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daratkan bala-bantoean 
.melak coekan tindakan ti jan 
ng kepada patoekan pasoekan 1 

     
     
   

  

la akan dibersihkan aa orang 

  

    
Ap, 

      
    

— diterima pagi tadi, dikatakar 
—.. moelai melakoekan gerak | 
— Kutang. Sedang ain dari pada itoe 

boleh : utang bisa bersil 
: 30 ktukiang tenteram, esX1”0 

—.. Berita asing jang bols 
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RAN Te Bata itoe. : 

8 Djepang kemarin terban 
1 kapal perang ian 

Cc Kenalan, 2 Jang berlaboeb Tn 

1 | Tionghoa dapat didoedoekinja. 

kan ng Ta je Sah ini orang Djepang siti raba men- 
5 di Kutang, tetapi pasoekan pasoekan Tionghoa 

 perloe perloe bagi melakoekan penjora- 
djepang jang didaratkan itoe, 

Djepang, 

Menoeroet berita talipon dari Kwartier Besar Militer di Mana jang 
ahwa pasoekan pasoekan Tionghoa soedah 
angannja terhadap orang orang Djepang di 

menerangkan poela, bahwa bari ini- 
dari orang orang Djepang. 

citarnja hoedjan bom 
mengatakan, bahwa sedangnja ber- 

deram deroengnja bom terdengar dengan njata, kota Kiukiang tetap ten 
terang, padahal Angkatan Oedara Tr sangat radjin menghoedjankan 

  

meriam meriam “darat Na 
Setelah berkelahi hebat sekali, ma 

ka satoe daerah pertenteraan artillerie | 

Orang Den t soedah dekat 
TE: Ki 

Lebih djaoeh Kata "mewartakan del 
gta. ngan perantaraan Phohi, bahwa orang | 

    

  

    
   

    

    
   

   
   

- Gerak-gerik Dibaa 
 Ma'loemat Militer Tionghoa : mem | 
rma'loemkan, bahwa sore kemarin | 
ari 6 boeah kapal Perang Djepang 
ng ada di Hukow, jang 4 djalan te 

roes keoedik, sedang tentang pasoekan | 
pasoekan 'Djepang di Pentseh dirap 
portkan, bahwa kemarin mereka itoe| 
bergerak menoedjoe arah barat kedjce 

san Hukow. Boleh djadi mereka 
iat mempergoenakan Hukow itoe| 

igi pangkalan (poesat) segala aksi 
ng akan Mn ditepi soe 

Maboa bertempoer | 
riam melawan ka- 

  

    

  

| kapal pe : 
Kapal kapal perang “itoe, 'itoe Talahna 

2. asjik mentjoba hendak Leone 
25 serdadoe2nja lagi. 

  

: soek di Danau Poyang. 
—.. Berita kawat dari militer Tionghoa 
Aaongakaban bahwa ada terlihat stvom 

| barkas2 Djepang, sedang asjik mengoe 
Se n dan bekerdja bagi mempersiap Hau : 

   

    

    

   
   
    

     

   

  

      

      

    

  

   
    
    
    

Di 

Ka Dias Poyang. 

at Taihu ng tontenanan. 

ocean, bahwa : 
di Tivngkak, ke 
sekat erna 

ada soerat kabar , 
wa sehahagi n bear dari pasoekan| 

Djepang jang dipersiapkan 
t, pada hari Sabtoe 

pai benjak rintangan. 
'Kapal2 perang Djepang here” m3-| 

jalanan, soepaja kapal-kapal pe| 
ng bisa memaksa dimasoek 

daan ditepi -oetara soengai : 

e Pai jg pp me dopiciN. “warta 
»Asahi Shimbun" | 

orang Djepang soedah dekat benar| 
2 dengan Kiukiang, 

.Orang orang Tionghoa, ketika mej 
lihat orang orang Djepang soedah dekat 
telah membakar berbagai bagai kam 
poeng disitoe. 
- Adapoen sebab sebabnja Kiukiang 
ipereboetkan, ialah karena kota itoe 

adalah sangat penting sekali artinja 
menoerost ilm6e perang disitoe dalam 
perdjalanan menoedjoe Hankow, 

Hankow akan djatoch sebatdini 
September ?? 

' Menceroet osdjar orang Djepang, ko 
2 ta Hankow sebeloem boslan September 

Itentoe djatoeh ketangan Dj jepang. 
Dari pehak netral dinjatakan, bahwa 

: tahap, djatoehnja Hamnkow sesoeng- 
'goehnja soedab lama diperma'loemkan 
oleh pihak Djepang, tetapi keadaan jg 
mengatakan bahwa hingga kini kota 
itoe beloem djatoeh, itoelah memberi 
boekti bahwa orang Djepang mendjoem | 

Penjerangan dari oedara 
Dari Nanchang diberitakan, bahwa 

pada hari Sabtoe sore pede pasoe 
kan oedara »Takedas, ,, uraoka", ,Ki- 
|mura“ dan ,Takasu“ malakoekan hoe 
djan bom diatas Nanchang. 
Disitoelah gedoeng gedoeng militer 

dan lapangan terbang baroe mendapat 
Ikeroesakan besar. 

Pesawat pesawat itoe terbangnja sa 

Semosa pesawat pesawat itoe ke 
3 sam balik kembali dengan tidak| 
ans | mendapat keroesakan soeatoe apa. 

Hankow diserang Isgi 
Sementara itoe pesawat? marine Dje 

pang dengan sekoenjoeng koenjoeng 
— Imelakoekan penjerangan kepada Han 

kow. Jang didjadikan boelan boelan 
ialah gedoong gedoeng militer dan 
bangar hangar tempat pesawat. 

Hendak memoetoeskan perhoeboe 
ngan Kiukiang—Nanchang 

' Menoeroet kabar dari Hankow, sek, 
disana memoeat berita, bahwa seriboe 

  

  
  

   
agi berhasil bisa mendarat ditepi ti orang Djepang soedah takan diseki 

: 

Idjalanan kereta . 

| kedoedoekan bar 5 itoe, 

- atas nampak mendekat. aa banjak 

ngat rendah, hanja kira kira 100 kaki " 
: Itingginja. 

x 

tar Kutang, tepibarat Danau Poyang, 
Maksoednja ijalau mernotong segala 

perhoeboengan antara Kiuakiang de 
ngan Nanchang, jaitoe jg meroepakan | 

    

Tetapi sementara itoe, pemimpin2 
tentara Tionghoa dengan segera mengi 
rim bala bantosan oentoek memperta 
hankan perhoeboe : 

Sementara itoepoen dikirim poela 
bala bantoean Tionghoa ke Kutarg 
goena mempertahankan kota ini, se 
dang disamping itoe ada dikandoeng 
niat poela oentoek 'melakoekan penjs 
rangan pembalasan djoega. 

Orang orang jang mempersaksikan 
djalanan peperangan disitoe mengang 
gap. bahwa penda ratan orang Djepang 
di Kutang ini, bisa merosbah keadaan 
dimedan perang tepi Yangizs, jang 
sedjak beberapa pekan tiada mengala 
mi peroebahan, 

Banjak keroesakan pada pehak 

. Djepang 
Didoega bahwa Djepang menderita 

binjak keroesakan. Banjak jang mati 
dalam pertaroengan partaroengan wak 
toe mereka hendak mendaratkan pa 
soekaanja dan dalany membela tempat 

  

     

   

   

  

Masih teroes mengalir serdadoe 

  

. Ipoetera, teroetama sekali peroesahaan 
batik. 

Djoega dengan bestuursambtenaar2 
di Tjirebon telah dilakoekan pembitja 
iraan tentang — mengadakan proef 
telling ini, 
Toedjoean dan maksoed proeftelling 

ini ialah, oentoek mengadakannja di 
dalam boelan jang akan datang ini. 

Persiapan2 oentoek segala keperloe 
an proeftelling2 ini-kini soedah dimoe 
lai djoega, 

Dengan hasil2 proeftelling2 ini, ma 
ka orang hendah memperhatikan de- 
ngan soenggoeh2 oentoek menetapkan 

1940. 

. an o S3 

Dipoelangkan ke Ato€. 

Sesoedahnja 30th 
bertempat di Tanah 
Djawa. 

Diwartakan, bahwa kemarin doeloe 
dengan kapal ,Ophir“ dari KPM telah 
bertolak dari Soerabaia ke Makassar, 
boeat akan dipoelangkan ke tempat 
toempah darahnja, jg dipertcean bekas 
radja di Ato€, dengan diiringkan oleh 
seorang klerk. 

Bekas radja Ato€ ini soedah 30 th 
lamanja bertempat didaerah Banjoemas 
Tanah Djawa, Oesianja kl 70 tahoen. 
Ia soedah tidak bisa berdjalan, seking 
ga ketika naik kereta api dan naik 
kapal, haroes diangkost dengan tandoe,   

     Sepandjang berita 
|barian teroes meneroes 

:di Takushen, 

pesa wat pesawat Djepang. 

Kutang dihoedjani bom 
Soedah itos terdjadilah hoedjan bom 

- Ihebat kepada tempat pertenteraan 
Mengas di Kutang. 

“Tiongkok membalas 
— Banjak keroesakan diderita oleh pi 

'hak Djepang ketika pihak Tionghoa 
melakoekan pembalasan dehgan diban 

“toe oleh beriboe riboe senapan mesin. 

Djoemlah korban pereman. 
- Dari Hankow dikabarkan, bahwa 
sat soerat kabar memoeat berapa 
djoewilah korban perang dari pibak 
orang psreman, jaitoe sedjak permoe 
laan petjah perang tidak koerang dari 
2500 serangan jang dilakoekan oleh 
Djepang ditempat tempat terboeka. 

Disitoe jang mendjadi korban dari 
pihak orang pereman ada 16500 
orang, dan 22,000 orang mendapat 
loeka. 

Doea opsir Djepang 
Dari Changkufeng diwartakan, 24 

Jali : 
Kechawatiran Djepang tentang na 

sibnja doea orang opsir jang dioet»es 
membawa nota pada tanggal (8 jl.s0e 
dah berkoerang, ketika orang orang 
Roeslan memperma'loemkan bahwa 
doea orang itoe akan dikirimkan kem 

1 bali. 
  

  

  

— Volkstelling 1940. 
“Proeftelling2 didalam 
doea bocah provincie. 

Diwartakan, bahwa kepala dari pada 
Centraal Kantoor Statistiek dan jang 
poela merangkap vcorzitter dari Volks 
tellinge-Commissies 1940, ja'ni toean 
dr. W MF Mansvelt — jang sebagaima 
na telah dioemoemkan poela — telah 
melakoekan pembitjaraan dengan goe 
bernoer Djawa Timoer dan berbagai 
bagai bestuursambtenaar2 lain lainnja 
disana tentang mengadakan sebosah 
proeftelling di Ponorogo. 

Ponorogo adalah seboeah tempat 
jang letaknja didalam daerah jang s0e 
boer sekali tanahnja dan poela seboeah 
poesat dari pada peroesahaan2 Boemi   

Bekas radja jang soedah toea ini 
jldan kabarnja 30 tahoen lamanja tidak 
pernah keloear dari pekarangannjs,ada 

jjamat takoet sekali dengan kereta-api, 
'sehingga ketika ia hendak mencem!l 
pang kereta api sneltrein dari Tjire 
bon, di Poerwokerto kereta-api ini 

telah mendapat kelambatan 24 menit. 
Sesampainja disini, pada tangga) 

19 Juli jang baroe laloe djoepa 
sehingga bekas radja Atoef Pzr6 
itoe harees dirawat di CBZ. 

    

    

  

hoen lamanja selaloe ting 
sadja dan hanja berkawankan 
seorang boedjang, ja'ni seorang 
Banjoemas Saro namanja, seolah olah 
takoet akan bertemoe dengan manoesia. 

sia“ dan 
hendak berbitjara dengan boedjangnja 
itoe didalam bahasanja sendiri, 

Ole karena saban hari bergaoelan 
dan soedah lama posla, maka Saro 
poen mengerti akan bahasa Boegie jg 
dipakai oleh bekas radja itoe. 

Begitoelah disini Saro, selainnja ia 
mendjadi boedjang, iapoen djoega 
mendjadi djoeros bahasa, 

Tiga poeloeh tahoea jang laloe, 
bekas radja itoe telah diasingkan ke 
Tanah-Djawa, berhoeboeng dengan ada 
nja peperangan di Celebes Tengah di 
dalam tahoen 1908. 

- 

Dihoekoem tiga tahoen 

Beloem selang berapa lJamanja, ke 
merin Landraad di Kediri telah men 
djatoehkan hoekoeman tiga tahoen atas 
dirinja Kasan Ngoelawi, seorang dari 
desa Dileman onderdistrict Modjo, oleh 
karena dipersalahkan dalam desanja 
telah mengakos sebagai Retoe Adil dan 
mengandjgerkan, soepaja pendoedoek 
didesa itoe sama sama tidak membajar 
padjak. Dimoeka persidangan Kasan 
Ngoelawi teroes menjangkal keras. te 
tapi ada banjak poela saksi saksi jang 
semoeanja telah memberikan ketera 
ngan jang sangat memberatkan kepa 
da Kasan Ngoelawi itoe. 

Kasan Ngoelawi telah menerima 
hoekoeman terseboet dengan tidak 
memadjoekan appel. 

Ketjelakaan penerbangan lagi 

14 orang penoempang 
nja mati 

Menoeroet berita Transocean dari 
Boskarest: ada 14 orang penoempang 
mati, ketika kemarin doeloe seboeah 
pes wat terbang dari Warschau Lucht- 
vaart Maatschappij jg selaloe melakoe 
kan penerbangannja antara Warechau 
dan Boekarest, telah djatoeh didekat 
pegoenoengan di Bukowina.   

seboeah systeem bagi Volkstelling th | 

Oleh karena bekas radja itoe 30 ta 1 

Ia hanja dapat berbitjara Indonesia| 
ptidak“ sehingga kalau ia ts 

  

   

  

PERISTIWA PENTING 
Bentjana bandjir hebat di 

Amerika 
Dari New York Reuter menga 

barkan, bahwa berhoeboeng de 
ngan hoedjan jg lebat, maka di 
beberapa bagian Amerika telah 
kena tertimpa oleh bentjana ban 
djir. Sebidang tanah roempoet 
telah terantjam sekitar Sansaba 
(Texas), berhoeboeng dengan air 
soengai Colorado dan lain2nja 
meloeap, : 

Koerban2nja bandjir 
Sampai sekarang jg mendjadi 

koerban ialah 2 orang telah mati 
sedang 13 orang masih beloem 
dapat ditemoekan : dan beratoes2 
orang kehilangan roemah, 

Kapal terbang marine djatoeh 
karena hoedjan 

Lebih landjoet dikabarkan, bah 
wa seboeah kapal terbang marine 
Amerika jang terbang dalam wak 
toe hoedjan ini djatceh dengan 
keras sekali didekat Woodridge, 
hingga orang orang didalamnja 
mati semoea, 

Hoetan kebakaran dipoelau 
Vercouver 

Dari Seattle Havas mengawai- 
kan, bahwa dipoelau Vanecuver 
telah terdjadi kebakaran jang 
membawa keroesakan besar, dan 

. mengantjam beberapa desa pae- 
la. 45.000 ha. tanah soedah roe 
sak sama sekali jg letaknja di Vic 
toria Oetara, 

Dalam pada itoe torpedoboot 
jager Canada ,, Fraser” telah men 
darat 50 orang mariniers oen- 
toek memberi pertolongan kepa 
da desa Bevan. Beriboe-riboe. 
orang telah mentjoba akan me 
madamkan api tadi jang menjala 
njala di 350 tempat. di Weshing 
ton dan Oregon. 

Kegentingan Roes Djepang tak 
menggentarkan Amerika . | 

2 Dari Washington oleh Bsuter £ 
h @ikabarkan, bahwa -baros baroe 

ini (Cordeli Hull, menteri oeroesan 
$ loear nogeri “Amerika, telah mem   

    
   

beriki eterangannja . kepada 4 
korang nsi- pers tentang sikap 

| Amerika terhad:p kegentingin 
Rees— Djepang. 

Ja menerangkan, bahwa kegen 
tingan ini tak mengoeatirkan se- 
dikit poen kepada Amerika. Ada 
poen keterangan2nja itoe didasar 
kan kepada pemberian tahos oleh 
Dep. van State, 

Lain dari pada itoe dikatakan 
poela, bahwa oentoek menjelidi- 
ki jang sampai teliti satos persa 
toe tak ada perloenja.       

Pengemoedi pesawat terbang terse 
boet adalah seoamg kapten dari ten 
tara Djepang (|?) telsh mati dengan 
seketika itoe djoega dan demikian poe 
la segenap penoempang penoempang 
nja, diantaranja terdap:t djoega seo 
rang komendan dari lapangan terbang 
Cernau 'zi. 

sen H3 aa 

PNI — Affaire 

Ditahan preventief 

Tentang oeroesan Pendidikan Nasional 
Indonesia, maka ini diwartakan lebih 
landjoet, bahwa 6 orang dari pergera- 
kan teb, sesoedahnja dioesoet oleh po 
lisi bahagian PID, sekarang telah di 
serahkan kepada ass, resident dan di 
tahan preventief, 

Enam orang ini adalah anggota ang 
gota hoofdbestuur PNI, ja'ni Soepiman, 
Soeparman dan Partoatmodjo, propa- 
gardist Bambang Sindhoe dan Moerad, 
begitoe djoega hoofdredacteur dari 
orgaan PNI, ,Kedaulatan Ra'jat" 
Bermawy Latief, 

Dengan setjara itoe, maka oeroesan 
PNI itoe, sekarang dapatlah dioetjap- 
kan soedah ditoetoep. 

Kini tinggal menoenggoe poetoesan 
dari Pemerintah, 

maa Lg ru 

Ai 

SERU Manan 

   

     

  

  
 



   

  

    
    
    
    
    
    
    
    

  

      

  

    
    

       

   
   

    

    

  

   
   
   

  

   
   
     

     
   
   
     

       

    
    

    
        

    

    
     
   

    

    
    
    

    

  

   

  

   
   

jang dari 
moela moela. 
karena orang 

| pada malampja 
6 rapat tertoetoep jg 

ada djam setengah 6 

ama koerang isti- 

  

Lai falos dibatjakan wakil 
rkoempoelan. B-gitoe poela 

A p -$ joeroes kel 

h dik atakan, bahwal| 

g Nan cemoem 
5 ng permoefakatan 

njak Kg lapisan rakjat. Dari 
dari mereka jg tidak banjak 

2 kaoem poeteri intellektoeil 

“Diona Timoer: Tamumak dalamnja 
daerah semoea daerah dipoeliu Djawa 
javg beloem termasoek pada daerah 

ib (jang tadi telab ada ketentoeannja. 

Lain lain poetoesan 

beloem toeroet dalam Bapeppi. Gerin 
do mengsdakan “Barisan Pemoeda 
Gerindo“ (Gerindo-Jugerd). 

Kongres kedoea akan diadakan di 
Sriwidjaja (Palembang). 

Diwadjoekan prae advies “Sarekat 
Tani, Sekerdja dan Economi". 
Memandang bari boelan 24 Mei, 

jaitoe hari pendirian Gerindo, sebagai 
bari nasional. 
Selandjoetnja dikatakan, bahwa asas 

e|Gerindo telah sedikit diperiksai kem 
bali jaitoe jg mengenai politik, €kono 
mi, sosial. 

Sekarang sawpailah waktoenja oen 

sbli c|toek memoitjarakan ,Sarekat Ta 

      

    

     

   
     
   

  

   

    

  

   

    

    

  

   

  

      
   

    

          

  

    
     

    

   
      

  

   

  

   
    

     
    

   

    

     

         
               
    

     
   

  

   
       

   
     
   
    

     

        

Sebeloem menyebabkan kentang 
soesoenan pengoeroes besar baroe, ma 

- ka dioemosmkan lebih doeloa soerst2 
| dan telegram2 jang Ma ke 
23 “pada misa 5 

x 

dpan P, B. barce 

. Alapnen soesoenan PB... baroe s6 
3 peri dibawah: 

: Ketoea TKA Oani 
ES an ka akar Sjarif eddin 

: | Penoelis 2   Si » Tabrani Keenan 

Lag ba n t 06” 
sardiloear Djakarta: : 
oeat Djawa Timoer toean Avunadji 
tempat di Scerebaja. | 3 Sak Op 

Boeat Djzwa “Tengah 5 
yan Koebarsih 2wnona bertem 
t di Mataram, : 

' Boeat Periangan B B8 
tar bertempat di Tjiandjser. 
|. Boeut Djawa Birat tosan setipt 
. bertempat “di Bogor. 

Boeat Andalas Octa 
ni bertempat di Meda 
Boeat Andalas Bela 

  

    

   

  

      

   

  

   
    
   

  

    
     

   
    

   
   

  

    

Siau Kant terma . | 
daerah Banten, “Djakarta, dan Bogor 

| Periangan Barat: termasoek 
— nja daerah. Soekaboemi, Tj 

andoeng, Soemedang 
gan Timoer: 2 
daerah Garoet, T- i mwalaja, 

n Tjirebon. 
D Tengah Selatan ternsasoek 
lamnja daerah Banjoemar, Kedoe, 
aram dan Solo. 

engah Ostara termaeoek da 
Pekalongan, Tegal, Se- 

an Rembang, 

$ Bengoeroee 

3 Lagi 

ME oleh prae —advisi ur,jaitoe 

4S. Tjipto 

ngatakan, “bahwa pamau tani adalah 

sendinja ma-jarakat, toelang poeng 

 Igoenguja masjarakat, sebagai jg dioe 
tjapkan oleh Kemal Ataturk, 
president Turki. 

Pertanian berhoeboengan erat de 
Ingan ekonomi, ksta spr, dengan menje 
“fkust poela, bihwa pendapat itoe bus 

kan pendapatnja sendiri, melainkan 

vg takan, bahwa pskerdjaan bersama 
sama akan bisa memperbaiki keadaan 
ekonomi. 

Seteroesnja oleh 'pembitjara diambil 
tjontob-tjontob dan statistiek jg diada 
ikan oleh pamerentab. Poela dioelangi 
tolehnja cetjapan Mr Hart, kepala 
Economische Z ken jl, dalam congres 
'houtvester jg merjatakan, babwa kea 

ngoeatirkan. 
Dengan boekti bekti 

doek Indoursia. 
barkan perdjalanan nasib tani TIudo- 

besar, 

moela moela 75pCt mendjadi 51p0t. 

