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Isanctie. ,,minjak”, 1

eris toendoek
pertz ma sekali keda-

Isadja. Inilah

| Ipatan dalam se
kita dikepoeng oleh Nana :
teng5 dasar armada jang koeat
dan menjepit djazirah kita. Dal-

TE

al
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via. .
Di

5

soeroet

i

boekan
melainkan|

sasanja dioedara:

koeat,

kapal teri

j

jang amat

edia

menghan-

tjoerkan pangkal
anak ris: poelau Malta itoe.

Marokko

dan

Syria

jang

o0e

dja,

. matia jang se-italia-italianja itoe jarmada

telah dihadiahkan pada Joegosla-

doenia,

nada

Ingge-

Kapal terbang Italia mengembara
| Italia ta'loek pada mandaat dan
| protectoraat Perantjis. Di Pales- di seloeroeh laoet Tengah. Maska. tina dan Mesir anak Italia ta'loek pai Ala Littoria memperhoeboengpada pemerentah Inggeris atau kan Roma dengan Tunis (2 lijn).
|. Anglo—Mesir. Di Anatolia mereka Dari Napoli orang terbang ke Ly-

| terantjam oleh kebentjian kaoem bia,
. Kemalist. Di Toenisia adalah 100

— riboe orang anak Italia jang ke-|
& hilangan

kebangsaannja

| — Algeria

adalah 150

anak

2. rantjis.

itoe

men

|

ke Tubruk (dasararmada) ke Kairo,

dari

sana teroes ke

Asmara,

Khartum,

Addis-Abeba sampai

ke

Mogadiscu dipesisir laoetan Hindia.

More Nostro.
5
|
Pada tg. 1. Oct. 1936 Mussolini

di

bersema-

dan di roeskan perdjalanannja dari Tripolis

riboe

| Italia jang dinaturaliseer oleh Pe-

“berdagang

tempat Italo Balbo

jamKapal
sebagaiterbang
gouverneur,
Italia

Diloear itoe ada lagi perhoeboengan

Boeat sakit influenza, kepala,

oedara antaraRoma-Athena-Rhodos.

Berhoeboeng dengan pengalaman
laoet Tengah dan berlajar sam Imenjatakan dalam pidatonja di
Inggeris ditahoen 1935-1936 itoe se
ke Perantjis, Sepanjol dan Toemasa perang Italia-Ethiopia, maka
nis sekarang ini. Ditahoen 800 se-'
,Oentoek negeri lain laoetan
ahli ahli perang Inggeris beroesan Tarich Mesehi, dirikan ban-!
Tengah

ago dipesisir octara A-

itoe

hanja soeatoe

“Ian, akan tetapi boeat
jalah njaw as

mereka memerintahi

dari laoet Tengah.

d ja

kami

ha oentoek

'Koentji

,,mengoentji”

laoetan

sebalah barat,

benteng

pilek, entjok, demem,

W

d.LI. '

Gibraltar, soedah tjoekoep
koeat
'itoe bangsa Joenani |: Dengan kalimat jg satoe itoe Il- dan tidak tertjapai oleh kapal terDuce meloekiskan kepentingan laoet
dibagian timoer, dilaoet 'Tengah
itoe bagi
Italia. Ichtiar bang Italia.

Iskandar Akbar (Dzoelkar-

Di bagian timoer dari laoet Te-|
, memperbesar koeasa dilaoetan Te-| ngah, Inggeris membikin pangkagah ini boekan pendapatan peme
erampas tanah Mesir, memoesnah- rintah fascist, melainkan semendjak lan armada jang koeat pada beberapa tempat, jaitoe dipoelau Cy“doeloe telah didjalankan Italia.
. Mesopotamia.
an
” Pembatja djangan loepa, bahwa prus, di Haifa dan di Alexandria.
. Kemoedian dari pada itoe timboel Italia itoe sebetoelnja satoe Negara “Dimasa doeloe Italia itoe sama
gsa Roemawi, jang mena'loek- baroe.
sekali dalam genggaman armada
n seloeroeh pesisir laoet Tengah | Persatoeannja baroe ditjapainja Inggeris. Inggeris mendoedoeki Gimendirikan

toe.

negara '

Sa ae aa

.- Dahoeloe

—. Iditahoen 1860.

braltar dan Port-Said dan Malta
kala segala barang per|
Tidak lama sesoedah itoe ia soedah itoe. memerintahi selat antara Sicilia
memperoleh sebidang djadjahan di dan pesisir Afrika. Armada Inggeris

ke| orang dengan kapal atau oenta
a dite

tak ada lawannja

dan kalau misal

tepi iaoet Merah. Eritrea. (1885).
Ditahoen 1911 djadjahan itoe di nja Italia @ngkar, tjoekoeplah Ingsan
,
dari
gah
t
ten
laoe
isir
“pes
se
pi
Eropah. Akan teta ati tambah lagi dengan Libya.
ke
n
ska
| - roe
geris mengadakan ,,concentratie" arsoedah orang Eropah mendap

ntjis dan dirampasnja Gibraltar
704). Inggeris djadi radja dilaoet

|.

spengah.

0 -
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Sekali lagi Perantjis berichtiar
"mengalahkannja disana. Napoleon

onaparte

menjerang dia di Mesir

memiliki Libya

dan

Dodekanesos ton, dari th. 1913 jang diperbaiki.
(Ada lagi 2 Iinieschepen dari tahoen
1911 berisi 21.818 dan 21.604 ton,

AA
13
F2
| Sekali kali tidak !
Oesaha pertamaialah mengoentji
botol jg bernama laoet Adria itoe.
Italia bersarang ditanah Albania:
Ia mendoedoeki poelau Saseno, dan

jang telah sedia diperbaiki.
“Ada
ton,

lagi

7

didirikan

kruiser
antara

dari

10.000

tahoen

1926-

1932, 2 kruiser dari 9300 ton (ta-

, | mendirikan benteng jg koeat di Va- hoen 1908) 1 kruiser dari 8760 ton
lona. Ditahoen 1927 Italia bersarikat (1907) 1 kruiser dari 6299 ton
dengan radja Ahmed Zogu. Sarikat (1902) 3 kruiser dari 5857 ton ('34)
Ada lagi kruiser baroe 3 boeah
lini diperbaroei ditahoen 1936. Sekarang politik, ekonomi dan per- jang moeat 6791 ton, 6 kruiser dari
'g1,
sesoedah ia mendapat adaban Albania terikat berat pada 5000 ton (1930—1932) dan 8 kruiser
dari 3400-5300 ton (1911—1914).
st
:
:
yprus ditahoen 1878 dari Italia. Dan lagi armada Italia
njai 20 flotielje-leider, 40
Pertama: oentoek menghindar jager, 26 torpedo-boot, 73
kan moesoeh-moesoeh Italia mema- lam. Ada poela 1 vliegtuig
soeki laoet Adria dan menjerang sehIpa
pesisir timoer Italia.
Diboelan October 1934 dimoelai
Kedoea: oentoek mendaratkan membikin 2 linieschip jang paling
|
laskar,
apabila
perloe berperang modern, berisi 35000 ton.
Maksoed persahabatan dengan Al-

Inggeris moelai insaf
pangkalan?

armada ditem

penting-pentir ing. Oleh peng-

(1869) jg menjing
pal dari Londen dengan Joegoslavia.

sia timoer

Selain dari itoe Italia mendoedoeki
|tigapelahoehan dipesisir Joegoslavia
Near East“ dan Fiume, Zara dan Lagosta.
dan Australia, |

ahli politik Ingge-

, ke

Tetapi
segala ini hanja baroe
perkara? ketjil, jang beloem meroe-

|soehkan negeri-negeri besar. Hanja,
waktoe

ka'lau

“Igeris.

Italia maoe merampas

Korfoe,

ia

Inggeris

ditahan oleh

sebetoelnja

poe-

Ing-

baroe

terperandjat melihat kekoeatan Italia dilaoetan

Tengah waktoe perang

Italia—Ethiopia ditahoen 1935.

ketjil belajar 37-42
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rsica sampai ke Bizerte,
Malta ke Korfoe, sampai ke

palato dan ke Sebemiko

Volkenbond mem

boikot dia dengan ,,sanctie",
Waktoe Italia menerangkan, bah-

adalah wa ia tidak akan

menerima

satoe

Belgi ke

Havas dari Brussel 20
mengabarkan, bahwa radja
dara
poeterinja,
Piemont
telah
berangkat melaloei

ke

October
dan sau
prinses
Ostende

Londen. Perloenja goena koen-

djoengan boeat diri sendiri meloeloe
lamanja
2 atau 3 hari. Sampai di
Dover
djam
2,10. Dan moengkin
djadi
nanti
disetasioen
Victoria
djam 4,20 sore.
—. id

Melocaskan
Reuter
barkan,

dasar pemerintahan
Perantjis

dari Paris
bahwa

Leon

20 Oct.

menga

Blum

telah

mena
Y

Koendjoengan

asal tidak menoenggak, dapat
uitkeering
f 25.— (doea poeloeh lima roepiah).

Havas

Funk

ke

Hongaria

dari

zee mengabarkan,

ari Toerki, asal | Pembatja masih ingat betapa jeleider, 28 torpedo jager, 6 kapal
membela kemerde- Italia mengirim kapal api penoeh silam, serta kanonneerbooten dan 9
kaan daerah-daerah Toerki di Asia berisi serdadoe berterang terangan mijjnenzoekers,
melaloei laoet Tengah dan selat
(kalau dilawan oleh Roessia).
“Dalam boelan Febrauri 1926 seo- Suez ke Eritrea dan Somali, dengan
FONDS KEMATIAN
“leider fascista, Coppola me- tidak diganggoe satoe apa oleh armada
Inggeris. Italia berani dan
Abonne's lamanja paling sedilis dalam revue Politica keloeh
sanggoep meneroeskan rampasan
kit 6 boelan, djika meninggal,
ah seperti berikoet:
negara anggota

'

rr

Boedapest
20 Oct.
bahwa Funk telah
di Boedapest pagi ini oenmijl sedjam, kruiser besar 32—39 sampai
zeemijl, linieschip tjepatnja 21—22 toek menginap 3 hari lamanja. Di
setasioen ia didjempoet oleh menmijl.
teri keekonomian Hongaria, dr, Mi- Dimasa perdamaian Inggeris mem kecz. Dan siang harinja akan di
poenjai armada dilaoetan Tengah, terima regent Hongaria, Horthy.
Selama ada di Boedapest itoe roe
jang terdiri atas 5 linie schip 4
33.000 ton. (terbikin th. 1913—1916) panja Funk akan membitjarakan
4 kruiser dari 9800 ton (1927—1928) soal soal Hongaria dan kalangan
4-kruiser. dari 4850 ton (1918— kalangan jang mengetahosi benar
1919) 1 kruiser dari 4290 ton (1917) mengatakan, bahwa koendjoengan
1 vliegtuigmoederschip,
4. flotiel- itoe tidak mempoenjai artian politik.

Kruiser

1
Inggeris maoe

Ethiopia, maskipoen lebih dari 50

Radja

H—
dan prinses
Londen.

mengadakan
moesjawarah dengan
premier Daladier. Orang mendoega,
bahwa
pembitjaraan itoe berhoe
boeng dengan niatan Daladier oen
toek
memberi
dasar loeas pada
pemerintahan Perantjis.
Tetapi lain dari pada itoe dikabar
mempoe kan poela, bahwa kabar-kabar angin
torpedo- akan
boebarnja
parlement, lama
kapal si kelamaan
tidak
mendjadi perhamoeder tian oemoem.

bania ini jailah doea fatsal:

annja jg begitoe loeas
at dipertahankan, kalau

boelat|

Dari Den Haag ANP mengabarkan, bahwa senat telah menerima
Perdjandjian-Oslo
dengan
“boelat
jang diadakan pada tg. 28 Mei '37.

Tripolis, Italia

Musmemperoleh ,,poelau?
armada oedara
tau Dodekanesos
dilaoet Agana. solini mendirikan
djadi poesat doenia
Diantara poelau? itoe Rhodos jang jang koeat. Poelau poelau Sicilia dan
Sardinia diperkoeatnja, dan diboeOrang Portoegis dan Sepanjol me Pp: ling ternama.
dengan pelaboean oentoek ka
“
Itoelah
semoea
hasil
ichtiar
pedigan
dian
merintahi laoetan, kemoe ke XVII) merintah? Italia sebeloem zaman- boehi
pal
oedara.
Italia sanggoep menjoe
(abad
da
Belan poela orang Ing
oleh orang datang
tikemoedian
sahkan perlajaran
kapal antara
geris (abad ke XVIII). Waktoe arApa poela oesaha pemerintah fas poelau Sicilia dan pesisir Afrika.
mada Inggeris soedah koeat, dika cista oentoek penjamboeng politik “Armada Italia diperbesar Liniedari 21.555
hkannja armada Sepanjol dan Pe lama itoe ? Poeaskah dia dengan schepen ada 2 boeah

|.

Perdjandjian Oslo diterima

mada di poelau Malta.
Doea-belas a- . Sekarang keadaan berobah

»Sesoedah perang

'djalan djalan laoet ke Amerika dan
Asia, maka laoet Tengah
tidak menlagi.

PENTING
————

—

Fonds

Lord

9) ——

Mayor
sterling

kini

119.009

Reuter dari Londen 20 Oct. mengabarkan, bahwa djoemlah fonds
Lord Mayor kini ada 170.000 sterling. Dalam pada itoe Sir Ronald
|McLeay menerima permintaan burgemeester spepaja pergi ke Praag,
goena mendjabat pekerdjaan voorzitter dalam koemisi jang memimpin fonds itoe.
9

——

Insiden

RINGKAS

pada penetapan
Djerman.

Reuter dari Berlin
mengabarkan, bahwa
menjiarkan

batas

20 Oct.
D.N. B.

berita, bahwa

5 o-

rang bangsa Tsjech telah ditembak mati oleh douane dan
polisi Djerman di Loblsitz pada sebelah batas Djerman, ketika menetapkan batas pada da
erah jang kedoea di Sudeet.
Keadaan

Kemal

makin

baik

Dari Istamboel Havas 20 Oct.
mengabarkan, bahwa ma'loemat opisil mengoemoemkan demikian: Kemal mendapat malam
jang baik djoega, dan keadaan
nja kini makin menjenangkan.
Kemoedian dari pada itoe oleh
Reuter dikabarkan, bahwa pada
djam 8 malam nampak peroebahan baik pada keadaan Kemal
“Ataturk
itoe. Dan dikatakan
djoega, bahwa ganggoean2 pada oerat sjarafnja soedah hilang sama sekali.
Radja

Carol

akan

ke

Londen

Sepandjang Havas dari Lon
den 20 Oct. radja Carol dari
Roemenia nanti dalam pertengahan boelan November akan
mengoendjoengi Londen, tetapi
beloem pasti tanggalnja.
Diterkam

oleh

harimau

Menoeroet Aneta dari Beng
koelen di Saroelangoen (Djambi) seorang kapten infanterie
Edwards van Muyen telah menembak seekor harimau jang
menjerang
seorang serdadoe
Ambon jang hingga mati. Poen
harimau tadi mati seketika itoe
djoega.
7
Soember
1

minjak
Arab

di Saoedi

Havas
dari
Londen
20
Oct. mengoemoemkan, bahwa
soerat kabar ,,/Manchester Gu-”
ardian” telah memoeat berita
tentang adanja
ber “minjak jg besar dibagian timoer
Saoedi Arab, jang ditemoekan
baroe baroe sadja.

|

em
soedah menarik perhatian. Belo
g
oran
dari
an
aing
tjara menolak pers
a.
dnj
soe
mak
sama
jang
orang lain
Perdjoangan dan persaingan J8
sematjam itoe moelai malam ini di
di A lhambrapertoendjoekan
bioscoop.
Ketjoeali kita dapat menjaksikan
apa-apa jang terdjadi dalam pentja

Excursie

jang penoeh !peladjaran
. dan semangat

R. M. Soejoences
Toean R. M. Soejoenoes.tijd.
wd. Gouv. arts pada DVG dipindah

dan boeat bahagian Mr.-C. pad?
Drukkerijweg no. 22 Teif,
Mr.-C.

529

rian itoe, djoega kita dapat mende

jang merdoe,
njanjian2
ngarkan
n, toekang
eso
Rob
l
Pau
na
wi
kare
misBetawi
schap
Kemaren dengan tergesa-gesa te-|. Daerah regent
ke
Gambar selama Excursie
wi
mashoer itoe
Beta
ter
di
Z.
jang
r
Gouv, CB
njanji Nege
verslag 'kin sekali. Segala daja-oepaja me- kan dari
lah kita sadjikan sedikit
ng.
Lawa
t
di
tich
ain.
oet
nges
berm
toer
nige
kan lahir bathin dari Krankzin
Selama excursie photograaf
——
(dengan telfoon) tentang perdjala- noedjoe perbai
apalagi menoedjoe
pendoedoeknja,
R.R.
oleh
an
diadak
“Pemandangan” telah membi- nan excursie jang
ar
kan
ongk
a
poes
terb
Resi
Disa
ang oleh so
Betawi dibawah pimpinant. Moch- kemakmoerannja terhal
“ kin 6 opname dan semoea baMoelai pada tgl 21 Oct. 38 (djadi
ang!
'al:oe
Oleh Mr. Moto
digoes. Dari 6 itoe tjoema 2 diPraboe M. Negara,
tar
,,8'
scheepsradiostation
hari)
Semoea jang kita lihat itoe mem- ini
oe waktoe Mr, Moto
soeat
Pada
recteur regentschapswerken. Toean
bikin cliche (lihat artikel diinan regentschap Jacob“ dari K.P.M. telah dihapoes melihat pertandingan boksen.
Bill
bagian lain dihiasi 2 gambar),
Boepati dan t. Controleur Tangerang boektikan kemisk
ngan ikan di kan.
salah satoe bokser besar da
Steele
dimoeatkan
semoea
'ikoet, demikian djoega hampir se- Betawi. Tempat pelela
ma'loem
—O—
poliklinik dan roemah
Ketapang,
pertandingan itoe telah dapat
lam
tempat,
kebagian
tidak
moea anggota RR.
tentoe
Koers Postwissel
Maoek, pasar-pasar,
mendjatoehkan moesoehnja dengan
boekan? Siapa ingin menda— Disini boekan maksoed kita oen- t. Wedana diongan hewan, keadaan
Moelai pada tg 21 Oct. '38 (djadi knock-out. Sampai lama lawannja
pat gambar? itoe boleh pesan
toek menambah verslag pendek ke- tempat pemot
ent
Assist
tt.
roemah
n,
-djala
telah ditetapkan koers jang
djalan
ini)
jihari
menjad
djatoeh itoe tidak bangoen
pada Administratie ,,Penyandamaren,akan tetapi sekedar
pen- postwissel sebagai berikoet:
roemah
apalagi
lagi dan ternjata teroes mati.
ngan” Senen 107 dengan harkan indrukken kita selama excursie, Wedana,
, kesemoeanja itoe
mendjadi
didakwa
Ke Mesir, Groot-Brittanni€, IerSteele
Bill
ga 15 sen seboeah, terhitoeng
jang dimoelai djam $ pagi baroe doedoek oemoem
memakai merk atau tjap: armoe- land dan Afrika selatan 1 pond — pemboenoehnja, sebab soeatoe knock
angkas
kirim. Djadi, siapa me
selesai djam 3 sore itoe.
Betoel R.R. Betawi f 8,88 N.I.C.
out sadja tas akan dapat hingga
ngirimkan 90 sen akan meneri
Goena memoedahkan sidang ra- dig alias miskin. bagian
dari hadiah
Ke Britsch —Malaya 1 dollar
mematikan lawan. Waktoe diselidi“mai mengikoeti loekisan dan gam- telah menerima
ma $ potret.
djoemtetapi
akan
itoe,
millioen
,
25
N.L.C
1,04
f£
kita
ki pada saroeng- tangan Bill terbaran kita itoe, dibawah ini
|.
——
Os
—
50.000,
£
Dari 2 opname jang dibikin
dapat ratjoen jang menoeroet doe' sadjikan apa jang telah dikoendjoe- lah terseboet tjoema .roepiah) dan
selama perdjamoean di kaboe
dalam
Perajaan di Rechtshoogeschool
(lima poeloeh riboe
dimasoekkan
orang
gaan
ngi kemaren itoe.
paten (hari Reho jl.) tjaema
Pada hari Djoem'at tg. 28 Octo- mata lawannja.
TETAP GEMBIRA.
55
1
jang djadi, Satoenja (dimana
pagi
bah
9
,
djam
orang
aan
dimoelai
sangk
itoe
j.a.d,
n
Denga
ber 1938
didapati
gambar
t. Boepati)
mendjadi
digedoeng Rechtshoogeschool akan wa Bill pemboenoehnja
tidak
djadi,
karena
tidak sedi
ta
M4
lebih besar.
diadakan perajaan peringatan
kit
tt.
jang
gojang.
Dari
itoeti
ahli
jg
ng
seora
Rechtshoogeschool.
Moto,
Tetapi Mr
hoen berdirinja
dak dibikin cliche.
dan ke
Didalam perajaan peringatan ini dalam perkara kehakiman
voorzitter dari Faculteit der Rechts- poelisian, berpendapatan lain. Dibe
ada
itoe tentoe
geleerdheid akan memberi verslag lakang kedjadian
——y

tahoen

dalam

tentang peladjaran
jang soedah hwat.

g

—

Pemboenoehnja

apa - apa,

boekan

Djangan

tanda- tanda
Bill, soenggoehpoen
Kemoedian hoogleeraar, ja'ni t. terdapat pada Bill.
Djika begitoe, siapa pemboenoeh
Mr. J,B. Zeylemaker Jzn. akan ber
pidato tentang so'al peladjarannja. jang sebenarnja ? Dan bagaimana
—0—
tjaranja memboenoeh ? Dengan ke

Memakai padjak landrente.

