bandoeng : Kosambi 233F - Tel. 1034, 

Bat.-C: Sawah-Besar 2N - Tel. 5563, 

S'mie: Capitolstr. 9B, B'tenz: Gasfabriek- 

weg GA, Tjimahi: Drog. Carelly. 

  

Wettig Gedeponeera 

  

PES CanBan 3 in MI     
Mas 

laki-laki, 

» MARAS« 

Bikinan Zwitsersch fabrikaat 

Horloges dari dan Verchroomd 

Boeat dan perempoean 

Nek dan ,CYMAs" 

» 

10 tahoen garantie 

Sedia jang waterproof dan roestvrij. 

Semoea harga2 direken pantas dan boleh 

bajar menjitjil dengan ringan, 

Firma TJONG & Co. 
Batavia-Centrum, 

Tjiandjoer, 

Soekaboemi, 

Bandoeng. 
Buitenzorg, 

  

  
KS NAN Ti at 

@ TOKO OKAMURA ? 
KRAMAT 4 BATAVIA-C. TEL. WEL. 5974 

MESISERASN BENERAN PRA “DA NA 

Ma NAME AD NN MN AE SIANTAR TES 

d 10-Vi - 
ai meta CURSUS Blindaysteem | 
Leeraressen TYPEN Rhythmisch 

en Leeraren Snel 

Deskundige 
Aesthetisch 

Leiding a Practisch 

G. Sentiong 42 - Batavia-Centrum. 

2, | 

ai di
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golfengte 105 
( Oct. 

Lsgi e Boca f 
$ Tone Arab modern 

1... Lagoe Melajoe Seberang 
. Pembatjaan sk. 
an Tionghoa 

Lagoe Hawaiian 

6 Djawa 
23 rkest 

  

ai Lagoe lagoe Djawa 

" loeh Pakoean" 
3 TA siang Lagoe Krontjong dan , 

Stamboel 
I—, lohor Lagoe Hawajian 

5 Peta Berhenti 
b.— sore Miss K-y Flower andi 

10—, 

(dam siang 

| 3 12.— » 

oe Gamb. Kromong) 

— Gamelan Soenda »Ga- 2 

Dihoeboengkan denga 
Geredja Tionghoa 
Kie Tok Ka.uw Tong 
Patekoankerk. Bat.-0. 
Roepa roepa lagoe kron 
tjong 

.Klenengan Soenda ,8e 
kar Familie“ 
Melandjoetkan Klene 
ngan Soenda ,,Sekar Fa 

r milies 
in Toetoep 

PMH 45 M Batavia II 190 M, Ban 
doeng II 103 M, 

1130 155: 

— sore Ketjapi paksi rebeb dan 
soeling tiada dipjanjikan 

6.— , Kepandoean dioeroes oleb 
—. Pandos Indonesia (PI,) 

4 . B:tavia 
645 ', Arab modern 
655 , Studio Orkest 
na Berita berita soerat cha 
ra bar dan sport djika ada 
Be ai Pembitjaraan . tentang 

$ »Mentjahari  pentjoeri 
-aak perawan“ dioeroes 

ia oleh Balai Poestaka 
MIO Wejang koelit mengam 

bil tjeritera ,Eadang 
S Werdiningsih" 

A,— »  - Toetoep 
».. PMN29M. 

1— Minangkabau Saio 
12.— . Toetoep 

"Ben en3 Oct, 
PME 45 M, Jia II 190 M.   

— her Flaming Siring 
9,30: “5 Lagoe Krontjong dan 

/ 4 Stamboel 
7.— malam Motjopat oleh toean 

Peka . Mandejono . 
ESAB Hn Pendjawaban soerat dan | 
Pa emberian tahoe oleh 
PA ea : engoeroes 
8.— ',  Lagoe Djawa 

1880 , - Lagoe Melajoe 
”9,— ,  Lagoe Hindoestan ' 

9,30 , Lagoe Ambon - 
10 — Berhenti 

 PENJIARAN NIROM TIMOER 
Ta — Djawa Barat 
T Kandosog II 103: Batavia II 186 

ti PLP 27, PMH 45, PMN, 
PMH 45 M, Batevia II 190 Ban- 

.. Sabtoe10Oct. 
| PMH (45 M), Batavia II (190 M) 
Bandoeng II (103 M,) 
N— siang Tjelemwpoengan Soenda|: 
Ne atati Perkoempoelan ,,8e 

3 0. kar Fimilie", 
3 30 | Berbagai Ingos krontjong | 
1.15 lohor Langendrijan 
PMH: 45 Batavia II 190 M Ban- 

doeng Il 103 M 
"B,— bore” Ketjopi Orkest 

0 De 6 y imbang rome 
8.45 ,  Harmonica Pa 

      

7,40 pe gaga Da 1 a soera 

8— , Studio Orkest 

9,30 , Gamelan Djawa 
9,50 - 5 an "Hoompa Hati 

12— , Tontoap 
: Ming ggo02 Oct, 

PMH 45 M, Batavia it 190 
| Bandoeng II 103, - 
9— pagi Wilbelmus 
0.03 ,” Gamelan Dolanan Djawa 
9,30 , Bara Barat 
9,45 ,  Lagoe lagoe Geredja. da 

lam bahasa Batak 

Sekar | 

M)| 

Bandoeng II 103 M 
5,— sore Ketjapi modern 

3 Gamelan Soenda 
SU 5 Ida Lagoe Tionghoa Yang 

—. Khiem 
168.40 , Mana Soeka 

7.40 malam Berita berita sk dan 
dagang 5 : 

8— Ketoprak Sri Tjahja 
dasi Moeljo -. 
Ia 3 Lagoe Arab modern 
8,40 Pemandangan Oemoem 

bana (Persoverscbt oleh t. D 
ia Koesoemaniograt 
'”'0— » Harmoniumorkest , Peng 

hiboer Hati" : 
10.— Krontjongorkest Aro 

: ma" 
11,80E:', Toetoep 
Pa PMN 29 

11,— malam Krovtjongorkest , Aroma" 
12—.,.  Penoetoep. 