'joema toedjoeb per 3epoeloeh bouw. 
"1 Boekan 70 bouw, saudara2, kata 
— epr. Tetapi toedjoeh persepoe 

e -Itoeh! (Poeblik tertawa). . 
Lebih landjoet diperbaudingkan na- 

R jab paman tani indonesia dengan loear 
“Inegeri sebagai Djepang, N-derland, 
| Belgi dll. Dikatakan olehnja, bahwa 
||Indonesia meraegang record dalam ke 
Imiskioannja kaoem tani. 

Kalau diadakan kelas kelas, paman 
|tani Indonesia doedoek dalam kelas 
Ikambing, kata spr. 

Sesoedah sbasenada hk an sebabnja 
miskin iri maka oleh spr diadjoekan 

(beberapa #jarat. oentoek menolong pa 
Iman tani ini dari kesengsaraan tadi 
|Oentoek ringkaenja antaranja jang di 
adjoekan ialah : memberi pimpinan ke 
pada paman tani dalam bal pertanian 
dan perdagangan, dengan mendirikav 
sekolah2 tani, perbaikan irrigasi, me 
ngandjoerkan 'pemoed:2 Indopesia soe 
paja kembali kedesa2 penetapan hargs 
oleh pemerentah, mendirikan penggi 
lingsn berdasarkan cooperatief, coHec 

Itief dan PN ag dil,     

Ipembitjara pembitjara jad. 
It. Wilopo, Sanoe 

appa hadir k 
Idan masipg m 
It. M. Djon 
|torkenal dengan 

h dalam waktoe ini Gerindo masih me 

“Boecat sementara waktoe Gerindo 

s ka ketoea rapat mengoemoemkan, bab 
BL 5 Iwa-baroe sadja diterima ol haja soerat 

, Sebagai permoelaan spreker ini me 

pendapat pemerentah sendiri, jg mel 

daan ekonumi sekarang adalah me 

diterangkan 
oleh spr bagaimana kesengsaraan pa 
man tani, jg djoemlabnja di Indonesia 
ini Lk. 51pOt dari djuemlah pendoe 

Selandjoet: ja digam 

'nesia jg moela moela mendjadi tani 
“makin lama makin mendjadi 

tani ketjil, “hingga achirnja mendjadi 
boeroeh tani jg tak mempoenjsi milik 
sedikitpsen djsea. Tani jg djoemlahoja 

poela kepvenjaan mereka ini 

Sesoedah pidato ini selesai, maka 
ketoea rapat mengoemoemkan, bahwa 

sebagai 
esi Pane tak 
“sakit influenza, 

an diganti oleh 
Medan, jaitoe jg 

oetan Banteng 
Gemoek, dan Mr,Muh. Yamin, 

Sekarang jang Peka Berg! 
dato ialah” 

          

   

  

  

2 Ipib | Lamara Hadi 3 

Pembitjara mendapat bagian 
oentoek menerangkan soal ,Alge 
meen kiesrecht dan stelsel 
perwakilan". 

Tetapi sebeloem membitjarakan soal 
ini, diterangkan moela moela bebe 
rapa sosara desas desoes jang terde 
ngar diantara poeblik berhoeboeng 
dengan poetoesan puetoesau kongres 
tentang soal hari kebangsain tanggal 
24 Mei dan sikap Gerindo terhadap 
Bapeppi. 

Adapoen 24 Mei dipandang sebagai 
hari kebangsaan ialah karena sebeloem 
bari itoe seakan akan ra'jat tidoer 
lelap. Dan hari itoe adalah hari keba 
pgoenan. Hen nieuwe lente, kata spr., 
sambil mengambil tjontoh pergerakan 
kaoem boeroeh seloeroeh doenia jaug 
menetapkan tanggal 1 Mei sebagai 
hari jang dirajakan oleh mereka, 

Dan sikap Gerindo terhadap Bapeppi, 
jaitoe, bahwa Gerindo beloem toeroet 
dalam badan terseboet ialah karena 

    

njoessen kekoeatan diri. Oleh karena 
aa Gerindo masih akan melihat doe 
ve 
Selandjoetnja Aiabdiatkan beberapa 

dall jang pendek ringkas tidak menje 
toedjuei soesoenan badan badan per- 
Wakilan jang sekarang dan tjara fjara 
pemilihan auggauta2nja: sebab Sampai 
sekarang semoea itoe boekan karena 
kemaoean rakjat: dalam memilih wakil 
dalam badan badan perwakilan itoe 
pasti tidak akan dilihat bangsa, arti 
nja barang siapa jang patoet didjadi- 
kan wakil un atoelah | jaog akan di 

pilih, : 

Soerat Mr, Ai Sastroamidjojo 

Se oedah pembitjaraannja habis, ma 

Jati t. Mr. Ali Sastroamidjoje 
dari Madioen jang tak dapat hadir, 
Isinja ialah do'a soepaja kongres da- 
pat langsoeng baik, dan soepaja Gerin 
do bisa baik bagi kaoem soesah. 

Dengan singkat ketoea laloe memberi 
pemandangan tentang masjaalah Iado 
Arab, Tionghoa, Arab dii. jg kelihatan 
uja akan ingin bekerdja bersama2 de- 
pgan pergerakan nasional. 

Pimpinan diserahkan kepada t. Mr. 
Amir Sjanfoeddin, 

Sekarang sarapai waktoenja pada 

“t M. Djoni 

Spreker jg mewakili 16 tjabang dari 
Andalas Timoer dan Ostara ini terke 
us| dengan sebostan ,Bant eng Ge 
moek”. Baroe sadja mendjedjakkan 
kakinja dimimbar, poeblik soedah ber 
tepoek tangan rioeh rendah s: mbil ber 
teriak: Hidoep Medan! Apalagi 
ketika menggarobarkan letak poelau 
Djawa dan poelau Andalas jg dip: 
sahkan oleh laoetan dengan soesoen 
'kata dan rangkaian kalimat jg pottis 
dengan perasaan seni, hingga poeblik 
roepa roepanja toeroet tergerak poela 
hatinja, sampai berteriak demikian ber 
oelang oelang dan tepoek poen tak 
koendjoeng2 berhenti. 

  
    

Sikepnja jg sympathiek soedah me 
arik poeblik. 

Banteng Gemoek ini tak akan mem 
beberkan teori teori pergerakan, me 
laiokan hendak mengadjak poeblik me 
lantjong sebentar disekitar Andalas 
Timoer, Ostara dan Barat, sambil 
mengisahkan ,Hikajat Seriboe 
Satoe Malam“ jg terdjadi didekat 
kota Medan, Parijs van Sumatra atau 
Deli het Dollarland. 

Olehnja diterangkan bagaimana tem 
pat tempat jg doeloe doeloe beloem per 
vah ada pergerakan, sekarang soedah 
berdiri tjabang Gerindo. Poen dioelangi 

oetjapan seorang pemimpin poeteri di 
Bindjai,jaitoeo.E ntjik Chatidjab 
Jacoeb Siregar, jang pedas ter 
hadap pemoeda pemoeda disana jang 
kiranja takoet oentoek melandjoetkan 
perdjoeangan. Memang disana kaoem 
poeteri mendjadi plopornja  pergera 
kan (Kapankah di Djawa ada per 
loembaan demikian ? Soedah posaskah 
Pen dengan keadaan sekarang ? 
Red) 

Seteroeanja ditjeriterakan tentang 
rintangan rintangan pergerakan disa 
na misalvja dengan adanja ,passen- 

  

Toean Mr. Muh. Yamin sedarg berpidato dalam rapat oemoem kongres 

Gerindo pertama kemarin di Gg. Kenari. 
Lain-lainnja jang docdoek depan medja adalah anggauta P.B. baroe. 

"Tengah tidak pakai pitji t. Mr. Amir Sjarifoeddin dan nomer 3 dari kiri 

(berpitji) t. M. Djoni alias Banteng Gsmoek. Nomer satoe dari kanan 

(doedoek) ialah t. A.K: Gani, ketoea P.B. Gerindo sekarang. 

    
   

  

Ketika sampai pada pembitjaraan 
tentang polemik dalam sosrat kabar 
»Deli Ccurant“ dengan menoendjoek- 
kan boekti boektinja, (polemik antara 
Mr, J, vd Brand marhoem jg menoe 
iis boekoe ,Die miljoenen uit Deli" 
dan orang ternama disana maka poli 
si menjetop dan mengatakan soepaja 
pembitjaraaanja berpindah soal. 

Soedah berpindah soal dan ketika 
membitjarakan sikap polisi Pematang 
Siantar dalam rapat Gerindo, maka 
pidatonja poen distop lagi. (Fibak 
poeblik jg dari tempat doedoeknjata' 
bisa melibat Banteng Gemoek ini la- 
loe berdiri memandjangkan lehernja 
soepaja lebih terang melihatnja). 

Tentang pers Indonesia jg dalam 
bari hari jg laloe koerang hati hati me 

eat beritanja tentang pergerakan 
nasional, spr. mengingatkan soepaja 
dihari kemoedian lebih teliti, dan 
spr. mergoelang beberapa kata tosan 
P.F, Dahler baroe baroe ini jg ber 
pidato tentang Djoernalistik nasional, 
begitoe poela kata kata toean M. Ta- 
brani, djoeroe moedi kila. 

Selesai pidatonja jang didengarkan 
poebi:k dengan besar minat, hingga 
kadang2 roeangan gedoeng sepi senjap 
berganti ramai oleh sorak sorak poeblik 

Sebagai pembitjara jang penghabi 
san jaitoe 

t. Moh. Yamin 
Pembitjara sebagai ganti toean Sa- 

noesi Pane ini baroe sadja melangkah 
kaki dimimbar, poeblik soedah berso 
rak Jang dibentangkan olehrja ialah 
Ekonomi masjarakat. Karena 
kongres ini adalah kongres partai po 
litik, maka olehnja dikatakan, bahwa 
pembagiannja baroes menoeroet poli- 
tik, selandjoetoja ditoetoerkan hoeboe 
ngan politik, ekonomi dan soal ma- 
ejarakat. 
Dikoepas olehnja bagaimana ekono 

mi jg burgelijk (burgerlijke economie), 
jang katanja tjoema oentoek mentjari 
kemakmoeran seseorang sadja, tetapi 
rakjat tidak toeroet merasakan kekaja 
an masjarakat. Begitoe poela hal mid 
denstand dan indianiseering. Katanja, 
oleh karena hal ini salah, haroes kita 
memalingkan diri dari sini. (Pidatonja 
dibagian ini amat kentjang sosaranja, 
kingga fihak PID menegor, soepaja 
agak berkoerang sedikit). 

Ketika sampsi pada pembitjaraan 
Opendeur politieks (politik 
pintoe terboeka) poen tidak loepoet 
dari ketokan polisi, sambil di katakan, 
bahwa peringatan ini adalah jg peng 
habisan : kalau dioelangilagi, rap.at 
akan boebar. Poeblik toeroet ri 
boet sedikit, batinja koerang poeas 
roepa2nja, bingga ketoea memoekoel 
paloe sambil berkata: ,,Adem sedi 
kit saudara! Hawa soedab 
panas“ (Memang ketika itoe goedah 
djam setengah 12 siang | Verslaggever). 
Pada fatsal boerceh dikatakannja, 
bahwa boeroehpoen haroes berpolitik 
djoega. 
Tentang sikap Gerindo bekerdja ber 

sama2 dengan pemerentah diseboet, 
bahwa Garinvdo akan mengadakan 
loyal opposition", tetapi mi 

litant, Waktue sampai pada soal2 sja 
rat2 partai politik, maka spr. menga 
djoekan 2 fatsal: jaitoe, bahwa sesoea 
toe soal itoe 

1. baroes dipandang op het stand 
punt der klasse verhouding. (djangav 
salah faham dengan klassenstriji). 

2 bergeraknja dilapangan politik ti 
dak karena politik, melainkan karena 
dorongaa ekonomi, 

Sebagai penghabisan pidatonja dia 
djoekan saran, soepaja peroesahaan 
partikoelir didjadikan staatsbedrijf, soe 
paja oentoeng tidak keloear kelain 
negeri. 

Setelah habis pidatonja. maka ke 
toea rapat berbitjara sedikit kepada 
wakil2 tjabang soepaja soeka membe 
berkan hal hal ini kepada rakjat. Se 
beloem ditoetoep dinjanjikan lebih 
doeloe oleh pemoeda Gsrindo lagoe 
Gerin1o marsch, dan poeblikpoen ber 
dirilah. 

Djam 12 sieng rapat boebar dengan 
selamat.     atelsel" 

ab
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Tidak langsoeng dilakoekan 
penoentoetan 

Tentang gambarnja 
Prins Berhard oen 
toekreclame sigaret 

Oleh Aneta pernah diwartakan dari 
Salatiga, dimana politie telah mem- 
beslag sigaret jang didjoeal memakai . 
gambar dari Prins Bernhard. Borhoe 
boeng dengan Majesteits:chending ini 
Parket Riad van Justitie Semarang 
melakoekan pertimbangan dalam per 
kara itoe. Sekarang dapat diwartakan 
lebih landj set, bahwa Fubriek jang 
tersangkoet dalam perkara ini jalah 
fabriek dari sigaret Abdullah, bal ma 
na tentang pemakaian reclame itoe 
menoeroet berita soedah mendapat per 
kenan, tetapi hanja di idzinkan didjoe 
al dalam negeri dimana fabriek itos 
terdiri (di loear negeri) djadi tidak di 
negeri djadjahan ini, 

Maka dalam hal ini kiranja oleh 
parket ta” akan dilakoekan penoentoe 
tan, dan pendjoealan itse disebabkan 
keteledoran pengiriman sigaret itoe. 

maogjei 1 Mare 

Delict Redacteur kita dibebaskan. 

z 

B:rhoeboeng dengan toentoetan se 
orang kepala kampoeng di Manggar 
(Billitop) terhadap seorang pembantoe 
kita di tempat terseboet, dalam per 
kara ini telah ditanggoeng djawab 1 
oleh redaceur kita di moeka Land 
raad Betawi dan dibebaskan. 

Tetapi Djaksa jang toeroet me 
meriksa perkara itoe naik appel ten 
tang poetoesan itoe, hiagga Justitie 
mentjampoeri. 

Dalam pemeriksaan Justitie, kini 
dapat diberitakan, bahwa poetoesan 
nja tetap Redacteur kita dibebaskan, 
(Repl. 

Om | “ata se 

Gara2 pentjoekaian wang koelian 

Golok mendjadi hakim 

Kemarin malam, di kp. Sawah 
Djembatau-lima terdjadi pertoempaban 
darah, menosroet keterangan disebab 
kan pembajaran wang koelian. Si kor 
ban adalah seorang kepsla koeli nama 
D, sedang menjerangnja dilakoekan de 
ngan berteman, terdiri dari 4 koelinja 
jang roepa roepanja soedah lama me 
rasa koerang senang berhoebveng de 
ngan pentjoekaian 'itoe. Demikianlah 
centosk menghilangkan rasa koerang 
senang itoe, malam itoe dilakoekan 
pembatjokan di kepala, kepala koeli 
itoe hingga berloeka parah. 

Atas pengoendjoekan si korban pa 
da malam itoe beberapa orang dapat 
ditangkap, sementara mereka dalam 
tahanan oentoek mencenggoe  peme- 
Bun lebih landjoet. 

£ 

DAPAT GRATIS | 

Bagi mereka jang djadi lang- 
ganan moelai Augustus j.a.d. dari” 
ini hari dapat Pemandangan gratis 
sampai habis boelan. 

SEROEAN KITA 

Pada sekalian langganan (pem 
batja) Pemandangan setelah habis 

dibatja djangan dibocang, soe- 

d lah memberikannja pada mereka 
jang beloem berlar gganan dan 

  

adjaklah mereka berlangganan 

ADMINISTRATIE. 

BEA   
 



   
   

      

   

    

   
    
     

     
   

     

      
        
      

      

    
   
   

  

   

      
      

   
   

         
         

  

       

    
    

  

         

  

       
    

  

   

   

    
   

   

      

  

        
   

     

      

   

   

   

  

: end am, akan tetapi | 
kesoedian oentoek me     

    

                            

   
   

      

   

  

     
   

      

   

    

   

   
   
   

  

    

      

  

. int Pa - jang begi 

, ba sanctie, tak 
1, jg akan mengikat anggau 

     

Il rang. Tapi ia mengatakan poela, 

: “1 ter, bahwa djsnazsh radja poeteri 

is aa tadi kakatepa api, 2 

2 Tart oieti lebih dari 1000 orang wakil 
Idari 30 negeri. 

| aw abarlal Nebru, pemimpin . ra,jat 

: Congres Piinnpioin Indonesia III 

2 at Congres terseboet soedah dimoelai de 

|rempoean, segala galanja serba rapih, 
S jang sedikit dapat ganggoean sam 
pai doea kali, karena storingoja listrik, 

| Orang 

bond, sekalipoen meje 

sner oensoer Cele- 
tidak disoekaiaja,     

   

jiwanja Ta 
esaran Djer- 

   —a i i mendjalaskan, bahwa 
sang Hitler ta' ingin adanja pe 

bahwa Hitler ta'kan maoe tasioek 
aa, tjita usg ia inna Tn   
  

Sekitar abatosah Radja Poeteri 
Mari 

5 Banjak perhatian 

“Dafi Deskstei dikabarkan oleh Reu 

Roemenis, 'koningin Marie dibawa me 
lan djalan raja di Boekarest 

joe ketempat makam jaitoe di 
Ya ahok »Curtea de Agresh“. Beri 
“Iboe riboe orang jang berivetoet dista 

'tion, ketika cavalerie officieren dengan 
pakaian oengoe telah memikoel djena 

   

S3 riwajat. 
“Ima sekali, “abo 
|besar hati, mas 

| |poeterinja” jg sanggoe 
|ireboet hak baknj 

(ngan selamat. 

'Congres bahasa 
'itoe tinggal adem sadja, 

|djadi boeah bibi 

etaboean dan 
ak nampak sa 

    

    
mpoenjai poeteri 

  

    

  

Djam 1 sia pat ditoetoep de 

(RR Bandoeng 
Openbaar, dari 

djam 9 pagi saw jam 11 lebih, 
Heran tin adjaib, bahwa soeara 

sia dalam raad 
Adem kami 

katakan, karena : iantsra 23 orang ang 
gauta jang mengoendjoengi rapat itoe, 
seorangpoen ta'ada jg mempergoena 
kan bahasa Indonesia, jg baroe men 

kaoem pergerakan 
seoemoemnja. ( “seorang anggau 
ta bangsa Tionghoa is bitjara dengan 
bahasa Melajoenja). 
Sedangkan fractis masionaal Volks 

raad soedah moelai memakainja baba 
sa persatoean itoe. (Kapankah wakil 
wakil ra'jat di RR mempergoenakan 
bahasa Indonesia?) 3 

    

       
    

   
   

    

    

     

   

Kongres Moetiammad ijah 

Receptie. 

ah 21—22 Juli 
1938, bertempat “di Medan Congres 
Kawistraat, moelai djam 8.15 dengan : 

kh Penembrama lagoe Congres oleh 
Hizboelwatban, 
Ja - Bitjaan Al @beran, oleh R H Ha 
ji 

3. Pembatjaan knlepram telegram 
dan soerat soerat jang datang, oleb 
Secretaris, S Tjitrosoebono: hal pem 
bahagian Cengtak 
Djam 8,35 recaplie diboeka oleh 

Voorzitter, MH Mansoer, dengan me 
neraogkan kepentingan Oongres seka 
rang ini, diaotaranja akan membifjara 
kan perobahan Statuten dan Keccono 
miean. Kita akan menetepkan djedjak 
perserikatan kita an peroebahan. 
sehingga dapat menetapkan peroeba 
ban itos lebih landjoet dan berharga. 

Tentang economie, adalah satoe po 
kok dari penghidoepan kita, ra'jat In 
donesia dimana beratoes-riboe jang 
berdagang dan bertjotjok tanam. 

Kita poen akan mengadakan Confe 

    

  

    

  

   

        

     

   

    

   

          

   

          

    
     

   
     

Komperensi doenia anti nti penembakan 
| kepada kota ig ata dilindoengi 

Oleh Havas dikabarkan dari Paris, 
bahwa komperensi doenia oentoek 
menentang penembakan penembakan 
Ipada kota kota jang tak dilindoengi, 

ih diboeka di Paris, dengan diha 

    

- Reuter mengibarkan lebih landjoet. 
bahwa perwakilan Inggeris terdiri dari 
anggota Lagerbuis 10 orang, wakil 
geredja, pergerakan sekerdja. : 

Perwakilan jgamat koeat jaka dari 
Zweden Tej. Slowakia, 

— Dalam pada itoe India diwakili oleh 

India. 
  

di Bandoeng 

: Pembantos menoelis : 
— Pada hari Saptoe malam Minggoe, 

tie jang dapat perhatian be 
li, Godoeng HIS Pasoendan 

egitoe besar soedah dihiasi ser 
   

ba indah, (smaakvol) jang menambah 
semaraknja receptie. Dasar congres pe 

     
   

   
     
       

   
   

  

   
   

   
     
   

  

   

         

engatakan, soeatoe symbool 
duister tot g 

(Tn openbaar pada bari 
Minggoe pagi 

“Botmobi spreekster, jalah: Njonja 
Mr Maria Ulfah tentang kedoedoekan 

cloe | perempoean Indonesia dalam hoekoem 
aa Pa donaan 

Le Datoek Toemenggoeng ten 

k perempoean, 
Na kedoea spreeksters disa 

dj:kan dilain tempat) 
Rapat dapat perhatian tjoekoep ter 
tama dari kaoem iboe. 

