
    
    
   

       

n Fla Reute 
san Sovjet- 

Berganti tocan, 

2 Pasoekun Rocalan terpoekoel 

e sisi sia. 'Mereka.   

  

aka dapat di ioesir sange 

    

AI | pikebarkan, bahwa kepoetoesan Kon 
dari |perensi antara Ita aki dengan pemim 

  
2 | Pia 'itoe lebih djaoeh mengambil ke 

“Ugaki, Mentari Losar Negeri pagi 

ini memboeat rmoesjawaratan de-| 

ngan Ikagaki, Menteri enak tentang. 

| keadaan diperbatasan i 
Tidak lama Maak. Itagaki 90 

— menit lamarja berbitjara dengan pre- 

.mier. 

au pesawat Saviat tertembak 

    

    

  

            

   

  

   
      

      

   

   

  

   

     

  

   
     
    

   
    

roentoeh 

si Pa maa bah pesawat perang kepoe 

Ana ai 2 

la meskipoen telah terdjadi pertempoeran 

anlaioe bag gi meroendingkan 
per eadaan diperbatasan Sovjet-Mand, 

Hasil permoesjawaratan 'itoe, ialah 
nbil 'kepoetoesan mengirim 

1 Pa lagi 
  

alam bebera 

5 — Djoeroe bitjara daripada Kantor Menteri Perang Djepang menerang 
: Dia bahwa semalam coea kali pasoekan pa 

sambil perdana. Pagaa Tea, Sesha Gaerah jang djatoeh ke 

Kan 30 orang kawannja jang mati, demikian poela deea boeah tank. 

awa dilakoekan pada djam 5 sore. Barisan cavelerie dan 

an dari 300 orang bergerak sedjak kemarin malam dipe 
ng di Changkufeng, Didalam pertaroengan 6 djam 

aa moendoer lagi yeh 2 meriam Dje- 

Jialah boelat-boelat berniat memper 
daltabankan diri sekosat moengkin, djika 

aa Sovjet membandel meneroeskan provo 
Stan A5 kesinja, 

dan teliti kepada djalannja keadaan, 

“Idaki kedjadian kedjadian jang lebih 

| Besar Tentera Korea. di Kejjojang ter 

tas 343 

isa d Nak sa 

Iloemat terseboet mengatakan, bahwaj 
. Isemoea pasoekan Sovjet soedah moen 

— Idoer kearah timoer-laoet, tetapi mereka 
ilmeninggalkan banjak koempeni di 
Iboekit-boekit sebelah timoer Danau 

agi, jang menoeroet s0e| 

ar barian, isinja lebib| 
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Harga lossenummer 10 cent 

  

bahwa pagi ini (1 Aug.) terdjadi 
kuo. Jang terang, daerah jang 

pekan jang achir achir ini seedah 

#rita tadi malam, 

isoekan Sovjet melakoekan se- 

dapat dipoekosi moendoer dengan 

sie pasoekan- Lan Diegang tan 

  

kembali merampas smp tem 

1 Diepang” akan membela perbatasan |j 
dengan habis2an. 

Dak Tokio, Reuter mewartakan : 

pemimpin bala tentara Djepang, 

: Konperensi jang dilakoekan tadi ma 

'ostoesan melihatkan dengan awas 

Na poela sikap mengikoeti 
politik sabar, artinja, tiada menghen 

besar, 

Gerak gerik Sovjet diintai teroes, 

— Sepandjang berita Domei, pasoekan 
pasoekan Djepang dengan sangat teliti 
mengintai gerak gerik pasoekan Soviet, 
Idemikian kata Ma'loemat Kwartier 

Ibit djam 1115. 
Dinjatakan djoega, bahwa dilain lain 

tenteram tenteram djoea, demikian 

djoega dipesisir Djepang. £ 

4. Keadaan disana tetap tidak beroebah 

“antara pasoekan Bovjet dengan pasoe 
kan Djepang didekat daerah Shao- 

esa (doeloe, 

Tentang keadaan didaerah ini, ma” 

Hazang (Cbangchih), sedang didekat 
kota Changlingize (diperbatasan) di 

|perpoesatkan tentera Scovjet, dan ada | 

  

'poela jang bergerak kearah timoer 
menoedjoe Karanchin. 

Djepang melanggar perbatesan ? 

Tiongko 

tara pasoekan2 Sovjet lawan pasoekan 

“#Djepang ai keroesakan besar, 

nerangkan, bahwa Djepang menderita 
'Ikeroesakan besar, ja'ni banjak sekali 

— #eerdadoe2nja jang mendjadi. koerban, 

#dibitoeng, 

Titoe, tidak diseboet seboet, - 
ISovjet memperpoesat tentera lagi. 

lah mobil-camion. 

bahagian dari perbatasan Mandsjukou 

,|tsao-ping dan Changkufong, kemarin | 
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Pagi ini ketiga ak Bilivemian 
oleh ,Nicuws Agentschap Sovjet“ me 
ngakoei beberapa punt dari berita be 
rita Djepang tentang pertempoeran an 

  

  

Djepang- Mandsjoekuo didaerah Chang 
kufeng kemarin pagi. 
Pengakoean ini mabikin lebih 

aneh lagi, sarena kalangen opisil di 
Moskou sendiri m jangkal berita be 

  

    

  

     
   

  

    

Sekarang keter angan Sovjet menjata 
kan, bahwa pada malam Minggoe pa 
soekan pasoekan Djepaug melanggar 
perbatasan Sovjet diboekit boekit sebe 
lah barat Danau : aura aan 

  

    

       

   
ana Tn Sean dilakoekan 

| iboe eekit 2 dekat 

kata Roes 

Berita Sorjet itoe lebih dizoeh me 

demikian poela keroegian alat -alat, 
sedang kekalahan Sovjet masih bisa 

Tentang kesoedahan pertaroengan 

Domei mewartakan: Pasoekan2 Sov 
jet berpoesat di Fathshi. Disana diki 
rim 1800 serdadoe dinaikkan 19 boe 

Menoeruet berita Pers dari Keijo, 
pasoekan2 artillerie Sovjet bersarang 
dekat Karanchin 

Sovjet hendak menjemboenjikan 
peristiwa incident 

Sepandjang berita Havas dari Mos- 
kou, kalangan politik disana ingin sa 
ngat roepanja menjemboenjikan arti 
incident jang terdjadi di Danau Ha- 
zang, atau sedikit ingin membikin se 
ketjil2nja, artinja poen tidak manaroeh 
arti besar atasnja. 

Soeratsoerat kabar membatasi beri 
ta berita, hanja memosat berita bebe 
rapa garis sadja, 

Hanja madjallah,, Krasnaia Zviezla", 
madjallahnja Nationale Defensie Volks 
commissariaat, menoelis katakata be 
gini : »Provokasi jang koerang adjar 
dari militer Djepang". 

Perang Sovjet-Djepang tak member 
hentikan serengan di Tiongkok ! 

Ada diadjoekan pertanjaan kepa 
da djeeroe bitjara Gaimusho, apakah 
permoelaan perang Sovjet-Djepang 
Ini #kan bisa diteroeskan djoega ps 
perangan di Tiongkok | 

Djoeroe bitjara tadi mengatakan, 

perang dengan Soviet dan kemoeng 
ke kinan akan berdamai lagi sama be 
sarnja. Semoea itoe tjoema tergan 
 toeng sadja kepada TI Bovjet. La 

gi-poela hari hari jg an datang 
ini akan datanglah poetoesan2nja. 
Tetapi pihak Djepang akan mentje 
gah djangan sampai peperangan itoe 
mendjalar kelain daerah, Dalam pa 
da itoo peperangan dengan Sovjet 
tidak berarti akan memperhentikan 
'peperangan2 dengan Tiongkok | 

Djepang akan berdjalan teroes di 
Hankow 

Lebih landjoet djoeroe bitjara Gai-   Dari Moskou Dien kan oleh Trans   da protes protes jang 
    ocean: 

musho tadi mengatakan : “Sekalipoen 

kepada Mma idjaga : 
Dikatakan lag akta Djepanz ma 

soek daerah itoe beberapa meter, 

bahwa kemoengkinan oentoek ber| 

kita akan tetap Bana perdja 
lanan kita di Hankow, tak boleh ti 
dak | Kita masih mempoenjai tjoekoep 
bala tentara oentoek mamaksa Sovjet 
dibatasnja soepaja Manchukuo dihor 
mati olehnja: sedang kitapoen akan 

melandjostkan poela peperangan di 
Tiongkok. 

Kabar radio dibantah pihak Djepang 

Tokio, 1 Aug. — Havas, Baroe 
baroe ini disiarkan oleh fihak Sovjet 
dan Tionghoa dengan djalan radio, 
bahwa fihak Tionghoa akan menem- 
baki Seiching, Raching dan Kharbine 
dengan kepal kapal terbangnja. Tetapi 
kabar kabar itoe oleh liejkar Korea di 
bantah dari Seoul. 

  

  

  

Gambar Dr Soetomo 

Oentoek perhiasan 
dinding. 

Berhoeboeng dengan wafatnja Dr. 
Soetomo, sekarang banjak benar orang 
jang mentjari fotonja almarhoem itoe, 
oentoek dipasang didinding, goena ke 
nang kenangan djasa pemimpin tsb. 

Sekarang ,Poestaka Nasional” di 
S'baja telah berhasil mengeloearkan 
foto Dr Soetomo jang ditjetak diatas 
kertas litjin, oekoeran besar 24,5 cm 
x 32 cm sedang harganja sangat moe 
rah, ialan selembar hanja f 0,15 (lima 
belas sen) ongkos kirim vrij, asalkan 
pesanan berikoet postwisselnja, 

Disengadja mendjoeal gambar itoe 
dengan harga moerah, soepaja gambar 
tsb dapat tersebar loeasdiantara kaoem 
rakjat bangsa kita. 

Oedjoed gambar itos memoeaskan, 
dan bila diberi pigoera katja, patoet-   lah djadi perhiasau tembok jg indah. 

  

: Pinpkan 
Orang Djerman Sudeet diserang 

serdadoe Tej Slowakia 
|. Dari Praag dikabarkan oleh 

' Zeesen, bahwa kegentingan2 di 
-Tsj Siowakia masih tetap sadja. 
Baroe-baros :ini ada seorang Djer 

“man Sudest diserang oleh doea 
-.orang serdadoe bangsa Tsj Slo 
wakia dengan tikaman2 pisau, 

Thingga ia terpaksa diangkoet ke 
mroemah sakit. Sescedah itoe ser 
#dadoe2 tadi dibawa kekantor 
£ polisi. 

“Rangoon soedah sedikit aman 
Dari Rangoon dikawatkan, bah 

wa disitoe pada tgl 1 Augustus 
. moelai aman kembali, Toko toko 
dan gedoeng2 perdagangan soe 
dah moelai diboeka kembali. Te 
tapi dalam pada itoe polisi dan 
pasoekan2 masih tetap mendjaga 
keamanan dikota tadi, perloenja 
oentoek mendjaga2, 

Lain dari pada itoe bagian 
perdjalanan laloe lintas soedah 
bekerdja kembali, 

Bom meletoes di Haifa 
Lain dari pada itoepoen ada 

djoega diberitakan, bahwa malam - 
Senen ada bom meletoes di Hai- 
fa, sehingga banjak djoega orang 
jang mati dan loeka loeka. 
Mempersoalkan bangsa Arab 

jang tertindas 
Kabar jang disiarkan oleh Zse- 

sen dari Jeruzalem mengatakan, 
bahwa dikota tsb akan diadakan 
Ali Arabisch Palestina 
congres. Perloenja akan memper 
soalkan masjaalah Palestina dan 
bangsa Arab jang tertindas. 

Serdadoe Inggeris toeroen 
tangan 

Lebih landjoet dikabarkan, bah 
wa pada hari Minggoe malam 
Senen terdjadi lagi pertempoeran 
Jahoedi —Arab, hingga serdadoe2 
Inggeris toeroen tangan, 6 
orang Arab mati, sedang 3 orang 
serjadoe Inggeris loeka-loeka. 

  

Penting 

  

      
  

Gerak Djepang di Kutang 
tertahan 

Perdjoeangan dipantai Oetara dan 
Selatan soengai Yangtze 

berhenti 

Perdjoeangan antara Djepang dan 
Tiongkok dipantai soengai Yangtzse 
oetara dan selatan kini soedah diper 
hentikan, kata Reuter dari Hankow, 

Dalam pada 'itoe pihak Tiongkok 
masih mendoedoeki posisi2 jang koeat 
diboekit boekit sebelah selatan Kiuki 
ang dipantai selatan dan sebelah ba 
rat Taihu dipantai oetara, demikian 
lah isi makloemat militer Tiongkok. 

Fihak Tiongkok tetap memper 
tahankan 

Soenggoehpoen pihak Djepang sela 
loe mengadakan serangan disebelah 
selatan Kiukiang, tetapi pihak Tiong 
hoa masih tetap tabah dalam memper 
tabankan Shaho sepandjang djalan 
kereta api Kiukiang-Nanchang. 

Djepang beloem mendaratkan p3soe- 
kannja dikota Singize. 

Dikabarkan, bahwa dikota strategis 
Singtz3, jang Tetaknja dipantai barat 
danau Poyang, soedah banjak sekali 
kanonneerbort Djepang bersama motor 
barkasnja, dipoosatkan, Tetapi Djepang 
beloem maoe mendaratkan pasoekannja 
dikota tadi, jang sedang dilindoengi   nanti timboel perang Djepang—Sovjet, poela oleh tewbakan2 dari atas: 

Peperangan Tiongkok — Djepang | 

| Serangan hebat dari pehak 
Tiongkok 
  

Tiongkok menahan pasoekan 
Djepang di Kuteng 

Pasoekan Djepang jg mendarat di 
dekat Kutang dekat daerah sempit di 
bagian danau Poyang, kini masih di 
tahan oleh pihak Tionghoa di boekit 
boekit sebelah timoer Wulaofeng, jai 
toe poentjak boekit barisan Lushan jg 
tertinggi. 

Lain daripada itoe sepandjang oetja 
pan djoeroe bitjara militer Tionghoa 
perdjalanan Djepang disebelah barat 
Taihu telah ditahan poela oleh pikak 
Tionghoa. 

Sebab sebabnja pasoekan Djepang 
dapat ditahan 

Lebih landjoet djoeroe bitjara 
Tionghoa tadi mengatakan sebab sebab 
nja pehak Djepang bisa ditahan per 
djalanannja ialah karena pertahanan 
Tiongkok memang koeat sekali. Lagi 
poela kesoelitan perdjalanan diboekit 
boekit tadi menjokong moengkinnja 
fihak Tiongkok moedah menembaki 
fihak Djepang. Oleh karena itoe fihak 
Djepang selaloe banjak djoega kekala 
haunja, 

Fihak Tiongkok ,menjerang kembali 
Lebih landjoet djoeroe bitjara me 

nambah keterangan, bahwa fihak Ti 
ongkok di barisan peperangan Taihu 
—Ohienshan selaloe mengadakan sera 
ngan kembali. Tambahan lagi mak 
loemat militer Tiongkok mengatakan, 
bahwa fihak Tiongkok pada tgl 30 Juli 
jl telah mendoedoeki kota jg penting   di ,Sbansi Selatan, jaitoe Chinchen, : 
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—— Hasselt dll. “Tetapi 

2 dasi 

” Rapat Oemoem 
' Bocrouk Uni 

Mengambil mosi 

  

    

       mereka jg menganc 
2. Ikacem boeroeh dala 

. mendekati kamp 
ini poeblik tak 
djoekkan setoedji 

        

    

  

Ketika membitjarakan perhoeboe- 
ngan kaoem terpeladjar dengan kaoem 
boeroeh, maka dikoepas olehnja kaoem 
academici jg ada ini haroes menjokong,| 
dan menoendjoekkan ,apa warna) 
merekat 
Sampailah pidatonja pada soal, apa | 

dan tak mengadjoe| sebab kaoem kengad) 
kan oentoek Gemeenteraad kandidat 

poeteri. Olehnja diadjoekan sjarat2 : 
pertama: fihax poeteri jg akan 

dikandidatkan h:roes mempoenjai ze 
kere gezindheid. '”” : 
kedoea: dari geriadheid van de 

vrouw haroes poela diketahoei de ge 

“gindheid van de man. 5 

“ketiga: haroes dalam organisato 
rs verbang, (en Pep 
“Tidak dengan sjarat ini kaoem boe 

roeh tak akan mengadjoekan kandidat 

poeteri. Sebab katanja, kalau wakil itoe 

ekan mendjadi algemeene candidaat, 

bahkan harses lebih beratlab jg dimin 
ta dari wakil itoe, : : 

Ketika pidatonja soedah selesai de 
ngan oetjapan soepaja nanti dikernoe 

dian hari kaoem boeroeh memilih pe 
' mimpin2vja dari kalangav2 sendiri, 

—. maka ketoea rapat menanjakan kepada 
'posbliek sanggoepkah poeblik menjo 

“ kong kaoem boeroeb, maka mereka 

berteriak, ,, Sanggoep". 2 
— Sesnedah 'itoe maka jang berbitjara 

| kedoea islah : Lai 

t. Soerjodipoetro 

  

  
     

. 8pr akan membifjarakan , Berisan 
— Kacem Boeroeh dan kefahaman poli- 

| tik“, Karena isi pembitjaraannja soe 
| @ah banjak jang diambil oleh spr, psr 
tama, maka pidatonja singkat sadja. 
Olehnja dibentangkan soal SDAP ber 
sama NVV di negeri Belanda, jg bisa be 

|. kerdja bersama sama. Sesoedah itoe 
| laloe mendjawab kritk kritik jang di 

— adjoekan dari kanan kiri, sambil me 
| ngoepas soerat sebaran jang dikatakan 
- gelap” dari Komite Kaoem Boeroeh| 

jang boekan Front Kaoem Boeroeh. 
|. Sesoedah ini laloe dipersilahkan ber 

“tan Pemerentah oentoek 
menaikkan loonbelastings. 

Dikatakan olehnja, bahwa loonbe 

| lasting (padjak oepah) itoe berat bagi 
kaoem boeroeh, Hm 
“Diambil tjontoh2 dari verslag VR. 