2

en

anu

Walaupoen
dari
djam 7.30 pagi sampai djam 2 siang in actie BoePradja tetap
Soemadi
t. Rd. Tg. A. Hassan
pati Betawi
mengoen
(setelah
e
dari-peraho
toeroen
beliau
gembira, apalagi waktoe
djoengi
zand dan Grindbedrijf di Tangerang) menoedjoe.... kebon
Regentschapswerken di Tangerang, dimana soedah disediakan daharan
pimpinan njonja Mochtar.
dan minoeman setjoekoepnja dibawah
1. Roemah sakit dan roemah pe- soedah habis oentoek memperbaiki
-Tjangkoedoe-Tjisoka-Tigadjalan
motongan hewan di Tangerang.
“2. Pelelangan ikan di Ketapang. raksa itoe dan..... ternjata tidak
3. Polikliniek
di Maoek dan per- mentjoekoepi, sehingga perbaikan
sediaan menggali soemoer artetis djalan Tjangkoedoe - Tjisok4-Tigaraksa itoe beloem berarti kema(artesische put).
:
djoean sebagaimana diharap-harap4. Beberapa pasar R.R.
5. Djalan jang sedang diperbaiki kan oleh R.R.
Karena djoemlah f 50:000— itoe
jaitoe Tjangkoedoe-Tjisoka-Tigarak
oentoek
tjoekoep
tidak
ternjata
sa.
6. Zanden
Grindbedrijf
di menjempoernakan perbaikan tadi
misalnja beroepa mengadakan djemTangerang.
7. Pekarangan Regentschapswer- batan jang memang diboetoehinja.
Dari itoe regentschap Betawi haken di Tangerang, dimana antara
lain-lain alat brandweer
(pompa) nja dapat tertolong, djika menerima
bantocan oeang, baik dari negeri
ditjobanja. Diatas kertas djoemlah jang dili- maoepoen dari provinsi dalam oesamemperbaiki djalan-djalan
hat dan dikoendjoengi itoe sedikit hanja
sekali, ma'loem koerang lebih tjoe- (verkeer) dalam daerahnja, teristima 7, boekan? Akan tetapi dalam mewa jang berhoeboengan dengan
praktek lebih dari tjoekoep, malahan tempat? jang letaknja diloear rehampir soesah dapat dikoendjoengi gentschap Betawi seperti regentsemoea
dengan
agak sempoerna. schap Bogor, daerah Bantam dan
Dari itoe semoea dilakoekan dengan Mr. Cornelis. Djika antara beberapa
tjepat sekali. Disini berhenti seben- tempat dari regentschappen tadi ditar, disana sebentar, demikian sete- dapati verkeer jg baik, tentoe pasar
roesnja. Soenggoehpoen demikian, pasar R.R. Betawi akan lebih ramai
. dalam tempo jang sedikit itoe kita daripada sekarang. Dan djika demidapat mengoempoelkan keterangan kian, tentoe dikemoedian hari pasar
setjoekoepnja oentoek menjadjikan pasar R.R. dapat diperbaiki.
Selama excursie kita djoempai
an dan koepasan seperti beriboepati (voorzitter R.R.) jg penoeh
oet :
:
2

kena toentoet,
Loerah
di Mr.-Cornelis
Bestuur
Pehak
bahwa loerah
oei,
mengetah
dapat
daripada kampoeng Kembangan, on
derdistrict Kebon Djeroek, District
Djimoen
bernama
Kebajoeran
telah menggelapkan oeang beberapa
poeloeh roepiah.
Dari penjelidikan jang dilakoekan
ternjata, bahwa oeang jang digelap

kan

itoe ialah oeang padjak land-

rente sedjak tahoen
tjara ,,toetoep lobang
bang."

terseboet

Loerah

1935 dengan
menggali lo-

soedah menga

koei atas segala dosanja, sambil me
njatakan bahwa ia merasa terpaksa
karena tidak tjoekoep sjarat hidoep
aja, ma'loem ja mendapat penghidoepan kanja dari premie oeang

penagihan padjak.

Katjoeng2

(Rep.):

dan toekang mentjari
moeatan autobus,
Dipanggilke
tie polisi.

sec

sectie Prapattan

Oleh polisi dari

telah dipanggil menghadap katjoeng
katjoeng . di pasar Senen dan toekang toekang mentjari penoempang
autobus. Disectie polisi itoe, mereka

masing

masing disoeroeh memberi
3

tanda tjap djempolnja.

adalah dimaksoedr

ini

Tindakan

kan, soepaja kalau sewaktoe terdjadi
penganggoean2 atau lain2 terhadap
poeblik, polisi moedah mengoeroesnja. (Rep).
— O—

Tambang
jang hilang.
Tambang emas memang tempat
mendapatkan kekajaan jang besar.
Dengan soesah pajah orang mentjarinja. Mendjadi reboetan. Siapa
jang dapat lebih doeloe, itoelah jang

mempoenjai.

mereboet

Ada

kalanja

dalam

itoe timboel perdjoangan

jang hebat, dahoeloe kawan sekarang

dapat mendjadi moesoeh.
Kesoekaran jang didapat waktoe
mentjari tempat tambang itoe sadja

MOHON DIRI

didapatnja,

sendiri

jang ternama.
pertolongan jang

berhoeboeng

masih

menolong

Chan

Lee

dalam: memikoel

ke

wadjibannja, penoeh semangat dan
penoeh tjitatjita oentoek mema
djoekan daerahnja. Poen diri direc
teur regentschapswerken

adalah se

orang jang penoeh kegiatan. Sedang
para anggota tidak segan segan
oentoek bersoeara.
Djadi koentji kemadjoean dan
kemakmoeran regentschap Betawi
tjoema .... oeang, oeang, oeang

sekali lagi oeang!

:

-

Tjokroaminoto

teman da

lam peladjaran mendjadi detectief
jang ternama.
Soenggoehpoen beloem dapat Mr.
Mot cmenetapkan siapa peran
itoe, tetapi pertjaja ia, bahwa tidak

DITJARI :

Kini kedoea-doeanja

dipelihara dalam C.B.Z.
—

selamat

(Rep),

dan

(9

Diserang dari belakang.
Kampoeng
pendoedoek
Seorang
Pantjoran, Mr. Cornelis, bernama
malam

tadi

Kasim,

ditempat

jg

diserang orang

sangat gelap telah

tengkoek
dari belakang, sehingga
mendapat loeka2
dan belakangnja
jang sangat parah,
serangan itoe,
Jang melakoekan
soedah poela diketahoei, ja'ni pendoedoek sitoe djoega bernama I dji.
dan mengakoei, bah
Ia ditangkap

Setelah excursisten

mendapat djamoean, sebagai tanda mata peng

habisan boeat njonja Mochtar dan pembantoe2nja, photograaf "Pemandangan” mengambil potret seperti diatas ini. Djoega famili t.t. Wedana

Maoek,

dan Assistent-Wedana Tigaraksa tidak sedikit djasanja dalam

menggembirakan excursisten beroepa soegoehan sekedarnja pada
toe excursisten sampai di Ketapang dan Tigaraksa.

wak-

berikan kemakmoeran pada pendoedoek seoemoemnja.
Dari itoe oleh-oleh kita dari excursie kemaren:
seroean
kepada
pemerintah:
tolonglah
keoeangan

babkan dendam, karena bekas iste
rinja berdjalan dengan Kasim itoe.

itoe tidak

Menoeroet tjatatan jang ada pada
kantor
Statistiek, selama boelan

Betawi

Betawi!

diberik an, Regentschap

tetap memakai
armoedig !

merk

(Rep).

———

akan

miskin alias

M.T,

0

September

Seberang

MR

mo

Tiwi

jang

di

kirim keloear negeri ada 1.078.700 kg.
0 (9

3

KANAN

au

Ph,

lain boleh djadi 2 5

Pisau?

sama m:hsInja dengan
lissu? Nacet, akan te-sen
tapi kwaliteinja tida
bisa melswan.
tekan | Oo
jlama dan enak dipakai- b.dj,

'njaritoelah pisau? Nacet
6

99

REGD.

TRADE

4
MARK

jbl. (teh daoen dan teh

tanah

boeboek)

P

MADE IN ENGLAND

—

Teh Tanah Seberang

Pertolongan

dan pendoedoeknja

dan oeangnja boleh dikirimkan ber

sama sama dengan osang-lengganan
»Pemandangan", asal dihoeboehi ke
kar. Dengan tipoe-moeslihat jang
terangan, bahwa jang sebagian oen
soenggoeh menarik Mr, Moto dapat
toek
membeli
boekoe
,,Atoeran
nja.
p
pemboenoeh
menangka
Pengadilan Agama Islam ditanah
Sizpa ? Bagaimana ?
Djawa dan Madoera" itae
Djawaban pertanjaan2 diatas itoe
Boeat pembatja bagian kota be.
joe
toend
moelai semalam telah diper
leh
diambil sendiri atau disoeroeh
e
lac
dalam
-Pa
ema
kan di Cin
ambil
atau minta dikirim kercematr
jang berani.
Mr, Moto
nja. Pesanan boleh dengan telefoon
pan
440 WI. dan sesoedah djam 4.30
Boekan Pintoe Besi
siang 2620 WI,
Tetapi “Pintoe Ketjil«
Oplaag tjoema sedikit, dari itoe
Kemaren kita memoeatkan berita soepaja kebagian, djangan menoeng
tentang Margarine tiap Ananas, ke gog lama-lama oentoek memesannja.
Seng & Co.
loearan Gouw Boen
lain diseboet
lain
a
e
antar
Disito
RB. Soerojo.
kan bahwa Gouw Boen Seng di PinDipindah
ke Bandoeng.
toe Besi. Seedah tentoe, itoe salah
BaToean
R.
Seerojo,
Gouv., In46“
Ketjil
oe
zet, mestinja “Pint
disch
arts
pada
D.V.G.
jang.
ditemtavia.
Harap sidang pembatja ma'loem patkan di Gouv. C.B.Z. di Betawi
radanja, Ketjoeali itoe, patoet kira- moelai tanggal 25 Oktoher 38 akan
nja kita tambahkan disini, bahwa dipindah ke rcemah sakit di Banharga margarine tjap Ananas itoe doeng dan diseraukan paua Goeperlebih moerah dari lain lain matjam noer Djawa—Barat oentoek bekermentega sehingga kalau memakai dja dibawah pimpinan Residentieitoe berarti menghemat belandja. arts Bandoeng jang akan memberi
—A9—
pekerdjaan penjoentikan oentoek pe
njakit pest.
Lahir dalam kakoes
Kemarin seorang toean jang ber
Wilhelminalaan,
digedoeng
diam
terperandjat sa
Mr. Cornelis telah
ar ada baji
mendeng
ia
ngat karena
Pemoeda Indonesier keloearan sejang menangis didalam kamar ka- kolah Pertengahan oentoek bantoe
koes.
djoealan.
diselidiki bersama-sama
Ketika
Tiga djongos.
polisi, ternjata bahwa baboe disitoe,
Lamaran datang sendiri di:
entah sengadja entah tidak, telah
THE SPORTING HOUSE
melahirkan anak dikakoes itoe. Oleh
Noordwijk
No. 8a Batavia-C. (di bemaka
bersoeami,
karena ia tidak
lakang)
polisi, bahwa
persangkaan
besar

Djika oeang ada, tentoe R.R. dapat memperbaiki keadaan dan mem wa ia berboeat demikian itoe dise-

Regentschap

p/a,,Pemandangan”',

Senen 107, Batavia-Centrum.
Boeat
abonnee ,, Pemandangan“
jang tidak ada toenggakan harga
boekoe
ditetapkan
tjoema 50 sen

lama lagi perkara ini akan terbong

perboeatan itoe d sengadja.

kegembiraan

lama-lama!

Sedjak advertensi- tentang pener
bitan boekoe ,,Atoeran Pengadilan
Agama Islam ditanah Djawa dan
Madoera” dimoeat kita dibandjiri
pemesanan, apalagi moelai kemaren
setelah dioemoemkan, bahwa boekoe terseboet soedah selesai ditjitak.
Disini perloe diperingatkan, bahwa
boekoe hanja dikirim, djika permin
taan oentoek membeli itoe disertai
dengan oeangnja. Adres: t. Anwar

ala ig penoeh dengan pertanjaan
sematjam itoe Mr Moto datang dan
minta pertolangan kepada Lee Chan
anak jg tertoea dari Charlie Chan,
seorang detectief
Tetapi sedikit

toenggoe

Oentoek

perkakng

bergigi

tiga

Boni

daerah Regentschap Betawi

pa Re Aa Te
Pan
EASY

kemakmoeran

Menoedjoe

TIDAK MENERIMA KORAN?
Pengadoean
tentang
pengiriman koran
dan
Advertentie
sesoedah djam 4.30 sore pada
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968

2 terseboet telah mendjatoehkan bom
djoega di Tamshui, 30 mil sebelah

: Hankow

tin terampas kembali

Dari

pe

an

dan

pang

cessie.. Peladjaran perang

jang tjepat me-

a

| Telegram?

penghabisan dari

9.30 pagi de

toetoep, ketjoeali

Gerak.

kan,

Beloem poeas

baki ferryboot dengan senapan
pereman

orang2

jg mati kena peloeroe atau tenggelam.

dihoedjani bom hingga 3 kali sehing-

ar Chanshi
lan 400 bocah roemah hantjoer. Dikota ini sadja
s

RE

KA

IE

Lg

i malam

oleh Domszi, pasoekan

e hingga sampai diseboeah
mijl dari Canton.
Ea
hebat, pihak Djepang berhasil
aja disebelah Barat Daja dari
toe telah melandjoetkan geraknja
I2

Ez

epang madjoe oe den
| gane tjepat
| di Tiongkok-Selatan ——
0...

Kikungshan masih tetap
ditangan Tionghoa
Selain daripada

4

itoe diwartakan

Kikungshan,

kota

djoega, bahwa

1 sebelah selatan
:

p didalam

Banjak

dari Sinyang,
tangan

pihak

orang-orang dari

eri loearan berniat akan bersing

di Kikungshan.

2 Keadaan di Hwangshihkwang
Kla
:
Kemoedian

Seadaan demikian itoe dianggap
-soeato

keadaan jang ber|

agak|

gelap
3
diwartakan, bahwake|

al ini

terboekti

agak gelap, sehingga pada waktoe
itoe diseboeah tempat
jang
Jetaknja sedikit kearah Selatan menjoesoer djalanan Tayeh—Yanghain
soedah terdjadi pertempoeran hebat
djoega.

2

&

Tn

— Ditepi Oetara dari soengai Yangtze pihak Djepang soedah madjoe

didesa desa

Hanko

w,

20

Oct.

(Reuter):

Diplomatieke-missie jang dipimpin
telah bertolak ke

alkan tempat tempatnja oleh Greenway
Sea

NG

$

'Chungking dengan menoempang se
'Iboeah kanonneerboot ,,Tern”.

.ow, 20 Oct. (Reuter) :

Garnizoen
|

Perantjis diperkoeatkan

Hankow,
Pembesar?

20 Oct.

| Reuerj.

Perantjis ini hari telah

'Imengadakan peladjaran? bagi pem'Ibelaan

diri

di

concessie Perantjis

oentoek bersedia,
tertimboel
akan

.

djika sewaktoe2
bahaja. Dengan

Idemikian, maka Garnizoen Perantjis
Ijang

terdiri dari 400 serdadoe itoe

soedah

diperkoeatkan

'serdadoe
daratkan

dengan

100

lagi jang baroe-baroe di
dari kapal-kapal perang

IPerantjis, jang kini soedah berdiam

|
di Hankow.
ter
jang
Djoega Vrijwilligerscorp
Idiri dari 72 orang pereman diantara

“Inja terdapat djoega 12 orang perem
Ipoean, haroes bekerdja sebagai teHefonisten.
I. Precies djam 7 pagi bersatoelah

| Lebih landjoet diwartakan, bahwa |serdadoe? 'jg baroe didaratkan dari
sesoedahnja dilakoekan pertempoe | 'Fransc
Fr:
he| Bun

ran

hebat

d jang memakai topi
seorang dengan badja itoe dan pada sa'at itoe poe
antara
an

seorang, kota Wuchiatien, jang letak la mereka
a

bahwa

didjalanan

antara

Can

Tionghoa jang besar besar.

Keterangan

kota

dan Silezia, setelah diada

—iO9

20 Oct.

Canton.

pesawat-pesawat

—

Polen

dari Consul - Generaal
Djepang.

Hongkong,

Poen

KEGENTINGAN

Moravia

Canton-Kowloon.

Sikap

Polen

terhadap

masjaalah

Slowak

(Reuter):
|

Havas dari Warschau
20 Oct.
mengabarkan, bahwa djenderal Beck
telah kembali dari Galatz di Roeme
nia dan kini mengadakan pembitjaraan dengan Sidor,
ketoea dalam
Partai Ra'jat Slowak. Pembitjaraan
itoe mengenai sikap Polen terhadap
masjaalah Slowak itoe.

Afrika”
Poedjian kepada Chamberlain
Reuter dari @ueenstown (Kaapkolonie) 20 Oct mengabarkan,bahwa
premier Hertzog baroe2 ini telah
berpidato dan menjatakan pendapat
nja tentang pekerdjaan Chamberlain. Ia mengatakan, bahwa dengan
oesaha Chamberlain itoe pertahanan perdamaian sampai 50 tahoen.
Kalau sekiranja Chamberlain ti
dak beroesaha demikian, saja jakin
betoel-betoel, bahwa Eropah tentoe
lah tidak akan dapat montjegah ke
hantjoerannja. Poen peradaban Eropah akan roentoeh kembali atau
moesnah

sama

sekaljli.
—

9 —

Hongaria

batas Hongaria—
Polen
Dari Boedapest 20 Oct Havas me
ngabarkan, bahwa telah dilandjoet
kan pembitjaraan Hongaria—Polen
sama
batas
penetapan
tentang
antara doea negara itoe.
Lain dari pada itoe dikabarkan
poela, bahwa gezant Polen jang ada
di Belgrado (iboekota Joegoslavia),
jaitoe Denbiczky, kini telah sampai
terbang di Boedapest.
Pembitjaraan

DI PALESTINA

Jeruzalem
Pasoekan Inggeris menjerboe
ngan moedah

Chungking

loear kota

| dengan selekas lekasnja

masing,

Pa

jang

di 'rampas

kembali

Inggeris

dengan tjepat kearah Hsishui.