  

   

    

  

  'pokok pembitjaraan dengan terang 

“Idjelas, sedang di Sumatra Bi: 
dah ada poela jg menerbitkan boe 

ingat pada boe 
jaRaden Adjeng | atini marhoem, 

'etraat, dimoelai 

hak memilih dan terpilih oen 

Kedoea 
eksters membentangkan pokok: 

an djelas, Menjaksikan rapat open 

rentie dalam beberapa Bahagian oen 

dalam organi atie kita Moebammadij ib 
jang akan melebar levarkan Agama 
Islam, teroetama “Baihagiaa Tabligh 
jang ak:n mendatangkan Agama ke 
pada siapapon djsea. Kita mengan 
djoerkan sbabar dan damai, agar se 
paia dapat ditjapai dengan bahagia 

menerangkan, bahwa Moehammadijan 
akan bekerdja bersama sama lain lain 
perhimpoenan, bsekan akan mentjari 
'oentoeng tetapi akan mentjari hidoep 
dalam masjarakat Indonesia, 5 
Huwelijk Ordonsantie, poen: Moeham 

madijah b:kerdja bersama sama dengan 
lain-lain perkoempoelan. Memang soe 
lit sekali ordonantie itoe. Alamat huwe 
lijk Ordonantie akan diteroeskan djoe 
ga, tetapi dengan lain ragam. Di 
Preangan terlaloe banjak sekali ten 
tang pertjeraian itoe dengan z»nder 
sebab, atau sebab jg ketjil-ketjil sekali, 
Moehammadijah akan bekerdja meng 

organiseer pertanian dan bank, dima 
na nanti akan diroendingken d ngan 
masak masak: lebih lebih fasal ren 
ten itoe. Di Baudoeng : soedah ada jg 
menerbitkan boekoe fasal rente jang 

Barat soe 

  

koe menentangnja. Di Mesir soedah 
ada bank jg besar dan sekarang hi 
doep soeboer , pada moelanja Ajoega 
dapat serangan jg hebat, tetapi lama 
kelamaan hilang dengan sendirinja. 

Ditoetoep djam 9.15. 
Receptie ini dihadiri kira kira 1500 

orang, diantaranja padoeka tt. Resi 
dent, Regant, Wd. Burgemeester, Pa- 
tih, Wedana Kota dli.nja. Poen wakil 

4 Perkoempoelan dan Pers, seperti jang 
akan diseboetkan dalam openbaar. 

Openbaar Pemboekaan. 

Pada malam Djoem'at 21/22 Juli 38, 
bertempat di Medan Congres, Kawi: 

djam 9.30 (sesoedah 
Receptie), dihadiri oleh 4500 laki dan 
isteri, diantaranja wakil wakil pereja 
rikatan dan pers. 

Matahari, Pandji Islam Medan, Pe- 
njedar Pemoeda Madoera, Komara B1. 

Wakil dari CvO. Cvngres, t. Radjab 
Ghani, menerangkan ri wajat apa sebab 
nja Congres ke 27 djatoeh di Malang 
spr menerangkan biarpoen tjab Moe- 
hamamarijih di Malang beloem begitoe 
koeat agaknja menerima Congres 
akan tetapi himmabnja jg Sangat be 
sar maka keberatan itoe tidak difikir 
kan, dilamarlah Congres ke 27 itoe 
ssepaja diadakan di Malang, Setelah 
mendapat kepoetoesan, dan setelah   'baar itoe ya sekali, bahwa perge ingat bahwa menerima Congres itoe 

| pesat, Pembitja | 
dengan zakelijk | 

Valencia: terantjam pem berontak 
ssia haroes ber|. 

p berdjoang mej. 

Kn 

bar radio jg 

toek mendjelaskan dan menjelesaikan| 

Langkah Moehammedijh jang ke 12 

  

datang per- 
tempgaran hebat! 

Kaoem Pan sotik moelai mengin- 
djak soedoet Valencia 

Dari Hendaye dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa boeat pertama kalinja fihek 
pemberontak menpindjak soedoet barat 
laoet provinci Valencia: begitoelah ka 

diterima dari Valladolid. 
Lebih landjoet dikabarkan, bahwa 

pemberontak akan mengadakan per- 
djalanan mengelilingi, dan akan menje 
rapg fihak pemerentah dari belakang, 

Pemberontak menakloekkan kota 
Castuera 

Dari Saragossa dikabarkan oleb 
Reuter. bahwa pasoekau pemberontak 
ig berdjalan menjerboe dari medan 
perang Tremadoera, telah menakloek 
kan kota Oastuera, Banjak orang orang 
jg ditawan, dan alat perang banjak jg 
dirampas. 

Ketjepatan pemberontak jang tiada 
taranja 

Belakangan dikabarkan, baiwa per 
djalanan pemberontak itoe tidak ada 
bandingannja. Mereka ini telab berdja 
lan 4 hari lamanja mengelilingi dae 

  

— 

rah jang 1760 mwiji persegi. Tetapi 
sampai kini daerah itoe beloem seloe 
roehnja didoedoeki oleh mereka. 

# 
Fihak perserentah dimasoekkan 

djebak 

Dalam serargan ini bagian cavalerie 
telah memegang rol jg penting sedang 
penerbang penerbang memberi 
rapport tentang termasoeknja fihak pe 
merentah dalam djebak, hingga koe- 
tjar katjir. 

Akan datang pertempoeran hebat ? 

Fihak pemberontak dimedav perang 
Sagunato kini menjerang garis pembe 
laan pemerintab di Valencia jang 
ketiga, jang mempoenjai hootdkwartier 
di Segoerbe. Katanja fihak pemerintah 
jang mewpertahankan diri ada 1k, 
100 000 orang, dan orang mendoega, 
bahwa tidak lama lagi akan datang 
pertempoeran hebat ditempat ini. 

Pemerintah Spanjol setoedjoe 
penarikan viijwilligers 

Dari Londen dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa pemerintah Spanjol telah 
menjetoedjoei rentjana Koemisi Nons 
Intervensi oentrek menarik wijwilli 
gers dari Spanjol, dengan beberapa 
keberatan, sedikit. : 

  

sangat berat, maka seakan akan ditolak 
lah kepoetoesan itoe, 

Akan tetapi setelah difikirkan de 
ngan soenggoeh soenggoeh maka de 
»gan menjingsingkan badjos lengan 
moelailah dibitjarak: n dan dikerdjakan 
dengan sekoeatoja. Setelah semangat 
pembitjaraan itoe, maka mendjadi pem 
bitjaraan jang sangat hebat diseloeroeh 
kota Malang : jang disamboet dengan 
gembira dan terima kasih, karena da 
pat menjemangatkan, jang banjak ha 
silnja dari jang berwoedjoed oeang 
dan barang barang. Perbantoean itoe 
selain dari perhimpsenan2, poen dari 
fihak loehoer, dari Gsmeente dan ma 
sih banjak poela bantoe3u jang tidak 
sedikit lagi djoemlahnja. 

Pendeknja soenggoeh sangat men 
dapat perbatian dari segala pehak, 
soembanganpoen tidak sedikit poela 
jang diterima oleh Cv O diantaranja 
21 ekor kambing, 4 ekor sapi, 6070 
KG beras dil. sebagainja. Semoea 
soembangan dan bantoean itoe diceri 
ma dengau oetjapan terima kasih, 
moedab,an disertai ichlas dan menda 
pat pahala jang besar. 

Biarpoen CNO telah mendapat ban 
tosan, akan tetapi senantizsa kekoera 
ngan masih ada keketjiwaannja, oleh 

karenanja diminta soepaja memberi 
ma'af dan acbirnja menjerahkan Con 
gres itoe kepada H B Moehammadijab. 

Kemoedian diserahkan kepada tosan 
AR St. Mavnsoer, boeat membalja Al 
Oser'an, jang mengandoeng arti: Se 
gala kedjadian diatas boemi dan di 
langit itoe adalah mendjadi penerangan 
dari kekogasaan Allah. Akan tetapi ma 
noesia ada jg pertjaja dan diantaranja 
ada jg kafir. Allah mengoeasai jg ada 
pada manoesia. Barang siapa jg kafir 
pada Allah akan mendapat siksanja 
dan siapa jg menjerahkan dirinja ke 
pada Ailah akan menerima pahalanja, 

Wakil dari Burgemeester tampil ke 
moeka menjampaikan selamat ber 
congres moedah moedahau hasil dan 
befaedab. 
Choeibah pemboekaan, oleh H. M. 

Faried, secretaris HB. Moehammadijah, 
ringkasaonja sebagai berikoet : 

Didahoeloei dengan pambatjaan Al- 
@oer'an ajat soerat Moedassri, dan ha 
djat persjarikatau Moehammadij ah ser 
ta oetjapan terima kasih kepada seka 
lian pembantoa, persoon dan persjari 
katan2, jang menjokong madjoenja 
Moehamammadjjsh. 
Hoofdbestuur Moehammadijah jang 

babaroe, jang dipilih dan ditetapxan 
dalam Congres ke 26, adalah terdiri 
dari Pemoeda2 kacer. Moehammadi- 
jah jang bersemangat dan soedah me 
rasakan pahit getirnja dalam hidoep 
bersama dan banjak makan garam 
masjarakat, tahoe kepada keperloean 
cemoem jang perloe dipimpin kepada 
kebenaran dan keloeroesan, Memang 
pergantian H,B. baharoe mendjadi 
perhatian oemoem, malah dari kaoem 
Moehammadijah sendiri : mereka me 
nantikan betapakah langkah Moeham 
madijih dan sepak terdjangnja, oleh 
jg babaroe itoe, boektinja : 

a. Masalah lotterij jang mana H.B. 
mengetahoei dalam  mengadakannja, 
menggontjangkan 'alam Islam Indone 
sia dan banjak soerat pertanjaan dan 
permintaan. Tetapi setelah djawaban 
H. B.dioomoemkan dalam pers, maka 
tenanglah kembali. N 

b. Oendangan pemboekaan masdjid   

memenoebinja disebabkan kesempitan 
wektoe, adalah membikin gemoeroeh 
nja soeara ra'jat dan pembitjaraannja 
soerat soerat chabar- Tetapi memang 
karena kesewpitan waktoe, H B. tidak 
dapat mengirimkan oetoesannja itoe, 
Jmaoe dikatakan spa?—. H. B. bergi 
rang hati dan membahagiakannja, da 
ngan berkejakinan dibelakang bari 
akan disoesoeli poela pendirian bebe 
rapa masdjid di Japan itoe. 

Moehsmmadijah gerakan Agama 
Islam menoentoen oemmat kepada dja 
lan jg dikehendaki oleh Toehan, dja 
lan kebahagiaan doenia dan acherat, 
maka Moehammadijah tidak sadja me 
mentingkan peribadatan, tetapi menoe 
djoe poela keagamaan jang bersang 
koetan dengan kedoeniaan, Oentoek 
mendapat faham Agama jang seloeas 
loeasnja, maka HB, memadjoekan per 
tanjaan kepada 'oelama2 didalam dan 
diloear Indonesia, jang mava menda 
pat samboetan jg menjenangken keroe 
tama dari 'oelama di Indonesia sen 
diri, menocendjoekkan ketadjaman otak 
dan kelosasan 'ilmoenja. Memang 
Indones.a serba kaja dan losas tanah 
dan milioenan pendoedoeknja, tetapi 
sajang nasiboja dalam kemalangan : 
moedah moedahan dimasa jang akan 
datang, perpoetaran masanja memba 
wa kemadjuean dan kebahagiaan, 

27 tahoen M D mengembangkan sa 
japnja, dengan bertambah berat tang 
goengan dan kewadjibannja, dengan 
tidak poetoesnja rintangan dan hala 
ngan jang menimpanja—memang me 
kasakan persediaan pajoeng, sesoedah 
toeroen hoedjan—.Akan tetapi dengan 
hati gembira dan tawakkal, akan dise 
lenggarakan oleh MD dari sedikit ke 
sedikit. 

Moehammadijah telah merantjang 
langkshoja, jang mendapat matjam? 
samboetan, samboetani mana menam- 
bah djelasnjaakan sikap Moehamma 
dijah itoe, Sebahagian dari langkarja 
ialah: “mengawaskan gerakan dalam 
dan loear“ dengan mempersamboerg 
kan kepada persjarikatan apzpoen djoe 
ga boeat silatoerahmi, dan kesanggoe 
pan mengoeloerkan tangannja beker 
dja bersama2 oentoek perbaikan ka- 
oem Moeslimin seoemoemnja. Dalam 
perhatian kepada gerakan loear, tahoe 
lah: 

a. Kemadjoean agama Islam di Eu 
ropa dan Amerika bertambah pesat 
sampai kepelosok pelosoknja, teroeta 
ma dikalangan intelec'uselennja: jg 
perloe diambil tauladan. 

b. Negeri Mesir dapat mengirimkan 

berapa negeri di Europa, Amerika, 
Tiongkok dll. sebagainja, Poen radja 
moeda Farouk menambah kemadjosan 
Islam dinegerinja, sebagai perbaharoean 
masdjid masdjid, roemsh roemah iba 
dah, gedoeng bosko', sekolah sekolah 
dsb. jang mana banjak djoega pemoe 
da pemoeda Islam diseloeroeh Doenia 
menoentoet 'ilmoe disana. Moedah 
moedahan mendjadikan perhatian 
dan fjonto teroetama oleh kita di Indo 
nesia, 

c. Oemat Islam di Palestina jang 
dalam keadaan jg menjedihkan, tetapi 
masib dalam ketegoehan oentoek mem 
pertahankan negerinja — haknja jang 
goetji — moedah2an berhasil dan kita 
selaloe menjokong dengan roehani, 
menjembahjangkan kepada Sjoehada' 
nja dan bergoenoet.   di Japan, jang mana H B, tidak dapat |Akan disamboeng) 

propagandisten Islam jang oeloeng ke . 
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Ini malam dan 
malam brikoetnja 

ne djahat dari Brimstc 
(anema paLace    

    

  

Ini malem dan 

besok malem     

         
      

        
        

       
     
    
    

     

    

      

      
        

          
        

Sawah Besar Rat,-€£. 

Satoe-satoenja film Hindoestan jang loear biasa besarnja 

MISS NADIA 
Dalem film 

»SFRONTIER MAIL" 
alias EDDY POLLO PERAMPOEAN 

memanen i  somamatne 

  

    
3 

'LEWIS STONE » GUY KIBBE 
Produced by Harry Rapf    

MA Pa Soeatoe Tila jang sama besarnja dengan ,,VIVA VILAS. 

Meni eriterakan keadaan di ,,WILDE WESTENS, tempat siapa jang berani mengoeasai. 

Dn ” TRIGGER BILL“ jang main Wallace Beery, tiotjok dengan jang dimainkan. 

Moelai hari Djoem'at 29 Juli 1938 

'Soeatoe film-besar dari 20 th. Century-Fox. 

' KOTA CHICAGO DAHOELOE KALA 
Soeatoe 'hatsil jang menggembirakan oentoek regisseurs Darryl F. Zanuck dan Henry King. 

  

Si
 

     
  HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) 

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden —  Batavia-Ceutrum 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 

| Perkara aa boleh berdamai. 
memoeaskan, 

FLASH GORDON KE 6 
Soedah sedia 

Loear biasa kotjaknja 
Pesanlah sekarang: 
  

Tempat bersih dan rawatan 
  

    

   

  

    
    
    
     

          Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

1 ag at aan | 
. TN ME an 

di bedah perang 
Tiongkok —Japan 

  

    
     

     

  

   

  

   

    

   

          

    

  

   

    
   

   
   
   
   
   
    
   

  

   

  

   
   
   

      

   
   

    

   
    

  

   
   

  

    

   
    

  

  

| Baniak mona ba tetapi jang 
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| Baroe terima 3 platen lagoe ARAB ! 

TN 18 pa PF 15.— 
' GAMBOES ORKEST OLEH S.H. ALIDROES & SEHEL GEZEL 

110 Kawlped Anam 113 Soerat Djoem'ah I 

Maoeloed Berzanzi Soerat Djoem'ah I! 
114 Soerat Alrahman I 116 Kasidat Viaet 

Soerat Alrahman II Kasidat Jave werk) Pesenan selaloe dengan 

120 Kaside Sikah 365 Sri Mersing / postwissel: Rembours fidak kirim. F 

Kaside Nachwan Agibis Matasila Bea. pembeli Jana “alim 3 

OLEH MACHMOED SA'AD MEKKA 

Kasidah Djarka 
Gamboes D'arka. 

Kita Juri IO miaten, nomer-nomer foean haroes pilih, menoeroet 
diatas, dan 8 platev, Furopeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOYAAL 18 PLATEN HARGA P, 15.— 

Kita tarj'c per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

—.. Memoedjiken dengan hormat 

Hoofd Kantoor Toko P. B.K. 
Radio-Gramofoon pan & Rijwielhandel 
CHERIBON 

1471 

. Telefoon No. 34       

masjhoer namanja, difj€tak dengan 
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a 
toelis Lafijn, diartikan (didjelaskan) 

. kedalam bahasa Indonesia (Melajoe), 
dengan hoeroef Lalijn bersih. Ha- 
lamannja lebih dari 240 moeka, 
kertas poetih tebal haloes dan om- 
slagnja bagoes. Harga obral f1,25 
sedjilid (Franco diroemah per dar 

lagi moelia Sd. Oelsman bin 
Hoesen Al Idroes, Bandoeng: 

fia oleh pecempoean, maka mendjadi: 
PEDOMAN, Insia ALLAH !" 

- Sekarang soedah fj€takan jang 
kedoea, soeatoe boekti, bahwa kitab 
ini sangat keras lakoenia, Lekaslah 
'aloer pesenan djika Toean ingin 
d.oega foeroet mengetahoei isinja 
jang. maha penting ifoe, kalau te 
Taat nanti kehabisan, 

'Memoedjikan dengan hormat 

S. Ahmad Almardosff, Tegal 

      & 

  

TOKO ORION 
  

toko Orion.     
  

      

       
   

    

SATOE ROMAN, . Ia 
mandjoer djarang dalam: bahasa Soenda sangat 

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 3 

2 Ba merk 2 | memoeaskan, 

1 belah, kepala djadi enteng tida : aa Ba 5 

koreng, ramboet djadi gemoek, pa ea: 

item, lemes, matiken koetoe dan - J 
ilangken ketoembe Harga satoe boekoe tammat f 0.54J| 

berikoet ongkos kirim. 

Boleh pesan pada: 

Administratie ,, PEMANDANGAN“ 5 

Senen 107 P3 Batavia-C. Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

. Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

3 Oplaag 6000 Exemplaren 

Ke | cearan PINTOE KESELAMATA Dikirih pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langanan2 

VTOE I -: TAN DOE- la bangsa dan Ambfenaar2 Europa. 

Roemah obat NIA DAN ACHIRAT Ana 5 Sa 2 Saba en 
: AN argaabonnement boeal Hlindia. 

3 KITAB »AMAL SALEH“ f5,— setaon alawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon stawa 6 nomer, pem- 

Je Tek Tioe (DARI OER'AN DAN HADITS) bajaran doeloe : berlangganan paling pendek se tengah faon alawa 6 nomer. 

a 3 5 & Kilab fana beryoska: Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 

Kwitari - Ratavia-Centrum gai Aa bindioek akesisiatakkisan Menghadapi hasil besar dan menjenangkan , tariefnja rene dah dan berlang- 

e PE at : 2 Wikebocalan - CAMAL) "hagi ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
siapa-sia 2” Tata NN tan Ingellah, kalangan Regenlschapsraad atawa Reg. na jang ferkemoedi 

: seorang Ag baik aa (SAL EH) oleh Regentea, jang kebanjakan memimpin Ijabang P.P.B. B, bisa men: : 

5 serta ber'ilmoe loeas dalam tempo djadi- lapangan -advertentia “djoega. P 1 2 
Pn Datdek  Jantaran Isiaja aduh Perminta'an langganan atawa perljontoan emimpin, mocal adver- 3 

sekah dditaham orang: Mendam te fentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B:B. toelis pada. 

bih daripada 545 ajat, dan 315 Administratie, : 

ta Be aa Batavia-Cenirum (R. Salehlaan 18 Paviljoen| Telefoon No. 3071 WI. £ 
eslim dan nja jang so 5 SAE BE Ha 23 : 

  

Soerat Marjam I 1534 Koran Saruramadan 
2 da Te Marjam 1 Be Karim ... “Pertoendjoek jang — benar Mn iba bi 

' - Hera 2541 aoewal Mesri ialah Al Ooer'an dan Al Hadits. 

1453 Ni ja h Kan an Dan ifoe dosa roepa pe'toendjoek Baroe natk kelas, 

. Soerat Ibrahim I 1454 Soerat Hoe soeda ditimbang oleh orang jan kat 

—.. Soerat Ibrahim II Soerat Hoed II ber'akal (Oelama2). Oleh Aa baroe masoek 2 ah. 

1455 Kasida Aminashari 1456 Soerat Tobah | ifoe bilamana Toean2 adamenfja- || Sedia keperloean sekolah seperti schriften, 
Wakfaloel Asjik Soerat Tobah II ri djalan (pintoe) KESELAMATAN driechoek, Ii k tlood, 

| 1458 Soerat Alimbrant 1 1460 Soeratoel Isroh I DOENIA PDAN ACHIRAT silah- Iltinta, pen, driehoek, liniaa po 00 : . 