: —-baerssoekoe it. Dronkers, 
i karena fihak PID 

melarang oentoek mengambil tjontoh 
tjontoh penoelis penoelis boekoe itoe, 
maka terpaksalah pembitjara tjoema 
menjeboet nama bosekoe boekoenja sa 

- 

  

ja, Na 
Olehnja dikisahkan peratoeran gadji 

moelai tighoen 

| pensioen, wachigeld, regionale btzol 
diging dll. sesoedah itoe, Seteroesnja 
dikatakan betapa djeleknja nasib boe 

— roeh ketjil, sambil menoendjoekkan 
| pada banjakrja mosi2 jg dikirimkan, 

protestvergaderingen dimana2 
PA 1 ME 2 

Seteroesnja digambarkan, bagaima 
— na kaoem boeroeh menderita dibawah 
“padjak padjak jg berat, baik padjak 
langsoeng, maocepoen padjak jg tak 
langsoeng (indirecte belastingen). Ke 
tika spr menoeroet pendapatan P1 D 

| terlaloe banjak membitjarakan soal 
kacem boeroeh ketjil maka dilarang     
  

' Propaganda Vergadering 
Badan Pe moeda PAI 

1 Tjab. Djakarta. 

| Pada hari Saptoe sore 30 Juli jbl, 

— telah mengadakan Propaganda verga 
“ dering jang dihadiri kl 150 Pemoeda, 

— Rapat diboeka pada djam 5,30 de- 
. hgan pembatjaan Alfatihah, kemoediar 
“diperdengarkan Mars PAI oleh baha- 

| gian Muziek, laloe dipersilahkan ke 
tosca PAI tjb. Djakarta menerangkan 

“tentang maksoed dan toedjoean badan 

oe pilihan j. a. d. 
menentang loonbelasting 
  

2 (AAA. Rompis| 
| Pembitjara ini membentangkan ,Nia' 

i 1925—1931 dengan 
— menoendjoekkanpenglepasan2oemoem, 

     

  

PNP TEE 

Barisan Kaoem 
Parindra Djakarta 

(Samboergan kemaren) - 

ela |oentoek membitjarakan lebih landjost. 
n| Waktoe spr 

toe|t F de Bruyn jg mengatakan bahwa 
aja|loonbelasting itoe 
esIpembitjaraan tak boleh diterosskan 
tololeh PID jg berhoeboeng dengan na 
n| ma nama mereka itoe. 

mengoelangi oetjapan 

a sociaal, maka 

| Sasoedah itoe dimadjoekan mosi 
e-|oentoek menoeroenkan loonbelasting 

jg akan dikirimkan kepada VR pewe 
entah dan pers. 

Mosinja sebagai dibawah ini : 

6 Motie, 
“Barisan Kaoem Boeroeh Djakarta 

dan Parindra Tjabang Djakarta bersa 
ma sama didalam rapat oemoem pada 
hari Minggoe tg. '31 Juli 1938 ber 
tempat di Gadong Nusional Indonesia 
(Gg, Kenari 15 Djakarta) dengan di 
koendjoergi oleh koerang lebih 750 
orang, setelah mendengarkan pembi 
tjaraan tentang ,,Niatan Pemerintah 
centoek menaikkan Loonbelasting 

" Berpendapatan, 

bahwa pengharapan oepah pada Boe 
roeh Rendahan djaoeh dari pada tjoe 
koep, 

bahwa berlainan dengan boeroeh 
atasan, sampai sekarang Boeroeh Ren 
dahan Negeri (kaoem Boeroeh Maand 
loonersreglement dan  Werklieden 
regeling) beloem menerima perbaikan 
sepah, 

bahwa banjak peroesahaan particu 
lier sedjak malaise moelai minta kor 
ban hingga pada waktoe ini, beloem 
menaikkan ospah boeroehnja, 

naikkan loonbelasting berarti menam 
bah berat kesengsaraan penghidoepan 
kaoem boerosh terseboet diatas. 

Bahwa penambahan loonbelasting 
tidak sesoeai dengan perbaikan gadji 
Boeroeh Rendahan jang termascek B 

BL. 1938. 
Bahwa penambahan loonbelasting 

dalam oemoemnja berarti menghilang 
kan sama sekali artinja perbaikan ga 
dji jang djaoeh dari tjoekoep dan 
menghilangkan perbaikan jang masih 
dibajang bajangkan. 

Memoetoes: 

IL. Meminta soepaja Pemerintah : 
a. Mengoeroengkan maksoed me 

“naikkan loonbelasting. 
b. Menghapoeskan loonbelasting 
jang soenggoeh memberatkan be 
bau boeroeh rendahan. 

— II, Mengadjak ra'jat Indonesia beker 
dja bersama-sama oentoek men 
tjapai keinginan diatas. 

III, Menjampaikan motie ini pada 
Pemerintah Volksraad dan Pers. 

Disamboet dengan oesijapan ,,Ac- 
coord” oleh poeblik. 
Habis ini laloe poeblik dibolehkah me 
njampaikan pertanjaan2 jg mengenai 
pidato pertama, pidato Mr, Hindro 
martono. Jang mempergoenakan ini 
'ialah t, Notoatmodjo, jg kemoedian 
didjawab dengan kepoeasan. 

Djam 1230 rapat terboeka itoe di 
toetoep. 

“Boleh ditoetoerkan disini, bahwa de 
lam rapat itoediseboetkan nama nama 
kandidat2 Gemeente jg diadjoekan 
oleh BK BD, dan Parindra Sebagai 
oemoem mengetahoei, ada diseboet 

Ipcela nama ,Moebammad Tabran ii“ 
Karena nama ini banjak, maka (seka 
lipoen rapat soedah ditoetoep) ada sa 
lah seorang jg ingin tahoe sambil ber 
tanja ,Tabrani mana?", Ketoea rapat 
|rasih soeka mendjawab, laloe dikata 
kan ,Tabrani Pemandangan”, Orang 
orang laloe terisak “Hidoep Peman 
dangan! dan baroelah rapat boebar. 

Pemoeda. Dengan ringkas dan njata 
pembitjara telah terangkan maksoed 
itoe dan ia berseroe soepaja PAI Dja 
katra akan segera mengatoer Badan 

MW |Pemoedanja serta dengan selekasnja 
dapat bekerdja. 

Setelah itoe laloe diminta dari hadi 
rin soepaja masoek mendjadi“ledenba 
|dan inis Seroean itoe disamboet oleh 
hadirin jg beloem masoek dalam Badan 
Pemoeda, dan tidak koerang dari 85 
pemoeda baroe jg masoek mendjadi 

Bibi Pemai PARI: Djakare 'anggauta barisan Pemoeda PAI. 

kan oleh Badan ini. Kegembiraan ini 
diselesaikan pada djam 9 malam de 
ngan selamat. 

m9   

Bahwa niat pemerintah oentoek me! 

Sesoedahnia diadakan pauzs laloe| 
kegembiraan diteroeskan dengan Mu 
ziek dan harmonium Orkest jg dimain 

       

   

   

     

     

   

  

    

  

Flash Gordon 

Nomor 7 lebih meng- 
herankan. 

Bsekoe ,Flash Gordon“ nomor 7 
soedah terbit. Banjak jang menseng 
goe, banjak jang hampir tidak sabar 
ingin membatja. Tidak heran, nomor 
T sangat hebat, bebat, dahsjat, masib | 
didalam laoet, meloekiskan 
ngan dalam Lazoet", 

Gambarnja makin banjak, dan se 
ram. Lihat kekasih kita Flash berta 
roeng mati matian dengan ikan tjoe 
tjoet. Lihai dia berperang dengan mem 
pergoenakan alat alat jang ultra mo 
dern, Sai 

Tidak moedah diloekiskan keheba 
tan itoe, melainkan dengan singkat, 
sangat hebat. Pesiniah lekas lekas ke 

ppepsra 

'pada adminisirasi Pemandangan, ma' 
loem kita chawatir kehabisan. 

Maloe sebab tidak naik sekolah 

Seorang pembatj1 minta ssepaja di 
beritakan : 

Seorang toean nama MS Olii di 
Tangkoebanprahoeplein 13, minta atas 
pertolongan para pembatja soepaja 
memberikan tahos kepada adres dia 
tas atau politis kalau mendjoempai 
poeteranja nama Achmad cemoer 
15 tahoen. Ia berpakaian tjelana biros 
dan hemd berkoelit hitam manis. Ber 
hoeboeng dengan kenaikan klas pada) 
tahoen ini ia menostosrkan kepada 
ejahnja bahwa ia naik, tetapi kenjata 
'an bahwa sebetoelnja haroes tinggal 
(tidak naik). L 

Sebab merasa maloe oleh karenarja 
oentoek menghilangkan itoe, maka 
ia melarikan diri dari roemah ajah 
boendanja. Ia doedoek dalam pergoe 
roean Moehammadijah di Kramat. 

— 9 — i 

Itoe pendjehst jang boeron 
Pernah kita wartakan tentang seo- 

rang pendjahat oentoek mensenggoe 
kedatangan auto prodeo setelah sele 
sai diperiksa oleh Djaksa Mr. Corne- 
lis, telah boeron. 

Kini dapat diwartakan bahwa sipem 
boeron tadi dapat ditangkap kembali 
oleh Ass: Wedana Pasar Miinggoe wak 
toe ia toeroen dari auto bus, sehingga 
dengan ini boekan sadja terhindar da 
ri hoekoeman tetapi malah memboeat 

perhitoengan baroe lagi. 
ad — : 

Toean Prof. Pandia 

Koendjoengan dari se 
orang terpeladjar Hindoe, 

      
Sebegaimana telah diwartakan, toe 

an Prof, D, P. Pandia, seorang terpela 
djar bangsa Hindoe dan poela seorang 
hoogleeraar pada Colombia Uuiversi- 
teit di Washington, telah bertolak me 
noedjoe ke Australia, oleh karena men 
dapat oendangar dari negeri tersebost, 
oentoek berpidato di kota2 besar di 
sana tentang Hindia. 

Kini diwartakan dengan lebih Ian 
djoet, bahwa tocan Prof. D.P., Pandis 
pada tgl. 7 Augustus jang akan da 
tang akan tiba di Tandjoeng Prioek 
dan disini akan berpidato djoega ten 
tang Hindia. 

— ii) — 

Koeli pikoel jang menghilang 

Beberapa hari jl, seorang koeli pi 
koel barang klontong waktoe mengidar 
di Tjikini telah menghilang dengan 
pikoelannja. Hal ini menjebabkan bi 
ngoengoja jang poenja, seorang peda- 
gang Tionghoa di Senen. Is merspport 
kan'pada politie Gondangdia. 

Sekarang dapat diwartakan, bahwa 
koelinja nama T bin T tertangkap se 
mentara mendekam dalam tahanan. 

| Dalam pemeriksaan barang dagangan 
nja jang seharga f 700.— tidak maoe 
memberikan tahos kemana lenjapnja, 
poen siapa toekang tadahnja, 

Samboetan Adverteerders 

. Pengoeroes menoelis: 
Kami Pengoeroes Boekb: ,Soetjiati“ 

di Koeningan merasa amat poeas se- 
kali, berhoeboeng dengan advertentie 
kami jang termocat dalam harian , Pe 
mandangan“ ternjata baik sekali boe 
jahnja: beloem berapa hari kami sos- 
dah menerima beberapa poeloeh post 
wissel bosat pembelian kitab2 jang ter 
moeat dalam advertentie itoe. 

AV 
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aa La: 

Semoeanja itoe semata mata mem 
boektikan bahasa Pemandangan mem 
poenjai lapangan jang loeas dan da- 

cemmat. 

»Soetjiati“ menghatoerkan diperbanj 
terima kasih 'adanja. 

dari Keboemen.: 

Keboemen 20 Juli 1938 

wijszar Pradjoeritan Keboemen, de 
amat senang hati, saja telah menari 

ver dari Bbekh: ,Soetjiati“ di Koe 
ningan pada tg: 16/7.38 hari Siptoe 
kira kira djam 12,30 siang. Kegembi 
raan saja disawiboet 4 orang onder 
wijzars dan beratoes ratoes anak moerid 
di sekolahan, 

Tidak lain matoer diperbanjak dan 
beriboe terima kasih. Moedah moedah 
an hidoeplah! dan senantiasa ber 
tambah Soeboerlakh! 

Boekh: terseboet, jang ama derma 
wan lagi senantiasa memberi penera 
ngan kepada masjarakat kita seoemoem 
nja, menoedjoe ke arah Doenia wal 
Acbirat Amin! Amin | 

Wassalam 
(WG.) Darmowasito 

Oaderw : Pradjoeritan (Keboemen) 

NB, 

Soerat samboetan terima karih dari 
jang sama menerima hasijih perlom 
baan Pepatah“ tidak semoeanja ka 
mi moeatkan: tjoekoep satoe sadja se 
bab maksoelnja hanja hampir ber 
samaan adanja. Harap toean tosan dan 
siti siti ma'loem bahasa djandji kita 
selamanja kita pogang tegoeb. Maka 
dari itoe lihatlah advertentie kita jg 
baroe, dan lekaslah kirim postw : 

Keriboetan sebab main lajangan 

Indonesier contra 
Belanda! 

Pada hari Minggoe sore tt. 31/1-”38 
ditegalan kampoeng Doeri terdjadi ke 
riboetan jang menggemparkan anfara 
pendoedoek kampseng dengan bangsa 
Belanda, Seorang doktor B-:landa jg 
masih moeda dan penggemer main la 
jangan, hampir djadi koerban kerojo 
kan. Adapoen doedoeknja itoe perkara 
sebagai berikoet : 

Pada moesim kemarau ini tiapti p 
sore ditegalan kampoeng Doeri hanjak 
sekali orang bermain lajangan. Selain 
nja Indonesier pven Belanda dan Ti 
onghoa ta? maoe ketinggalan, Snedah 
kebiasaan sekali banjak anak anak sa 
ma mengedjar 'lajangan jang poetoes 
dan ada poela jang sengadja mengam 
bil benang gelasannja. . 

Seorang Blanda (dokter jang masih 
moeda) tiap tiap lajangannja poetoes, 
maka benangnja selaloe diganggoe 
oleh anak anak, Ini hari roepanja ia 
tak dapat menabau kesabarannja, 
djoestroe pada itoe sore lajangannja 
poetoes dan benangnja ada jg meng 
ganggoe. Teroes ia tjari dan terboek 
ti seorang anak dari psndoedoek itoe 
kampoeng sedang mengambil benang 
gelasannja. Zonder difikir lebih pan 
djang itoe anak teroes dipsgang dan 
diberi percent tamparan dimoekanja 
jang mendjadikan itoe anak mena 
ngis, Bapaknja itoe anak jg melihat 
itoe kedjadian sangat marahnja dan 
ia samparkav itoe Belanda. 

Lantaran ketakoetan karena dosanja 
itoe Bslanda teroes ambil langkah seri 
boe jang kemoedian dikedjarnja dengan 
dibantoe oleh lain lain bapa”. Oleh 
karena itoe Belanda tahoe bahwa ia 
sedang dalam bahaja terces ia melom 
pat kedalam automobielnja, jang ia 
tiap tiap main lajangan dibawanja, 
dengan bermaksoed hendak menga 
boerkan diri. Baroe sadja au'onja hen 
dak berdjalan, bapa'nja anak tadi de 
ngan sangat boeas melompat kedalam 
atito terseboet dan menahan sexoeat 
koeat oentoek djangan mendjalankan 
autonja, Tentoe sadj1 auto ta” dapat 
djalan dan dalam sekedjap beratoes 
ratoes orang kampseng sama berke 
roemoen ! 

Oentoeng seadja diantara orang2 jg 
berkeroemoen itoe ada jang mengam 
bil tindakan sekoeat koeatnja oentoek 
memisahkan sehingga pengrojokan ke 
pada itoe doktor moeda dapat dihin 
darkan. 

Kira-kira djam 7 malara itoe Belan 
da2 baroe dapat poelang dengan auto 
nja. Ta'lama kemoedian empat orang 
politie agenten jang telah diberi tahoe 
datang ditempat kedjadian itoe. Doea 
orang pendoedoek kampoeng tadi de 
ngan seorang anak jang bersangkoe 
tan dalam itoe perkara sama mengi 
koet kepada itoe politie agenten goona 
didjalankan perkaranja sebagaimana 
mestinja dan memang mereka tetap 
ta'soeka bati bahwa anaknja dipoe 
koel oleh Belanda. 

AJ aan 

Initiatief pegawai C KS.         Saptoe 
  

Pada hari Minggoe 81 Juli '38 djam 
9 pagi telah dilangsoengkan pertemoe 

pat perbatiaa dari segenap lapisan 

Tidak laio kami pengosroes Rang 
ak 

Soerat kegembiraan 

Dengan segala hormat! “ 
Dengan ini saja Darmowasito onder|| 

ma hadjijih ,mesin toelis“ merk Oli 

  

    

  

  

Pensioen centoek kabem 
Volksonderwijzers 

Kabarbaik! 

Departement van Onderwijs en 
Esredienst selamanja dapat ko- 
tjokan dalam Volksraad tentang 

| soal ini, baroelah sekarang ada 
| Soeara jang menjenangkan terha 

dap maksoed jang baik dari pe- 
merintah oentoek . , , mengada 
kan pensioen boeat kaoem volks 
onderwijzers, 

Dalam karangan kita , Menoe- 
djos kecongres goeroe“ soedah 
kita bentangkan soal ini dengan 
djelas dan terang, bahwa tentoe 
dengan adanja dorongan kaoem 
Volksonderwijzsrs sendiri, achir 
nja pemerintah akan memperha 
tikan keloeh kesahnja oentoek 
hari tosanja. : 

Dan sekarang sampailah berita, 
bahwa kaoem volksonderwijzsrs 
itos akan dapat pensioen. 

Moela moela datanglah parti- 
culier initiatief, dari toean Ir. 
Fournier dengan PGI bersama 
sama dengan V OB! Dengan 
pandjang lebar beliau mengoeta 
rakan djoega so'al ini dalam 
congres, dan schirnja beliau mem 
boeat plan boeat mengadakan 
itoe, 

Bahkan dalam congres dari 
reg3ntschappen djoega beliau 
soedah mengoetarakan dan sam 
pailah keloear motie, 

Particulier 'initia- 
tief selamanja menda 
hoeloei sikap pemerin 
tah! 

Djikalau tidak ada riboet, tidak 
ada particulier initiatief itoe, 
teristimewa posla dengan adanja 
niatan oentoek mengadakan sen 
diri, tentoelah pemerintah djoega 
tidak akan mengambil tindakan 
dalam so'al ini, 

Sekaraag pemerentah siap boe 
at adakan ini. 