I| .Diplomatieke missie bertolak
ke
k

Slowakia

Partai Koeminis Praag boebar
Dari Praag Reuter mengabarkan
20 Oct., bahwa Partai Koeminis ti

Oct.(Reuter): Riboean

Sedangkan Consul-Generaal
Dje|ton dan Tsungfa sangat ramai. Ba
pang
di Hongkong menerangkan,
njak mobil2 badja Tionghoa demi- bahwa voorhoede dari barisan Dje
kian poela mobil2 pengangkoet laloe
soedah berdiam beberapa kilo
lintas disitoe. Selain dari pada itoe pang
meter
sebelah
Barat
dari
kota
pasoekan? Canton hiboek
sangat
Tsanghsing,
didjalanan kereta-api
memboeat alat alat pertahanan di
Poklo-Canton, maka seorang djoesitoe, jaitoe dibetoelan barat laoet
roe-bitjara dari pihak Tionghoa di
Tsingshing. Canton menegaskan, bahwa gerakan
dari barisan Djepang dari Waichow
Cheng-kang-tun dirampas
itoe jang hendak menoedjoe kearah
Domei mewartakan,
bahwa
Barat
itoe hingga kini beloem di
menoeroet Kwartier Besar dari
moelai.
pa tentera Djepang di TiongSelandjoet ia membantah dengan
|
kok-Selatan, sajap paling depan
keras terhadap perampasan jg dila
“ dari tentera Djepang jang berkoekan oleh pihax Djepang di Tsang
gerak dengan tjepat pada hari
hsing dan Sheklung jang letaknja
Kemis sore dapat mendoedoeki
35 mil djaoehnja dari Canton. Disi
Cheng-kang-tun, seboeah doeni tertimboellah kekeliroean terhasoen jang letaknja hanja 40
dap pertanjaan, siapakah jangmen
- kilometer dari Canton. .
djadi penglima dari pasoekan-pasoe
Ma'loemat Kwartier Besar
kan Djepang di Tiongkok-Selatan,
itoe mengatakan djoega, bahwa
sedangkan pada ketika itoe bebera
pada hari Kemis pagi pasoekan
pa orang mengira, bahwa pasoekan
pasoekan Djepang bertempoer
pasoekan Djepang jang hendak ber
dengan pasoekan Tionghoa tergerak madjoe menoedjoe ke Canton
diri dari 300 orang jg memitoe akan dikepalai oleh
poetera
bawa 10 boeah tank dan bebe
Keizer.
rapa banjak
meriam. Pehak
Bombardement dari pesawat? terTionghoa moela? ada ditempat
bang Tionghoa
jang letaknja 2 k.m. sebelah
Londen, 20 Oct. fReuterj:
|
barat Tsengshing dan sesoedah
Kawat
dari minister
Oeroesan
dipertempoeran sesa'at, mereka
Loear-Negeri Tionghoa di Chunking
terdesak moendoer.
mewartakan, bahwa : pesawat-pesaTank tank Tionghoa dibakar.
wat terbang Tionghoa soedah mem
Pasoekan2 Djepang itoe djoega
meneroeskan langkahnja dan
bombardeer pasoekan pasoekan Dje
mendoedoeki 'Tsengshing, depang jang ada di Waichow. Poklo
ngan tidak melihat pasoekan2
kira kira 70 mil sebelah Timoer dari

snjadaan di Hwangshikwang, 10 mil
'Isebelah hilir dari kota Hankow,
djalanan kereta api tsb,
a koerang lebih doearatoes
jang tiwas djiwanja.
5

maka

Ramai
diantara Cantiton dan Tsungfa
Kapal2 terbang Djepang menerang

angsha, bahwa penjerangan dengan
minta koerban sangat kesar, ialah di
dan Pingshian.
pada Changsha
dengan

ke

Tsjecho

kan larangan lebih doeloe didaerah
Slowakia dan Roethenia.
Lain dari
pada itoepoen 4 s.k.
Koeminis
di Praag
bersama ssk.
dilain lain tempat jang djoemlahnja
ada 20 dikoeboer.

dienst pengangkoet

nan itoe.

eh

of China.

ada di Canton. Dengan tjara

sehingga

an djatoehnja Tayeh,

banjak

de

jang sedemikian itoe, maka pihak
nan ketinggalan djaoeh. Oleh kare- Tionghoa itoe akan mempertahan
na itoe dikirim alamat S.O.S. ke- kan diri didalam barisan defensi
pangkalan Djepang, soepaja maka di Canton.
nan dikirim dengan pesawat
terDidoega, bahwa 100,000 orang da
bang, sehingga banjak pesawat di ri pasoekan terseboet soedah bermobiliseer boeat membawa
maka- diam di sekitar djalanan kereta-api

sangat pesat di Tiongkok-Selatan,

g termasjhoer.

oleh karenanja.

Tamshui, soedah ditahan oleh
Tionghoa, sehingga barisan
terseboet
sedikitpoen
tidak
bisa
bergerak“.
FE
:

ngan “oesaha pekerdjaan bersama
sama antara Djerman dan Tsjecho
Slowakia jang berhasil djoega, ma
ka dengan opisil telah diboebarkan
malam itoe didaerah Bohemen dan

Honkong,21

engahan djalan Yang

boer

jang

idan

Lt

Ipasoekan Tionghoa telah bergerak
medan perang jang menjatakan bah 'madjoe dari daerah Kwangsi de
wa tentera Djepang madjoe dengan ngan diperkoeatkan oleh barisan

sesoedah

ton-Hankow.

Djepang

Pasoekan-pasoekan Tionghoa akan dak mempoenjai hak lagi oentoek
mempertaharkan diri.
hidoep lebih lama. Berhoeboeng de

ja Tienkiachen dan
rtahanan jang pertama.
erarti lenjapnja garis
jaitoe

barisan

harganja, 'pihak

kereta api jang mem

' Djoemlah

di

terdjadi

dan hendak bergerak madjoe dari Poklo

pertjakapan,
Bank

»Didarat

ada

Hongkong

bahwa

alat tembakan dari pihak Tionghoa.

bawa
kaoem pelari Canton
|Tamshui ditambah banjak.

i Ocheng, sebelah oe“letaknja 70 mil dari

ja,

masih

dinaikkan

landjoet,

Ipertempoeran hebat dioedara, sehingga koerang lebih 30 pesawat
'Djepang
roentoeh
kena
oleh terbang

ngan telpon. Semoea bank-bank
dan
kantor-kantor di Canton di
ini dila

ngan berhasil djoega dan tidak ter
timboel soeatoe kedjadian.

sebagai boor, telah

keperloean

“Idemikian poela

. merampas

Ikoekan hingga djam

jang

Canton ialah radio.

bebera

benteng pertahanan

temboes? —
EN
oeroet berita dari m8-

: 'boeat-

"an.

diberitakan

bahwa satoe-satoenja

'penghoeboeng

Iterie Perantjis
soeatoe

Hongkong

lebih

|Kwantung-Selatan soedah

.Bank-bank di Canton.
. di toetoep.

'Domei,

ak

Pada waktoe Ea
Itachement2 telah

Selandjoetnja minister itoe mene

rangkan

be

be-

sar.

s

mena
amanaaanan

Ikan

Selatan dari Poklo, sehingga menim

boelkan keroesakan-keroesakan

ini telah

memoelai de-

kira-kira 20 km sebelah timoer- ngan melakoekan peladjaran temni Sinyang, soedah teram 'bak-menembak jang teroetama se.

kali dilakoekan oleh barisan infan-

“

de-

Pemogokan

alat

laloe lintas

Pada sendja hari maka soeara2
tembakan makin keras didengarnja
gerbang
pintoe-pintoe
sedangkan
ditoetoepnja dengan rapat2
kota
dengan perlahan2, tetapi dengan memakai palang pintoe.
tetap poela. Pasoekan pasoekan itoe
Dalam pada itoe dikabarkan, bah
masoek
kedalam. pintoe gerbang wa komite Arab telah mengoesaha
Zion, Damascus dan Barat.
kan soepaja diadakan pemogokan
Dalam pada itoe kapal kapal ter pada alat-alat laloe lintas (tranbang jang mengelilingi diatas kota, sportmiddelen).

Jaruzalem
20
Oct. dikabarkan
oleh Aneta-Phohi, bahwa serangan
pasoekan Inggeris bisa didjalankan

Tetapi
sa Arab
bebas,
mereka

walaupoen demikian, bangdapat melarikan diri dan
sendjata
sedang alat dan
poen dibawa djoega.

oentoek menioep Arab
keoedara!
Jeruzalem
kini daerah
Sampai
masih banjak dihiasi oleh alat-alat
perang dan sendjata. Poen djoega
dengan kawat berdoeri dan senapan
senapan mesin.
Selain dari pada itoe oleh Inggetelah memberi pertoendjoek kepada
hooge
kepada
ris diperentahkan
pasoekan pasoekan itoe bagaimana
Pasoekan Arab dikepoeng
oentoek mengambil tin
aris
kommiss
Inggeris
bangsa Arab geraknja.
dakan-tindakan jang keras sekali
goena menioep pasoekan Arab itoe
dikabarOct.
Dari Jeruzalem 20
Kemadjoean jang menghadapi ba- kan, bahwa serangan-serangan dari keoedara dengan alat-alat perang.
haja maoet
fihak
Inggeris
kepada
pasoekan
Pendoedoek dilarang lari.
berdjalan teroes dengan tidak
Arab
Pendoedoekan tempat2 itoe ter- berhentinja. Hingga bangsa Arab
Setelah itoe dikabarkan poela,
djadi amat perlahan2, sebab seroe- dapat dikepoeng oleh pasoekan Ing bahwa pendoedoek djangan takoetmah haroes diselidiki, sedang batakoet dan koeatir dan soepaja tegeris didaerah dalam kota.
haja akan menemoei perioek api da
Konon kabarnja pasoekan Inggeris nang dan tenteram.
rat boleh diharapkan sewaktoe2.
Lagi poela oleh kapal-kapal ter“litoe telah dapat membersihkan daerah jang loeasnja satoe kilometer bang disiarkan soerat-soerat siaran
Pasoekan
Arab beraksi dibawah. dari pada orang-orang Arab. Lain jang mengingatkan,
bahwa kapal2
tempel
Teng
itoe orang mendoega, terbang itoe tjoema oentoek menin
dari pada
Adapoen sebab sebabnja
maka bahwa hari Kemis aksi demikian das kaoem pemberontak belaka.
Lain dari pada itoe pendoedoek
tjoema ada 40 orang Arab jang bi itoe akan selesailah.
poen
diperingatkan, djanganlah kisa ditangkap ialah oleh karena
ranja
melarikan diri, hingga nanti
Korban
jang
banjak
djoemlahnja.
pasoekan Arab itoe melaloei gang2
moengkin
djadi ditembak dari atas.
Dari
Jeruzalem
dikabarkan
20
Oct.
jang dibawah tempel jang dalam
zaman doeloe digali dan jang me- bahwa djoemlah korban jang kemoe- sebab dikira golongan kaoem pem.noedjoe
makam
kemakam batoe, dian didjoemlah ada lebih banjak berontak itoe. Djoega pendoedoek
dan gang gang itoe jang dinamakan dari pada orang mendoeganja, dan dilarang meninggalkan roemahnja.
Sekolah2poen ditoetoep.
jang telah dioemoemkan djoega.
gang Soelaiman.
Perentah

£
Tn
In sapaan
PBV
VAN
AKU

ML

ASHTMA-PILLEN
Obat sakit napas, mingi, mengo, soesah
Itariknja napas, napas pendek, tempo2

malem berikoetnja
Ke

di oeloe hati, bosang aer
ini obat 2 fl.. tanggoeng.

atawa

dada,

50,

segala

I Bosat

malam

berikoetnja

besar

f 4.50.

Sawah

penjakit batoek,

seperti

Tambang King Salomon

Ibatoek kering, (Kinkhoesi) batoek darah,

IT. B.C. sesek, en panas dalem dada,
1120 bidji f 1.50, 240 bidji f 2.80.
dingin, batoek angin, ba-

|Idanselaloe dingin enz.

120 bidji f 1.50,

'Ibisa kloear koekoelnja,
Taja 100 gr. 55 ceni.

haroem bahoe200 gr. f 1.—

-

”

Besar

Oleh pengarang jang soedah masjhoer
H. RIDER HAGGARD

ASTARIA

H| Boeat batoek

malam

dan

sesek rasanja di dalem

megap2

Isampe

Ini

namanja

Keloearan Gaumont-British-Productie, Regie dari Robert Stevenson, dibantoe oleh Paul Robeson, Cedric Hardwicke, Roland
Young, John Loder dan Anna Lee

240 bidji 2800 Mat,
. SCHOONHEIDS-POEDER
Bedak obat boeat djaga soepaja lida

n Koekoel jang
Zalf.
1 Sloedpvisjes-Dille
besar of brontok bole makan ini obal
pake zalfnja. Di bagian koekoelnja

Ten

bole gosok dengen ini zalf soepaja b sa
lekas kering (ilang?1 fI. bloedpuisjesPillen jang besar f 1.90, schoonheidszalf 75 cent besar f 1.40.

'IKoerang

Idjadi sehat seger 120 bidji f 1 50, 240
bidji f 2 80.

“MR MOTO'S GAMBLE"

:
Tn

na

PEN

i

HONORIONS

Bi

serta akibatnja? Siapa

woekerpraktyken
i
hati pemoeda,
ingin mengetahoe

roman

Harganja

...

bnai

kepada:

- Bisa pesan

Hilang”

,Kemoedi

F 0.30

hanja

-

dan Garoet?

ingin membatja tragedie dikota Bandoeng

Membelilah

Il

perasaan wanita ? Siapa

(porto 4 cent)

1 Administratie Pemandangan

Senen 107 Batavia-C.

2. & Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di
' Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. AG. Soerio-

..I- koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. £ Achmad Soemadi Taman Siswa
PF Poerwokerto. 7. Moh. Gani Taman Siswa Diokja. 8. Hadisoenarto Taman Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoe! Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan.
11 Dirdjosoebroto Taman
| 10: Goemilar: Taman Siswa Tjikampek.

ng A,

|

se-

ring sering kentjing, pinggang, toelang?
sakit. Loetoet pegel, mani entjer, Tidoer
kentjing manik toeroef kloear, badan
of
|
lemes, makan 3 fl. tanggoeng baek, IfI.

| nusa
Meweaanes

HILAN
kenal dengan tjinta asli? Siapa ingia mendoega

lelaki njang diwaktoe malem

| Orang

S

Makan

Inilah satoe2aja Hotel
- didalam kota Betawi

sakit Tidjing (aambeis8n) loear of dalem
1 fl. £ 2 — besar f 3.80.

LEIBRALIJM-PILLEN

Letaknja

djilan

& ZALF

Perkara
tarief
memoeaskan,

boleh

tram,

termasjhoer

dan

berdekatan

bersih

station

dengan

de-

boelanan

tetamoe

djoega
Tempat

berdamai.

Batavia-Ceutrum.

jang terbesar

dan

bangsa,

Jan

.rawatan

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

zalt baek sekal

kombali. Ini

boeat loeka2

dimoeka

Indonesia

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala
ngan harga pantas.

Boeat segala penjakit koelit, gatel, brin:
fisan, pelintingin bernanah, goedik, kerok enz. bole makan ini P.l boeat bersiken darah, en pake sekali zalfnja soe
paja. bisa lekas kering en tida bisa

limboel

—

Senen 44 Telf. No. 2105 Weitevreden

3 fl. tanggoeng bisa bikin baek

Hotel)

(Osman

SOERABATA

HOTEL

bidji f 1.25, 200 bidji f 2.80.

100

isi

|

lemes tida ada tenaganja

Svwphilis. Leibralijm-Pillen

f150-besar f 2.80. Zalf 15 ceni besar
£ 027'/z. Pesenan berikoet oeang lebi

| 4 2— ongkos wrij.
Sena

$

Firma DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No. 22 Semarang
v:

Yna

Ka

2
Manna
PENA

FE

I V

L

D

E

AG

“3

orang lelaki njang kakinja

xoerang koeat.

1...

AU

LA

2

1

SINAROL —...

i
f 2,80
f 1.50, 240 bidj
IKahong) 120 bidji

mar

Dijaga tanggal,

bosat

Obat

ne

SE

ae 3

Ei

Sta

le-

mes enz. Makan 2 fl. tanggoeng badan

— (jeritera jang menarik.
Dj

tangan

badan rasa dingin (meriang),

sakit,

aran
serem, dengan pembongk

-

KRACHT-PILLEN
tenaga, (zwak), kaki

KA
dari persaloean
Priaji
Bergambar
Maandblad
di Hindia Belanda
Boemipoetera
Bestuur
Oplaag 6000 Exemplaren

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langanan2
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
Harga abonnementi bocat Hindia,
f5,— setaon afawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon alawa 6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan3 tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
Ingellah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
menoleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa
djoega.
tie
adverten
djadi lapangan

langganan atiwa perfjontoan

Perminta'an

tentie alawa

masoek

serta

tarief,

Pemimpin,

lid

P.P.B.B.

18

Paviljoen|

mosai

adver-

toelis pada.

Administratie,
Baftavia-Centrum

(IR.

Salehlaan

FLASH

PATJAR

soedah

DIMINTA BELI: satoe machine potong
kertas 2e hands, oekueran 70 c.m.

Satoe
lebih

Tolaki
jang
takar!
disoekai benar oleh perempoean.
S0

— Semakin bertambah

sa

Pagr

'0emoer, maka orang semakin

penat dan lemah, tak koeasa lagi
merasa dirinja lekas
lekas
merasa kelazatan hidoep. Banjak orang jang merasa .
baroe
Jean
— “dirinja telah toea, sekalipoen
| “sedikit: Alangkah moedahnja kiranja, apab la orang '
merasa moeda, sehat dan koeat kembali,
j Maan
akailah Sanatogen, jaitoe tepoeng jang memberi
| kekoeatan,| ng semata-mata- mengalirkan tenaga
Tiap? tegoek dari tepoeng ini, jang
m toeboeh.
pa
“ ditjampoeri dengan

air

sedikit,

akan

merasakan

para tenan perasaan moeda dan lebih bertenaga.
. Ikoetlah kiranja tjontoh dari mereka jang sebanjak
jang

itoe

ada

berkeliling

tocan,

jang

memperoleh

machine

potong carton 70 cm.

pandjangnja

jang

at

P

| Diperolehpada |
tiap
?

roemah

obat dan toko».

dalam

keadaan baik, harga tida mahal, satoe
machine press Boleh toelis pada adres: Pemandangan, pakai letter M.D $
BOFKOE Penoerdjoek
lo Djawa bagi: kaoem

dan meruperolek

roepa jang moeda dan tegap
kesehatan
»batja

mereka

dari

apa jang ditoelis

Sanatogen.

oleh

Raden

Tjobalah

Mas

SW,

dahoeloe Patih, di-L.:
"Bersama

ini- saja terangkan,

bahwa

togen jaitae obat jang .aetama. jang

Sana-

memberi

hasil jang bagoes sekali pada toeboeh saja dan
membesarkan tenaga saja, sehingga kesehatan

saja sempoerna sekarang. Apa lagi obat

ini

baik sekali oentoek orang toea.”

Djanganlah ragoe? lagi, tetapi 'moelailah dari
| sekarang djoega memakai

Saudagar

pelantjongan

djalan di PoeSoepir kaoem

harga

hanja

f0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.

Pemandangan,

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ?

GORDON

No.

WI.

3071

JANG

KE 8

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

Dimana-mana Toean maoe pasang ADVERTEN !IE, periksalah
OPLAAUNJA.
doeloe keadaan

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Memoeat
Pesanlah sekarang djoega.
Gemeente Bedjalan2nan diseloeroeh
tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter
penting- Lapangan terbang di Kemajoran- pelaboehan di Tg. Priok dan
lain-lainnja. Persediaan tjoema sedi-

kit-perloe

dagangdan

kaoem

sekali oentoek
kaoem

pe-

pelantjong.