SRI 
“Golflengte 86.96 
Saptoe 1 Oct 

6.— sore  Ohabarchabar dalam ba 
hasa Belanda 

'» Hawaiian - muziek soko (680 
ngan The Jolly Music 

Fi # Makers 
8 — - malam Berita pers . 
8:16 “». ' Kronijong-orkest oleh 

5 perkoempoelan Sinar— 
S0 Belan 
KE n Toetoep 

Minggoe 2 Oct - 
6.— pagi Pengadjian Al - @uran 
Eu ani 
6.30 ,  Plaat plaat lagoe berma 

an matjam 
I— »  Tjempoengandari Studio 
1,— lohor Toetoep 
5.— sore Kinderuurtje H W   SU Tatakrama Djawa 

6.— 

6,20 

6.40 

"“o1O 

7.20 
730 
1,65   

7.— malam Pers - overz cht 
8— , Plaat plaat lagoe Djawa 
339, Lelampahan  sesampoe 

ning pedjah 
9— Klenengan 
1— Toetoep 

Benen 8 Oct 
10,— pagi Klenengan dari Keraton 
2.— lohor Toetoep 
5,30 sore Plaat2 lagoe Santiswaran 
KA Plaat plaat Ig Hawaiian 
8,45 , Berita pers 
7.— malam Peladjaran bahasa Kawi 
Ini Ohabar cbabar dalam 

bahasa Belanda 
745 ,  Plaat plaat Langendrijan 
815 ,- ' Membalas soerat-soerat 
9,— Klenengan 
1,—.. Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, 
Boerabaja Arcbipelz. Zender 68 

Djokja n 128 , Semarang II 111: 

Soerabaja II 95 

“8olo II 120. 
Min ggoe 2 Ost. 

5,— sore 

7 

7.— malam 

3
.
 

Soerabaja II 68 m dan IV 129 m, Sama 
rangil lil mw. Djokjall 128 m 

Solo Il 120m 

9,— pagi Ketoprak dari perbin& 
: poenan ,Sriwidodo"“ tje 

ritera » Dewi Prabaretna 
| atau Pandji poelang 

L.. Djiwa" 
2,— lohor Toetoep 
5.— sore  Mengadji @Moer'an 
5,15 , Ohotbah teutang Agama 

» slam 
6,— ',  »Tentang kepandoean" 

2 dioeroes oleh KBI tjb 
. Beerabaja : 

T.— malam Pemandangan loear 
6 negeri 

7.20 , Berita pers jang paling 
(00 achir, (djika ada) 
Teka tan Lagoe lagoe Tionghoa, 

Mandaija 
7,30 ',  Peladjaran bahasa Tiong 

- hoa (Mandarijj :) 
8.— , Batak Orkesi , Andalas" 
9— Lagoe lagoe Tionghoa 

modern 
9.15: Disamboeng dengan Zen 

der SRI 
12.— 3, Toetoep 

Benen 3 Oct, 
S'baja II Golflengte 68 m dan IV 129m 
6.30 pagi Roepa roepa lagoe Kron 

tjong dan stamboel 
715 , Toetoep 

Soerabaja Il 68 m, danlV 129 m, Sema 
rang Il tilm, Djokjall 128m 

Solo!1 120m 
Njanjian dan Dongengan 
anak-anak Tionghoa 
Roepa roepa l-goe kron 
tjong dan stamboel 
Memperdengarkan Wa 
jang Orang ,Srimoeljo" 
dari Solo 
Ketoprak ,Darmo Tja 
ritos 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe lagoe Bali 
Membatja kiteb Indjil 
Lagoe lagoe Geredja 

     

    
   
    
     

      

    

    

        

   

       

       
     

     

     

  

   
       

55.5 Yang Khiem Orkest 
10.— , Biarau pembatjaan tem 

bang Motjopat 
FE Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— tym 12.— 
latas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaia 181 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 106, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 
Sabtoe, 1 Oct, 

5.03 sore” Thee concert 
6.30 Lagoelagoe Hawaiian 
7.— malam Perkabaran 
1 Tentang penjiaran pro- 

gramma 
1284 Mana Soeka 
1,50 Pidato Anna Klaasen 
8.10 , Mana soeka (landjoetan) 
530: Lagee piano 
9,15 ', Opera concert 
1G23 “5 Don Kcezakken koor 
10455 Lagoe dansa 
12— Toetoep 

Minggoe, 2 Oct. 
7,30 pagi Penjiaran dari geredja 
845 , Beberapa lagoe 

Io Melandjoetkan penjiaran 
geredja 

1102 siang Beberapa soli 
130“ Operette 
12— , Matinee concert 
1250 Fvorman's Orkest 
1.20 lohor Perkabaran 
POOL Lagoe perdjamoean 
A20 Mengoelangi perkabaran 
230 Toetoep 
503 sore Lagoe dari Budapest 
6— , Tentang bijbel 
6,20 , Lagoe lagos piano 
6.50 Cuncert 
7.50 malam Perkabaran dan berita 

sport — Batavia 
8— Tentang penjiaran pro 

gramma 
808 ,. Berita sport dari S'baja 

Concert Oh 

8.40 , Pidato oleb Pater Bor- 
2 romaeus de Greeve 

905 , Njanjian njanjian 
GRO Penjiaran bridgen 
950 , »3weet Music" 
10— , Ooicert 
IL— Toetoep 

B. R. V. 
Batavia I 157,29 m. Batavia Il 61 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Boeka- 
boemji 12,18 m. 

Sabtoe, 1 Oct, 

  

b.— sore Orkest: semoea zenders 
6— Beberapa njanjian 
6,45 , Berita pers, Archipelz, 
645 , Lagoe gembira: Stadsz. 
71,— malam Orkest: semoea zenders 
8,— Phohi Relay 
DlO Mana Soeka. Lagoe lagoe 

Belanda 
10,— Lagoe gramophoon 
ll —., Toetoep 

Minggoe, 2 Oct, 
8.— pagi Orgel: Archipelsender 
840 , Beberapa lagoe lagoe 
RI tg Penjiaran N cro 
8,— Orkest : Siadezender 
9— Vocaal 
95, Lagoe Zigeuner 
1030 , Lagoe piano 
11,— siang Aecordeon 
th Beberapa lagoe 
Ia Lagoe gembira 
2,— lohor Toetoep 
5,— sore  Operette 
6.— Lagoe serieus 
630 Vocaal 
7.— malam Symphonie 
1420» Lagos gembira 
TAS Pemand, Loear Negeri 
8— Melandjoetkan programa 
815, Tentang sport : Stadez. 
Bibi Beberapa lagoe: Archi- 

pelzender 
8,40 ,» Mendjawab rapport rap- 

port pendengar 
9.— BRV Swing School 
945 Garmen : 

10,385 .Lagoe gembira 
1,— , Toetoep 
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MAGELANG 

Iseplah teroes Lisong tjap Daon 
seperti jang di atas ini! Berarti bikin Makmoer tanah INDONE- 
SIA. Bisa beli ditoko-toko dan waroeng-waroeng. 