EN Soeraf Ailmbrant II Soeratoel Isroh IL: kanlah batja KITAB “AMAL SA- stift dan lain-lain. 5 : 

1 1464 Tadribana Alrasi 1465 Nachnoe Chawadoe LEH“, itoe kitab kalau dibatja oleh : : j 

200 Ajiehal Thair Inal Firosan Naima -orang jang fora, maka mendjadi Coupon jang dari doeloe ma- | 

1466 Goemoe Bina : 1569 Maoeloed Sjaraf Anam MAHKOETA, diba'ja olehpemoe- 'Isih lakoe teroes. $ 

Asjorogot Batjshan Msoeloed da, maka mendijadi PELITA, diba- Datanglah blandja di j



   
ADMINISTRATIR 

  

     

    
     

  

    

ndonesia satoe kwartaal , . ., f 450 
ear Indonesia . . , (Te ng 

PEMBAJARAN DI MOEKA 

'Tahoen ke 6 No. 

n-.g00nan» 

a jang palir 
1 perdengarkan, oleh 

pergerakan, paling belakang 
engoeroes Besar Gerindo 
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Gang Kenari itoe. Kita gembira 
ihat semangat dan aliran demikian 
karena djoega kita berpendapatan, 
Gari desalah kemenangan akan 

    | bagaim 

  

    

  

   

    

        

     

   

    

    

   

    

   

     
    

   
   

  

    

   

— djoega Pasoendan belakangan ini ikoet 
. memperhatikan hal hal jang bertalian 

| dengan desa. LN AN 
Kak ia ag x $ € 

Soenggoeh sosatee alamat jg" baik 
sekali. | SER Gr Tah 

Sebagai telah kita ketahoei, Parindra 
akan mengadakan Konperensi Roekoen 

... Tani dengan Pasar malam dan ten 
- toonstelling tentang pertanian dan bi 
batang ternak di Loemadjang atas 

— adjakan Parindra tjb. Loemadjang. Ki 
ta ketahoei poela, bahwa pergerakan 
golougan tani ini moelai berdiri th. 

cok 

. golongan tani itoe dengan Roekoen 
Rani Parindra. Ke TA 

| Atas perentah P B oleh Dept. Soci 
sal dan Economie (bagian pertanian 

-  dioesahakan adanja Konperensi bersa 
—. ma pertoendjoekan. Kerdja ini akan 

| mendapat sokongan dari Provinsi Dja 
wa Timoer, Adapoen pertoendjoekan 
pja ialah: 
“1, Landbouw 
proeftuinen, 

dengan mengadakan 

gadakan Karapan, Patjoean koeda, 
an tentoonstelling ternak, | 

| dakan gambar gambar dan tjontotjonto 
| jang bergoena bagi kesehatan Ra'jat. 
— Maksoednja soepaja bapak tani akan 
mengetahoei benarbenar tjara jg ber, 

“Dan oleh ahli ahli pertanian akan di 

pa BAHAN dipertoendjoekkan nanti, 
. hain 

gahkan poela soal koperasi. Maka 

     

    

    

   
   

ikan Konperensi Parindra bagian Ko 
“perasi jg ke III, Dan konperensi Roe 

oen Tani dan Koperasi itoe akan ber 
“lakoe lamanja 7 hari. 2 

. Disamping Konperensi dan Pertoen 
'djoekan itoe akan diadakan Pasar Ma 

  

na menoetoep ongkos2 jg keloear 
Oentoek semoeanja,itoe akan dipakai 

0. KANTOOR ADN Na 
—..snen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI, 

| Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 
haroes diachir kwartaal. Downloa abon 

nes terhadap koran 'ini di Betawi. 

lam resepsinja jang baroe la | 

   

Dil 2 
   

     

| 1923. Sekarang dirapatkan lebih djaoeh 

on    
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£ Augustus 1938 di Loemadjang 
tavah jg loeasnja 8 ha. atau 12 bouw, 
diambil dari tavuah jg berdekatan sa 
wah dan diloear kota Loemadjang. 
Pembagian pemakaian tanah itoe se 
bagai berikoet : 

Tentoonstelling Landb. '” 4 bouw 
' Voetbalveld Ea 

|  Vee-Tentoonstelling, Patjoe 
I an koeda dan karapan — 4 

Pasar Malam dan Tempat 

Haa mma aman man 

12 bouw 

Pada waktoe ini soedah didjalankan 
ipekerdjaan2 memboeat roemah seba 
gian boeat bangsa Indonesia, Tionghoa 
Belanda, Djepang. 

Pertoendjoekan jg soedah rampoeng 
dengan pertjobaan2 kebon dan sawah 
jaitoe padi. tembakau, djagoeng, ka 
tjang kedele dil, Lain lainnja soedah 
siap. 
| Pengangkoetan soedah mendapat re 
ductie ongkosnja dari SS jaitoe boeat 
menoempang 25 pCt, sedang boeat 
memoedahkan diadakan speciale halte 
dihalaman Pasar Malam, 

Oentoek mengatoer nesaha ini oleh 
Departement Sociaal-Economis Parin 
dra dibentoek Hoofd Comite, 
terdiri dari : 

Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Voorzitter, 
Mas Soendjoto . . , , Secretaris, 
Mr, R, P, Iskag Tjokrohadisoerjo, Pen 

$ ningmeester, 
dan Kepala2 bagian Departement, se   

.2. Teraak, dengan menjokong ma 

| 3. Kesehatan Ra'jat, dengan menga | 

hoeboengan dengan soal pertanian. | 

berikan keterargan2 tentang hal itoe, | 

dari pada itoepoen akan dike| 

. berhoeboeng dengan ini akan diada | 

lam dengan dipoengoet oeang masoek |. 
'ini dibantoe poela oleh berbagai bagai 
Commissie, 

'perti Handel, Nijverheid, Cooperatie, 
Sociaal, Landbouw, 'Seheepvaart dan 
Bankwezen, sebagai: Commissaris. 

(0s. Ditvoerend Comite. 
M. Sastrodikoro Voorzitter, 

'R. Slamet Secretaris. 
 Soedjono Penuingmeester. 
Dan ketoea2 Tjabang Malang, Ba- 

ngil, Lawang, Pasoeroean, Probolinggo 
Djember. Besoeki, Bondowoso, Banjoe 
wangi, sebagai : Commisarissen. 

Sub-Uitvoerend Comite, 

Sdr, Soemarto (Voarzitter R, T, Soe- 
koreno) Voorzitter, 

Sdr, Soepli (Voorzitter R, T, Ka- 
'rangsari) Vice Voorzitter. . 

Sdr. Soerawan (Lid Parindra) Pen- 
ningmeester, dan Ketoea2 R, T. Ken- 
tjong, Djombang, Oemboelsari, Ken- 
ten, Rawahangkang, Koetoreno dan 
lain lainnja, sebagai: Commisarissen, 

Sub-Comite dan Uitvoerend Comite 

     

   
: Bidan baroe Ft . : 

Diperkenankan mendjalankan ver 

    
0000 loskundige praktijk di Indonesia sela 

—. koe na | (roedvrouw) -nonaj Loe 
5 10. ' Biauw 

Pena Ten 2. : 
— Ir. Menschsar diganti Ir, van Kuyk 
—.. Dalam oeroesan timah, 

. Sebagai wakil Billiton ialah ir. C. 
Menschaar, jang ta? kan kembali ke 
Indonesia sesoedah ia pergi perlop ke 
loear negeri, Sebagai 'gantinja maka 

ditoendjoekkan Ir. SH. van Kuyk jg 
soedah moelai mendjabat pekerdjaan- 
nja. 2 Ha sg " ui 5 ! 

—. Diangkat mendjadi Hoofd Gouverne 

| Diangkat mendjadi Ho 
- nements Arts, diserahi dengar 

tan plaatsvervangend Inspecteur Dien: 
k Volkegezondheid bagi tja 
tera, dengan berkediam 
,toean M.J, Bosma, sekarang ' 

sements arts kl. 1 pada Dienst 
Volkegezondheid di Medan, 

  

   
     

  

     

      
   

  

  

     

    

    

    
    
   

    

      

     

   
  

  

Mengoeboer penerbangan Deen 

Dengan kehormatan 
militer, 

Dari Bandoeng oleh Aneta dikabar 
wa 'kan, bahwa djenazah penerbang Deen 

“|jang telah menemoei ketjelakaan itoe 
(pada hari Djoem'at siang diangkoet 
ke Andir dan teroes kekoeboeran baroe 
di Pandoeweg oentoek dikoeboer disana 
dengan kehormatan militer, 

Jang toeroet hadir menjaksikan pe 
'ngoeboeran itoe antara lain djenderalj 
Ter Poorten, djenderal major Beren- 

militer ditempat itoe, resident Tideman, 
burgemeester, ir, van Braams sebagai 
oetoesan kantor penerbangan, dan ba 
njak lagi wakil wakil dari militer dan 
civiel dan partikoelir, 

Gerombolan jang mengantarkan 
Imait itoe sampai dikoeboerkan djam 
8,40 dengan didahoeloei oetjapan pe 
ngoeboeran toean van Oyen, sambil 

— Imemperingati, bahwa marhoem Deen 
T” litoe mengadakan penerbangan pengha 

Ibisan pada 6 minggoe jang laloe. Se 
'soedah itoe laloe toean Ds. van Duy- 
nen menjamboet. Dan semoea boebar 

“Dalam waktoe itoe banjak boenga2 
djoega jang dibawa kesitoe.   schot, kolonel van Oyen, komandan| 

          

   

     

  

Busonderneming baroe 
di Poerworedjo 

“ Antara“ menga 

  

kan, persaingan 

Keboemen —Poerworedjo pada waktoe 
ini sangat hebat, Pada waktoe ini te 
lah diadakan bus bus baroe merk “LH 
H“ dan "Tresno". Oleh soeatoe bus 
onderneming” “Liem Boen“ jg baroe 
didirikan, jg berkedoedoekan di Ke 
boemen, telah diadakan bus bus jang 
paling modern dan berwarna siream 
line. Bus bus dari onderneming jang 
baroe ini diberi nama “Madjos"'. 

Mutatie Goeroe Bogor. 

Toean Siwil Soeardi Goeroe Gouv 
HIS Bogor dipindahkan ke HIS Wates 
Djokja, sebagai gantinja t Roesadi 
dari HIS Tangerang. 

Toean Dosjeh Soeharsa goeroe Scha 
kelschool Bogor dipindahkan ke HIS 
Garoet, sebagai gantinja t Oesman 
deri Hoofdactecursus. 

Mey Aboebakar goeroe Pamoelangan 
Isteri School Bogor dipindahkan ke 
MVS Soemedang, 

Nona Djoehbriah Suria goeroe Onder 
bouw Pamoelangan Isteri bencemd 
Hulponderwijzers ke MVS Indramajoe. 

Njonja Komariah Setiatin |(Hulpon- 
derwijzeres di Pamoelangan Isteri be 
noemd mendjadi Hoofd der School di 
sitoe djoega (sebagai gantinja Njonja 
Aboebakar). Lk 

Nona Roehaeni goeros Meisjes Kop 
school Tjiandjoer dipindahkan ke Pa 
moelangan Isteri Bagor, 

Nona Hadidjah dari Tasik ke Pa- 
moelangan Isteri Bogor. 

Nona Aminah Jari Kweekschool Per 
goeroean Ra'jat benoemd goeroe di 
Pamoelangan Isteri djoega. 

Natipy J. I. B. tjabang Kediri 

Terdorong keinsjafan jang boekan 
moedah didapatnja, akan setengah me 
nepati agama Islam, ja'ni hal keber 

“Isiban, maka pandoe pandoe Natipy 
tersoerat diatas soedah memberanikan 
diri dengan melangsoengkan cbitan 
(soenatan) oemoem oentoek anak-anak 
sdr. adr. Islam jang ta'mampoe. Saja 
oetjapkan dengan memberanikan diri, 
sebab oentoek chitan terseboet Natipy 
tiada berharta jang maha lebih, tetapi 
hanja berlIMAN jang tebal pada Toe 
han jang akan menolongaja. Maka |.k. 
terdjadinja djoega dengan menjenang 
kan pada hari 17-7-'38 bertempat di 
Ngadisimo 45 dengan dapat chitan 
kan anak anak 15 orang. 

Boekannja chitannja sadja jg gratis, 
tetapi anak-anak jg dichitan djoega da 
pat pakaian selengkapnja. Jg mengchi 
tan sdr Asbit jg memang soedah mahir 
hal chitan, 15 orang tahadi semoea di 
chitan dengan lekas dan seorangpsen 
ta'ada jg mendapat halangan hingga 
sekarang. 

Pekerdjaan jg moelia jg soedah di 
kerdjakan oleh Natipy JIB. Kediri 
itoe memang menoeroet garis Islam 
jg tertentoe, jang pendiriannja boe- 
kannja membersihkan djasmani sadja 
tetapi rochaninjapoen toeroet dibersih 
kan djoega, agar masjarakat berkoe 
rang koerang menanggoeng kefjemaran 
dari berdjenis djenis manoesia. 

Pen ae ang 

Ds. 

»Antara“ mendapat kabar, bahwa 
ds. Wirjotenojo jsitoe pendita 
dari geredja gereformeerd di Tiepok 
(Koetoardjo) telah diangkat sebagai 
pendita di Poerwokerto dan Koetoar 
djo, Djabatan jg terachir ini akan di 
terima oleh t Wirjotenojo. 

Wirjotenojo 

  

5 Z Bi 

BANDOENG 

Pilihan anggauta Gemeenteraad 

Verkiezingsstryd 
jang sengit 

Bagaimana bakal hebatnja verkie 
zingestrijd anggauta Gemeenteraad di 
Bandoeng, bisa kita toetoerkan riwa 
jatnja sebagai dibawah ini: 
Pasoendan sobat Parindra 

Stembus secoord antara doea p? 
himpoenan politiek diatas itoe soda 
djadi dan matang2 dibitjarakan, Can 
didaten jg dimadjoekan, jalah : 

1 RA Atmadinata, 2 R Moch E- 
noch, 3 R Kiggahjata lola 4 Mevr 
Emma Poeradiredja. 5 R Idih Prawi- 
'radipoetra, 6 Said Hasan Wiratmana, 
Naa ia dari Pasoendan) 7 R Ali 
Tirtosoewirjo, 8 Roechan Moehamad 

dari onderneming2 bus pada traject| 

   

dan 

    
Senen 25 Juli 1938 

NU 
BNN 

PS eU 

Tarief 

3 an 
Soedah yi 

  

    
    FONDS KEMATIAN 

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

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

administratie, . 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
advertentie setelah liwat djam 

430 sore telf. No, 4968 Wit. 
Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

MPAT. 

  

— 
  

  

KOELIT 

  

  
Pe 
AAL 

BATAVIA-C. 

KETJANTIKAN dan KESEHATAN 

Harga Blik f 0.80, f 0.30 en f 
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 

MOEKA TERBANTOE 

    
  

3 ha 
HAROES DI TJOBA 
    — 

0.10. Sedia kleur DADOF, POETI 

  

Wildegroep moentjoel 
Kalau disini timboel nama wilde 

groep itoe tidak lain, jalah pemisahan 
dari politieke vereeniging jg tsb di 
atas. Wilde groep jg terdiri dari vak 
bonden di Bandoeng, seperti Midpost 
PTTR. PPBB, PPBB bagian poeteri,Oe 
mat Islam, PPST dan loerah2. Mereka 
ini akan bekerdja sekoeat2nja oentoek 
mendapat kedoedoekan dalam Gemeen 
teraad, 
Malah pada saat-ini tersiar kabar me 
reka soedah menjediakan 50 auto's 
oentoek bikin aetienja, 

Djago djagonja seperti dibawah ini: 
1 R Imbi Djajakoesoema, 2 RA Ra- 
chim, 38 Djoko Said, 4 Sabirin, 5 Ra 
den Ajoe Sangkaningrat, 6 Sastrasoe 
dirdja, 7 Ir. Rooseno, 8 Hoesyn, 9 
Soenarjo, 

Pasoendan terkedjoet' 
Serenta pengoemoeman pertama da 

ri Wilde groep itoe tersiar, maka Pa 
soendan riboet, merasa dilitjiki oleh 
Parindra, karena diantaranja candida 
ten jang dimadjoekan oleh Wilde 
groep itoe terdapat Parindristen, jalah 
RA, Rachim, Ir, Rooseno, dan Sastra 
soedirdja, 

Wilde groep tepoek 
tangan. 

Pengoemoeman. wilde groep ber 
boentoet pandjang. Kabar pertama di 
siarkan, bahwa RA. Rachim diroyeer 
oleh Parindra. Kabar kedoea menjoe 
soel lagi, djoega Ir Rooseno akan di 
royeer. 
Dari fihek Parindra kita perloekan 

tjari keterangan, ternjata bahwa kabar 
kabar itoe bohong belaka, Mereka 
itoe oleh wilde groep dicandidaatkan 
sebagai wakilnja vakbondnja, boekan 
wakilnja Parindra. 

Pasoendan beractie 
Karena Pasoendan merasa diaboehi 

oleh Parindra, maka Pasoendan mema 
djoekan toentoetan pada Parindra, 
agar anggauta anggautanja jang soeka 
dikandidatkan oleh Wilde groep di 
royeer, 

Parindra menolak 
toentoetan, 

Dengan tegak Parindra menolak 
toentoetan Pasoendan. Karena penola 
kan itoe, maka Pasoendan memoetoes 
kan perhoeboengannja dengan Parin 
dra, dan akan memadjoekan djago- 
djagonja sendiri. 

Bemoea candidaten dari Parindra 
ditjoret dari Iyst pemilihan, dan di     Wazar, 9 M, Soesilo (dari Parindra,) madjoekan: Mas Soeparman, Hoesein 

Kartasasmita, Ir Oekar Bratakoesoema, 
Sampai toelisan ini ditoelis, beloem 
nampak candidaten dari fihaknja Par 
indra, 

Kita toenggoe. 

Congres Perempoean Indonesia III 

Malam Minggoe jl. Congres tsb. 
diatas telah moslai dengan receptie, 
pemboekaan tentoonsielling dan per 
toendjoekan2. . 

Paginja comite perhiasan jang di 
pimpin oleh Mevr. H. Heerdjan, dan 
bagian tentoonstelling masih hiboek 
bekerdja, oentoek membereskan, mana 
jg koerang beres, Tetapi bagaimana 
boektinja, harapsidang pembatja sa 
bar sampai Congres jg besar itoe di 
djalankan. 

Wijkmeester bangsa Arab di 
Mr Cornelis ? 

Dalam kalangan bangsa Arab di Mr 
Cornelis sedang ramai mendjadi boeah 
toetoer berhoeboeng dengan satoe soe 
rat officieel dari pihak kekoeasaan di 
kota ini tentang didaerah Mr Cornelis 
tidak perloe mempoenjai Wijkmeester 
bangsa Arab, tjoekoep dengan keada- 
an jang telah berlakoe, kepentingan 
golongan itoe tjoekoep dengan Wijk- 
meester priboemi. 

Soerat officieel ini sebagai penola- 
kan dari pemerentah atas desakannja 
itos golongan di Mr. Cornelis jang te 
lah madjoekan reguest permoehoenan 
meminta di itoe daerah soepaja mem 
poenjai Wijkmeester daripada bangsz 
Arab sendiri, beralasan keberatan ka 
rena oentoek kepentingan mereka 
mesti berhoeboengan langsoeng pada 
kaptain Arab, sedang tempatoja ber 
djaoehan, (Rep.) 

Bp ia 

Sekitar iboe jg melahirkan 
4 orang anak 

di Blitar 

Oleh Aneta dikawatkan dari Blitar, 
bahwa sampai kini seorang jg mela 
hirkan 4 orang anak jg kita pernah 
kabarkan lebih doeloe, dalam keadaan 
sehat dan selamat, 

Banjak orang jg datang kesitoe oen 
toek melihat. Dari djaoeh dan dekat, 
dengan membawa barang barang oen 
toek diberikan kepadanja, Tetapi da 
lam pada itoe directeur roemah sakit 
tsb melarang orang orang jg datang 
berkoendjoeng tadi,      
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rapa Maan mas 
' digond ka   

  

naik Uikar Saji aa biasa 
ke Prendoear, goena be 

, Sedang koentji dari pin 
oeka dimana itoe peti ber | 
a pasrahkan sama anak 
itoe hadji Sajadi, : 

ntah sama Mia, boedjanguja soepaja 
toe dari itoe kamar diboeka, goe 

Ina mengsloearkan goela jang akan di 
»t1| djoeal dipasar. 

        

   

   

Dengan terkedjoet M, telah menda 
pat pintos tsb. terboeka. Kedjadian 
terseboet teroes dikasi taboe sama H,S. 

Dari dalam pintoe terseboet dipalang 
p sama mejja dan koersi. 

Dengan paksa piu.os terseboet teroes 
“.. Idiboeka, dimana lantas kenjataan, bab 

                  

   

  

   
    

   
   
   

   

Yasin ta Inem Hadi 
korban. 

— Dari Medan Anet mewartakan, bab | 

wa lemari dimana itoe psti disimpan 

2 telah dibongkar dan peti jang berharga 
hilang sedang rantaioja psetoes, 

Politie dengan segera datang, 
Itoe anak angkat dan bsedjang2aja 

P|teroes ditahan, tapi tiada antara lama 
'|teroes dimerdekakan kembali, lantaran 
Ipolitie dapat beberap psngosndjse 

kan, bahwa orang orang tersebuet ti 
ada berdosa. 

Tjoema waker dari itoe roemah jang 
bernama Doel teroes ditahan. 

Begitoe djoega H, Alwi, 
-mang sering beroeroesan sama pintoe 

Ibitam lantaran pentjoeriao,  Penjelidi 
| selkan teroesd ilandjoctkar. 

    

   
   
    

   

  

        
   
   

  

   
    

    

   

          

   
   

      

   

   
   

   
    

    
   
    

  

   
    

    

   
   

      

    

    

     
       

   
    

    
   
   
   
   

  

   
   
   

   
   

  

    

   
   

      

   
   
    

      

   
   
   
   

   

:c Ikegezond heid. 
maa b aa Taspacteur dari 

matora, dengan berkedia 
M Panai 

ar dari dienstf:, 
id bagi Soema| 

nisten akan berangkat 
ana waktoe berangkat 

ito ben na Deladapr mata akan hadir. 
velau Moena sekarang mendapat     

      

in bertambabnja 2rang jang akan 
. Takut kesana. 

$ rhatian terseboet teroetama dise 
an beberapa soerat jang rakjat 
k . di Madoera dapat dari | 

ilienja jang telah ada di Moena, | 
1 jang dia dalam 

2 n selang. Ada 2 

  

b “snbbasiaa jang Bai 
propagand goena menarik per 

'hatiannja s»loeroeb: rakjat mariyara ter 
p na Moena: 

Eh enan tak 

dengan banjaknja toef 
, maka dibeberapa tem 

ra telah timboel penjakit 
ma na Lab N3 tetag 

“ 

Dr. ER Pfiugj 

atian dari rakjat Madoera, minilik | 

Pentjserian dan pemboenoeban 

-0rang dari 
ikin terke- 

Pada malam Selasa oraa 
desa Palesanggar telah dil 

ang djoet lantaran ada orang berteriak: ma- 
Iling, maling !! 

— Semoea orang dari kamp. itue kel-ear. 
'Disitoe lantas kenjataan, bahwa pak 
ena satoe penfjo-ri osloeng telah 
mentjoba akan mentjoeri diroemahnja 
Djati. 