Verslag lengkap soedah dikirim 
kenegeri Belanda boeat diperiksa 
dan disetoedjosi oleh , Beheerder 
Pensioenfonds”, ma'loemlah se 
moea pemberian pensioen tergar 
toeng kepada Nederland, meski 
poen ceang datang dari Indo- 
nesia. 

Pemerintah Hindia Bslanda soe 
dah berichtiar, akan tetapi Neder 
land jang akan poetoeskan. 

Didalamnja diterangkan hal-hal 
jang mengandoeng kebaikan bagi 
kaoem volksonderwijzsrs dan di 
sampingnja ada djoega jang kita 
tidak setoedjoei, tetapi baiklah 
kita toonggoe sadja doeloe. 

Singkat kata, soeatoe succes 
bocat PGI dan VOB! 

s REALIST       

an diroemah T. R, Soegiri Sosradire 
dja di Gg, Klenteng » Kaliwangsa No 
34, Bat. Stad, dengan dikoendjoengi 
oleh sebagian dari pegawai OKS, 
bangsa kita. 

Kepoetoesan dari pertemoesan itoe 
jilah mengadakan sseatoe perhimpoe 
nan jg moelai didirikan pada 1 Sept. 
jad. Nima perhimpoenan ini jaitoe: 
“Perhimpoenan Oesaha Ki 
ta“ (POK.I 

Anggauta dari PO K itoe terdiri me 
loeloe dari pegaw:i OKS bangsa Indo 
nesia, 

Toedjosan POK akan memperbaiki 
peri pengbidoepan angyautanja dengan 
djalan : 

1 Mengosatkan tali persaudaraan di 
antara anggauta, 2 

2 Tolong—menolong diantara ang 
gauta jg mendapat kesoesahan: 

a kemeninggalan 
d kesoesahan lainnjs: 
3 Mendidik anggautanja agar gemar 

menjimpan oeang. 
Jang ingin mendjadi anggauta dari 

POK haroes membajar Waarborg ba- 
njaknja f 2,50, diangsoer,dalam paling 
lama 5 boelan, dan selandjoetoja tiap 
tiap anggauta memasoekkan oeang Con 
tributie f 0.10 dan Simpanan jang 
tidak ditentoekan besarnja hanja pa 
ling sedikit minimum f 0 50. 

Soesoenan pengoeroes, terdiri dari : 
Ketoea Toean Soegiri 
Penoelis » M, Asra 
Bendahara »  Joesoef Ibrahim 
Administrateur ', D. Affandi 
Pembantoe tt, Effendi, Achmad Noch 
dan Moestafa, 

Mengingat betapa faedahnja perhim 
poenan itoe dan mengingat poela, 
bahwa kantoor OK itoe eoeatoe kan 
toor jang besar, mempoenjai tidak se 
dikit pegawai bangsa kita dan hingga 
kini beloem ada persatosannja, maka 
soedah selaj:knja djika POK itoe, 
jang maksoednja hendak menggaboeng 
kan segenap pegawai C KS bangsa kita, 
baik jang ada dilapisan bawah maoe 
poen lapisan jang agak tinggi, dapat 
persetoedjoean kiranja dari segenap - 
personeel CKS dan dapat mereka mem 
persatoekan dirinja. 

Dwi 

   



    
    

    

   

  

   

    

   

   
    

        

    toe, kedatangan pu 
   

    

   

    

       

    

Sat 

      
   

liek memoeaskao djoega, ketoea rapat 
pjatakan, perloe membantah perka 

sau diloear jang mengatakan Gerindo 
toeroet dalam pemilihan hanja main 
main sadja, itoe tidak benar, 

tetap menoentoet hak hak 

nbela kepentingan ra'jat dj »e 

nerangkan kepada ra'jat apa artinja 
    

dewan dewan itoe bagi ra'jat jang baj 
njak. Diterangkan djoega bahwa Ge- 
rindo tidaklah memadjoekan program 

— ma jang merdoe2 didengar. Biarpoen 
| dari sedjak doeloe sampai sekarang 

| orang mengingat ra'jat denganprogram   

jang merdoe, tcch sampai sekarang ra” 
| jat beloem poeas dengan pekerdjaan 
Gemeenteraad, Lana jang berhak 
memoetoeskan sendiri siapa wakil wa 
kil mereka jang hendah dimasoekkan | 
kedalam Gemeente. Dengan oeraian 

'ini pembitjaraan kemoedian #fserah 
kan kepada toean Asmara Hadi, 
membitjarakan soal : 

“ Politiek Oemoem. 
| dengan lebih doeloe menerangkan 

£ bagaimana kini hebatnja perdjoangan 
“pemilihan itoe berlainan sekali de 

| ngan waktoe jang doeloe. Ditjatat 
| oleh spr bahwa semendjak adanja Ge 

— Findo lenjaplah bagian koersi Gsmeen 
te seperti pembagian koeweh lapis 
-Memang havja dengan tjara inilah 
. (tidak membagi bagi) jang mengoen 
“toengkan pendoedoek Gemeente dan 
Gemeentenja sendiri. Hanja dengan 

“inilah dewan dewan mendapat per 
— hatian dari rakjat seloeroehnja. Politiek 

| Gemeente tidak bisa dipisahkan de 
ngan politiek oemoem Djoega politiek 
Gemeente boekanlah oentoek politiek 

- sadja. Politiek Jalam Gemeente boekan 
| lah oentoek mentjari koersi sadja. 

— Politiek dalam Gemeente didjalan- 
“kan adalah karena desakan keadaan 
ekonomi rakjat jang tidak beres, baik 
kaoem tani maocepoen kacem boeroeh 
kota. Kaoem tani jg boekan tani lagi 
dan kaoem boeroeh jg hidoepnja seng 
sara, kedoea doeanja haroes sama sa 
ma diperbaiki nasibnja. Ini hanjalah 

| dapat tertjapsi dengan djalau politiek. 
Dengan mengoepas keadaan sekarang 

| ditjeriterakan nasib kaoem tani dan 

  

      

mana ada kesempatan, djoega 

    Geri 
  

. 

  

spr tiba membitjarakan bagai- 
na kalau seorang rakjat jg hendak 
mperbaiki djendelanja, karena tidak 

  

spr dapat ketokan dari 
: terangkan djoega bagai 

ta tjita memperbaiki iboe kota 
ad | Betawi seperti Koninggplein dll tetapi 

sekali tidak memandang nasib 
7 teroetama haroes diperhatikan. 
b kepintjangan2 itoe hanja da 

pat diperbaiki dengan lebih doeloe 
merombak tjara pemilihan sekarang, 

lah sebabnja maka Garindo me- 
Ingandjoerkan pemilihan oemoem 
Idan langsoeng dalam segala ba 
|dan perwakilan. Teroetama 
|Ra'jat“ haroeslah mendjadi dewan jg 

“Dewan 

sedjati, anggota2oja dipilih oemoem 
dan langsoengoleh rakjat dan dewan 
itoe haroes menanggoeng djawab ke 
(pada rakjat. Pembitjara menghabisi 
pembitjaraannja dengan: Rakjat berdjo 
ang selaloe kalah, Tetapi bergeraklah, 
berdjoanglah teroes sampai kita men 
tjapoi kemerdekaan politiek, kemerde 
ana ekonomi dan kemerdekaan scci 
aal 

TA 

»Sempitnja hak rakjat 
oentoek memilihs 

Soal jg segaroesnja dibitjarakan toean 
Wilopo, tetapi karena sakit diganti 
kan oleh toean Mr Muh Yamin, 
Pembitj:ra ini mempoenjsi. giliran ber 
bitjara poela dalam rapat oemoem Cen 
traal Comite Kampoeng di Rialto Bi 
jogcoop Tanah Abang sehingga perloe 
meringkaskan pembitjaraannja Pembi 
tjara ini moelai dengan mengatakan, 
bahwa djoemlah pendoedoek Gsmeente 
sama sekali 600,000 djiwa sementara 
bangsa Indonesia ada 500.000 djiwa se 
hingga njata sekali kata spr keloear ma 

Ta Dawan Oa ola tk pa opa kedalam lebih dari 90 pOt ada 
lah kepentingan bangsa Indonesia. 

| Dengan soesoenan sekarang ada anggo 
ta Belanda ada 11 anggota Indonesia: 
soedah nampak perbandingan jg tidak 
beres, 
| Disamping ini ada lagi sempitnja 
hak kita oentoek msmilih, tetapi kita 
haroes memakainja sementara waktoe. 
Spr. berpandapatan : 

| 1 Dikesampingkan anak-anak ada 
300.000 jang bisa dianggap berhak: 
memilih, tetapi di Indonesia tidak ada 
algemeen kiesrecht seperti dilain ne 
geri, hingga dikoerangkan pendoedoek 
perempoean, tinggal separohnja : 150. 
000 orang. 

2 Dengan memandang diploma: 
disini sedikit sekali jg bisa membatia 
dan menoelis apalagi jg berdiploma 
sekolah rendah, dari angka terseboet 
baroes dimatikan 80 pCt. Ini haroes 
diketjilkap lagi, sebab ditetapkan peng 
hasilan haroes ada f 300 setahoen. 
Tinggal paling baujak 6 000 orang. 

4 Jang tidak berpenghasilan f 300 
setahoen haross menoendjoekkan dip 
loma, inipoen soekar dapat ditoen 
'djoekkan, karena sed kit sekali orang 
menjimpan diplomanja, 

(Akan disamboeng) 

  

    Pentjoerian minjak wangi, 
Pada politis diberitahoekan, bahwa 

| kemaren pagi telah diketahoei di toko 
"B 

Api 
pa 

Brandan terdjadi pentjoerian jang di 
'doega dari djalan ztas. Tanda tanda 

edang diselidiki, dari mana dapat di 

    

   

  4 
F. kira oentoek harga f 500.—. Pemerik 
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saan masih berlakoe. . 

Toebroekan jang mengambil 
3 korban £ 

Kemaren sore didjalan jg mendaki 
di Tn. Abang, terdjadi ketjelakaan, se 
orang kanak jg beroemoer kira kira 14 
th mendjadi korban. 

Berhoeboeng dengan hoedjan jang 
tidak berhentinja, djalan raja itoe sa 
ngat litjin, dan orang berdjalan sawbil 
terboeroe2. Satoe auto tiba tiba dilari 
kan dengan kentjang. Waktoe auto itoe 
berdekatan dengan anak itoe, telah | 
.mendjadi selip dan menoebroek anak 
teb. Dsngan patah tangan dan beberapa | 
toelang iganja, anak jang apes itoe se 
gera diasoeng ke C BZ, dikira berat 
oentoek ditolong, (Re p,) # 

0... Organ SC V.T. 
Nomor 4. tahoen kedoea dari pada 

Organ SCVT (Stichting Centrale Ver 
— eeniging tot Bestrijling der Tuberculo 
se) antara lain lain memoeat artikel 
tentang bagaimana tjaranja mentje 

toeh apa soentikan “ari von 

“DD hagian belakang dimoeat ver 
ala kep, dirertai gambar2 dari pe 

  

— rajaan periogatan 10 tahoen berdiri 

i sedjoemlah besar minjak Teng 

ri dari serangan penjakit tbc dan 

Boekoe tentang laloe-lintas 
di coedara 

Nomor 9 daripada , Mededeelingen 
over het Luchtvaartverkeer in en nsar 
Nederlandseh-Indic“ adalah meroepa 
kan ,Australia-nummer,“ 

Dari koelit sampai isi, semoea ter 
tjetak molek benar diatas kertas poe 
'tih haloes. 

| Didalamnja termoeat artikel-artikel 
tentang perhoeboengan oedara Eropah 
'— Australia, artikel tentang Kuilm, 
artikel pemandangan atas kemadjoean 
perhoeboengan oedara antara Indonesia 
dengan Nederland, tentang KLM dan 
teroetama sekali tentang perhreboe 
ngan jang baroe diboeka, ja'ni antara 
Indonesia dengan Australia, 

Segalanja itoe dihiasi dengan gam 
bar-gambar keadaan di Seroei, Aus- 
tralia dan pendoedoeknja, 

— Komite Perajoan Jubileum 40 
tahoen 

Inteekenlijst. 

Komite Perajaan Peringatan ke-40 
tahoennja Seri Baginda Maharadja 
Ratoe Wilhslmina memegang tapoek 
Keradjaan telah manjiarkan inteeken 
lijsten, : 

Lijat lijat terszboet disiarkan kebebe 
rapa kantor dan lain lain, dengan 
maksoed boeat mentjatat nama nama 
|siapa jang menoendjang oeang, selakoe 
bantoean soepaja perajaan terseboei 
mendjadi lebih sesosai dan lebih sema 
rakan dengan maksoednja,     

  
.nja Savatorium Tjisaroea.      “ 

ndo res- 

n boeroeh itoe satoe persatoe, ' 

aka rosmahnja dibongkar 

      

  

| 

    rani dan pilihan 
Stadsgemeenteraad | : 

Kemaren disadjikan daftar dja- 
|.&0 Iodonesia boeat pilihan lid 
Stadegemeenteraad Betawi. Total 
didapati 39 nama. Diantara nama 
jang banjak itoe adalah doea na 
ma, jang patoet diboeboehi sedi: 
kit keterangsn jaitoe berhoeboeng 
dengan tidak sedikitnja perta 
njaan jarg dimadjoekan pada ki 
ta. Doea nama terseboet ialah . 

Il. Tabrani, Mohsmad: 
2. Tabrani Notosoedirdjo, 

Raden Mohamad. 
Tabrani jang mana 

moedi ,, Pemandangan" ? 
Demikianlah boenji pertanjaan 

setengah orang! 
Dengan singkat disini kita 

cemoemkan, bahwa nama djoe 
rosmoedi kita slah Moha- 
mad Tabrani. Dari itoe be 
liau sehari-hari memakai nama 
Singkatan M.T, Sedang Tabrani 
Notosoedirdjo, Raden Mohamad 
ialah lid Garindo. 

Harap dengan sedikit ketera 
ngan ini sidang ramai soedi ma” 
loem adanja | 

   

djoeroe 

S3       

Cooperasi2 akan diperloeas 

Diwartakan, bahwa djoemlah nama 
nama javg sah daripada cooperasi2 
Boemipoetera soedah ada koerang Ie 
bih 450.- 

Didalam Departement van Justitie 
kini orang wasib biboek membitjara 
kan esoel tentang memberi hak 
vennootechap Boemipoetera, sehingga 
naamloozs vernootschap Boemipoetera 
tertjapailah adanja, 

Orang mengharap soepaja sezoedah 
nja hak tsb dilakoekan djoemlah dari 
pada psroesahaan2 Boemipoetera itoe 
akan diperlosas dengan selengkap2nja. 

Kini orang bermaksoed, soepaja di 
dalam th ini djoega rentjana ordon 
nantie tentang hak venootschap itoe 
akan dimadjoekan kepada Dewan Ra” 
jat, : : 

    
  

Peperangan di Spanjol 

Kaoem Pemberontak 
mendapat kemenangan 

'Salamanca, 1 Aug (Zsesen): 
. Serangan serangan jg dilakoekan 
oleh kaoem republik kepada kaoem 
pemberentak telah dapat ditolak dime 
dan peperangan Castellaan, sehingga 
kaoem merah dapat dipoekoel moen 
doer sesoedahnja dilakoekan pertem 
poeran hebat. 

Daja oepaja jg dilakoekan oleh ka 
osm Merah oentosk melintasi soengai 
Ebro itoe tidak berhasil sama sekali. 
Didalam pertempoeran jang sesoe 

dahnja itoe dilakoekan, ada 800 orang 
dari pihak kaoem Merah jang muti, 
diantaranja terdapat djoega bangsa 
asing, 

Di medan peperangan Teruel ternja 
ta, bahwa diantara orang2 Repoeblik 
jang telah mati itoe terdapat djoega 
orang orang Perantjis. 

Pasoekan Repoeblik 
dibombardeer 

Dari Saragossa diwartakan, bahwa 
pehak Djenderal Frauco telah mem 
bombardeer pasoekan pasoekan repoe 
blik jang mempertahankan diri ditepi 
soengai Ebro sebelah selataa disekitar 
Grandesa, 

AK IL bla 

Serangan besaroleh pihak pemerintah 
repoeblik 

Dari Londen dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa lasjkar repoeblik Spanjol 
mengadakan serangan kembali jang 
besar disebelah barat Teruel, sambil 
mendoedoeki 3 boeah desa jang pen 
ting di Sierra Deal Barracin, Demiki 
anlah boenji telegram dari persagent 
schap Spanjol di Valencia, 

Palestina 
Koerbankoerhan barce di Palestina 

Jang mati dan loeka 
Dari Haifa dikabarkan, bahwa 

selama penghabisan minggoe ini 
di Palestina masih djoega terdjadi 
peristiwa2 jang genting. Di Haifa 
orang jang mati ada 8 djoemlah 
nja, sedang jang loeka ada 4, 

— 9 ——   

bagoes dengan 

  
Apakah toean mentjari kwaliteit 

Datanglah melihat sepeda» kita 

GAZELLE — RALEIGH 
FLYING DUTCHMAN 

Pakailah kesempatan tjitjilan ringan jang kita berikan, 

Agent te Buitenzorg Laan vd Wijck 32. 

KET GALIEL 
RIISWIJKSTRAAT 16 » BATAVIA2G, » TELA. 19858 

harga moerah ? 

  L   E HVS   
  

      

            

   

                      

   

Pisau2 lain boleh djadi 
sama mahalnja dengan 
pisau2 Nacet, akan te- 
tapi kwaliteitnja tida 
bisa melawan. Tahan 
lama dan enak dipakai- 
nja,itoelahpisau2Nacet 

66! 99 

REGD. TRADE MARK 

spa 

MADE IN ENGLAND 

Oentoek perkakas bergigi tiga 

  

  

Berita telegrasf 

Moelai pada tg 1 Augt. 1938 (ke 
marin) hulppostkantoor Pariaman soe 
dah moelai diboeka oentoek: poeblik. 

Djam oentoek bekerdja ialah djam 
9. pagi bingga pada djam 1 siang dan 
djam 3 hingga djam 5 sore  oentoek 
tiap tiap hari bekerdja. 

Ha au 
Bond van Indischse Geneeskundigen 

Pada malam Djoem'at, ja'ni pada 

tg28 menghadap tgl 29 Juli 38 jang 

baroe laloe, di Poerwokerto telah didi 

rikan seboeah tjabang dari Bond oen 
toek Indische Geneeskundigen, bagi 

residentie Banjoemss dan daerah2 di 

sekitarnja. Tjabang baroe terseboet s0e 
dah mempoenjai 20 orang anggota. 