Adm: PEMANDANGAN,

IMenoeroet tilikan lahir dan bathin,
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh

amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja.
boekoe sadja di
dangan doeloe
f1.— ongkos f

DIDJOEAL

Hanja sedia beberapa
Administratie Peman:
harga f 1.25 sekarang
0.06,

Reisschrijimachine split-

ternieuw harga f 60.—

3

misih

Telefoon

dilihat dikantoor
tiap waktoe.

VERKEERS
VAN JAVA:
mandangan
tokosten.

kail

| 9
Ng

“Tia

Pa

una

KESAN

CLICHEFABRIEK GRAFIA MOLENVLIET COST B9 BAT.C

contant. Boleh

Pemandangan

tiap

TOURISTEN-GIDS
&
Verkrijgbaar bij adm. Pe-

per siuk f 0.94

incl, por-

Dimana
tjetakan

Toean bisa dapat perjang rapi dan moerah.

Lain tidak tjoema di Drukkery
Pemandangan.
Rapi, moerah dan tjepat,

Pembaybu

Kia

aon:

Sa

Meosofie.

| Olah Soetan Yanif

kan

memisahkan benih

kan

oentoek

ngan kasar dapatlah hardjo
roe. Benih itoe di

toean R.

propagandist

Koesoemodi-|

teosofie dari

“Bibit mag

oempamanja, sebeloem

disebarkan,

baik diirik (bahasa Dja

meloeangkan
temponja
berlezing
bagi
anggota B.D.L. dan para hadlirin. Begitoe djoega ta' diloepa
atas boedinja toean R. Rachmanoe

Iwa diiles) dahoeloe. Mengiriknja| jang dengan segala senang hati
memakai kaki atau tempoeroeng. menerima t. R. Koesoemodihardjo

Sesoedah itoe laloe ditampi. Bila te sebagai
tetamoe selama beliau ini
z lah ditampi, kita masoekkan bidji berada di. Badoeng. Selandjoetnja
itoe sedikit sedikit kedalam paso jg toean Poetoe Wirja menjerahkan
berisi air tadi. Sinsingkan lengan | pembitjaraannja toean R. Koesoe'badjoe dan dengan tangan diadoek modihardjo dipersilahkan memoelai
lezingnja.
Tosan Koesoemo laloe memoelai
“SI Tiada antara lama, tjoba kita per
(hatikan! Beberapa bidji kelihatan Terlebih doeloe spreker mengoetjap
merapoeng diatas air. Bidji jang kan terima kasih atas samboetan
demikian hampa atau ringan. Ke- bestuur B.D.L. jang soedah menaaa
moedian dengan lekas, bidji-bidji roeh perhatian pada tindakannja
Naa jang merapoeng itoe kita sioek dan perkoempoelan theosopie.
Spreker
membentangkan pandjang lebar so'
'|diboeangkan.
al kemanoesiaan dan tentang beda?
Padi jang mengendap didasar paso nja manoesia dengan heiwan, tjara
itoe, itoelah padi jang berat, jang hidoep dan perbedaan lain?nja, dus
jaan didjadikan bibit.
apa jang dinamakan manoesia dan
| Kalau demikian njatalah, bahwa apa jang dinamakan heiwan semoea

er-|padi itoe.

ji toe,

1

Les

aka

"air itoe roepanja baik benar diper spreker

terangkan.

Antara

lain2

oentoek memisahkan be- spreker terangkan djoega tabiat2
S (nih jang ringan dengan jang berat. manoesia apa sebabnja ada perkagoenakan

taan
manoesia bersifat binatang
Lebih bagoes lagi, bila air itoe dan ada manoesia' jang berboedi
kita tjampoeri dengan aboe haloes. dan bersifat loehoer enz.
an dahoeloe. Di Djadi
oentoek pekerdjaan itoe kita
Begitoelah spreker
mengambil
jang toea diboeang|:
diton meda itoe

pergoenakan pertjampoeran aboe tjonto-tjonto dengan perkataan jg
nja masoekkan keda| dengan
Pe
air. Sebaiknja aboenja di
djang kotoran. Kemoedian tapis dahoeloe. Banjak aboe jang sesoeai digambarkan pada para ha

laloe en

boemboe, 'terpakai kira-kira 1 (12 ba agian air,
Jartinja aboe
— Ia
Giaa1 bahagian,
peke rdjaanair 12
ini ba:
ta
1
“ialah soepaja diperoleh peri|tjampoeran jang kental.
Bila dipakai pertjampoeran aboe,
ia maka lebih banjak lagi bidji jang

timboel. Djadi
.|hanjalah bidji

k | sadja.

jang
jang

mengendap
berat-berat

. Oentoek benih jang lain, oempa-

tokonja dari |ima djagoeng, kedelai, katjang himoendoer djau, lobak, katjang pandjang, ka-

dlirin. Kemoedian tentang kebatinan,
poen spreker
menerangkan
pandjang lebar setjara logisch jg
agaknja para pembatja Pemandangan atjapkali mendapat
verslag

so'al kebatinan di Djawa.

Perloe kita tjatat, memang spreker mahir dan lantjar dalam babasa Indonesia,
selain perkataannja
terang dan lantjar poen spreker bi
sa menggembirakan para hadlirin.
didalam lezingnja spreker tambahi
sedikit
banjolan jg mendjadikan
tertawanja para hadlirin.

NNAA ta

roemah
vervolgschool
Kajoemas.
ba. Ban
Sekarang datang 5soea- Jang hadlir kl. 50 orang, sebahagian
se |toe hal jang agak so t. Benih jang besar dari anggota B. D. L. kaoem
Ibagoes ditanamkan ialah benih jang| wanita jg hadlir ada 5 orang sadja.
berat. Tentoe akan ada jang berta- Diantaranja tampak wakil pemerinnja: ,,Bagaimanakah akoe dapat tah dan wakil perkoempoelan laine mengetahoei berat atau ringannja lainnja.
Poekoel 9 lezing 'dimoelai. terleE heontora Nara
Mari kita
ta mendjawab bih doeloe toean Poetoe Wirja voor
Izitter B.D.L. tjabang Denpasar atas
' Ipertanjaan itoe.
nama B.D.L. beliau mengoetjapkan
Pekerdjaan itoe moedah sadja. selamat datang La para hadlirin,
kita hanja perloe air dan em- poen mengoetja
banjak
terima
Iber,
tempajan atau paso.
kasih
atas boed nja toean Raden
Bermoela TA
itoe kita isi de Koesoemodihardjo jg dengan redla

& IU

A
N
e
s

e

DJAMOE

GALIAN

dateng kotor.
Orang perampoecan
MOEDA sebab:

semboeken:
jang

sering

Dara

-

poceti, ringkesken

makan

Djamoe

SHOocdara9rag

peranakan, betoelken

Galian

lentoe

djadi AWET

Dada djadi
2 Moeka djadi berijahja terang
1 Badan djadi keras.
6 Ping
kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendost. 5 Potongan badan djadi Pa
gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI
MOEDA kombali.
Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, D,amoe Galian terbikin dari akar- -akar
dan daon-daon obaf seria rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet betoel
recepinja jang aseli, tjoema iang pake Tjap Dewa.
Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Biik f 050
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja

Boeat orang dagang dapet rabat bagoes.

Firma
Molenvliet

Oost

SOEBANG
Hampir terdjadi pertempoeran
hebat
Seboeahtoko Tionghoa
moeka
Pasar
Soebang
dihoedjani batoe.
Pembantoe menocelis:
Pada malam Selasa, ddo. 17/1810-38, dikira djam 8, dimoeka Pasar
Soebang, hampir terdjadi pertempoeran hebat, diantara segrombolan
Indonesier contra Tionghoa. Oentoeng sadja keboeroe tertjegah oleh
keaktipannja Veldpolitie, sehingga
keriboetan itoe dapat diberhentikan.
Doedoeknja perkara:
Seoarang anak diantar oleh seorang dewasa berbelandja
kepada
seboeah toko Tionghoa. Asal moelanja sebab apa, penoelis
beloem
begitoe terang, hanja seorang dewasa tadi dapat dipoekoel oleh entjek boedjang toko itoe, sehingga
terdjadi hampir berkelahi didalam
toko, hanja keboeroe terpisah oleh
orang-orang jang ada disitoe.
Kemoedian

dimoeka

itoetoko,

de

ngan
seketika
mendadak
banjak
orang,
dan
diantaranja
orang?
tadi
Ta' maoe ia mengoesaha- tjang boentjis, teh dsb, baik dil. Setelah habis apa jang dioetara- teroes melemparkan batoe kedalam
aja San oentoek
PAKA
Pen
pertjampoeran aboe kan oleh spreker, achirnja diberi ke toko,
Si boedjang toko, roepanja
sempatan bagi hadlirin oentoek me
'itoe.
ketakoetan
teroes lari kebelakang
madjoekan pertanjaan dengan perroemahnja.
| Menoeroet tjontoh? - ing beast
Kelima: Djika telah diperdapat antaraan toelisan.
Pelemparan batoe semangkin heiatas akan njatalah kepada benih jang berat maka adalah lagi
Oleh spreker didjawab dengan sa
wa bila
man pandai pekerdjaan kita. Benih itoe sebaik toe persatoe, dan mana jang sekira bat, seolah-olah toko tadi dihoedja
2 Inja kita djemoer dahoeloe, barang tak bisa diterangkan dengan singkat ni batoe, sehingga datang politie
Sa 'Isetengah hari. Adapoen goena men spreker mengandjoerkan agar sipe satoe doea, masih soekar memboe,|djemoer benih itoe ialah oentoek nanja tadi membeli boekoe
so'al barkan orang2 tadi. Oentoeng sadja
tida berapa lamanja datang bebera
mematikan
segala benih penjakit jang ditanjakan
pada boekhandel
, Kalau
ta Dana me- jang melekat pada koelit bidji itoe, Minerva di Bandoeng, atau seharoes pa Veldpolitie lagi, baharoe keriboe
tan dapat dipadamkan.
| toko, 'keroegian jang
Selain dari itoe ada poela lagi nja sipenanja tadi djika soenggoeh?
Beberapa keler dan katja petjah,
h.
goenanja.
Tjoba kita dengarkan! memang akan mengetahoei soal jg. boleh djadi djika
tidak
keboeroe
Sekalian barang, bila dipanaskan ditanjakan agar dari sedikit dengan datang politie, itoe toko akan me|bertambah besar. Akan kenjataan sedikit beladjar doeloe tentang ke- ngalami keroesakan besar, oleh naf
Obpahaitan, benih jang hendak nja begini: Djika kereta angin di batinan tsb.—
Banjak diantara hadlirin jang me soenja si orang-orang tadi.
“ditanamkan, kelak Dean jang biarkan dipanas matahari bannja
Menoeroet chabar lagi, pada maikan datang.
Ipetjah. Apakah sebabnja? Hawa jg nanjakan tentang kemanoesiaan, ke lam Minggoenja, itoe si Boedjang
batinan
reincarnatie
dll.—
| Bagaimana tjara mengoesahakan ada didalam ban itoe kepanasan,
anak
jg
Poekoel 12 persis lezing ditoetoep, toko soedah memoekoel
tiap tiap benih jang hendak dita- Idjadi bertambah besar.
membeli
minjak,
tentoe
pemoekoedengan disoedahi oetjapan terima
'namkan itoe, tentoelah ta' dapat
'Tjontoh jang lain dapat kita sak kasih oleh toean Poetoe Wirja pada lan itoe ada sebabnja, hanja sebab
dioeraikan satoe persatoe. Hanja sikan bila kita pergi ketempat toe toean R. Koesoemodihardjo, moga- itoe tidak pantas sehingga anak di
| satoe doea hal jang hendak kita | kang besi. Kalau toekang itoe hen moga selandjoetnja dilain hari toean poekoel. Oleh karenanja bapanja si
— bentangkan.
:
'Idak memasang lingkar roda, maka tsb. bisa lagi datang ke Bali oentoek anak itoe tidak soeka dan marah,
Apa-apakah jang
haroes kita oe- : lingkar itoe dipanaskannja dahoe- mengadakan propaganda meekophie oentoeng sadja waktoe si bapanja
datang akan melabrak
si Entjek
loe, soepaja bertambah besar.
Idemikian.—
| sahakan?
a
boedjang toko itoe, ia tidak maoe
Kitapoen mengoetjap terima ka21 Pertama : Haroes dipetik" ma-|. | Demikian poelalah halnja dengan
keloear. Demikianlah akibatnja dji
jang kita djemoer itoe. Ia sih atas sikapnja bestuur B.D.L. ka.orang
sih baikkah atau telah matikah be-| Ibidji
soeka hampang tangan.
nih itoe. Perkara ini dahoeloepoen 'bertambah besar. Kemoedian loe- Denpasar jg menaroeh penghargaAngin
mengamoek.
telah pernah kita oeraikan. Biasa-| 'bang2 ketjil jang ada pada koelit an pada orang pers, berboekti tt.
Telah
disampaikan
chabar kepa
bestuurs
tsb.
tak
loepa
pada
,,Pe'nja dengan matapoen dapat dilihat, 'bidji bertambah besar djoega. Djadi
da kita, bahwa di Kasomalang dae
mandangan".
Perantaraan
toe
bila
bidji
itoe
ditanamkan,
maka
apa benih masih baik atau
tidak.
rah P. & T, Landen sebelah kidoel,
Bila kelihatan benih itoe telah ber| deng an moedahlah ia mengisap air. lisan ini lagi sekali kita hatoerkan pada minggoe jtl. soedah terdjadi
terima
kasih.
Hidoeplah
Bali
Darbatnja
lekas
ia
dapat
toemboeh.
tjend
anj adalah itoe soeatoetan
ma dan tertjapai apa jang ditjita- timboel angin jang maha besar, se
da
k
kita oentoek mengoesir beKesimpoelan tjeritera jang diatas tjitakan.
hingga meroesakkan kerpoeloeh-poe
nih itoe dari pemandangan kita. liniialah: ,,Menampi, memisahkan be
loeh roemah dan berpoeloeh-poeloeh
jang berbaoe tengik atau nih jang berat dengan air aboe dan
pohon besar-besar. Diantaranja ter
PAMEKASAN
, adalah djoega soeatoe tanda mendjemoer benih, adalah tiga per
Mr. R. Soedibjo
dapat beberapa roemah jang men
tak baik, Benih jang demikian kara jang ta' boleh diloepakan daToean Mr, R. Soedibjo Dwidjo- dapat keroesakan besar.
lah dihindarkan.
|lam hal mengoesahakan bidji jang sewojo td buitengewoon voorzitter
Keroegian beloem dapat ditaksir.
oea: Bila benih kelihatan pub. Ma. ditanamkan".
'landraad di Banjoemas dan sekitar
Sampai sekarang sehari-hari di
'djoega ta“ bagoes. Djadi
nja sekarang ditempatkan di Land- Soebang poen timboel angin jang
9 an
eknja, haroes kita pakai benih
raad Pamekasan sebagai voorzitter- besar, hanja beloem terdapat keroe
besar dan bernas (berisi).
nja.
sakan2 jang besar.
jari makin
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KOEPANG
Gempa Boemi
Koepang dikaba

Dari
Aneta,-

bahwa

hari

10,17 pagi telah ada
boemi

jang

d

semendj

doep didoenia amat
manja 3 menit. Sai
dapat keroesan jang
Dalam pada itoe observatorium di
kota

djam

atat

Ham

Betawi

9.30 terasa gempa

Goebernoer

Timosr

kira

kira

jang keras.

Besar

kembali

Poelaw jang baik
tanidan ternak.
Aneta dari Koepang mengabarkan
bahwa
goebernoer
Timoer
Besar
hari Rebo malam telah kembali dari
koendjoengannja
kepoelau - poelau
didaerah sitoe' dengan naik kapal
,,Sirius“ di Makasar. Keterangannja
ialah, bah dikepoelaua ni jang“beliau
goena

koendjoengi

itoe

banjak

kemoengki

nan oentosk mengoesahakan
nian dan binatang ternak

perta

—I—

SEMARANG.
Tionghoa jang menembak
karena dilepas.
Aneta menjamboeng berita tentang penembakan olehseorang Ticng
hoa jg masoek dalam kantor firma
sebagai berikoet:
Orang Tionghoa itoe ketjoeali me
nembak pada 3 orang jg berloeka
djo2ga,
poen
djoega
melepaskan
tembakan kepada procuratie houder,
tetapi loepoet. Dan lantai kantor
itoe penoeh

oleh

darah. Perboeatan

itoe didjalankan dengan
seketika,
karena ia dalam boelan September
dilepas dari djabatannja dan semen
djak itoe tidak masoek lagi.
Angin

riboet dan hoedjan lebat
DigoenoengKidoel.
Dari Semarang Aneta . mengabar
kan, bahwa hari Selasa siang digoe
noeng Kidoel telah terdjadi angin
riboet jang dibarengi oleh hoedjan
lebat.
67 boeah roemah roeboeh dan se
orang anak perempoean oemoer 2
tahoen mati tertimpa. Dalam pada

itoe seorang laki laki dan

2 orang

perempoean loeka berat, sedang
orang laki laki loeka enteng.
—

.

se-

——

ATJEH.
Teukoe

Potjoet

Oemar

Atas permintaannja
sendiri dengan
kehormatan Teukoe Potjoet
Oemar

telah meletakan

djabatan

bagai wakil zelfbestuurder di
schap Keumangan (Atjeh).
am

BANDO ENG
Berita

se

land

Y—

P. T. T.

Kantor telegram Canton dan
meen sekarang tidak diboeka.
—
Gp sa

Sha

Inggeris

ndustrie “katoen

Pendirian N. O. jang
akan menjoesoel

dan harapan-harapannja

dan October

IN. O.

'38, berdiri doea kring

dan Krawang.

e

IV
Kemadjoean

Oieh: R,M. Soemitro Djojohadikoesoemo

pesat pada setengah

pertama dari tahoen '37 itoe

adalah disebabkan oleh kenaikan da
sar harga oemoem, dan sebahagian
disebabkan oleh
besar
pernobatan Radja dalam

itoe disebabkan poela oleh desakan
desakan soepaja diadakan herbewadaripada Pemerintah
peningsplan
Inggeris.