  
   

telah kepergok dan teroes lari. 
Disitoe lantas terdjadi pengedjaran 

: Ine seroe, Satoe orang bernama M,D 
ah beroentoeng memegang badjenja 

Na Boeroeng. 
Tapi nasib malang bagai MD, lan 

19 |taran pak Boeroeng teroes mentjaboet 
blitinja dan dengan sebat ditikamkan 
didadanja MD. dimana dadanja lantas 

i'terboeka sama sekali. Dan tiada antara 

illama teroes menghemboeskan napas jg 
perghabisan. 

Politie telah baroentoeng menang | 
'Ikap itoe pentjoeri osloeng dan teroes | 
didjebloskan dalam kandang njamoek. 
Akan tetapi dia teroes moengkir, biar 
banjak orang jang telah menjaksikan 
pan terseboet. 

| Koerarg ingatan ?- 

Didalam pasar di Regentechap Doe 
watinggih jang baroe2 ivi diboeka 
jang letakoja diantara tempat peman 
dian Bioemboengan dan onderdistrict 
Larangan maka datanglah seorang: 
|orang laloe menjandarkan dirinja di 
seboeah medja seorang toekang-kartjis 
(dan ta” lama kemoedian dari pada itoe| 

'Ibertanjalah orang itoe 
toekang- -kartjis ini jang boenjinja seba | 
gai berikoet : »Iari manakah datang 
nja kartjis2 ini ?“ 

Soedah tentoe toekang kartjis itoe 
mendjawab atas pertanjaan itoe, dari 
sini“, Ta' selang berapa lamanja s:0- 
rang orang itoe mendjawab : sea 
ik beb seh. , aanjou en de regeering". 
Dengan seketika itoe djoega dilempar 
kanlah sebilah pisau bolati jang amat 
tadjam ke medja itoe, sehingga meroe 
sakkan sebseah kaki medja ini. Sslan 
djoetnja ia memberibeberapa batjokan 

| kepada kartjis kartjis itoe dan kemoe- 
idian latji medja itoe ditarik olehnya 
dan melemparkan oeang oeang jang 
lada didalam Iatji itoe. 

'Toekang kartjis soedah tentoe memi 
kirkan, bahwa ia berhadapan dengan 
seorang-orang jg koerang ingatannja 
dan laloe melarikan diri keseboeah 

Iwaroeng jang letaknja ta' seberapa 
-|djaoehoja dari tempat itoe, sedangkan 
orang jang koorang ingatannja 'itoe 

|tetap berdiri diloear sadja, Oleh kare. 
na menoeroet porsangkaan orang, bah- 

(Iwa kedjadian ini ditoedoehkan kepada 
|dirinja toekang kartjis itoe, maka de 
ngan segera ia lalos dipangg'l oleh 
pendoedoek desa itos osntoek berdiam 

Isadja didalam waroeng itoe. 
20 menit kemoedian daripada itoe 

| orang jang koerang ingatan itoe laloe 
Iberdjalan dengan selaloe membawa 
sendjatanja kearah Bloemboengan dan 
iikoeti oleh beberapa. orang orang   “Idesa itoe, 

aginja H,S. telah kasih pe 

jang mej 

- Tapi. Pb Naik sebeloem berhasil| 

kepada | Ea 

Satelah ia bardjalan '/, km djaoehnja 
maka berdjoem lah ia dengan seorang 
lanak menantoenja kliwon Pamaroh, 
sehingga tak lama kemoedian daripada 
itoe berkelahi cedoea orang ini 
|dengan sehebi tnja. Anak me- 

     

     
       

k. nantoe kliwon Pamaroh itoe beroleh 
(loeka dilehernja, dipinggangaja dan 

» | poela dikepalanja, sedangkan orang 
|jang koerang ingatan itoe mendapat 
toeka berat 5 

n Ipendoedoek ki: 
| wemegang orat 

Dengan keadaai 
illaloe kedoea ora! 
'roemah Ass. We 

Kemoedian | a itoe anak me 
nantoe kliwon Pamarob dengan diang 
koet oleh mobilaja fl. regentschaps- 
controleur dan orang jg koerang inga 
tan itoe oleb po! Li feramgard menoe- 
dios keroemah kana 

- ANDALA LATAN 

Conferentic Moehammadijah 

Blok1V wilajah tjb 
Teloek Betoeng. 

Pada tgl 14 dan 15 Juli isi, 
dilangaoengkan Conferentie MD Blok 
IV, bertempat digroep Waj Krap 
(Lampoeng). 

Co: f-rentie, mana dibadliri oleh se- 
antero groep groep MO, Aisjijah dan 
moerid moerid sekolah MD jg masoek 
Blok IV, jaitoe dari groep groep Kota 
|agoeng, 'Negrabati: , Kota Dalam, Wo- 

   

      

    
   
    
   

z berhasil akan 

1 jang soesah psjab 
itoe disngkoet ke   

    

   

  

   
   

   

    

  

   

Inosobo dan Waj Krap. 

Excursie mserid2 sekolah Moeh:m- 
madijih ketanah Ko'onisatie. 

. Setelab berkoempoel semoea moerid 
moerid sekolah Moehammadijaib, ma 
ka diadakanlah excursie kekolonisatie 
Waj Krap atas pimpinan goeroenja 
masing-masing, 

Ada Ik. sedjoemlah 200 moerid- 
moerid jg toeroet pergi laki-laki dan 
perempoean, Disana diadakan njanjian 
njaojian jang menjemangatkan ke Is 
laman dan ke Moehammadjj ihan. 

Kira-kira poekoel 4 sore masing- 
masing kembalilah ketempat bermoela 
dengan panoeh perhatian. 

Tabligh Akbar Moshammadijah 
Blok IV jang kelima 

Pada malam Djaem'at 15-16 Juli 38 
dengan bertempat di roeangan Stan 
daardschocl Mohammadiah Waj Krp 
dilangsoengken Tabligh Akbar ini. Per 
hatian publiek ada besar sekali. Ba 
ojak orang jg datang dari berbagai 
bagai tempat jg djaoeh djaoeh dari 
sekitar Waj Krap Tidak koerang dari 
an 300 laki2 dan perempssan. Sa 
hingga rosangan sekolahan tsb jg ken 
datipoen besar djoega ta" termoeat lagi, 
sshingga melimpah keloear. 

Bermoela dikabarkan pjanjian njanji 
an oleh kepandoean H W. dari Nsga 
ra Batin dengan Nasj tal Aisijsh dari 
Kota Agoeng Njanjian njanjian mana 
adalah beroedjoed seroean seroean ke 
Islaman dan ke Moehammadij:han. 

Poekoel 8 liwat sedikit Tabligh laloe 
dibseka oleh ketoea dengan bahasa 
Lamposng dengan oetjapau terima ka 
sih atas koendjoengan badirin jang be 
gitoe memosaskan, 

@beria dibatjakan oleh toean Moor 
Hasan Negara Batin kemoedian disa 
lin kedalam bahasa Lampoeng. 

Tosan HM. Aris membitjarakan ten 
tang Ketauhidan dan ma'rifat, jang 
disamboeng olah tosan . Lajang Kapi- 
tan tentang Djalannja tarikat, 

| Keterangan keterangan spr, adalah 
semata mata menerangkan tjara dan 
djalannja pengadjer pengadjar agama 
Islam dahoeloe kala jang pernah di 

ri oleh spr, Diterangkan satoe 
persatoe kekeliroean kekeliroean spr, 
diwaktoe itoe dengan kotjak dan mem 
bikin publiek ketawa. 

Toean Ny»or Hassin menerangkan 
pabala dan dosa (sifat terpoedji dan 
tertjela). Soepaja jg baik sama dipakai 
dan jg boeroek akan diboeang. 
Toean H, O-sman berpidato dengan 

sjair mengadjak sospaja orang akan 
mengerdjakan pahala dan soennah. 

Achiraja oentoek membitjarakan ,A 
gama Islam dahoeloe dan sekarang“, 
disilahkan toeas Baiheramsjah Tamim 
dari Kotaagoeng. Spr membitjarakan 
bagaimana kepentingan tarich soepaja 
mendjadi perhatian. Dibitjarakan ten 
tang edaran zaman, semendjak Nabi 
Moehammad masih hidoep, masa Ohoe- 
lafaoe'rrasjidin, Tbabi'in, Moedjtabidin, 
Moeradjibin das zaman Moegallidia. 

Diterangkan diwaktoe mana ziwan 
keemasan bagi agama Islam, dan mass 
djatoehnja dengan sebab2nja, sehingga 
memoeaskan hadirin, 

Kira kira pk. 1,30 sesoedah c»mite 
tabligh msadjamoe dengan esdikit mi 
noeman-minoewan, tabligh ditoetoep 
dengan pembatjaan alfatehah, dengan 
berseri dan bersemangat. 

   

'Tubligh Oemoem Aisjiah 

Besokoja hari Djoem'at 16 Juli '38 
dengan bertempat  diroecangan Stan- 
dasrdschool Moebammadij ih djoega te 
lah dilangsoengkan poela Tabligh Ai-   sjiah. Koondjoengan kaoem iboe ta' 

h sehingga disini |. 

telah| 

” 1 1 ,5 

” ” 2 ” 

” FI TAB 1 

PROENGOET RENTE. 

agama kita. Keterangan 

  

Toean ingin roemah sendiri ? ? ? 
Lekas berhoeboengan dengan Benk ,,Beringin". 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 

SEMOEA PINDJAMAN goena roemah: roemah itoe TIDAK DI- 
. Beringin” 

Spaarbank bangsa kita janz terbesar dan didasarkan atas sjarat 
pa'a Directie 

set 6, MP atau Meng 

  

   

   
   

      

   

          

   

»  roemah ,, 1000.— 
s. roemah ,, 2000.— 
» roemah ,. 5000.— 

adalah satoe satoenja Bouw- 

Bank » Beringin” : 

  

NN kibaan 

kl. 5 H.LS Part. at. Gouv. 
PELADJARAN penting boeat 
lands, Boekhouden, 

Bahasa perantaraan Maleis. 

(Leerplan H I.S.—Schakel) 

  
koerang dari 200 orang. Tabligh dipim 
pin oleh Sitti Aisjah seobsg4i worz tster 
dan Sitti Ziwijih secretaresse, dari 
Kotsa goeng. 

Poekoel 9 tabligh diboska dengan 
njanjian2 dari Nasjiah Blok IV dengan 
berganti-ganti, 

Spr2 Hasipih dan Sofjih dari Ne 
gari Bitin membitjarakan tmaksoed2 
Aisjijah dengan serosau2 ke Moeham 
madijahan. 

Spr. Sitti Ziwijah N. t Kotaagoeng 
membitjarakan Kedoedoekan poeteri 
poeteri Islam dalam masjarakat, Dise 
roekannja scepaja masing masing 
groep mengoeatkan Nasjiahnj3, 

Kemoedian spr2, Mardiah dan Mari 
djah (Waj Krap) Rahmah (Kota Da 
tam) Rohani, Maridjah, Darma, (Nega 
rabatin) dan Sitti2 Dewi 
Mardieh, 

Zainab, Halimab, Rohana dan Zi1- 
wij ih (Kotaagoeng) masing2 berpidato 
tentang ke Nasjiahan dengan adjakan 
adjakan soepaja hadirin menjorahkan 
anaknja kesekolah - sekolah. 

Poekoel 12 tengah hari tabligh di 
tostoep dengan seiamat dan memoeas 
kan, 

Marj:h 

Besloten Conferentie. 

Sewaktoe Aisjijih mengadakan ta 
bligh oemosmaja, maka Moehamma 
Jijah mengadakan sidang tartostoep. 
Seperti biasa vsrg: dipimpin oleh 
bestuur blok, toean tosan H Mawardi 
selakoe ketoes, dan Msor Hassan pa 
noelis Diantara postoesan2 jang di 
ambil dialah mengenai oeroesan roe 
mah tangga blok IV. 

Ostoesan ostoesan jang  berhadir 
tjoskoep compleet. Jsitoe groep groep: 
Negarabatin, Waj Krap, Kota Dalam 
Wonos »bo dan Kota Agoeng. 

Poetoesan2 

1) Mengesahkan psetsesan ca3nfe- 
rentie Blok IV ke 4 di Negarabatin. 

2) Menetapkan adanja cursu: boeat 
bastuur2 Moshammadijah dalam Blok 
IV jang berkenaan dengan cursus or 
ganisatie dan administratie ke Moe 
bammadj ihan. 

a. Cursus tersebost diadakan gekali 
dalam tempo ssboelan, artinja 
bersimaan waktoenja dengan ada 
nja confsrentis blok IV. 

b. Cursus jang pertama kali, akan 
diadakan pada conferentie blok 
IV ke 6 di Kota Dalam bselan 
Augustus 1937. 

c. Cursu3 terseboet akan dipimpin 
oleh tosan Biheramsjah Tamim 
Kotaagosng. 

Obof:rentie Blok IV ke 6 akan di 
adakan digroep MD Kota Dalam da- 
lam boelan Aug. 1938 

Hari dan tanggalnja diserahkan atas 
pemboekaan bsstuur blok Comite Con 
ferentie (groep jang ditempati). 

Ditostoep poekoel 11,30. 

Pidato perpisahan 

Sesosdah selesai sembahjang Djsem 
'at, maka berkoempoellah semosa ka 
pem MD, Aisjijih, Pemoeda Nasjijah 
din moerid mosrid dimoeka sekolah 
MD. Kepandosan HW maroepakan s3 
toe barisau kehormatan. Oleh toean H 
Mawardi voorzitter Blok, diserahkan 
pada toean Baberamsjah Tamim, oen 
toek melakoekan , Pidato perpisahan", 

Atas nama semoea tetamoo #pr me 
ngoetjapkan terima kasihnja pada c» 
mite conferentie jg telah menjamboet 
dan merawat tamoetamoe dengan se 
baik baiknja dalam masa 2 hari. 
Dipohonkan soepaja s9m "ea itoe akan   mendapat balasan dengan gaudjaran 

A. ,Inheemse Mulo“—Sandang 4 tahoen. 
(Laan de Bruynkops Batavia-C.) 
Ditrima anak-anak tammat dari VERVOLGSCHOOL dan tammat 

Handelsrekenen, 
denis, Aadr., Typen, Verkoopkunde d.I.I. 

Mopbelai diboeka kt. 1 tg. 5 Aug. 
'B.- Ie SANDANGSCHOOL Laan Canne 62 Bat C. 

2e SANDANGSCHOOL Sekanak 46 Palembang. 

: Menerima moerid boeat voorklas-7e klas 

Cursus baroe 38/39. moelai 1 Aug. 

C. Typcursus, Boekhouden, K.A.E. dll. Sekanak Palembang , 

A. Moerad Djatibaroe 52 Bat..C. 

“SANDANG” 

Maleis, Engels, Neder- masjarakat. 
Geschie- Handelskennis, 

Pemimpin Oemoem,   
jang setimpal. Pekerdjuan kita semata 
mata karena Allah dan bocat Mocham 
madijah kata spr. Kepandoean HW 
bersorak menjeroekan: ,Hidosp Moe 
hammadijihl Dan soebserlah Agama 
Islam! 

Pehak comite mengat-erkan ma'af 
nja kalau ada keketjewaan jg terdjadi 
selama coprferentie. 

Kemoedian semoea tamre-tamoe ber 
samasama meninggalkan Waj 'Krap 
menoedjae tempat masing-masing. 

mena yaaa 

BANDOENG 

Pemosda Persatoean Islim 

Perkosmpoelan , Pemoeda Persatoean 
Islam“ ialah bahagian dari psrk. , Per 
satosan Islam,,. Mempoenjai tosdjocan 
ji: oemoemnja oentoek meninggikan 
deradjat dan memadjnoekan pemoeda, 
jang diperintahkan dan dibenarkan 
oleh Islam. 

Berhoeboeng dengan telah berdirinja 
tjabang dibeberapa tempat, Bandoeng, 
Betawi dan Bo»gor pada hari Djoem ?at 
tg, 15 Jli jbl, telah diadakan pilihan 
Centraal Bsstuur di Baindoeng. See 
soenannja sebagi berikost : 

Voorz toean Djoedjoe, 
V.c:voorz toean Ichsan b, Thair. 
Penningm. toesn Amir. 
Secretaris, t. Moeh. Roesjad. 
Comm, tosan A, R zik, dan beba 

rapa lagi psmbantoe. 
Seeretariaat: Moeh. Rsesjad , Pen 

didikan Islam“ Groote Lengkong 74 
Bandoeng. 

— Y — 

SOERAKARTA 

Sub comite Regee'ingsjubileum 

Pada malam Salasa ini diroemah 
onder regent RT Sas:rowadono di Bo 
jolali telah diadakan psrtemoean boeat 
membitfjarakan akan adanja keramaian 
regeeringsjubileum besok 6 September 
dimoeka itoe. Sstelah dibitjarakan ma 
ka di Bojolali didirikan sub comite se 
bagai tjabang Soerakarta, dengan toe- 
aa terseboet diatas sebagai voorz'tter. 
Programma keramaian telah dibikin 
dengan agak besar, diantaranja akan 
dialakan “arak2an dan pesta anak 
mosarid semosea sekolahan didaerah itoe| 

Korban djiw3 karen mentjari makan. 

Pak Kromotaroeno roemah didesa 
Landjarap, onderdistrict M..esoek (Bojo- 
lai) pida sementara bari jang laloe 
pergi ke Tegal bseat mentjari roem 
poet jang biasa didjoeal kepasar. 
Itoe waktos sampai 1 hari ! malam 
tidak poelang, Sstelah ditjari oleh 
kelosarganja, ada terdapat didalam 
djoerang jang soekar sekali, dan... 
ternjata' soedah menghamboeskan nafas 
nja jang penghabisan. Setalah dibawa 
kekliniek bosat diperiksa dokter, laloe 
dikoeboer didekat desanja, 

Vergadering Roekoen-Kampveng 
Tipes 

Pada malam Sslasa 18—19 Juli ini 
R K di Tipss telah mengadakan rapat 
cemoem bertempat diroemabnja R Dm 
Totodikromo loerah kepala kp. Tipes 
(Solo), jang ditoendjoengi koerang Is 
bih 500 orang, diantaranja ada bebe 
rapa kaoem poeteri, 

Djam 8,30 sore vergadering diboeka 
oleh voorzitter s:pe.ti biasa, laloe dia 
dakan pidato oleb RM P, Soerjowi- 

penoetoep oleh toean voorz iter sendiri, 
jang semoeanja sama membikin-sema 
ngat tentang keroekoenan dalam ma- 
sjarakat. Djam 11 mslam vergadering   ditoetoep dengan selamat 

“ 

  

dagdo daa R Pontjosigro dan sebagai - 
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    hebat 

tadi seboeah auto| - 
arakan oleh nal 

joe ke Marta-) 
Soengai Bangkalj 

psera dengan tiba 
c seorang koeliy 
at sebatang po 

jalanan, hingga | 
ekaloeka jang 
djiwanja kare 
hon das auto 

epdapit keroesa 
penoempang 

lapit beberapa 

Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 
Pn OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 

Dikirim kepada para langganan selosroeh Indonesia dan loear 

Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadjjah. 
SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 

'Penjebar semangat. Talsier Al @oeran (kefrangan djelas). Halaman 
Poetri. Biografie. Pemandangan loear Negeri. Ilmos Djiwa, At- 8 
Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d.l | 

sn HARGA ABONNEMENT BOEAT, 
di Indonesia f 3.— setahoen, f 150 setengah tahoen, f 0.75 satoe 
kwartaal atawa 6 nomor. Loear Negeri selahoen f 3.50. PEMBA- 
JARAN DIMOEKA. : 

: OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
memposenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghidapi hasil 

gan segera di besar dan menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 8 

it Bandjermasin | rabal banjak. 
kan bahwa koel M” PERMINTAAN langganan a'fau perljontohan Pan'jaran “Amal, moeat 

itoe telah mel Advertentie afawa larief, serta peran BOEKOE2 toelis pada: 

   
    

Pada tg 12 
DA 222 jang 
m1 Samlan, j 
poera, dibatoel 
13km dari M 

    

       
       

    

    

       

   ke tanah soetji Ma 
x mendjoral Ben lala “telah “we 

“Jiang sedang ber 
hon kajoe diping 

koeli ini m4 

    

  

  

  

   
   

        

   
   

   

      

     

      

  

    
    

  

     
   

  

   
    

      

   

     

     
   

      
    
    

     
     

  

      

     

    
   

    
          
    

       
        

   

  

   

   

    
   

    

   
   
    

   
   

   

  

    

    

      

loeka dike, 
| Sbepi 
loeka en    

mendapat Ioeka 

   

  

      

  

    

  

       

edjo di desa Ngandjir kaloe li jang kena 

    

    

    

  

  

     

... 5 2. $ 239 

-dist. Pulanhardjo ninggal 1 : An ja RT NA ana 

v . mengasoet padal vi ergsagsche #fstandarsch Pee amunsa 
'ongsodonamo soapija membakar| , : 4 

oedang tembako kepoenjaanuj: | Jang tosroet adalah 118 orang anta| | 5 
onderneming “Poelaah Ira mana sebagian terdiri dari Militair Pergoeroean 

| Bandjermasin. Burgers hanja 14 crang 
- 

jang ikoet, 5 
- Dari Bandjermasin perdjalavan ke BNI AW , Martapoera dimoelai pada lam S 

Kan be 12 Jali das 2 wala dan| | Bestuit Directeur Dept. O &E dd. 10 Mei 1937 No. 13532/B 
   

  

  

  

   

ri kajoe hoe|di Martapoeralah tempat jang diambil Pondok Rotan 83, Sawah Besar Bat. C. 
an mandor boschwe|akan melakoekan 'afstandmarsch itoe, 
berat. Ia dihoekoem |ja'ni disekitarnja Martapoera dan peng Moelai sekarang menerima moerid boeat: 

   
landraad 3 tahoen pen |babisan kembali lagi ke Bandjermasin 

: pada malam Djoem'at 14 ke 15 Juli Ht 5. S & HAKE L-KLA 5 
di desa Djaudjir onder dengan selamat.— 

  

  

   
   

   

rangnongko (Klaten) terdak aan Oa S3 @ 
jamoen (bezal) orang perem BERITA DARI MAOS DAN £ : : Hai : : g Sok: Wengaadikramo. debat! SEKITARNJA. dari kelas O sampai kl. 7 Diterima moerid2 dari Volksscho- 

nggondol f 113. Ia dspit vonnis Na len dan 2de Inl. scholen kelas 3. 

engah tahoen dihoekoem dalam Boekoe-boekoe dipindjamkan dengan gratis. 
Pa ar (Atas oesaha sebahagian pendoedoek 
bab di Maos, maka moelai 1 Augustus KWEEKSCHOOL 
M. Ambarawa (1938 akan diadakan cursus malam, (4 jarig ) 

IM. “jabang Ambara Pe eaAN beladjar bahasa B.landa. Gbe          

     

  

    

   

  

   

  

    

  

   
    

     

  

    

  

   

   
   

   
    

roenja mengambil dari goeroe N-u| | Menerimamoerid keloearanH.I S.dan Schakelscholendan       

  

     

2 |traalschool dan tempatnja djoega di : : : Os 
bebagai Go 0 Ieatrsatehapt Maca, sekolah jang disamakan dengan sekolah jang terseboet. & 

Ja pirkabiran disk ? : : 2 

2 ig, 30 Jusi'38 21 “ia SA 
- antoe kita Neutraal dan HIS Kaceteman Ta “ 

al sebab | - Dalam tahoen ini, moerid dari Nsu aa“ “3   |traaischool, ada jang geslaagl goena - 
imenempoeh toelatingsexamen Mulo 
'boeat ki I. 

ah Bosat moerit HIS Kasetaman, adaf SA : “ak taon itan orang jg'tolah diterima miaoek PASAR NOORD No. 34 TELEFOON No. 128 M.C. 