Jg doedoek didalam bestuur ialah t. 
Dr. Boentari, voorz'tter, t. Dr. Soehar 

djo, secretarisj dan t. Dr. Soemardjo, 

penningmeester. 
ma 

asa "aan na 

Hoedjan Openbare vergadering 

DiSoerabaja, 
Oleh kita dikabarkan, bahwa besoek 

pada tg. 7 ib. akan dilangsoengkan 
rapat terboeka dari golongan kiescomi 
te jang berkeinginan keras mempoe 
njai wakilnja dalam gemeenteraad, 

Bersamaan dengan hari itoe, poen 
dari PSII, akan melangsoengkan rapat 
nja oemoem, bertempat di Univers! 
Theater, sebagai mana agendanja di 
moeat dalam sk: ini. 

Poen tidak ketinggalan dari golo 
ngan Parindra akan melangsoengkan 
moment-openbare vergadering terbagi 
atas 14 tempat dalam kota Soerabaja. 

Adapoen agenda jang akan dibitjara 
kan. 

1, werkprogram Parindra dan Go 
rindo. 

2. samenwerking diantara Parindra 
dan Gerindo, 

3. penolakan kepada perhimpoenan 
lain lainnja. 

Tempat tempat bosat persiapan o- 
penbare vergadering itoe akan kita   kabarkan dikemoedian hari, 

Sultan Deli simpsi di Den Haag 
Banjak jang menjam- 
boet. 

Dari Den Haag dikabarkan oleh 
Aneta—ANP, bahwa Sultan Deli ber 
sama doea orang poeteranja telah tiba 
di Den Haag dengan naik kereta api, 
sambil disamboet oleh adjudant kera- 
djaan, Romswinkel, dan Petrus B!um- 
berger dari Koloniaal Departements- 
chef, 

Lain dari pada itoe hadir djoega 
bekas gosbernoer van Kempen dan 
van den Brandhoff : poen djoega bekas 
resident Tapanoeli Vorstman bersama 
toean Soejono, BB controleur Fris 
poen ada djoega dalam penjamboetan 
tadi, 
Dengan segeragerombolan tadidengan 

aaik mobil menoedjoe ke Amstardam 
dengan dihantarkan oleh toean John 
de Goeyen. Jang diambil oentoek me 
nginap disana ialah Amstel Hotel. 

E Tae 
Sangkalan I.M. Ambarawa 

Pembantoe kita mengabarkan. 
Berhoeboeng dengan sangkalan da 

ri pihak IM, di Ambarawa atas perka 
baran kita jang dimoeat dalam soerat 
kabar Pemandangan tg. 30.6 38, maka 
bersama dengan ini kita permakloem 
kan, bahwa kabaran jang didapat oleh 
pembantoe di Sbaia itoe adalah kaba 
ran Perscommissie di Djawa Timoer 
IM. 

Sedang kabaran itoe oleh pihak 
Perscommissie diakoei kebenarannja, 
hanja ada salah tjetak sedikit sebagian 
kabaranpja tentang Pemoeda IM dan 
cursus EHBO. jg dimoeat dalam sk. 
Pemandangan ini tg. 9 Juli lembar 
ke doea, dan oleh perscommissie sen 
diri dibetoelkan. 

Pendek kata, kabaran itoe boekan 
isepan djempol atau sengadja meme 
tjab, tetapi sekedar kita melantarkan 
berita I M asul moelanja dari perscom 
missie dan boekannja kabaran itoe ha 
nja dimosat dalam Pemandangan sa 
dja. tetapi tiap2 sk jg dikirimi oleh Pers 
commissienja IM Djawa Timoer. 

Harap mendjadi periksa. 
meiai | ki 

Harimau besar poenja sebab 
Hampirterbitketjila- 
kaan ngerih. 

Rep toelis dari Soekaboemi : 
Menoeroet berita spion, bahwa dise 

boeah desa daerah Djampangkoelon 
Soekaboemi, seorang Tionghoa telah 
memboeat pengarakan gelap. Demikian 
pada malam Djoewahat jl, doea amb 
tenaar dari Aceyndienst telah tiba di 
tempat jang dioendjoek, jaitoe didesa 
Oedjoeng Genteng. 

Waktoe mereka hendak poelang de 
ngan berkendaraan taxi jang di stuur 
oleh soepir Ma'roef, tiba di tengah 
hoetan Goenoeng “Wangoer, seekor 
harimau besar tiba-tiba nampak di 
hadapan taxi itoe jang djeraknja tjoe 
ma doea meter. Sjoekoer soepir taxi 
ini agak tjepat dan pandai memegang 
stuur, Karena Harimau itoe boekan 
lari berhadapan dengan taxi itoe, ma 

Yiah melompat menoebroek. Tjepatnja 
si scepir memegang stuur, toebroekan 
radja hoetan itoe meleset, taxi itoe 
hampir tergelintjir kedalam djoerang. 

Oleh doea ambtenar itoepoen disak 
sikan galaknja harimau itoe, dan di 
kira harimau itoepoen tergilas djoega 
karena terasa oleh ambtenaar itoe, 
Tapi sebab ketakoetannja, taxi itoe di 
larikan teroes ke Soekaboemi. Dan be 
rita ini ditjeriterakan oleh beberapa 
orang, kenjataan keterangan orang2 di 
sitoe memang tahoe bahwa harimau 
itoe ada mempoenjai gowa jang tiap 
malam keloear dari gowanja oento- 
mentjari mangsanja. 

Oentoek mendjaga keaman, 
dah sepatoetnja pihak jg ber 
ngan di itoe daerah mengirim   

Mel eta an Pan Tah Bh 

djoeroe pemboeroe oentoek r 
sakan radja hoetan itoe, 

    SAN Ara 1 Ke Ag aan Ha 
FAN Tea WM AN Mela   
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13 Soeatoe hatsil jang ana Nk regisseur P Dari 
Haa 2... T. Zanuck dan Henry King. 

Djatoetnja seboecah kota, dimakan oleh bahaja api jang hebat 

| dan besar sekali, sehingga 'meloepakan, bahwa orang hanja 
Ha x “madina eanan saja 

  

   

   
      

    

| pengikoet2 j dan Bei Matan Mesir: Tnifah soea- 

: toe € pekerdjaan jang hebat, sehingga poebliek melihat 
: 3 heran. 
    

  

  

      

   

        

   
   

      

   

  

   
    
   

                    

   
   
   

        

   

  

. Baroe terima platen 
Lagoe MELAJOE—DJAWA & HAWALIAN SONGS 

ie 2 pn F1 19.— 
53 (ee HAWAINAN 

1 8083 The Hula Girl 100 Ridin Up River Road 
Na 3 Players Dream Wallz When I Grow To Dream 

'My Senorita Tango 156  Goody:Goody Fox Trot 
Don't Stop Loving Me Oua-oua Hula Fox 
Flower Lace 376 My Isle on Hilobay 
“Sweet Seu Swinging Sister 
What's the Reason 353 - Tina 

2 Swestheart on Parade Rosalani 
Ana MELAJOE 
Diawe Kr: Bieus 360  Kron: Hanijoer Piloe 
Kron: Djiwa atikoe .Kron: Venetie 
Kron: Cucaracha 8076 Rumba Andjasmara 
Kore-Korena Kron: Nasib Perijintaan 

. Mega Mendoeng 1014 Masoek kelocar kampoeng 

|. Bintang Bertjahja | Stamb: Aer Spujung 
7 Souvenier Pasar Gede 2531 Stamb: Baroe Ketemoe 
— 'Tjahja Vorstenlanden —.Gebroken Hart 

48 Stamb: Mengenes Hati : 2530 Sinar Banjoe Biroe 
|. Ajon2 didalem Prauw Sinar Lembang 
3 Onde2 Koeeh Apem . 4437 Stamb: Tengah malam 

: — Tralala Bomdijee Tana” Extra Tan dideli 

74 Krontjong Delima 
2 , Prahoe : at 

— Pafet | Reni 342  Hajakan Rangoe-Rangoe 
St Motor : Hajakan Kemoedo 

27 Dolan Santri Sedasa 238  Medoekoen 
'Dolan Santri Soearan Kendoeren 

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

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

— TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

“Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Telefoon No. 34 

    

    

   
      

   
      

  

  

Toko P: B. K. CHERIBON 
  

  

  

   

  

- 

“Brapa boelan bentak waktoe S. Abdullah kasi per- 

| pendoedoek pada gemper kerna , Tergila“ dengen ini 
| lagoe. Sekarang marika bisa denger lagi itoe swara 

IN di atas plaat ,,His Masters Vioce“. Lebih merdoe! 
ES, Il penoeh perasahan, lebih bagoes dari na »Mata 
se) Setan" jang terkenal. 

ap Andjing Importeur: 

rma HOO SOEN HOO 
Semarang, Batavia 

  

    

   

toendjoekan di berbagi-bagi tempat di West Borneo, 

  

      Tgn 

  

    

      

  

       

      
    

  

    

    

Ini malam 

dan malam 

tepian 

  

      Sawah Besar Bat,-C. 

FRANCHOT TONE -  VIRGINIA BRUCE 

“dan MAUREEN O' SULLIVAN 

Tiga bintang film jang soedah tersohor kasi liat mereka poenja 

permainan jang bagoes dalam METRO poenja: 

BETWEEN TWO WOMEN 
. (DIAPIT 2 PEREMPOEAN) 

Satoe tjerita jang memboeka roesia doktor2 dalam roemah sakit. 

Apakah 1 dokter moesti kawin ? Kaloe begitoe apakah ia moesti 

ambil nona djoeroe rawat boeat ia poenja istri ? 

     

    

    

   

B ESL UIT Directeur van Economische Zaken. 

No 2563JL JO, 
    

   

BATAVIA-CENTRUM, 23 JULI 1938. 

DIRECTEUR YAN ECONOMISCHE ZAKEN. 

Memperingatkan enz, 

MENETAPKAN: 
Bahwa oentoek memasoekkan soerat2 permohonan agar mendapat! 

standaardproductie boeat teh jang berasal “dari poetjoek 'keloearan dari 
onderneming goena onderneming teh, sebagaimana jang dimaksoed dalam 
artikel 3, ajat (3) dari Theerestrictie-ordennantie 1938 (Staatsblad 1938 No. 
121) dan begitoe djoega boeat mendapat standaardproductie boeat teh jang 
berasal dari poetjoek belian (opkoopblad) goena fabriek teh, sebagaimana 
jang dimaksoed dalam ordonnantie jang telah terseboet, artikel 3, ajat (5), 
haroeslah seelat-elatnja dikirimkan sebeloem tanggal 31 Augustus 1938 
kepada Directeur van Economische Zaken dengan perantarainnja Com- 
|missie van Advies inzake de Theerestrictie, 

Permohonan2 jang diterima sesoedah liwat dari waktoe jang terseboet, 
tidak akan dioeroeskan lagi. 

SALINAN enz. 
Petikan ini sama boenjinja : 

Het id. Hoofd van de Aideeling Ondernemingslandbouw 
yan den Dienst van den Landbouw, 

A.H. J. KROON. 

  

    

    

      
   

3 toep satjara tida bisa 
masoek.aboe. Bikinan 

8 Zwitserland jang ter- 
mashoer. Tida bisa 

1 goegoes: Rendah har. 
ganja. 

£ Da X3 5 KAN Ho 3 
La KN 3 F 

5 T 
Fi | H 1 8 

Y al P 

N Y 

ANKER HORLOGES 
BESI IMP HAGEMEYER £.CO'5 HANDEL MU. N.V BE 

SEN SEN 

Pertandingan Boksen Besar 
| (ADOE DJOTOSAN) 

'VARIA PARK Krekot Batavia-C. 
6 Aug. '38 hari Saptoe malam Minggoe djam 9 malam 

le Hoofdpartij (Om de Knock-out) 

    

BATTLING NET (65 Kg. contra ANEMEAT 63 Kg. 
. Bandoeng Batavia 

10 ronden 

2e HOOFDPARTI) 
ZONDER:'59 Kg. contra DARLIM 59 Kg. 

Djagoan Manggarai Benggolnja Militair 

: 8 ronden 

3e PARTI) 
MAX ABELEVEN 62 Kg. contra VOLL 65 Kg. 

Bitavia Bandoeng 
6 ronden 

4e PARTIJ: 

BOY ROCKY 60 Kg. contra HEILMANN 56 Kg. 

Bandoeng “Batavia : 

4 ronden no decision fight 

Demonstratie jang loear biasa! 

FIGHTING MIFCK— OLIVEIRO— LEFEVRE— MAX GORS en de 
MARTINO 

| ENTREE: Boemipoetra... f,025 dan Asing..f 0.40      

   
    

    

  

   
   

    

  

    

Pro. DEO 
Menoeroet poetoesan dari Kandjeng 

Toean President Raad Justitie Soera- 
baia tanggal 16 Juli 1938 bersama ini 
atas permintaan dari PIETER VAN 
HERWIJNEN, portier Gouverneurskan- 
toor di Soerabaia (Van Deventerlaan 
No. 25) oleh saja, Lichtstraal Janus 
Weyzig wd. eerste deurwaarder di 

IRaad Justitie terseboet : 
DIPANGGIL: 

Seorang prempocan Boemipoctra 
IRATNA, ta' bekerdja, bini dari P. van 
Herwijnen terseboet, bertempat tinggal 
menoeroet wet diroemahnja P. van Her- 
wijnen, akan tetapi sekarang ta" mem- 

'poenjai tempat berdiam atau roemah 
di India Belanda jang dikenali. 

OENTOEK 
Mengadep sendiri di gedong Raad 

Justitie di Aloon-Aloonstraat Soerabaia 
pada hari SAPTOE TANGGAL 18 
FEBERUARI 1939 djam 8.15 pagi boeat 
didengar oleh Kandjeng Toean President 
terseboet atas permintain jang diadjoek- 
kan oleh lakinja P. van Herwijnen tadi 
kepada Raad Justitie Soerabaia goena 
dapat idzin boeat bikin pendakwain 
oentoek membatalkan perkawinannja 
dengan djalan perijeraian, 

Soerabaia 30 Jnli 1938. 
Deurwaarder terseboet. 

L. JAN WEYZIG. 
  

  

Ditjarizonder borg 
Pekerdjaan ringan, keoentoe- 
ngan besar 

Barang siapa jang pada ini hari 
djoega mengirimkan postwissel 10,45 
sadja boeat beli kitab ,,doejoeng” ke 
pada kami, maka kami sediakan be- 
berapa hadijah bagi jang beroentoeng: 
ialah: 
Hd. ke satoe partij roepa2 kitab se- 
harga £ f100,—,(seratoes), Kalau di 
djoeal: djoega akan kami beli, 
Hd.ike 2 sepasang giwang emas ma- 
ta inten. 
Hd, ke 3 satoe kaloeng rantai emas 
22 Krt, 
Hd, ke 4 satoe Horloge dengan rantai. 
Hd. ke5 3 zender 
Hd. ke8-10 masing-masing satoe 
Vulpenhouder, 
Hd. ke 11-50 masing2 seboecah boe- 
koe jang amat bergoena bagi kaoem 
iboe, 

Pengiriman postwissel, afzender ha 
roes ditoelis jang terang Jagi djelas. 
Karena strook dari postwissel itoe jg 
akan dipakai mengoendi nanti pada 
tg. 30, October 1938 dan akan diboe 
ka didepan oemoem. Semangkin tje- 
pat habisnja kitab jang dipersediakan 
maka semangkin dimadjoekan poela 
hari oendiannja, demikianpoen seba- 
liknja, 

Kirimlah postwissel pada ini 
djoega kepada: " 

Boekhandel VSOETJIATI: 
KEPATIHANWEG KOENINGAN 

hari 

  

A3 seen (Cheribon) 
atoe hadia dari bi- 

4 lang riboe. Model. ASALIN 
model baroe jang Boeat segala penjakit batoek seper- 
indah. Ma | Iti batoek kering. (Kinkhoest) batoek 
Pe DNA dara, T.B, C., sesek en panas dalem 

dada 120 bidji f 1.50, 240 bidji 1 2.80, 
»SANORIN“ 

Sakit Tidjing (Ambeitn) baroe of 
lama ada bisoelan di loear atawa di 
dalem lobang. Boeang aer terlaloe 
soesah, sebab pinggiranja roesak, ata” 
wa bengkak, beeang aer darah, tjam- 
poer nanah, Berasanja terlaloe sakit 
tida bisa tidoer, tida bisa djalan, ma- 
kan ini obat akar-akarnja. Wasser 
bisa terbongkar semoeanja en tida 

baek betoel 
f. 1425: 

1 flesch f 7.50, 2 flesch 

CERINOL 
Sakit prempoean, (syphillis), toelang 

linoe, kanan kiri paha sheswanja, ang- 
gota resia bengkak, timboel bisoel 
ketjil2 makan .2. il. tanggoeng baek 
150 bidji f 1.50, 300 f 2.80. Brikoet 
oewang ongkost vrij. 

LEPRA POEDER 
Obat satoe2nja' njang bisa bikin 

baek sakit tayko, meskipoen dari toe- 
roenan i 5.— flesch, besar f 9.50. 

SINAMON 
Soepaja bisa dateng boeian, boen- 

ting djangan makan, 
63 bidji # 1.75, 120 bidji f 3.25. Si- 
namon extra koeat f 5.50. 

DIBROLIN-POEDER 
Saorang Chemiker ahli-pisah poe- 

nja pendapetan baroe boeat kentjing- 
goela. Ini obat tanggoeng bisa toe- 
loeng sakit kentjing goela njang soeda 
lama atawa njang baroe dapet. Ma- 
kannja melaenken 1 sendok thee, 
tetapi amat moestadjab, dengen tida 
berbahaia. Poedjian tida perloe, aer 
kentjing toean bisa priksaken en boek- 
tiken sendiri 150 gram f 7.50, 300 
gr. f 14,50, Pesenan berikoet oewang 
ongkos vrij. Batja soerat kabar Pe- 
mandangan, 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN   Anak-ariak Boemipoetra dibawah oemoer 10 tahoen,..f O,id     

  

G. Tengah No. 22 Semarang, 
  

  

bisa timboel kombali. Tanggoeng bisa « 

tida berbahata 
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    Terbit tiap tiap hari Selasa 

. Wadjib diperhatiken 

Selasa 2 Augustus 1938 
  

  en 

'anah Djawa lawan Malaja berkesoe- 
| dahan dengan 2-3 - 

: tar 2 Malaja menang Begitoelah pertandingan habis de 

    

ngan Malaya mendapat kemenangan, 
permainan Java sangat terpoedji, vol 

Lg “2 Hey Sawboedjo mendjadi boeah toetoer 
edaksi: Seperti diketahoei, tennis : -. 

