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— Menjiasati perdjandjian Muenchen. 

orang jang 
kkan, bahwa banjak negeri j 

itoe ma akibatnja, Antara lain 

    

      
edaerah Sudeet. 
koetoe 
nggal ditempat itoe. 

  

    

    

   

Henlein 

00. tan laoet Sovjet 

 Poetoesan Muenchen dirasase 

Hitler disamboet dengan loear biasa 

“lin 1 Oktober Hitler pagi itoe kemba   

| Midi Berlin dengan disamaboet oleh | 

biranja, hingga boleh dikatakan, bah 
| wa penjambostan itoe lebih besar dari 

pada kemenangannja di Oostemrijk. 
Apalagi ketika ia sampai di Wilhelms 
rTaase: 

Chamberlain disamboet dengan 
0000 Ioear biasa 

“Dari Londen 1 October Reuter 
mengabarkan, bahwa premier Cham 
berlain disamboet Mana loear biasa 
di Downingstreet ketika ia hendak 

Cheguers goena beristi 

H 

berangkat ke 
rahat. 

Perdjandjiin — Muenchen 
0. diprotes tidak adil 
An Reuter dari Praag 

1 October dalam penjiaran diradio 
telah dimadjoekan keterangan tentang 
tidak adiinja Perdjandjiun— Muenchen 
terhadap Tej Slowakia, jang selama 
ini selaloe mengabdi kepada Perda 

. maiau. Haa Na & 
. Soenggoehpoen Tej Siowakia soe 

“ dah berboeat sebaik moengkin, mal 
sih djoega dihina dan dipotong potong 
sebagai sekarang ini. 

Pasoekan Inggeris beloem 
—. pasti akan ke Sudeet 

hi Ne penjiaran Reuter dari | 
. Londen Oct. poetoesan ministerie 
tentang pengiriman kedaerah SuJeet 

  

gan 
Directeur-Hoofdredacteur 

M. TABRANI » 

Redactie telefoon No, 1440 WI. 

Administratie telf. No, 1810 Wi. 

Adres Hoofdred.dan Taman Istari 

Laan Kadiman 4 telef. WI, 2620 

  

Harga lossenummer 10 cent 
  

    

Djerman 

aim-N 
— lagi 

pada Praag 

Reuter'1 October mewartakan dari Londen, 
gembira dan poeas oleh adanja perdjandjian di Muenchen itoe, 

  

2... 

     

Peladjaran perang angka| 

bagai doeri menoesoek daging | 

— Sepandjang berita Reuter dari Ber| 

raan dimana-mana oleh ta" djadi 

| nja perang 

di Rome 

    

bahwa sementara banjak 

oerat soerat kabar selaloe memadjoekan saran saran jang me- | 
ang menjiasati perdjandjian Muenchen 

ialah: Inggeris, Perantjis dan 
in rika. Lebih lebih perdjandjian dan akibatnja itoe kini amat soekar oleh 

Reuter dari Regenburg 1 October mewartakan, bahwa didekat batas 

-Tej Slowakia pasoekan genie Djerman ketika djam 5 pagi telah 

Perloenja oentoek menghilangkan ,segala 
jang tidak diharapkan“ kalau sekiranja masih 

- 

bahwa pemindakan 

  

  

                    

  

    
Dalam Kata itoe pemindahan Tsj Slowakia da 

di dimoelai 3 Oktoher den daerah itoe akan di 

djadi rasdkommissaris di 
daerah Sudeet 

beloem poela ditetapkan, Lain dari 
pada itoe kabar tentang adanja ba 
gian2 militer itoe adalah tergesa 
gesa belaka, 

faham politikloear 
negeri jang bertenta 

| ngan. | 

Reuter dari Lenden 1 Oct. mewar 
takan, bahwa Duff Cooper, menteri 

| marine Inggeris telah mengoendoerkan 
(diri dari djabatannja, berhoeboeng de 
ngan faham politik losar negeri Ing 
gorie berteniangan dengan fahamnja. 
Oleh karena itoe ia beraudientie ke 
radja dengan makscel minta diri dan 
jang setengah djam lamanja. 

Permintaan Polen diterima Praag 
dengan protest 

Dari Praag 1 Okt. Reuter mewarta 
kan, bahwa pemerintah Praag mene 
'rima nota Polen jang baroe dengan 
'protest. Kemoedian United Press me 
nambah, bahwa Praag telah menanda 
tangani perdjandjian pemberian dae- 
rah Teschen kepada Polen, 

Kemoedian setelah itoe maka koe 
(misi internasional akan bisa menentoe 
ikan batas baroe dari Tej Siowakia. 

Pasoekan Polen akan mendoedoeki 
00000 Teschen puela. 

Kabarnja dari Warschau oleh 
Reuter 1 Oct, mengatakan, bahwa 
djawaban Praag kepada ultimatum 
Polen telah diterima. Katanja dida 

| “lam djawab itoe pasoekan Polen 
akan mendoedoeki Terchen moolai 
2 Oct sampai 10 October kalau se   loeroeh daerah jang didiami bangsa 
Polen soedah didoedoeki sama sekali, 

lussolini akan bertemoe 

Duff Cooper mengoendoerkan diri| 

  

menjapoe koetoe Tsjech' 

  

  

Chamberlain akan.mengoen- 
djoengi Mussolini 

Soal Laoetan Tengah 

Sepandjang penjiaran Havas 
dari Londen kalangan2 jang la- 
jak diperijaja mengatakan akan 
adanja pertemoean Chamberlain 
— Mussolini goena membereskan 
masjaalah Laocetan Tengah, sesoe 
dah premier Inggeris itoe men 
djoempai Mussolini di Muenchen 
29 Sept. jl. : 

Daladier akan ikoet serta 

Konon kabarnja Daladier, pre 
mier Perantjis jang dalam Per- 
djandjian— Muenchen ikoet djoe 
ga, nanti didalam pertemoean 
soal Laoetan Tengahpoen tidak 
akan ketinggalan.     HH 

  

Kemoedian dikabarkan, bahwa 
pasoekan Tsj Slowakia soedah dimoe 
lai dipindahkan dari distrik Teschen 
dan pembitjaraan tentang menen 
toekan batas baroe akan lekas di 
moelai,jang berarti soaatoe pengor 

rena dengan ini maka perhoeboe 
ngan Djerman-Slowakia poetoeslah, 

Polen akan membantoe adanja per 
damaian 13 5 

Reuter dari Washington 1 Oct. me 
wartakan, bahwa Cordell Hull, mente 
ri oeroesan loear negeri Amerika, te 
lah memberi tahoekan kepada presi 
deni Rooseveli, Poles menjatakan 
akan ikoet djoega. membantoe mem 
pertahankan perdamaian, sambil mele 
(paskan iogatannja dari perkosaan. 

Hongaria poen ikoet mendesak 
Dari Boedapest dikabarkan oleh Reu 

ter 1 October, bahwa menteri oeroesan 
loear negeri Hongaria telah memberi 
tahoekan sikap Hongaria terhadap 
Praag, Pemerintah mengoesoelkan soe 
paja Praag soeka memberi tanggoe- 
ngan akan lekas memboeka perdjan 
djian goena melepaskan daerah kepada 
Hongaria jang dimintanja itoe, 

Mobilisasi Nederland dibsrhentikan 

Sepandjang penjiaran Aneta we ANP 
dari Amsterdam 1 Okt. pendjagaan 
batas Nederiand telah diberhentikan, 
berhoeboeng dengan situasi jang ma 
kin baik ini, hingga banjak jang me 
Ininggalkan pekerdjaannja dan sendja 
ta poen diambil posla. Poen soal per 
atoeran perlop mendapat kelonggaran 
djoega, 

Kegembiraan di Nexlerland karena 
tak djadi perang 

Lain dari pada itoe di kalangan- 
kalangan pendoedoek nampak banjak 
kegembiraan, oleh karena perang tida 
djadi meletoas: ? 
Lebih lebih mereka jang mendapat 

kepentingan, djika sekiranja timboel 
perang. Banjak jang memoedji sikap 
emerintah dalam keadaan genting 
toe. 

Pasoekan Polen menjerboe Teschen 

Reuter dari Waruchau 2 Okt me. 
wartakan, bahwa pasoekan Polen te 
lah menjerboe Teschen tg 2 Oktober 
djam doea siang, ketika telah diada 

  

fagak barat, termasoek Eger, Karlsbad 

banan besar bagi Tsj Slowakia, kal 

Infanterie jang dibelakangnja orang 
orang naik motorfiets dan membawa 
mitrailleurs jang menjerboe, sedang 
moesik dan artillerie tidak. Dalam 
pada itoe kapal kapal terbang menge 
lilingi diatasnja, 

Pasoekan Djerman kedaersh jang 
ketiga 

Dari Linzs dikabarkan, bahwa pa- 
soekan Djerman hari Senen masoek 
kedaerah jang ketiga jang letaknja 

dan Aseh, 

Hitler akan ke Egerland 
Dari Asch dikabarkan, bahwa Hitler 

akan pergi ke Eger, apabila pasoekan 
Djerman telah masoek didaerah itoe. 

Tindakan Hongaria jang baroe 

Dari Boedapest 2 Oct, Reuter me 
wartakan, terhadap Praag diadakan 
tindakan tindakan barce dengan per 
antaraan gezant Hongaria. 
Sepandjang penjiaran telegraafagent 

schap Hongaria gezant itoe menerang 
kan, bahwa ia telah memberikan tahos 
kepada Krofta, bahwa pemerentah 
Hongaria ingin mengadakan moegja 
warah dengan Praag. 

| Kemoedian Praag mendjawab sambil 
menjatakan sanggoepnja oentoek ber 
moesjawarat dengan diadakan koemi 
si jang tjampoer. 

Konrad Henlein Raadkommisaris 
didaerah Sudeet 

Sepandjang penjiaran Transocean 
dari Asch Konrad Heinlein, pemim 
pin Djerman Sudeet jang disoeroeh 
menangkap itoe, kini telah mendjadi 
raadkommissaris didaerah Sudeet, dan 
soedah sampai di Acch tempat ia la 
hir pada siang hari. 

. —— : 

Feladjaran perang angkatan laoet 
Roeslan 

Sepandjang siaran Transocean da 
ri Moskou 2 Okt, dalam sek, Mos 
kou hari Minggoe telah dimoeat 
tentang peladjaran peladjaran pe 
rang jang diadakan oleh angkatan 
laoet Roeslan dengan besar besaran 
di laoet Timoer. 

Sepandjang toelisan-toelisan itoe 
maksoed peladjaran peladjaran itoe 
ialah oentoek menoendjoekkan, bah 
wa Sovjet Roeslan sanggoep mem- 
pertahankan pantsi pantainja dan 
sakan menghantjoerkan tiap tiap 
psnjerang kepada Sovjet Roeslan“. 

Oetjapan terima kasih kepada 
Chamberlain 

Dari Londen Reuter 2 Oct mewar 
takan, bahwa banjak geredja geredja 
jang melakoekan sembahjang oetjapan 
terima kasih berhoeboeng dengan 
oesaha premier Chamberlain goena 
perdamaian jang berhasil itoe, 

Lain dari pada itoe radja Inggeris 
mengeloesrkan doeta kepada rakjat de 
ngan mengoetjapkan terima kasih ka 
rena bisa tenang, waktoe keadaan gen 
ting. bingga mereka menjokong de 
mikian oesaha Uhamberlain tadi, 

Keterangan Daladier depan 
Parlement 

Havas dari Paris mewartakan 2 
Okt. bahwa hari Selasa premier Dala 
dier dalam pemboekaan sidang Parle 
ment axan memberi keterangan de 
pan kamer, Dalam pada itoe interpel 
latie tidak diadakan, 

Tetapi moengkin djadi akan banjak 
wakil wakil pada hari Kemis akan 
memadjoekan pertanjaan djoega dalam 
membitjarakan rentjana hoekoem dari 
extra crediet goona pembelaan nasio- 

Peliharalah mata tosan dengan 
lampoe fang lebih terang.     

  

Lampoe jang hemat. 

  

Pp enting Kamen gokenam 

Haris #eon sman Ringkas 

S.k, Katholik Oostenrijk 
mogok terbit 

Reuter dari Weenen mewarta 
kan, bahwa sk, ,Reichspost" 
jsitoe sk Katholiek opisil jang 
dalam 45 tahoen hidoepnja, moe 
lai 1 October mogok tidak terbit. 

Titel doctor Jahoedi 4,000 
djoemlahnja ditjaboet. 

Lain dari pada itoepoen titel 
titel doctor jang dipcenjai oleh 
bangsa Jahoedi jang djoemlahnja 
4000, ditjaboet oleb pemerentah, 
Unilah ,ke'adilan” jg ada dalam 
pemerentahan kaoem Nazi jang 
berdewakan Hitler ? Moeloet 
orang boleh menjeboet seriboe 

,kali ,adil“, sedang kaiboenja 
'dingin dan bekoe! Red.) 

Kapal Djerman ke Milaan 
hilang. 

Dari Zuerich Reuter mewarta 
kan, bahwa setiap kapal terbang 
dalam penerbangan Zwitserland 
jang ada dipakai goena mentjari 
kepal terbang Djerman jang dari 
Frankfort menoedjoe ke Milaan 
jang hilang moelai Sabtoe sore 
dan jang ditoempangi oleh 10 
orang penoempang dan 3 orang 
crew, 

Kabar lain mengatakan, bahwa 
kapal terbang itoe djatoeh di 
Zwitserland jang moela moela 
Gatangnja dari Lufthansa menoe 
djoe Rotterdam oentoek ke Rome. 

Serdadoe mentjoeri ketika 
mendjaga 

ditembak mati' 

Dari Taroetoeng Aneta menga 
barkan, bahwa 2 orang serdadoe 
jang melarikan diri sesoedah ada 
pentjoerian lebih dari 5 riboe 
dari brandkast ketika mereka 
mendjaga, sambil mengambil se 
poetjoek karabija dan peloeroe- 
nja, telah dikedjar oleh korporal 
dan ditembak mati, 

Pada maitnja jang ditemoekan 
didalam roemah diladang, masih 
terdapat tiga riboe roepiah. Kini 
korporal itoe jg j menanggoeng 
penjimpanan ocang tadi dan ps 
njelidikan masih  berdjalan, 
(Lihat bagian lain djoega ! Red)       

Poedjian dimana-mana tempat kepada 
Ohamberlain, 

Aneta — ANP dari Den Haag me- 
wartakan, bahwa kemoedian sesoedah 
selessinja Perdjandjian-Muenchen, ma 
ka orang orang banjak jang merasa 
loeas dadanja oentoek bernapas, oleh 
karena orang insjaf, bahwa perang 
tidak timboel, 

. # 
K3. 

— g mes     | kan pidato di Smiglyridz, nal, 2»
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pagi telah diba 
NN at Betawi 
Iakwa HA.N(oya), | 
pekerdjaan dan wak 

r mendjabat pangkat 
litie 2de klas di Alge- 

tie Betawi, 
tanggal 21 September jang 

lalos ini N terseboet telah di 
ntikan dari pekerdjaannja. Ia di 
menggelapkan oeang pada be 

pa waktoe, jaitoe sedari tanggal 
1 Mei "38 sampai 19 September 1938|: 
di Batawi daa boleh djoega dibeberapa 
tempat di H'ndia Belanda. Terdakwa 
menerima ocang goena disimpan, se 

Idjoemlih f 292 50. , 
la mendapat oeang ini dari pega 

wai politie rendahan di seotie III Be 
“|tawi. Pada waktoe itoe ia dikerdjakan 
» Isebagai chef politie III Betawi. Ia telah 

'stanfmenjoeroeh mengoempoelkan oeang 

G nc an 1M, 
€ Bi, Ng na Se 

 baroe da at kita moe 
pja pendjoeal kartjis tsb. 
30 db a 8 io, Me 

6 Naa Ag 

to agat na oe- 
plaatebespre i 

tra berdiri sendiri 

j di Jecatra jg kena | 
sma Besarakan | 

  

     
“ata Terta Ti Yasa 

 chabar, e 
an pada tg 1 Octobei 

nhaudel, tetapi sampai 
karang beloem terlihat Kania a,kal 

Ba C aasih ditoenggoe. Menoeroet kel 
|terangan jang kita terima ratoesan 

| orang jang minta bocat djadi cursist, 
sebab dapat toelvge f 7.50 Pa NanN 
belanak, 

  Bl    

  

£ sid 21 

era Weg 95, an 2 

Pn Telegram telegram partikoelir ke Tej 

| esa jang terang. 

“|tsb dan berdjandji akan mengembali 
Ikan oeang itoe kepada pegawai pega 
|wai polisi lagi sebeloem Lebaran, atau 

djika pegawai tsb dipindah—atau di 
berhentikan, 

Ia didakwa melanggar boekoe oen- 
dang oendang artikel 372 juncto 52, 

moea, Sampai 1 September 1938 saldo 
dikas Lebaranfonds itoe ada berdjoem 

Ilah f 1092,50. 
Pada tanggal 16 September terdakwa 

oentoek membajar sewa roemah dan 
wang sekolah anakjanaknja. Dan tang 

f50— 
Selandjoetnja terd, menerangkan te 

nja,|lah pindjam lagi f 150.— dan mene 
at |rangkan poenja hoetang f 2500.— 

Terda wa asel dari Ambon dan di 
persame' an hak dengan bangsa Eu- 

1. Kemoedian diterangkan tentang 

    

   

n dan dimana ia pernah beker 

saksi tak diadakan dan 
ini terd. menjetoedjoei, terdakwa 

peruah kena hoekoeman karena pe- 
langgaran peratoeran djalan. 

Off cier van Justitie membatjakan 

  

   

  

   
     

  

   

  

   
   
   

  

    

   
     
   
   
   
   

  

    
    

     
    

    

   

   
     

   
    

  

   

  

   

      

   
    
   

          

   
   

     

    

     
    

    

   

  

   
   

  

          

        
    
      

        

          

         

  

         

1 eguisitoir. 

  

O.vJ. berpendapatan, bahwa terdak 
am wa telah menghilangkan kepertjajaan 

pegawai dibawahnja dan djoega mem 
beri nama jang tidak baik bagi ka- 
oem “politie oemcemnja. 

Oleh karena itoe kebaikan dari ver 
1 1 eeniging van hooge Politicambtena- 

ren oentoek mengganti oeang jang di 
pakai oleh terdakwa, tetapi ini tidak 

“Iberarti bahwa kesalahannja terd. aken 
g| terteboes. Karena ternjata terd, salah, 

menggelapkan ocang, O, v. J. mema 
djoekan hoekoeman 6 boelan pendjara, 

Kemoedian Politierechter mendja 
. Itosbkan poetoesan : beliau sama pe 

'agiraannja dengan 'O, v. J., jalah 
terd. nanti dikeloearkan dari peker 

Hama aa landedienst. 
Poetoesan terd, kena hoekoeman 

tri 4 bselan pendjara. 
Terd. dengan menoendoekkan kepa | 

er lanja: mendengarkan poetoesan 'itoe 
n.|dan ia terima dengan poetoesan ter 

anboel ( Aneta ). 

ba em 

Tahcelah bahaja 

(Kent het gevaar), 

nja boekoe jang baroe terbit berkepala 
3 “Kent.het gevaar“ ditoelis oleh toean 

D| Tb. G, van Leeuwen dan kapten djen 
Idral stsf KNIL, AJ. Th. Bbester, 

Boeat auggotanja boekoe ini terdjoeal 
f dengan potongan 25pCt. 

Harga boekoe itoe Bana f 0,45 dan 

esa mor Ou 
Mapan je oi 

Postwisselkoers — 

— Moelai pada tanggal 2 Oktober "38 
—|djadi kemarin) telah ditetapkan post 

—. Iwisselkoers ke Philipina dan Amerika 
Sa Sjarikat ialah 1 dollar — f 187 NIO. 

alga 

Slowakia 

Moelai pada tanggal 1 Oktober "38 jg 
'baroe Isloe telah diperkenankan oen 
toek mengirimkan telegram telegram 
partikoelir ke Tejecho-Slowakia, djika 
telegram telegram disoesoen dengan   pen. 

disi djam 3.30  n atas 

is-|tjara tjara Inggeris mendjalankan di 

Terd. mengakoei kesalahannja se) 

meminijam f90.— dari kas fonds itoe 

gal 18 September ia memindjam lagi 

' Pengoercesdari NI. Vereniging voor 
: | de Luchtscherming mengabarkan ada 

dapat dibeli di No Noord | 

  

Pada tgl 5 October, t Hari tan. moe 

ordwijk akan di 
oem. Jang'akan 
toe ialah Ke 

Maison Versteeg, 
Adakan pertemoe: 

berbitjara pada ma 
pala dari Inspeksi oentoek pendjaga 
jan oedara, tocan M.H. du Oroo. Agen 
dsnja adalah penjerangan oedara, 
pendjagaan oedara dan | perlindoengan 
|oedara. Keterangan ini disandarkan 

     
      

   

  

   
   

  

mana ada boekoenja | jang berkepala 
» War over Bagland “ 
Oleh karena aa ini amat penting 

6: atap Denanan 

   
Karena perataan Magi 

tiga djiwa. 

Temanten baroe jang 
tidak beroentveng. 