Ambarawa dima a tempat (pada sekolah Mulo HI K Mphamma FILIAAL PASAR OOST No 19 — TELEFOON No, 40 MC. 
  e. dijih Mataram dan diterima di kl I 

| Beradod Daroer 3 TO HANDEL IN MANUFAC TUREN 
yropa st IM dan| Soedah Isbih koerang”1 tahoen, di 

'i yapai" pertanjaan psela.|kota  Maos :telah- bardiri. ..pergoe : Tg 
PN Gabtns nan konplavoan best pangan. “Kipoakoae dan | voor Dames en Heeren Modeartike'en 

apa jang di kehendaki oleh wakil Pe berbahasa Tionghoa, Pergoeroean itoe 

merentah di Ambarawa. — (bernama ,Tionghoa Kong H»ks. 

| Oantoek pemoeda pewmoedanja telah) 
inejaf, orang toca2 psen telah sedar,| Memperingati 25 tahver bekrerdja 
terhadap gerak gerik IM, terboektida| : Pon “3 

l-m 'eonferentie itoe soembangan dari | , Sa wa Na Sena 
oem tertoea beraneka warna sebagai | 89, diroema artotanaja ke : 
oem tertoca beraneka warna sebagai Mai ivolpechool Seriding di Adi- ' kelaka. Mn . 5 An ng . . 

Aa keterti Iredja (Alipala) mengadakan keramai Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

Ke 
N
N
 

Aek
 

me
s 

: 

   

Speciaal menjediakan keperloean poeteradanpoeteri barang 

baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

8 

"9 
1 

5 menfjotjokin keadaan zaman. 

        

   
   

“M datang kepad dakan 
ada incident jang akan me |lawanja. mendjabat pekerdjaan dengan LA mubam Kabar kota (eelamat. Didalam perajaan itoe banjak Bila pembeli betoel soedah kenaj dengan toko kita, kita jakin s e- 

3 $ Toean toean jaug melahirkan kegem- lamanja mendjadi kita poenja lengganan. 
se Pn n sekali kami pengoeroes IL.M. biraan dan mengoetjapkan selamat be 

“"Itjabang Arabarawa setelah membatja | Kerdja. Es Hanja toko inilah jang mengetahozi maksoed pembeli barang 

          

   

   
   

        

      

    

     

     
   

   

   

   

    

   

    

     

    
   
        

  

   

. Iperkabaran di atas, oleh karena per Setelah selesai, laloe didjawab dengan 

—— |kebaran itoe tidak betoel sama sekali. |(setjoekoepnja, Kemoedian T. Martota- 
“ IKami dapat bilang begitoe, sebab ka|unojo sebagai leider Cursus Sending : ' : 5 
“(mi telah menjelidiki betosi betoel ds|School, menerangkan, babwa cursisten Selamanja dengan gembira, kita menanti kedatangan toean2 dan 

— Jngan orang jang bersangkoetan, ter telah diiksamen, dan gelaagd semoea| 

welboekti: pada kami bahwa tidak ada|teroes mendapat benoeman dibawah | 
sen |soeatoe kedjadian apa apa seperti ter 'Soerakarta. Boeat peringatan Cursis- 
n|seboet diatas an ten, goeroe, Schoolopziener dan Asa. | 

t.| Teranglah bahwa itoe perkabaran Wedono Adipala laloe dipotret. 

Ibermaksoed akan mendjelekkan dan|  Adapoen keramaian itoe, dengan di 4 

bagoes-koeat dengan harga moerah, inilah dia.   
njenjah jang soeka berkenalan dengan toko kita. 

   

- SA
 

  

  

  

  

merintang tjita tjita I,M. seloeroehnja. adakan pertoendjoekan wajang koelit| Toean Basjir ketooa tjabang mene- , 1. 4 
| Dari itoe kami harap dengan sangat dalang dari Kesoegihan dan mengambil rangkan, bahwa menilik perhatian dan Toean akan berpakaian me- sai 

Isoedi apalah kiranja Redactie , Peman lakon ,Bima mengadji“. R syopatbie dari kaoem peranakan maoe noeroet aliran zaman ? 24 

'toek memoeat Lau kami 2 “7m | Rapat peringitan pendirian tjabang PAI di Tegal, maka 
i |agar dapst memoessxan |! gsti pemba Page anna 19790 Tni 1 harapan sangat besar sekali tjabang 

ja pembatja soerat kabar terseboet. Pesan BAG" Aa Tegal akan dapat menjcesoel lain lain Kleermaker NJAN FOO 

teroetama pada I M.-ers seloeroehnja. | A gadukan pertemoean anggota dan ("jabang jang soedah lama. Sementara Merk NJAN JOO 

| Bemoedian Star Sa oeleman poetera dan poeteri banjaknja | tidek lama lagi akan diadakan open-|) Kramat 66 Telefoon Wel. 2697 
tag nan Jap CiperbA (93 brang, bertempat diroemahuja T. bare propagandavergadering. 

ara ata an ne Kas 1 sd an Moh Rapat dipimpin oleh 
PAN Pan etoea moeda. na 

Sgm . BANDJERMASIN Ba & Fatah, pi Pena abp kan 
api an ni anoslis : Taja selama atang aan mengoetjap erl 

2 Pn ane — Ima kasihnja. T. Secretaris laloe disi 
|. Conferentie daerah Parindra lahkan membentangkan riwajatnja, 

Pada tg 23—24 Juli ini akan dilang bahwa ,Dvemilah" telah berdiri "2 dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 

ena ca Li Da Ba tahoen Jamanja Uengea selamat. . : Batoek kering, penjakit koelit, Radja 

Toeloe Soengai dan Bandjermasin| bagas Singa, dan lain2 penjakitroesiah, jang 
empat di Birajang ' PAI tjabang Tegal ga, penj : 

Kapat B'rajang. Penang soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

aa Ben “mo. Pada tgl 20 Juli jbl candidaat PAI Lelang di Betawi dengan lekas. Datanglah pada 

& Jg na MN aa baka tjabang Tegal telah mengadakan rapat Selasa 26 Juli. 3 
3 an ban ana Data oa “Ijang dihadliri oleh t. Baswedan oen : PES PROF 

.. Pedoman Daerah toek memberi cursus bagi anggau| Lelang diroemahnja toean WF, Hei . 
AINI, Praendviezon tentang centralisatie (Oni, Perhati t memoesskan, |(kens Tosariweg 66 oleh Krijaen & s M H A I I TEA ea agan ja. Perhatian sangat memoeaskan, | kens Tosariweg e ijaen, 

“pendirian-pendirian: He odi » bertam 
| bangat SAP 4 Iteroetama berhoeboeng dengan berta Lelang diroemahnja toean H A.| “"“-? 3 

Idangan" memberi sedikit tempat oen| psen banjak dari kaoem totok terha dap Dalan 2 Tobalh Pn 

di 03 

  

  

  

  

  

  

Kabar Penting ! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe       

    
“2. Porgoerosan dan pemberanta NAN ob rates dori Ta Han Klerks aan Trivelli 71 oleh John | Matramanweg 39atau panggil diroemah 3 

(san boeta hoeroef — .Iimemadjoekan tjabang. Maka rapat me "ing & ai Kn wc.G (Mr.-Cornelis) (Java) 2 

“1. Cooperatie 'moetoeskan mengadakan Gedong Perj,, - an HA Ae oli aa Diam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 

La Surya Wirawan "masal selekasnya: Setosstar joe D3 DIoneriaaa 10 Diva Wenevreten. io) ' : 

d | Naat Doa lah pengoeroes jang 5 ditambah men| Lelang diroemahnja tocan R. Rang- malam. Telf. 536 Mr-C. 
rpidato, sangat panill. Wakil Parindra dalam Bandjarraad |djadi 9 orang dan beberapa badan oen|ga Sastraatmadja Wedanaweg 1 Mr.is 

maksoednja sadja se|IV. Pendidikan rajat di kampoeng-|toek membagi pekerdjaan poen diada | Cornelis oleh T K. An. 
n tentang Igama kampoeng 1 (kan. Len itu 

                AYI WAKAnA



   

  

   

  

   

   

    

   

            

   

  

   

   
   

   

  

   

  

   
   

   

  

   
    

   

   
   

      

   
   

   

    

   

     
   
    

    

   

     

    

  

   
   

    
   
   

  

"5 sore 
330, 

Tenan 

Rebo 27Juli 
. Lagoe2 Soenda 
Lagoe2 Arab 

Nu majara Cursus tentang ,lelam 

sore 

Penjiaran oentoek anak: | 

Padvinderuurtje terpim | 

Senin 25 Juli 
Djokja Il 128, Semarang Il III, S'baja 

1 68, dan 1V 129: Solo 1 120 

  

Selasa, 26 Juli 

PERGOEROEAN RAKJAT (1928 - 38) 
BATAVIA-CENTRUM, 

  

. KRAMAT 174 
Ga 3 Lagoe Yang Khiem b.-— sore Ta oentoek anak2 

A— malam Penjiaran gamelan at jonghoa 2 , Dn 
Phen On Penang Mabok radiol $— »  Lagoe krontjong Menerima moerid baroe boeat bagian : 

| 145 ,  Perkabaran 6,30, Mendjawab soerat roerat a. Persediaan Oentoek Perg. Tinggi (setjara A.M.S.) 
'8B— ,  Pantoen Soenda jang keterima ma ng 
Ith— » Oursus tentang ,Islam" TP Ten krontjong b. Pergoeroean Oemoem Pendidik (Kweekschool) 

f1180 ,— Toetoep ! 7.— malam Perkabaran dan berita c. Pergoeroean Rendah Oemoem Loeas (setjara Mulo) 
Aa PMN. 29 115, Ba NA tebal pondia d. Pergoeroean Rendah Oemoem (Ssetjara H.I. S. 

12,— |. Toetoe | ngar2 

kena " : 1.20 »  Penjiaran lagoo gamelan P.R bertjabang dibeberapa tempat, 
PROGRAMMA V.O,R.L ep Lagoe Tionghoa J g p p 

8,30 , Merjamboeng ke Mesigit Mempoenjai internaat boeat moerid-moerid locar kota. 
| Zender YDH. 7 golflengte Ampel, Pid g 

107, 53 Meter Ta I sa Na tentang Pengadjaran, pendidikan serta kesehatan senantiasa 

Sabtoe 23 Juli pk L dibawah penilikan 
: »” a00 Arab p . 

Senen 25Juli 1130 ,,  Toetoep BEA RR NE AA Aan oada 

dan Schakel) 

get 000000000004006401S SL LLLLLLLLLLLLLI 000000009 
  

  

  

  
  

  

  

    

        

      

    

      

      

        

     

  

   

   

  

   

       

   
    

   
    

  

    

    

     

     

  

    

     

   

      

    

   
     

    

   

  

   

    

   

    

          

   

    

    
   

      

   

  

   
   

   
     
   

   

    

   

  

   

            
  

    

  
    
    

    
  

Sunan $ 5 1 ya oleh t. Aboeng 6.30 Per 5 2: . $ 

ek ag06 Hawajian pagi ap gamelan & ” alta 2 et AI Ta |” /“RADIO-SERVICE |f 
21 ag — malam Berita rport dan soerat Djokja 1 123, Bang IL II, S'baja : : : 

loe PS kabar Bika G 1 68 dan 1 129, Solo | 120 : dea AR OP ERP RR. e— : | 

dee agoe Ambon — sore agoe Ambon : F p Tas » mito noor 520, Maut Walang oratip : (INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) : | 

3 3 Peladjaran gamelan oleh| 5,50 , Lagoe krontjong 3 SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. ? 4 

23 : ya AB. ah gedong - » Tenan. 2| PETODJO OEDIK IV No:2 (DEKAT TENNIS - BAAN) |3 2 
anti Mardi Hardjo , » amelan : 

an Me Bath MAAN Postopp 7,— malam Perkabaran dan berita : FILIAAL: TJIKINI Ia BATAVIA-CENTRUM : 1 

1730 Lagoe Tionghoa |, Selasa 26 Juli pasar Pagi diboeka dari djam 8 — 1 u : 4 
at Lagoe Soenda | 5,— sore  Lagoe Soenda 1,15 ',  Mendjawab rapport rap $ Sore”. ek Aan SA 2 : 

aa ana iD 545 , Lagoe Djawa port pendengar | bi Tata Ba t dr # 3 
Pa nda kanan BU 6.30 » Berhenti 120, Lagoe krontjong ? ipimpin ole adio-monteur jang tjoekoep pengalaman. |g 8 

1230 g aa I.— malam Bsrita sk, (Indonesia)| 7:30 ,, Pidato tentang Confusius Dahoeloe bekerdja di Philips radio-atelier dari N.V. REVIMIJ 1& 3 

Te an T Melajoe 125 , Lugoe Soenda 4 an 'Lagoe Iagoe Bali : di Soerabaja, Semarang, dan Batavia. z $ 

1,30 »  Lagoe Krontjong dan L9 » Beniha 61 ana 3 Lagur lagoe Tionghoa Keterangan oentoek membetoelkan radio, boleh datang bitjara : 1 

: 2 Pan Tia agoe Anekawarna modern : atau berkirim soerat kepada “alamat Petodjo-Oedik IV No. 2 Bat-C. 2 

as Taptea 23 P Merebajuk soerat2 Na Sa Djawa 2 : : 3 & j 
Pa dana Ya “Ssoend 45 agoe Djepang “ oetoep 000000000000000000000000151121000000400000040000000000 

2 Sa au Na (915 , Pidato tentang ,Neuleu- Rebo, 27 Juli 
1 Gmn Tepi araNga Ailinaar Da Hwan ga S Ob pagi Tana Kami 0000000012200000001 15100000000 

: embatj r | rontjon : » 

LN mlam Laga krontong janjian (O— 2 aiTostoep £ 1. pp Toe a S.T. Sjamsoeddin 
TER dari Louis Koch 11 oKja marang Ji S'bai : $ : 

TAS sini .. Rembitjaramntentang ppi 20 5, hagoe Beren II 68 dan 1V 120, Solo 11 120” Batik-handel —. Djokjakarta | 
Lapan oleh toeau Soe z 0:13 Pa Ba Han sore Penjiatan gamelan 00000000 5101000600 ROOLLLLL OI 4 

5 Ra R3 — elajo z eladjaran njanji  oen SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA | 

AN Pata hbs janjian aan » Bean toek anak anak Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 1 
(7 dari Louis Koch 3, 2 malam 2 rita “ks, (indonesia) 6,— Penjiaran oentoek anak kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 3 

” Pemandangan Loear Ne 7.45 -. Berita an 7 : anak 3 : ai lai dari harga moerah sedang sampai ke- 4 

2000. geri oleh t. M. Tabrani, Sa ak. (Soenda) :— malam Perkabaran dan berita 6 TPP pada harga jang haloes. 3 

Direct,-Hoofdred., Pem",| S:— » Epang Djawa pasar SE PKKA Teroetama kelocaran DJOKJA & SOLO. |- 
Krontjong orkest " Setias 8.30 , jelempoeng terp. oleh) 7.15 , Mendjawab rapport rap SEK P Kita harap perhoeboengan diseloeroeh , 

dipimpin oleh toean na, dan ternja port pendengar AA INDONESIA dengan saudagzar-saudagar : 
j | Sidik para poet, Badjoeh 120 , Lag penpoong 3 »S PASI, Ke 4 | batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 1 

Ber una Pa ato tentang obat KSLSRES EU RSU NASAN | foean kaperloean sendiri. 1 

| 2 2 aa sgsnyana Kain pandjang Saroeng moelai harga 1 

Sa GG penjiaran gamelan Na f15— sampai f50.—perkodi. x 

: Pa Hn 2g Golflengte 86,96 5 » dansa Mama KI 3 ba pegang A3 ana aa Ha | 

: mh & “3 Ea .. Senen 25 Juli 11.30 Toetoep Pan BN Seo sah Pati SER ng ap yaa 
3 goe Ara 5,30 sore Plaat plaat lagoe Arab Pr lah banjak, sedikit diperk kas Kiri 

8,30 2 “ Berhenti 6.30 Pisat nila: AA PROGRAMMA NIR - jak, sedi iperkenankan, Kiriman 

3 . tplaat lagoe Mesir OM selamanja diatoer dengan rembours alau 

Ta sing Iaase Kostpos (oat £ Cmbsehatardalam ba) Peniran. Barat ST Ge jai 
— lohor Lagos Hawaiian Timoer 7,— malam Samens na Men SE An Se tua 

: KL praak memakai Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00 leh di toekar atau oeang foean di kirim kem- 

Ta 10 “ah De Na Keboemen 5.2 Kare m. West-Java : Batavia 128, bali. 

Nan san anjoemas 120,Buitenzorg 182, Oheribo 223 s0 Lagoe Krontj dan) »» : 8 eribon 
5 " aa Jong an aa Berita pers.” . 1108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Na Pee OBNa. Na 

Ea 530 Keterangan Agama Is: 745 —, Plaat2 Ig. Langendrijan Oost dan Midden—Java: Soerabaja 181 : 

NASA 2 Za 'lam oleh Persatocan Is 2 ” sesar Maa soerat-soerat |dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- Menoenggoe pesanan dengan hormat 

pe | 1am dipimpin oleb TI“ ? dan Be busana Aa” Deng 122, Malang 
Rd. M, Diajahadibrata) Badan art ineton Pe olo 188, Tjepoe 186 ka 

raton i 
000” ” Banee Pa badiah Sri Baginda Jang Senen, 25 Juli 2 , Ma ai : T » tu wan Mena 

13 | 2 2 3 » 4 : 

ENY na malam Tae Djawa Karna, ten aa 5,03 sore  Orkest Alfredo Pera" Ob 1 Relay Phohi He 

7,80 , Lagoe Soenda Ea Ha ta cesoenoenan| 5,30, Wiener Bocheme orkestlil,— —, — Toetoep Ea Muziek gramophoon B 

Aa »» Krontjoog orkest ,Mena| ' 2 ai Tan — Beberapa tjeritera 5 9.301 5 Phohi Relay: tentang 7 

5 ra", dipimpin oleh £ toean Selasa 26 Ju li . » uagon dansa Rebo, 27 Juli 9.50 Jaten Sernik x 1 
ea | 5 t ji & i 5 » ieu 1 ) 

CN 2 5 Haa 5y— sore Nan , pe : kelatansk Sona ia “La pra Pa 10.30 Papan ai Uang 
: atjapat Modern“ olehj 7,— — malam Perkabaran 1,30 si 4 L lagoe dari Sibelius/11.— , Toetoep 

— PENJIARAN NIROMTIMOER Pa Ba Hn Islam) 790 0 Lagoo lagoe Fransch - 2 wp an upin an em 

2 : Djawa Barat 845, Ohuber ohabar Beng. ba — : 3 La Teu 12,— , Lunch concert 1,— pagi Muziek gramophoon 
Band doeng II 103: Batavia IL ks kada. Belinda Dah aa Ta e na Isco 1,— lohor Billy Mena Ra 3 Berita pers 

PLP 27, PMH 45, PMN, 29 T— malam Te baris kera oleh| 849 Concert ap 1,20 » Na Man puan Mn Sip Ham Murlek 
$ $ widjo isastro 9.30 Hent S Phobi » z gramophoon 

Senen 25 Juli Kak Penta nari , » entang. Sport ohij/ 2,20, Perkabaran 2.30 lohor Berhenti 
. 5,— core  Tjaloeng orkest 8 2 P k Relay 2,80 Toetoep ai i i 

3 e £. kanan dari Canton iis 2 Ba »Black 950 The New Moon 5.03 sore Lagoe jang menggembi 2 an z 5 Nan Tnan 

"am Lagoe lagoe Melajoe na Maa SeBan KIS 3 Pena dari A'damsche rakan G & bia 3 Tingod Mewitinn 

6,30 Njanjian Miss Nadra Haa : eurs 58011 Lagos lagoe Carson Xo- e : 

"3 2 “2 Ten Soeka 12, TA Toetoep 1901” Dari Amstelveen — Tan- em Rareh" at 1 mete Man 

23 1.40 malam Perkabaran Rebo 27 Juli Diseng "en 6,— »  Populair muziek 7,— malam Lagoe ah 
3 . | Bagaimana pekerdjaan | 1 10.— pagi Peladjaran beksa Bedaja 1l— ” Toetoep 630 Rhythmische samenzangj 739 Tentang penjiaran boe 

t “— — Landbouw voorlichtinga- dan Srimpi dari Keraton ualasa. 26 Juli 6,57 ", Tentang penjiaran progr.| ' koe boskoe 
Page dienst 2,— lohor Toetoep Tn , 7.— malam Perkabaran 8.— Phohi Relay: ,Amster- 