“team nah Djawa pergi ke tanah Malaya, goo-— 
na melakoekan pertandingan melawan Malaya. 

Dibawah ini kita sadjikan verslagnja jang kita 
| terima kemarin pagi dari pembantoe kita sendiri toe- 

an M.M, di Singapoera. 

   
    

      

    

   idiberi tahoe 
jang soja pertanaij-.. 

ngan Java ve , diadakan 
orang djoega pertandingan bocat me 

: reboet Malaya Kampioentchap dalam 
E: H3 Bi Sen mana ikoet djoega spelers dari Java, 
. Boeat jang partama kali di Singapore telah diadakan pertandingan ten |dalam double Samboedjo akan main 

nis menoeroet perstoeran Davis Cup dalam mana telah didatangkan satoe |Jdengan Gobee, : (tennis team dari Java jang terdiri dari speler2 jang djempol sadja, sedang (Selain dari s eler-speler Java itoe 
kan pertandingan ini ialah best of three. Biarpoen kepoetoesan pertandi Itelah datang djoega speler2 jarg djem 
ngan ini Java team mendapat kekalahan tetapi permainan jang diper polan dari negeri lain seperti Sansoni 

kan jai 

  

endjoekkan oleh team ini amatlah bagoesnja, 
- boedjo, 

“lebih2 lagi permaisan Sam 
Java kampioen, jang amat mengherankan publiek sama sekali. 

Atoerannja pertandingan ini akan memakan tempo tiga bari tetapi oleh 
karena bari jang pertama bari hoedjan 

| dahi dala 
mewakili sa 

        

  

“satoe negeri serta kepoet 

maka terpaksalah permainan ini disoe 
tempo doea hari jaitoe 27—28 Juli. Adapoen speler-speler jg 

oesannja ialah seperti berikoet : 

Ha Java : «0. .Mataya 
Single Samboedjo vs Chin Kee On T—5: 6—3 

Pn Tjan Thwan Thay . Yadi 6—4, 5—6: 3—6 
Doublea  Gobee-Bryan 'Goon Bros 15—17: 5—7 

. Single — Samboedjo Yadi 6—0, 6—4 
. Tjen Thwan Thay Chin Kee On ' 2—6: 3-6 

—.. Samboedjo — C, Kee On 

Dalam permainan ini kelihatanlah 
mboedju bermain dengan amat 

terlangnja sedjak dari moelai sampai 
| kesoedahannja. Dalam beberapa game 

. jang pertama Sambtedjo ada sedikit 
- koerang mengerti dengan anak bola 
| Giatas baan roempoet tetapi tak bera 
| pa lamanja ia yoen mengeloearkan 
— permainannja sehingga ia leading 4—2| 

| Kee On poen mengeloearkan poelaj 
mainannja dengan mendrive bola 

| dari baseline, memang Kee On seorang 
| base line speler dan ia poen dapatlah 

gedjar sampai 4—4. . 
boedjo melihat stand telah sa 
en moelailah mendesak kenet 

engar tidak memberi kesempatan ke 
ada. Kee On mendrive bola dengan 
oekanja, volley dan half volley di 

—. perlihatkan oleh Samboedjo jang men 
. dapat tepoekan jang ramai dari pu- 

bliek. Kee On roepanja ta' tahan kena 
.. yolley itoe dan iapoen dapat dikalah 

kan oleh Samboedjo 7—5, Di set jang 
|. kedoea Kes On sebentar sadja dibikin 

  

   

   

  

      
  

    

   
   

  

   
    

    
   

  

“letih oleh Samboedjo dengan placing 
nja tadjam, sehingga ia menjerah nja s1 
saGja dengan kekalahan 6—3. 

— Tjan Thwan Thay — Yadi: Yadi, 
Singapore kampioem, pada set jang 
pertama beloem mengeloearkan per 
mauinannja jang sedjati sehingga Tjan 
menang dengan 6—4, di set jang ke 
doea Yadi moelailah main di net de 
ngan men volly serta men drop shot 
bola sehingga long drive Tjan tadi 

  

poen matilah. Dengan senang sadja| 
Yadi mengambil set kedoea 6—4. Di 
set jang ketiga Yadi teroes mendesak 
lawannja, sehingga Tjan menjerah sadja 
dengan 6—3. 

Gobee/Bryan — Goob Bros. Melihat 
kepada standnja maka adalah pertan: | 
dingan double ini jang paling hebat 
dalam segala permain. 
Dari moelainja Goon Bros telah lea 

      

   

    

  

  

   

ding 2—0 jg dapat dikedjar oleh Java 
pair dengan 2—2. Begitoelah permai 
nan ber teroes, volley serta 
smash jg berapi dikeloearkanlah, le 
bih lebih lagi dari pihak Goon Bros 
permainanpja amatlah dipoedji orang | 

sedangkan samenspelnja tak sedikit 
— fjetjatnja. Begitoslah mereka leadir 

253 Ie dapat Mena 
pair sehingga 5—5. Dari sini baroe| 

  

    

     

      

      

     
    

      

mengalahkan jang lain dengan 
, service dan volley, | 

joon Bros. amatlah tjepatnja main 
t sedangkan Java pair selaloe 
k mempasseeren mereka itoe, 

n Java pair itoe selaloe lea 

“permainan bertambah seroe hen| 

: ding sehingga 15— 14 dan #ewaktoe 
stand berdiri 13—12 boeat-Java mere! - 
ka poen telah leading poela 30 — 0. 
Roepanja oentoeng masih tak baik, 
game itos dapat djoega diambil oleh 
Goon Bros. Dengan permainan jang 
lebih keras lagi dapatlah oleh Goon 
Bros itoe mengambil set pertama i7— 
15. Di set jang kedoea Java pair itos 
mentjoba posia hendak mengambiinja, 
tetapi ini tak dibiarkan oleh Goon 
Bros, mereka itoe bermain lebih dah 
sjat, volleyaja amatlah taljam, serta 
smashnja berapi, 

Disini kelihatanlah Java pair moelai 
letih dan sebentar sadja set itoe di 
ambil oleh Coon Bros dengan 7—5. 
Set jang pertama lamanja 70 menit. 

Samboedjo— Yadi: Pertandingan ke 
doea djago ini disangka orang akan 
hebat sekali karena kedoea2nja soeka 
main volley dan tentoe sadja akan 
terdjadi volley duel. Tetapi roepan'a 
Samboedjo telah lebih dahosloe mem 
permainkan lawannje, ia ta? moendoer 
nja dari net dan dari sana dia mem 
boenseh lawannja. Sebentar sadja ia 
mengambil set pertama 6-0, 

Sewaktoe stand 5—0 Yadi telah lea 
Iding 40—0 tetapi roepanja Samboe 
djo tak hendak memberi sstoe game, 
telah teroes meneroes memberi lawan 
nja placing jang tadjam. Di set kedoea 
Yadi kelihatan sedikit in form sehing 
ga ia leading 4—3, tetapi dengan 
volley dan half volley, Samboedjo da 
|patlah mengambil game tiga bertoe 
roet2 sehingga habis 6—4. 
Permainan Samboedjo amatlah di 

poedji orang, volley serta half volley 
mengherankan orang, bola jg dikira 
orang tak akan dapat, dapat djoega 
diretournja dengan mengeloearkan 
oedjoeng racketnja. 

Beloem pernahlah speler Tanah Me 
lajoe melihat permainan seperti ixoe. 
Samboedjo mengalahkan kedoea Ia 
wannja itoe dengan tidak sedikit me 
rasa letih, Ia bermain dengan tenang: 
permainan lawannja di lihatnja dan 
sebentar ia telah tiba di net. Mem 
passeerennja amatlah soesahnja, kema 
ua pergi bola ia tahoe, sedangkan ki 
ta tak tahoe kemana pergi bolanja 
Tjan Thwan Thay—Kee On: Permai 

(inan ini sedap dipandang mata karena 
kedoeanja base line speler, Kee On 
seorang speler jang pandai main di 
base lain dapatlah mengalahkan Ia 
wannja dengan moedah sadja. 
. 'Tjan kelihatan tak hendak melawan 
benar tjoema ia menantikan lawannja 
memboeat salah : ia bermain defensive 
sadja, sedangkan attack Kes On me 

kampioen Ceylon beserta dengan adik 
Mi-s Sansoni, poen dari Siam datang 
djoega doea orang ale Sanoh (kam 
pioen Siam) dan Miss Sinjuan (kam 
pioenne). 2. 

Dari Java datang djoega bagian da 
mes Mevr. Bryan Kops,Bagaimana ke 
soedahannja pertandingan ini akan ki 
ta siarkan djoega, keterangan jg tjoe 
koep akan dikirimkan tentangan Sam 
boedjo, djago Indonesia kita itoe 

  

MEREBOET ,PEMANDANGAN 
TAMAN-ISfERI-BEKER 

— Doenia I,D.T.B. Djakarta 
- Sebagaimana tempo hari telah di 
osmoemkan, Indonesiseh Dames Ten 
nis Bond (IDTB.) dari soerat kabar 
harian ,Pemandangan” bagian ,Ta- 
man Isteri“ telah menerima hadiah se 
boeah beker jang besar dan indah 
poela (lihat gambarpja). Dalam boelan 
ini (Augustus) IDTB. akan memoelai 
mengadakan pertandingan boeat mere 
boet beker terseboet, Pertandingan ter 
diri atas 2 singles dan 1 double, 

Dari itoe leden harces mengadakan 
groep jang sekoerang-koerangnja ha- 
roes terdiri atas 3 speelsters, pemain, 

  
Dengan perantaraan ini leden per 

koempoelan jang beloem membatja 
ma'loemat dari bestuurnja dipersilah 
kan dengan selakas lekasuja memberi 
kan team-opgave : 

Boeat ressort Petcdjo Njonja Parma 
Iskandar, dr. ten Boschweg 19, 

Boeat ressort Kramat kepada nona 
Suetari. Sentiongweg 24, 
Boeat ressort Menteng kepada nona 

Roeslins, Sindoroweg 25, : 
Ramaikanlah pertandingan ini | 

me 

Pertandingan Bond ,0, S.P. IL,“ 

v.v. Plemoeda) Kramat) 
8, v. E, VA. (Gg. Sentiong). 

Stand waktoe pauze: 2—0. 
Stand sampai boebaran: 3—1. 

Pada hari Sabtoe jl., telah bertan- 
ding kedoea perk. terseboet dils pangan 

5 

gs 

TA 
Wboc djadi woras. 

oat 

  
jap Doa 
dan angal 

ada Agorlnja 
“1 botot f4,75 

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

Anggoer Whie Seng ,,Tjap DEWA" 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 73 BATAVIA-CENTRUM. 
  

Lihi dari Tjempaka Poetih dengan me 
moeaskan, begitoe poela dengan per 
hatian peronton, 

Djalannja pertandingan adalah se 
bagai berikoet : 
Permainan adalah sangat sportief. 

Kedoea doeanja memperlihatkan ke 
pandaiannja oentoek mendjoendjoeng 
tinggi nama psrh. mereka masing ma 
sing. Moela moela ternjata P. K- se 
akan-akan terkoeroeng, Oentoeng 
backstel dari P, K. dapat menghindar 
kan semoea bahaja. 
Permainan baroe Jamanja kira2 10 me 

nit sajap kiri melepaskan voorzet jg ma 
nis sekali, diterima oleh kanan dalam 
dengan kopbal bola dimasoekkan ke 
dalam djala (1—0 boeat PK). Menda 
pat hati oleh kemenangan ini, PK sela 
loe membikin benteng EVA kalang ka 
boet Throughpass dari back PK dite 
roeskan dengan plaatsbal oleh kanan 
loear kedalam goal moesoeh |(2—0 boe 
at PK) Sebeloem pauzs, PK dapat 
poela -memboeat goal jg ketiga, akan 
tetapi tidak disahkan oleh referee, ka 
rena ada didalam keadaan, buitenspel", 
Sehabis toereen minoem, permainan 
bertambah seroe dan hebat, sv EVA 
tidak poetoss harapan, Opstellingnja 
diganti, akan tetapi semoea serangan 
Da dapat diretour oleh backatel 

Tidak lama kemoedian PK dipihak 
penjerang, dan berhasil poela. Center 
voor mendapat throughpass dari kanan 
dalam dan tidak ajal lagi bola dima 
soekkan kedalam djala moesoeb. (3—0 
boeat PK), 
EVA sebagai kewalahan akan tetapi 

beloem poetoes pengharapan, Scrim 
mage didepan doel PK membawa ma 
lang baginja. .. referee menioep ploeit 
nja... ternjata keeper memboeat free 
kick... tapak poeth ditoendjoek. .. 
penal'y diambil,., dan stand berobah 
mendjadi 3—1. Sesoedah ini tidak ada 
lagi kedjadian2 jang penting, dan de       (maksa Tjan menjerah 6—2, 6—3. Ibond, Ijaan Tegalan, dipimpin oleh T, ngan stand in: pertandingan berachir,   

DI TJIREBON DAN SEKITARNJA. 

Anak Tjirebon menoelis. 

PSIT, dimasa sekarang dan di 
waktoe jang akan datang 

Menoeroet berita jang kita dapat, 
setelahnja psngoeroes harian di ganti 
dan ditambah, maka keadaan PSIT, 
diwaktos sekarang ini, mesdjadi ha 
agat kembali, teroetama lagi, waktoe 
kemarin ini, Tocan RM, Ronggo mem 
bantoe tenaganja PSIT, dan mendjadi 
Commissie van Torz'eht, 

Pengoeroes harian PSIT, roepanja 
tidak pandang lelah, setelahnja menga 
80 dari pekerdjaan dienst, banja ma 
kan sadja, di roemah roemahnja, laloe 
mentjari osang centoek membeli dan 
memboektikan gedek (pagar) lapangan, 
jang masih sekarang melongpong. 

Kabar baik, apa jang ditjita tjitakan 
oleh pengueroes harian choesoesnja 
dan pendoedoek Tjirebon oemosmnja, 
hal daja oepaja mentjari oeang soedah 
disamboet dengan kesenangan oleh 
pendoedoex Tjirebon, sebab baharoe 
beberapa hari sahadja, pengoeroes 
barian mentjarinja oeang itoe, maka 
sekarang soedah berboekti, boekti kita 
katakan, memang menoeroet verant- 
woording kasboek Bendahari, oentoek 
begrooting pembikinan gedek soedah 
sedia dan mentjoekoepi, 

Selain pendoedoek kota Tjirebon 
jang memberikan soembangan, ditam 
bah lagi, jang mempoenjai pikiran 
akan membangoenkan kembali kesda 
anpja PSIT, minta masoek mendja 
di anggota penjokong (donateur), kita 
Ihhat dimana Jijst dovateur hingga ini 
hari lebih dari 30 orang, jang saban 
boelan bersanggoep akan memberi 
oeang sokongan (sebagai osang ioeran). 

Bravo pengoeroes P SIT. dan ber 
djalan teroes, soepaja keadaannja PS 
IT, seperti sediakala, 

    

   

SA aneka aa TN NU AA Maki  
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Hari pertama : Sparta—PSKM, 
. Hari kedoea : Jes—PKN. XL, 

| Hari ke tiga, finale : Jes— Sparta 

    EP ERETETA 

1—0 
2-0 
1—1 

— Beker Windon PKN. diangkoet Jes, sebab didalam 
toss, ia jang berocentoeng. KA 
  

2... Pembantoe D menoelis : 

Oentoek merajakan congres Windon 
dari PKN, moelai pada hari Djoem'at 

bertoeroet tosroet sampai tiga barila 
manja, di Stadion Asri telah diadakan 
pertandingan sepakraga, ini hari ada 
lah finals wedstryd, jg madjos adalah 
Sparta sebagai wianaar a dan Jes sg 
bagai wipnaar b. Me 

— Ini pertandingan sangat menarik bati 
sebab dalam kalangan PSIM, tidak Ia 
ma lagi ini doea club bakal melang- 
soengkan  degradatie dam  promotie 
wedstryd, sehingga banjak orang jang 
ingin mengetahoeinja betapa positienja 
doea club ini. | 

Kita akoei, kedoeanja memang mem 

poenjai tenaga jg berimbangan, dalam 
banjak hal dapat diakoei bahwa Sparta 
mempoenjai keeper jg baik baik, ach 
terhoede jg koeat, voorhoede jg tjepat 
dan mempoenjai tembakan keras,tetapi 

| pada moesoehnjapoen sipat2 itoe ada 
semoeanja, meskipoen karena ini kali 
Soekardjo tidak toeroet ambil bagian 
voorhoedenja tidak mempoenjai goal 
geter jg sempoerna. : 

Pada periode pertama, Sparta keli 
hatan lebih bisa banjak bekerdja dari 
moesoehnja, tetapi sebaliknjs, di ronde 

8 lebih banjak menjerang. 
njal sekali kang-kars oen 

ak soal, tetapi trionja 
“Mempergoenakan itoe, ka 

rena Soemantri jang biasanja bekerdja 
dibelakang, tidak mempoenjai benzine 
tjoekoep bekerdja sebagai Centervoor. 

  

   

      

    

Opstellingnja : 

Sparta: 
Sidal 

Simoer Amsah 
Paiman Radjiman Doelo 
Tamtomo  Karman  Djasmani 

Dardjo Amat 

8 
Djiman Soekardi 
Boewang Soemantri Karto 
Koewat iSoebardi Moegimin 

Soejoto Soekir 
“Saiman 

Jes: 

Sebeloerm pertandingan dimoelai, 
BPH. Soerjodiningrat, Voorzitter PKN 
 memboeat pidato, jang ringkasnja, be 

“ Niau dengan atas nama PKN. mengoe 
tjapkan terima kasih kepada PSIM. 
dan lain lain fihak lagi jang sama 

23 memberi gokongan atas langsoengnja 
pertandingan Windon PKN., djoega 
“pada sekalian pemoeda pemosda jang 
sama toeroet mengambil bagian dida 
lam pertandingan pertandingan win 

. Ron ini, tidak loepa dioetjapkan terima 
kasihnja. 