Dari Krawang kemarin kita meneri 
ma berita, bahwa pada malam Kemis | 
jang baroe laloe ini di Kampoeng 
Soengai Boent»e ( Rengasdengklok )| 
terdjadi drama hebat jang mengambil 
3 djiwa manoesia,i 

Menoeroet apa jang kita dapat, di 
toetoerkan demikian : Dalam Minggoe 
jang laloe di kampoeng terseboet ter 
langsoeng perkawinan seorang Tiong 
hoa dengan seorang perempoean bang 
sanja djoega, jang kiranja si pibak 
isteri tidak dapat membalas ketjinta- 
anuja. Sebeloem pernikahan | parka: 
winan ) terdjadi, terboekti bahwa pe 
Iremposan itoe mempoenjai kekasih 
lain lelaki seorang bangsanja djoega, 
dan ini perhoeboengan resia berdjalan 
'hingga soedah menikah. 

Bermoela si soeami itoe sebab be 
loem melihat dengan perboektian ma 
ta sendiri, maka pengadoean penga 
doean jang disampaikan kepadanja 
tidak diambil poesing. Tetapi sebagai 
peribahasa, sepandai pandai mem 
boengkoes, namoen jang boesoek ber 
baoe djoega. 

Demikianlah asap tidak dapat di 
toetoep berachir dengan drama hebat 
pada malam itoe. Si isteri tjoerang 
itoe mendatangi dirsemah ketjintaan 
nja, tetapi tidak diketahoei bahwa 
dari belakang soeaminja telah mengi 
koeti dengan bersendjata reyolvar, 
(si soeami bermoela permisi hendak 
mertamos ke lain tempat). Demkian 
lah film terpana, (pemandangan aib 
terlihat oleh itoe hingga mata 
gelap, sedang b rtjakap avtara kedoea 
merpati itoe jg perempoean Cisterinja) 

Itelah ditembak oleh soeaminja jang 
seketika itoe roeboeh dan wafat. 

Ketjintaannja mengetahoei djiwanja 
terantjam mentjoba bendak menjing 
kirkan diri, tetapi beloem sempat ang 
kat kaki telak dapat disingkirkan poe 
Ia djiwanja dari doenia fana ini kedoe 
nia lain, dengan satoe tembakan. 

Setelah si soeami merasa posas ia 
telah tembak diri dan mati seketika 
itoe djoega. 
Waktoe jang berwadjib melakoekan 

pemeriksaan diroemah itoe terdapat 
-.ga aa apa itoe berloemoeran darah. 

Pi G. ke pena 

Dari Bengkoeien diberitakan, bahwa 
dengan perhatian loear biasa 'dan de 
ngan penghormatan tembakan2 meri- 
am, maka Wali Negeri sepengiring, 
hari ini dengan kapal ,Rigel“ diiring 
kan oleh kapal » Flores" telah bertolak 
ke Padang, diantar olet BB dan 
lain lain amtenar. 

— (j - 

Verordening gedji baroe. 

Menoeroet chabar, bahwa regents- 
cbappen di Pasoendan semoeanja 506 
dah adakan 'verordening baroe ten 
tang peratoeran gadji dan semoeanja 
itoe soedah disjahkan oleh College van 
Gedeputeerden, djadinja berarti bahwa 
kaoem goeroe tjepat menerima gadji 
baroe. € 

Kabar »Penolong Bahaja Kebakaran" 
Bate via 

Dengan hormet, oleh Toean Tjiam 
|Kiem Hoat, disaksikan oleh Assistent 
| Wedana Mr. Cornelis dan le Wijkm. 
Bali Meester, telah diatoer pembagian 
amal bagi korban korban kebakaran 
Indonesier di Kober Ketjil Mr Corne 
lis, jang ketika ddo 28 September 38 
telah kebakaran, jaitoe ka 

1 Herman f 7.50 
2 Soerjadiredja » 8.— 
3 Sairi » A— 
4 Saoed » 2. — 
5 Moh Djakar » 3— 
6 Moh Bakri 3.190 
7 Entong 1 “Dag 

Djadinja: f 25.25   

MA NIA 

Doea masdjid Tjililitan 

Mesdjid Tjelilitan ketjil, jang di 
0eroes oleh t H Sarip, karena beliau 
merasa tidak koeat, sekarang diserah 

badan Comite, telah diadakan Rapat 
diroemahnja t H Abdurrechim, pada 
hari Djoem'ah sore 390—9—38. 

Penoelis t Oemar bin H Toie 
Bendabari t H Kosim bin H Machali, 

— 2 ba 

Tentang kapal , Pijnacker 
Hordijks, 

Menoeroet Aneta, nanti pada hari 
Kemis tanggal 6 October moelai djam 
9 pagi akan diadakan sidang oemoem 
dari madjlis Scheepsvaart boeat meme- 
rikea kandaspja kapal »Pijuz ceker Hor- 
dijk« 

Arrabitah-Al-Alawijah bagian 
Kepandoean 

api oenggoenjang men 
dapat perhatian besar 

Pada malam Minggoe moelai djam 
1,30 dihalaman Djawi'at Geer, telah 
diadakan api oenggoen oesaha dari 
Arrabitah-Al-Alawijah bagian kepan 
doean. Perhatian amat besar, ada kl. 
200 anak pandoe dan masih banjak 
para tamoe jaag memerloekan datang 
'Oetoesan dari kepandoean lain bajak 
poela. 

Setelah bersiap semosanja, maka 
tampil kemoeka toean Sd. Diya Wa 
hab jang berbitjara dalam bahasa 
Arab, Laloe diterdjemahkan kedalam 
bahasa Inggeris oleh Sd. Abdullah Ba 
fagih. Kemoedian dipidatokan dalam 
bahasa Indonesia oleh Sd. Ali bin 
Jahja. 

Semoeanja ini menjatakan banjak 
terima kasih atas kedatangan para 
pandoe tamoe tamoe oendargan jang 
memerloekan memboegang tempo goe|s 
na mengoendjoengi api oenggoennja. 
Malam itoe diramaikan 'tidak hanja 
dari Kepandooan Djakarta belaka, te 
tapi djoega dari Bago. 

Jang toeroet berbitjara pada ma 
lam itoe diantaranja Dr. Hartman Hop 
man Nas:y dan Hopman dari Pan 
doe Indonesia, Dr. Hartman berpidato 
dalam bahasa Inggeris jang diterdje 
|mahkan dalam bahasa Indonesia oleh 
Sd. Abdullah Bafagih. Dalam pidato 
itoe ja menjatakan kegirangannja ada 
nja oesaha dari Arrabitah-Al-Alawijah 
dengan kepandoeanhja. 

Jang lebih ramairja pada malam 
itoe dengan dengoengan moesik sepan 
djang api oenggoen menjala2, hingga 
tak bosannja hadlirin menjaksikan 
semoea oepatjara. Moesik ada poela 
oesaha dari perkoempoelan itoe, dima 

memboenjikannja. 
Pada djam 9 api oenggoen ditoe 

pipggalkan halaman sekolah, 

roeskan bingga djaseh malam, 

perhatian dari bangsanja |! 
—— 

Prijs f 5000.— 

if 5000.— djatoeh no, 21920, 

vio-O. 
er Tn aa 

Moderne Toneelopvoering di 
Mr-Cornelis. 

Be bagaimana 

mengambil tjeritera 

di Djatinegars. 

Kasboelah, spr 

itoe pertoendjoekan. 
Setelah itoe laloe diadakan 

wa ,dogdog“. Sebagai programma ke 

nja penghidoepannja soeami isteri. Si 
soeami waktoe datang dari pekerdja- 
anpja, lihat ditempat aboe roko ada   .—(p 

poentoeng dan ketemoe sehelai sapoe 
tangan, Sang isteri disalahkan mene- 

Diserahkan kepada remai.li 

kan kepada ramai, atau kepadasatoe| 

Ketoea toean jang mendjadi badan| 
| Comite sebagai: 
Ketoea I, t H Sarip bin Moersidi 
Tatoea Il. t H Achmad bin H Maiiki| 

na terdiri atas pemain2 jang tangkas 

toep dan para tamoe sama sama me 
sedang 

pandoe pandoe tinggal disitoe mene 

Seboeah oesaha dari bangsa Arab, 
oentoek menoedjoe kepada kemadjoean 
agama teroetama, dengan menindjau 
pada aliran zaman, Patoet mendapat 

Loterij jang di tarik tanggil 30 
September prija f 5000,— djatoeh di 
Medan dan Batavia, Menoeroet kabar 
jang disampaikan pada kita, lot prijs 

jang 
djoeal Ls»tenhandel en Schoenmaga 
zijn NEW YORK COMPANY, Bata 

telah dikabarkan la 
bih doeloe di Unie theater telah di 
langsoengkan pertoendjoekan toneel 

» Galak Timboe 
roe“ 100 pCi pendapatan bersih dari 
pendjoealan kartjis jalah oentoek me 
njokong Penganggoeran Kaoem Iboe 

Penonton boleh dibilang memoeas 
kan berkah pertolongan dari kanan 
kiri. Poekoel 9tampil kemoeka Toean 

membitjarakan mak 
soednja mengadakan ini toneel dan 
membilang terima kasih banjak2 pada 
semoea penonton, pada Dir. Unie the 
ater soedah mengasihkan tempat de 
ngan gratis, kepada pers dan kepada 
semoea jg soedah merjokong djadirja 

»Reog 
Gending", jaitoe bodoran dimainkan 
oleh 4 orang pemoeda sambil memba 

tiga dan 4 baroe Hooft»neel dipertoen 
djoekan. Dalam toneel itoe ditjeritakan 

   

  

  

  

  

  

  

  

OCTOBER 1038 
Minggoe/2| TJATETAN 

Senen |3),..,Bajar koran 
| Selasa |4|,,Pemandangan” 

Rebo 15 

Kemis 6 

Djoem'at| 7 

Saptoe |8           
'rima laki-laki Jain dan disoeroehnja 
poelang ke orang tosannja, meskipoen 
diterangkannja bahwa jang datang ke 
roemahnja itoe jalah kandanja sendi 
ri, tapi sang soeami tidak maoce per 
tjaja dan teroes sadja disoeroeh poe 
lang. 

Dan bagaimana kesoedahannja ? Si 
socami datang lagi keisterinja dan min 
ta wa'af padanja bahwa dia jang salab. 

Perloe disini diterangkan bahwa 
Toean dan Njonja Boerdah sangat ba 
goes memainkan rclnja, 

Sebagai penoetoep tampil kemoeka 
Prof. Boer (toekang soenglap) jaitoe 
soembangan dari PK. Boepati Meester. 
Permainannja sangat tjepat dan rikat 
sekali, apa lagi disini dibantoe oleh 
doea orang badoet dari Jop publiek 
tidak ada berhentinja ketawa. Koerang 
lebih poekoel. 12 30 pertoendjoekan di 
soedahi dengan memoeaskan sekali, 

Persatoean kaoem Pelaboehan 

Sebeloemnja boelan Poeasa dikota 
Jacatra akan berdiri serekat sekerdja 
baroe dari kaoem part'culier jang be 
kerdja dipelaboehan, jsitoe pegawai 
Rotterdamsche Lloyd, Nederland, Oce 
aan dan “lain lainnja. Tanda bahwa 
Tandjoeng Prioek mempoenjai sereka 
sekerdja baroe, Oomitenja akan didir 
kan. 

PGB djadi ke Nederland 
Kita dapat chabar, bahwa PGB dja 

di pergi ko Nederland, hanja menoeng 
goe comngres sadja. Jang djadi wakil 
nja jaitoe Voorzitter Hoofdbesiuur 
PGB, tosan S Joedawinata. 

Penjambuetan ,PIT". 
Resepsi 

Di gedong VORO. Kramat 96, pada 
malam Minggoe, 'tanggal 1 — 2 Oct. 
1938, oleh Komite Penjamboetan Os 
toesan Hoefdbestuur ,, Persatoean Islam 
Tionghoa“ di Djakarta telah dilang 
soengkan resepsi oentoek oetoesan 
oetoesan tsb., jang terdiri dari tt. 
Lim Kie Ohie dan Mak Gok, 
Pertemosan dipimpin oleh t. AS. 

Basalamah. Diantara jang hadlir, 
ialah: t. Dr. Pijoer, adviseur Inl, 

Zaken, t. wedana Weltevreden seba 
gai wakil boepati Betawi dan t, voor 
zitter Mahkamat Islam Tinggi. 

Djam 8 lebih pertemoecan diboeka 
dengan pembatjaan Al Ocer'an oleh 
toean Oemar Dj. Kemoedian wakil: 
wakil perkoempoelan dan pers ditjatat 
oleh penoelis. 

Sesoedah itoe pertemoean dimoelai 
dengan membatja Alfatechah dan tosan 
Liem Kie Chie dipersilahkan 
tampil kemoeka, 

Spr terlebih doeloe mengoetjapkan 
terima kasih kepada oesaha oesaha 
nja Comite jg telah ditoendjoekkan 
kepada spr dan kawannja dan me 
ujampaikan salamnja kaoem Moesli 
min dan pongikoetnja di Medan ke 
pada hadlirin 

Spr menerangkan maksoednja ke 
datangannja “di poelau Djawa setelah 
merantau di seloeroeh Soematera dan 
sekarang di Botawi, Dan perdjalanan 
nja oentoek menjiarkan agama Islam 
ini akan diteroeskan sampai di Selebes. 

Spr sebagai ketoea PB PIT jg me 
noeroet keterangannja telah mempoe 
njai anggota kl. 9500 orang merasa, 
wadjib oentoek melebarkan sajap Islam 
ke kepoelausn ini, Selandjoetnja spr 
mengoeraikan dengan pandjang lebar 
apajang telah diperboeat oleh P1 T, 
oentoek memadjoekan agama Islam, 
dan menerangkan, bahwa perhoeboe 
ngannja Tiongkok dalam djaman doe 
loe dengan perdagangan dan pada 
temposekarang dengan agama, jalah 
agamalslam. P1 T,—kata spr—sang- 
goep dan sediaakan bekerdja bersa 
masama dengan perkoempcelan Islam 
lainnja. 

Spreker jang kedoea ialah toean 
Mak Go. Spr ini meroendingkan ber 
dirinja P.I.T, sedari tanggal 3 Janu 
ari 1936 sampai sekarang den menga 
pa P.I,T, didirikannja, Sebab — kata 
spr — bangsa Tionghoa jg telah me 
meloek agama isiam dalam hakikat 
nja sebeloemnja PIT berdiri merasa 
terasing dari bangsanja sendiri jg boe 
kan beragama lelam dan djoega tera 
sing dari pergaoelan dengan Anak 
Negeri, 

| Djam 10 malam receptie ditoetoep 
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bagai daerahnja, 
di Palestina pa 

enap kaoem 

  

mat | berhalangan 
—. Idjoek sebagai Loco Burgemeester ber 

  

ari Minggoe, tg 2 Oktober 
akan rapat oemoem di Ge 

efakatan Indonesia, Gang 

Inansi sematjam itce. 

ang gagal 

Sept (ReuterJ: Tin 
e Pn Ne aoeng 

engai Yangtz3, agar | 
jepang ini bisa ber 

diserang 
itoe diwartakan, 
ng jang datang 
mendapat sera 

ika dilakoekan per 
2 hari lamanja 

jar pihak Tionghoa, 

h pekerdjaan 
esterdan Wet- 

bakan adanja pembagian 
an antara Burgemeester dan 
€ peatkan dengan artikel 

ta anggota Kol 

'ethouder boeat Wa- 
leiding dan Marktwe- 
, toean Tan Yam Hok: 

  

| A. Waterleiding 
Larkiwezon : 

Uitvoering Hinder dan ordon             “aa 

) : AL, Wethou der boeat Pe r 
ilkara Tehnik, toean O, L, van 
sejden Akker, PA 

| Perkara Tehnik oemoem.   

Ingan adanja ini 

iv We t houderib oeat Per- 

an Sosial farbeidsbemidde- 
Armenzorg dan soebsidi). 

dheidsdienst, 2 
ire dienst. 

2 4 N Wethouder boeat Ta- 
Joah dan Peroemahan, t. Mr, 
Ng. Soebroto. 

« Hal tanah 

| b. Peroesahaan roemah 
| c. Stadsontwikkeling dan Volkshuis 

   

: vesting (boekan bagian tehniz). 
| &, Fonde jubilum | 
| Djam oentoek dapat berbitjara de 
rgan mereka jang diserahi pekerdjaan 

| Jitoe adalah sebagai berikoet: 
. Fd. Burgemeester tiap tiap hari Ke 
mis dari 11,30—12 siang. : 

F | “Wethouder boeat Waterleidirg dan 
|Marktwezen, t. Tan Yam Hok, tiap2 

hari Selasa dan Djoem'at dari 10—11,30 
siang. Aan 
Wethouder oeroesan Tehnik. Toean 

CL, van den Akker tiap tiap hari 
Iselasa dan Djoew'at dari 10 — Il,30 
siang. 3 

Wethouder oerossan Pergoeroean 
iang|dan sosial, tosan A, van Tiju tiap2 

—“Ihari Senen dan Kemis dari 6—7 sore. 
“ Wethouder oeroesan Tanah dan Pe 

ng Iroemahan, Toean Mr. R. Ng. Soebroto, 
tiap tiap hari Kemis dari 6,30—8,30 
sore, Rs 

Kemoedian menoeroet peratoeran 
term: ktoeb dalam artikel 31 lid 2 da 
ri ordonnansi Gemeente, dimana di 
njatakan dalam ketidak adaan atau 

e Burgemeester, ditoen 

toeroet toeroet sebagai berikoet : 
1 Tan Yam Hok 

12 OL van den Akker 
“(3 A van Tja 

14 Mr R Ng, Soebroto 

——|Bataafeche Petroleum Maatschappy 

kan memboeka kantor 

| Pada bari Sabtoe djam 1i siang 
akan diboeka kantor baroe dari BPM 
Letaknja di Willemslaan. Sabtoe itoe 
djatoeh pada Ag al 8 Oktober, De 

BPM berarti menga   dakan perloeasan, 

Tionghoa dij 

h h Barat dengan | berhasil mengoesir ata 

.-. Pa nan N inna TART Yaneunentyapguma Oa 

Tah 

Pen
a 

& 

      
  

  

       
     kan 2 boeah 

shak Tiongitoa 
  

jepang gagail| 

  

Seboeah djembatan diserang 

Poen diwartakan djoega, babwa de 
ngan menjnesoer tepi sebelah Selatan 
'soengai Yangiz», pihak Djepang beroe 

  
diwartakan, bab Bibi Tionghoa ini |saha dengan sekoeat tenaganja oen| 

Panen ta jang diperboeat daripada beberapa 
'toek menjerang seboeah djembatan 

(pang beroesaha dengan diperlindoengi 

'Rawpok aksi dikampoeng R. Kerbo 

Iri dari ,Internationale Orde van Goe- 

mana pada ketika 
menempoeh kek 

  

aban, sehingga ada 

Pihak Djepang beroesaha oen 

Dengan lebih landjoet diwartakan, 
abwa di soengai Yangtze pihak Dje 

oleh beberapa tembakan tembakan 
dari marine oentoek mendaratkan diri 
disebelah bilir sedikit dari Panpisban 
dengan menocempang kapel kapal mo 
tor dan mereka ini mengandoeng mak 
soed oentoek mendoorbraak kedoedoe 
kan kedoedoekan Tionghoa jang ada 
ditepi sebelah Selatan dari zoergai 
terseboet, | : 

Orang waroengdi 
rampas, | 

Pagi ini djam 4 fadjar, telah kedja 
dian perampokan dikampoeng Rawah 
Kerbo diloear batas kota Betawi. 4 
orang perampak telah membangoen 
kan seorang empoenja waroeng bang 
sa Indonesia dengan alasan akan 
membeli rokok. : 

Tetapi setelah pintoe diboeka, maka 
iapoen diserang sedang perampoknja 
me ngambil f 3,— dan 2 bentoek ge 
lang koeningan jang diseposh emas 
seharga f 9,— 

Demonstratie anti madat. 

Pada hari Saptoe sore, tanggal I 
October jang baroe laloe ini, di Betawi 
telah diadakan demonstratie anti ma- 
dat, terhadap minoem madat. 

Demonstratie ini atas oesahanja 
»Comite-anti-Opium-week “jang terdi- 

de Tempelieren“, perkoempoelan , Anti 
Opium" dan beberapa perkoempoelan 
Anak Negeri dan perkoempoelan dari 
fihak bangsa Tionghoa. 

Jang toeroet dalam arak arakan ini 
jalah tidak koerang dari 4000 anak 
anak laki dan perempoean dari bangsa 
Boemipoetera dan Tionghoa, Semoea 
jang toeroet diberikan tahoe soepaja 
mereka pada djam setengah 4 berkoem 
poel ditempat pertemoean. Barisan 
arak arakan dibagi mendjadi 2 bagian. 

'poel ditanah lapang CObie Huan di 
Magazijuweg dikota lama, sedang pa 
soekan lainnja diharap berkoempoel 
di Yap Djenetweg dan teroes menoe 
djoe ke Rawa Bangke. 