Djadi njata, bahwa factor-factor

tap mengoerang2i belaka.
dan
'Kaoem exporteurs

Soemitro

Djojohadikoesoemo

Optocht moerid2 Madrasah
N.O. Seebang.
Pada malam Minggoe, ddo. 15/16
10-'38, berhoeboeng dengan hari Im
tihan Madrasah NO Soebang, dimoe
lai djam 7 sore, telah dilangsoeng

Ezypte beloem lama ini menaiktarief barang? katoen. Jang di
kan
dapi
mengha
penghasil kain tenoen
kesoekaran lagi, lebih2 tidak ada maksoedkan ialah melawan Djepang
lagi kenaikan harga dipasar2 doenia. tetapi Inggeris terkena djoega. Lan
soepaja
minta,
Bagi kaoem penenoen (wevers) cashire sekarang
soeatoe
mempersediakan
kesoekaran ini ditambah lagi, dise Egypte
barang
barangboeat
guotababkan kaoem penghasil benang me batas
netapkan harga benangnja. Djoega Inggeris, karena industrie katoen
pihak penghasil benang (spinnerij2) Inggeris mendjadi afnemer jang
sendiri beroleh tamparan hebat. Mes paling besar dari katoen HEgypte.
Bahkan, permintaan itoe disertai
kipoen harga benang jg keloear ne
n akan memboycot katoen
antjama
itoe
mereka
tetapi
naik,
agak
geri
Berhoeboeng dengan hal
merasa soekar karena dari pihak Egypte.
pada achir tahoen jl. di
maka
.
ini,
g
en
iannja
pembel
koeran
peneno
Disini patoet kita tjatat, bahwa lakoekan permoesjawaratan orang
berkoerang-koerangnja export, ter- di Egypte itoe.
Djadi, kalau kita menjimpoelkan
oetama sekali disebabkan oleh bekeadaan itoe, maka sangat
eri
segala
loearan
ri-neg
dinege
factor
berapa
Lancashire.
harapan?
Inggeris senantiasa menghadapi ke boeroeklah
an kita,
pandang
et
menoero
Tetapi
soekaran dipasar-pasar export. India
saingan hebat. masih banjak hal-hal jg bisa memmendjadi
sendiri
baik di India sendiri, maoepoen di beri pertolongan (lebih-lebih terhadap kepada barang? haloes), dan
lain,
Kini Djepang boekan kongkoe- masih bisa didjaga soepaja keroerensi disebabkan adanja peperangan gian-keroegian tidak begitoe besar,
lawan Tiongkok. Tetapi India poen asal sadja teroetama sekali ada sadalam soal kain kasar tidak bisa di toe handelsorganisatie jang rapih
Argentinia masih dan paling penting asal ada pekerlagi.
bandingi
mempoenjai banjak barang-barang djaan bersama jang meroepakan
jang tidak bisa didjoeal. Perdaga- verticale-samenwerking.
Boeat sementara, beloem ada nam
ngan di Britisch-West-Afrika jang
doeloenja sangat penting, sekarang pak tanda-tanda bahwa orang akan
mengedjar kedjoeroesan itoe, boleh
merosot dengan sangat.
boleh djadi disebabkan sifat jang indivi'Kongkoerensi jang tidak
dikata ketjil, ialah dari industrie? dualistis dari orang-orang Inggeris,
dinegeri-negeri sendiri, dimana doe atau kekerasan kepala, entah seboe
loe tempatnja Inggeris mendjoeal tan apalagi jang dikenakan kepada
mereka.
hasilnja.

kaoem

SOEMEDANG
E.V.A. genap oemoernja 10 tahoen.
Vereeniging E. V.A. jang membeberapa tjabang seperti
poenjai
E.V.A.

voetbal,

afdeeling

muziek,

afdeeling

afdeeling korfen dan afdee-

ling badminton terdiri dikota Semarang, telah genap oemoernja
10
tahoen. Oentoek memperingati itoe
oleh oesahanja hoofdbestuurs
ini
perkoempoelan telah diadakan perajaan pada
malam Minggoe
jang
baroe laloe dengan mengambil tem-

pat

digedoeng

,,Bioscoop

Soeme-

dang” dengan mendapat perhatian
besar, sehingga penoeh sesak banjak
jang diloear tiada mendapat tempat.
Poekoel 8,30 perajaan diboeka oleh
sebagai
O. Karjasardjana
Toean
openingsrede memberi selamat kepada jang hadir menjatakan sama
ini
kepada
sympathie
menaroeh
vereeniging, selandjoetnja meriwajatkan dari moelainja berdiri ini
perkoempoelan jang asalnja hanja
satoe afdeeling sadja jaitoe muziek
sampai sekarang soedah mempoenjai
beberapa afdeeling. Dinjatakan poe
la, bahwa perkoempoelan ini boekan
sadja oentoek kemadjoean anggota
anggotanja sadja, poen toeroet djoe
ga beroesaha pada waktoe ada keperloean goena oemoem, misalnja
pada Asib, pasar? Derma dan baroe
baroe ini kepada berdirinja ,,Huishoudschool di Soemedang.

kita doenia Islam.

masjarakat

perajaan? Pernobatan, datanglah re
merosot.

bagi kemaslahatan

boeah-boeahnja

jang mengoentoengkan ini hanjalah
mengenai negeri dalam, sedang se
betoelnja jang penting ialah perda
gangan kenegeri negeri loearan, ba
gi industrie di Lancashire itoe.
“Tidak lama, kemoedian daripada
keadaan

sekarang kepada pengoeroes Tjabang telah masoek lagi permintaan
oentoek pendirian kring-kring N.O,
di Plered dan Poerwadadi.
Bagian kaoem iboe poen ta' maoe
ketinggalan, akan sigra djoega di
Krasak, jg sekarang soedah beranggauta lebih dari 50 kaoem iboe.
Demikian berita dari Madjelis Pers
N. O. terseboet.
Kita oetjapkan selamat bekerdja.
Moedah-moedahan pergerakan kaoem Islam semangkin pesat kemadjoeannja, sehingga dapat terlihat

Perdagangan dinegeri loearan te R.M.

Depan

Begitoe poela bagian

lantik Kring Moeslimatoen Nahdoh

perajaan2
tahoen jg

laloe, sehingga sangat banjak katoen
| jang bisa didjoeal. Selain daripada

actie dan

Telefoon

60A

Station tram

—

5724

Weltevreden.

Batavia-C.

Pemoedanja di Krasak dan Soebang,

(Penoetoep )
-

tahoen

Kramat

Djatiragas

di

jaitoe

baroe

DJO KJAKARTA

Restaurant

Setelah didalam boelan September

kan

Optocht

moerid2 jg. dibantoe

oleh

beberapa

fihak

N. O. jg.

loear

toeroet meramaikan optocht terse
boet, sehingga oleh karenanja me
roepakan optocht jang besar dan
ramai.
Beriboe-riboe orang sepandjang
djalan toeroet menjaksikan.
Djam 8 lebih, optocht boebaran.
sekaliannja masoek ke
Kemoedian
dalam madrasah, oentoek menjaksikan Imtihan dan Ichtibar.
Djam 8.30 Imtihan moelai diboeka oleh Ketoea Comite t. O. Djajadiadakan
maka setelah
wisastra,
laloe
sedikit pidato pemboekaan,
Makepada
kan
dipasrah
pimpinan
djelis Goeroe t. A.Z. Abidin.
Hadlirin dan sekalian iboe bapa
moerid2, sangat gembira dan poeas
menjaksikan para poeteranja jang
melihatkan peladjarannja.
oleh. sebagian
pidato
Beberapa
moerid besar dilakoekan,
moerid
tentang beberapa soal kewadjiban
kewadjiban oemmat Islam didalam
mengerdjakan agamanja, serta bepidato kesedaran didalam
berapa
Hingga
persatoean.
melakoekan
djam 11.30 Imtihan baroe selesai.

disamboeng

Kemoedian

oleh

moerid moerid, sampai

achir

an terseboet akan
sigra dilantik
oleh pengoeroes Tjabang N. O. dari
Soebang.
Alamat pengoeroes Comite:
t. K.
agama)
Sjoerijah(bagian
Achmad Tadjoedin.
Alg. Zaken
(bagian Tanfidijah)

t. Saari dan t. Mh. Mi'radj.

dikatakan

pemoeda

Soebang

dengan

Dalam

Linggau

tahoen

akan

1939

djam

lekas.

di Loeboek

dimoelai

membikin

stuwdam jang tetap di Air Klingi
dan didaerah kolonisasi Beli tang
dengan

diadakan

kanaal

terboeka

ta' pakai stuwdam di Komering dan
bersiap.

pertama

achli toekang masak

bisa

ditang-

dari Djokjakarta

leidingen
bahwa

pe-

sela- TJIREBON

Pertjobaan jang mengenai itoe
telah selesai di Waterloopkundig
Laboratorium.

pand
Barisan

dimoelai

Indonesia dan Europa,
didjaga kebersihannja

se nan perloe memperingatkan, soepaja
pembitjaraannja disingkatkan, berhoeboeng dengan waktoenja sempit.
ngairan disana hampir selesai.
Sesoedah ini laloe toean Dimin
Selandjoetnja dalam tahoen 1939
akan dimoelai djoega membesarkan dipersilahkan menerangkan azas dan
capaciteit hoofdkanaal. Hoofdkanaal toedjoean P.M.I.
Dengan tenang dan djelas spr.
ini sekarang
dalam satoe
sekon
capaciteitnja jaitoe 12 m?. Maksoed- menerangkan hal ini, antaranja di
nja akan dibesarkan sampai 40m terangkan tentang beberapa perdalam satoe sekon. Hal ini disebab- bedaan faham pergerakan.
Lebih landjoet oleh spr. diterang
kan oleh karena pengloeasan daerah
kolonisasi Way Sekampoeng didjoe- kan, bahwa P.M.I. mempoenjai sifat
roesan Timoer dengan tanah-tanah memadjoekan ke-Islaman, pendidi3 erfpachtsperceelen jang telah di kan dan persediaan kekoeatan. Sitinggalkan jalah Sekampoeng I, II fat-sifat ini kata spr. mempoenjai
dan III dan djoega didjoeroesan maksoed soepaja pemoeda-pemoeda
hari bisa mengganti
loeasnja dikemoedian
tambah
Oetara dengan
bapa-bapanja.
Berdirinja PMI. tidak
dari
Oetara
sebelah
tanah-tanah
Soegih — Soeka- terdorong oleh keadaan djaman jang
djalan Goenoeng
modern ini, atau terdorong oleh ka
dana.
rena nafsoe, tetapi semata-mata me
maka
ini
Dengan tambah loeasnja
noeroet
perintah
'Toehan belaka,
diairi
bisa
akan
jang
daerah-daerah
berloeas 60.000 hectare. (Tjita-tjita sebagaimana jang tertoelis dalam
pertama ada loeas 30.000 hectare). @oer'an.
Lain dari itoe, djoega P.M.I. men
Memboeat djemba- didik rochani dan djasmani setjara
Islam, dan dengan kejakinan inilah
tan2.
kata spr. pemoeda? itoe laloe bisa
meValkenburg
Ir.
Selandjoetnja
njelidiki tentang djembatan2 dibe- insaf terhadap agama dan tanah
berapa daerah di Soematra. Dari airnja. Dalam pendidikan inipoen
penjelidikan ini telah terboekti bah- P.M.I. tidak meloepakan boeat men
wa djembatan dekat Soengai Doea djoendjoeng deradjat bangsanja jg
bagian bawah telah selesai. Sedang rendah dan memperbaiki jg bobrok.
bagian atas masih teroes dikerdja- Terang sekali bahwa P.M.I. tidak
memperbedakan tingkatan?
antara
kan.
Begitoe
djoega keadaan dengan satoe dengan lain.
Sesoedah pimpinan memberi comdjembatan dekat Sarilangoen jang
melintas soengai Batang Tambesi, mentaar seperloenja laloe pemoeda
sedang djembatan2 jang melintas Moh. Thahier dipersilahkan menesoengai2 Batang Hari Legok di ke- rangkan azas dan toedjoean SIAP.
Dengan soeara jang njaring dan
Palembang dan djembaresidenan
spr. menerangkan soal di
tan2 dekat Tandjoeng dan dekat lantjar
atas
ini.
di keresidenan
Moesang
Poeloe
Moela-moela spr. minta maaf pada
Djambi jang melintas soengai Batang Hari kira2 akan selesai sama hadlirin djika terdapat perkatannja
dalam pertengahan tahoen jang keliroe karena spr akoei bahwa
sekali
oentoek menerangkan hal ini tidak
1939. (ANETA).
moedah.
|
tertiaire

hingga

12 tengah

hoen 1939

oleh

mengadakan

malam.
Leah
LAMPOENG — PALEMBANG
Daerah-daerah kolonisasi di
Soematra
Keadaannja memoeas
kan.
masing
meroepakan spelers dari
departement van Vermpoe
Directeur
perkoe
ini
masing tjabangnja
at dan kepala
Watersta
voetbal,
dan
dari
keer
spelers
a
misalnj
lan
muziek, korfen dan badminton, Per dari afdeeling Waterstaat dari detoendjoekan disoedahi djam 12,jang partement, ialah toean Ir. M. Valhadir sama boebar dengan kegem- kenburg — menoeroet Aneta dari
— telah poelang dari per
Bandoeng
biraan.
djalanan dienst ketanah Seberang.
Beliau mengoendjoengi daerah daeTJAB:
DOENIA N.O.
jaitoe
rah kolonisasi di Soematra,
POERWAKARTA
di Loeboek Linggau, Belitang dan
Pembantoe menoelis :
Way Sekampoeng.
Pendirian N. O. Di Krawang.
Soperti diketahoei oemoem maka
didaerah Loeboek Linggau dan di
Madjelis Pers N. O. Tjab: Poer- Belitang pada boelan Mei jang lawakarta di Soebang, meminta dioe loe dikirim kaoem kolonisten. Tenmoemkan kepada kita, bahwa baroe tang mereka ini ternjata sekarang
baroe ini di Krawang telah siap di soedah mempoenjai tempat diam jg
berdirikan Kring N.O. dengan men baik, sedang panen hampir datang,
dapat samboetan dan perhatian da sehingga dengan keadaan itoe amat
ri kaoem moeslimin disana. Dianta
menjenangkannja. Berhoeboeng deranja tertjatat beberapa nama Kiai, ngan kemadjoean oemoem dari kodan sebagian besar lagi anggauta
adakan
lonisasi itoe, maka akan
anggautanja terdiri dari kaoem han
an irrigatie nanti pada tapekerdja
delaar dan pertoekangan.

Sebeloem datang Poeasa, pendiri-

sedia makanan tjara
goeng lezat rasanja dan

Dikerdjakan

persenan
sekalian

dan membagikan
barang kepada

matan
barang

Selamanja

di hoofdkanaal.

Pekerdjaan WaySekampoeng.

Bermoela

diterangkan,

bahwa

pe

moeda itoelah ada harapan bangsa.
Penerimaan jang koerang memoeas Djadi
dengan
sendirinja soal pe
kan
moeda ini haroes mendapat didikan
Di kampoeng Battembat ada seo jang amat sempoerna, karena tidak
rang jg mempoenjai kerdja. Tamoe soeatoe masarakat bisa mendapat
jg datang banjak. Tetapi bagaimana kemadjoean, djika pemoeda-pemoe
tidak danja tidak diperhatikan didikannja.
penerimaannja ? Roepa2nja
bersedia lebih doeloe.
Ia andjoerkan didikan ini setjara
dengan
Hanja didjamoe
Tamoe
Islam,
jang doenia soedah mengadari
jg dibeli
air teh dan koewe
koei
bahasa
Islamlah soeatoe agama
waroeng Tionghoa didepan roemah jang bisa mengatoer doenia. Spr.
nja.
toetoerkan bahwa S. I. A. P. ada lain
Tentoe sadja tamoe tamoe merasa sifatnja dengan kepandoeanja Hitler
ngankedata
tidak sanang dengan
atau Mussolini, karena kepandoean2
nja jang hanja diterima ydemikian di sana adalah
mendapat
didikan
sadja, padahal mereka datang seba militairisme.
menda
gai kebanjakan orang djika
Sekalian dengan menerangkan apa
tangi orang mempoenjai kerdja. de
ngan membawa oeang soembangan. artinja kepandoean, spr, terangkan
tamoe -tamoe djoega sebab-sebabnja SIAP di diketjewa
Dengan
dik setjara
Islam.
Lebih
djaoeh
itoe poelang.
— 0 —
spr. sindir2 adanja pemoeda-pemoe
da djaman sekarang dari moelai pe
MOETASI
moeda-pemoeda orthodox,
intellect
Doenia Pegadaian
spr.
oleh
siapa
pertengahan,
dan
Diangkat sebagai beheerder 2de kl.
diterangkan
satoe
persatoe
sifat)
(Malang
pada pegadaian Lawang
sifatnja.
toean R. Sabar.
Boeat menerangkan maksoed? dari
Idem sebagai onderbeheerder di
Kedoengwoeni (Pekalo- SIAP, spr. batjakan statuten jg per
pegadaian
ngan) t. R. Hardjosardjono, loe dengan diboecboehi keterangan
pegadaian di Koe- sekadarnja.
Hoofdschatter
Spr. menganggap perloe adanja
toardjo.
Dipindahkan dari pegadaian Gring- kepandoean di Indonesia ini, teroeging (Kediri) t. At modisastro tama dalam didikan Islam, karena
onderbeheerder jang diserahi peker- spr. jakin bahwa ra'jat Indonesia
djaan memegang pegadaian.
jang 60 millioen banjaknja itoe 99
pCt. telah mengakoe memeloek agama Islam, tetapi melihat boektinja
TJILATJAP.
hanja baroe Islam tjoraknja belaOpenbare vergadering Pemoeda
ka, alias boekan Islam jg sedjati.
P.S.ILI.
Begitoelah
dengan pokok pemHari 16 October 1938 dengan berbitjaraannja
pemoeda
Moh. Thahier
tempat di gedong
B.P.P.I., Petadi.
moeda P.S.ILI. telah mengadakan
Sekarang
datang
gilirannja
t.
openbare vergadering, dengan menc—

0

—X

dapat koendjoengan k.I. 100 poetra
dan poetri Indonesia.
Wakil pemerintah ada hadlir manteri Politie P. I. D. dan B.B. sedang
dari pers ada hadlir Matahari, Tempo, Soeara Oemoem, Pemandangan

Harsono

Tjokroaminoto

ngoemoemkan

poetoesan

boeat

me

congres

ke V.
Sesoedahnja openingsrede disam- di Soebang
. Bermoela oleh spr. diterangkan,
telah dilangsoengkan
Selandjoetnja dalam tahoen 1939
. boeng dengan openingstableau atas Rapat pendirian N. O. Barisan Pebahwa
biarpoen spr. ada seorang
depan itoe akan dimoelai mengada
oesaha dan pimpinannja toean O, moeda. P.S.I.er, tetapi mengharap soepaja
kan djalan-djalan dalam daerah Be
hadlirin menganggap ia pada itoe
Sabri Hidajat, meroepakan patoeng
Setelah beberapa penerangan? di litang jang lebih intensief, sedang dan ,,Soeara P.S. LI.“
Eva oleh seorang anak perempoean. berikan, teroetama H AK dan KeWakil perhimpoenan tidak banjak, waktoe seorang pemoeda.
jang dibawahnja berbaris anak la- wadjiban pemoeda didalam Is- tindakan-tindakan seperti memper
Dengan pandjang lebar dan agak
dan kebanjakan dari perhimpoenan
ki-laki jang memegang vandel dari lam, terdapatiah sebahagian besar baiki pengairan dengan meninggiloetjoe spr, bitjara jg dengan sing
Pemoeda-pemoeda.
kan air telah berhasil baik.
ke empat afdeeling perkoempoelan
Poekoel 8.30 vergadering dimoelai kat kita toelis dibawah ini.
pemoeda jang berhadlir, meminta
Pekerdjaan di Way - Sekampoeng
itoe dengan menggoenakan penera- ditjatat namanja oentoek mendjadi
Oeraian
pemoeda Moh. Thahier
dalam oeroesan
pengairan
goena oleh pimpinan dengan oetjapan tengan electrisch sangat permai keli anggauta.
rima kasih seperti biasa, dan laloe tentang keterangan pemoeda ortho
ladang
dsb.nja
pada
ini
waktoe
tehatannja dan mengagoemkan.
kemadjoean.
Tidak dipersilahkan t. Soeparno boeat me- dox, intellect dan pertengahan tadi
Kemoedian mengesahkan soesoe- lah mendapat
Sesoedah itoe diteroeskan dengan
hanja
bagian
atas
dari
daerah
jg ngoeraikan beberapa ajat Koer'an. oleh spr. dioelangi poela dengan ke
hermatjam-matjam standen jang di nan pengoeroes:
Oleh spr. diterangkan ajat-ajat terangannja jang djelas dan menge
akan
mendapat
air
sekarang
telah
Voorzitter.t.
A.Z.
Abidin.
pimpin oleh Toean Rd. Mh. Saleh.
beberapa
tjonto jang
@oer'an
jang berhoeboengan dengan moekakan
menerima air jang loeasnja ada
Disamboeng djoega dengan 3 be- “Secretaris t. Antatitmadja.
tjotjok
dengan
keadaannja.
pergaoelan
dan
kepertjajaan
setjara
10.00
baoe,
akan
tetapi
dalam
th.
Penningm: t. Ahja.
drijf tooneel
dan beberapa interTentang
Surya
Wirawan, jang
t. t. Machjar, 1938 pengairan di tempat itoe telah Islam.
Commissarissen:
mezzo dan kluchtspel jang dimain
Djoega.tentang
tjaranja
mendjabaroe2
ini
mendjadi
pembitjaraan
diteroeskan
kearah
kolonisasi
lama
Katim.
dan
Solaeman
Mh:
Djoedjoe,
|
diiringi
Eva
kan oleh semoea leden
lankan
ke-Islaman
diterangkan
sam
ramai
dalam
s.s.k.
djoega
oleh spr,
jaitoe
ke
Gedoeng
Dalem.
Di
bebeAlamat pengoeroes: p/a Kantor
oleh boenji-boenjian muziek
dan

Pada

hari

Ahad,

ddo. 16/10-'38,

gamelan. Kesoedahannja tableau jg! Secretaris N. O. kring Soebang.

rapa tempat kaoem kolonisten telah

pai

pandjang lebar, sampai pimpi-

dioeraikan.
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poela satoe

a jang

disam

Eta Maen
SP sendiri tidak

akan

se

tapi

perloe
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ini didirika:

'loemoemkan

djoega

disini

. Di Tjoeroep

i Iticulier

jang didi
Sekolah

em

ini

oentoek

pindah

a ke

Inilah

atja

Radja

H.L.S.
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spr. Melaabia

taoe,

hanja

“sa |

menandaka

Beberapa andjoeran jang maksoed

Inja soepaja kaoem
Manan

ichtiarkan

JANG

oekti-boekti jg.

poela

ganaek

leerling

jang

dik

Betawi.