8,30 Lagoe Krontjong 1 5,— sore Ketan ega pim| 6,33 Sa Bah gramophoon 1,20, Lagoe lagoe an "... damscho Beura” 
9, —  Penjiaran gamelan dari 2 pinan Tante Siti an oetoep 7.50 Kesoekaran didalam pen! g109 

skok Kaboepaten Bandoeng 630 ,  Plastplaat lagoe matjam2|11.03 sang Staatsopera orkest Berlin "didikan &i Mai Na gramophoon 

11.30 ',  Toetoep . 6,45.»  Ohabarchabar dalam baj11.40 Penjieran oentoek kaoem| 8,10 Cabarret 9,30, Symphonie 
2 en ap Mn an Belanda dan -bej —.. iboe 9. — Ba aka t 1020 ',  : Piano concert 

“M,— malam Lagoe Arab Er (000 rita pers 12,— ,  @uintet 9.58 oersen dari Amster| 955 Lagoe penoetoep jan 

st 2... Lagoe2 Melajoe | 7.15 malam Pisat: lagoe Siam 12:30 inera Oril demsche Beurs » o p jang 

11,30 . Krontjong dan Stamboel 530 "3 Pidato hal kesehatan oleh 12. PO Matinee dent KE “1 Concert : ang Bagan Me 

1129— . Toetoep La en R. HB Fat lohor Perkabaran LO ena lagoe jang loetjosey, 2 

BEAN AAA : ofar eraton Soera-| 1.: Matinee concert IL,— setoep ebo 27 Juli 

yha al e Jasa 26 Jali. IMA 2 Lao nyata He nge 3 Ailiti !.. Beberapa lagoe lagoe T,— pagi Muziek gramophoon 
ka sore 8. £ Wajang koelit dari Kera 2.20 3 ” Perkabaran B. R. V. 7.30 5 Berita pers 

3 en 2 : aa Pekan harij 2.30 ,  Toetoep Batavia 1 157,29 m. Batavia Il 61,| 745 » Menjamboeng muriek 

6:30 MS Cabin Kargo barapa Lenooaa al Gita, 4 Balbansong T0626 im. Booka| au otpk Mpptoan ” : —.X albert Lutter”s orke 12,18 m, oetoep 

Oh TG 8. | Ratoe Hemas 6,30 2 Balonmuziek Dek ». 25 Juli 5.— sore Peladjaran gymnastiek 
"33 Senen, 25 Juli J ey 

7,10 malam Tentang Bae 815 'w»  Taptoe Besar 6,57 '  Penjiaran tentang pro 5,80, Muziek gramophoon 
| Perkab: ) Dilandjoetk : v gramop 

3 1.40 3 erkabaran 8,20 ilandjoetkan wajang gramma b,— sore ceaal 5,45 , Penjiaran oentoek anak2 
,— , Harmonium orkest , SM.| |. koelit dari Keraton 7.— malam Perkabaran S0, Penjiaran kepandoean 6,45 , Berita soerat kabar 

S1 . Alaydroes“ 4,— pagi Toetoep 720»  Nirom guintet 630 ,  Muziek gramophoon 7.45 malam Pemandangan Loear 
”10— , Krontjong orkest »Nacbt| PENJIARAN NIROM TIMOER ND 9 Avondwijding 6.45 » Berita pers 6 Negeri 
Na Bouvenier" ni SO. ti Concert 7,— malam Berlijasch Philharmo-| 8— Programma Vocaal 

1180 ', Toetoep Djawa Timoer | 840 ,  ILagoe selamat tinggal nisch| 230 Lagoo lagoe dari plaat 

Ka PMN.29 Soerabaja I 81: Soorabaja II 95: dan bertemoe lagi 8,— ,  Phohi relay: Amsterdam gramophoon 

se 1.— - malam Krontjong orkest »Nazbt Soerabaja Arebipelz. Zender 68 9. Loka Van Beethoven cyelus Beurs 9,— » Don Pasguale 

ag aa” » Ng NA Djokja II Pakai urea II 111, 9.58 ',  Koersen dari A'damsche| 8,10 , Leloetjon 1.— Toetoep 
Rb, oetoep lo I | Beurs 

 



      

      

  

  

  

  

  

  

    

  

      

  

    

    

   “ISLAM INDONESIAs, 
namamu aman x 

Dalom tahoen 1937 — 1938 
»Antara“ mengoetip dari siaran 

| MPPSII tentaag kissah dan gerak 
— PSII tahoen 1937 —1938 antara lain 

. sebagai berikoet : S 

5 Aksi keloear : 
| Diterangkan, babwa aksi PSI I 
“menghadapi soal s»sal Rasd Agama, 
Mahkamat Islam Tinggi, berdirinja 
Madjelis Sjar'i, Moe'tawar Islam, Ren 
tjana Pendaftaran Perkawinan, mem- 
bawa pengaroehnja djoega dan soeara 
jang diperdengarkin oleh pihak PSII 
tentang soal soal tsb tidaklah sia sia. 
Demikian djoega dengan berlang 

' 8oenguja Al Islam Congres ke I di 
—. Soerabaja baroe baroe ini, adalah djoe 

| ga toeroet atas cesabanja PSII. Kegia 
tan partai ini nampak dibeberapa dae 

|. yah seperti Sumatra Selatan, Priangan, 
Borneo Selatan dan Timoer, Poelau 
Alor, Krawang (Pamanoekan) Peka- 

| longan daa Selebes Ostara, baik ten 
tang kwaliteit maoepoen tentang kwan 
'titertnja anggota. Terhadap nasib ka 
oem Islam di Palestina, poen PSII 
memberikan bantoean lahir dan bathin 
jang loemajan. 

  

  

   
   

  

    
    
      

        
    

   
     

     

   
    
      
          

  

   
     
   
    
    

L vanga | nasional, 
.Poen dalam lapangan ini, PSIL. 

beroesaha mentjari dan membentoek 
persatoean, salah satos ichtiarnja ada 
lah dengan pendirian Bapeppi, jang 
telab diroendingkan bersama sama de 

D0 ngan poetjoek pimpinan partai partai 
0000 Seperti Parindra, Gerindo dan Pasoen 

dan. Tentang hal ini haroeslah Ia 
gi ditoenggoe kepoetoesgn masing-wa 
sing partai dalam congresnja. Perha 

| tian dari kaoem studen Indonesia di 
negeri Belanda dan di Mesir serta di 
Hindoesian kepada PSII. menoendjoek 
kan pengbargaan kepada partai ini, 

  

    

BEA 

  

000 dan faedah perhoeboengan dengan 
Tg loecar negeri itoe (perkenalan dengan 

  

loear negeri). 

an Aksi kedalam . 
- Tentang oeroesan organisasi, verslag 
tahoenan ini menoendjoekkan kejakin 
'an dan kepertjajaan atas kekoeatan 
“dan ketjakapan diri sendiri, meakipoen 
dibeberapa tjabang terdapat kemiski 

— man harta (oeang) akan tetapi 
|. semangat bekerdja tidaklah berkoe 

rang karenanja. Propaganda partai di 
— landjoetkan dengan mendalam, sehing 

. ga rapat rapat jg bagaimanapoen djoe 
—...ga mendapat koendjoengan jg memoe 

| askan dari pihak rakj t. Di Sumatra 
Barat meskipoen ada larangan berapat 
| jg belakangan ini terdengar akan di 

( Jonggarkan, kaoem PSII teroetama con 
sulatennja senantiasa tawakkal. 

—.. Disamping kemadjoean di Sumatra 
Selatan dau Djawa Barat oemoemnja 

. terdapat kemoendoeran di bagian Dj. 
—...wa Timoer, demikian djoega Selebes 

Selatan menoendjoekkan tanda tanda 
— kemoendoeran, Sebaliknja di Selebes 

' Oetara dibagian Toli-toli, Boeol, Kan 
| tanan, G:rontalo. Bolaangmongondow 

|. sampai ke Menado, kegiatan partai sa 
| ngat melebihi tahoentahoen jang la- 

  

    

  

    

   

   
  

diletakkan pada oeroesan sociaal dan 
agama. Oesaba economie di Priangan 
meskipoen tampak kegiatan, akan te 
tepi masih lemah lagi. ini disebabkan : 

1, ta'tahan saingan dari peroesabaan 
lain: 2. kekoerangan modal, 3. moe- 
dah mengandjoek, soelit membajar, 4. 

bo beloom mempoenjai sresoenan dan 
atoeran organisatie jg rapi dan tertib, 

PA ketiadaan discipline, kekoerangan pim 
Ke pinan jg tjakap, radjin dan bidjak- 

gear Ta MANA S 
Tentang Daroel' Macrif, oesaha th. 

ini adalah mengoemovoelkan 
modal, congres ke XXXIII di Ban 
'doeng memoetoeskan boeat satoe th 

es ini baroes terkoempoel sedjoemlah 
f 4800—. jg dapat terkoempoel ada 
sedjoemlah f 1600.— ataw 30pCt dari 
jg dimoestikan, 

Oa 

  

Tentang lain lain 
Hal pergaboengan dengan Parii 

(Party Islam Indonesia) baroe bebera- 
pa orang sadja jang mewasoeki PSII, 
antaranja : Kijai H. Taufigurah 
man dan t wali Al-Path ma- 
sih kandidaat anggota. Daftar oesaha 

— Hidjrah akan dibitjarakan dalam Cong 
res di Soerabaja nanti. Madjallah PSII 

  
   
    

   
    
    

  

| epesial oleh toean Sjahboedin   

| KEADAAN PARTY SJARIKAT |& 

pesawat terbang 

soedah makin teratoer setelah diatoer| 

    
bea ga 

klu 

Tentang ketjelakaan pesawat 
terbang. 

Majatleerling vlieger 
Deendiangkoet, " 

Menjamboeng berita2 tentang ketje 
lakaan pesawat terbang jang diwarta 
kan mika kini dapatlah dengan le 
bib laniijoet diberitakan sebagai ber 
'ikoet : . 

Majat “leerling vlieger Deen, sesoe 
dabonja diangkost dengan melaloei per 
djalanan jang amat soelit sekali itoe, 
telah dibawa ke sfdeeling Tjisaroea 
dari ovderneming Taloen. : 

Disana majat tersebost laloe dibawa 
ke Andir, dimana ditarohkan didalam 
|hanggar-Langgarnja. - 

Kolonel Van Oyen dan majoor Ken 
gen telah menjaksikan kedjadian ini. 

Laloe Kolonel Van Oyan memberi 
beberapa pemandangan djoega tentang 
tempat tempat, dimana pesawat ter 
bang terseboet terdapat dan bagaima 
na ssesah pajahnja poela orang akan 
mentjahari pesawat terbang ini, 

Pada hari Rebodaa bari Kemis jl la 
pangan terseboet diselidiki dari oedara. 

Ketika pesawat terbang jang hen 
dak mentjahari itoe pada hari Kemis 
sore, djim setengah enam bertolak Ia 
Igi menoedjoe Andir, maka dengan 
sekonjong konjong pesawat jang ma 
Jang itoe diketahosi oleh 4 orang dari 

Orang orang jg bendak mengikoeti 
pertandingan pertandingan ini moelai 
hari inj djoega haroes menjatakan na- 

| ma namanja kepada competitie leider 
dari Federatie tsb, ja'ni t, Ong Tiang 
Bisuw, p/a Batavia English Schoel, 
Betawi, atau djaoega kepada Secretaris 
aja, j'oi tosan N St. Iskandar, Tje- 
leungsirweg No 9. BatO — “ 

: mngpn 

Rapat tertoetvep kongres bahasa 
Indoneia 

“Dan verslagnja da 
lam soerat kabar 

Se cretariaat Kongres Bahasa Indo 
nesia menoelis demikian : 

Dalam salih satos toelisan seorang 
ijoernalis jang toeroet hadir dalam ra 
pat tertoetoep Kongres B:hasa Indone 
sia, ada tertoelis kalimat jang demi 
kian boenjinja : 

“Disini baik dinjatakan, bahwa di 
dalam verslag ss kabar rata rata jang 
dioemoemkan banja hal hal jg diberi 
tahoekan didalam rapat terboeka, Hal 
Gal jang dibitjarakan dalam rapat ter 
toetoep tidak kedengaran”. 

Karena itoe perloe djoega diberi ke 
terangan tentang hal itoe. Dalam ra 
pat tertoetoep djoernalis di z nkan djoe 
ga hadir, karena sembarang orang jg 
menaroeh perbatian akan Bibasa In 
donesia boleh hadir, “asal soedah men 
iapat kartoe. Menilik hal tsb, sebenar 
nja djosrnalis hadir. boskan oentoek 
pekerdjaannja jg biasa, ialah oentoek 
memboeat verslag. 

Karena itoelah kita merasa girang 
»bahwa didalam verslag ss kabar ra 
tarata jg dioemoemkan hanja hal bal 
jg diberitahuekan dalam rapat terboe 
Kai 

Pengoeroes Kongres tidak mengata 
kan kepada djoeraalis jang hadir, dja 
ngan memboeat verslag didalam rapat 
tertoetoep, karena pida persangkaan 
pemimpin kongres, perbedaan rapat 
terboeka dan rapat  tertoetoep tidak 
oesab lagi diterangkan, 

Menoeroet poetoesan jang ditetap 
kan dalam Kongres, pengoeroes diwa 
djibkan menerbitkan boekoe jg akan 
memoeat segala hal jang bersangkoet 

pacet dengan kongres itoe. Verslag 
rapat tertcetoep akan dimoeat djvega. 

Bogitoe poela soesra pers. Karena 
itoe kepada. pemimpia soerat kabar 
dar madjallah semoea kita minta, soe 
kalah kiranja mengirimkan selembar 
3.k, dan madjallah jang raemoeat ka   patroeli. 

Sebagaimana telah dinjatakan pesa 
wat ini didapatkan diatas 1erdag dari 
djoerang jz letaknja 1000 meter dari 
teloek Sitoe Tjirompang. 

S fat dan keadaan lapangan ini te 

goeh, sehingga orang mendapat kesim 
poelan bahwa 'oentoek mentjapai ki 
lometer ini orang baroes berdjalan 
doea setengah djam lamanja. 

Ketika orang telah mengetahoei, 
bahwa djoeroe terbang ini wati dan 
tidak bisa tertolong lagi. maka terpak 
salah orang akan mengoendoerkan 
perdjalanan malam menoedjoe pesawat 
ig malang ini dan akan dilakoekan 
pada siang bari. 

Kemarin pagi djim 8,30, orang 
telah bertolak menoedjoe ketempat 
terseboet. 

Pesawat ini tergoeling kesebelah kiri 
dan djoeroe terbang masih didslim 

itoe, sajapnja telah 
psstoes, 
Adapoen sebab sebabnja ketjelakaan 

ini, ialah oleh karena djoeroe terbang 
itoe terlampau amat rendah sekali di 
dalam mengemoedikan pesawatnja itoe, 
sehingga melanggar djoerang terssboet 
|dan djatoehnja kesebelah kiri. 

Beberapa perkakas2 dari pesawat 
itoe telah dibawa ke Andir oentoek di 
selidiki dengan soenggoeh soenggoeh. 

loe. Disana kegiatan itoe teroetama| : ermansa 2D nan 

Pertand'ngan Bstminton laterclub 

Di Pasar Gambir 

Bestuur dari pada Faderatie Badmin 
ton Bondeu, mewartakan, bahwa di 
Pasar Gambir jang akan datang ini, 
akan diadakan pertandingan pertandi 
ngan badminton djoega, sebagaimana 
hal ini soedah dilangsoengkan djoega 
didalam tahoen jang laloe, 
Pertandingan2 ini jang akan dipim 

dilangsoengkan pada waktoe malam 
dan poela djatoeh pada tanggil 29 
(Augustus, tg 1 dan tg 2 September 
jang akan datang. Dalam pada itoe 
oleh Pasar Gambir Comite akan dise 
diakan poela bebarapa priji prij3, 
Barhoeboeng dengan banjaknja djoem 

lab orang orang jang hendak mengi- 
koet atau jang hendak mengambil 
bahagian didalam pertandingan2 ini, 
maka terpaksalah bestuur dari fedekatie 
tsb osntoek mengadakan voorwelstrij 
den terlebih dahoeloe sebeloem Pasar 
Gambir dimoelsi. 

mengikoeti pertandingan ini baroes 
membajar ceang paling banjak f 1.— 

didalam minggoe pertama dalam boe 

lah diselidiki dengan soenggoeh soeng| 

pin oleh federatie terseboet it'e, akan 

Masing - masing club jang hendak | 

Voorwedkstrijden itoe akan dimoelsi |. 

bar, artikel, commentsar, verslag dsb. 
tentang kongres terseboet, sebeloem 
diadakan, waktos lagi berlakoe 
dan sesoedah selesai, oentoek di 
koetip. Djoega osntoek disimpan da 
lam archief Kongres, 5 

Siapa jang hendak membsli boekoe 
jang akan diterbitkan itoe, moelai se 
Karang dimint: soekalah memberita 
boekan namanja kepada Secreta- 
riaat Kongres Bahasa Indo 
nesia, Raden Sateh Ketjil 2, 
Batavia-Centrua. 

—— : 

PENJOETOEPAN POST 

Post oedera ke Singapoera 
Selasa 26 Juli akan ditoetoep post 

oedara ke Palembang, Djambi dan Si 
ogaposra dengan Knilm. Pengambi- 
lan soerat2 jaag penghabisan oentosk 
aang, stukken dan soerat2 biasa (kan 
toorbus) pada djam 7,30 pagi. 

.—— (j —. 

KOEPANG. 

Rapat oemoem comite Kesedaran 
Rakjat Timoer tjabang 

Koepang 

Meminta wakil orang 
Timoer sendiri dalam 
Volksraad. 

Antara“ mengabarkan, bahwa 
pada tanggal 17 Juli 1938 jbl., O o- 
mite Kesedaran Rakjat Ti- 
moer (Koepang) soedah melang 
snengkan rapat oemosm bertempat di 
Sun Lie Bioscoop dibadiri oleh kira 
kira 300 orang, terdiri dari bangsa 
Indonesi4, Arab, Tionghoa dan B-lan 
da oentoek membitjarakan tentang hal 
wakil spesial rakjat Timoer didalam 

Volkeraad. Wakil pemerintah, per 

loem rapat dimoelai, ketoea rapat 
toean AZ. Palindih meminta, soe 
paja anakanak dibawah oemoer 18 
tahoea meninggalkan rapat 

Sesoedah itoe ketoea rapat sebagai 
b'asa meminta terima kasih kepada 
javg hadir, teroetama kepada bangsa 
Tionghoa, Arab dan Belanda jang da 
tang mengoendjoengi dan menoen 
djoekkan perbatiannja atas rapat itoe, 
daa maksoed CKRT. Tosan Palindih 
selandjoetoja menerangkan dengan 
pandjang lebar maksoed dan toedjoean 
CKRTF, dengan ringkas meminta ke 
pada Pemerintah soepaja seorang Ti 
moer diangkat mendja li wakil.Timoer 
spasial didalam Volksraad. Soedab 20 
tahsen Volksraad berdiri, tapi Timoer 
beloem memposnjai wakil spesial. Se 
dang Volssraad didirikan oentoek mem 
bitjarakan kepentingan rakjat dan ta 
aah, Hal ini kata spr hanja bisa sem 
poerua djika boeat rakjat Timoer di 
sediakan satoe kerosi oentoek wakil 
uja, orang Timoer sendiri, jg tentoe 
lebih mengarti dan paham tentang ke 
beratan-keberatan dan keinginan rak 
jat Timoer, : 

Tjita tjita ini soedah sedjak tahoen 
1920, djadi perkara ini boekan lagi ba 
rang baroe bagi rakjat dan peadoe 
doek Timoer esmoemnja. Dan lagi pada 
tahoen 1934 Timoersch Verbond telah 
beraudientie kepada GG, de Jonge tat- 
kala di Makassar dan belian berdjandji 
akan memperhatikan hal itoe, Oentoek 
mentjapai tjita tjita jg baik ini bangsa 
dan pendoedoek Timoer haroes bersa- 
toe, baik Z-lfbssiuurs, BB ambtenaren 
sau lagar atau partikelir, Hilangkas se 
moea jg berbaoe persoonlyk, toendook 
kan kemasean kepada jg satce: wakil 
special Timoer di Volksraad. Achirnja 
spr menjeroekan soepaja CKRT diso 
kong baik moreel mavepoen materisel, 
OKRT boekan satoe partai atau perk, 
tapi adalah idam idaman rakjat dan 
bangsa Timoer jang lebih 1 millioen 
djiwa ini! 

' Sesoedah itoe ketosa menjerahkan 
pembitjaraan kepada toean I.H Do- 
ko oentoek mengoeraikan: apa Volks 
raad itoe! Spr. menerangkan berdiri 
nja Volksraad, goenanja, dan hakuja. 
Keterangan spr. ini diterima oleh ha 
dirin dengan tepok tangan. Kemoedian 
berbitjara poela toean F »jami 
mengoeraikan hal perwakilan spesial 
oentoek Timoer, Dalam pembitjaraan 
ini, spr. menerangkan apa goenanja 
Volksraad selama 20 tahoen ini bagi 
Timoer, Sekarang Timoer diwakili di 
Volksraad oleh toean Soekawati. 

.|Kedoedoekan toean Soekawati di Volks 
raad koerang menjenangkan bagi Ti- 
moer, sebab - beliau ta” mengetahosi 
adat istiadat, pendirian hidoepaja, 
pendeknja p:yche ra'jat Timoer dan 
beliau beloem pernah mengindjak ta 
nah Timoer. 

Oleh sebab itoe kata spr. Timoer 
perloe seorang bangsa sendiri sebagai 
wakilnja didalam Volksraad, 

Selesai itoe diberi pimpinan poela 
kesempatan kepada hadir, jang ingin 
mengemoekakan barang sesosatoe ke 
sempatan ini digoenakan oleh dosa 
orang poeteri, kesimpoelan pembitja 
raan kedoea poeteri iui ialah: mereka 
bersedia berdiri disamping kaoem poe 
tera oenfoek makoed ini. Beberapa pem 
bitjara lelaki menjatakan djoega per 
setoeljoeannja. Sesoedah habis pembi 
tjaraan maka pimpinan bertanja apa 
kah jang badir setoedjoe diambil sa 
toe motie. Jang hadir tampak setoe 
djoe maka achiruja diambil satoe motie, 
jang setelah dibatjakan isinja menda 
pat persetoedjoean penoeh dari hadi 
rin. Achirnja ketoea menjeroekan:: te 
rima kasih dan sekali lagi diharapkan 
bantoean moreel dan materieel dari 
publiek. 