Kira-kira djam 4 doea2nja pasoekan 
'moelai berbaris. Pasoekan jg pertama 
terdiri dari 16000 djiwa dan melaloei 
'djalan djalan : Magazijaweg— Asemka 
—Tongkangan—Kongsie Besar— Toko 
“Tiga— Pantjoran— Glodok —Molenvliet 
Osst—Sawah Besar — Petjenongan weg 
—Noordwijk — Sluisbrugplein— Post- 
weg — Comediebuurt— Waterlooplein 
dan dengan melaloei djalan Oetara 
'Timoer dari Waterlooplein, maka ba 
risan itoe masoek di lapangan ber 
 koempoel, P3 

Pasoekan jang kedoea di Mr. Cor 
nelis mengambil djalan sebagai beri 
koet: Rawa Bangke—Bekasiweg— 
Matramanweg — Salemba—Kramat— 
Pasar Senen—-Tanah Njonja-eSipayer 
weg—Waterlooplein, Kemoedian de 
ngan berbaris di bagian Selatan Ti 
moer dari Waterlooplsin maka bari 
san jang kedoea itoe masoek di tanah 
lapang, Pasoekan jang kedoea ini be 
sarnja 2.400 djiwa dan terdiri teroe 
tama dari bangsa Boemipoetera laki 
dan perempoean. 3 
Semoea barisan membawa kain de 

ngan ditoelisi kata kata jg berhoe 
'boeng dengan pembrantasan minoem 
'madat debnja. “Djoega asing masing 
membawa bendera jg ditoelisi poela. 

Oentoek menggembirakan mereka, 
| maka muziekpoen tidak ketinggalan. 
Pasoekan dari Mr, Cornelis diantar 
kan oleh fanfare corps dari St. Vicen 
tius, 

| Pasoekan lainnja diantarkan oleh 
muziekcorps dari  perkoempoelan 
»Tiong Hoa Im Gak Hwee'“. Di tanah 
lapang Waterlooplein disediakan Phi 
lips .geluidwagon dari ,,Revimy", jg 
memberikan lagoe gramafoon jg meng 
 gembirakan, 

Ketika doea doeanja pasoekan tsb 
masoek di tanah lapang, maka ditem 
pat itoe telah banjak orang. Antara 
hadlirin nampak toean toean regent 
Botawi toean R.T.A.A, Soema di Pra 
dja, toean Ting Chang Lie, Consul 
Tiongkok dan toean Lubbers dari   

koerang lebih 2000 orang Djepang mati 

Jang satos pasoekan haroes berkoem | 

itoe pihak Djepang 'perahoe perahoe jang melintasi soengai 
Fu, agar soepaja bisa bergerak ma 
djoe menocedjoe ke Yanghsin. 

Doea boeah kapal motor 
dikaramkan 

Demikianlah, menoeroet oedjar com 
munigue Tiongboa, diwartakan bahwa 
pihak Tionghoa dengan mempergoena 
kan tembakan artillerienja, telah 
memberi poekoelan kepada oesaha 
Djepang, ja'ni oentoek mendaratkan 
:diri itoe, danpada ketika itoe  djoega 
doea boeah kapal motor telah dikaram 
kannja djoega. 

anggota Comite dari , Anti Opium 
Week “ hadlir djoega. 

Ditanah lapang masing jg toeroet 
berbaris dalam arak arakan itoe, sama 
menerima minoceman dari Theepropa 
ganda dengan pertjoema dan djoega 
»Merbaboe“ menjediakan bagi mere 
ka roti, poen dengan pertjoema, 

Sehabisnja minoem dan makan, ma 
ka seteroesnja diadakan pidato dari 
toean toean: njonja Wiria Atmadja, 
toean Gouw Khian Kiet, toean Soe 
rio Dipoetro danjg paling achir jalah 
»Pah Wongso“ jg terkenal itoe. 
Semosa pidato dilakoekan dengan 

bahasa Melajoe, terketjoeali pidato t. 
Soeria Dipoetra jang sebagian dari 

'Joerajanuja dioetjapkan dengan bahasa 
Belanda, Isinja pidato pidato itoe ja 
lah memberi gambaran bagaimana 
bahajanja orang mineem madat. 
Kemoedian diadakan pertoendjoe 

kan tooneel sedang pada penghabisan 
daii demonstratie itoe diadakan pem 
bakaran dari beriboe riboe pipa mi 
noemm madat (tiroean) sebagai symbool 
dasi tjita tjitanja toeroenan baroe ja 
lah pembrantas pahala narcotica dari 
masjarakat. 

Pada pemboebaran: mereka jg toe 
roetdalam demonstratie terseboet sama 
naik kereta listrik jg telah sedia bagi 
mereka (ANETAJ. 

Volksraad ketjoerian 

Pentjoerinja hilang. 
Semalam gedoeng VR telah ketjoe 

rian. Pentjoerinja dengan djalan me 
roesak daoen djendela telah dapat ma 
soek dan mengambil peti isi oeang 
dari lemari jang kemoedian didjatoeh 
kan dikeboen dengan terboeka, Isi 
oecangnja ada f 213.— Sampai kini 
pentjoerinja beloem diketemoekan. (A- 
neta). 

20m 7 

Gengeskundige Hoogeschool 

Telah loeloes dari Artsexamen baba 
gian pertama, toean R. Soetojo. 

sek 

Fonds Amal Tiongkok. 

mengadakan pasar 
malam, 

Di Bogor telah dibentoek Komite 
Pasar Malam oentoek Fonds Amal 
Tiongkok, Keramaian itoe akan di 
boeka dengan opisil pada tanggal 8 
Oktober djam 5 sore, Semoea penda 
patan dengan 100 pCt goena memban 
toe kesengsaraan dinegerivja mereka 
jang tertimpa api peperangan. 

ip i 

Persatoean Arab Indonesia. 

hari pengakoean Indo 
nesia sebagai tanah 
gir. 

Pada tg 4 Oktnber dengan bertem 
pat di Gang Kenari no, 15 gedoeng 
Permoefakatan Indonesia, Persatoean 
Arab Indonesia akan mengadakan Ra 
pat Oemoem. Sifat dari rapat itoe 
adalah sebagaiperajaan hari kesadaran 
Peranakan Arab akan tanah airnja 
Indonesia, Perajaan itos akan dimoe 
lai pada djam 9 precis, 

— 

Mevrouw delJonge School 

Babtoe sore telah dilangsoengkan 
bazaar atas oesaha Komite goena me 
noendjang sekolah teb: diatas. Pemboe 
kaan dilakoekan oleh Nj, Abd. Rach 
man, dan perhatian amat memosas 
kan. Hingga djaoeh malam masih ba 
njak jang tinggal di Kramat 45, tem 
pat bazaar itoe. Tarian serimpi dan 
film soembangsih Krida Jatmoko dan 
DVG mendapat perhatian besar. 

Ver:l:g lengkap dengan gambar dari 
bazar, kita moeatkan dalam , Taman 
Isteri“. Soedi pembatja sabar |!   Opium Regie, Soedah tentoe para | 

  

  

LELANG- BONGKARAN 
oleh JOHN PRYCE 

Hari REBO 5 October maoe 

di lelang BALOK, DJATI, PIN - 
TOE, DJENDELA, dan laen-laen 
perkakas roemah, bisa liat di 

depan LOODS John Pryce di     BATAVIA. 
  

  

ALGEMEENE  AANDEELHOUDERS 
VERGADERING 

N.V.,,OESAHA LAMPONGS” 
Tandjongkarang 

Pada tanggal 25 December 1938, djam 
9 pagi hari Minggoe bertempat di- 
roemah sekolah M.I. di Kp. Mesdjid 
Telokbetong. 

AGENDA: 
|1. Mengesahkan Balans2. 
2, Mengganti Bestuur. 
3. Memberikan keterangan kepoetoe- 

sannja dari Raad v. Justitie, ten- 
tang pendakwaannja Ismail, 

4. Membitjarakan lain2 hal jang ter- 
bit dalam vergadering. 

DIRECTEUR. 

  

Soedah terbit 

Boekoe tjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara- 
nja laki rabi. Harga f 0,40 
franco roemah pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman. 
dangan. i 

  

PAN 
di medan perang 
Tiongkok —Japan 

SATOE ROMAN . 
dalam bahasa Soenda sangat 

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 
memoeaskan, 

Ditoelis oleh journalist 

A.S, TANOEWIREDJA 

Harga satoe boekoe tammat f 0.54 

berikoet ongkos kirim, 

Boleh pesan pada: 

Administratie ,, PEMANDANGAN“ 
' Senen 107 — Batavia-C. 
  

WARTA ADMINISTRATIE 

Djangan loepa !! 
Harap dapat perhatian! 

Roepanja para abonne beloem paham 
tentang atoerannja mendjadi langganan 
»Pemandangan'. 

Dari itoe perloe agaknja disini dite 
rangkan, bahwa orang boleh kasih 
masoek permintaan oentoek mendjadi 
langganan pada setiap waktoe. 

Tapi sjaratnja bocat langganan 
orang mesti berlangganan sekoe 
rang koerangnjaboeat 3 boelan 
lamarja, dan sekali ksli boekan 2 
boelan atau 1 boelan, sedang permin 
taan oentoek berhenti haroes DI 
ACHIR KWARTAAL. Ocang langga 
nan besarnja f 4.50 boeat satoe kwar 
taal, haroes dibajar lebih doeloe djoega 
(vooruitbetaling) dan boleh dibajar 
boelanan. Harap ma'loem adanja. 

  

       
      
(Semandangar 

  

  

Soal militer jang mentjoeri 

Beberapaorang di- 
dakwa. : 

Oentoek menjambueng beritatentang 
pentjoerian pentjoerian jang dilakoe 
kan oleh orang militer di Taroetoeng, 
maka Aneta menambah, bahwa kedja 
dian itoe pada malam hari antara dj. 
8—10 dengan memahbat koentji brand 
kast kwartiermeester. Dari sini Jaloe 
diambil koentji koentji persedizan dan 
setelah ini maka brandkast dalam ba 
gian pendjagaan militer telahdiboeka 
sambil ceang 5 riboe roepiah diambil. 

Setelah ini maka brandkast itoe di 
toetoep kembali seperti biasa. Tetapi 
koentji persediaan dan koentji jang 
dipahat tidak ketemoe, 

Sekarang masih diadakan pengoe 
soetan oleh wakil komandan militer 
dengan bantoean veldpolitie dan B B. 
Berhoeboeng dengan ini maka bebera 
pa orang militer didakwa. 
Pada malam hari ig. 29 Sept, militer 
itoe membawa karabija dan peloeroe 
nja.   —(j —— 
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Ini malem dan 

CINEMA PALACE 

  

    

malem berikoetnja #RONG DRAMA! 

Dengan perasaan bangga dapat 

menjadjikan Metro-film oenggoel 

The Girl Of The 
Golden West 

(HET MEISJE VAN HET VERRE 
WESTEN) 

dengan 

Nelson Eddy — 
Jeanette Mac Donald 

Bermain lagi bersama-sama boeat 

pertama kali sedjak film ,MAY-| 

TIME“. Seperti dalam impianji : 

jang penoeh lagoe2 merdce 

soeara njanjian loenak, berkasih- 
kasihan, penoeh poela dengan 

kedjadian hebat dan loetjoe. 

Djaga tanggal mainnja 

THE SECRET OF 
TREASURE ISLAND 

Sawah Besar — 

  

      

   

  

    

  

To Say 

Walter PIDGEON /// “Tue Moon 
Leo CARRILLON .. 
Buddy EBSEN 
A ROBERT 2, LEONARD 

production 

Ini malam 

Bat,-C. 

And this bartling radio 

S8 romeo never lost a 

fight 'til his sweetie 

found his weakness was 

LA right to the heart! 

  

didalam kota Betawi. 

Weltevreden, 

ngan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai, 

memoeaskan, 

  

  
HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 

Senen 44 Telf, No. 2105 Weltevreden  — 

Inilah satoe2aja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

De Directie 

Youlll live its 
thrilling ro- 
mance! You'll 
sing its glori- 
ous love songs! 

  

  

dan malam 

berikoetnja 

Satoe WARNER BROS film jang penoeh spanning mengambil 
karangan jang soedah terkenal kebagoesannja dari Rey Chanslor, 

dan dimainkan oleh bintang filmnja jang masih baroe: 

   Batavia-Ceutrum, 

Xetaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 

    

   

          

   

   
    

                  

   

    

    

    

   

  

   
    

   
    

     

       

      
       

harga t f100,—,(seratoes), Kalau di 
djoeal, djoega akan kami beli. 

(Cheribon) 

Pena MAA NA 

  

     

Pada hari 

  

dari : 
SOEMBAWA, 20 koeda BIMA. 

dan djoega di djoeal dibawah tangan. 

Tabe dan 

Lelang Koeda 
Kemis tanggal 6 October 

Oleh 

hormat 

1938 

Veehandelaar S. MOEHAMAD bin SAID bin 
Al bin-SAID. Keterangan Kantoor Ketapangweg 
30b. Bat.-C., telefoon No. 4292 WI. tempat lelang 
di Gang Ketapang (PETODJO ILIR) Batavia-C, 

50 Koeda SANDELHOUT, 40 Koeda SAVOE, 50 Koeda 

Jang bagoes dan besar2 dan semoea koeda baroe. Moelai ini hari, 
tanggal 3 Oct. 1938 boleh datang periksa di LOODS Koeda biasa 

S. Moehamad bin Said bin Al bin Said.   
  

Kg EA NA BAE KO LA SEK Te KRI SA Ke Se ANK ga 

    

   

      

Tiapstiap hari 

Advertentie ,,Patjar” 

KAU UK WAWAN 
Ditjari zonder borg 
Pekerdjaan ringan, 

keoentoengan besar. 

Barang siapa jang pada ini hari 
djoega mengirimkan postwissel f0,45 
sadja boeat beli kitab ,doejoeng” ke 
pada kami: maka kami sediakan be- 
berapa hadijah bagi jang beroentoeng 
ialah: 
Hd. ke f satoe partij roepa2 kitab se- 

    

Hd. ke2 sepasang giwang emas ma- 
ta inten. 
Hd, ke3 satoe kaloeng rantai emas 
22 Krt, 
Hd, ke4 satoe Horloge dengan rantai. 
Hd. ke5 4 Si 
Hd. ke 6-10 
Vulpenhouder, 
Hd. ke11-50 masing2 sebocah boe- 

koe jang amat bergoena bagi kaoem 

iboe. 
Pengiriman postwissel, afzender ha 

roes ditoelis jang terang lagi djelas. 

zonder 
masing-masing satoe 

Karena strook dari postwissel itoe jg 
akan dipakai mengoendi nanti pada 

tg. 30, October 1938 dan akan diboe 

ka didepan oemoem. Semangkin tije- 
pat habisnja kitab jang dipersediakan 

maka semangkin dimadjoekan poela 

hari oendiannja, demikianpoen seba 

liknja, 
Kirimlah postwissel pada ini hari 

djoega kepada: 

Boekhandel , SOETJIATI" 
KEPATIHANWEG KOENINGAN 

  

  

  

PATJAR 
FLASH GORDON JANG KE 8 

soedah sedia, lekaslah pesan pada : 

.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 dan 
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, 

Adm: PEMANDANGAN. 
  

Dimana-mana Toean maoe pa- 

sang ADVERTEN TIE, periksalah 
doeloe keadaan OPLAAGNJA.   
  

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

DIDJOEAL Reisschrijimachine splin- 
ternieuw harga f 60.— contant. Boleh 

dilihat dikantoor Pemandangan tiap 

tiap waktoe. 
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TOEAN TIDAK MADJOE 4 
Mengapa orang lain lebih madjoe dari toean? Mengapa 

   

   
        

  

        

       

orang lain lebih beroentoeng? Mengapa poela lebih 

girang? Apa asabatnja lebih sehat? Badannja lebih koeat? 

Djangan chwatir, tosan akan mendjadi gembira dan koeat, 

moeka tosan akan bertjahaja, karena sshat, kalau pakai 

BIOCITIN. Biocitin berisi beberapa matjam zat makanan 

jang amat penting bosat badan manoesia, lain dari itoe 

djoega berisi KECITHINE sedjati, dibocat dengan 

djalan ilmoe pengetahocan (physiologie), perloe betoel 

oentoek mendjaga asabat toean, soepaja djangan ter- 

ganggoe. Biocitin dibocat menoeroet atoeran Prof. Dr. 

Habermann sendiri,soedah berpoeloeh-poeloeh tahoen di- 

pakai orang dan sekarang diseloeroeh doenia ini soe- 

da 

  

dipakai orang, karena banjak chasiotnja. 

Biocitin didjoeal beroepa 

poeder (serboek) dan be- 
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roepa tablet. 

Tiontohnja bisa diminta dengan per: 
tjoema (prodeo) disembarang apotheek 
(toko obat) atau kepada importeurnja: 

RATHKAMP 
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Adm. ,,PEMANDANGAN" | 
DAVROS 

PIN en Mantel 

  

OENTOEK memoedahkan bagi abon- 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kit koelit, bisa di beli dengan perantara- 

an looper dengan harga f0,15 terima 

diroemah. 
  

BOEKOE Penoendjoek djalandi Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan, 
  

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano"l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi perblikhanja f 0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 
»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam“ door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,65 Inci. portokosten.         

Baroe terbit 
  

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 

Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan ljinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 
ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraklyken serta akibatnja ? Siapa 

Ingin membatfja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cenf) 

Bisa pesan kepada: 1 Administratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C, 
2. t. Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,, Gazali" di 
Kedjaksan Tjirebon. 4, Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t, Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 
man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11, Dirdjosoebroto Taman 
Siswa Krawang.     

3 4 Aga ape Y “ia 
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1, soepaja semoe golongan at 
bekerdja bersama sama menoedjoe xe 
pada soeatoe arah, ke soeatoe aa 
an, jalah meninggikan deradjat noesa 
dan bangsa. 

Beroelang-oelang djoega telah di 
nasehatkan kepada oemoem soepaja 
perselisihan diantara awak sendiri di: 

Pan hilangkan, dan djoega perselisihan an 
| tara satoe dan lain di tanam ditanab. | 
0. f(dipoen pendem). : 

, Oleh karena kami berkejakinan, 
—.. bahwa tjoema dengan djalan begitoe 

— kami dapat menimboen kekoeatan j jg 
—. tjoekoep, oentoek membela kepenti 

| ngan bangsa dan tanah air. 
Akan tetapi dengan menjesal bati 

| kami terpaksa mengalami kedjadian2 
2 jang berlawanan dengan fjita tjita kita 

  

   

    

   

  

h badan? 

. oentoek c mempengaroehi. 

, tidak sebegitoe banjak pengaroehnja, 

|kita jang ada didalam Volkeraad be- 

| memikirkan bagaimanakah oesaha ki 

Iboehkan kekoeatiran hati, dan berhoe 

| kebangsaan dapat 
| toean bangsa 

Oleh: Nationalist 

itoe pengaroeh bangsa kita 
nasih sedikit sekali dan bangsa kita 

jg didesa2 tidak mengetahoei sama se 
li kepada pengaroehnja badan2 i- 
dan djoega tidak mempoerjai hak 

Adapoen sebabnja jang Volksraad 

jalah oleh karena wakil wakil bangsa 

oem dapat menoemboehkan persatoean 
ng tegoeh. Natiovale “ractie jang 
mi pandang sebagai wakil kita tjoe 

ma | penjai anggauta 9, dan soeng 
goehpogn tjoema sebegitoe banjaknja 
beloem mendjadi satoe jang tegoeh. 
Didalam Dewan Ra'j 'jat masih banjak 
Dengan anggauta jang tidak boleh 

pandang sebagai wakil bangsa, 
Dalam pemoengoetan bitjara (stem- 
miog), hampir boleh ditentoekan jang 
natjonale fractie mendapat kealahap. 

Mengingati keadaan jang demikian 
itoe, pergerakan kebangsaan kita se 
oemoemnja haroes sedar dan haroes 

  

ta soepaja anggauta2 jg akan kamipi 
ta dapat kami pandang sebagai wa 
kil bangsa. Berhoeboeng dengan kea- 
daan doenia jg sehari hari menoem 

boeng djoega dengan keadaan bangsa 
kita jang serba lemah ini, maka per 
loe sekali pada waktoe ini ditjoba   

  

   

  

    

    

    
   

          

|. terseboet diatas, akan tetepi kami ti| 
Tea ketjil hati, kami masih mempoe' 

njai .kepe tjajaan, bahwa bangsa kita 
akan at kepada. sembojan2 jang 
kami | #ndjoerkan dalam mengingati 
hari 'kebangsaan. 

Kami mengoetjapkan pengharapan, 
moedah-moedahan pertjektjokan jang 

' toemboeh dari kemenangan Parindra 
| dalam pemilihan anggauta Gemeente 

a enjap. Dan lagi | kami men | 
do'a, moedah moedahan semoea golo 
ngan dari bangsa kita satoe sama lain 
tidak loepa bahwa mereka mendjadi 

yagian dari bangsa Indonesia. 
Boeat memboektikan, bahwa perasaan 
i demikian itoe besarharganja, kami: 
baroes menengok kenegeri Djepang. 

—... Bangsa Djepang berbagai bagai go|j 
“ longannja akan tetapi semoea golo 
ngan merasa djadi satoe, jalah anak 
tjoetjoenja Mikado. Dalam buekoe Ja- 
pa als wereldvaroveraar diterangkan: 

hwa bangsa Djepang ifoe dioempa 
| makan sebagai nasi setoempoek,soeng 

goehpoen nasi setcempoek tadi di- 
woedjoedkan dari koempoelnja korrels, 

“akan tetapi saban orang Djepang ti 
dak merasa mendjadi korrel, akan te 
tapi merasa mendjadi nasi, 

Disini kami mendapat peladjaran 
jang haroes kami tjamkan dslam sa 
noebari bangsa kita, jalah bahwa se- 
moea orang Indonesia haroes merasa 

Pe. mendjadi. anggautanja bangsa Indone 
sia, tidak boleh ditjersi beraikan dari 
“badan, jalah badannja bangsa, Kami 
mengakoci dengan teroes terang, bah 
wa bangsa kita diwoedjoedkan dari 
“beberapa golongan, jang keboetoehan 
nja ada perbedaan, akan tetapi dalam 
membitjaraan keboetoehan bangsa dan 
tanah air, perbedaan perbedaan tadi 
baroes ditaroeh dibelakang dan jang 
kami kelihatan jalah tjoema satoe ke 
boetoehan, jalah keboetoeitan memba 
wa bangsa kita kepada keloehoeran 
dan kemoeljaan. 