Pada

ini

satoe

sekolah

sendiri,

Toko

oesahakan

dikemoe-

oleh

maka

Radja

sendiri dan

tenaga
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LAEN

TOKO.

!

bajar

menjitjil

Katja

pada :

Mata

2d. HE. GOLDBERG
SOERABAIA,
—
TOENDJOENGAN 24,
WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA.
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TERBIT

»Atoeran
Pengadilan
Agama Islam ditanah
Djawa dan Madoera"
(Dalam

bahasa

PENOELISNJA:

Indonesia)

Mr.
Notosoesanto,
Griffier
pada ,,Mahkamah Islam Tinggi“
M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C.

PENERBIINJA:
HARGANJA:

175 sen seboeah,
kos

kirim.

terhitoeng

Boeat

tavia-Centrum,

di

|

ong-

abonnee

,,Pe-

mandangan“
jang
tidak
ada
toenggakannja: 50 sen seboeah,
terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a
,»Pemandangan'"', Senen 107 Ba-

sebagai hak milik

kedoenjaan

TOEAN

Pergilah

poela

nanti soedah mendjadi hak miliknja
gouvernement, mereka tidak berhak

DIPAKENJA

PIGI

Boleh

sekarang te-

ee

ENAK

NJONJA

mentjoe-

akan oentoek

direct ke K. W.S. dan

mendapet:

SABELON

koepkan sampai 7 |
“ Pada overgang ts hoen $ ipas, setepatan seorang
lah diexamenkan

poeteri tahoe itoelah

sendiri, oleh 2

TL

KATJA MATA

| kemadjoean-

tenaga
ilgitoe poela, hilang satoe
lipegang oleh t Kamran dan dan satoe sekolahkepoenjaan rakjat.
Kita amat tidak mengerti menga
"3 kolin aa
pena
per'pa Redjang Setia moesti diover pada gouvernement? Redjang Setia
masih koeat dan Redjang Setia ma
'djoe.
Apa
goena
mengharapkan
: congres
Demddn
tenaga lain orang, kalau tenaga kita
adakan di Tjilatjap.
sendiri masih tjoekoep koeat ?
Ringkas kata, pendoedoek
Ren'|ajangakan kehilangan haknja jg ber
harga dan
kehilangan tenaganja
“Antara He
terangkan ten- | jang telah 5 tahoen dioesahakan
tang harga diri dari kepoetrian nja.
Islam, deradjat kaoem poetri haroes
leh karena diantara pendoedoek
karena
loehoernja Redjang
diperhatikan,
masih
boetoeh dengan

e|deradjat kaoem poeteri mendjadiIkan amannja negeri.

nasanas

Mata

— aken

bahwa pimpinan Dept. pemoeda memberi soeara apa-apa lagi tenPSI boeat tahoen 1988/40 ini wak tang itoe sekolah, dan dengan be

dak

bersedia.

“Djikaloe TOEAN dan NJONJA

ikan barang jangtidak ada, tetapi vernement.
yang barang jang hak, kerena
Semoea leden jang terdiri dari
ata-mata oentoek menolong rak orang toea moerid, jang sama sekali
ge tjotjok sekali dengan apa tidak tahoe akan kemoedaratannja
eboet dalam I.S. jang ber tidak sedikit poela jang
setoedjoe
| Mera
is een ed
akan hal ini. Mereka loepa, kalau

: 'Pengabisan

Katja

'semoeanja di

diadakan jubileum 5 tahoen »ReData» membitjarakan soal terse djang Setia“ jang endapat perhamenerangkan pengalaman tian loear biasa.
ratra dan Celebes tentang
Kemoedian waktoe diadakan verahnj a pemberantasan boeta hoe- gadering, datang satoe advies jang
ef, @isebapKan” dari roepa roepa meroepakan sat oe permintaan
ran disana. Toentoetan ini kata dari wakil pemerintah, soepaja Re@jangan laloe dikatakan menga djang Setia diover sadja pada gou

SN

selamanja

t

baroe 7'/, lah doedoek dibangkoe terseboet di

dan menoelis.

opor

Re-

lain lagi, kenjataan. lokaal jang ta“Idinja hanja 3 sadja, sekarang telah
mendjadi 5 dan sekarang lagi di-

me-

ikan

maan

nement dan moelai berlakoe pada
tahoen 1936.
5

eerintah tentang
Ini perloe diadakan,

donesia

lainnja

"Redjang Setia
Jjang dapat
gelijkstelling dengan H.I.S. gouver-

toesan-poetoesan con
one

masakan2

9 H.I.S. particu-

nja Redjang Setia

P.S. LL

Djoega

kita

diambil
berlakoe

“didirikan,

si

pemoedengan

antaranja

tahoen

j
dan

Dalam tahoen

lea, Ban

babi,

maka

oedoek

(| Indonesia ini ada

k Bini sana
1Gaga

minjak

didirikan adalah

-Igouvernement.

) st seloeroeh pergera-

atau

ce H.I.S. par

emoeda tadi, ka kesepakatannja
Goeroe-go:
rgerakan pemoeda djang.
m 2 aga tidak me dari Dept. Onde

an diadakan

ging

tidak pakai da-

masakan2

jang dinam kan ,,Redjang

(ISetia”,
1933.

speciaal

zonder toelang,

Bca
bagi
emoemnja,

sebab-sebabnja

bikin

1707

anahasi
Mia Dn

sebagai

i lakan pendirian '

oeroet . meremboeg jang berarti satoe ker
adanja congres tsb. pendoedoek Redjang

Kita

BAT.

Maag

“merasa
kan

TELEF.

telefoon 1810 WI.

.

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,
soepaja tidak kehabisan!

sendiri, dari

sekarang mengambil

tindakan
lain dengan mendirikan
pergoeroean
Taman
Siswa jang
terboekti sekarang telah mendapat
75 orang moerid. Kita do'akan akan
madjoe
dan mendapat perhatian!
Kalau memang gouvernementmaoe

sama Tasmwan kaoem

oem

,,Redjang

Setia“

mengapa

tidak
semasa lagi ketjil dan beloem madjoe dahoeloe? Tjamkanlah! Aa

teroetama

haroes

»-|diingat bahwa mereka itoe haroes
| mendjadi iboe.
) Mas Cloboth |
Djoega terhadap kaogin lelaki spr.
jg ng pn andjoerkan soepaja toeroet mendja

elisan. jang

boekan

Ong Sien Tjian 3e. prijs 1 djam 7
menit dan masih ada 7 orang lain-

Inja jang mendapat

:

poeteri haroes selaras dengan|

'kepoeteriannja,

uli

kanitoe

Ya

jang

4e, sampai 10e.

prijs, jaitoe toean2
Moedjono,
man, Mardjani, Meyer, Haril,
man dan Kian Tik.

SiDji-

Perloe agaknja diterangkan
ni, bahwa jang mendapat le.

disiprijs

jalah ketoea dari
rennen

ga keloehoerannja kaoem poetri. Da- |

sub-comite

wiel-

itoe sendiri.

Taraf membitjarakan hal ini spr. koe

— Ipas tentang tingkah lakoe beberapa)

SPORTWEEK
'kaoem moeda jang semata mata ALGEMEENE
DONESIA
DI SOLO
merendahkan deradjat kaoem poetri.
Adanja onderbouw? P.S.LI. bagi
aoem poetri itoelah oentoek mendidik pemoeda2 poetri kearah keba

Pemb.

M. menoelis:

IN-

|

Balapan speda, Ahad pagi 16 Oct.

Tennissen

Ahad

pagi 16 October
pag

k tjaraannja

Solo—Sasal Magelang
A 6—3 6—9
5 Kalkhoven
Solo—Wirjodarsono
Solo 4 6—5 6—0
6 Soeparin
Solo—Sirad
Solo 6-—0 6—0
7 Latip Soerabaja—Srinado Solo
A46 86—4 6—1
8 Prawirosoeprapto Mataram—Ku
dy Solo H5 6—2 6—1
5
Santoso Soerabaja — Soehardjo
Mataram &4 6—1 6—1
:
10 Ketje Djakarta—Soetantyo Solo

telah

diadakan

tamplek,
Setelah

pertandingan

bertempat

dioetjapkan

di

bola-

Sriwedari.

pidato pemboe-

hannja seperti berikoet :
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enak S4 6—3
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ena
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Ie Mina Doa
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23, aran
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Po19 ea
ae
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Ter

Solo—Kasiban
A

6—3
Pa

aga
aan

Blitar

6—36—3

bisa didapat per- rimaan. Dari pada 43 orang jang ter
1. nona Koes Iskandar Magelang
Haa
hanja ada 37 orang jang
Doubles bagi toean-toean:
pat toeroet perlombaan itoe. Djam — nona Soekengsi Solo — "6-1 6-1. 1. Soepadi-Soetirto Solo—SoepartoHE Sesoedah spr hatoerkan maaf,
a djika ada kekeliroeannja, laloe meng 8 pagi nona F, van Gils memberi
2. nona Soebarniati Soerabaja — Soehardjo Mataram 3—66 44—6
tanda schot, laloe berangkat
ber- nona Tinkelenberg Solo » 1-6 6-5 4-5 2. Rudy-Darsono Solo—Kalkhove— Ihabisi pembitjaraannja,
Mol Solo 5—6 2—6
' Pimpinan menambah sedikit kete lari mengambil djalan Mangoendja3. njonja Soetardjo Solo—-njonja
jan, Lawyan, Kartasoera, Tegalgon Iskandar Magelang — 6-2 6-2.
3. Ketje-Sas
Djakarta—Sirad-Darrangan tentang rendahnja deradjat

toep verga

do, Pakis,

Wonosari, Daleman, Baki,

menoe
Gemblegan, Tipes dan finish dimoe
dering ini dengan oetjapan terima ka stadion Sriwedari lagi.
1. Kasiban Blitar—Sarwono
“Ulkasih dan MN
pada djam 12
nogiri
» 6-4 6-1.
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jang
mendapat
prijs
jaTe
hari.
aa
lah toean2:
kaoem Te

d

ini

ri, begitoe djoega pengoeroes I.S.I.
bersama sama dengan komite pene

4 Soekardi

Pada hari Ahad pagi : 16 Oct. .'38

ikan dan keselamatan. Djoega ditePada hari Ahad-pagi 16 October kaan oleh toean Saetardjo Adisoebe rangkan faedahnja pendidikan se 1938 telah diadakan balapan speda. tirto sebagai wakil sub-comite ba1S” Itjara Islam pada kaoem poetri.
'Djam 7,30 pagi semoea telah ber- gian tennis, djam 8 pagi pertandiPengabisan tidak diloepakan di 'koempoel dimoeka stadion Sriweda- ngan dimoelaikan. Adapoen kesoeda
terangkan kewadjiban poetri dalam
Islam dan andjoerkan soepaja pem

AAN

Hak

lelaki spr. mengatakan djangan sam
pai keliroe, djangan kesasar, djadi
|haroes menoeroet perintah Islam
jn sedjati.
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merosot deradjatnja karena mereka
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: 5 go Solo — Tawidjo Blitar
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4. Latip-Santoso Soerabaja—Srihadi-Soekar Solo 6—2 6—1
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| parto-Rahardjo Mataram 6—0 G—1
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4 6-4 6-0,
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tahoekan dimoeka microfoon

PROGRAMMA

pagi

23 Oct.

Genderan

poengan

dan

Tjlem-

1,— siang Toetoep
5,— sore
'Lagoe Krontjong
Hal ,,Het volbrengen
6.—
sore
“wang 'koelit dalang 5.30
5
Lagoe Hawaiian
van Gods wil“ oleh t.
| Ki Dhono angan
F3 Pa 3
Lagoe Djawa
dr. H.A. van Andel
— tjeritera Bronto Lara Ke
Berhenti
6.30
'Muziek Hawaiian soko
. dengan gamelan VOR
7,— malam Berita sk. Indonesia
ngan dari
,,The Haorkest jan Kreinatin 720
,,
-Lagoe Tionghoa
wajian Islanderg”
oleh Mbok) Tas mara
7.30
2
Lagoe Ambon
7.30 malam Persoverzicht
oleh t.
smoena La
&
7.40
,,
Berita sk. Soenda
mr.
Moh.
Dalijono
. Berhenti
| 8—
Lagoe Melajoe
Krontjong-orkest soko
Bi
1
8,30
,,
- Gending Karesmen me
ngan
dari Legioen M.N.
ngambil tjeritera ,,Tja
Naah
Toetoep
tjaka Ligar”
1,

Sk
2

NIROM TIMOER

“Djawa Barat

”

5

12—

Fa inna
HH 103: Batavia nu 190
PLP 27, PMH 45, PMN 29.

,,

Toetoep.

1g - 23

M.

:

Djoemat
5—
«

ul

sore

6.—

19

Plaat? Ig. bermatjam?
Hawaiian-muziek sokoj.
ngan
The
Loh Hwa
Band

chabar
dalam bahasa
Belanda
(Radio toneel Wajangorang Sriwedari tjeri
tera Alap-alapan Setija
Boma bertempat dipen
dapa padoeka
KRMT
Widhaningrat
Toetoep.

njanjikan oleh t. Soe-|
aman

aro

jang baharoe |

oe

Soenda pakai

ketjapi dan soeling
Peladjaran Tari Djawa:
oleh t. R. Soedhardho|

: : 140
8- 3 malam
Wa

G

Sastrosoewignjo Bat,

KI

Berita2 s.k. dan dagang

Radio-Toneel

Saptoe

,,Shiong

Dihoeboengkan dengan
penjiaran SRI. di Solo
centoek Wajang-Orang| :

3.50 sore

' Sriwedari,

430

mengambil

tjeritera:

: 8.—

seileodlayan SetioBo-|

mo

aa

”

|

1 6.30”

tniad 5 Toetoep.

Krontjong Mindert:

era ,,Babu Rosina”

tara
3 naa

3 Maan AA

Te

Se

6.— pagi

“Postoepi:.

Sabtoe

sore.
Aa

5,40

6.10,

tinggil Keraton
Plaat? Ig bermatjam2

1.20

Berita pers dan chabar

Mi nggoe

-

6,30

,,
G

a Ki Nan

oleh i

£ Poerawi-

5

De
Wei
5.— sore

bahasa
:

: Melnsottan
”

Ketjapi
aye

kest dipimpin

oleh t. Gloendoeng, dil
DA

oleh

Miss

6.30

,,

Wirjodini-

1.20 lohor

Perkabaran

1.32

Accor-

Omroep Orkest
Banjo Bands

2 —

Mengoelangi pekabaran

2.20. :
| 2.30
».—
5.03
"6—

Wajang-Orang

And

£

RAND).

Model

Djoega

Passar

28

1938.
Harga
moelai f 1.75 sampai 4 265,
Helmhoed sobia f 0.75 — # 1.75 (vlekvrij).

sedia

sBABA

Firma

Senen

No.

OEIJ

Oct.

,,Sriwe-

dari"
Toetoep

”

Sabtoe,

Soerabaja Il Golflengte 68 m
dan

IV

129m

oleh t R Sastrowiratmo
7.— malam Pers-overzicht oleht R
Saronto Koesoemodir- |

12.25
Ya
1,05

”

”

Handoko
Lagoe Tionghoa
Gamelan ,,Srie Katon”
|Memperdengarkan Gamelan ,,Kijahi Kanjoet

Mesem”

dari

Astana

HAK

Tel. 5678 WI.

Batavia-C.

169

Bee

POMPA

AIR

Dengan gampang bisa digoenakan boeat
segala keperloean. Kita ada sedia Monteur boeat pasang dialas Soemoer, begitoe
djaega boeat soemoer-pantex (soemoer
Sedia
ijoekoep
onderdeelen,
boor).
Prijscourant gratis.
Importeur,

NIPPON
Slompretan

(Parapatan

SsHOKAI

Senen 60. Telf. Wi. 1489,
BATAVIA-CENTKUM.

No. 39.

Bongkaran).

SOERABAJA.

PANTJARAN

Doewet

33.

SEMARANG.

AMAL

Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi,
Dikirim

22 Oct.

Plaat? lagoe Hawaiian|
Lagoe Hawaiian
Kinderuurtje Boesta- 6.30 pagi
Toetoep
1,15
noel - Atfal dipimpin
Lagoe krontjong dan
li
1
Pak moen
stamboel
Krontjong-orkest Apol
11.30
:
'Lagoe Soenda
”
lo hadiah padoeka BRM
12.— siang Causerie tentang hal
Soebardjo
oeroesan roemah tangToetoeps
ga oleh njonja Tj.
Hawsaiian - musica oleh|
Tentang hal ,,Koeroef”

GEMOEK"“

BOEN

dagang

“dan rapport-rapport
Lagoe
Tionghoa
dari
Canton
Lezing tentang hal ,,Eyaa
konomi“ oleh t. Roes. Ian Abdoelganie
'Dihoeboengkan dengan
7
Zender S. R.I. di Solo
dan memperdengarkan

7.30

y

2000

OPLAAG

Pengadjian Al-Goeran

djo

RB

Membalas soerat soerat

1

P.P.M.
-toneel Wajang
tjeritera Manondipendapa padoe

SRI-widani

dilitan

Piano

deon Band
Omroep Orkest

57

Berita soerat kabar dan

#IE

8.30

London

Toetoep
Pemboekaan
Kalmin Concert
Vooravond concert |serieus|
7.—- malam Perkabaran
Pemand. programma
1,20
Mana soeka fpopulair)
1.23
Causerie GA v. Bovene
1.50
"810
Omroep Orkest
Crescendo"
8,40
Omraep Orkest
9.10
Int. cabaret-klanken
9,40
10.30
Marsch Belanda
nan ,,Kridomojo“ dari 10.45
Foorman's Band
Solo»
Toetoep
12.—
Lagoe Hindoestan dan
1401,
B.R. V.
Urdu
Batavia I 157,89 m. Batavia II
Dihoeb. dengan Gedong
Stadstuin dan memper 61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soedengarkan programma kaboemi 12,18 m.
Djoem'at, 21 Oct.
perajaan tahoenan dari
perhimpoenan ,,Langen
5.— S0re
Permainan The Hodlars
Sworo“ di Soerabaja
5.30
Lagoe Afrika Selatan
Toetoep
1.—
”,
6,—
Cursus B.R.V. tentang
Stenografie ,,Groote"
PROGRAMMA NIROM
6.30
Lagoe beranekawarna
11
Penjiaran Barat
6,45
Berita pers
7. — malam Orkest
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
Pertanjaan oentoek a7.15
atas205m. West-Java : Batavia 126,
nak2 oleh Oom Frik
| Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che1.45
Adalbert Lutterdengan
ribon 108, Pekalongan 92, SoekaboeOrkestnja
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe8.—
Cello-recitel
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
Njanjian Beniamino
8.30
25 m. Soerabaja III 196, Semarang
Gigli
6
122, Malang
Djokja 181, Solo 188,
Beni
Phohi Relay
Tjepoe 186.
9.10
Beberapa Viool-soli
9.30
Marek Weber dan OrDjoem'at, 21 Oct.
kestnja
5.— sore
Pemboekaan
10.15
Banjak soeara, banjak
503
33
Lond. Mus.Hall Orkest
lagoe-lagoe
6—
Peladjaran menjanji
11.—
Toetoep
6.40
,,
Berita Disco
"Sabtoe, 22 Oct,
7 — malam Perkabaran
Lagoe gramofoon
7 — pagi
Tah
Pemandangan program
Berita pers
7.30
ma
Melandjoetkan lagoe
7,40
TP
aa
Muziek Serieus
gramofoon
ot
ii
Tentang
hal Tetoem3.— lohor Toetoep
boehan
5.— sore
Orkest
8.10
,,
Concert Orkest. Hotel
9.45
Program.
anekawarna
des Indes
6.15
Chansons
BA
nh
Willy Derby menjanji
Berita pers
6.45
9—
Radiohoorspel O. T, V.
7.-— malam Progr.
anekawarna
Soerabaja
1.45
Programma permintaTea
Kamermuziek
an jang beranekawarna
958
Berita koers
9.45
»Bonterij”
10—
Omroep Orkest
10,45
»Van Ivoren Toetsen”
FO,
Lagoe Dansa
Lagoe anekawarna
11.15
Ne
Toetoep
12—
Toetoep

TOKO

Memperdengarkan Gamelan ,,Kijahi Kanjoet
Mesem”
dari Astana
Mangkoenegaran
di Solo
Lagoe Tionghoa soda
Ketoprak dari perhim
poenan ,,Krido Moeljo:
dari Solo
Lagoe krontjong
dan
stamboel
kabar

Zr

Soetji

22Oot.