Tabaks - Fabriek 

M.D. ALI Merk ,,WIROGOs 
PAJAMAN (MAGELANG). 
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Beladjar di D Ti 
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“AR MU Ban 

  

      

   

3 

   K etera n xa 
pat gelaran Dr. «   

  

  

   
   

  

   

petoy Scb 
nengambil 

8 Csurse semoeanja ada 6 tahoen 
i'y lantas m 

   
   
   

    

     School.» 
empoenjai oedjian ke 

           

  

   

  

   

  

    
    
    

  

     

   
   
   

sami gan 
Lsgere ecbocl. 

dengan Mulo. Seorang 
le School wiskundenja, 

lepja dan natuurkundenja le 
h dangan seorang tamatan 

   

  

   

: .. erbouw University dengan A 

— Seorang tamatan onderbouw Uni- 
yersiy wiskunde seheikunde dan na | 
tuurknodenja, lebib djaoeh dengan se 

ang tamatanA MS,” : 

  

ih sekali, oleh karena #ysteemnja laio. 
1. Vakscholen Hoogesceho 
Aa naa Ne Sa an 

Sekolahan vak ada doea matjam: 

| 8, Dari Primary School, beladiar 
| doea tahoen lagi. Mereka bisa beladjar 

| pertanian dan perdagangan tjoekoep 
oentoek mendjadi boedak pada salah 
satoe oesaha. » 

b. Dari Middle Schonl, beladjar tiga 
taheen lagi. Mereka bisa beladjar po- 

moe 

  

psbrik atau partikelir, 
SekolahT inggi. bisa beladjar. 
a. Politiek, ekonomie, ilmoe hakim 

perdagangan. | 
b. Ilmoe kedokteran, 

Matjam University. 
a, Jang kami b'sa beladjar: politiek | 

ecenomie, ilmoe hakim, literatuur | 
ilmoe perniagaan, seperti di Muij 
Uoiversity: ai ap Sp 

b. Jang kami bisa beladjar: Tebn'k 
seperti kemekia, elektris arkitek dli 
migalnja di Tokio Uwiversity. 

c. Ilmoe kedokteran seperti di Jikei 
. Vaiversity. GANDA DI 
d, Ilmoe politiek dil plus Ilmoe ke 

dokteran. Kei's Usiversity, 
c, Timoe p”l'tiek p'us Ilmoe tekniek, 

Waseda University. . 
Tempatsekola i 

—. Oleh karena di Japan ada banjak 
sekolahan vak dan Uuiversities kam 
ta' bisa menjeboet nama 3atoe satoenja, 

  

       

      

   

  

   

  

tah 

" Matjam-matjam se 

“Post Grad ua t 8 Course ta hoen 

1 Mighar Bakapei la 

Middle School 5 tah Go pn——» 

Primary School 6 tahsen ——» 

nda-| Pada tahoen 1931 di Japan ada: 
nnja bia | 

Isekolaban menengab) 51 boeah. ba- 

Aa EN “Ifdilosar kotta TokyoJ beladjar kemia | 

IKeloeasan Middie School (sekolahan 

. Ilmoe percelein (kesamik). 

| Waseda University di Tokyo. 

” Perbandingan sekolah di Nippon| 
dengan sekolakan di Indonesia soe- 

3 litiek, ekonomie, boeat dokter gigi il-| 
hoexoem, perdagangan dan tecb| 

viek, tjoekoep boeat bekerdja dipabrik | 

.len biasa doea kali makan. 

h?itoe. | 

  

  

oe dari Sec- 
di Solo 

kolahandi Japan 
Beladjar dergan pimpi- 
nannja professor (Oen- 
toek mendapat gelaran 

Dr.) 

. 

Ketjoeali boeat dokter 

(4 tahoen) 
(Oentoek mendapat gela 
ran Drs.) 

— Propetore School to Ubi 
. versit 3tahoen (Oa- 

derbouw v/d University) 

Sekolah vak Special 
Schools3 tahoen. 

L 

Sekolah Vak (Vakechool) 
Senior Primary 
School 2 tahoen. 

   'T-chnicaal and Special Schools of 
Higher Grode, (sekolahan vak dari 

pjaknja student forang jang sekolah) 
120 033. Ea | 

U nyersit, 46 bocah, 69 606 moerid 
College : (gewone apecial echoole) III 

ie:I College di Kistu Te-l 

| ada klas dengan voertaal Inggeris 

Japan) bisa diterima, 
Koge Koto Gabko |H'gber Techni 

cal College) di Kyrso. Bisa beladja 

Kejo Unversity di Tokyo, 
Metji U sigersity di Tel yo, 
Sboday Uriversity di Tur yo, 4 
Tokyo Uurwversitz of engineering di: 

| | Toyo dil, : 

3 College-geld, 

yniek lebih mahal dari pada boeat po 
litiek, ekonomie, perriagaan dll. 

dari 100—kl. 170 yen setahoen, ha 
roes dibajar 3 kali dimoeka. . 
seperti Waseda Univer'sity” 

le term April y 70 
2e term Sept y 60 
3e term Jan. y 40 

“Seperti di Tokio Univer 
sity of Engineering: 

| Ye term April y 40 
2e term Sept y 40 
3e term Jan. y 40 

4, Ongkos menginap dan 
lain ongkos. 

5. Internaten, 
Hal pondekan: 
“1 Di roemah pondok finternaten) 
2, Di keloearga orang Japan, 
8. Appartemen, Dep NA 
Di roemah pondok, dapat bilik, ma 

kan 2 kali (pigi dan malam) 20 30 
yen. Le eaab kh 1 

Di keloearga orang Japan 28-40 yen 

Ket erangan hal makan an: 

.8. Makaoan Europa di Japan lebih 
moerah dari di Indonesia. 

| .b. Makanan biasa di Japan (maka- 
aan Japan) lebih mabal dari. Indone 
sia Jseperti makanan Djawe). Dari pa 
la itoe makanan Japan dibandingkan 
lengan makanan Djawa koerang enak. 

| Makan diroemah pondok dan dike 
loearga orang biasanja 2 kali, oleh ka 
rena siang dan disekolaban. Seko 
libannja moelai dari djam 8 pagi 
sampai djam 3 sore. 

| Boeat bajaran sekolah kl. 10 yen sa 

Bbeat pondokan kl, 80 yen saban 

ha 

Oerug sekolah boeat beladjar tek| 

: ia 

- Boeat makan siang k-l. 12 yen (ea 
sn osang Japan ). 

i boekoe, kartjis spoor,     Boeat mem 
Jerkgeld, pakaian kl. 28 yen (satoe hari 
40 sen oeang Jipan). 

| Angka-angk kira-kira sadja dan 
pakaian jang pemoeda-pemoeda haroes 
lebih doeloe, beloem terhitoeng, misal 

  