Soedah 25 tahoen lamarja pergera 
kan bangsa kita toeroet tjampoer de-' 

| ngan adanja Raad raad di Indonesia 
— ini dan teroetama Volksraad. Akan te 

— tapi djika kami memandang boeabnja: 
| Nolkeraad boeat keloehoeran bangsa, 

— maka kami dapat mengatakan, bahwa 

    

  

    

     

  

    
     
    

     

    
   
    
    
    
   
         

   
   
    

     
    

  

     

poen telah ada inheemsche meerder. 
heid dalam Volksraad, akan tetapi da 

prak'ijrnja meerderheid tadi tidak 
at membawa boeah jang lezat ke 

ngsa kita. 
bakikatnja tjara memerintah | 

ah Indonesia ini masih beloem 
bedanja dengan sebeloemnja 

ada Volksraad. Betoel soedah ada re 
gentechapsraad, Gemeenteraad dan 
Provinciale Raad, akan tetapi dalam 

(pergerakan pergerakan kaoem Seker- 

boeah tadi tjoema sedikit. Soenggoeh |. 

mentjiptakan persatoesn jg tegoeb, 
soepaja Volksraad jg akan datang itoe 
sagmponni jai harga jang tinggi oentoek 
bangsa kite. Pada dewasa ini didalam 
Ikoran koran telah , dibitjarakan hal 
pilihan Volksraad j.ad. 

Bangsa kita haroes ingat, bahwa 
Volksraad itoe boekannja. parlement, 
artinja partai2 jang mempoenjai meer 
derheid disitoe, tidak akan dapat me 
nerima peperintahan negeri. Dari se 
bab itoe jang perlee boeat bangsa 
kita, jalah djangan sampai bereboe 
tan tempat di dalam Volksraad. Jg 
kami adjoekan mendjadi wakil kita 
haroes mereka jang dipandang oleh 
bangsa kita dapat mempertahankan 
keboetoehan bangsa dan tanah air dan 
ig boleh kami paudang sebagai rep- 
resentatieve figurendari bangsa kita, 

Berboeboeng dengan angan angan 
lini, kami mengoesoelkan kepada ee 
mosa perserikatan2 politiek, jang 
mempoenjai keniatan memadjoekan 
candidaat boeat Volksraad j.a.d., soe 
paja pengoeroes2 Besar dari perseri 
katan tadi mengadakan conferentie 
centoek membitjarakan soal Volks 
raad itoe, Jang kami kenang kenang 
kan moegdah2an mereka dapat menga 
dakan stembus accoord dan tjoema 
mengadakan satoe  candidatenlijst 
boeat pilihan anggauta Volksraad. 

Dan lagi dalam conferentie itoe 
mereka haroes mengadakan soeatoe 
program jang boleh kami namakan 
nationale program, jang haroes dise 
toedjoei oleh semoea jang hadlir. 
Wakil wakil dari persatoean pergera 
kan kebangsaan itoe jang kelak akar 
doedoek dalam Volksraad, diberi pe 
rintab oentoek membentangkan natio 
nale program tadi 

Soepaja oesaha jang demikian itoe 
dapat dikerdjakan dengan penghara- 
pan memetik boecahuja, persatoean ke 
bangsaan tadi haroes disokeng oleh 

dja jg dalam hakekatnja kepentingan 
nja boleh dipandang teruwasoek djoe 
ga dalam kepentingan kebangsaan. 
Dengan djalan begini pergerakan-kel: 
bangsaan akan dapat mengadakan 
verkiez'ngscampagne jang tepat dan 
jang sebaik baiknja. 

Angan angan ini djika dipandang 
sepintas laloe sadja tentoe orang orang 
akan bertanja demikian: , Dapatkah 
kedjadian oegaha jang demikian itoe ? 
Apakah oesoel jang demikian itoe soe 
dah selaras dengan de realiteit ikea 
daan bangsa kita jang njata?) Kami 
mengakoei dengan teroes terang, bah 
wa soal ini masih soal jang tidak moe 
dah didjalankan, akan tetapi kami 

YA Tg (w 
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VARIA DARI MATARAM 

Conferentit “dari Bigenaar 
textielnijverheid, 

Pembantoe kita D. menoelis : 

Pada hari Sabtoe kemaren, moelai 
djam 8.30 sampai kira kira djam 11 
tengah hari, dikantoor Consultatiebu- 
reau Departement van Fconomische 
Zaken, telah diadakan conferentie dari 
eigenaar eigemaar  textieloijverheid 
seloeroeh Zuid Midden Java, dibawah 
pimpinanvja toean Oaals, Vice-Voor- 
zitter dari Indische Textielfabrikanten 
Bond di Soerabaja. 
Maksoed jang | teroetama dari adanja 

conferentie ini, adalah oentoek mem- 
bitjarakan so'al so'al jang mengenai 
reglementeering tentang pembikinan 
saroeng, 
Keterangan lebib djelas, akan kita 

soesoelkan. 

Perkasa darah 

Hari Sabtoe sore antara djam 3,30 
di straat Poerwanggan soedah terdjadi 
satoe perkara darah jang sangat hei- 
bat sekali, sehingga Orang jang men 
djadi koerban, dichawatirkan akan ti 
dak dapat ditolong peran, dosdoek 
nja perkara: 

Dikampoeng Net oosostasa 
'itoe hari telah diadakan pertaroehan 
menjaboeng ajam djantan, Antara be 
berapa botoh, termasoek djoega si 
Gani alias Poerwo dan Karjorapin. 
Lantaran satoe dan lain sebab, ini 
doea orang laloe bertjekijokan, ke 
'moedian jang terseboet pertama laloe 
menghilang. Ini hal soedah mendjadi| 
sebabnja jang terseboet kedoea men 
djadi tidak senang hati. teroes dioe| 
ber, Di straat Poerwanggan itos doea 
orang bertemoe moeka poela, dengan 
tidak banjak bitjara, Gani laloe dise 
rang dengan sendjata tadjam, perta 
makali'ia masih bisa melawan, tetapi 
sesoedahnja mendapat beberapa sera 
ngan, maka dengan tidak berdaja ia 
laloe roboh, dengan maudi darah, 

Keadaan mendjadi riboet, Karjo se 
soedahnja melakoekan serangan, laloe 
menjerahkan dirinja ke Posthuis Pa- 
koe Alaman, dari mana Wedono poli 
tie diberi kabar dengan telefoon jang 
dengan tjepat laloe mengoeroesi s6- 
perloenja. 

Didalam keadaan / tidak ingat akan 
dirinja lagi, Gani dikirim ke Petro- 
nella hospitaal, 

  

Taliaista 30 tahoen bangsa kita ber 
djoang, selaloe mengambil hal hal 
jang pait dan getir, kami selaloe me 
ngalami rintavgan2 jang datang dari 
dalam dan dari loear, kami mengeta 
hoei dengan soenggoeh soenggoeh ba 
gaimana lembeknja kekoeatan bangsa 
kita. Kami mengetahoei bagaimana 
keadaan perekonomian dan kesocialan 
kita. 

Disampingnja “ini kami mengakoei 
dan mengetahoei, bahwa semosa2 itoe 
akan dapat kami hindarkan djika ka 
mi tjoema mementingkan dan mengi 
ngati keroekoenan dan keperloean 
bangsa dan tanah air. Keroekoenan 
tadi akan dapat toewboeh dengan 
tegoeh, djika kita dapat menjingkirkan 
kami poenja keboetoehan sendiri2 dan 
melemparkan s0 'al2 jang ketfjil ketjil, 
jang kerapkali dapat menocemboehkan 
kekeliroean terima dan pertjektjokan. 

Djika ini mendjadi dasarnja confe 
rentie dari semoea pergerakan ke 
'bangsaan, seperti jang -xami andjoer 
kan diatas, kami pertjaja jang sema) 
ngat kebangsaan (nationale bewust 
heidJ akan dapat menoemboehkan per 
satoean kebangsaan jang tegoeh DA 
tionale eenbeid). 

Bosat penoetoep karangan ini kami 
mengootjapkan doa moedah-moedahan 
dalam waktoe jang penting ini perge 
rakan kebangsaan kita dianoegerabi 
pikiran jg djernih dan hati jg soetji, 
soepaja dapat menemoei djalan jang 
baik oentoek mendjoendjoeng dera-   tentang hal ini masih mempoenjai 

OP Nanaan,   djat dan tanah air, 
9 — 

Abonnes 

. jang mepinggal, 

  

DAPET bisa BELI 

" Tarief 

Toeloenglah saja ini dari 

(penjakit entjok. Sekoedjoer 

FONDS KEMATIAN 

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 

  

badan mendjadi kakoe... 

Kaki rasanja seperti 
di toesoek' dengan J 
pisau jang tadjam J         

  

DIANTERO — TEMPAT, 

  

  

  
LELE 
TJAP DEWA 

BATAVIA C. 

: 
arya Blik f 0.80, f 0.30 en f0. 10. Sedia kleur DADOE, POETI 

f Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 

— 

KETJANTIKAN dan KESEHATAN 
KOELIT MOEKA TERBANTOE 

  

  

HAROES Sak 

  

Kalau kota Djokja diserang 
dari oedara. 

Pertjobaan akan menggelapkan ko 
ta Djokja akan dilakoekan besoek tgl 
28 November j.a.d. Peratceran jg soe 
dah ditetapkan, dengan ringkas bisa 
diwartakan demikian : 

Pembesar oemoem dalam ini oeroe 
san, adalah Mr Abbenhuis, Hoofd van 
Pr 'Bestuur : jang ditetapkan mendja 
di Voorzitter adalah Ir Riis, dengan 
dibantoe oleh B. P. Harijo Poeroeb-- 
jo sebagai wakilnja Kasoeltanan, K. 
P. Soerjoatmodjo, sebagai wakilnja 
Pakoe Alaman, K R T Hardjodining 
rat, sebagai kepala dari Kaboepaten, 
dengan bantoeannja beberapa orang 
wijkmeester Tionghoa, dan beberapa 
orang lagi jang soedah ditetapkan, 

Oentoek memoedahkan djalannja 

mendjadi 4, jang ditetapkan mendjadi 
batasnja, adalah soengai Tjode memi 
sahkan bahagian Timoer dan Barat, 
railbaan S.S. memisahkan bahagian 
Oetara"dan Selatan, Sectie-sectie ini 
mempoenjai tempat pertolongan sen 
diri, hingga pendoedoek dalam bi- 
langan sectie masing masing, bila per 
loe dengan pertolongan, soepaja terto 
long dalam waktoenja jang benar, di 
moestikan datang pada tempat perto 
longannja masing masing. 

Oetoesannja Bureau Welvasrtezaken 

Pada achir Minggoe jang laloe ini, 
telah tiba di Mataram, Dr. L. J, van 
der Waals, Hoofd van de 41e afdee- 
ling van het Departement van Kolo 
nien, jaitoe salah satoe bagian dari 
pada Bureau Welvaartszaken di den 
Haag. 

Peni atndan beliau di kota Mata: 
ram, perloe akan mempeladjazi ten 
tang peng aanayann Ra'jat, Permoelaan 
'Minpgoe ini beliau teroes ke Solo, 
dan kemosdian teroes keDjawa Timoer, 

ISA EAGAN 
KE 

Tamoe Kraton 
Tanggal 24 |Saptember dosiing le' 

'bih poekoel 10 Seri Baginda Kandj, 
Soeltan telah menerima menghadap 
nja Padoeka toean Regiment Com 
mandaat di Magelang jang baharoe 
Kolonel Overakker, ditemoei ada di 
kagoengan dalam Tratag Prabajeksa, 
Adapoen jang diperkenankan toeroet 
menemosi jalah Bendara poetri2 dan 
Bendara Pangeran2. Koendjoengan   ini bersipat partikeliran. 

pekerdjaan, maka kota Djokja dibagi| 

Ke Soerabaja 

Besok hari Senen tanggal 10 Oct, 
1938 dengan naik Esndaagsche Seri 
Baginda Kg. Soeltan akan ke Soera- 
baja, adapoen tentang rentjananja ia 
lah sebagai berikoet: 

Tanggal li poekoel 7 sore menda 
tangi Gouverneur Djawa Timoer, Pa- 
doeka toean van der Plas, 

Tanggal 12 poekoel 10 pagi mengoen 
djoengi Commandant Marine, Padoeka 
tosan Kolonel yan der Sande Lacoste. 

Adapoen jang diperkenankan toe 
roet jalah Bondera Pangeran 2, Poetra 
dalem 4, dan ampilan sebagai biasa, 

Dapat diwartakan lebih landjoet bah 
wa Seri Baginda selainoja mengosn 
djoengi terseboet diatas, djoega akan 
melihat dierentuin dan lain lainnja. 

Ada di Soerabaja Seri Soeltan de 
ngan sekalian pengiringnja bersema- 
jam di Oranje Hotel. 

Harinja Djoem'at tanggal 14 dengan 
naik spoor malam Sri Ratoe kembali 
ke Djokjakarta. 

Menghadap ke Kraton 

Bssoek hari Djoemaat tg 21 Octo 
ber '38 Seri Baginda Kg Soeltan akan 
menerima menghadapnja Padoeka t. 
C. van den Bussche, Vice Voorzitter 
dari Raad Ned, Indie, perloe berpa 
mitan akan pensioen. 

» 

Hadiah bintang 

Pembantoe menoelis : 

Hari 28 Sept. 38 dengan bertempat 
dipendopo Kawedanan Tijilatjap, telah 
diterimakan hadiah bintang brons pa 
da orang orang tsb dibawah ini: 

1, Prajadikrama, mandoer Loodswe 
zen Tjilatjap 

2,.Soeraastra, Baoe dessa Sidakaja 
3.. Wangsawidjaja, Baoe desa Keleng 
As Amaddjani, Kajim dessa Boeloe 

pajoeng 

: K. Boepati Tjilatjap, atas nama 
 Residant Banjoemas berpide!-. “:, 

hadiah ini, dengan. Mergatja Gouv. 
Besluit tg 25 Aug. "38 No. 20. 

Beberapa nasehat dan keterangan 
tentang maksoed hadiah itoe diterang 
kan oleh K. Boepati dengan pengha 
rapan moedah moedahan bisa men 
djadi tjonto pada pegawai lainnja, 

Assistent Resident Tjilatjap, dengan 
bahasa Djawa djocga berpidato, jang   maksoednja toeroet memoedji atas ke 

lamanja paling sedikit 6 boelan 
asal tidak menoenggak 

pada 
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3—-— tahoen jang liwat. Dia menerangkan. 

Soerat dari Cairo | 
  

  

    

—. Mesir dengan Pendidikan dan Pela- 
djaran Daroel Oemoem-Pergoeroean 

Tinggi 

Roepanja boekan sadja di Indonesia 
orang sedangsiboek benar benar me 
ngadakan pergoercean pergoeroean 
dan menjoesoen sekolab: peladjarannja 
dan perhoeboengannja antara satoe sa 
ma lain, tetapi djoega dinegeri lain se 
pertiTurky,Mesir dilnja poen djoega te 
roes meneroes mentjabari peroebaban 
dan perbaikan oentoek kesempoerna 
an pendidikan dan peladjaran itoe. 

Pergoeroean dan sekolah memang 
satoe soal jg mesti ditempoeh, mesti 
dihadapi benar benar oleh tiap tiap 
bangsa, apalagi bagi satoe bangsa jg 
memang beloem madjoe seperti Indo 
nesia kita ini, masih mengidapkan pe 
njakit boeta boeroef dengan amat he- 
batoja. “ 

Karena sekolah dan pergoeroean 
itoelah djalan jang teroetama sekali 
oentoek memboeka mata Ra'jat. Ma- 
noesia sebeloem dia berkenalan de- 
ngan soerat soerat chabar, sebeloew 
dia bersahabat dengan boekoe boekoe 
dia mesti lebih dahoeloe dilatih di 
bangkos sekolah, sekoerangnja dibang: 
koe peladjaran, Pergoeroean dan se- 
kolah sekolah itoelah satoe djembatan 
jang kokoh bagi tiap tiap bangsa 
oentoek dia menjeberang kepoelau 
bahagia raya. 
Departement van Onderwijs Mesir 

sekarang sedang bekerdja keras me- 
ngadakan peroebahan peroebahan di- 
segala matjam sekolah sekolahvja, se- 
perti memperkoeat djalannja peladja 
ran peladjaran agama Islam dalam 
tiap tiap matjam sekoiahnja itoe, da 
ri jang rendah sampai menengah, 
baik jang kepoenjaan pemerintah atau 
jang partikoelir jang berlindoeng dan 
disamakan hagnja dengan sekolah se 
kolah pemerintab. Diantaranja peroe- 
bahan besar bagi pergoeroean tinggi . 

Darcoel Oeloem Oelja. 
Pergoeroean ini memang soedah 

lama oesianja dan djoega soedah lama 
dikenal oleh ra'jat Indonesia. Nama- 
nja di Indonesia semangkin haroem 
sesoedah beberapa orang poetera In- 
donesia keloear dengan mengendol 
diploma dari pergoeroean tinggi itoe. 
Diantaranja seperti t. Mahmoed Joe- 
noes-bekas Directeur Normaal Islam 
Padang, pengarang kira-kira 20 ma- 
tjam boekoe-hoekoe peladjaran jang 
@ipakai hampir diseantero sekolah- 
sekolah agama di Indonesia, pengarang 
tafsir @ur'an dengan bahasa Indonesia, 
dan sekarang djadi anggota Minang 
kabaursad. Tosan Moechtar Jahja Di 
recteur Islamic Collage Padang, t. 
Mazaroeddin Thah Directeur Training 
Islamic College Pajakoemboeh, tosan 
Hossen Jabja Directeur Normaal Islam 
sekarang dan lain lainnja. 

Ketigastiga pergoeroean Islam me 
nengah Indonesia itoe soedah banjak 
mengeloearkan kaoem pendidik poete 
ri poeteri jang berpengetahoean aga 
ma dan pengetahosan oemoem. Seba 
hagian besar dari mereka bekerdja 
mengadjar disekolah sekolah agama 
hampir disegenap daerah di Indonesia, 
dan sebahagian lagi bekerdja diber 
matjam matjam djoeroesan dilapangan 
masjarskat Indonesia dalam perdaga 
ngan, persoerat kabaran dan diper 
koempoelan perkoempoelan.djoega ada 
beberapa orang jang menjamboeng ke 
pergoerosan jang lebih tinggi diloear 
dan di Indonesia, 

Kalau diingat dan dioempamakan 
adalah dari pendidikan dan peladja 
ran jang berdasarkau Islam itoe me 
ngalir selakoe air jang djernih, berse 
rak bertjabang tjabang meratai seloe 
roeh Indonesia. Kalau diselidiki'benar 
benar dengan tidak meloepakan ban 
toean dan pimpinan gosroe goeroe 
keloearan dari pergoeroean lain —- ma 
ka ternjataiah bahwa soember pendi 
dikan moerai ini ialah pergoeroean 
Daroel Oeloem Oelja Mesir itoe, 

Biroe ini minggoean , Pandji Islam“ 
No, 22—Medan memoeat salinan soe- 
rat dari Departement Oaderwijs Mesir 
(dengan mentjapkan kleisesoerat itoe 
benar). Soerat itoe adalah balasan dari 
soerat jang dikirimkan oleh peladjar 
peladjar Normaal Islam-Padang pada 
beberapa boelan ji. Soerat itoe menjang 
koet dengan satoe toelisan seorang 
penoelis di ,Loekisan Doenia“ (satoe 
madjallah minggoean di Medan tidak 
berdazarkan Islam) pada pertengahan 

Tt 

setiaan mereka, dengan pengharapan, 
hadiah ivi bisa terpakai selama-la 
manja. 
Kemoedian atas permintaan K, Boe 

pati, kawan kawannja jang menerima 
hadiah dan semoea jang hadlir ber 
sorak 3 kali oentoek menjatakan toe 
roet gembira, 

  

Oleh : Gahrudin yunus via Perpindom 

bahwa ,Daroel Oeloem Oelja“ itoe 
tidak sekolah tinggi. Roepanja toelisan 
itoe hendak mentjoba hendak menga- 
tjau atau mengeroehi air pendidikan 
jang djernih itoe. Tetapi roepanja hag 
dan kebenaran itoe selamanja memang 
tidak bisa dialahkan atau dirobohkan 
oleh apa djoega. 

Dengan melihatkan aliran dan be 
kas2nja itoe sadja tertolak soedah pe 
nerangan jang tidak benar itoe, apa 
lagi dengan datangnja balasan dan 
keterangan dari Departement van On 
derwijs Mesir, sebagai jang dimoeat 
kan oleh “,Pandji Islam“ terseboet. 
Soerat itoe menerangkan dengan dje 
las bahwa , Daroel Osloem Oelja itoe 
adalah salah satoe sekolah tinggi di 
Mesir. 
Dibawah ini kita salinkan peroe 

bahap peroebahan jang diadakan oleh 
D.v. Onderwij: Mesir bagi pergoeroean 
Daroel Osloem tinggi itoe, moelai di 
djalankan dipermoelaan sekolah th, 
dimoeka ini. 