Dengan oetjapan: ,,besatoelah ka 
moe“ | pimpinan menoetoep rapat os 
moem itoe pada dj 2 siang dengan 
selamat. Perloe diterangkan rapat ini 
dihiboeri dengan muziek sasandoe 
Timoer. :   

koempoelan dan pers lengkap. Sabel     Ka 
KIONG ATAU SIPOET RATJOEN 
  

Orang menoelis : 
Dikota Djakarta dau sekitarnja, 

orang Orang ta' akan asing lagi ke- 
pala kioug ratjsen jang merajap di 
kebsen keboen #tau pekarangan. Bi- 
natang binatang itoe terdapat dalam 
ini kota begitoe banjak dan meroesak 
kau segala matjam tanaman, Apabila 
binatang”binataug itoe merajap pada 
daoen daoen pisang ataupsen daoen. 
apa sadja, maka beberapa hari kemoe- 
dian daoen daocen itos mendjadi ke- 
ring, laksana tersedosh olah air panas, 
dan lama lama tanaman itoe koeroes 
kering dan achirnja mati, 

Tidak heran lagi, maka oleh.karena 
pj1 binatang2 itos teroes dibinasakan 
oleh orang atau dimassekkan kedalam 
air jg teiah ditjampoer dengan garam, 
Kalau binatang2 itos merajap dikaki 
atau pn, maka kita akan merasa 
Sangat gatal dan kemoedian mendjadi 
exceem (koedis) Oleh karena binatang 
binatang itoe mereesak tananam, dan 
menimboelkan panjakit gatal apabila 
terkena kselitoraag, maka dalam stand 
Pasar Gambir 1937 oleh bagian Da- 
partement Econ, Z:ken d'pertoendjoek 
kan kepada publiek, soepaja mereka 
menjaksikan teutaog kedjabatan bina 
tang binatang itoe. 

Menoeroet keterangannja asal moela 
nja bioatang binatang itoe dari negeri 
Singapore dan djoega dinamakan sipoet 
Sipgapore. 

Tetapi diantara publiek jing nonton 
Pasar Gambir tsb itoe agaknja tidak 
bagitoe mengarti kepada maksoed per 
toendjoekau tadi, djsestroe ia ada se 
orang asal dari desa Patimanan | Cberi 
bon), Melihat sipoet sipoet itoe ia sa 
ngat tertarik hatinja, disebabkan sipoet 
sipoet itoe mampoenjai koelit loerik 
atau belang jang dalam desanja ia ta” 
bisa di-iapatkan. 

Waktoe poelang ke desanja habis 
nonton Pasar Gambir itoe,-ia bawa 
barang 2-3 bidji osntoek dipiara dalam 
desanja. Dan... sedari sa'at itoe sam 
pai sekarang binatang? tadi anak-be 
ranak, sehingga beriboe-riboe sama 
merajap dipohon-pohon dalam keboen 
nja. 

Osntoek mendjaga soepaja binatang 
binatang itoe tidak mendjalar ke dae 
rah lainnja dan tentoe ekibatnja men 
djadi tambahnja pekerdjaan bapa tani 
kita harap dengan djalan ini, soe 
paija pendoedoek ataupoen pemerin 
tah desa akan sigera mengambil tin 
dakan goena membasmi binatang-bi 
natang tadi sebeloemnja terlambat. 

Harap publiek Palimanan perbati 
kan tentang ini. 

  

Motie tentang perwakilan Timoer 
dj Volksraad 

Openbare Vergadering Comite Ke 
sedarau Rakjat Timoer tjb Koepang 
oentoek wakil speciaal di Volksraad 
ddo 17-7-38 bertempat di Sua Lie 
Bioseoop Koepang di hadiri oleh be 
berapa wakil perkoempoelan, Pers dan 
kira kira 300 oravg terdiri dari 
bangsa ladonesia, Arab Tionghoa dan 
Belarda setelah mendengar segala 
pembitjaraan : 
Berpendapatan: bahwa perloe 

sekali Rakjat Timoer mempoenjai se 
orang wakil sendiri orang Timoer da 
lam Dewan Raikjat, dan mengingat, 
bahwa hal ini telah mendjadi perhatian 
Pemerintah Agoeng pada waktoe Pe 
ngoeroes Besar Timoersch Verbond ber 
aulientie kepada Seripadoeka Toean 
Besar Gouveroeur Gsneraal Jbr, Mr, 
de Jonge, waktoe beliau mengoen 
djoengi Celebes dalam th 1934, Comite 
Kesedaran Rakjat Timoer tjb Koepang 
menetapk:nseboeah motie jg berboenji: 

»Barmohon kepada Saripadoeka 
Toean Besar G:uverneur Ganeraal 
dengan horma:, soepaja perdjandjian 
jg telah diberikan, akan digenapi de 
ngan memberi kesempatan seorang 
Timoer mengambil kedoedoekan se 
bagai wakil Rakjat Timoer didalam 
Dewan Rakjat'.   

         — Latief 

  

lan Aug. 

     

    

Boengkoesan' itoe boleh 

Titi 

Kalau simpan 5 boengkoesan dari 50 gram atau 10 

boengkoesan dari 30 gram Toean dapat persen satoe 

boekoe kertas sigaret ..Club" dari harga 5 cent. 

toekar di mana Toean 

poenja langganan-langganan. 

(Berlakoe sampei tanggal 31 December 1938) 

  

  



    

  

   

     
    

   
  

   
(Loear tanggoengan redaksi) 

Toean Hoofiredacteur jth. 
Dengan hormat ! 

Didalam s. kabar , Pemandangan” 

tanggal 20 Juli "38, lembar pertama, 

moeka 2, saja ada membatja karangan 

tosan Sis. jang berkepala ,Persa tr 

ngan dalam perkoempoelan. 

Oleh karena kepala karangan itoe, bo 

leh menimboelkan salah paham pada 

sidang pembatja, saja berharap soedi 

apalah kiranja toean memasoekkan ka 

rangan ini sebagai ,soerat kiriman“ 

dalam “oerat kabar toean. 

Sebeloem dan sesoedahnja saja mene 

rima kasih banjak atas kemoerahan 

toean itoe, 

Saja sebagai pemimpin (leider) AS 

A menjatakan keheranan saja atas ka 

bar itoe, karena tidak benar atau bo 

hong semata, Dibawah ini saja terang 

kan dengan pendek mana jang me 

ngenai ASA: 

Kata Sts: ,pada satoe masa bestuur 

Minangkabau datang kepada bestuur 

ASA 'boeat pindjam zangeres Miss 

Siti,“ 

Hsl ini soenggoeh mena'adjoebkan 

hati saja. Bila dan dimana kedatangan 

bestuur Mk itoe diterima bestuur ASA? 

Saja merasa beloem pernah menerima 

kedatangan 'bestuur Mk O, boleh dja 

di kepada salah seorang anggota best. 

ASA mereka itoe datang. 

Inipoen tidak boleh djadi, dan tidak 
moengkin ia menerima kedtangan 

siapa djoeapoen berhoeboeng Jengan 

— 

Sts. menjeboet - njeboet kata ,per 

saingan” dan ,bersentangan”. Apakab 

maksoednja dengan kata kata itoe? Di 

sini saja njatakan teroes terang, bah 

wa bagi ASA. tidak ada sama sekali 

sifat , persaingan“ atau spertentangan 

itoe. Makin banjak perkoempoelan ke 

senian anak Minangkabau di Djakar 

ta sini, semakin kami hargai dan kami 

djoendjoeng tinggi, karena dengan dja 

lan itoe njata kepada kami, bahwa 

mereka tidak  meloepakan hen 

dak mempertinggi semarak seni bang 

sanja. 

Perkara memindjam zangeres Sitti 

Noerali itoe, sekali-kali ta'ada halangan 

Sitti Noerali tidak teken contract de 

ngan A.S.A. Boekti: dia atjapkali djoe 

ga main dengan Perk. Penghiboer Ha 

ti dil. Apa salabnja dengan Perk. 

Minangkabau, asal diminta dengan 

tjara jg patoet menoeroet biasa dila- 

zimkan orang. 

Oentoek penoetoep soerat ini, saja 

berharap soepaja tocan Sts. berhati 

hati sedikit dalam memasoekkan ka- 

bar kabar oentoek “Pemandangan”, 

djangan sembarangan sadja, dengan 

tidak diselidiki lebih doeloe benar ti 

daknja kabar jang akan dimasoekkan 

itoe. 

Lain dari pada itoe tentang hal jg 
berhoeboeng dengan V OR O. tentoe 

bestuur V OR O. sendiri akan mendja 
wab benar tidaknja sebagai jang toe 

an Sis. toelis itoe. 
Terima kasih! 

Dari saja. 
Leider A.3.A, 

T. St: Roemah Tinggi. 

mena mean seken Me meat antam » 

Noot: barangkali sekian ini tjoekoep 

lah kiranja dalam perkara tsb. Red. 

  

Motie ini disampaikan kepada Pe- 
merivtah Agoeng dsn disiarkan dise 
loeroeh Pers Indonesia (Antara,) 

Soesvesan pengoeroes CK RT 
tjabang Koepang 

»Antara“. Sesoedah diadakan rapat 
cemoem, Soesosnan pengoerees Uomite 
Kesedaran Rakjat Timoer .tjabang Koe 
pang adalah sebagai berikoet : : 

Ketoea: toean A. Z. Palindih. 
Wakil ketoea: toean A. Koroh. 
Penoelis I: toean F. Djami. 
Penoelis Il: toean W. Amalo. 
Bendahari: toean de Fretes. 
Pembantos I: toean I. H. Doko. 
Pembantoe II: toean J. Padja. 

Candidatenliist Gemeenterasd 
Bogor 

“Antara” kabarkan, bahwa 3 candi 
datenlijst Indonesiers soodah dikirim 
kan, jaitoe: Parindra terdiri dari 
tt: Dr Marzoeki Mahdi, Dr Zabar 

Pasoendan tt : Darsa, 
Noerhadi dan Darmin. 

Dari “wilde groep“ bhanja 1 jaitoe 
Mr Sartono. 

Mr Samsoedin dan Topomahu Dari 
Soepardi, 

DARI BANGKALAN 
i 

Correspondent ,,Antara“ menoel's : 

“Badan Penolong Oemoem 

Pada hari Minggoe, 17 Juli 1938 
moelai djam 10.30 pagi soedah dilang 
soengkan pemboekaan Badan Penolong 
Oemoem dikoelon 'Aloov2 Ban gka- 
lan, » 

Jang hadir tidak begitos banjak 
berhoeboeng dengan hari agak raaoe 
hoedjan. Ketoea pimpinan memboeka 
rapat dengan oetjapan terima kasih 
atas kedatangan tetamoe, sesoedah itoe 
penoelis laloe mentjatat nama nama 
dari jg hadir, Kemoedian pembitjara 
an diserahkan pada t. Herman jg 
menerangkan maksoed dan toedjoean 
BPO deugan rantjangan oesaha peker 
djaan BPO. Spr mengatakan bahwa 
pekerdjaan sedemikian sesoenggoehnja 
masoek kewadjiban Staat, karena seci 
ale inrichtiogen (badan2 sociaal) be 
gini meminta banjak modal. 

Djoega diakosi bahwa di Indonesia 
meskipoen Pemerintah Hindia Belan 
da telih mengadakan badan badan se 
perti ini, akan tetapi perhoeboengan 
nja tidak begitoe rapat dengan rukjat 
kebanjakan tidak mengerti dan takoet, 
Oleh karena itoe BPO akan beserdja 
diteng-sh tengah badan badan ssciaal 
baik dari Pemerintah maoepoen dari 
rakjat, soepuja maksoed dari kedoea 
doea pihak (jang menolong dan jang 
ditolong) dapat langsoeng sempoerna 
Spr menoendjoekkan rantjangan peker 
djaan BPO jalah : 

Dalam sociaal: 
a. mendirikan badan Penolong Pe- 

ngapggoeran Oe 
moem. 
Pembelaan da- 
lam  oeroesan 
perkara civiel 
dan crimineel 
Pengamat amat 
nasib ocemoem 
dalam. hidoep 
dan penghidoe 
pannja. 
comite pada sa 
cat jang perloe. 
Pengadjaran 
(pembrantasboe 
ta hoeroef, han 

delskennis dll), 
f. menerbitkan brochure dan madjalah 

b. idem “ 

c. idem : 

d. idem g 

e. idem 2 

Dalameconomie: 
a. mendirikan badan In-dan Ver 

koop - centraal 
b. mendirikan badan roekoen tani 
c. mendirikan badan pembrantas 

woekerorganisatie 
d, mendirikan badan peroesahaan 

dan pertoekangan 
e, mendirikan badan incasso-kantoor 

Sangat perloe BPO berdjoeang dalam 
pereconomian, begitoe kata spr. karena 
bangsanja teroetama orang Madoera ti 
dak ada jg memegang perdagangan per 
tengahan, kebanjakan melakoekan per 
dagangan ketjil jang bersandar atas 
,mentjoekoepkan keboetoehan sebari. 
Hal sedemikian ini tidak dapat me- 
ninggikan deradjat economi bangsa 
bahkan meroesakkan harga productie. 
berarti poela menahan kemakmoeran 
bangsa. Sebagai penoetoep spr. mes 
njeroekan soepaja hadirin den segenap 
orang Madoera soeka bekerdja bersa 
ma sama dalam lapangan terseboet. 

Penoelis laloe menerangkan peker- 
djaan BPO jang telah dilakoekan. Se 
soedah itoe diadakan pauzs 15 menit 
dalam pauzs disadjikan djamoean &c 
derhana. Sehabisnja psuzs pimpinan 
rapat menerima simboetan samboetan 
dari hadirin, samboetan jang menjats 
kan persetoedjoean, dan mengharap 
akan kelangsoengannja BPO agar da 
pat mentjapai tjita tjitanja. Rapat di 
toetoep djam 12,30 siang. 

sTaman Siswa" berdiri 9 th. 
dikota Bangkalan 

8 malam, pergoeroean Taman Siswa 
tjabang Bangkalan mengadakan pera 
jaan digedong sekolahan T. Siswa di 
kampoeng Demangan. 

Perajaan dihadiri oleh orang toea 
moerid dan tamoe kl. 100 orang. Se 
soedaL ketoea Madjelis tjabang me 
ngoetjapkan terima kasih atas kedata 
ngan tetamoe, maka perajaan diboeka 

Idergan panembrono oleh anak anak 
moerid. 

'Laloe dilangsoengkan tonilstuk de 
ngan memakai tjeritera “Korban Ke- 
bodohan”, tjeritera ini menggambar 
kan nasibnja sesoeatoe anak jang ti 
dak soeka menoentoet kepandaian jg. 
achirnja menderita nasib jang amat 
boeroek dan hidoep sengsara. Avak2 
moerid jang baroe pertama kali ber 
main tonil boleh dikata mendapat 
succes, karena dari permoelaan sam- 
pai achir perteendjoekan tonil tadi 
memoeaskan hadirin. Sesoedah tonil 
selesai laloe disamboeng dengan per 
toendjoekan klucbtspel radio, disitoe 
diterangkan azas dan toedjoean T.S   KANG em 

   
  Belandjoetnja diadakan pertoendjoekan 

Malam Senen tg 17-18 Juli'38 djem|' 
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mewa oentoek penjakit 
kentjing jang dari 

Japan jang mendjoeal obat. 
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(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 

segala penjakit kentjing pada orang lelaki 

dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing 

jang baroe atau jang soedah bertahoen- 

tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 

tih, kentjing nanah jang berwarna koening 

toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 

penjakit 
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 

perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 
dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti 
terbakar. 

HARGANJA : 

per flesch isi 200 pil. ...f 5.50 

» » ” 1 yg Daan Ta 3, — 

»” » ” 50 ne a t:1/9 

Ini obat2 bisa dapat beli di toko-toko 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

      

  

                      

  

      

  

                          

digelemboengan 
prampoean 

AGENT BESAR: 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204. 

BATAVIA Telf. 293 Bt. 

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

  

  

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 
TIH (BEROEBAN), MERAH 

DAN KOENING. 

TEROETAMANJA INI AOBA 

1. Obatnja hanja sematjem 
dari poeder, hantjoerken sadja 

pakei air. 

2. Ramboetnja jang hendak 

disemir zonder ditjoetji doeloe 

3. Pakeinja gampang. ramboet- 

nja bisa djadi hitam seperti wat- 

na aseli. 

4. Ini AOBA sanget mengoen- 
toengkan dipakeinja, kerna bisa 
dikira-kira menoeret keperloean 
dan tida bisa hilang kekoeatannja 

Harga per flesch . .. ..f 0.50. 

Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No. 24.       
  

  

Gi 

an itoe ditoetoep pada djam 11 malam 
dengan gembira dan selamat. (Antara). 

Sub-Comite Petitie-Soetardjo 

Pada malam Selasa tgl. 18/19 Juli 
"38, oleh tosan M. Saleh Suaedy (pe 
mimpim Al Islahschool di Bangkslan) 
diadakan pertemoean tertoetoep di 
gedoeng sekolah Al Islah dikampoeng 
Pedjagan, goena wembentoek pen 
dirian Sub-Comite Petitie Soetardjo. 
Jang hadir ada 9 orang, dan sesoedah 
diterangkan maksoed petitie terseboet 
laloe dibentoek pengoeroes Sub Comi 
te jang terdiri dari tt. M Saleh Suae- 

dy sebagai ketoea, Salrh secretari, dan 
G-zalli bendabari. Rapat memoetoes 
kan akan segera bekerdja berpropagau 
da dan akan mengadakan Openbare 
vergadering dengan memanggil spre 
kers dari Betawi atau Soerabsja Djam 
1030 malam rapat ditoetoeap dengan 
selamat. (Antara). 

Ketoprak Solo ke Bangkalan. 

Dalam pasar malam jang akan dia 
dakan dikota Bungkalan moelai tang 
gal 31 Juli atau permoelaan Augustus 
1938 jg akan datang, akan bermain 
djoega ketoprak Solo, terdiri dari 64 
pemain sebagian kaoem poeteri. Lei 
der dari ketoprak ini jalah toean R. 
M. Soegiarto jang sebentar lagi akan 
datang di Bangkalan bersama sama 
dengan pemain pemain terseboet 
(Antara). 

meja E “ 

Seorang leerling verpleger C B Z 

Meninggal doenia 

    

  

Itali 
Granaat me'edak 

Dari Rome dikabarkan, bahwa ada 
seorang werkman mati dan bebsrapr 
orang lagi mendapat loeka loeka parah, 
ketika ada bom meledak, ja'ni sedang 
nja bom itoe didemonteer. 

Ketjelakaan terbang hebat 

Doea orang pembesar 
tinggi mendjadikor 
ban. 

Dari Saa Francisco diberitakan, 

bahwa  seboeah pesawat terbang 
roentosh ke Teloek San Francisco. 2 
orang penoempangaja ja'ni letnan 
James Albert: Murphy dari Texas dan 
Kepala Tentara Osdara Tiongkok, ja'ni 
Majoor Orville tiwas djiwanja. 

—$ wa 

Nederland 
Pemerintah Nederland dan 

Pemerintah Burgos 

Den Haag, 22 Juli (Aneta). 
»Residentie Bode“ mewartakan, bah   di CBZ. 

Seorang verpleger CBZ, minta soe 
paja dikabarkan, bahwa di CBZ,, 
Bet: wi, pada hari Selasa, tanggal 19 
1938 jang baroe laloe, pada djam 9 
pagi telah meninggal doenia ri CBZ. 
seorang leerling verpleger CBZ. jang 
bernama Mahalin asal dari Koeningan 
jang menanggoeng sakit hanja dosa 
bari lamanja di CBZ. 

Adapoen leerling-verpleger ini soe 
Gah tak mempoenjai orang toea lagi 
dan jang menanggoeng djawab atas 

wa Pemerintah Nederland sedang mem 

  

Maka dengan seketika itoe djoega 
soedah dikirimkan telegram kepadanja 

Pada hari Rebo jang baroe laloe 
saudara dari leerling - verpleger itoe 
telah tiba di CBZ, 

Adapoen pengoeboerannja telab dila 
koekan pada hari Rebo itoe djoega pa 
da djam 2.30 dan diiringkan oleh be   dirinja itoe ialah saudaranja jg beker   soenglap dan pentjak achirnja peraja dja di Tjiandjoer. 

Innalillahi Wa Inna Ilahi Rodji'oen, 

  

pertimbangkan pengakoean atas aday | 

berapa verpleger2 dan verpleegster2. |, 

  

. 

nja Pemerintah Burgos (Frauco di 
Spanjol) 

Tentang hal itoe, Aneta mendengar 
kabar, bahwa sedjak beberapa boelan 

Lil. Pem-rentah menjiarkan pengoemoe 
man, bahwa memang ada pengoemoe 
man, bahwa memang ada perhoebae 
agan ekonomi dengan Pewerintah Bur 
go3, dengan perantaraan wakil2. 

Patoet ditjatat disini, bahwa dida 
lam keadaan ini soedah terkandoeng 
dIjoega pengesahan atas pemerintahan 
Burgos itoe. 

Jang dikedjar ialah menoedjos lebih 
tegoehnja kontak ekonomi bagi kepen 
tingan perdagangan Nederland, tetapi 
berita jang mengatakan, jg mendjadi 
pertimbangan ialah: 
nan ini didasarkan kepada langksh opi 

tidak benar semata mara. 
—.9 sam 

Soal dividend paberik Philips 

Eindhoven 22 Juli fAneta). Di 
dalam vergaderiag paberik Philips. t. 
dr Philips menerangkan selakoe djawa 
ban atas beberapa pendapat orang, bah 
wa didalam membagi keoentoengan 
(dividend) dengan aandeelhcuders2, ti 
daklah haroes menilik kepada beurs 
koers, 

Selain dari itoe akan diteroeskan 
djoega oeeaha expansie karena terpjata 
bahwa langkah ini bisa membawa ke 
centoengan, , 

Investeering2 dengan lekas dihapoes 
kan sampai mendjadi satoe roepiah. 
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KAN NAN 3 

  

    

apakah pengesa. 

sil ataupoen diplomatik, itoe adalah , 
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