Kemoedian Raden Ajoe Pangeran 
Hadikoesoemo, Voorzitater Kepeetrian 
PKN madjos ketengah lapargan, me 

ngambil aftrap, jg disamboet dengan 
tampik rioeh. 

Pertandingan dengan segera men 
djadi tjepat dan spannend, sampai 
beberapa sa'at Soemantri memimpin 
penjerangan, tetapi maksoednja tidak 
berhasil sebab beberapa kali benteng 
Sparta dibombardeer, Sidal selaloe di 
dalam kedoedoekan jang baik, Sekali 
Soekardi memberi oempan bagoes, 
dalam sa'at ini sebetoelnja Sidal soe 
dah tidak bisa berdaja, tetapi masih 
djoega bola tidak dapat bersarang, 
sebab kakinja Soemantri terlaloe ke 
bawab, sehingga bola melajang di 
atas lat. 

Satoe kans hilang pertjoems! 
Sparta mendapat gilirav, sajapnja 

kiri masoek lebih doeloe, kemoedian 
disoesoel sajapnja kiri, sementara itoe 
trionja menoenggoe disebelah belakang, 
dalam sa'at ini achterhosde Jes men 
djadi riboet benar, ketika Dardjo akan 
masoek lebih djaoeh, Soejoto menoe 
toep pintoe, dengan tjepat bola diki 
rim kembali, Radjiman jang waktoe 
itoe tidak terdjaga, dengan speculatie 
melepas longshot, bola melajang mem 
bentoer lat, dan effect mengenai poeng 
goengnja Saiman, supporters Sparta 
sorak rioeh sekali, stand 1 —0 boeat 
Mpasi 

Moelai sekarang, Jes teroes meneroes 

mengoeroeng, tetapi sampai halftime 

stand tidak beroebah. 
Dalam salah satoe sa'at waktoe 

Voorhoede Jes menggeropjok moesoeh 
nja satoe lobbal telah mengenai ta- 
ngannja Amsah, penaliy, Djiman men 

djadi bapak Tere, tetapi tidak berha 

sil, peloeroe precies menjerang dada 
nja Sidal. 

Sesoedahnja saling menjerang, achir 
nja dironde kedoea satoe moment jang 

sangat bagoes telah terdjadi dimoeka 

benteng Sparta, dengan kesoedahan 
meroebah stand mendjadi I—1. 

Djiman mendapat overan, dengan 
tjepat ia masoek, satoe hoeksehot ke 
ras dilepas, Keeper madjoe, boleh ter 
tangkap, tetapi karena e«ffect terlep 's, 
Boewang mengoelangi tembakan, tidak 
dinjana sama sekali bahwa Amsah telah 
dapat. memberi. pembelaan dengan 
headij3, boleh memental kembali, teta 
pi dalam sa'at itoe Djiman soedah 
mendapat kesempatan melepas peloe 
roe jang kedoea, ini kali djala ber 
gontjang, stand 1 — 1. 

Dengan ini stand, pertandingan ber 
achir. Oentoek menetapkan siapa jg 
akan mendapat beker PKN., raasing 
masing keeper soedah dioedji dengan 
tiga kali tembakan, tetspi semosanja 
masoek, sehingga kesosdahannja stand 
mendjadi 4 — 4, Sebab soedah moelai 
gelap, laloe dioendi, ternjata jang be 
roentoerg Jes, sehingga oleh RA, 
Pangeran Hatikoesoomo, beker dise 
rahkan kepada Captain Jes. 

  

Kita koetib kita mempordengarkan 
soenna, dari anggota jang baros m3 
ngoendoerkan diri dari kalangan PSIT 
jaitoe Ps. Aril dan Rapi, seka- 
rang sedang menjoesoen kesebelasan 
nja dan menjoesoen pengoeroesnja se 
dikit hari lagi, akan masoek djoega 
dikalangan PSIT. maka kabar dari Ps. 
PB, Kraton beloem kita ketahoei. 

Dengan oceraian kita jang sesingkat 
ini, berseroe pada sekalian pengoeroes 
PSIT setelahnja mendapat samboetan 
oleh pendoedoek Tjirebon, hal keada 
annja PSIT, berdjalanlah teroes, me 
noedjoe keadaan PSIT mendjadi ting 
katan seperti dahoeloe kala, 

Teboeslah kekalahanmoe, waktoe ke 
temoe dengan Persib Bandoeng, VIJ 
Djakarta, Persibo Bogor dan Persitas 
Tasikmalaje, lantaran apa ?, asal pe- 
ngoerses bekerdja actief dau memper 
hatikan keadaannja Bondspelere, tentoe 
PSIT pesat madj»enja, oleh karena, 
pemain kita masih tjoekoep, 

Selamat bekerdja, pengoeroes PSIT, | 
“djangan bosen membatja bentangan 
nja Anak Tjirebon, jang disajikan 
oleh sk kita Pemandangan, djikalau 
jang beloem langganan, boleh pindjam 
doeloe sama Anak Tjirebon, dan laloe 
berlaagganan sendiri, soepaja menge 
tahoei keadaannja Babad PSIT, 

Zwarte—Ster 

Menoeroet berita jang kita dapat 
beberapa leden dari Zwarte Ster telah 
datang pada psnoelisnja, berhoeboeng 
pengoeross Zwarte Ster, soedah lebih 
dari satoe tahosr, maka anggota tadi, 
mengoesoelkan  soepaja diadakan Jaar 
Vergadering, akan tetapi menoeroet ka 
bar, benja didjawab oleb panoelis, 
panti tanggal seanoe dan seanoe saha 
dj, apakah bstoel pekabaran ini. kita 
silibkan pada anggota Zwarte Ster. 

| Madioen, 

SEPAK-RAGA TASIKMALAJA 

Pembantoe menoelis: 

IM. Solo ditjoekoer 2 hariannja 
Pada hari Sabtoe dan Minggoe ini, 

atas oesahanja Comite penerimaan 
Djambore Natipij telah dioendang IM 
dari Solo jg diperxoesat olah IM dari 

Semarang dan Mataram, 
soepaja memboeat pertandingan di 
Dadahaveld Tasikmalaja, jg pendapa 
tannja oentoek ongkos2 djambore, 

Hari pertama IM Solo itoe haroes 
menghadapi SVC dari Singaparna, 
Penonton tampaknja tidak sebegitoe 
banjak, Pertandingan berdjalan heibat 
djoega. Sehingga schir pertandingan 
ini 2—1I boecat kemenangan Singaparna 

Pada hari jang kedoea, IM Sols 
haroes menghadapi lawau jang agak 
lebih berat lagi, jaitoe Persitas. 
Pada hari ini penonton sangat ba- 

ojakaj3, karena semoea mendoega 
bahwa pertandingan pada bari itoe 
akan berdjalaa lebih seroe dan hebat. 

Doegaan itoe betoel sekali, sebab 
sampai waiktoe mengaso (halfsime) ke 
adaan masih 0—0. 

Setelah toeroen minoem, maka I M 
telah dapat mengoebah keadaan 1—0 
boeat kemenangannja. 

. Pertandingan semingkin seros, ka 
rena Persitas dengan sossah pajab 
akan membalas kekalahannja, tetapi 
IM poen dengan sekoeat kosatnja 
mempertahankan kemenangannja. 

Tiba tiba dari corner-bsl IM ha 
ro9s menjerah, karena dari kesalahan 
rechtbsck IM sendiri bola itoe diteri 
ma boskan dengan kaki, akan tetapi 
dengan kedoea belah tangannja. Ter   paksa mendjadi finaiy, keadaan men 
djadi 1-l. 

Eun Nan LAMA pa AP 

wedstrijden di Mataram 

  

      
    

  

ma manan mmg, an ta an makan Le 

Pemain kedoea fihak semingkin gi| Setelahnja psuzs, roepanja pihak 
at, sehingga kadang2 terpaksa ada ke-|toean roemah, akan harapan mendja Yk 10 #ahoen 
djadian jang koerang menjenangkan |toehkan pihak tamoe dan  sebaliknja 
bagi penonton, karena permainan ko|pibak tamoe- akan menbobolkan ben Menjamboeng berita tentang 
tor. Tetapi moedjoer, kedoeanja ada 
didalam ketenangan. 

Dengan tenaga jang tetap dari ps 
main Persitas, maka Persitas atas dja 
sa Ojou bisa memperoleh kemenangan 
dengan 1 — 2. 

Sehingga habis pertandingan, kea 
daan tetap, 

mn G — 

Persibo—V.L.J. 

Dihboedjani beker. 
Telah diwartakan, bahwa oentoek 

menghorti pertandingan Persibo- VIJ. 
tgl, 7 Aug. '38, Pasoendan Bogor te 
lah menghadiahkan seboeah beker jg 
bagosa, 

Belakangan t. dr. Marzseki Mahdi 
dan E-ca Sport menghadiahkan poela 
masing2 satoe beker, 

Parindra Bogorpoen kabarnja meng 
badiahkan 11 medali (oentoek kam 
pioen dalam competitie dikalangan 
Persibo sendiri), 

Sispa lagi? 
meja 

Voetbal di Pamekasan 

Barisaa lawan Politie 

Pertandingan “antara Barisan dan 
Politie berkesoedahan 5—1 boeat ke 
menangan jang terseboet dahoeloe. 

smaipacan 

Persibo — HPC 

Hari Minggoe kemaren di HPC terreis 
telah diadakan pertandingan voetbal 
antara, Persibo melawan HPC f(s»eatoe 
clab dari SBB). 

Pertandingan “tsb. berachir dengan 
stand 3—3. 

Voeibalbond PSIK. 

Dari pihak pengoeroes kita dapat 
kabar, bahwa dalam boelan Augustua 
ini ,Persatocan Sepakraga Indonesia 
Klaten“ akan mengadakan pertandi- 
ngan besar di stadion ,, Trikaja“ (Kla 
ten) dengan elfial dari Madioen, Sra- 
gen dan Solo. 

Sampsi sekarang jang mendjadi ang 
gotanja PSIK baroe ada 3 voetbal- 
clubs jaitoe H,W., Sinar dan MO. S. 

Pa sn AN 3gha 
Pertandingan oentoek beladjar 

Dari VBO.Kiftal. 
Diwartakan, bahwa nanti sore dil: 

pangan Hercules dibelakang “Deca" 
VBO. elftal akan mengadakan pertan 
dingan oentoek beladjar melawan rest 
dari Betawi, dalam mana reserve2 spe 
lers dari VBO elftal akan ikoet main 
djoega. Pertandingan ini akan dimoe 
lai pada djam 5,15 sera, 

Oentoek poeblik hal ini adalah ke 
sempatan jang baik sekali ocentoek me 
njaksikan Bataviacche Indische In- 
termationals jang akan menoendjoek 
kan aksinja fagi sesoedshnja poclang 
kembali dari Iropah itoe. 

Pada hari Sabtoe jang akan datang, 
djam $ pagi pemain2 ini akan berto- 
lak dari bondburesunja di Kramat de |. 
ngan menoempang seboeah autobu: 
dari , General Motors“, maatechappij 
mana-jang telah memberi ongkos moc 
rah oentoek “pemain2 tersebost ke 
Bandoeng. 

2 Pena bat to 
“Voetbal di Pekslongan 

v.v.Aihilaal —Ps. Zwarte Ster Or 
(Pekalongan) (ireng ake Tprebon, 

A, Gerage menoelis: 

“ Psi Zwarte Ster, salah soeatoe ang 
gota dari PSIT Tjirebon, telah mane 
rima cendangaunja v v. Albilaa!, dari 
Pekalongan, soepaja Ps. Zwarte Ster 
bisa main di Pekalongan dan berha 
dapan dengan v.v. Albilaal sendiri. 

Kedoea perkoemposlan bola jang ter 
ssboet diatas, tidak esing lagi nama 
nja dan popalairnja. 

Pada hari Minggoe, djam 8 pagi, 
tgl. 24 Juli 1938, Ps, Zwarte Ster de- 
vgan pengiringoja telah berkeroemoen 
di Station Autobus dimoeka Hotel 
Canton, oentoek meuempoeh oedjian 
memainkan koelit boendar. 

Kita lihat pemaiu pemain Ps. Zwar 
te Stier, jang toeroet mengoeatkan Ps- 
nja, jaitoe:  Ahoed—Moebin—Said— 
Adjid—Moestsram — Doelkarnen—Roe- 
kasah—Awmar—Soepardiman—Amadia 
—Iban—Saroni dil.nja. 

Menosroet berita, pertandingan ini 
jang dialakan di Pekalongan, ada 
mendapat penghargaan oleh pendoe 
dook Pekalongan dari segala bangsa, 
hingga Stadion Pekalongan sampai di 
Tribune penoeh sesak, akan menjaksi 
kan, djago djago Ps. Awarte Ster dari 
Tjirebon, teroetama akan menjaksikan 
djoega, kekoeatanuja vv Alhijlaal 
jang tidak asing lagi namanja dan 
sentosanja. 

Pertandingan sebeloem pauz3, bola   moendar mandir, hingga psuze stand 
masih blanco hingga 0—0, 

tengnja pihak toean roemah, 
Kira permainan 15 menit lagi akan 

boebaran, voorhoede Ps Awarte Ster, 
jalah Amadia, ada mendapatkan kans 
ig baik, bola ditendangkan kedjoeroe 
san bentengnja ALHILAAL, tapi bola 
kena sama tiang goal dan balik lagi, 
teroes dibosroe oleh Amadia, dan tidak 
ajal lagi, bola laloe masoek didjaring 
pja vv ALHILAAL, mendjadi Stand 
0—-1 oentoek kemenangannja Ps Awar 
te—Ster, 

Sesoedahnja permainan akan diha 
bisi, roepanja pihak lawan dari Toean 
rcemah akan meneboes kekalahannja 
dan pihak tamoe akan menambah ke 
menangannja akan tetapi masing2 
mendjaga  vama perkoempoelannja, 
hingga boebaran stand O—l1, centoek 
kemenangannja Ps Zwarte Ster dari 
Tjirebon. 

Dengan kemenangan ini, kami ber 
seroe “kepada sekalian pemain2 Ps 
Zwarte Ster, beladjarlah (trainen) jg 
lebih giat, ingatlah telah kelihatan di 
mana mana akan mengadakan daerah 
PSSI di selosrosh Indonesia, moedah 
moedahan sesoedahnja Ps Zwarte Ster 
mendapat kamenangan ini, lebih giat 
lagi permainannja, teroetama oentoek 
PSITnja akan djosga dibantoe dengan 
lain-lain djago dari perkoempoelan 
bola lainnja jang ada dibawah bsndara 

“ IPSIT, soepsja PSIT dimasa jg akan 
datang, bisa mereboet Djoeara PSSI. 

— £y — 

CONGRES SANGXKORO MOEDO 
WEDSTRIJDEN 

Finale 
Al-Itihad (Solo) — 
F.V.0.-5. M, 3—1 

Pembantos D. menoelis: 

Pertandingan dilangsoengkan dida 
lam oedara jang sangat bagoes, angin 
menioep dengan pelahan, sehingga di 
badan rasanja sangat njaman sekali 
Tidak oesah heran, djosmlahnja penon 
ton lebih banjak dari pertandingan-per 
tandingan pertama dan kedoea, teroe 
tama dari kaoem bangsawan sendiri, 

Dengan melihat ketangkasan FVCs 
SM kemarin, orang menaroeh harapan 
bahwa pertandingan ini akan berdjalan 
dengan, ramai, tetapi harapan bahwa 
tocan rosmah akan mendapat keme 
nangan sesoenggoehnja tipis sekali, 
sebab meskipoen individueslnja tidak 
dapat ditjela, tetapi soedah tentoe sadja 
samenwerkennja koerang sempcerna, 
inilah ketjelaan biasa jang terdapat 
didalam combinatie elftal. Apa jang 
disangka, ternjata tidak salah, dalam 
banjak hal Al-Itihad menang ,,ma 
sak”, kemenangan jang didapatnja, 
soedah selajaknja. 

Opstellingoja : 
FVCSM $ 

Baepoer 
Soemantri Theroes 

Soemardi Moerkadi Kadar 
Soewondo Wadjiboen Soediro 

Soskesti Soeradi 

Ss 
Martal Wisman Wito Tobing Abdai 

Soebroto Soekanto Marso 
Kesso Soemarno 

Verdonk 
Al TItihad. 

Aftrap diambil oleh Kandjeng Ra- 
toe. Dewi, jang disamboet dengan te- 
pok tangan riosh oleh publiek, 

Pertandingan dari setindak kesetin 
dak temperatuurnja naik, dan dangan 
tjepat mendjadi ,panas'. 

Dipermoelaan periode pertama, itoe 
tetamoe dari Solo sosdah diserang de 
ngan fjara jang keras, dari kanan kiri 
Yoorhosde Toean roemah mengantjam 
dengan beberapa tembaxan meriam 
jung berbahaja, tetapi kita akoei, Ver 
donk patoet diboekai topi, dalam se 
gula bahaja, ia selaloe dapat menang 
kis dengan tjara jang sangat menga 
gooemkan, 

Sampai gilirannja itoe tetamoe con 
trabezsek : Wito memimpin ponjera 
ngan, sajapnja kiri soedah masoek le 
bih doeloe, Trionja bersedia dimoeka 
benteng, Martel lepas satue lobbal jg 
sangat bagoes. Wito menjerang, tetapi 
bola laloe dikepalanja, Theroes roepa 
nja koerang memperhatikan Abdat, 
jg dengan sekali lontjat, lepas hoek 
scbot keras, djala begontjang, stand 
1-0 boeat Al Itihad. 

Pertandingan berdjalan teroes, ber 
oolang oelang 'voorhosde Combinatie 
menjerang, tetapi tidak productief, sa 
ban2 diposkoel moendoer sebeloem 
maksoednja berhasil. 

Didekat penghabisan rondo pertama 
kembali Trio Solo menjerang, karena 
tidak ada djalan lain lagi, Theroes me 
nclong bentengnja dengan djalan bola 
didorong kebelakang, corner, Ini hoe 
koeman diambil oleh Martal, bola me 
lajang dimoeka goalpasl, satoe scrim 
mage terdjadi, tetapi Tobivg dengan 
tjara tjordik soedah dapat mentjoeri 
djalan, dan boeat jang kedosa kalinja   Saepoer menangkap angin, Stand 2—0   

makseoed memperingati dan me 
rajakan tjoekoep oesia VIJ 10 
tahoen, disini kita dapat menja 
djikan keterangan lebih djelas se 
perti berikoet : 

Soesoenan Hocofd-Co- 
mite: 

Ketoea: t. Prawirosoedarmo, 
Karanganjar 23, 

Wakil ketoea : t. Mr, Moh. Sjah, 
Kwitang. 