  

inja orang jang baroe datang sedikitnja 
haroes beli satoe stel pakaian. Selain 
dari itoe, ongkos boeat studie di Dje 
poen saban boelannja 10—90 yen. 
Hidoep di appartementen jang maa 

hal sekali. Tidak boeat orang jang 
barse datang.” 
6. Sjarat2 s0e 

a. Diploma 
b. Iksamen masnek (toelatingsexa- 

“gg PR tk KH ko 
c. Tanggoengan (| guarantor 
a. Diploma. Oleh karena bahasa 

Djepoen soesah sekali, biasanja stu- 
dent2 dari loear negeri hanja mendjadi 
student loear biasa sadja 
special stulent Artinja ,etulent loe 
ar biasa, mereka bisa ambil berapa 
vakkcn dan bisa mengambil iksamen 

di vakken itoe osntoek mendapat ver 
klaring, Te 

Sjarat sjarat a dan b tidak begitoe 
streng oleh karena: 

1. Sekolahan Djepoen sedapat dapat 
nja memberi kesewpatan student2 
bangsa asing (jang telah datang dari 
djaoeb, oentoek beladjar diitoe seko- 
lahan). He hi 

2. Sekolahan Djepoen tidak mengerti 
onderwys :ysteem di Indonesia. 

Jang berat sekali eisch, 
Guarantor menanggoengnja. Djika- 

lau stadent bisa membajar bajaran 
sekolahnja. aa 

b. Kelakoeannja itoe student baik. 
Itoe guarantor haroes- mempoenjai 

pekerdjaan. 
Doea tahoen jang laloe, goepermen 

Djepoen telah meadirik in internaat 
boeat siuient jang dataug dari loear 

negeri, Internsat dinamakan Inter 
national Students House. 

    

paja diterima, 

  

lingsbritf) oentoek masoek sekolahan. 
Itos internaat djoega memberi peladja 

Boeat tinggal di internaat (Students 
House, orang Indonesia haroes mem 

buwa soerat kenalan dari coneul Dje 

poen di Betawi. Oentoek mendapat 
toe soerat kenalan dari consul orang 
haroes membawa verklaring deri se 
kolabannja, jang dia berechir beladjar. 

Pertanjsan 7 dan 8 akan didjawab 
djikalau soedah di Japan. 
““Alamatitogiaternaat: 
The International Siudents House 

No. $58 I—chome 
Nishi — Orubo 
Yodobahsi-ku 

Tokyo 

23 (Japan) 
Sdr Umasyadi, ketoea Sarekat Io 

donesia, dengan 3 pemoeda dari In 
o Idonesia bertinggal di internaat itoe 
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Orang jang tinggal di itoe Iuternaat, 
bisa dspat soerat kenalan (| aaubeve 

ran bahasa Djepoen kepada jang ting 
Igal disitoe dengan pertjoema. 

baknja atas nama, maka saja disini 

menerangkan bahwa, Toean tersebost 

kok jang sjah dan ada hak memakai 
nama toeroenan saja sebagai biaaa da 
ri doeloe dengan mempoepnjai hak wa 
ris menoeroet sarjat. 

Maka dari itoe toelisan dan ketera 

adilla meloeloe djaoeh dari kebenaran 
Dus R'za Baidjenet Effendi itoe seba 
gaimana adanja disoorat off'cieel ber 
hak pakai nama R.z3 biu Said Badje 
net Effendi, tinggal di Tjitjoeroeg. 

(w.g.) S8. Badjenet. 

Epidemilogisch bulletin 

“Dari Bastern bureau 
Singapore. 

Pada penghabisan minggoe 24 Sept. 
Bombsy: 3 pokken, Oalcutta: 22 

cholera, 5 pokken: Cochin: 4 pest- 
ratten: Madras: 1 cholera, 28 pokken , 
Rangoen : J cholera, 2 pokken: Sai- 
gon: 1 pokken: Hongkong: 20 cho: 
leras Canton: 4 cholera : Shanghai: 
13 cholera, pokken | mati : Swatow : 
2 cholera. 

Pada penghabisan minggoe 26 Sept. 
Cawnpore: 1 cholera: Jodhpur: | 

pokken, 
an Oa 

Sentral kekoeatan air Djelok. 

Diboeka dengan 
: officieel, 

Pada hari Rebo siang jbl ini, ma 
ka sentral kekoeatan air Djelok (di 
Semarang) telah diboeka dengan of 
f.cieel. Oepatjara pemboeka'an itoe 
dihadliri cleh kl. 300 orang jang men 
dapat oedangan. Antara lain nampak 
toean toean Gouverneur dari Djawa 
Tengah dan Djogja, burgemeester dari 
Semarang jdan Magelang, para wakil 
dari Seri Soenan, Seri Soeltan dan 
dari Mangkoenegaran, directeur dari 
V&W, residenten para boepati dan 
masih kaoem BB. lainnja dan djoega 
dari fihak kalangan partikelir tidak 
ketinggalan poela. 

Djam setengah 12 siang berangkat 
dari Toentang kereta api NIS. jang 
speciaal goena jang dioendang dan 
menoedjoe ke Djelok, Di sini para 
tetamoe oleh wakil dari Aniem 
Soerabaja jalah toean Ir. Van Elk dan 
ojonjanja dan Ir. Fvkker, seorang 
anggota dari commissarissenraad dari 
Aniem. 

Setelah hadlirin dipersilahkan wi- 
noem dsbnja, maka tosan Van Eik 
memboeka pertemoean dengan meng 
atoerkan selamat datang kepada- teta 
moe. Spr. mengoeraikan -rti adanja 
sentral kekoeatan air Djelok goena 
pergaoelan oemoem. Diterangkan bah 
wa sentral sekarang ini adalah ganti 
aja sentral Toentang lama dan sentral 
Diesel Djogja, Solo, Magelang dan 
Koedoes, 

Spr. menerangkan bahwa dengan 
adanja sentral Djelok bisa djoega 
kemsengkinan oentoek melueaskan 
peroesahaan listrik jalah gsena pene 
rangan, kekoeatan dan panas. Seka 
rang jaog telah merasakan peroesaha 
an ini jaitoe Temanggoeng dan Para 
kan, dan selandjostnja poen kota se 
perti Kendal, Kaliwoengoe, Demak 
akan merasakan djoega. 

Tidak akan lama lagi kota2 itoe 
akar mendapat giliran. Selainnja ini 

  

Penoectsepan Post. 

Eurcpa dan Awerika, 

bus 8.45. 

ke Balikpapan 

'aanget. kantoorbus, djam 2 sore. 

tek genees-heel dan verloskadige d 

Indonesia toean toean R, D.O, Si 

Liep Au. 
Diperkenan 

Srianti. 