Dibawah dari Daroel Osloem di 
adakan voorklas, lamanja doen tahoen, 
sengadja diadakan oentoek mengeloear 
kan peladjar peladjar jang akan dite 
rima doedoek diklas satoe  Daroel 
Oeloem, Daroel Oeloem tidak meneri 
ma moerid2 hanja dari keloearan 
voorklasnja itoelah. 

Moerid-moerid jg diterima diklas 
satoe dari voorklas Daroel Osloem 
itoe hendaklah mempoenjai beberapa 
sjarath : 

| Bahwa dia tammat dan loeloes 
dalam oedjian klas tiga dari sekolah 
sekolah menengah Islam, seperti Sa 
nawijah Azhar dan lain-lainnja. 

2 Bahwa dia menang poela dalam 
oedjian perlombaan jg sepecial diada 
kan oentoek menjaring peverimaan 
moerid moerid divoorklas itoe, 

3 Bahwa djangan koerang oemoer 
nja pada permoelaan masoek itoe dari 
I6 tahoen dan djangan poela liwat 
dari 20 tahoen, 

4 Bahwa dia loeloes dalam peme 
riksaan doctor. 

Soedah disiarkan bahwa siapa jg 
hendak masoek dari sekarang soedah 
boleh memasoekkan soerat permoho 
pan masoek jang mesti disertakan de 
ngan zegel permohonan masoek, sjah 
dan kelahiran, sjahdan sekolah jang 
telah dimasoekinja, dan keterangan 
kelakoean dan kesopanannja. 

24 Sept dimoeka ini diadakan 
oedjian perlombaan itce, dilakoekan 
tentang bahasa Arab dengan serba 
matjamnja, pengetahoean agama de 
ngan segala bahagiannja, sedjarah dan 
peradaban Islam, "seperti pengaroeh 
Islam dalam pergaoelan oemoem, ta 
rich N Moehammad s.a.w., sedjarah 
chalifah jg berempat dliinja. Djoega 
tentang hafizh @oer'sn semoeanja di 
loear kepala serta dengan tadjwidnja. 
Membatja beberapa boekoe jg mashoer 
dalam kesoesasteraan Arab. baik jg 
lama ataupoen jang baroe sekarang, 
sja'ir, sadja' dan karangan biasa. 

Berpidato dari hal peradaban bahasa 
Arab dan kebangoenannja dimasa se- 
karang. 

Djoega diadakan oedjian dalam ha 
palau seratoes soesoenan sja'ir dari 
beberapa matjam toedjoeannja boeah 
pena poedjangga2nja Arab jang ter- 
nama, 

Siapa jang loeloes dalam semoea 
itoe, itoelah jang akan diterima di 
klas 1 dari voorklas Daroel Oesloem, 
Tammat divoorklas itoe jang lama 

nja doea tahoen baroelah masoek klas 
1 Daroei Oeloem. 

Maksoed jang oetama dari Daroel 
Oeloem Osija itoe ialah mengeloearkan 
gosroe-goeroe oentoek mengadjarkan 
agam Islam dan bahasa Arab dengan 
serba matjamnja. 

Lama beladjar di Daroel Osloem 
sebagai biasa empat tahoen, tetapi 
sesoedahnja tamat disitoe ditambah 
lagi setahoen oentoek berdalam-dalam 
dalam ilmoe pendidikan ilmoe djiwa 
jang menjangkoet dengan kedoeanja. 

Peladjar peladjar semoeanja dari jg 
voorkles, Daroel Oeloemnja dan saixpai| 
bahagiannja jang tachashsiitesh itoe 
dimestikan tinggaj- di Internaat Da 

Nan 

rhe| Usidem. 
  

.Menemoe barang barang koeno 
Dari Kediri dikawatkan oleh Aneta, 

bahwa didesa Serang, Blitar,telah ter 
dapat satoe kris dan toembak dari 
abad ke 13, 

Dikabarkan lebih landjoet, bahwa 
barang teb. soedah dibeli oleh Oud- 
heidkundige Dienst.   (9 mm 
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PALEMBANG 

Gerindo tjabang Sriwidiaja 

Mendirikankomite p:e 
ujamboetan kongres. 

Pembantoe Ss, menoelis : aa 
Rapat anggota Gerindo tjab Sriwi- 

djaja telah dilangsoengkan pada hari 

Minggoe jbl. dengan bertempat diclub 
buisnja dikampoeng 26 ilir, kota Pa- 
lembang. $ 2 

Antara lain lain telah diambil pse 

toesan mendirikan komite penjamboe 
tan kongres jang kedoea dari Garakan 
Rakjat Indonesia dalam tahoen jang 

akan datang, satoe satoenja partai rak 

jat jang pertama kali akan mengada 
kan kongres di Soemaira Selatan. 

Komite terdiri dari toean toean 

Noengtjik, Soemadi dan M. Tohir. 

Dalam ini rapat djoega ditetapkan 
soesoenannja Madjelis Daerah boeat 

Soematra Selatan jang kesoedahannja 
ada sebagai berikoet: : 

Ketoea toean Chatib Salim, jang 

djoega mendjadi Pembantoe Pengoe- 

roes Besar Gerindo di Soematra Se- 
latan, penoelis toean Soemadi, pem 

bantoe toean toean Noengtjik, M Tohir 
M, Rozali, serta ditambah dengan 
tocan Uanie dan tjabang Siak Poelo» 
Padang dari toean Auwar dari tjabang 
Tebing Tinggi. 

Parindra bagian Poetri 

Tidak jama lagi oleb Parindra tjab 
Sriwidjaja akan didirikan pergerakan 
kacoem poetri. Maksoednja teroetama 
goena membangoenkan kaoem poetri 
cemoemnja jg #zasnja sepadan dengan 
Parindra, 

Mengingat adanja kaoem poetri di 
Palembang kalau kita samakan dengan 
kota lainnja adalah sangat mengetje- 
wakan (?), alhasil dengan lahirnja per 
gerakan poetri terseboet dapatlah ki 
ranja membangoenkan semangatnja 
poetri poetri jang beloem sedar choe- 
soesuja boeat kemadjoeannja noesa 
dan bangsa. - 

Volkscredieibink Pangkal Pinang 
ditoetoep 

Dengan opisil kita mendapat kabar 
bahwa “moelai 1 October kantor 
Volkscredietbank di Pangkal Pinang 
ditoetoep. Penoetospan ini berhoe 
boeng dengan adanja kemoendoeran 
keadaan ekonomi rakjat diressortnja, 
sehingga tidak sedikit keroegian jang 
dialamkan oleh kantor bank tsb. 

Bseat oervesan administratie akan 
digaboengkan mendjadi satoe kekantor 
Volkscredietbank di Palembang.— 

Pembagian coupon kwartaal ke 4 

Moelai beberapa hari jbl. oleh kan 
toor voor de Bevolkings Rubberrestric 
tie telah diberikan soerat idzin me- 
njadap para (oogstvergunning) boeat 
kwartal jang keampat kepada pendoe 
doek jang mempoenjai kebon para. 
Di marga marga pemberian ini de- 
ngan perantaraannja Pasirah, 

Seperti djoega tiap tiap kwartal 
jang soedah soedah ini kali ecupon 
diberikan lebih siang, waktoe mana 
harganja coupon jang boleh dikatakan 
tiap tiap djam berlainan, ada tinggi 
sehingga bagi pendoedoek oemoemnja 
memang 'waktoe jang ditoenggoe 
toenggoenja, 

| Pada kwartal ketiga rata rata orang 
tjoema bisa mendjoeal couponnja tiap 
tiap 100 kg. dengan harga f 28 sam 
pai f 32—, tapi waktoe ini bisa la- 
koe f 3450, Disampingnja itoe harga 
jang loemajan, ada menjed'hkan djoe 
ga bagi orang orang jang pada wak 
toe ini kebanjakan terima couponnja 
lebih rendah dari kwartal jbl, 

—O— 

Permohonan ra'jat Benkoelen 

Didalam Pem. jang terbit kemarin 
doeloe ada dimoeat berita tentang ke 
datangannja Toean Besar Goebernoer 

Iboeng-dsigan itoe maka toean Hadji 
Joenoes Djamaloedin selakoe wakilra'- 
jat telah datang menghadap memper 
sembahkan permohonan ra'jat sebagai 
berikoet : 

Zijne Exoellentie jang moelia ! 
'Dengan segala hormat ! 
Perhamba jang menghadap ini, na- 

ma Hadji Joenoes  Djamaloedin, oe 
moer kira kira 60 tahoen, lahir dan 
tinggal di kota Bonkoelen, atas nama 
ra'jat boemipoetra di kota Bankoelen 
ini, jang telah ditetapkan dengan satoe 
mandaat jang diambil oleh Comite 
Persatoean Soeara Ra'jat Boemipoetra   

# A3 TAMA ae busi Sem OA AN ne 

di Benkoelen, dalam satoe Openbaar 
vergadering pada hari Minggoe malam 
Senen tanggal 11—12 Sapt 1938, ber 
.tamnat di gedeng Cloriebioscoop disini 
jang @lihadliri oleh kira kira 1000 
Orang ra'jiat. 

boemipsetra pada Wstbaar.- vergade- 
ring terseboet, perhamba dioetoes ber 
audientie kepada Zijue Excelentie me 
njebabkan pengrasaan dan permoehoe 
nan ra'jat boemipoetra dikota ini, se 
bagai terseboet : 
Pertama. Bahwa dikota Benkoe 

len ini, soedah 10 th berdirinja satoe 
Badan jg beraama Plaatselijk Fonds, 
jang mengoeroeskan roemah tangga 
gemeente kota Benkoelen: sebagaima 
na Excelentie telah mengetahoei djoe 
ga, Badan ini tidak mempoenjai recht 
persoonlij sheid, karena tiada berdasar 
pada Ordonnantie. Badan ini memoe 
ngoet kehasilannja dari bea tontonan 
bea dari orang orang jang berdjoeal 
dipasar Miriggoe dan loods pasar Ikan, 
dari ioeran oeang lentera, oeang, 
sarap (straatverlichting dan reinigings 
bijireagen) dari sekalian pendoedoek 
boemipoetra ,dan Tionghoa, dan dari 
sekalian pendoedoek :laki jang telah 
sampai oemoer masing masing f 4— 
setahoen, jg diseboet ,ogang gerdoe- 
dienet". 

Bahwa jang mendjadi Bestuur me- 
ngemoedikan Plaatselijk Fonds ini 
terdiri dari tosan2 Controleur, Demang, 
4 Talandsche Wijkmeesters, Opz chter 
V. en W. Kapitein der Chineezsn, 
dan 7 orang leden selebihnja dari 
itoe, Semosanja Bestuur terseboet di 
tetapkan oleh padoeka Toean Resident 
sadja, 

Pekerdjaan Plaatselijk Fonds dalam 
10 th. itoe, beloamlah dapat memoeas 
kan kehendak ra'jat jg mana ra'jat amat 
boetoeh (oempamanrja kepada Onder 
wijs, beloemlah ada satoe sekolah jg di 
dirikan oleh Plaatselijk Fonds. 

Bahwa ra'jat mengingat hadjatnja 
pemerintah akan mewberikin kekoe 
asaan kepada ra'jat oentoek mengoe- 
roes roemah tangga sendiri, dan akan 
mengadakan perobahan Bestuur di 
Sumatra ini, sedangkan dalam badan 
Plaatselijk Fonds itoe, tidak poela ada 
wakil ra'jat jang dipilihnja sendiri 
doedoek sebagai leden dari Plaatselijk 
Fonds terseboet. : 

Oleh sebab itoe ra'jat memadjoekan 
permoehoenannja kepada jang moelia 
Zyne Excellentie, soepaja Plaatselijk 
Fonds terseboet, ditoekar dengan satoe 
Raad jang apa sadja namanja, jg akan 
mengoeroeskan roemah tangga gemeen 
te kota Benkoelen ini, dan dalam Raad 
itoe, doedoek djoega wakil ra'jat jang 
dipilihnja sendiri, dan Raad itoe di 
beri hak boleh memilih wakil dari 
Sumatra Selatan ini mermdjadi lid 
Volksraad, 
Kedoea: Bahwasoedah 20 tahoen 

lamanja Dewan Ra'jat (Volksraad) ber 
diri, jang didoedoeki oleh wakil wakil 
rakjat Indonesia ini, beloemlah ada 
seorang anak boemipsetra Bankoelen 
ini jang doedoek didalamnja, sebab 
rakjat Benkoelen ini beloemlah di beri 
satoe Raad jang berhak memilih wakil 
nja doedoek sebagai lid dari Volks- 
raad itoe, selama 20 tahoen itoe ra'jat 
Benkoelen di wakili oleh boemipoetra 
keresidenan Palembang sadja, karena 
di keresidenan Palembang ada Raad2 
jang berhak memilih tentoelah boe 
mipoetra keresidenan Palembang sadja 
jg dipilihnja. 

itoe, kepentingan 'ra'jat Benkoelen 
koerang kelihatan dikemoekakan oleh 
wakil dari Palembang itoe, maka de 
ngan hormat ra'jst Benkoelen moehoen 
permintaan kepada Zyne Excellentie 
jang moelia, sebeloem permintaan 
pertama terseboet diatas ditetapkan 
dengan satoe Ordonnantie, ra'jat Ben 
koelen bermoehvuen soepaja dengan 
benoeman Excellentie akan mengang 
kat seorang Boemipoetera Benkoelen 

Djenderal di Bangkahors!oe. Rerhoe-lini,doedoek mendjadi lid Voiksraad 
terseboet. 
Ketiga: Bahwa dikota Benkoelen 

ini, ada berdiri satoe pengadilan Boe 
mipoetera jang bernama Raad Hakim 
Ketjil, jang memberikan keadilan ke 
pada Boemipoetera jang beragama 
Islam dalam kota Benkoelen ini, 
tentang menetapkan ahli waris dan 
menetapkan bahagian poesaka jang 
akan didapat oleh ahli waris itoe ma 
ting masing, dan mendjelaskan perse   bahagikan barta perseorangan dari 

Dengan ikaboelatan sosera—Ta'jan, 

Mengingat keadaan selama 20 tahoen | 

lisihan dalam perkara Nikah, Thelag, | 
Roedjoe', Ta'alig, Choeloeg, dan mem | 

President dari Raad Hakim Ketjil 
ini dahoeloenja ada tertentoe sendiri, 
dan berkantor sendiri, kira kira dalam 
tahoen 1912, pekerdjaan Pres. Raad 
Hakim Ketjil itoe disampingkan sadja 
kepada siapa jang mendjadi Demang 
dikota Benkoelen ini, dan berkartor 
dikantor Demang” djoega. 

Bahwa dasar keadilan jg diberikan 
nja, ialah menoeroet Sjara' agama Is- 
lam dan Adat jembaga kota Benkoe 
len: kepoetoesannja tiada boleh di 
appel kepada pengadilan jang lebih 
tinggi, dan ongkos perkara jang dipoe 
ngoetnja f 2,50 dari tiap tiap orang 
jg mengadoe meminta 3p0t dari be 
rapa besarnja taksiran harga poesaka. 

Dari karena pekerdjaan President 
Raad Hakim Ketjil itoe disampingkan 
sadja kepada toean Demang, dan t. 
Demang itoe seorang BB. ambtenaar 
jang mempoenjai banjak pekerdjaan 
jang bersangkoet kepada djabatanrja, 
maka temponja oentoek doedoek ber- 
sidang pada Raad Hakim Ketjil itoe 
amat sempit sekali, dari sebab itoe 
perkara perkara di Raad Hakim Ketjil 
itoe terlaloe lama. 

Dan tentangan dasar keadilan jang 
dipakainja, ialah menoeroet adat lem 

baga kota Bankoelen itoe, tiada se- 
soeai lagi kepada ra'jat, sebab ra'jat 
jang diberikan keadilan itoe semoeanja 
beragama Islam, dan hoekoem Islam 
tentangan ketetapan ahli-waris, kete 
tapan bahagian possaka,begitoe djoega 
tentangan Nikah, Thalag, Roedjoe', 
Taalig dan Choeloe' itoe, ada tjoekoep 
mengatoer hal itne, berhoeboeng lagi 
dengan kesadaran Oemmat Islam dalam 
agamanja pada masa jang achir ini, 
jang hendak mengembalikan hoekoem 
hoekoem dalam agamanja kepada asal 
nja (@oer'an dan Soennah), begitoe 
poela tentangan ongkos jang 3 pCt 
itoe ra'jat merasa keberatan. 

Oleh sebab itoe ra'jat bermoehoen 
dengan keadilan Z'jne Excellentie, 
soepaja Raad Hakim Ketjil itoe di 
robah mendjadi Raad Agama sebagai- 
mana ditanah Djawa, Presidentnja 
tersendiri orang jang faham dalam 
hoekoem2 agama Islam: kepoetoesan- 
nja boleh di Appel kepada Hof Is- 
lamitische Zakon di Batavia, dengan 
diberikan tarief ongkos serendah- 
rendahnja, begitoe poela keadilan jang 
diberikannja menceroet hoekoem aga- 
ma Islam semata mata" 

Sekedar itoelah permoehoenan rs'jat 
dikota Benkoelen ini, jang perhamba 
sembahkan, dengan besar harapan 
moedah moedahan Z'jne Excellentie 
akan mempertimbangkan dengan se- 
dalam dalamnja dan mengaboelkannja, 

Demikianlah adanja. 

Hormat perhamba atas nama 
ra'jat di Kota Benkoelen 

(W.g.) HJ. Djamaloedin. 
— ig — 

Vliegschoo! Militair 

Adatjitatjita akan 
pindah, 

Dari Bandoeng dikabarkan oleh 
Aneta, berhoeboeng dengan Lucht- 
vaart aideeling dari Dep. van Oorlog, 
departement tsb. menerargkan, bahwa 
badan itoe akan berniat memindahkan 
vliegschool militair ketempat lain. 

Bisa djoega vliegschool tnilitair itoe 
nanti akan pindah ke Kali Djati, di 
mana telah sebagian dari Lucktvaart 
afdeeling dipindahkan, 
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Pe antarkan kesini, harap diterima doe 

a hoofdprys dari 
sar, : — djatoeh di| 

Jang f 15,000.— djatoeh di Sa 
prys dari f 5,000 

2. Betawi, 2 

  

RAB aa oeng 
LBI Tosloenga 

Madioen, Blitar, Ngan 
rogo dan masih ada lagi 

an districten PPPB, 

Djam 8 pemoeka rapat memboeka 
pertemoean dan sesoedahnja laloe me 
njerehkan martil kepada Pemoeka 
Hoofdbestuur toean Drij.wongso. Pen 

ofdbestuur menerangkan 
B sdedah beroemoer 24 

   

1 
   

kan « Dije Widtombresti fa “sr 
Bandoeng. Pada tahoen 

$ okan PPPB 

de gan di E 
Spreker kedoea toean Hesrltapani 
oha rdjo ' peneelis Hoofdbestuur 

ker menerangkan karena ber 
n gdr Wiwobo tak dapat toeroet 

Sp aloe membentangkan 
38 dan HBBL 1934 

at se ka koerang 

— Imesan kemedja, desi, pyamadan min 
— Ita soe 
Ikan di Oude Tamarindelaan. Ternjata 

| bahwa elamat jang diberikan itoe ia 

.. Ipoenja peroesahaan ini beberapa djam 

—— Ikan bagi dirinja. 

'Ikebetoelan kenal sekali kepada alamat 

ysltidak berdiam disana, memberi tahoe 

sa (ANETA). 

Ai 'Waanders, M.C.J.L, H. Zwartjes 

Ibermaksoed akan membentoek mendi 
rikan ,Indische Partij bagi keperloean 

. Fnja kaoem boeroeh Europa", jang 
& ee dengan singkat dinamakan pIndisehe 

,|toerkan sebagai berikoet: 

Ki roeh dan perbandingan jang adil da 

B |tjam matjam golongan kaoem boeroeh , 

:|dan openbare vergadering jg besar, 

.|Moeljadi Djojomartono. 