Donge-

Extra Pat Iem dimain
kan oleh Pat Iem Orkest, dipimpin oleh t.
Oei Tiang Kiet
sore Lezing tentang hal pel
ladjarannjaNabiKhong
Tjhoe oleh toean Tan
. Sioe Hie
Memperdengarkan soea
aa
ra dari Miss Roeslin
(-— malam Berita2 s.k. dan kabar
Gagang
Membalas soerat2 dan
Pen
rapport2
Memperdengarkan Ke(20 toprak dari perhimpoe

'Toetoep.

diteroeskan del

Te

5.—

7.15

ka KRMH
ngrat

— ngapore mengambil tje

11.—
11.03
11.40
12.— siang
12.30

BAROE TRIMA topi vilt model jang paling baroe (SMALLE|

Solo 11 120 m

Hawaiian -orkest soko

An Dearva Opera da2 Bi

Oh me

Se

boeat anak-anak

FERI

Soerabajall 68 m, dan IV 129m, Se
marangll1il m, Djokjall 128 m

1 — matan

chabar dalam
Belanda
1

3

“Djoem'at, 21 Oct.

Gamelan Kg Kj Moeng
gang Patalon dari Se

ngan
Radio
koelit
bawa

ea PMN 29 (M)

as

Oct.

raton
Toetoep.

5 Sa

Timoer

rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja
IT 128, Semarang II 111,
Solo II 120

pagi Peladjaran beksa Beda 6,30”
ja dan Srimpi dari Ke

Tih Hui“ tjabang Ban 10.—

| doeng, mengambil tje'ritera: ,,Siapajg Salah" |

dalam 3 bahagian

22

TIMOER

SoerabajaI 31, Soerabaja II 95, Soe

21 Oct.

sore
Studi £ Orkest dsdotal.
aneka
Gloendoeng,
di 7.30 malam Berita pers dan chabar
hirman dan Miss Netty |
Diteroeskan dengan la

NIROM

Djawa

Golflengte 86, 96.

:

dan

Gymnastiek
Gramofoon muziek
Idem
'Toetoep
Pemboekaan
Serieus Concert pagi
Oentoek Kaoem Iboe
Gramophoon muziek

”,

PENJIARAN

S. R.I.

PMH 45 M, Batavia 1 190 Ban.

129m,

ngan
anak-anak dari
cemoer
3 —9 tahoen
dipimpin oleh Boe Djar
Gending gending Djawa

Batavia “ip 190 M, Ban-

Mete

IV

Djokjall 128m

Njanjian

sore

Jaseng IT 103 M.
: 1 Sa

dan

marangll 111m,

Solo Il 120 m

Toetoep

|8

6.30 pagi
6.45
(er

'Toetoep

lagoe jang baharoe

Aa

Tabtoo 28 an

Mangkoenegaran
di Solo
:

| Klenengan dari Tetana

lagoe2|

para

kepada

Negeri, serla

SABAN

Tjabang2 dan

TERBIT

EXEMPLAREN

seloecroeh

langganan

dan

Indonesia

loear

Groep2 Moehammadijah.

MOEAT

KARANGAN2

ANTARANJA:

Penjebar semangat. Fafsier Al @oeran (ketrangan djelas)' Halaman
Poetri. #Biografie. Pemandangan locar Negeri. Ilmoe Djiwa, At-

Tauhied. Pereconomian, Pengadjaran dan Pendidikan d.L.I.
HARUA A5BONNEMENT BOEAT,
di Indonesia

kwartaal

f 3.—

setahoen, f1 50 setengah

tahsen,

f 0.75

satoe

atawa 6 nomor. Loear Negeri selahoen f 3.50. FEMBA-

JARAN DIM EXA.

' OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE,
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghsdapi hasil
dapat
besar din menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan
rabst banjsk.

PERMINTAAN

langganan atau perfjontohan Panfjaran “Amal, moeat

Advertentie alawn lartef, serta pesan

Administratie
Kramat

No.

5

BOEKOE2

toelis

»PANTJARAN

padns

"AMAL"

Katavia-Centrum

ban YA,

Pra - Netty,

Saat

Ma

Es Djoem'at 2
Iberi keterangan tanda kemiskinan,

Pertanjaan apakah Pemerentah
sependapatan dengan penanja,
yItas
Dewan

Pe rtanj
| Ra'ja
| Pertanjaan

an
Fe
3Baskara

F

Idihadapkan

ar Deli“ jang
eloearan tang-

1938 telah di

art

rkepala

: »Kem-

'jat dibinasa-

tanam?an )

wa

tanggal 22 Ok- ngei

Mati

'kampoeng Soe-

|

an

ter
di wai. Landrech

Deli)

haknja

lakoekan

didasarkan pada ketentoean dalam
artikel 16 sub le letter b dari vi-

contract tahoen “37
embang, Soe- beberapa
ang telah ditoentoet geerend politiek
Barat, Tapanoe kehakiman oleh karena mereka itoe dengan zelfbestuurder Deli, jang di
(Aneta)
eri sebelah Banipah, meski- teken pada itoe waktoe.
2an
penoempang menebang tana
ada

, |ladangnja sen
bisan

da hari

soerat
6 sore

bersang
disebabkan hal itoe, Jg
hal
koetan soedah memadjoekan

gan djam 12,30 maerat

di tanah

Seorang nam:
mendapat dendaan

Djoem'at

ober 38 djam

biasa

hari

Oktober 38 djam

an

zelfbestuurs-

dimoeka

rechtbank ditempat itoe daripada di
'hadapkan dimoeka Landgerecht, hal |
itoe tidak bisa. Pemerintah tidak
Isependapatan dengan penanja. L.
Katan terseboet diatas telah diha-|
dapkan dimoeka pengadilan karena
dikenakan hoekoeman tentang pentjoerian daoen nipah dari palmen
jang terletak di-ondeneming Seroe-

dibinasakan oleh
pos oedara de 'Soematra-Timoer
Seroewai, dan bahwa
onderneming

oer dan

semestinja haroes

bahwa L. Katan

Kaboepaten
“Mr.-Cornelis.

al 22 October 1938|

Kabar

baik.

Katan
telah Pembantoe menoelis:
Landrechter f 5.
Berhoeboeng dengan

itoe kepada pembesar Negeri, akan

bertambah

Propaganda

'meneroes membinasakan

sak tanam2an nipah. '

No. 1

ministrasi ,,/Pera' dikeloearkan prijsvraag sebagai berikoet:

|

4
#

TAMIN
Rea

DJOEAR
Tek

2

nja permintaan jang hendak menje
kolahkan anaknja pada bagian onlah mengambil kepoetoesan oentoek
mendirikan cursus goeroe desa. Boe
at tempatnja telah ditoendjoekkan

Oentoek ongkosnja di
taksir banjaknja f 924,— Wang ini

—

Totaal 24 prijzen seharga

f 250.--

Peratoeran:
1. Jang boleh mendjawab prijsvraag ini hanja langganan s.k. ,,Pe
mandangan“
jang telah membajar
oeang
langganan
boelan October
atau Nov. atau Decemher 1938.
II. Tiap tiap djawaban haroes di
sertai postzegel a f 0.10 (oentoek
onkost administratie dan pemboekaan) begitoe djoega recu postwissel atau kwitantie oeang langganan.
III. Seseorang boleh mengirim:
kan
lebih dari
satoe
djawaban,
asalkan tiap tiap djawaban (envelop) memenoehi peratoeran ke II.

akan diambil dari onvoorziene uitgaven.
berita itoe.|'
rentah betoel : aknja
1
Pada tanggal 1 October jbl. oen
Djika benar warta terseboet, pena- toek candidaten goeroe-goeroe itoe
'agendanja sebagai beri nja harap ingin mengetahoei :'
di Bekassi telah diadakan examen.
»$
a. didasarkan kepada hak mana- Selainnja dari candidaten laki-laki
1. Mengesahkan notulen persida- kah onderneming Seroewai membi- banjak kelihatan jang ikoet dalam
an Raad pada tanggal 6 Juli '38. nasakan tanam?an nipah dengan ta'
oedjian itoe dari fihak istri. Hal
rstel menetapkan ,,Verorde- mengadakan peroendingan
lebih
IV, Djawaban haroes dikirimkan
slachten en keuren van doeloe dengan jang poenja dan ta' seroepa ini diterima oleh ra'jat de- paling laat pada tanggal 31 Decemngan sangat kegoembiraan dan ter
bruik van de algemeene memberi keroegian keroesakan :
oetama ra'jat menoenggoe poela bi ber 1938 dan atas envelopnja diboe
aatsen en den verkoop van
b. apakah betoel, bahwa bestuur lamana didirikannja sekolah2 oen- boehi perkataan ,,Prijsvraags.
in het Regentschap Meester terhadap soal itoe beloem mengam
V. Djawaban-djawaban dari pemsakan kepad
s” (verordening memotong bil poetoesan, walaupoen jang ber- toek tanah-tanah partikoelir jang batja jang tidak setia dan jang ti
n
memeriksa chewan,
memakai sangkoetan telah memadjoekan hal telah lama didjandjikan itoe ?
dak menjoekoepi peratoeran diatas
—
O—
pemotongan
oemoem
dan itoe,
pat pen
AN
tidak akan diperhatikan.
Bekasi akan mendapat roemah
joeal daging dalam Kaboepaten
c. apakah Pemerentah tidak seVI Pemboekaan akan dilansoengsakit
sster Cornelis) (regentschapsblad pendapatan dengan penanja, bahwa
kan dalam boelan Januari 1939 di
Kotta Bekassi ta' lama lagi akan moeka jury,
L. Katan terseboet diatas, seorang
mendapat
roemah-sakit.
Roemah
VII Poetoesan jury tak boleh di
zelfbestuuderonderhoorige, semestirdening
(verordening
em nja dihadapkan dimoekanja zelfbe- ini adalah atas initiatief Reg. Raad bantah dan tentang prijsvraag ini
(regentschapsblad no. 31).
stuursrechtbank disitoe djoega dari Mr, Cornelis dengan dibantoe oleh tidak diadakan persoeratan.
“
rstel mengobah
verordening pada dihadapkan dimoeka Land- wang Toean-toean Tanah seperti:
Soerat soerat djawaban
haroes
nenzorg (regentschapsblad no.32) 'rechter.
I. Toean Tanah partikoelir Teloek dikirim langsoeng kepada: Pera di
5. Permintaan perkoempoelan pe
poetjoeng
f 1200.-- Tasikmalaja.
meliharaan orang-orang jan
jang roe-|
Djawaban
Pemeren1I. T. Tanah partikoelir
sak ingatan2 di Hindia Nederland
tah, terkirim
17 Oct.
Bekasi Oost
f 800.—
oentoek mendapat subsidie banjakAn
Malaria di Priok.
IN
III. T. Tanah partikoelir
S1
f 180.
p-t
p
a
Babelan
f
300.—
Tentang
tambak.
- Warta dalam ,,Sinar Deli“ terbit
IV.
T.
Tanah
partikoelir
Berhoeboeng
dengan
berdjangkit
tanggal
21
dan
25
Maart
jl.
ten20.
rstel mengo bah begrooting
Tamboen
f 850,— nja penjakit malaria di Priok dan
Kaboepaten
tahoen 1938 kedoea tang membinasakan tanaman-tanaV.
T.
Tanah
partikoelir
tjara-tjara membasminja, maka di
man ra'jat ditanah consessie perta
ali
no, 34),
Pondok
Gedeh
f
350.—
persidangan Dewan Kaboepaten Be
nian
di
Seroewai
jalah
mengenai
perkoempoelan
tawi dimadjoekan
oesoel
oentoek
«
oentoek - mendapat perselisihan antara concessionaresse
Roemah-sakit tsb. diatoer sedermemboeat ondang-ondang jang me
ntschapsblad no. 35). N.V. Chunghwa Plantage dan Han- hana
“doeloe,
akan
tetapi
tjoe
gengobah beslit ten delsmaatschappy dan beberapa o- koep modern. Ta' djaoeh dari itoe nentoekan tentang tjara mendirikan
kampoeng Soe- roemah-sakit akan didirikan roemah dan mempelihara tambak.
0
(regent- rang pendoedoek
Ketoea Dewan
terseboet
toean
ngai Mati, jang sama saling minta oentoek mantri-verplegernja.
Boepati
menerangkan
dengan
panmendirikan cursus haknja terhadap nipah complex jg.
Soeatoe langkah kemadjoean. Kita
djang
lebar
so'al
terseboet
dan
mem
terletak
dalam
batasnja
ondernedjar Goeroe2 desa
disini ta' loepa atas beleidnja fihak
peringatkan
djoega
pembitjaraan
ming.
shapsblad no. 37)
B.B. di Bekasi teroetama t. R. HarN,V. jang terseboet diatas moela djadiparta Wedana Bekassi jang se beliau dengan D, V. G.
. Visiestukken
Selandjoetnja diterangkan bahwa
moela bersikap menjetoedjoei ter- karang, dalam ini pendirian. Bravo.
n| 10. Rondvr aag
kaboepaten Betawi mempoenjai tam
hadap permintaan pendoedoek kam
— 9 —
bak lebarnja 1800 bahoe dan bahpoeng terseboet, oleh karena mere
Siapakah jang poenja ?
Tentang nama djalan
wa adanja ondang-ondang tentang
ka itoe ta' mengetahoei tentang
Dengan
perantaraan
,,Pemanda- itoe, berhoeboeng
Keberatan memakai na- pembelian tanam tanaman ra'jat
dengan malaria
ma “gang”.
ngan“
Mandor-politie
kp.
Walahir haroes diadakan.
dibawah rechtvoorgangers jang doe
minta dikabarkan bahwa pada tgl.
| Ben W mempersilahkan kepada loe.
Kepada boepati-boepati di KraMN
kan
menetap
oentoek
raad
Tang
Gemeente
n
Miski
Roemah
Kemoedian ternjata baginja, bah- 13 September 1938 siang, didjalan wang dan Mr. Cornelis akan dikirantjangan
oendang-oenjg diberikan saban nama nama djalan jang baroe dan wa dalam tahoen 1919 dan th 1921 besar telah diketemoekan 1 pak rimkan
@joega penggantian nama2 djalan sama sekali ada sedjoemlah oeang boenzkoesan koelit mateng. Ditaksir dang itoe, sebab di kedoea kaboepa
£ 13857,80— jang dibajarkan kepada harga f 100.— Sampai sekarang ba ten tsb. dan djoega tambak.
.| Pertama ini berhoeboeng dengan ra'jat,
Toean Wiriaatmadja meminta soe
sedang ditambah poela beheer rang tsb. masih disimpan dalam roe
ve-|djalin djalan baroe di kp. Bloentas der onderneming jang doeloe telah mah mandor-politie tsb.
paja oendang-oendang jg akan diamen peran
II dan beberapa djalan di Sawah berdjandji sanggoep ! bersoempah,
dakan itoe dilakoekan dengan tjara
Besar III jang beloem mendapat bahwa segala hak ra'jat telah dibeli.
Madrasah Alhidajah
jang baik. Toean Djajoesman weakan rondvraag toe- Nhaaa
ae Ie
an Se IA TA
Tanggerang
berpendapatan
Kelak, Saptoe malam
Minggoe, dana
Satoe sama lain concessionaresse
ang menanja apaSelandjoetnja dimadjoekan kebe- memberi alasan oentoek menolak se 22/23 October 1938 moelai djam bahwa sekarang soedah sampai keengoet bea djika
ratanoentoek memakai nama “gang" gala keroegian nipahpalmen jang di 7.30 oleh comite ihtifal Madrasah pada waktoe oentoek melakoekan
Iseperti gang Soemantri, gang Toa- tebang olehnja. Satoe penjelidikan Alhidajah akan diadakan ihtifal di oendang-oendang tsb berhoeboeng
'Igong IX, X dan XI jang terletak se ig seteroesnja diadakan oleh Zelf- gndoeng Madrasah terseboet, ja'ni kebanjakan orang jg mempoenjai
tambak itoe djarang memeliharanja,
“r. Ibelah Selatan Prinsenlaan. Jang ber bestuurder bersama-sama dengan Gang Lontar. IX
—. (9
«
sehingga terbit penjakit malaria.
a.lalasan bahwa nama gang itoe me- bestuur Europa telah berhasil, bah
Sesoedah diadakan sedikit pertoe
“Inoeroenkan deradjad djalan2 itoe wa pada tanggal 18 September 1937 Perhoeboengan Semarang—Betawi.
karan pikiran maka oesoel itoe diIdan tidak sesoeai dengan keadaan- oleh Soeltan Deli dengan lesan di
Menoeroet kabar dari Semarang
nja. Lagi poecla menjoekarkan pen terangkan kepada reclamanten, bah moelai tanggal 3 November kereta terima.
Persidangan
itoe dikoendjoengi
djoealan tanah peroemahan disana. wa N,V. Chunghwa Plantage en S.C.S. doea kali akan dihoeboengkan
. IOleh karena djalan2 terseboet me- Handelsmaatschappy ta' oesah mem dengan kereta S.S. di Tjirebon se- djoega oleh Ass. Resident Betawi
mang lebar, maka B. en W. berpen beri keroegian sedikitpoen goena hingga sekarang perhoeboengan an- toean J.W. Haeften.
Tentang oendang - oendang jang
ja-|dapatan bahwa permintaan itoe pa tanam-tanaman nipah jang terletak tara Semarang dan Betawi ada doea.
baroe itoe dapat dikabarkan:

Dewan Kaboepa. mengadakan

ai

&

Diatas ada 2 helai visitekaartjes
dari doea bangsa Indonsiers jang
telah
ternama
dan
tidak
asing
namanja
bagi
pembatja,
hanja
lettersnja diboelak balik.
. Tjoba sekarang benarkan letaknja
letter-letter itoe.
Siapakah 2orang Indonesiers itoe?
le prijs: 1 Radiotoestel hargaf 90.—
2eprijs: 1 Speda (fiets) toean
£ 50.—
atau njonja
3e sampai .4 prijs: Istel bakal pakaian keloearan Fabriek ,,PERBOE” Bandoeng
af 5—
£110.—

mengroe- |di Kebajoran.

Penanja memohonkan diri mema
kepada Pemedjoekan pertanjaan
.

Prijsvraag

1938

Atas oesaha Perspropaganda & Ad

derbouw, maka college Gecommittetapi sampai waktoe ini beloem di teerden Reg. Raad Mr. - Cornelis te

ambil ketetapan jg memoeaskan.
Seteroesnja menoeroet berita diatas
maka onderneming Seroewai teroes

October

poen mana

Begitoe

Gg.

ilakan mendapat nama lain.
Iboeng

|Zecha

Toagong

Berhoe

dengan perobahan ini Gang

dan

G.