Keterangan dari toean 
S. Badjenet 

Tooean S. Badjenet minta soepaj 

ditepaskan behwa toean R'za Badjo 

net Effendie, betoel belisu poenja po 
tera dan berhak memakai nama to 

roenan dari toean 8. Badjenet. 

Toean Redacteur, 
Berhoeborrng dengan     boelan, 

Ke Nederiand. 

Selasa 4 Oct. post oedara dengan 
K. L.M. , Gher “ akan ditoetoep boest 
Palembang, Soematra's Oost dan West- 

kust, Tupanorli, Atjeh, Penang, Singa 
pure, Siam, Hongkong, China, J:pan, 
Pbilippina, G ylon, Afrika, Balkan, 

Pengambilan penghabisan soerat- 
soerat aanget. 830 pagi dan kantoor- 

Selasa 4 Oct, penoetoepan post de 
ngan Knilm ke Soerabaja, Bindjarma 
an dan Balikpapan, Pengambilan 
penghabisan soerat soerat biasa dan 

Diperkenankan mendjalankan praktek 

Diperkenankan mendjalankan prak 

ment, SA van Tjn, dan Tio 

kan mendjalankan prak 
tek bidan di (Indonesia vroedvroaw 

toelisannia. 

Injonja Baadills tentang kedoedoekan 

sgemoea, maka sentral kekoeatan air 
di Djelok psen akan memberi penera 
ngan dan djalan baroe bagi industrie 
industrie, djoega bagi pengairan sawah 
dan ladang. Selandjoetnja spr mengoe 
raikan timboelpja kekoeatan air. Tidak 
loepa spr menjampaikan terima kasih 

kepada badan badan officieel, kaoem 
leveranciers, cultuurondernemingen, 
dsboja jang djoega membantoe adanja 

sentral itoe. 
Kemoedian pidatorja Ir. Van Eik 

dihabisi dengan minoem atas kesela- 

disitoe, 

neur Djawa Tengah. 

S Idi djalan djalan' dsbnja. 
i 

bagi manoesia" 

altah di Djawa 

e 

e 

kekoeatan air teb. 

saja ajahnja R'za Badjenet Effendie, £ 

ada saja poenja anak betoel dari po £ 

ngan njonja Mimah binti Abdulla Ba | 

matan pemboeka'an sentral tsb dan 
djoega atas kemakmoerannja daerah 

Pidato toean Gouver- 

Seteroeenja toean Gouverneur Djawa 
Tengah toeroet berpidato. Antara lain 
beliau menerangkan dengan pandjang 
lebar goena peroesaha'an listrik, baik 
bagi roemah tangga, maoepoen bagi 

Beliau menggambarkan poela baik- 
nja bekerdja bersirha sama antara 
peroesaha'an partikelir jang bergoena 
bagi oomoem dengan fihak Pemerin 
tah, Bocah dari bekerdja bersama 
sama ini, kata spr, jalah menggoena 
kan kekosatan alam jang berfaedah 

Selandjoetnja beliau menerangkan, 
bahwa beliau sebagai wakil Pemerin 

Tengab, djoega atas 
nama Bestuur dari Provincie Djawa 
Tengah dan poela atas nama persoon 
beliau sendiri menjampaikan selamat 
babagia dengan pemboeka'an sentral 

Dan beliau mengharap moedah 
moedahan sentral Djcluk mendapat 

   

  

    

      

      
at 

4 Ha 

Tenat sebab Batoek 
Tosan batoek, lendir itoe lebih lama 
lebih menjesakkan toean. Djangan- 
lah nanti, esok djoega toean boleh 
dapat sakit bronchitis. Ambillah se- 
karang djaega Akker's Abdiijsiroop, 
termasihoer karena sifat?-nja boeat 
menghantjoerkan dahak gajal dan 
'menjemboehkan batoek. Baroelah 
pakai satoe sendok maka kerdjanja 
poenterasalah serta sebentar malam 
tidoertoean poen sedjoek serta men- 
jegarkan dengan tida ada kesesakan. 
Abdiisiroop menghantjoerkan dahak 
itoe dan memperheniikan batoek. 
Perkakas? napas toean poen men- 
djadi bingkas poela. Obat jang ter- 
baik dan lemboet kerdjanja boeat: 

Batoek-Griep-Bronchitis-Asthma 

BRDIISIROOP 

     

  

AKKER"S 

     
    

Disemosa roemah obat dan toko? €” 

  

Seteroesnja jang toeroet berbitjara 
jalah wakil wakil dari Seri Soenan, 

Seri Soeltap, djoega toean Ir. Fokker, 
jang menjatakan mengoetjapkan sela 
mat atas pembnekaan itoe, 

Toean Van Eik menjamboet semoea 
spr dengan oetjapan terima kasih. 

Kemoedian njonja Bertsch dipersi 

lahkan memotong dengan goenting 
perak pita, sebinggasalah satoe gena 
toren moslai bekerdja. 

Setelah diadukan perdjamoean dan 
para tetanioe dipersilahkan melihat 
melihat maka pemboekaan sama boe 
baran dengan selamat. (ANETA). 

—n (j5 

Ekspedisi ke Papoea 
kepoentjak goenoeng 
saldjoe. 

Permoelaan boelan Sept. beberapa 
anggsuta ,Arcbold-ekrpedisi“ dari da 
nsu Habbema keselatan mendaki goe 
noeng Wilhelmina dipoentjaknja, kira 
kira 4250 meter tingginja. 

Pada tg 13 Sept gez:gbhebber ,Hol 
landia“ bersama njonja Hoogland te 
lah terbang kepoentjak goenoeng Wil 
helmina atas oendangan pemimpin 
ekepedisi tadi. 

Msreka itos melalosi tempat expe 
disi itoe berchemah dilereng jang ba 
vjak saldjoenja sebelah barat daja. 
Kapal terbang itoe toeroen didanau 
Habbema, 
Tempat berchemah itoe baik letak 

oja, hawa sedjosk, hingga koeli koeli 
orang Dajak banjak jang pilek oleh 
karena oedara jang terlaloe dingin itoe 

Njbaja Hooglaai itos adalah njonja 
jang pertama masoek dalam rimboe 
bagi orang bangsa Eropah. 