» (kan pertemoean HW bertempat di 

    

rias besar jg perlo ditoekar- 

dan menjoeroeh 
g jang telah dipilih itoe |" 

»Kebetoelan” | taxinja. 
ia ta' membawanja, dan 

aja salah seorangemployes 
ngan ia oentoek me- 

angnja, jang 3, haroes 

1g telah itna pe 
oestel dan barang2 lainnja. 

mkan seorang pen 
Ketika pendjoeal itoe 
tinggalnja, maka ter 

” beroeang. laloe me 
berhenti disalah satoe 

menerangkan, bisa 
a jg membawa oeang 

anja. Ditengah dja 
pendjoeal tadi me 

tetapi tidak berhasil. 
ti dimoekanja salah 
1 Pan Mr Cor 

ala itoe, Ne poe 
ah ta' mengenal Felix dan 

i kan sadja dengan ta me 

ko No Tek Hong Felix ma- 

aja barang barang itoe diantar 

lab tempat satoe kleermakery. Jang | 

jl, telah kedatangan satoe tetamoe, 
minta, djika nanti ada barang jang di 

  

loe, Selainnja pesanan “ini, maka F, 
'menjoeroeh beberapa pakaian diboeat 

Seorang employe Tio Tek Hongj js 

tsb. dan tahoe, bahwa , »langganannja" 

kepada 'politie. Politie dengan segera 
mendjaga temp pat kleermaker tab. te 
tapi Felix jang P rebih doeloe mengeta 
hoei hal ini, "dak kembali lagi, . 
Beberana firma telah tertipoe oleb 

& A intaohe Partij" 

Berdiri di Betawi 

Diakitakan, bahwa di Betawi telah 
rdiri satoe komite terdiri dari toean : 

  

an B. U.E. van Raay, Comite ini 

nan: 
Menoeroet soerat siaran jang disebar 

Ikan oleh komite terseboet, bisa ditoe 

a, Memastikan hak bagi kaoem boe 

lam hal pembajaran diantara berma 

b. mengoeatkan keperloean dan ke 
»Ipentingannja tiap tiap generatie dari 
kaoem boeroeh , 

AN memadjoekav Noesa dan Banyak 
dalam arti jang seloeas loeasnja , 

d. mengadakan hak pilih oemoera, 
goena segala badan perwakilan , 
6, merdeka dalam menoentoet agama. 
'Rapat pendirian akan dilangsoeng 

kan nanti tanggal 6 October depan 
(hari Kemis), djam 7 malam diroea 

an gedong Maison Versteeg (ba 
gian atas) Bean C. (Aneta) 

Pergerakan Moderen ai di Solo. 

'Pembantoe M menoelis, 
Dari malam Saptoe sampai malam 

Senen jl. ini pergerakan Moehamma 
dijah di Solo mengadakan perajaan 

'oentoek memperingati telah 15 tahoen 
'berdirinja kepandoean HW dan 8ta 
ihoen fl windoe) adanja consulaat 

: hoofdbestuur MD di daerah Soerakar | 
ta, jang dibawah pimpinannja R. 

Pada malam ke satoe telah diada 

|kantorpja sendiri di Keprabon Solo, 
dengan diadakan pidato oleh toean 
Soebiso tentang riwajatnja HW dan 
'pidatonja lain lainnja. 

Dari djam 9 malam diadakan open 
bare vergadering, bertempat diroemah 
nja R. Sontohartono di Keprabon Solo, 
jang dihadliri oleh koerang lebih 1000 
orang, dengan diadakan pembatjaan 
Al @oer'an dan pidato tentang ,zen 

: data dai senuniga kail Gen da 
iIri toean toean lainnja. 

ta : 2 
Idiantaranja ada be 

“|disamboeng oleh | 

Pak disalah satoe firma, | ' 

. Injak jang kelihatan berhadlir. 

.Idjoega memperloekan berbadlir. 

. Ijang tertjatat dalam lij t'“candidatennja 

  

Saptoe sore telah: adakan perajaan 
distadion Sriwedar ia ng dikoendjce 

i oleh koerang lebi 25 000 orang, 
dan p perempoean. moeda dan toea 

erapa wakilnja 
(perhimpoenan Djam 7 sore da 

|Itang arak arakan pemoeda pandoe 
“Idari BPKS. jang aloe diadakan pidato 

oleh R. Moeljadi Djojomarton», jang 
“Soerono membi 

kin demonstratie kendaannja HW. 
selama 15 tahoen. 

   

        

EP 

   
  

antara vostbalclub H. W. di 8olo de 
Djokja, jang diba 
a R. Soetarman sebagi 
srtandirgan ada ra- 

, jang ecbirnja stand ada 
mendjadi 3—0 boeat kemenangannja 
HW, di 9olo. Aftrap dilakoekan oleh R. 
Moeljadi Djojomartono consul hoofd 
bestuur MD. boeat daerah Soerakarta. 
Minggoe pagi telah diadakan pera 

ja'an beberapa riboe anak moerid dari 
sekolahan MD diseloeroeh Soerakarta, 
oentoek memperingati consulaat hoofd 
bestuur M D Aan ng dikoendjoengi 
djoega oleh orang moerid, 

Djam 7 pagi dimoelaikan dengan 
beberapa pertoendjoekan kepandaian 
anak moerid, hingga djam 11 siang 
baroe boebaran dengan selamat. 

Malam Senen diadakan openbare 
vergadering, bertempat diroemahnja 
R Sontohartono di Keprabon Solo jg 
djoega mendapat perhatian besar da 
ngan diadakan beberapa pidato, de 
antaranja diterangkan emadjoeannji 
MD di daerah Soerakarta selama 1 

   

    

    
  

  
  

  

laat ito. tg 
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: - Pemboskaa Volkssanatorium 
di Pakem 

- Pada hari Djoem'at tanggal 30 Sep 
tember 1938 Volkssanatorium atau 
sanatorium goena rakjat di Pakem 
'(Djokja Ostara) kepoenjaannja Zen- 
ding telah diboeka dengan opisil. 

Volkssanatorium ini letaknja tidak 
djaoeh dari senatorium jang diboeka 
oleh Zending pada tahoen 1936, Ge- 
dongnja dan perkakas dalam Volks- 
sanatorium boleh dibanggakan. Perloe 
diterangkan disini, bahwa savatorium 
boeat rakjat tsb. mempoenjai afdeeling 
jang dinamakan tb.c. dorp atau desa 
t.b.c. 
Pemboekaan Volkesanatorium dapat 

koendjoengan bagoes Sri Sseltan, toe 
an Goepernoer, K. G.P. A.A. Praboe 
Soerjodilogo, Rijksbestuurder, para 
pangeran dan autoriteiten lainnja ba 

Toean Dr. Offringa pembssar DVG. 

“Dalam pemboekaan itoe toean dr. 
K.P. Groot directeur roemah sakit 
Pertronella dan djoega directeur sana 
torium mengoetjapkan pidato pem 
boekaan, Setelah ini lantas diadakan 
rondgang, 

Besoedahnja diadakan djamoeann 
para tamoe ada jang angkat bitjars 
antaranja tosan Dr. J. Offringa, toean 
Goepernoer, wakil perhimppanan tbo. 
dan toean Andel. 

Djam Il lebih pemboekaan di ha 
'bisi dengan selamat | Aneta). 

teng g 
Siapakah jang akan mewakili 
Madoera dalam Volksraad 

jang akan datang? 

8 djagodjago Ma 
doera bertampil 
kemoeka. 

Pembantoe enoelis: 
Didalam periode Volksraad jad hen 

daklah Madoera mengadjoekan sesoea 
toe wakil jang soepaja kepentingan2 
ra'jat Madoera dapat terdengar dalam 
sidang sidang Volksraad, Oleh karena 
itoe sepandjang pendengaran kita, oleh 
PPBB afd. Bangkalan jg diadjoekan 
sebagai djagonja oentoek Madoera ja 
lah Boepati RAA Tjakraningrat, re- 
gent Bangkalan jang sekarang ini. Se 
landjoetnja oleh Parindra djago djago 

i"lah tt. Soskaris, lid Prov. Raad dan 
Gecommitteerd lid reg. Soemenep dan 
R, Halim gep. Patih Soemenep. Me- 
lihat nama nama teb bila salah satoe 
dari mereka dapat terpilih, maka tjita 
tjita Madoera Denda tertjapai ada 
nja. 

Comite Pemilihan Candidaat Ang- 
gauta Volksraad 

Di Bangkalan telah dapat didirikan 
sosatoe -badan! comite' oentoek ber 
oesaha mengadjoekan candidaten oen 
toek Volksraad bseat periode jad. Ma 
lam pendirian pertama dilangsoengkan 
diroemahnja t. Samsoepertemoean ma 
na dikoendjoengi oleb wakil wakil dari 
beberapa perhimpoenan di Bangkalan, 
antara lain Bangsawan Bond, Madoe 
reezen Bond, PPBB. dan PKB. Poe 
toesan pada malam tsb. jalah berdiri 
nja Comite tadi dengan dipimpin oleh 
Ketoea t.R, Poetro., Wakil Ketoea t. 
Samsoe dan secretaris t, R.P, Marzoeki, 
sedang comissarissen terdiri dari 8     

  
Iding Islam" oleh toean Soerono hoofi 

Pertandingan voetbal laloe dimoelai | 

windoe (8 tahoen) “dari adanja consu |,. 
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HANJA SAMENTARA WAKTOE 

SATOE PERTJOBAAN SABOEN WANGI 

BOEAT SESOEATOE TUBE BESAR 

co — AT S 
TANDPASTA 

Mintalah sekarang pada langganan 

OLIVE 

  
  

  

Tentang program programnja beloem 
dapat ditetapkan, hanja soedah ada 
oesoeloesoel: 1 Memohon benoeming 
akan wakil Madoera dalem Volksraad. 
2 Mohon akan adanja kieskring sen 
diri (appart) dan 3 Bekerdja bersama 
sama dengan badan badan atau per 
himpoenan perhimpoenan jg soedah 
dan dapat memadjoekan candidaten. 
Poetoesan oentoek hal hal terseboet 
1 ditetapkan dalam pertemoean 
j-a 

Militaire Manouvies di 
Madoera 

Dari fihak jang lajak dapat diper 
jaja, kita mendapat kabar bahwa nan 

ti pada tg. 5 sampai 9 Octoberj.a.d. 
di Bangkalan hendak diadakan Ma 
nouvres. Verslag verslag jang lengkap 
akan kita sadjikan. 

Pertanjaan Dewan Rajjat. 

Pertanjaan toean Soetardjo, terkirim 
tanggal 28 September 1938. 

»Menoeroet berita Aneta tanggal 
26 September 1938, maka toean Soe 
prapto, boofddjaksa Semarang dan ang 
gota baroe gemeenteraad jg terpilih 
dari kota Semarang, berhoeboeng de 
ngen pilihan wethouders bagi raad 
tsb telah dipanggil oentoek menang 
goeng dijawab, oleh gouverreur Djawa 
Tengah. 

Penanja mohonkan diri memadjoe 
kan pertanjaan kepada Pemerentah 
sebagai berikoet : 

le. apakah berita terseboet diatas 
betoel, dan kalau benar, pakai alasan 
apakah panggilan anggota gemeente 
tsb oleh gouverneur oentoek bertang 
goeng djawab 

2e apakah betoel, bahwa toean Soe 
prapto dan beberapa anggota lainnja 
dari Pengoeroes Besar dari VAIB, ber 
hoeboeng dengan satoe dan lain hal 
mengoendoerkan diri sebagai anggota 
dari Pengoeroes Besar perkoempoelan 
tsb, djika benar berita itoe, soedikah 
Pemerentah memberi alasan alasan 
nja jang menjebabkan hal itoe, mene 
rangkan kepada Dewan Ra'jat. 

Keterangan. 

Di beberapa.barian Europa (, Loco 
motief“, ,Algemeen Handeisbiad voor 
Ned, Indie" tg 26, djoega , Nieuws van 
den Dag tanggal 27 boelan ini) telah 
dimoeat satoe berita jang mengatakan 
seakan akan toean Soeprapto keper 
tjajaan kedoedoekannja sebagai amb 
tenaar, 

Dalam warta itoe sebaliknja dikata 
kan djoega, bahwa jang tersangkoet 
menolak pendakwa'an dan terdakwa 
poen mempoenjai saksi bagi dirinja. 

Penanja berpendapatan, bahwa be- 
rita jang seroepa itoe akan membawa 
nama jang tergangkoet sebagai ambte 
uaar dan anggota gemeenteraad ke 
tidak mendapat kepertjajaan dan bisa 
djoega, bahwa dengan tindakan gou- 
verneur ini memberi harapan kepada 
lawarnja jang tidak sedikit pengaroeh 
nja. 
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PASAR BETAWI 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg. terima di goedang pendjoeal 
f 10.40. 
Tepoengtrigoe: tjap Kodok 

f2.15 Koeda merah f2.10, Boeroeng 
kaleng f 2.10, Harrison f 2.10 dan lain 
lain tjap f2.— per bantal. 
Minjakklapa: per blik dari 

14"/: kg. bruto boeat roepa roepa merk 
dari f1 52'/2 sampai f 1.55, 
Bawang merah: Oheribon Aus 

tralie f 14—, Tionghoa f 13— dan 
Tiongliap f 11.50 per 100 kg. 
Katjang tanah: Bogor f 860, 

Cheribon f 8.25 per 100 kg. 
Empingbeliandjo: Laboean no 

1 f 33—, no2f29-—, Tjilegon no | 
f32—, no 2 f 25— per 100 kg netto. 
Kentang: per 100 kg f 850. 
Harga harga terseboet menoeroet 

pendjoeal di Pintoe ketjil, 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5.70 sampai f 615 per 100 kg. Lon 
don noteering toeroen 2/6: kwaliteit 
Siraits 10/12/6 poudstr pendjoeal. 
Katjangkedele: Gendja Te 

gal fob Tegal lev. Oct. Nov. f 7 28'/, 
nom. mata hitam Djember fob Pro- 
bolinggo f 6.31'/, nom. per 100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa roepa merk dari 
f 2.90 sampai f 3.10 AA f 3.45 per 
100 kg. 

Kofifie Robusta Lampoeng: 
15pCt ek. Telok lev. Oci.-Dec f12 35 
pembeli, f 12.60 pendjoeal per 100 kg 
Lada hitam Lampong: ek. 

Teiok kemaren ada djadi boeat levi 
Nov-Dec, 14.10, Jan-Mrt 14.65. In. 
hari ada djadi boeat lev. Oct-Dee f14 
Nov Dec f1425 dan Dec. sendiri 
f1450: dengan ini harga masih pem 
beli, pendjoeal pegang f0.25 lebih 
tinggal. Ek. Batavia lev, Oct: Dec 
f 14.20 nom, per 100 kg. London no 
teering 2'/s d, p.lb. pendjoeal, 
Lada poeti Muntok: fob 

Pangkalpinang kemarin ada djadi 
boeat Oct, shipment f 19.90, ini hari 
f 20,25 nom per 100 kg London no- 
teering naik1/16: 39,16 d. p.Ib. djadi. 
Citronella olie: kemarin ada 

djadi lev Oct-Dee f1 05, ini bari 
Oct/Nov dan Nov/Dec f 1.05 pembeli, 

f 107'/, pendjoel, Boeat lev.lain ta 
hoen f 1.02'/, pembeli, f 1,05 pendjoe 
al. 
Karet, Java Std Sheeta 28:/,. Ja 

va Std Crepe 29 cis cts per ' Ya kg nom, 
ae ERP PA, Pay, 

Ya va (PANEN yo Pa $    MG 
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DE TROPEN.. 

PASAR BAROE 114   orang. 

AN ANN TA MI Tua 
EN A2 

HOOFDBEDEKKING. VOOR 
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yg 11 103: Batavia II 180 
“ RLP 27, PMH 45, PMN, 

“MH 45 M, Batavia II 190 Ban- 

“Senen 3 Ocet. 
MH 45 M, Batavia II 190 M 

ng. II 103 M, 
. etjapi modern 

— Gamelan Soenda 

  

# 5 Khiem “. 
» Mana Soeka : 

ag malam Berita berita sk dan 
: Te dang “2 

—. Ketoprak Sri 
... Moeljo 
—.. Lagoe Arab modern 

SAS Pemandangan Oemoem 
| (Persoverzicbt oleh t. D 

Koesoemaniograt 

    

' hiboer Hati" : 
Krontjongorkest ,Aro    

  

3 sda sa 
— PMH (45 M), nela uta u Igo M)| 

— Bandoeng II (103 M) | 
5— sore Gambang Naa” 

“530, Loedroek Soerabaja 
610 , - —. Gamboes Arab 
6,40 , Studio Orkest 

: 140. malam Berita berita soerat kabar 
dan dagang 

| SA aa 2. BSoeara Miss X - 
Ni ».  Pambitjaraan tentang 

2 Ka lagoe lagoe Gere: 

Wajang Golek 
.. Toetoep 

. PMN 29 M 

Ta 3s 
sa 

  

tie. 11,20 2 Arab modern ian 
TU Krontjong 
12— Teen. Ke 

: Ha e b o 5 0 ct 

&5— sore ' Dongengan oleh dan oen 
2 toek anak anak 

5,45 5, | Gamelan Ljawa - 
“610”, Tionghoa modern 
“BE . Lagoe Soenda 
—T— malam Studio orkest 

ar 40. 

tjapat oleh Amongraras 
Mardi Islam 

5 Ti Yan | agoe Tonghoa #75 malam Berita soorat kabar dan 

Tjanja 

— Harmoniumorkest , Peng | 

| Kitab Indjil diteroeskan | 

1 — malam Melajoe Tanah Seberang | 

Ae 

8.15 an 
$ Ap: 1g 

Hata, uh Oct 

Peladjaran lala Bedaja | 
. dan Srimpi dari Kraton |: 

2 Kinderuurtje 
| Plaat plaat Ig Hawaiian 

“ Klenengan dari Istana: 

Plaat plaat jala Ambon 
645 “Berita pers 

Ih Paw Tarzan bangsa. kera 2g 2 
8— Ohabar chabar dala | : 

bahasa Belanda 
Wajang koelit dari Ke| 
"Tostoep 

Toetoep 

Berita pers dan chabar 
chabar dalam bahasa 
Belanda 
Plaat2 lagoe Minahasa | 

— Pidato peri hal kesehatan 
oleh Dr R Saleh 

Kepatihan 
Toetoep 

| RENJIARAN NIROM TIMOER 
. Djawa Ta : 

Soerabaja I 81: 
Soerabaja Arebipelz. Zender 68 
Djokja II 128 : Semarang II 3 

Soera II 95 

Solo II 120. 

4 Pakan tida sakit 

ag Na Na bayar, Wadjanja 
jang baik mengasih pertang- 
Se NAN. koelit aa betor! 

  

18 

9,58 ', Berita Te 
0.01 Greta Keller dan Peter 

Kreuder $: 
10.80. Lagoe Hawaiian 

Il— ».  Toetoep 

Selasa,4 Oct: 

1 6.30 pagi Gymnastiek : 
MAS.» kesoo gembira 
aa” 3 goe gramofoon 
8,— Toetoep 

111.03 siang Concert 

“Selasa 4 Oc Tt 

| 6.30 pagi Gending gending Djawa 

Tengah 
TE Toetoep 

IS'baja II Golflengte 68 m dan IV 129 m 
Soerabaja II 68 m, daniV 129 m, Sema 

. rang Il Ilim, Djokja ll 128m 
Solo 1-120m 

5,— sore Gending gending Djawa 
Tengah 

DBO5T in Kinderorkest , The Joly 
Boya" 

6305 Pembalasan soerat soerat 
kepandoean oleh Pak 
Doho 

6,50 , Lagoe lagoe Tionghoa 
modern 

kabar dagang 
715 » Membalas soerat soerat 

: | dan rapport-rapport 
120” | Soeara dari Nji Moersih 
71,80 ',  . Pemandangan tentang 

“hal Sport 
150-3 Soeara dari Nji R. H, 

. Djoelaeha 
8— w» Lagoe lagoe Tionghoa, 

 Mandarija : 
8,30 ,  Krontjong orkest , Tjakra| 

wala" 

Rebo 5 Oct. 

S'bajall Golflengte 68 m dan!V 129 m 

| 6,30 pagi Roepa roepa l-goe kron 
0000 ijong dan stamboel 

715 »  Toetoep 

Soerabaja 1 68m dan IV 129 m, Sema : 
: rang Il 1itm, Djokja!l 128 m 

Solo Il 120 m 

5.— sore  Ganding2 Djawa Tengah 
5380 , Peladjaran tembang oen 

'toek anakanak 
6,— , Njanjian dan Dongengan 

| anak-anak KH 

7T.— malam Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 

a53 Membalas soerat sosrat 
ma dan rapport rapport 

Fo MB bi Disamboeng dengan Zen 
der SRI gending Djawa 
disamboeng dengan nase 
hat nasehat peri keseha 
tan oleh dr. Saleh 

8.—, Lagoe lagoe Tionghoa 
830 , Gamboes Orkest 
Il— ,  Roeparoepa lagoe kron 

tjong dan stamboel 
TeraO Toetoep 

la140 Oentoek kaoem iboe 
H12— Solisten. 
1230- , Beberapa lagoe 
KE250. Concert 

1.20 lohor Perkabaran 
Pai Toetoep 

5.03 sore Concert 
7.—- malam Parkabaran 
Na Tentang penjiaran 3 

gramma. 
AN Lagoe dengan soeara 80- 

praan 
SI Avond wijding 
8.10 , Concert 
9— Melandjoetkan concert 
958 , Berita koers 

KO." Lagos dansa 
“10:80 . Lagoe gembira 

ll,— Toetoep 

B. R. V. 

“Batavia 1 157,29 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12 18m 

Senen, S3 O.ot. 

  

5 30 sore Kepandoean : Archipelz. 
5.80,” Njanjian : Stadezender 
6.— ” £. Orkest 

6.30 ,  Lagoe gramophoon: se- 
'moea zonders 

6,45 , Berita pers: Archipelz 
645 , Beberapa lagoe: Stadsz 
7T,— malam Boris Lensky Trio: se- 

moea zenders 
120“ Vccaal 
8,— ,  Phohi Relay 
8,10 ,  L3goe Zigeuner 
8.30, - Concert 
930 , . Rhythm 
10,15 ,  Lagoe gembira 
Il— , - Toetoep 
223 Selasa, 4 Oct. 