Ceylon

akan

diganti

'Imendjadi Zechaweg dan Ceylonweg,

djalan jang ada di sebelah

|Isedang

selatan Asemka

akan diberi

. IVoorrij Noord, oleh karena

nama

djalan

dionderneming Seroewai
Sebab tanaman lebih doeloe soedah

dibeli. Terhadap

poetoesan

ini

para

reclamanten tidak menoeroe-

tinja,

sehingga

ta'

ada djalan

Kereta jang berangkat kedoea di

hoeboengkan djoega
dari Soerabaia.
Tapis

daripada me-

njoeroeh mereka menghadap hakim.
Dari keterangan terseboet diatas
ternjata, bahwa menoeroet penda-

Di Gang
Taman

Pengadjaran

vid.

edian dimadjoekan permin
aa

Itaan Mean
Tan
asoeroeanwe

Njonji

eelhuysen-Naudin oleh

ganti

van Daalenweg

dengan Generaal van Daa-

SY lenweg, oleh karena pangkat orang

“|jang diambil namanja oentoek dja

lan itoe tidak

B. en W.

boleh

dipisahkan.

berpendapatan bahwa oe-

'soel ini tak ada salahnja djoega.

Lontar.
Islam,

atau

singkatnja ,,Tapis” Gang Lontar IX

Pemboeatan
dan
pemeliharaan
tambak-tambak haroes dengan soerat idzin dari College van Gecommitteerden. Fatsal jang ke 7 menerangkan bahwa kesehatan djangan
sampai terganggoe adanja tambaktambak itoe. Gecommitteerden boleh mengambil sikap djika ternjata
fatsal terseboet tidak dipenoehi. Jg
melanggar
akan
mendapat
hoe-

No. 7, loesa, malam Minggoe 22/23
October 1938 akan mengadakan pes
ta dan pertemoean
dimoelai djam koeman pendjara atau denda.
tanam?an nipah.
Dari keterangan itoe djoega ter- 8 malam.
Agendanja ialah: pemboekaan oleh
Wakil Consul Zwitserland
boekti,
bahwa
oleh pihak bestuur
Pada beslit Goebernemen ditjatat
soenggoeh-soenggoeh telah diambil ketoea (t. Hamzah Hajat), pembaSetelah ini maka para tjaan @oer'an oleh Njonja A. Hajat, bahwa wd, Consul Zwitserland di
poetoesan.
reclamanten
beroelang-oelang pen- tentang pendidikan oemoem dan ke Betawi, selama consulaire agent jg
dapatan memadjoekan perkara itoe adaan sekolah oleh Njonja Zainoed- adi di Soerabaja tidak ada, ketjoeali
dihadapan Raad van Justitie Me- din, pidato anak anak, pidato teta- pekordjaan sendiri beliau moelai
1 November 1938 merangkap mewa
dan. Dalam hal ini maka H.P.B. di moe dan penoetoep.

“ Ijang ada di sebelah oetara dari patannja bestuurinstanties onderterseboet namanja Voorrij- neming Seroewai, berhak menebang
- Idjalan
Pe
Dn
2
La
, Ke

N. I. S.

— (9 —

bagi pihak bestuur

lagi

kereta

—O—

sana

telah

sanggoep

sedia

mem-

9

—

kili consulaire agentuur,

se
1
4

MEREBUS

-|toet dipenoehi.

Ip

Waktoe di

AN

Blaradja jang

eta,
sorol

“SERVICE-STATION" KATJA MATA:

g ini datangnja
-kapasal peran
KapalFormo
jang hendak menoe-|

dari

|djoe de Amoy.
|
Barisan2 Tionghoa jang

aa
ada di

Katja mata jang ,doedoek" tida betoel, ada satoe soem- 1
ber dari kadjengkelan dan kadang kadang dari sakit
kepala.
Kapan toean poenja kafja-mata koerang beloel, sebab
»doedoeknja“ tida enak, soeda moelai ,koerang lerang”,
d,adi bengkok, atawa soeda kloear dari ,pasvorm“ ....

-. pantai Fukien itoe telah menerima |
ksi2
oentoek menga
a| beberapa instr

kapal-kapal pe

. Imat-amati geraknja
Irang Djepang ini.

Sovjet moelai bertjampoer lagi.
Tokio,

Berita-berita

. memberi
gedong Mudi

Kita poenja Kliniek-Katja-mata telah did riken
jang sampoerna dan satjara achli.
Service
berihken
boeat
Toean bisa toenggoe sebentaran!
Kita poenja tariet boeat pembetoelan ketji'2 ada ringan sekali.
5
Pembetoslan kstjil ketjil pad a katja mata jang dilever o'eh kita,
dikerdjaken dengen gratis.
N. B.

Pers dari Harbin

mewartakan, bahwa pada hari
Selasa sore jang baroe laloe11

r en Water

“Waterstaat

bawalah pada kita.

(Domei):

19 Oct.

serdadoe

Sovjet dengan

dari

sah soedah
dari soengai

tjara jang t
merampas pesisir

Sema-l|

long jang beroe ini
t dipakai dalam

Amoer didekat Hsialinshan, kira

C. FIELIEN, O.D.

Heiho didaerah Mandsjoekwo.
ini membakar
Setelah mereka

Pasar

2 mil sebelah Timoer dari

kira

Baroe

—

83

ada
roempoet - kering jang
dipesisir terseboet, maka dengan

toek memperlindoengi diri.

Oa

— IsOrRABAJA

aa

—

|

rabaia

j

indoengan bahaja
it sangat
patan tiap
oentoek

besoek

tjb.

Soe-

tg. 25/26

IU

O—

Bulgaria
Anggauta kabinet Bulgaria
moendoer
dari

Transocean

mu

tang akan ditempatkan di Indone
sia kantor oentoek mengoeroes hai
itoe.

Sebagai

telah

maka

dikabarkan

pengoendjoengan toean Levelt ke
Palembang memberi kenjataan, bahdi
wa gemeente-gemeente

DJAWA

tanah Se-

TIMOER
Malaria

kesoe
berang mengalami beberapa kesoe

oercet pantai

'karan jang berlainan dengan
Menoeroet Ind Courant berdjangkaran2 jang dialami oleh gemeent: kit lagi malaria-tambak, Didaerah

.gemeente di tanah Djawa

Sidoardjo, Gresik, Toeban, Soekolilo,
dan Roengkoet didapati beberapa

“Ikedjadian kedjadian, oleh DVG.
4

£
Ktu

Sofia

19

Oct.

2

5

SAI
PETA
Yus
PeON Ma
ah

“Dipoekoel
dalam dienst.

Peranijis

Perantjis sanggoep membantoe
Tsjecho Slowakia

Dari Paris Havas mengabarkan
19 Oct., bahwa kalangan2 jang sedikit opisil membantah dengan pas
ti, bahwa Perantjis tidak sanggoep
akan membantoe Tsjecho Slowakia
dengan keoeangan.

danja sebab jang terseboet

diperiksa landraad

| roeh meringkoek doea boelan

dike |

mar gelap lipotong waktoe prever
3 en

—

PERANG TIONGKOK —DJEPANG
(Samboengan

—9 —

Anggaran belandja kesoenanan

Kapal-kapal
di

perang
Fukien

kemaren)

Djepang

Foochow, 19 Oct. (C. Ne Au) :
pertempoeran hebat
| garan belandja (begrooting) kesoe- | Sedangkan
dilandjoet
eneroes
es-m
tero
nanan Solo dalam tahoen 1438 ada) masih
maka
,
tung
Kwan
e
vinci
dipro
sedjoemlah f 6.C61.897.73 jang akar tan
kapal
50
g
njon
g-ko
njon
seko
n
lenga
masoek
dikeloearkan, sedang oeang
h moen
£ 6.527.324.02 dan voordeelig saldc kapal perang Djepang sseda

Aneta mengabarkan, bahwa ang-

|

tjoel dipantai Fukien,

menoeroet

model

baroe

bagoes

PAKERDJA'ANNJA
fi

—o—

Djepang

Tsjecho Slowakia

Pasar

Betawi.

Da

dok

f

2.15,

Koeda

merah

f 2.10

Boeroeng kaleng f 2,10 dan lain-lain
tjap dari f 1.90 sampai f 2.— per
bantal,
Minjak kelapa: per blik dari
143/, kg. bruto boeat roepa2 merk

kai

motor.

TN

koran

Djember

fara

A

NG

utuh

,

dari f 1.50 sampai f 1.52'/,.

nom. mata hitam

APD,

AMAN

Goela pasir:
per karoeng dari
102 kg. terima digoedang pendjogal
£ 10.40.
Tepoengterigoe: tjap Ko-

Toaliap
Bawang
“merah:
£ 14.50, Tiongtoa f 13.25 dan Tiong
liap f 12,75 per 100 kg.
Bea masoek.
dari f 8.—
Katjang tanah:
Den
dari
Anip-Aneta
Menoeroet
sampai
f
8.25
per
100
kg.
Haagdikabarkan, bahwa Tweede
Laboean
Empingbelindjo:
Kamer membitjarakan tentang peTjilegon
f26.50,
2
no,
31,50,
f
1
no.
di
kertas
masoek
bea
noeroenan
per 100
22.50
f
2
no.
30.50,
no. 1 f
Indonesia.
kg.
netto.
berpendapatan,
Roestam
Toean
Kentang: per 100 kg. dari f7.
bahwa penoeroenan itoe tidak akan
mengoentoengkan kepada koran ko 50 sampai f 8.—
Harga-harga terseboet menoeroet
Tetapi Welte r
ran Boemipoetera.
joeal di Pintoe-ketjil,
e|pend
penoero
mengoeatkannja, bahwa
Melihat kwaliteit dari
Copra:
kan
ntoeng
mengoe
akan
nan itoe
f 5.95 per 100 kg.
sampai
5.60
Boemi- £
djoega berhoeboeng koran
toeroen 3/9, kwa
noteering
London
dan
nja
Ipoetera tak sedikit banjak
pndstr. per ton
10/7/6
Strait
liteit
ja.
oplaagn
tak sedikit djoega
dari nom.
oesoel
itoe ada
Ketjoeali
Katjang kedele: Gendja Temenoeroenfractie N.S,B, oentoek
fob Tegal lev. Oct./Nov. f 7.04'/ 5
a|gal
mem
jang
aan
Ikan kepada kendar
Kertas

sbelake

Setelah |
gelap.
ngan potong kambingTegal
Sari disoc |

RAPI

toean

ba GE —

Nederland

ngan, koetika akan menangkap pe

£ 465,426.29.

——

——Oo—

oe |
d'poek
inidesa
baroe Sari
baroe-nama
actief orang
'oleh
Pasa-

0 tiet,.

Oo

pakean

atas wagon Djember lev. Jan./Mrt.
Gezant Bern mendjadi gezant
Washington
f 6.23'/,, Panaroekan fob PanaroeANP dari Den Haag mengabar- |kan lev. Nov./Dec. f 6,64 nom. per
kan, bahwa R.P.D. memoeat akan 100 kg.
Tapioca m eel: kwaliteit Medibenoemnja gezant Nederland di
Bern mendjadi gezant di Washing- dium boeat roepa roepa merk dari
f 2.95 sampai f 3.15, AA f 3.50 nom.
ton.
per 100 kg.
ao
Ladahitam Lampong: ek.
Curac
n
denga
gan
rban
pene
Dines
Telok
lev. Oct./Dec. kemaren djadi
meANP dari Barnados 19 Oct.
f 15,50 belakangan ada lembekan
dines
itoe
hari
ngabarkan, bahwa
djadi lagi f 15.15 dan f 15, Nov./
penerbangan dengan mengangkoet Dec. f 15.50, £ 15.75 dan f 15.50,
di
soerat-soerat di Barbados telah
Dec./Jan.
f 15.90,
harga ini hari
boeka dengan berangkatnja Kapal lev. Oct./Dec. f 15.40 pembeli f 15.60
terbang K.L.M. ,,/Trinidad“ ke Cura pendjoeal, Nov,/Dec, f 15.60 pem|cao. Rentjana jang akan dimoelai beli, f 15.75 pendjoeal,
Dec./Jan.
dalam boelan Januari depan akan £ 15.15 pembeli, 15,90 pendjoeal dan
diadakan dines penerbangan seming Jan./Mrt. f 15,80 pembeli, f 16 pen
gog 3 kali terbang. Kapal-kapalter djoeal, lev. Nov./Dec. ini hari ada
bang K.L.M. itoe akan mampoenjai djadi f 15,50, belakangan f 15,25,
perhoeboengan dengan ,,Pan Ame- Dec. sendiri f 15.75, dan Jan,/Mrt.
rican Airways“ jang akan dilakoe f 16. Ek.
Batavia kemaren ada
kan oleh ,,Trinidad“ goena pertama djadi lev. Nov./Dec. £ 15.75, ini ha
kalinja.
ri lev. Oct./Dec. f 15.75 nom. per
Oo —
—
100
kg. London
noteering
naik
1/16: 2?/, d.p.lb. pembeli.
Lada poetih Muntok: fob
Prins Hiroyoshi Fushimi mangkat
Pangkalpinang lev. Oct./Nov. kemaDomei dari Tokio 19 Oct, menga ren ada djadi f 21.60, ini hari pem
barkan, bahwa prins Hiroyohi Fus- beli f 21.60, pendjoeal f 22.— per
himi, litnan kapten dalam marine 100 kg. London noteering naik 1/16 :
Djepang, dan mendjadi anak soe- 3 5/8 d. p. lb. pendjoeal.
Koffie Robusta
Lampong:
loeng prins Hiroyasu jang mendjadi
mang
15pCt.
ek.
Telok
lev.
Oct./Dec.
f 12—
telah
staf,
generale
dalam
sep
Kr
f 12.25 pendjoeal per 100
kat.
£
Citronella olie: kemaren ada
djadi boeat lev. Oct./Nov. f 1.01,Aolie plus 35pCt. lev. Oct. djadi £ 1.02
1/,. Ini hari boeat semoea lev. f1.01
3
Ipembeli f 1.02'/, pendjoeal.
Karet:
sedia Java Std. Sheets
2
Java Std. Crepe 295/, cts. per
2 Kg.

DVG. dengan segera mengambil
warah ekonomi Praag-Berlin.
tindakan. Pemberian kinine kepada Moesja
Transocean dari Praag 19 Oct
orang orang soedah dimoelai.
arkan, bahwa menteri Tsje
mengab
orang
banjak
t
Roengkoe
Didaerah
bersama 3
a Kalfus
Slowaki
jang meninggal oleh karena penj akit cho
minis
dalam
pegawai
kepala
orang
itoe, Didaerah tsb. pada hari Djoemboelan
19
tg.
pada
an
keoeang
terie
'at diadakan penjelidikan.
ini telah bertolak dari Praag ke
Berlin goena mengadakan moesja
warah dengan Berlin soal ekonomi.

En
aa

maat

Potongan : Netjis, doedoeknja
dan enak dipakenja

daan keoeangan
|
1928, djadi dengan ini kira-kira
dari Indonesia ke Australi.
| kepada keoeangan ressorten itoe, joeKatan
ba djoemlahnja ada 54,000 orang,
amat
itoe
baan
pertjo
ja
“maka soedah pada tempatnja djika
kali dihari da.adviseur Desentralisasi terseboet iknja, hingga barang
gemeente gemeente

CENTRUM.

Bikinlah

ini ramai dibitjarakan soal tsb. se mengabarkan,

itoesoepaja tahoe keadaandalamnja.

BATAVIA

Sementara itoe gerakan militer2 Sovjet ini, ketika itoe
dengan
djoega
diperhatikan
soenggoeh.

sngan seorang advie-

. mengoendjoengi

43

naar

bahwa dihari datang
hingga oleh Parindra tertarik dan| moengkin djadi akan moendoernja
toeroet mengoepas soal itoe jg lebih enam orang dari anggauta kabinet.
sampoerna poela.
Diantaranja menteri2 oeroesan da
lam negeri, pembelaan nasional, per
Timoer
Djawa
s
Manouvre
di Djawa Timoer tanian, keoeangan.
Berhoeboeng
Djenderal Markoff roepa-roepanja
diadakan manouvres, maka
ikan
akan
didjadikan menteri oeroesan
ja
kabarn
.uchtbeschermingsdienst
sedang menteri pepepeperangan,
jang|
djaan
akan mengambil peker
mendjadi
kini dibenoem
rangan
terpenting.
sebagai
sep
dalam
generale
staf,
oeMoelai tanggal 25 diadakan
ba
jang
Peeff
djenderal
pengganti
fening diatas kaart dalam Raad- roe baroe ini dibceroeh.
zaal Raadhuis moelai djam 6.30 soTetapi dalam pada itoe tidak ada
Pre.
kabar,
bahwa kabinet akan mengoen
lanan
penjelidikan
l
tangga
26 hingga
Pa 2
Dana
Dan tanggal
doerkan
diri seloeroehnja.
diada“Dr HJLevelt ke 28 bertoeroet-toeroet akandiwakt
—O—
oe
kan pertjobaan, baikpoen
Soematera
h
Amerika
, siang, sore dan pagi.
—. Toean HJ Levelt, adviseur Desen malam am waktoe
malam, maka
Didal
“
|
November
5
tanggal
Fabriek moebil Chrysler.
— tralisasi pada
kota-kota Soerabaja' dan disekeli— jad akan ke Soematera oentoek mem lingnj
-Memboeat model
i
sebaga
a akan dipergelapkan
| hoeat perdjalanan penjelidikan dan tarda ada bahaja dari oedara.
1939.
oendjoengi beberapa ge- 'Moelai sekarang banjak soldaat
| ak
Havas dari New York mengabarK.T. Keller,
dari Malang bersama dikirim baris kan 19 October. bahwa
memberi
corp
Chryslerpresident
nja.
diaan
perse
oentoek mengatoer
Ir Desentralisasi ke gemeente-ge
meninggikan proakan
tahoekan
neente di Soematera sematjam inij Pertjobaan mengirim kajoe ke
duksi dalam paberiknja dengan 20
10|
ah pertama kali ini selama
Australi
prosen. Perloenja akan memboeat
1, dan berhoeboeng pada ta-)
kereta 107,000 boeah model 1939.
barmenga
baia
Soera
dari
'Aneta
en jang belakangan ini diambil
telah di Employe jang diterima ada 34,000
ega tindakan-tindakan “tentang kan, bahwa baroe baroe ini
n ka orang semendjak tanggal 8 Januari
rimka
negeri terhadap adakan pertjobaan mengi

:

Kleermaker

teng2 jang telah didirikan itoe
diroesak kembali.

ini

boelan akan diterangkan soal Party
Boeroeh jg. dipimpin oleh t. Soekardjo Wirjopranoto.
Dengan adanja cursus ini disebab
kan, bahwa pada waktoe jg achir

PLEIN

ben

pat terseboet dan soepaja

Boeroeh.

pada

TERKENAL

SAWAD

memoendoerkan diri dari tem-

““Iteraad S'baia t. Mr. Iskak TjokroIhadisoerjo.
cursus Parindra

KRAMAT

Telf. 159 Wit.

diberi perintah olehnja oentoek

» da | megang djabatan wethouder Gemeen

“Dalam

JANG

M. D.

dan

telah memadjoekan permintaan
kepadanja, soepaja militer2 ini

wethouder,maka boeat gantinja jang
iglakan diangkat (dipilih) boeat me

Party

Sovjet

ngi consul-generaal

Mr. Iskak candidaat Wethouder
Dari kalangan jang dapat dipertjaja menerangkan, bahwa berhoeboeng dengan wafatnja t, Markaban

—

Bandoengsche

Lebih landjoet diwartakan
djoega, bahwa seorang Mandsjoekwo jang boleh dipertjaja
“di Harbin telah mengoendjoe-
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segera mereka ini soedah mem
bentoek seboeah benteng2 oen-
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Perlombaan

sport IL. S.I.

Pertandingan
mintons

bad-

Dalam perlombaan badminton jg
ambil bagian jalah para pemoeda
dari Solo dan sekitarnja, Djokjakarta, Madioen, Semarang dan dari
Betawi.
pertandingan
Kesoedahan
dari
itoe sebagai berikoet:
Single:
le prijs:

Soekarno dari ,,Perserika
tan Bandminton Madioen"
(PGM)

2e prijs:

Soemarno

dari

,,Ikatan

Badminton Indonesia Soe
rakarta” (IBIS)

Donble:
le prijs: Faroek — Moestahal
(Solo)
2e prijs: Seeradi — (Ratmin
lo), Aneta.
——.D
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