Penoelis I: t. Soekardi, Gang 
Entjlek IIT no 40. 

Penoelis II: t, D. Koesarie, 
Rokkanweg II. 

To 

Tempat dan korsi: tt. Seerat- 
no, Moeriaweg 31, Boenarjo, Nja 
tibaroe: R. Tocbir Brata Gang 
Atjong 7. 

Perhiasan: tt. A, Wahab Laan 
Canne 13, Soekarman, G. Kebon 
Klaps 21, A. Salam pja CK S. 

Consumptie : tt, Mah, Arbi dan 
A, Halim, Laan Menteng. 

Pertoendjoekan : tt. Wiz p-a 
Reiss & co Betawi: Soekarman, 
A. Wabab dan Soemarman. 

Pertandingan.dan Tanah La- 
pangs tt. R. Achmad Sjah: Pa- 
tah, Asra, Rasano, Babram, Soe- 
djono dan A. Ali adres: Kerno- 
longweg. 
Penerimaan tamoe: njonja dokter 

Soehardi, tt A Adang Kadaroesma 
n Soeratne, S. Soetjipto, Magkas, 
Kartadibrata adres: Moeriaweg 31, 
Badan Pengoemoeman (Pro 

psganda): it. 'M.  Tabrani, 
Panangian dan Soemanang: sdret: 
Laan Kadiman 4 telf, 2620 WI. 
BK HB. 0O:: tt. dr. Soehardi 
R, Soegandi, dan Aboejadi: ad- 
res: dr. van Breewenweg. 

Keoeangan: toean2 Firdaus, 
Mr, Moh. Sjah, dr. Soeharto dan 
Achmad. 

adres : Petodjo Oedik G. VIII. 
Jubileum Nummer: Bagian 

Pen ena dan Pengoeroes 

Rantjangan Program- 
ma: 

a, Saptoe tg. 17 September '38. 
Pertandingan antara Persis 

(Solo) dan V BO, 
b. Saptoe malam Minggoe tg, 

17/18 September 1938. 

Resepsi. 
c. Minggoetg 18 September '38 
Pertandingan V.LJ. XI lawan 

Persis (Solo). 
d, Senen tg 19 sampai tg 24 

September 1938. . 
Pertandingaa antara perkoem- 

poslan leden V.ILJ. 
e. Saptoe malam Minggoe tg 

24/25 September 1933. 
Pertoendjoekan di gedong G. 

Kenari, 

Achir kata ! 
Sokonglah 

mite dan 
oesaha ' Hoofd: Co 

Sub-Sub-Comitenja ! 
i N   

Soesoenan Sub-Comi- | 

Us
b 

ka
sa

 B
il

la
, 

  
Dengan ini stand tanda halfiime diti 
oep. 

Dironde kedoes, Combinatie keliha 
tan masih sangat sehat, pada saat jg 
permoelaan teroes meneroes benteng 
moesoehnja dikoentji, tetapi soenggoeh 
sajang sekali sesoedahnja Wadjiboen 
mendapat tegenpunt, keadaannja men 
djadi crisis, beberapa spelernja jp pen 
ting kehabisan benzine ... 

Dengan doorbraak, Martal beroen 
toeng mendekati benteng, Soemantri 
dan Theroes dengan tjepat menoetoep 
pintos, Martal serahkan pekerdjaan 
nja kepada Wisman, jang waktoe itoe 
sebetoslnja berdiri offside, direct diki- 
rim kembali, dan Martal lepas temba 
kan keras. Karena pelanggaran itoe, 
refaree tidak mengetahoeinja, maka 
scoringboard poen diganti 3—1. 

Dengan ini pertandingan berachir, 
—i9 — 

Siaran Radio Indonesia 

Dan sympathiejang 
makin besar dari fi- 
hak masjarakatIndo 
nesia. 

Oleh: Bembantos S, 

Koerang lebih 4 tahoen zender SRI 
soedah berdiri, dan dalam tempo jg 
pendek ini ia telah dapat banjak pe 
ngalaman.. Moela moela dapat riuta 
ngan haibat dari beberapa fihak jang 
ta'senang dengan berdirinja ini zon 
der. Bertoeroet toeroet kita membatja 
dalam beberapa harian karangan2 jang 
berisi edjekan2 dan critikan jang 
rendah dan penoeh napsoe terhadap 
adresrja xonder SRI, jang ta'lain dan 
ta'boekan hanja oentoek mempenga 
roehi masjarakat Indonesia, djangan 
sampailah beraympathie kepada SRI, 
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1 goena mem 
ueij ini ada se 

boe roepiah) ter! 
f1.—, deng fc 

iboe roepian). ja 

tadi beloem te 

   

      

   

    

: . 3 5. menoeroet kelasnja. 

? | oentoek zatoe koersi. 

ge 33 sa Pertandingan viJ. 

  

ia soedah hampir| y, 

  

  

kar| man dau per 
yIbergaoel ditenga 
g|9emoem goena mem sdabkan berhasil 

2 jadi nanti diboa 
akan datang. Dan pembagian 

lah sebagai berikoet : 
can dioeroes 

ija (jalah jg beroeroe 
T) akan divesahakan 

marang dan keseangan akan 
oleh Koedoes. Insja'allah samen 

t 3 langsoeng se 

  

. Malam200 

a bagiannja, jalab 
haroes diketahoei oleh 

SRI djoega bekerdja dengan 
toek adanja keramaian tadi, 

ah pada tempatnja, karena 
eka jg moelja dan Bidjaksa 
jeng Soesoehoenan adalah 

heer dari padanja dan telah 
kali melimpahkan barkah- 
n hadiah hadiah, baikpoen 

djoed oeang ataupoen barang 
g beroedjoed stof stof pe 

a dari itoe SRI selaloe 
t koeatpja ventoek 
adjaan Dhalem. Ma 

toe kita toeroet berse 

    

bat, penting, ramai ! 

'Djangan ioepa harinja. 
. Pertoendjoexan loear biasa 

.. Bertempat di: 3 
—. Pekarangan Studio V.O.R.O, 

  

m 6 sore, 

: 7 Au gu stus: Krontjocg 
'Concours moelai djam 8 malam. 

Boea t mas oe kd anhar 
gakoersi: : 

: Hawaiian dan Krontjong Or- 
kest f 0,15, f 0,30 dan f 0.60 

Tuinfeest dan Bazaar f 0.20     Tg ' 

  

L Saptse 30/8-1938. 
5 Krakatau — Karoehoenan 1 23 LI 

10 Minggoe 3'/8-1988. 
7 - P3 8 : aa 

3 — 

Uitslag2 pertandingan tennis 

| Uitslag2 lengkap daripada pertandi | 
ngan tennis hingga hari Djoem'at jg| 
baroe Ialoe ialah sebagai berikoet: 

Damesenkelepel, Ie ronde 
“ Miss Grenier sl. mrs. Eber, 6—0, 
6—1, mrs Todman sl miss Chia, 6—3, 

  

22 |6—4, miss Sinjuan el mrs Clarke, 6—1, 
mrs Pennefather sl miss Eiden, 
6—1, 6—4, mrs Hipkin el mrs, 

. mrs Harteley s' 
.6—2, miss Mc 

, 6—1, 6—0, 
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| 2e ronde. 
Miss Grenier sl. mrs. Todman, 63, 

16—4: miss Sinjuan sl. mrs. Pennefa-   

6—3, 6—0: mrs. Hartley si mrs 
in, 6—3, 3—6, 6—4, miss San- 

| miss Mc Namara 6—0, 6—l, 
$ lspel, Je ronde, 

rs. Nassim sl mrs' 
1 4—6, 6—2 6—3 

man sl miss Clar 
1, 6—3. 

   

    

1g ja pcs Wissel? pesenan 
lo (KEPANI 

TN poeloehan, | 

ifling ke Koeningan 
ini (dang, Bandoeng da 

la | mengendarai fiets 
(bari lamanja. I 

Jalam jang inda 

   

  

Inilik akan keadaan berpatjoe koeda 
ig ad 

“Ibatas lagi, n er 

rang jg melampauinja. Moedah moe 

ulMieck, Oliveiro, 

   
   

eribon, Soeme 

   
   pat2 terseboet        

   

   
selaloe mendata 

  

  

  

jang patoet di 
sekembalinja anak2 

mbah pengala 
| boeat bekal 

ngah masjarakat 

lihat. Moedah2i 
pandoe ini aka 

   
   

  

    

nja segala tjita tjil 

  

Perhimpoenan excurs'e HPrt, 

Baroe-baroe ji ota Solo telah    
     

      

  

jers, jang mak 
| adanja excur- soednja menguesahaka 

sie ke mana-man t dengan na 
ma ,Himpoenan oeda- Tamasja" 
di Soerakarta, dengan bestuurnja 
tosan-fcean Mintosoenarno, Soekar- 
man, Soewardjo dan Hartono, 

  

: aa EK ba | x Basi &l : 13 

Perlombaan boeroeng—dara di Solo 

Dari pemb. M,     
Berselang Maa ari ini, »,Alge 

meene Javasche Postduiven Bond” 
afi Soerakarta telah mengadakan per 
lombaan mengaboerkan boeroeng— 

  
  

    

oehnja kl ada 133: km, dimana ambil 
bagian 2 koeroen jalah , De Jong“ 
dengan 11 dan ,Bany“ dengan 14 boe 
roeng dara, 23 

Tetapi sajangnja, jan 
roeng—dara itoe havja 3 sadja jang 
datangnja di Solo dalam waktoe jang 
telah ditetapkan. 
Adapoen lain 

   

   
   
   
   

   
    

      

Ia ainnja poelangnja 
soedah terlaloe kasep dan malah ada 
jang wendspat loeka, 

Adapoen poetoesamnja jalah : le prijs 
boeroeng dara da: any“ dengan me    
   

.roeng dari ,De Jong" dengan 594 42 
IM per menit, 

Oak 
200 Berpatioe koeda 
Sebagaimana jg soedah dikabarkan 

pada harian ini. bahwa di Garoet, pa 
da hari Sabtoe dan Mirggoe tt 23-24 

  

  

Ilini boelan dilangsoengkan berpatjoe 
'koeda, 

Perhatian orang orang pendoedoek 
| Garoet terhadap kepada berpatjoe koe 
Ida kalau dibanding dengan masa jg 
soedah sosdah laloe, seolah olah tetap 
beloem ada peroebahan, soenggoeh 
poen ada peroebahan tetapi tidak se 
berapa djaoeh. Karena kita dapat me 

  

langsoengkan kemarin itoe. 

— Penonton banjak djoega, teristimewa 
Ijorang2 jg datang dari doesoen2, se 

hingga kereta api jg datang dari Tji 
'kadjang dan 'Tjibatoe selaloe penoeh 
sesak oleh penoempang, 

: Kendaraan kendaraan berdjedjal poela 
Berbagai permainan jg ada disekitar 
tanah Lapang Haoer-panggoeng dari 
moelai doea hari sebeloemnja, poen te 
tap mendapat banjak dikoendjoengi 
«rang, Adapoen jg sangat kita sesalkan 
bahwa pada tiap tiap malam sepan- 

djang permainan: ada disitoe berhoe 
Iboeng dengan banjaknja orang, maka 

pergaoelan antara kaoem lelaki dan 
perempoean hawopir hampir tiada ter 

bahkan tak koerang koe 

dahan hal jg demikian ini mendjadi- 
kan poela perhatian jg wadjib. 

Lag TG 

2 Pertandingan boksen besar. 

1 Di Varia-Park. 

Kelak pada hari Sabtoe malam Ming 

goe, 6/7 Augustus '38 moelai djam 

9.15, digelanggang Varia-Park, Krekot 

dibawah pimpinan Oliveiro akan di 
Takoskan pertapdin gan boksen besar, 

Gladys Loke, | ofd i 

2 ' Iberatnja 64 kg, lawan Anemeat, 63 

— Ike. masing masing dari Bandoeng dan 
Betawi. Lamanja ditentoekan 10 ron 

Boofdparlij ialah Batilling Net jang 

den dari 2 menit, dengan istirahat 1 

6 1. Partij. 'kedoea, Zonder, worstelaar 

'bokser jang terkenal, 59 kg. (Betawi) 
lawan Darlim, 59 (Betawi) dalam 8 

ronden dari 2 menit. 

' Parlij ketiga, Voll, 65 kg, lawan 

lamanja. 
| Diadakan djoega voorpartij Boy 
'Rocky, 60 kg. lawan Heimann 56 kg 

(Bandoeng- Betawi). 

Selain daripada itoe akan diadakan 

djoega demonstrasi oleh Fighting 
Max Cors, Jimmy           

ri hari mengalir |, Kicks, dan De Martino. 

laja, baroe baroe! 
perdjalanan kelif 

Garoet dengan | 
am tempo 10! 

pada pemandangan | 

impoenan dari) 

dara, dari Keboemen ke Solo, jg dja| 

Max Abeleven 62 kz. boeat 6 ronde| 

  

TERKENAL, 
touristen. 

Riauwstraat, 
TERKENAL 

“BRANTAS 
KARLEE 

    
tempat menginapnja Toean-toean verkoopers & 

JAITOE HOTEL ,BATANG HARI“, Hoek 
MOEARA TEBO (Djambi) 

bersih en pelajanan menjenangkan. 

boewat familie sopan. 

BERDAMAI. 
Hormat de Beheerder 

Toko M.JOESOEF & Co. 
MOEARA  TEBO. 

Mn an ge aa ag NI ta 
tDjambil. 

  

  

Boleh Tjoba!!!! 

  

      

Harga 1 botol f 1.50 

  Adm. Pemandangan Senen 

OBAT MOESTADJAB. 

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG bisa me- 
. njemboehken roepa2 penjakit. 

Sanget bergoena boeat prempoean jang baroe bersalin. 
Tjobalah adjar kenal dengan KASTOERI GADOENG. 

Aa mean Ini obat telah mendapat poedjian dari orang2 jang 
berpangkat tinggi. Ini obat datang dari negeri Arab terbikin dari 
barang-barang Soetji tiada nadjis. 

Boleh dapat beli pada: 

SAID bin ABOED ATTAMIMI Pandjoenan—Cheribon, No. 109. 

Djoega di kantoor 

Boleh Boektiken !!!! 

Awas lihat tjapnja. 

— Batavia- Centrum.   
  

kringet jang tidak enak. 
4.  Mendatengker 

kripoet. 

Per bus f 2—, per fiesch f 

THEE JAVA 

Djembatan 

« Excelsior". 

Postduivenvereeniging , Kixcelsior" 
membikin perlombaan terbang boe- 
roeng merpati (dara) jang ke-4 kalinja, 
jaitoe dari arah Timoer, ja'ni dari 
Randoeblatoeng, bosat menerbangkan 
boeroeng 517 K.M. djaoehnja. 

Jang di ikoetkan berloemba ada 80 
ekor, dari 7 boeah kandang. 

Djam 6.30 pagi boeroeng boeroeng 
itoe dilepaskan, dan kesoedahannja 
ialah bahwa boeroeng jang tertjepat 

bisa terbang dalam 1 menit 974.464 
w., sedang jang terlambat 833.119 m. 
dalam tempoh 1 menit, : 

Jaog menang prijs jaitoe kepoenjaan 

Vrolijk, Verkerk, Swit, Lavgebeck: 
mann, Hartman, Gerrits dan Burghout, 

Wisselbeker jang dipercentoekkan 
ini soedah 3 kali direboet oleh kan 

dangnja toean Vrolijk.. : 

Dengan kemenangan ini berarti 

bahwa salah seboeah beker soedah 

mendjadi miliknja. " 

Perlombaan jang akan datang dari 
arah Timoer lagi ialah Soerabaja, boeat 

menerbangi djerak 664 km. 

Bertamasja ke Sitoe Pandjaloe 

Dengan riang dan gembira djam 

toedjoeh pagi tes satoe bus 'penoeh 

dengan postra dan paetri Tjirebon 

meninggalkan kota dengan menoedjoe 

ke Pandjalos. 5 
Kira2 setengah sebelas sampailah 

pada tempat jang dimaksoed dimana 

'sesoedahnja badan letih sate dan goe 
lai mendapat tempat jang terhormat 

dalam peroet. Dengan melaloei Tasik 

malaja dan Tjiamis kembalilah mere 
ka ketempat kediamannja. Tamasja 

ini jang diorganiseer dan dipimpin 

oleh t, Amar berhasil baik, Konon 

kabarnja sekorang telah berdiri Comi 

te Pendirian oentoek excursiebond jg   tetap dengan bernama , Pendjadjah", 

  

tenaga baroe, 

  

  

    

  

  

DjJAMOE GALIAN POETRI 
Ada bergoena sekali diminoem oleh orang perempoean jang 

. soedah bersoeami, boeat menjagah kendornja peranakan 
(baarmoeder.) 

2. Dan paling teroetama boeat djaga Kenikmatan prempoean 
sedjati soepaja selama tinggal keker. 

3. Ilangken slijim-boesoek dari anggota prempoecan dan djoega 

menjegah koelit mendjadi 

TJOBA MINOEM INI DJAMOE, TAGGOENG TIDA BISA GAGAL 
Periksa ini merk jang soeda terkenal en kesohor di mana-mana 

I—, en per "2 flesch f 050 
Bisa dapet pada: 

Djamoehandel & Industrie, 

st JAP LAMPOEK 
Batavia-C: Sawah-Besar 
No.2N.— Tel. Welt. 5563 
IDepanfirma TJONG& Co.) Telefoon 1034. 

Bandoeng: 
Kosambi 233F 

  

  

TJAP TEKO 
Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati 

Madjoekanlah Peroesahaan Bangsamoe, 

herarti memadjoekan diri sendiri. 

Il paka '/, pond f 0,20 

F3 "Ja . f 0,10 

3 na f 0,03 

Ab-nnement Pemandangan dapat k : 

ting 25”o, boeat Pedagangan2 loear Java 
dapat Korting 40”/o. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Administratie Pemandangan. 

Hoofd Depot Commissie Handel ACHMAD CHATIB 
(Chamoco Thee) 

Lima, 

Krendang Kampoeng Baroe 
— BATAVIA. 