7,— pagi Lagoe plaat gramofoon 
7.30 4, Berita pers 
7,40 . Melandjoetkan lagoe gra 

TTS mofoon 
2,30 lohor Toetoep : 
5,— sore  Vccaal: semoea zenders 
6,—.., Lagoe piano 
6.48 ai Lagoe gramophon : Stade 

| zender 
645 , - Berita pers: Archipelz. 
1,— malam Orkest: kedoea zonder 
7,30. “ Tentang penjiaran boe 

: koe boekoe 
8,— ,  Fhohi Relaye 
8.10 ,. Slingan 
815, - Concert 
9,45.» Lagoe piano 
10.15 4 Lagoe dansa 
ll,—..,  Toetoep 

Toean merasa lesoe? | 

Badan tida segar? Koerang 
koewat? Tida ada 

nafsoe makan? Habis tenaga? 

Djangan koeatir! 

Minoemlah bier itam bikinan 

fabriek Vollenhoven, Sehabis 
minoem bier obat ini, toean pasti 

sekali bernafsoe makan, dan kalau 
minoem teroes saban waktoe maoe 

makan, nistjaja badan toean merasa 

segar kombali, hati goembira, 
toelang koeat dan tenaga timboel. 

  

Minoemlah : 

JBIER ITAM 

"AJAM 
DER! VAN VOLLENHOVEN     
  

@tererra 00000000 0000000010110100000000 00900000000000009 

' RADIO-SERVICIE 
—AETHER— 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER).. 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 

 PRAPATAN-MENTENG no: 20 (sebelah trambaan, di 

  

  

Batavia-C. moeka sigaren-magazijn ADELAAR) 
FILIAAL: PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 

Djam bitjara: Pagi Tu — 8u 
Sore 5u — 6u 

- Dipimpin oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 
N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia. 

ABS. 
Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 2. 

Harap semoea langganan makloem aganja.     

@
e
r
o
o
o
o
o
o
v
o
o
o
0
o
0
e
 
0
0
0
0
0
0
0
6
 
0
0
0
0
0
0
0
0
 

00000000000000000000000015310300000000 0000000000000000 

SATRIJA. 
Dalam lingkoengan Kraton, batik aloesan 

seperti digambar ini biasa agam para Satrija. 
Dan misih ada lain lain tjakrik jang sedjadjar. 
Moesti sadja sepatoetnja mendjadi pakaian 
para Amtenaar dan jakinlah tidak akan me- 
ngoesoetkan kehormatan deradjadnja. Sedeng 
pembikinan diperhaloes, teliti bersih terang 
tjocatja toelis dan titik-titiknja jang berkelip: 
kelip. Soenggoeh heibat tampaknja. 

Harganja boekan f 12- dan boekan 
f8.tetapi JOEM Af 3.50 sepotong. 

Kalau ditilik benar-benar morinja jang 
haloesan dan tjakrik jang zakelijk serta 
misih ada lain2 jang heibat. 
SOENGGOEH moerah sekali harga terseboet, . 
lebih tegas: NJATAKANLAH! BOEKTI 
MENDJADI GARANTIE. 

Pesanlah lekas-lekas kepada: 

Firma TOZ 
Djokjakarta. 
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Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 
18 pl: a F 15.— 

1516 Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 

1515 Dangdanggoelo 
Gandroeng manis 

1523 Djoko Protel I 1526 Tetel-tetel 
Djoko Protel II Gongomino 

1527 Angleng 1528 Godril 
Djoendjang Djoela Djoeli 

1529 Kapal Kandas 1538 Poespo Giwang 
Gondjor Tjoro Balen 

1539 Semingin 1540 Laras Mojo 
Bondet Tjangklek Genondjing 
Midjil Slendro 
Gendjong Goeling 
Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 

1544 Pangkoer Njamat 
Poespodjolo : 
Ketawang Langen Gito 
Poetjoeng Palaran 

1545 1559 

'PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

'Archipelz. 99 dari 11.— tm 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Joekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Sograbaia 181 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- Lelang di Betawi, 

  

'»  Perkabaran dan berita| 
$ —. dagang 

ba n3 Melandjostkan Studio - 
Katagunna orkest 

8380, Kota Betawi jaman 
Bea Been SKA doeloe 

GB 4. Harmonium orkest ,SM 
Bi Alaydroes“ 
1l— , Tentang Igama Telam 

Ke ne ara | Oleh t HA TN 
11130, Toetaep 

D PMN- Sin 
1lh— Tentang Igama thn o 

aa leh toean H A Salim 
2,— Toetoep | 

: SRI : 
Golflengte 86,96 

Selasa 4 Oct 

5.— sore Peladjaran Tembang Ma 

| 0 :   
       

rabaja III 196, Semarang 122, Malang | 
bjokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 | 

Senen, 3 Oct. 

Tjeritera Anna Klaasen 
Billy Reid's Accordeon 
Band 

7.— malam Perkabaran 
120 , Tentang penjiaran pro-| 

gramma 
122 , Lagoe dansa 
TO Sebagian dari bagian 

Doenia 
"S0 » Berita Disco 
8.30, Concert 
930. Penjiaran Phohi 
9,50 , Orkest 

Selasa, '4 October 38 
Di Djagamonjet 43, t. A. de Roode 

oleh Weltevreden. 
“ Rebob Oct—ber '38 

. Di Tbeewaterstaat Bat,, lelang toko 
John Pryce & Co. 

Kemis, 6 October '38 

Di Ketapangweg 30 B, lelang koe 
da oleh t, bin Said, 

Djoem'at, 7 October “38 
Di Bekassieweg 65 lelang komisi 

loleh Hooper. 
Saptoe,8 October 38 

Di kamar lelang Bat, persil oleh     Mr, t Sotemaker. 

1561 -Santeng Wareng 1562 Patinja Soekasrono I ' 
' Megatroeh Patinja Soekasrono Il, 

2044 .Loeng Gadoeng 1580. Kinanti Djeroek Djinggo 
Djoeroe Dhemoeng Maskoemambang 

960 Petrok Gareng djaga Gro- 961 Petrok Gareng djolo ikan I 
golan 1 & II Petrok Gareng djolo ikan II 

954 Kenanti Baroe 579  Kenanti Mandek 
Sinom Baroe Lobong 

103 Kekajaan dalem impian 1508 Petroek dengan anaknja I 
ke I—lII Petroek dengan anaknja II 

580  Midjil laras 1589 Sekar Gadoeng 
Srikaroron Slendro Angleng Palaran 

956 Petrok Besan Gareng 504. Soebokastowo 
I8 Il .Taroepolo 

576 Midjil Soebokastowo 560. Goendjang gandjing 
Pangkoer Gambir Sawit 

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

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

TOTAAL 18 PLATEN HARGA P, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Toko P. BLK. curerison Telefoon No. 34       
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mnanananganana, 

  
  

     
5 Pres, Kapan Toean mengeta hoei ad 
: : bia pena onnran f30 dan f20 
ia . Terd, 

  

Hampir sebeloem dilakoekan 
E:  penjerahan, Ke EN SIN 
5 Sebagai aksi pertama dide 

  

   
00000 terangannja Moh. Saleh Setjodiwirjo, 
P djoeroe toelis di wedana Sepoedi, Saksi 
5 mengakoe telah menjetor 

menganggap terdakwa sebagai Kepala : 
    dari Kantor, djadi membe 

lah oeang itoe. 2 : 

Pres. Apakah Patih djoega hadlir ? 
Saksi. Tidak, den bana 
Pres. Apakah kau mendapat kwi- 

tansi penerimaan ? 
Saksi. Ja. 

an djoem 

atas permintaan terdakwa ia disoe- 
roehnja datang dikantor oentoek ka|si 

. perloean lain lainnja“ seperti varslag | 
B- ekonomi, burgerlijke stand dsbnja. 
an | Sebagai saksi kedoea, Patih Soemenep 

fjakan prcces verbsal jg dibikin oleh 
saksi. Antara saksi din terdakwa se 
dikft adanja perdebatan tentang tang 
gal memoeatnja, menoeroet saksi pada 
boelan Februari. Setelah terdakwa 
membilang tidak bisa djadi, saksi me 
ngatakan Maart. Djoega boelan itoe 

- tidak benar, sangkalnja terdakwa. Saksi 
. bimbang dan ta? dapat memberi dja- 

“waban. 

  

“tang ini? 
—... Saksi. Doea atau tiga hari setelah 

— ditahan, 
| Terdakwa. kl 11 Maart. '—”—— » 
.- Landjoetnja proces verbaal dibatja- 

   

         

    

      

   

    

     
   
     

     

     
   
   
    

    

     

     

“ia keloearkan f 50, dan oleh karena 
— riboetnja pekerdjaan terdakwa, ocang 

|. itoe ta' dapat dipintanja hingga ia doea 
kali mengeloearkan sendiri f 30 wak 
toe sore Februari dan f 26 pada boe 

. lan November, 

| Pres, Kapan Tocan mengetahoei, 
“bahwa pembajaran dahoelbe itoe dila 
| koekan, sebelnem atau sesoedah penje 

rahan? 

.. Saksi, Setelah memikir dan menim 
bang , sesoadah penjerahan, koerang 
lebih seboelan sesoedahnja. 

Pres, Djadi sewaktoe penjerahan, 
tidak ada kelebihan f 50? 

Saksi, Tidak, Atas perentah Boepati 
diadakan penjelidikan/dalam kelebihan 
itoe, dan kita mengetahoei, bahwa 
osang itoe masoek kepada ,makam 

. kaoem ningrat", 

Pres. Apakah toean memberi tahoe 
tentang ini kepada sekretaris ? 

“Saksi, Tidak. 

Terdakwa. Waktoe saja pada perte 
ngahan Maart kepada Assistent- Resi- 
dent mengatakan adanja kelebihan, ia 
tidak maoe pertjaja, sekarang terang 
adanja kelebihan dan jang diambil 

    

kembali oleh saksi, Haag 

. Saksi kepada terdakwa: Saja soedah' 
Ong na 
. Pres, Kapan toean ingat, telah mem 
bajar sendiri jang f 30 dan f 20sebe 
loem atau sesoedahnja terd. ditahan? 

00. Saksi, Saja tidak ingat lagi,! 
0. Pres. Apa Toean soeka loepa ? 

# Saksi. Ja, “ 

. Pres. Toean tidak oesah mengeloe- 
| arkan oeang jang f 30 dan f20, sebab 
toean tidak bersangkoet apa apa: 
tetapi mangapa toean mengelosarkan 
nja ' 

Saksi, Tidak karena apa melainkan 
terdorong perasaan collegiaal, 
- Pres. Tosan mengetahoei dahoeloe, 

.fonds itoe tanggoengan sekre 
Apa toean beberapa kali kele 
lam kas? . 3 

er Pres, B rapa kali ? 
Saksi. Saja tidak ingat lagi. 

sam# 

mam nan nda 

“2 |. ISamboengan hari Saptoe dan penoetoep| 

o Idana Goeloek goeloek, diantaranja 
ke|bahwa staat storting dikirimxan amat 

en IA, MAS i tang ini ? 

.ceang sebaj 

Inja, 

Lebih landjoet saksi menerangkan | 

RP, Soeriomataram! Presiden memba- | 

Pres, Kapao terdakwa ditanja ten | 

ar 1938 tahoen ke 6 

  

  

Pres, Terdakwa menerangkan adanja 
'penjetoran oentoek fonds sekolah 
sebanjak f 150 jang diterima dari we 

lambat: Apa toean mengetahoesi ten 

Saksi. Djoega saja soedah loepa. 
Pres Apa terdakwa selaloe riboet ? 
Saksi. Ja. 
Saksi menerangkan, bahwa terdak- 

Wa sering haroes bekerdja lebih (over 
Wwerken), paling sedikit 2 atau 3 kali 
'seminggoe dari djam 4 sampai 9 atau 
10 kadang kadang lebih, Apalagi pada 
'boelan Januari, terdakwa amat ribost 

Pres. Dalam kasboek toean mem- 
pertanggoengkan f50. “ Bseat Boepati", 

iapa jang menjoeroeh toean ? 
Saksi. Boepati. 
Pres. Siapa jang hadlir pada wak- 

'tos itoe ? 

Saksi Tidak ada seorang. 
“ Pres. Sekarang toean menerangkan, 
bahwa itoe boeat j“makam kaoem 
(ningrat ? Bagaimana itoe? 

Saksi dalam pertanjaan ini tak da 
pat. mendjawab. Tg : 

Pembela Mr. Latuharhary menanja : 
siapa jang menanggoeng oeang f100 
dari Solo itoe? e 

Saksi, Bcepati. 
Pres, Dalam proces verbaal v,o,, 

tocean mengatakan sekretaris. 

mad Nasir telah menjamboet sebagai 

soerat djoeal beli, dengan disaksikan 

PEN EEETITIITAAA 

  

    

   
GAMPANG2 MEMBONGKAR PA- 
GAR PEKA NGAN LAIN ORANG 

Berhoeboe gg dengan toelisan jang 
berkaiimat diatas ini, toean Moeha 

  
    

  

jang berikoet: 

Toean Hoofdredacteur, | 

Soerat kabar jang dipimpin oleh 
toean dari tanggal 27 September jl. 
lembar pertama telah memoeat per 
kabaran jang memakai kepala ,Gam 
pang-gampang membongkar pagar pe 
karangan lain orang”. Meskipoen ka 
rangan itoe tidak mengenai diri saja, 
tapi dengan terang-terang nama saja 
telah terseboet djoega dengan perka 
taan, jang menimboelkan wag.was 
atas kebaikan boedi dan nama saja. 
Oleh sebab itoe soedilah tosan Hoofd 
Redacteur memoeat karangan ini di 
soerat kabar , Pemandangan" oentoek 
menjamboet karangan jang telah ter 
seboet, : 

Dalam karangan jang telah termos 
at itoe ditjeritakan bahwa ada seorang 
»Indonesia Batak“, jang memposnjai 
sebidang tanah milik, telah bersikap 
jang ,mena'djoebkan“ sebab dengan 
»Sikap jang loear batas berani toean 
ini membongkar lain orang poenja 
pekarangan, jaitoe pekarangan jang 
djadi tetangganja.“ : 

Laloe ditjeritakan bahwa milik o- 
rang ,iIndonesia Batak“ itoe asalnja 
beli dari saja, dan dalam karangan 
itoe ditanjakan, apakah perboeatan jg 
»sewenang-wenang” dan ,sangat me 
langgar perasaan kemanoesiaan dan 
melanggar oendang negeri" itoe, dise 
babkan oleh kesalahan saja, jg wak 
toe mendjoeal tanah itoe djoega me 
ngakoe pekarangan orang lain dan 
tanah Gobuvernement sebagai tanah 
saja. - 

Pendek kata Perkabaran itoe men- 
dakwa saja, waktoe saja mendjoeal 
tanah, mentjoeri tanah orang lain dan 
tanah Gouvernement. 

Tentang ini saja hendak menerang 
kan bagaimanalah terdjadi pendjoea- 
lan itoe, Tanah itoe djatoeh ditangan 
saja dari pembelian dari seorang ber 
nama Nasim. Pembelian itos dengan 

  

' Baksi menerangkan bahwa jg f 1001 hoen2 tidak. 

Saksi dalam hal ini ta' dapat men 

“Terdakwa mengetahoei bahwa sak 
isi selaloe loepa hal hal jang terdjadi 
beberapa boelan, sedang jang berta- 

Setelah itoe Mr. Latuharhary diper 
silahkan membikin pleidooi, Pada 
pertama kali pembela menanjakan apa 
kah moengkin terdakwa menggelapkan 

|dengan keinsafan oeang sebanjak f 50 ? 

| Dengan begitos maka soedahlah 

Mengapa tidak oeang jang beriboe2, 
dimana terdakwa dapat melakoekan 
|djika maoe. Apakah terdakwa tidak 
betoel banjak pekerdjaan ? 

Pekerdjaan apa, dan disampingnja 
jang tidak dilakoekan oleh terdakwa 
ini soedah ta” heran, kalau oeang 
f 100 tidak teringat. Jang f 100 dari 
Solo tidak didapati dikasboek boepati 
ada hanja pengeloearan f50, djadi 
ada kelebihan f50 dikas, 

Didalam boekoe ada kekoerangan. 
Dalam penjerahan boekoeboekoe ba- 
res, Terdakwa jang tahoe dalam pe 
njerahan ini ada kebanjakan f50 te 

ja Boepati menjelidiki, 

Apakah terdakwa melakoekan peng 
gelapan? Patih pada tahoen 1935 
membajar lebih dahoeloe, tetapi tidak 
pernah dibitjarakan atau diminta kem 
bali dari pihak jang bersangkoetan. 
Setelah perkara ini timboel, baroe 
Patih mengetahoei. Hal seperti ini 
tertjantoem dalam ingatan, tetapi hal 
hal jang terdjadi beberapa boelan ia 
tidak ingat. Keterangan dari saksiini 
bertentangan dengan apa jang dima 
djoekan dalam v.o. (jang f 50 ,bocat 
Boepati" sekarang oentoek diri sendi 
ri). 

Pembela minta pada Sidang mem 
bebaskan terdakwa, 

Setelah mengadakan sidang seb:ntar 
diboeka kembali, terdakwa jang telah 
ditahan 6 boelar lamanja dinjata- 
kan bebas dari hoekoeman, 

penghabisan kali, sekretaris jang ha- 
roes menghadap dimoeka pengadilan 
oentoek membela dakwaan2 jg sekian 
'banjaknja. Oentoek segalanja itoe ia 
selaloe dibebaskan, 

roes merapport, dan meminta soepa| 

oleh Wijkmeester, Dalam soerat djoe 
al beli itoe terseboet batas batas dari 
pekarangan itoe, Laloe tanah itoe ga 
ja djoeal kepada toean jang dinama 
kan ,Indonesia Batak“ dengan seperti 
biasa lagi, jaitoe dengan persaskian 
Wijkmeestor, dan dengan soerat djoe 
al beli. Dalam soerat ini poen dinja 
takan batas batas seperti terseboet da 
lam soerat pembelian dari Nasim, 3e 
dang soerat pembelian jang pertama 
itoe djoega diberikan kepada jang 
poenja tanah sekarang, 

Begitoelah toean keterangsn jg per- 
loe saja berikan, dan saja poen berha 
rap moedah moedshan oeroesan ini 
oleh jang berwadjib bestuur dan po 
litie lekas diselesaikan. Sebab “djika 
betoel pekabaran itoe, akan mendjadi 
penjakit dari masjarakat, djika di 
dalam kota Betawi, jang tjoekoep pe 
ngawa3an dan pendjagaan dari bestuur 
dan politie dapat terdjadi perboeatan 
jang sangat sewenang2, sangat melang 
gar kemanoesiaan dan sangat melang 
gar oendang oendang negeri. 
| Saja merasa girang bahwa pendoe 
doek telah mengadoekan hal itoe ke 
pada toean Assistent Wedana, Tentoe 
hal ini akan diperiksa. 

Tapi bagaimanakah toean Redacteur 
djalannja, djangan sawpai nama orang 
disinggoeng singgoeng dalam soerat 
kabar, sebeloem ada alasan jang tjoe 
koep? Sebab bagi saja, jakin saja, 
»tidak ada perboeatan sematjam itoe, 
hanja ada perkabaran jang sangat ter 
boeroe boeroe, sangat melanggar kenja 
taan, dan sangat melanggar akel 
sehat", 

Terima kasih 
Salam dari saja 
Md. Nasir, 

“Sekian samboetan toean Mhd, Nasir, 
Dengan samboetan jang djeles itoe kita 
oetjapkan diperbanjak terima kasih. 
Toean Mhd. Nasir sendiri telah me 
ngakoei kebenarannja toelisan dalam 
rosangan ,Pemandangan" jang djadi 
samboetan ini, ja'ni beliau akosi ia 
jang mendjocal tanah perkarangan 

Batak terseboet. 
Dalam pada itoe toean Mbd, Nasir 

agaknja tidak senang namanja di 
singgoeng-singgoeng dalam sk. ini, de 
ngan menoelis ,Tapi bagaimanakah 
toean Redacteur djalannja, djangan 
sampai nama orang di singgoeng2 
dalam soerat kabar, sebeloem ada ala 
san tjoekuep ?     itoe kepada Indnnesier ambtenaar 

kara ini, tidak lain dan boekan centoek 
mendjadi perhatian kepada jangjberke 
wadjiban dengan maksoed mewcedah 
kan penjelidikan, dan beloem berarti 
dalam toelisan kita menodai nama 
tosan Mhd, Nasir, 

Osntoek menegaskan poela, saja os 
langkan, dalam toelisan itoe di tegas 
kan sebagai pertanjaan... ,dimana 
kah letaknja itoe kesalahan ?“ 

»Ambtenaar orang Batak inikah jg 
sengadja berboeat sewenang wevang, 
apakah perboeatan “itoe disebabkan 
kesalahan t. Mbd, Nasir waktoe men 
djoealnja, - pekarangan lain orang 
dan tanah Gouvernement di akoei 
milikoja di djoeal kepada ambtenaar 
orang Batak ini ?“ 
“Dus menoeroet kesimpoelan sam 
boetan toean Mhd. Nasir dapat men 
djelaskan, boekan tjoema beliau ber 
doea itoe ambtenaar orang Batak jang 
patoet. menanggoeng djawab, malah 
seolah-olah toean Mhd. Nasir hendak 
meughindarkan diri dari pada tjam 
poernja, dan mengoeatkan toedoehan 
salah pada Ambtenaar orang Batak 
itoe dan menarik poela Wykmeester 
Tjempaka Poetih dalam perkara ini. 
Tapi disini poen kita tahoe djoega, 
Wykmeester jang dimaksoedkan itoe 
boekan Wykmeester jang sekarang, 
tapi Wykmeester jang soedah ber 
henti. 