Kemoedian karena hawa selaloe di 

ngin sekali, maka kerdja akan menda 

ki poentjak goepoeng Wilbelmina ti 
dak dilandjoetkan sedang anggauta 
axpedisi itos kembali kedanau Habbe 

ma dan akan menempatkan tempat 
perchemahan itos pada tempat jang 
tingginja 2750 meter. ( Aneta ) 

Ajar 

Penoendaan oendang oendang 

Dengan opisil ditetapkan. oendang 

oendang pemerentah memperpandjang 
berlakoenja perbatasan cement dengan 
12 boelan, Osndang oendang oentoek 
memperpandjang lamanja bekerdja, 

suikerovergangsregeling '37—'39 dan 

penoendsan bekerdjanja peratoeran 
konsolidasi goela 40. Oendang oendang 

pemerentah merobah saikerovergangs 
verordening “36. 

Mati lantaran bongkrek 
Slaki-laki2 perem 
poean, Tanak-anak 

Dari Tjilatjzp oleh Aneta dikabar 
kan, didistrik Timboel kedjadian jang 
menjadihkan lantaran ratjoen jang 
ada dalam bongkrek. Jang mati oleh 
karena ratjoen itoe hingga kivi ada 
12 orang, terdiri atas 3 lakilaki, pe 
rempoean dan 7 anakanak, 

—0— 

Ondervoorzitter Landraden 
Betawidan Tangerang. 

Diberitakan dengan off.cieel dari 
Bogor, babwa rechtskundige Marah 
Mohamad Thaher Gelar Soetan Te- 
manggoeng, jang sekarang mendjadi 
anggota Landraden Semarang dan : 
Kendal, telah diangkat djadi onder- 
voorz tter dari Landraden Betawi dan 
Tangerang. (Aneta) 

setor 

Angin riboet 

Oleh Aneta dikabarkan edanja angin 
riboet di Malang, kemaren djam 3 
sore, Angin itoe diboentoeti dengan 
boedjan amat derasnja. Keroesakan ba 
rang barang ada besar,     kemadjoean hendaknja.   c— (9) mms 

Se Ba 
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SOEMENEP 
MAANAN SANA NAN AAN AANEENA NA NA ANA NAN PAN ANA NA NA AAN A NAN AN 

Pembantoe kita menoli: dari 
Sormenep , 

Pada tanggal 27 September oleh 
Landraad Suemenep, telah dipereksa 
perkara penghabisan dari bekasSekie 

taris Regentechap Kiahi Mang- 

soer Tjitropranoto, Koendjoe 
ngan waktoe pepereksaan banjak ivi 
sekali, Toedoeban tentang penggela 
pan adasabagai berikoet : 

Sebagai sekretaris terdakwa pada 
tahoen 1937 38 dari djoeroe tocls 
wedana Sapoedi menerima oeang 
sebanjak f 50 oentoek fonds mesdjid, 
jang digosaakan oentoek keperluean 
pja sendiri, | : 

Pres: Mengakoe tosan menerima 
djoemlah oeang itoe? 

Terd, Ja, 5 
Pres. O-ang apa itoe cebetoelnja ? 
Terd. Osang kewin dan perijeraian. 
Pres. Siapa jang diwadjibkan me 

nerima itoe? 
Terd. Patib, tetapi oleh karena be 

liau pada waktoe itoe tidak ada, ma 
ka saja jaug menerimanja, 

Pres, Siapa jang mengetahoei ? 
Terd. Djoeroetoelis K. Atma. 
Terdakwa menerangkan selandjoet 

pja bahwa oeang itoe (oleh karena 
Patih tidak ada) dimasoerkan brand 
ka:t, dan segera akan dimasoekkan 
dalam tjatatan storting, 

Oleh karena keriboetan banjak ker 
dja maka lalai tidak dimasockkan. 
Landjoetnja terdakwa menerangkan 
bahwa ia selaloe membantoe Patih, 
djika banjuk pekerdjaan, 

Ada kedjadian, bahwa prda boelan 
D-camber 1936, weiana Gbeloek-goe 
loek telab menjetor oeang: baujakuja 

. f150:— oentosk keparlosau fouds se 
kolah, Setelah seboelan dari perj-to 
ran itoe, terdakwa mendapat telpon 
dari wedana terseboet oentoek mengi 
rimkan tanda peojetorav, dan ini be 
loem ditanda tangani oleh Patih. 

Terdekwa menerangkan seteroesaja, 
betapa bavjak ia mendapat pekerdja 
an, dan sering menerima perentah 
jang choesoes, Selaianja sebseah kas 
boek oemoem masih ada 10 matjam 
kas dengan kasboeknja sendiri seperti 
nj: fonds sekolah, f ade kantor, lepra, 
karapan, kapok, agave, toerie, Dj ega 
foods kemakmoeran dan ceang ceang 
Regentschap ada dalam pendjagaan 
terdakwa. 

Pres. Siapa jang diwadjibkan de- 
ngan fonds waksf? 

Terd. Bbepati. 
Terdakwa mengetahosi djoega osang 

koeli, antaravja dari Kangcan diba 
wah pendjagaan beliau. 

Pres. Apakah toean perbosat dengan 
f 50 itoe? 

Terd. Disimpan dalam brandkast 
cemoem, 

Pres. Djadi tidak diberikan ke Pa- 
tih ? 

Terd. Tidak, oleh karena banjak 
kerdja, saja luepa. 

Landjoetoja terdakwa menerangkan 

bahwa 1a antaranja haroes bermoesja 
Warat dengan Hovfi van Toez cht di 
Boerabaja, mengoendjoengi rapat sek 
retariesen di Pamekasan all. nja, Djoe 
ga ia haroes mengoeroes kasboek bocat 
pemindaban kampoeng, oeanguja ada 
di Boepati, 

Pres, Apa toean tidak mentjatat pe 
nerimaan oeang f 50 itos? 

Terdakwa. Tidak sebeb saja masih 
riboet, dan stortingstaat beluem kem 
bali, Hanja oentoex menjelidiki posi 

Kn Le ma ama kasa 

  

  

Awan keroeh di FErepah 
  

(Samboengan kemaren) 

Persetoedjoean dalam konperensi 
jang mengg'rengkan. 

Transocean dari Muenchen 29 Sept 
mewartakan, bahwa persetoedjoeav 
dalam kvoperensi empat negeri itoe 
menjebabkan oedara mendoeng hilang 
dan girangnja oemoem dikota tsb 

Kalangan krlavgan djoernalis me 
ngatakan, bahwa persetoedjoean dian 
tara 4 negeri itoe disampaikan kepads 
gezant Tsj Slowakia atas permintaan 
Cbamberlain. Soal minderbeid bangan 
Polen dan H »agaria dibitjarakan pads 
pengbabisan pembitjaraan. 
Kemoedian samoea psetoegan dibe 

rikan kepada kedoea gezant Tej Slo 
wakia pada hari Kemis malam dat   

  

Sekretaris Regentschap, dibebaskan 
.. setelah ditahan & boelan 

  

Patih memakan waktoe 9—12 siang. 
Oleh karena itoe saja djoega haroes 
mengerdjakan 3ebterstand dari Patih. 
sebab setelah djam 12 Patih tidak adu 
dikantor lagi oleh karena beliau men 
djadi fi. Landrechter atau Kaboepa 
teurrcbter, dengan banjakrja soerat 
mer jerat dsbnja, hingga loepa sama 
seksii dengan menjatat penerimaan 
oeang itoe. Pada satoe ketika saj» 
oleh Bapati disoeroeh ke Girpapas 
dan Pelaboehan oentoek pemindahan 
kampong, dengan verantwoording 
f 80,000, 

Saja haroes menginap disitoe, oen 
toek menjadarkan pendoedoek. Setelah 
Januari 1937 ada sirkoelir, dari Goue- 
pernoer, dimana ditetapkan bahwa 
djvuega ambienaar lainnja selain Boe- 
pati disoeroeh memegang algemeen 
kesboek, boekoe itoe diberikan kepada 
Patih, Rahsia fonds polisi tetap dit 
ugan Boepati. 

Pree, Apakah penjerahan jang dila 
koekan boelan Mej, beres? 

Terd, Ja, tetapi ada kekoerangan 
f 50 dalam boekoe dan keadaan veang   Setelah itoe saja teroes menjelidiki 
dan terboekti pada tahoen 1434 djoem 
lah bosat fonds begrafenis sebanjak 
f 50 tidak dimasoekkan. 

Pengeloearan itos dilakoekan pada 
boelan F-bruari '365 f 30dan N vsm: 
ber f 20 Fsads itoe ada sebesar f10). 
djadi ada kelebihan f50 Dengan 'jar: 
demikian penjerabau lantas tjotjok 
Setelah itoe saja mendengar, bahw: 
kelebihan jang f 50 oleh pegawai im 
diambil dan dimasoekkan dalam boe- 
koe fonds kematian, Waktoe saj- 
merjelidiki pada boelan Maart 1938 
pada assistent resident Jansen saj» 
menerangkan, babwa ada kelebihar 
didalam kas, ia tidak perijaj», sedang 
Patih waktoe peperiksaan itoe djoegr 
badlir, tetapi tidak bilarg apa-apa. 

Sewaktoe sija menanjaran pada 
toean assisteot resident, siapa jang 
mengawbil kelebihan dari oeavg ka: 
itoe Ia menjahoet: ,Saja datang oen 
toek bsrtanja, fatapi tidak oentoek 
mendjawab”, 

Sebentar lagi saja mendengar dari 
asisten resi Ien, bahwa betoel pstih jang 
mengambil f 50, sebab ia ,berhaks. 
Moela moela hal ini dibantah kemoe- 
dian di akoei kebenarannja, 

Pres. Apakah Tosan dahoeloe tidak 
dengar. bahwa oeang fonds kematia: 
itoe oleh Patih dibsjar oleh oeangnja 
sendiri lebih dahoelve? 

Terd. Tidak, 

Lebih landjoet terdakwa memberi 
keterangan adanja kesalahan dalan 
VeraulWuording oeang wakaf dan BPM 

Pres, Dalam v.o, toeaa menerang- 
kan pada Inspektoer Polisi berlainan 
sekali, toean memberikan f 50 itoe 
kepada djoeroe toelia, 

Terd. Ja betoel saja membilang be 
gitoe, oleh karena pada waktoe ito: 
saja dalam kebingoengan: sebab dj 
ka djoemlab oeang itoe tidak disetor, 
tentoenja Srpoedi akan diingat sepe 
Goeloek-goeloek, 

Pada djam 10 diadakan pauzs, Se 
telah psuzo Presiden menarjakan be 
berspa pertanjaan sebagai berikoet : 

Apakah toean mengetahoei, babw. 
Osavg jang f 30 dan f 20 adalah oe- 
ang partikelr dari Patih ? 

Terd, Tidak, 

“. 

djawab dari Prasg akan sampai seb: 
loem penoetosp pembitjaraan. 

Larangan pengeloearan makanan 
di Perantjis 

Bsrhoeboeng dengan keadsan dem' 
kian ini maka pemerintah Perantji: 
melarang pengeloearan barang barang 
makanan dan bahan babannja, demi 
kianlah siaran Transocean dari Paris 
29 Sept. 

Plebisciet didaerah Sudeet goena 
bangsa Hongaria 

Transccean dari Boedapest 29 Sepi 
mewartakan, bahwa didengar berite 
akan diadakannja plebisciet nanti tg 
5 November, 

Ospatjara ini ialah goena dserah jg 
didiami oleh bangsa Hongaria jang 
ketjil djoemlahnja, 

Bingsa Hngsria minta sama diperla 
koekan dengan Djerman Sudeet 

Berhoeboeng dengan sikap pemeren 
tah Praag tidak akan memberikan   taerah kepada Hongaria dan djoega 
tidak akan mengadakan plebiseiet, 
maka kalangan kalangan bangsa 

        

Hongaria gempar. Mereka minta soe 
paja diperlakoekan sama dengan bang 
sa Djerman Sudeet, Sange 

Hendak membeharoei perdjandjian 
Trianon 

Sekalipoen demikian, tetapi orang 
orang mergakoei pergaroeh pembitja 
raan di Mueveben itoe, karena terda 
pat persetoedjnean, 

Mereka berbarap soepaja tindakan 
jang pertama jalah akan membaha- 
roei perdjandjian Trianen dan daerah 
jang didiami oleh pendoedoek Honga 
ria akan lekas djoega dikembaiikan 
kepada Hongaria, 

Makloemat tentang meninggalkan 
daerah Sudeet. 

Ulrited Press 29 Sept, dari Muen- 
chen mengabarkan, bahwa pada tgl 
30 boelan ini makloemat oemoem oleb 
komperensi itoe akan mengoemoemkan 
peninggalan daerah " Sudeet oleh Tej. 
Siowakia nanti tgl 1 Oct. dar selesai 
10 Oct. Sjarat ejarat pekerdjaan ini 
akan diatoer oleh koemisi internasio- 
nal, jang terdiri dari 4 negeri itoe dan 
Tsj Slowakia.: 

Pasoekan 'asing akan mendoedoeki 
daerah sampai habis 

Dalam pada itoe dserah jang akan 
diserahkan itoeakan didoedoeki lebih 
doeloe oleh pasoekan asing sampai 
plebisciet selesai, 

Maejaalah Polen Hongaria minta di 
adakan konperensi lagi 

. Kalau nanti masjaalah Polen—Ho 
ogaria dalam 3 boelan beloem selesai, 
maka pemerintib2 jang berkenaan 
akan membirjarakan soal itoe dalam 
konpsrensi 4 negeri lagi. 