Berhoeboeng dengan djelasnja ini 
kedjadian, dan mengingat ketjoealita 
nah gouvernement jang tersangkoet 
dalam ini osroesan, tapi mengenai ke 
pentingan pendoedoek disitoe seoe- 
moemnja, istimewa mengenai satoe 
perlanggaran oendang negeri, ja'ni 
pekarangannja seorang pendoedoek di 
bongkar pagarnja diakoei sebagian pe 
karangan itoe jang sekian lama cleh 
Orang jang keroegian sekarang ini te 
lah dibajar padjaknja beberapa tahoen. 
Padahal orang jang keroegian ini tjoe 
ma seorang desa jang bodoh dan toea 
oesianja, tidak tahoe dimana ia moes 
ti moehoen perlindoengan, 

Apa poela mengingat jang tersang 
koet dalam perkara ini seorang amb 
tenaar dari Residentie kantoor dan be 
kas ambtenaar Postkantoor dan bekas 
Wykmeester: apakah heran jang me 
nanggoeng keroegian itoe, orang desa 
jang bodoh terbit takoetnja lakoekan 
penoenftoetan. 

Soenggoeh sajang dalam masjarakat 
jang sekarang ini golongan bangsa 
awak soedah doedoek dalam bangkoe 
sekolahan apa poela telah berdjabatan 
sebagai ambtenaar beroemah dan ting 
gal dalam desa, boekan memberi sz06 
loeh kepada ra'jat jang kebanjakan 
tapi sebaliknja. 

Dengan ini di seroekan lagi, dengan 
sangat pihak jg berkewadjiban segera 
menjampoeri kedjadian ini. sebeloeum 
perkara ini mendatangkan akibat jang 
tidak diharapkan. (Rep). 
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MADIOEN DAN DAERAHNJA 

'Pembantoe SN menoelis: 

Telandjang boelat 

Di Tjaroeban soeJah beberapa lama 
pja bergelandangan di djalan besar, 
seorang poeteri Indonesier dengan ta 
memaksi pakaian. Orang berpendapa 
tan bahwa poeteri itoe berobah inga 
tan. 

Harap jang berwadjib soeka me 
ngambil sikap seperloenja. 

Kesoekaran hidoep 

Sekarang ini di Madicen dan dae- 
rahnja, dengan dikepalai oleh agent 
politie dibantoe djoega oleh politie de 
sa, telah masoek dan keloear kampoeng 
pada waktoenja orang desa menansk 
nasi, Menoeroet keterangan jang ber 
sangkoetan, jang menanak nasi hanja 
2 atau 3 orang sadja tiap tiap desa 
sedang lain lainnja tjoekoep dengan 
masak ketela dan gaplek. 

Taman-Siswa Tjaroeban Madjoe 

Selang beberapa lama Ki H. De 
wantara telah mengoendjoengi TS 
“Tjaroeban, dengan mengadakan lezing 
hal ,Pendidikan” dalam mana tak 
koerang. dari 200 orang jg berhadlir. 
Djam 8 rapat di moelai djam 12 la 
roet malam baroe di soedahi dengan 
selamat. 

Perloe di terangkan jg TS tjaroe 
ban di waktoe sekarang soedah mem 
poenjai 115 moerid sedang oesianja 
baroe 3 tahoen, 

Bana ne Ten Memang 5 
Anggota “Regentschapsraad, 

Setelah t. Dr. R. Snekandar mening 
galkan Madioen, dan beliau sebagai 
lid Regentechap, maka oentoek ganti 
nja telah di pilih toean Mr, Ali Sas   Oentoek menegaskan sengadja toean 

Mhd, Nasir di singgoeng dalam per 

an
 # 

troamidjojo ex. pengoeroes besar P.I, 
jang terkenal, 

Ea 

  

LN NAN MN PAN MA Naa 
  

  

  

   “Wethouders Gemeente Madioen 

Menoeroet soeara jang terbanjak da 
lam rapatnja Gemeente Madioen, jang 
terpilih sebagai Wethouder dari ka 
langan Indonesier jalah toean Mr. Ali 
Sestroamidjojo. 

Dari kalangan Belanda toean Ir. 
JG. Boerma, pengganti dipilih toean 
Njoo Hong See, 

Bapak tani kekoerangan air 

Di waktoe sekarang ini, di desa 
Medjajan (Tjaroeban) bapa tani rame 
rame menanam kedele, hingga semoea 
sawah kelihatan tidak ada jg kosgng. 
Hanja sajang jg pembagian air Irriga 
tie roepanja menampak koerang adil 
nja tandanja desas-desoes bapa tani, me 
nangis sebab kekoerangan air. Sedang 
pak loerah sawahnja soeboer disebab 
kan tidak kekoerangan air. Bapa 
tani menangis disebabkan kering ta 
namannja. 

Gemeente Electrisch di Tjaroeban 

Baroe baroe ini toean Dirscteur 
Blectr: dari Madioen dibantoe oleh 
toeean Gua, soedah datang di Tjaroe 
ban ketemoe dengan toean S. Sastro 
soewarno, dengan maksoed kalau be 
toel betoel pendoedoek Tjaroeban 
ingin penerangan electrisch soepaja 
mengadakan rapat cemoem, goenu 
mengambil motie, bahwa betoel2 pen 
doedoek Tjaroeban ingin penerangan 
electrisch, Setelah dibitjarakan dengan 
orang orang jang ternama, maka ta' 
lama lagi di Tjaroeban akan lekas di 
adakan rapat oemoem, 

Kliniek Regentschap Madisen di 
Tjaroeban 

Pada waktoe sekarang ini soedah 
moelai dikerdjakan roemah mantri 
dan kliniek Reg di Tjaroeban, pem- 
borongan pembikinan terseboet diker 
djakan oleh t Soeradji, Parindris 
Madioen. : 

Hingga ta' lama lagi, kliniek jang 
sekarang masih menjewa dengan sigra 
pindah ke klinieknja sendiri. 

Poetoesan Regentschapraad penting. 
Pada salah satoe poetoesan Reg : schap 
Verg: baroe baroe ini, jang menarik 
hati penoelis jalah dengan soeara bee 
lat, moefakat di Tjaroeban di dirikan 
Roemah sakit kampoeng. 
“Harap sikap jang moelia itoe men 

djadi tjonto agaknja. 

Perkara toean Soeprapto 
Dalam Dewan Rajat 

Anggota Dewan Rajat t, Soetardjo 
pada ig 28 Sept 1938 telah menjorong 
kan pertanjaan sebagai beriboet : 

Menoeroet berita Aneta tertanggal 
26 Sept. '38, t Soeprapto, hoofddjak 
sa Semarang dan anggota Madjlis Ge 
meente baharoe disana, berhoeboeng 
dengan perdjoangan pemilihan boeat 
memilih wethouder, telah dipanggil 
oleh Goebernoer Djawa Tengah ba2eat 
diperiksa. 

Perkenankaniah kiranja jg bertanja 
ini melahirkan pertanjaan kehadapan 
Pemerentab: 

J. benarkah berita itoe? Djika be 
nar, dengan berdasar apakah ia di 
panggil menghadap Goebernoer oen 
toek bertanggoeng djawab? 

2. benarkah bahwa toean Soeprapto 
dan beberapa anggota hoofdbestuue 
Vaib disebabkan satoe dan lain hal 
telah meletakkan keanggotaannja ? 
Djika benar, soedi apalah kirenja 
Pemerentah — berkenan memperma' 
loemkan sebab2nja kepada sidang De 
wan Ra'jat. 

Pendjelasan, 
Didalam beberapa soerat soerat ka 

bar Belanda (, De Locomotief “ dan 
» Algemeen - Handelsblad voor Ned, 
Indie “ tertanggal 26, demikian poe 
la , Nieuws van den Dag “ tertang- 
gal 27 boelan September) ada dimoeat 
soeatoe berita jg mengatakan, bahwa 
toean Soeprapto mempergoenakan ke 
doedoekannja selakoe amtensar de 
ngan fjara tidak baik, 

Tetapi didalam berita2 itoe djoega 
dipermakloemkan, bahwa jang ber 
sangkoetan telah menjangkal segala 
toedoehan itoe, bahkan ia mempoe 
njai saksi goena memboektikan kebe 
narannja, 

Jang bertanja berpendapat, bahwa 
berita2 seroepa itoe bisa membikin 
noda kepada nama baiknja jang ber 
gangkoetan sebagai amtenzr dan seba 
gai anggota Madjlis Gemeente, dan 
jang bertanja mempoenjai djoega ang 
gapan, bahwa dengan tjampoernja 
Goebernoer dalam perkara ini tidak 
moestahil bahwa kans2nja tegenpartij 
terpengaroeb atas keoentoengan tegen 
partij itoe, 

— 93 

Paberik goela kebakaran. 

Dari Tjirebon diberitakan, balwa 
di Ambas terbit kebakaran (jang me 
ngenai paberik goela, Nieuw Tersana", 

Brandweer Tjirebon segera datang. 
Sampai s#a'at kabar ini dikawatkan 
(Sabtoe siang ) api masih menjala. 
Doea boeah los terbakar habis. Keroe   
PERAN Ka Kera pen DA Belaka ANN Gas Sa Sai MEN STAR 
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gian ditaksir (30,000. 
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d|dak ada keterangan keterangan jang 
Imasoek. Tetapi soedah ada niat oen- 

e|toek memastikan perbaikan 

n di Plered dan di Depok. 

“ool| Pada beberapa boelan jl, peroesabaav 

1 s.| Tionghoa di Tanah Abang Karet, Dje 
“ Ipang dan Sipli semoea menggoenakan 

bahan dari Twente dan dari Tegal. 

20 dah di idzinkan memakai belatjoe Dje 

    

    

        

   

        

      

      
       

Diangkat mendjadi komies ke 2 di 
'Departemept van O en E dan ditem 

| patkan di President-Curator dari Be- 
| stuursacademie di Batavia-Centrum, 
“R. Soejono, kini klerk ke | dikan 
501 bengehook EL aa 

“dari djabatannja Na d 
ambtenaar klas 4 d 
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, djoeroe toelis maandioo 

sementara dipasrahi 
dikantor Inspeksi dari Fi 
Medan, Loekman L? Hakim 

maandioon dikantor itoe. 
asrahi dergan mewakili pang- 

lerk dikautor Inspeksi dari Fi 
en di Batavia, Singgih, semen 

josroetoelis maandloon dikantor 

: te : 3 sa ON s3 G. : 

(Diangkat dengan tetap sebagai In: 
disch arts Goepermen di Dienst der 

: pa pal dan tinggal tetsp di 
'Dobo (residentie Molukken dari 
'Goepermen Groote Cost), Raden 
Ishak Soerjakoesoema, kini se 

nentara dipasrahi memakili pekerdja 
NE On aa KAU SE Pan PES 

1" 
ia 

60 (Bamboengan hari Septos) 
00000 Pertanian Europa 

ie Harga rendah jg teroes 1 

| Gari basil pertanian jg dikiri 
loear negeri, telah menjeba 

beri harapan tipis bagi keoentoengan 
| nja ondernemingscultuur, 

Djoega ha 

aa aa nina an 
ye k 1. ab 

ng Kk 2 

   

    

  

   

: topi di Tangeran: 
djika dibandingkan Tengan tahoen ji 
maka kemadjoeannja sedikit sekali, 
Harga harganja kl sima tetap. Topi 
pandan jg moerah hargarja mendjadi 

| toeroen, sedang topi helm harganja 
. mendjadi naik sedikil, topi bamboe 
— noerah harganja tetap, topi topi 

— jg mabal djika dibavafakan lengan 
  

IDjepang f 5.— diserahkan kepada 

,Iperoesaha'an batik jang kerdja ada 

K.- Peroesaha'an memboe 

"| Kenda'an tetap. 
00.0 Peroesahaan menang-| 

dat sex mewakili 
k dikan i ling padi. 

Medan Loedin “semen! Setelah panen padi dalam moesim 

an (boedjen, maka semoea pabrik giling 
— Imoelai bekerdja. Orang sama menge 

. Hoeh koerangnja kiriman padi daripada 

. Nigg, sementara djoeroe| 

Inja di Soebang, dimana hapja 1/8 a 

erslag perekonomian di residentie | 

siCth jl —J. menanam setengah bari 
oa | dengan makan 10—)5 sen. fth jl 12, 

E mendjadi toeroen dari pada tahoen jl. 

3 naik dari 20 a 25 sen sampai 25a 30 

    

djika dibandingkan dengan | 

ma mengetam paj 

an disawah. | 
sanp asirdan 

oe bakardan geuteng 
o: tak berobah. Harga batoe 

nteng sama tetap. 

| Peroesaha'an 
— belanga. 
'Tentang peroesahaan ini maka ti 

perioek 

eroesa- 
haan kampoeng dari perioek belanga 

Peroesahaan batik. 
Peroesahaan ini nampak madjoe. 

'Petapi dalam tempo sekarang ini soe 

pang. : 
Sebab dari tiap tiap baal belatjoe 

perkoempoelan Amal Tiongkok goena 

membantoe Roode Kruis Tiongkok. 
Oleh sebab itoe productie mendjadi 

sahaan batik memperloekan tambahan 
koeli. | 

ngan 202 dalam kwartaal kedoea 1937 

     

|bagi kain saroeng moelai f 11 /52.50 
2 kain pandjang. 

- Djoemlahnja koeli jg kerdja dalam 

2689 orang pada penghabisan kwartaal 
'kedoea 1938 dibandingkan dengar 
2586 pada penghabisan kwartaal ke 
satoe 1938. 

Oepahpja sama tetap. 

| at alat alat roemah 
|. tangga (koersi, medja 

- dabnja.) 

: “kapikan, 
Dari fihak Djepang telah dialami 

concurentie, 

“” Peroesahaan menggi 

— Kesempatan medan be 
PN Mera pa 
— Kesempatan medan bekerdja dikala 
ngan pertanian Anak Negeri mendjadi 
madjoe, karena moendoeroja panen 
padi dalam moesin hoedjan. Oepah 
panen masih biasa (1/5 a 1/6), selain 

1/9 jang diberikan bagi oepah, diban 
dingkan dengan 1,5 a 1/7 dari tahoen 
il, Dalam moesim gadoe maka banjak 
koeli dari Tjirebon bekerdja di Tegal. 

Oepabnja seperti berikoet : 

nam f 4— af 5.50 per ha. ( tahoen 
il koeli harian.) 

Oepah harian sebagai berikoet : 
mentjangkoel setengah bari ta” ma 

Ikan 12”,—lb sen, (th jl 12'5) men' 
tjangkoel setengah hari dengaa makan 
72:10 sen, (th jl I0 sen) lejek se- 
hari dengan 2x makan 15—20 sen, 

sen J.. : 

— Disebabkan banjaknja tawaran koeli 
Idari beberapa tempat, maka oepah 

Di pabrik giling oepah mendjadi 

ngangkat padi poen naik poela. 

Djoega roepanja di kota Betawi ke 
sempatan medan bekerdja djika diban 
dingkan dengan kwartaal jl agak loe- 
a85, (ANETA). 

L agak koerang, oleh karena | 5 
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Adapoen kekoeatannja jang 

seperti: jang (kepoetian), 

datang boelan tiada tentoe, 
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1 maloeannja berbaoe, gatel 
perana 
dan pinggangnja 
sakit sesoedahnja bersalin 

Papa Pa 

HARGA SEKARANG 

. BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 

ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 

segala matjem penjakit jang dari djalannja 

darah dan penjakit-penjakit diperanakan 
bengkak dikoelit 

dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 

dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

annja letjet serta pedih, tangan kaki 
nja sakit seperti ditarik-tarik, 

teroetama dari 

keloear darah 

dikemaloean, jang 

dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-IST RI. Pendeknja inilah 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. : 

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida dimi- 
'noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

    
Pakei sadja ini PIL 

Goena kamoe poenja kese- 

hatan, pilihlahobatjang . 

soedah termasboeri 

PIL BIDADARI. 

Djangan ketiga 

sanget teroetami 

orang prampociuk 
seperti kepoe- 

tiao d.lL.I. 

: jang boeat terpakai “ Minggoe per 

»' ” » » 

- ». »” PI 

” ” 2 , »” 

“IDADARI 
tea 

djabannja boeat ser etelasn aga) 

Njonja-njonja dari gaksjsletolshal 

“dan kesoesahan jatk Maag 

hoeboeng dengan pHIEASI 
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» » 1.10 dan F 0.55 
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SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

, 

tambah dan dengan sendirinja peroe| 

“Dalam district Weltevreden ada 199) 
|peroesahaan batik, dibandingkan de 

dan djoega 202 dalam kwartaal kesa| 
an itoe 1938. 35 

(| Harga tiap tiap kodi tetap f 9 /45| “| pagi Ia 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 

diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 

hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

oentoengan. 
Ini obat 

kit bengek. 
Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 

batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. . s 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika 

dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik 

sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja d'pakaenja me- 

ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKITNJA : Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek re- 

djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 

wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah, 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet f 0,65 

ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. 
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 kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 
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Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

2 201 K, ITO & Co, 
Telf. 295 Batavia ' Molenvliet West No, 203-204  — 

   

  

  

borongan sampai siap oentoek dita | 

sen sehari. Djoega di kalangan me-| 

  

  

  

  

          2. harga tahoen jl telah naik. 
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Ikan rawa : Nanas Banten 

Gaboes besar per ekor 0,05 | Nanas Palembang » 0.09 

Gaboes ketjil » 0,02 |Djeroek Garoet 10 boeah 0,40 

Leleh besar » “0,04 |Djeroek (Pompelmoes) 10 b. 1,— 

Leleh ketjil “  0,01'/, | Djeroek mass MEA SP 
Hoekoeh 100 boeah 0,— 

Ikan agirtawar angga Aroemanis perboesah 0,04 

Goerameh per kati 0,27 ». golek ». 0,07'/5 

EA | Ikan emas » 0,80 |» Indramajoe 0.05 
Harga makanan Pasar Gemeente Pisang radja per sisir 0,16 

: |. Betawi than Tambak Pisang Ambon 2 boeah 0,02'/3 

Dari 26 Sept sampai 2 October. '88 ak » an Ba aan Ar ikat na 

#35 : Da gin £ eaang ” j2 “Ya Nionia e 

Dagingsapi. 
» jonj » 

Biefatuk "Po sekati 045 | Ikankering | oa Aa 0 U5 
aya 1 g 2. Hanin per kati 0,40 : 

aging panggang ,40 aboes 0.25 : 5 

Peparoe Sg "0.60 Peda poetih per ekor 0,01”, | Lain-lain. 

idah 015 merah » 0,01 |Emie 10 bidji 0.07 

Daging kerbau Selar per kati 0,17!/, | Tahoe 10,” 012 
Piafeluk g xer 0.30 'Tjoemi tjoemi besaa 1,25 |Taoge perkati 0.03 
Aan : 052! Pa la ketjil 2 Areng per boengkoes 0.04 

Daging pena , Oa . Terasi oedang 3 ea | Dat 

Tetelan Boep P. 006", Tro' Dn # 0 
Rawon La nat an Kn 

Daging babi, 
Zonder gemoek » 0.45 Sajoeran 
Dengan gemoek » 0,40 |Biet per boeah 0.02 
Kaki deb. » 0,22'/,|Katjang merah perikat 002”/2, SNN 

Daging kambing »  0,82'/3” Boontjes per kati  0.12"2 “ 

2 Ke poetih per boeah 0,19 

Ternak entimoen er 0.01 T 

Itik seekor 0,80 | Katjang tanah Par kati 0.10 EA UAN kena. 

Gangsa seekor 0,65 | Postelein per ikat 0.01 Njonja E. Dj. di Pisangan Baroe 

|Ajam » 0,45 |Prei per, 0.02, | Mr.-C. Kartoepos njonja soedah kami 

Kapoen » 125 |Salade per pohon 0.01 |percleb. Segala permintaan jang ter- 

Kalkoen Ba ». 150 |Spinazie per ikat 0.01 |tera didalamnja, insja Allah mendjadi 

Merpati moeda 2. Okib mn Ba 3 bera sepenoehnja. Kini sedang 

IPSlor “ 2 perika 02 joesahakan. 
On ana La jagoeng moeda per ikat 0,01 
Aa itik 10 boetir Dae Djagoeng toea per boeah 0.01 , 
Han Hui 022 tina ta Sa per an . de Toean akan berpakaian me- 
& i , 1 er boea 3 : 

Na Lobak Le ikat” 0!021/9 noeroet aliran zaman ? 

NA Set 10 papan 0,15 Datanglah dan Tjobalah 
Na Ps - |Paree per boeah 0,01'/z di 
Bawal, tenggiri, tongkol deb. ,. !'Terong 2 Gol KI k NIAN 

aa per kati 0,27"/z Tjabo : per kai “O10 eermaker JA | FOO 

cening s Tjabe rawit 4 0.12 en Wasscherij 

“ah ar jang 3 : Hd /a F Kramat 66 Telefoon Wel. 2697. 
eng besar erekor 0, 

Kakap ai kati 0.40 Boeah2han. 
0,15 | Nanas Bogur per boeah 0,04 Teri f 
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