Persetoedjoeen telah ditanda tangani 

Sepandjang kabar Unitel Press dari 
Muenchen 29 September perdjandjian 
velah ditanda tangani dan kemoedian 
likabarkan, kembalinja Chamberlain 
ke Londen tanggal 30 September, 

Praag menjetoedjosi konperensi 
tadi 

Transocsan dari Praag 29 Sept dari 
Praag mewartakan, bahwa pemerintah 
Praag menjatoedjosi konperensi 4 nege 
ri 1toe, ketika mendengar kabar kabar 
gutang situasinja, sebab semoea akan 
iidjalankan dengan damai, Pertemoean 
toeakan bisa selesai baik djoega de 
ugan tidak minta persetoedjoean Praag 
iseloe, Orang berharap, bahwa dalam 
balini akan diminta cdjoega pertole 
agan dari abli nagara Peranijis dan Iog 
geris bersama gezint gezaint Praag di 
Londen dan Paris. Dan tentoe sadja 
Praag akan menclak permintaan Djer 
man soepaja daerah Sudeet akan di 
tinggalkan oleh Tsjecnh peda tg. I 
Octvber sebeloem diberikan kepada 
Djerman sendiri. 

Praag setoedjoe dengan adanja 
plebisciet 

Sikap kalangan kalangan pemerintah 
Praag ialah soepaja soeka mengadakan 
plebisciet didaerah jang akan diberikan 
cepada Djerman itos, se beloem dengan 
pasti daerah 'itoe djatoeh kedalam 
tengan Djerman, 

Batas baroe beloem tentoe akan 
diterima Praag 

Praag mengira, bahwa permintaan 
Djerman dalam memorandum itoe 
roepa roepanja lebih dari pada so'al 
bangsa sadja, Dan sekaliporn peratoe 
ran itoe nanti dibereskan oleh koemisi 
internasionel, Praag tidak akan soeka 
menerima roepa peta jang ditetapkan 
leh permintaan Djeriman. 

Perdjandjian Praag —Moskou tetap 

Sepandjang penoetoeran beberapa 
ik. Praag tidak akan sooka melepas 
kan perdjandjian dengan Moske u dan 
setoedjoe dengan neutraliteit Tsj Slo 
wakia. 

Pendoedoek tenang sementara kota 
dalam keadaan loear biasa 

Dikabarkan, bahwa situssi dikala 
ngan pendoedoek kota Praag tenang 
sekalipoen soal makanan rasa rasanja 
koerang djoemlabnja. 

Tetapi dalam paia itoe pemerentah 
berpendapat, bahwa hal itoe tidak 
berapa. 

Sepandjang pendapat kalangan di 
plomatik loear negeri Praag akan soe 
ka memberi lagi konsesi kepada 
Djerman, Dalam pada itoe ketika ba 
ojak didjaga oleh pasoekan-pasoekan, 
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tinggal boelanan. 

»STATION - HOTEL 
Viiegveldlaan No. 19 Batavia-C. depan Station S.S. 

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi adanja 
di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa dan tetamoe jang 

Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain2 tempat, 
via Merak Tg. Prioek dan St. Weltevreden. 
Rawatan baik. Tarief bisa berdamai, 

Menoenggoe dengan hormat 

Pengoeroes 
  

  

(Pakai 

harga harga mahal. 

Gelang tangan boeat 

  
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) 
Gelang rantei biasa per stuk 

Broch dada roepa2 model per stuk 

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 
soerat garantie). 

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

Gelang tangan boeat orang toa per pasang f 8.50 
anak-anak per pasang f 

f 7.50 
f 6.— 

Gelang rantei dioekir kembangan per stuk f 7.— 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel f 5.— 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk f 4.— 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel f 4.— 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran f 6.— 

f 3.— 

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

Toko ,T RIO” 
TOELOEN GA GOENG   
  

  

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

NIAT     Hoofd agent 
Taij Ho Ton 

Djin Sen Tong) 

Tjie An Ho) 

Rinjie An) 
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“KIA Nan 
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toeng 
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HARGA 

Eng Hok An) Bogor 

Eng An He) Batavia 

agent agent 
Eng Thajj Ho Soerabaja 

Eng Thafj Ho Solo 

Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe yong Tjilatjap 

Ek GoanTong Tasikma 
laja 

Ban 
Tjie Ho Tong' doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekalc- 
ngan 

Tha An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
0 g 

Eng Ho Tong Cheribon 

Thaj Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

Mr, 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan Jok Fong abang 
Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 

Ban fiok Soen Tangerang 

Lauw Tjeng Hoa merk 
Toko Oe Hok Kie Gronte 
Postweg — Tjikampek 

Botol! besar f 3.- 
Botol kefjil f 1.75 

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

  

GP 

Afdeeling Pakket2. 

satoe pakket jang, 

Harganja . . , 

SATOE PAKKET, jang terisi 
lembar dari roepa-roepa. 

Nona Moeda 

10 Lembar 

SENEN 163   

Karena hari Poeasa 

soedah hampir datang! 
Kita soedah sediakan kain2 Tenoenan serta 
Saroeng2 dan kain pandjang, jang Toewan2 
dan Njonja2 tida akan ragoe lagi mema- 
kainja, sebab kita soedah pilihkan tjorak 

dan kwaliteitnja jang speciaal. 

Kalau Toewan dan Njonja pesan 

f 15.— 
Toewan dan Njonja akan terima 

| Kain pandj. Blangkon toelis 

  

Pakket Dagang dan 
LEBARAN. 

dengan 

10 

noenan dari roepa-roepa 
1 
1 5 5 Orange toelis 1 Sar, Ten, PALEMBANG 

Er » Tiap Go Meh lx» Donggala 
Ta » Klengan toelis L, »  Samarenda 

'l » Tambal toelis Ft ” Tjap padi kleur 

Ll »— Okel toelis TA ar “Madjalaja “, 

Li» s»  Combinatie blan- Ia... Cheribon 
con Lis... Tjerme poetih 

Ka 5 Kembang toelis lx. «  Tjap Kasri 

Ie,” »  Boenga Tjempa- 1”, »  Cheribon Modern 
ka Len Madjaraja 
    10 Lembar 

Prijscourant gratis 

Toko ,,RADJA PLAAT" 
TELF. 3909 WEL. BATAVIA - CENTRUM., 

Kalau Toewan pesan ini pakket 

Harganja . .... $ 30.— 
Toewan akan terima satoe pakket 
jang terisi 10 lembar kain te- 
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