M.V.S. keloear kota, 

Dengan dipimpin oleh Goeroenja 
masing masing, moerid moerid dari 
Meiajes Vervolgsehool di Wirosari soe 
dah berangkat bertamagja ke bron 
Ngoedal dekat Karangssem, Beberapa 
tocan tosan Goeroe dari lain sekola 
han dan lagi lain golongan poen toe 
roet dj ega. 

Perloe diterangkan disini bahwa 
Ngoedal adalah tempat pemandian jg 
kini sering dibandjiri oleh beberapa 
fibak dari segala djoeroesan. Djaoeh 
aja hanja 9 km dari Wirosari, letak 
nja tinggi, hawanjapoen njaman, Disi 
toe orang dapat berenang atau mandi 
sesoekanja sendiri. 

Sajang oleh jang wadjibini tempat 
pemandangan jang soenggoeh menarik 
perhatiarnja orang tida di bikin jang 
agak sempoeina seperti , Kadjengan" 
di onderdistrict Todanan, Atas oesa 
banja t. Moechtarno Boscharchitect di 
Karangasem baroelah di sitoe di ada 
kan tempat sport (wipplank dsb, | 

Tetapi semoea itoe kini telah roesak 
dan tidak akan di perbaikinjs. 

Baik djoega kalau bron Ngoedal 
mendapat perhatiannja jang wadjib !! 

en. Ea - - 

Banjak excursie mengoendjoengi 
olo 

Selama boelan Juli ini kota Solo 
kebandjiran kaoem pelantjongan dari 
mana mana tempat, teroetama jg sa 
ma dapat,idzin boeat masoek melibat 
dalam kraton. Pada hari Sabtoe dan 
Minggos ini lebih koerang ada 200 
orang toean toean dannjonja njonja 
datang di Solo. Hanja sajangnja ti 
dak bisa masoek dalam Kraton, se 
bab Sri Soenan baroe bepergian ke 
Wonosobo, hingga excursisten jg da 

tang dari Malang, Blitar, Magelang, 
Ngawi dan lain lainnja itoe boleh 
djadi merasa ketjewa. 
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   23 as 
"Taat Matajos Sebsrong! 

| Jamas Onarto.. 

Btembosi” 
Lagoe Seoniia 
Pembatjaan @oer'an de 
ngan keterangan oleh 

— Njonja Amezar Rais 
en Intern Zn) Aan lan dari 

Achmad 
,Sinar 

  

A2 | Gamboes orkes 

2 aja A3 : | tocan Masdoeki 
ND Berhenti 

PENJIARAN NIROMTIMOER 
Msh — Djawa Barat 2 

an naa HH 103, Batavia IL 

2 aan PLP 21, PMH 45, PMN, 28 

: Selasa 2 Augustus 

—...5— sore Lagoe Gawb. kromong 
BN a 

  

   

    

    

   

Studio orke 
- Lagoe Hindustan 

..  Soeara Nji Moersih 

ni VErAN 10 yani Pidato , Kepoestakean" | 
2 140  Perkabar n 

8 2 Tionghoa 
 Kagoni Hawaiian Timoer 
Lagoe2 Gamboes Aa 

— Loedroek 
. Toetoep 

| PMN.29” 
4, — . malam 'Lagoe krontjong zonder 

  

   

A
a
 

3
 

- 
2
 
2
 

1 lam Lagoe gambang kromong 

naa yak 4 Aug. 2    
| Taat bagha TK 

Perkabaran 
. Cursus tentang. agama 

Islam 

5 30 sore 
SPA Uh 
6— 

Zender YDL. 20 
Selasa aa 

“ Lagoe Hawaiian dari sai 

2 — Kramat” dipimpin olehj 

Penjiaran gamelan 
65 ,  Lagoe Krcatjong 
6,30 ,  Lagoe2 Arab 
Ti malam Lagoe2 Ambon 
740 ,  Perkabaran 

“B5 ,. Ketjapi orkest 
10.30 ,,  Krontjong Kakan »Aro 
Se mas Ta 

. 

Zender 

Se 

gan." 
10,— - ra 

R 

5.— sore 
530 , 
6,— ” 

GB ai 
7.— malam 
Aa 
KAB 
8— 

2IO-. 

12, — » 

K 

5,— sore 

| 6.— » 

6.30 , 
7.— malam 

8.30 5 

19. — 2 

1430 ., 
10,— » 

| 5.— sore 

6,— ” 

7.— malam 

Fama 
815 

12,— ” 

10,— pagi 

2.— lohor 
”5,— sore 

Ia 
, Dea Te 

IN 
To 

8.— ” 

815 , 

8.20 
Pe Taha 

10, aa pagi 

5 30 sore 
Ga   , | janjian 

H3 Harmoniumorkest , » Peng 
Ne Kn Tt “mike Hat, A 
“12— , Berhenti     

8— 

on 

12. — su 

— Ohasidab 

—.. Mooneel we jang Tionghoa 
- | Behenti 
SMAN 29 
   

| ' Teetoep 

PROGRAMMA V.O.R. t: 

107, 53 Meter 

—. Lagoe Djawa 

 Lagos Djawa 

| Lagoe Djawa 

. agoe Giamboes 

.. Toetoep 

Golflengte 86,96 
Sela 

Rebo2 Augustus 

7,— malam Berita pers 

Kemis 4 Augt. 

7. 30 malam Berita pers dan chabar 

Lagoe2 Soenda 

yoneel Waj. Tionghoa 

YDH. 7 golflengte 

lasa 2 Aug 

Lagoe Soenda 
Lagoe Melajoe 
Berhenti 
Berita sk, (Indonesia) 
Lagoe Anekawarna 
Berita sk. (Soenda) 
Lagoe Krontjong 
Membalas soerat soerat 
Lagoe Djawa 
Pidato tentang ,Bahasa 
Soenda“ oleh t M I Adi 
widjaja 
Lagoe 
'Toetoep 

ebo 3 Aug 

Soenda 

Lagoe Krontjong 
Lagoe Soenda 
Berhenti 
Berita sk. Thodorisniat” 
Lagoe Melajoe 
Berita sk Soenda 
Lagoe Anekawarna 
Ketjapi Orkest terpimpin 
oleh tt Abdoelah dan 
Natawiria 1 
Toetoep 

emis 4 Aug 

| Kinderuurtje dari Seko| 
lah Mardi Santoso 

Berhenti 

Mengadji dan tafsir @ber 
'an oleh t Abdurrahman 
Lagoe Toerki 
Pidato tentang Theosofie 
oleh t. Oag Soe Aan 
Lagoe Melajoe 
LLagoe Soenda 

si 

sa2 Augustius 
Peladjaran tembang Ma 
tjapat modern oleh 
Amengraras Mardi Islam 
Chabar chabar dalam ba 
hasa Belanda 
Tarzin bangsa kera oleh 
toean R, Dwidjadisastra 
Berita pers 
Krontjong orkest Roesa 
“dengan Miss Ning 
Toetoep 

Peladjaran beksa Bedaja 
dan Srimpi dari Keraton | 
'Toetoep 
Kinderuurtje dalam pim 
pinan Tante Siti 
Plaat2 lagoe Soenda 
'Chabat2 dalam bahasa 
Belanda 

Plaat2 lagoe Ambon 
Pidato peri hal kesehatan 
oleh padoeka toean Dr: 
R, Saleh Hofarts Ke 
raton Soerakarta. 
Klenengan dari Istans 
Kepatihan, hadiah padoe| 
ka KPHA. Djojonagoro 
Ryksbestuurder Rijk Soe 
rakarta Hadiningrat 
Taptoe Besar menghor 
mat hari tingalan dha- 
lem wijosan Sri Baginda | 
jang Moelja dan Bidjak 
sana Kangdjeng Soesoe 
hoenan 

— Diteroeskan klenengan 
Toetoep 

Kisnengan dari Keraton 
Sri Baginda 'Mijos Sini 
.waka 
Toetoep 
Plaat2 lagoe Arab 
Samboengan dengan Mes 
djid Besar 

dalam bahasa Belanda | 
Groot Militair Hof-orkest 
dari pendapa padoeka 
BKPH Poerbonagoro 
Matjapat isteri, hadiah 
Goeeti Poeteri padoeka 
BRA Wirjodiningrat 

Peo 

Nan 3 
8. — » 

F2 » 

6, — pagi 

10 
5.— sore 
NO 
6&— 

B,— sore  Rsepa roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel 

5,40 , Radio Hoorspel dimain 
kan oleh Toneelvereeni 
ging , Artistigue" 

6&— ending gending Djawa 
: Tengah dari piring hitam 

8436 Memperdengarkan Wa- 
jang Orang , Vocal" 

7.— malam Berita sk dan kabar 
dagang 

| 4116 , Membalas soerat soerat 
: dan rapport rapport 

9 SL Lagoe Jlagoe Arab dinja 
| njikan oleh Enayat 

Hanem 

1.30 »  Causerie oentosk kaoem 
205 Iboe oleh Nj.Tj. Handoko 

7.50 , Legoe lagoe Hawaiian di 
mainkan oleh Andy Iona 
and his Islanders 

8,— Yang Khiem Oorkest di 

11,30 

6,30 pagi 

5.— aan 

5,80 2 

TI — jkiktata Berita sk dan kabar da 

Teko 3   Toetoep 

Rebo 3 Aug. 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Scerabaja I 81, 
Seerabaja Arebipels. Zender 68 

Djokja II 128 : Semarang II 1il: 

Selasa 2 Aug. 

- Rebo 3 Aug. 

Roepa2 lagoe krontjong 

“Diona 11, 128, Semarang Il, Ili, 
Soerabaja II 68 dani 129, 

  

  

Te sk bahasa Barat 

      

      

    

ari Na 
majana ntah tHI 

Lagu. k j 
2 jaran wireng dari 
    

    

Gendkan dan tjempoe 

sk bahasa Barat 
Lagoe Djawa 
Peladjaran tembang oleh 
t Kartosoeworo 
Lagoe Soenda 

o! overzicht oleh t H 

    

Tata gk basa Indonesia 

     

Ta Sig 
MI Lagoe Melajoe 
8— ,  Klenengan dari Poero 

: MN. hadiah dari Sri Pa. 

doeka Jum ZH KGPAA 
Mangkoenagoro VI. 

12.— Toetoep 
Kemis4 Aug. 

5.30 sore Berita soerat kabar ba 
hasa Barat 

AG Lagoe Melajoe 
6,— , Mengadji @oeran dan 

adhan 

6,20 , Damar Woelan ngarit 
7,— malam Hal Igama Islam oleh 

Mevr Koesban 
, Berita ek. bah. Indionesia 

110 Genderan dan tjlempoe| 
ngan 

12— Toetoep 

Djawa Timoer 

Soerabaja II 95: 

Solo II 120. 

pimpin oleh toean Oei 
Tiaog Kiet didalam Slu- 
dio Nirom,  memperde 
ngarkan matjam 2 lagoe 
Tionghoa, dan gambang 
kromong: zangeres Miss 
Toemisah 

— Membatja boekoe dengan 
tembang Motjopat oleh t. 
Sri Handojokoesoema, 
Adapoen boekoe jg akan 
dibatjakannja jalah Serat 

. Tjemporet, karangannja 
R Ng Ronggowarsito, poe 
djangga besar di Soera- 
karta 
Tostoep 

dan stamboel dari piring 
hitam 
Toetoep 

Solo Il 120 

Memperdengarkan Gen 
ding gending Djawa Te 

| ngah dari piring hitam 

Peladjaran tembang oen 
toek anak anak dipimpin 
oleh t Soediono 
Njanjian dan dongengan 
oleh dan oentoek anak 
anak dari oemoer 9 sam 
pai 13 th serta pembale 
san soerat soerat oleh 
Tante Han 

gang 
Nesiebaudak soerat soerat 
dan rapport2 
Disamboeng dengan Zen 
der SRI di Soerakarta, 
memperdengarkan gen 
ding gending Djawa, di 

hat nasehat peri keseha' 
tan oleh t Dr Saleh, Hof | 
arts Kraton Soerakarta. 

3 Meneroeskan siaran dari 
Studio Nirom di Soera 
baja, memperdengarkan | 
matjam matjam lagoe 
Tionghoa modern 
Gamboes Orkeat dipim 
pin oleh t.8. Albar dida 

- Jam Studio Nirom, mem 
perdengarkan matjam2 
lagoe Arab 
Roeparoepa lagoe kron 
tjong dan stamboel 
Toatoep 

gan 

11, — »” 

130 

Kemis 4 Aug, 

6.30 pagi 
hoa modern 

Ps Toetoep 

Soerabaja ll 68 m dan 129 m: Sema 
rang || jilm, Djokjall 128 m, 

Roepa-roepa lagoe Tiong 

  

6,30 pagi  Gymnastiek 
6,45 , Muziek gramophoon 
TOL Tg Menjamboeng idem 
8— Toetoep 
HO Beberapa lagoe lagoe 
FAO Penjiaran oentoek orang 

orang sakit 
12,— siang Matinee concert 
1.— lohor D:xon hits 
1D Lagoe lagoe dalam per- 

djamoean makan-makan 
2200 Perkabaran 
230i Berhenti 
5.03 sore  Youngsters 
Sab ay Beberapa lagoe lagos 
6— Nirom @uintet 
601. 3 Penjiaran tentang pro 

gramma 
7,— malam Perkabaran 
TO Citersoli 
1501 Pidato tentang tetana- 

man dan boengazan 
8,10 Concert 
BAG 3 Lagoe Oabaret 
9,30 , Concert oleh Omroep 

9.58 Berita koers 
Nag Melandjoetkan concert 
1030 Lagoe dansa 
Pem 5 'Toetoep 

Kemis, 4 Augt. 
6,30 pagi  Peladjaran gymnastiek 
645 Lagoe plaat gramophoon 
IPAAE tin Melandjoetkan  muziek 

gramophoon 
En Toetoep 

11,03 siang Piano concert 
1140" Morgenwijding 
12,— Lagoe lagoe dari Weenen 
BO Boris Marief Trio 

1,20 lohor Perkabaran 
280 "4 Toetoep 
5,03 sore  Bebsrapa lagoe Rumba 
SOON Sweetest music 
6,— Njanjian muziek dan pi- 

 dato 
630 , Op verkenning 
6,57 Tentang penjiaran pro 

: gramma 
P5 malam Perkabaran 

Solo Il 120 m 7,20 , Lagoe lagoe Hawaiian 

5.— sore  Lagoe lagoe Malay Opera| 7550 '» — Pemandangan minggoe- 
dari Singapore an Loear Negeri ' 

580, Lagoelagoe Hindoestan 810, Muziek dan pjanjian 
dimainkan oleh Benga-| 830 » Gorcert 
lore Studio Orchestre 930 , Lagoe lagoe Wals 

540, Lagoelagoe Arab. Dil 998 » Berita koers 
waktoe Magrib, mengadji 10,01 , Bing Crosby 
dan soeara adzan 1020 , Hans Bund 

6,— Roepa roepa lagoe kron lh— Toetoep 
tjong dan stamboel B. R. V 

G0 3 Chotbab tentang hal Aga 2 

ma Islam oleh seorang| Batavia I 157,29 m. Batavia II 61, 
poeteri dari perhimpoe|66 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, @oeka 
nan ,Wanita Joewana" | hoemi 12,18 m, 

Oa 5 Lagoe "lagoe Urdu 
I,— malam Berita soerat kabar dan Selasa 2 Augt. 

kabar dagang Kh 3 : 

pt 9 Membalas dan soeratsoe - Pe pda apa bata 

rat rapport-rapport : ee Yeni 

120, Lagoelagoe Arab Ban LO Oka Mioket 
1,30 Tafsir @ser'an oleh t,H. B45, “Berita pers 

Macbfoed Sidik 7 — malam Strijkkwartet 
8lo: Lagoelagoe Arab modern| 739 Bridgelas 

8.905 4 Pembatjaan Ooer'anoleh| g”” ” — Phohi Relay 
mogrid-moerid dari Mad| #9 5 Gem cek 

rasah NahdhatoelOslama| g yy ” Nana 

tjb Soerabaja bagian poe| 919 ,, — Phohi Relsy 
an oleh toean| 939 | Yoenat 

Oi mena Mandi "Lea 
Twilight Minstrels” di 1050 2 Lagoe Elon 

pimpin oleht. Tan Hong|,,”—— Toetoep l 
Djiwan didalam Studio| ' 5 | 

Nirom, Sea an Rebo, 3 Augt. 
kan mafjam matjam Ia : : 

goe Hawaiian ana pagi Denuer t pagi 
U— Memperdengarkan Wa- TAS na A aa Hok 

jang Orang ,Saritomo” | " 5 iramophoon muzie 

dari piring hitam 2,30 lokor  Toetoep 
130 'Toetoep 5.— sore  Peladjaran gijmnastiek 

580 , Muziek gramophoon 
PROGRAMMA NIROM 3 Penjiaran oentoek anak 

2 anak 
Penjiaran Barat 6.45 ', Berita pers 

Archipelz. 99 dari 11.00tsm 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,| 7)— malam Operette 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 145 Pemand, Loear Negeri 

108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,| $— » Rythnia en Melody 
Ooat dan Midden—Java: Soerabaja 131! 845 »,  Viocl concert 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- Oi Beberapa lagoe Opera 

rabaja III 195, Semarang 122, Malang 10,— Lagoe lagoe jang meng 
Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 gembirakan 

Se ka Il— Toetoep 
e 

: Kemis, 4 Augt. 
5.03 sore Avond inzet 5 " 

5.30 Orchestre Ray monde T,— pagi Muziek gramophoon 
6,— , Billy Cotton's Band 180, Berita pers 
6,25: ,  R'chard Strauss en Moliere 1,40» NN tkan Muziek 

2 ramophoon 
Kn Eta penuaan Pa an Jabor “Berhenti 
7.— melam Perkabaran b.— sore  Orkest 
7.20-4 Concert Ah 3 Piano voordracht 

1,50 ,  Avondwijding 6,15,  Cither soli 
Sa Melandjoetkan concert 6.30 , Muziek gramophoon 

840» Njanjian Connie Boswell| 645 » Berita pers 
8,50 Concert S2 : 

9.20 : Merry Kugland Sa 1 Na ena 

950 ,  Toreh. Songparade1937| g. ””  phohi Relay 
9.58 na Amsterdameche| 810 Muziek gramophoon 

10,01 , Revue potpourri's Bu 5 Dago 
10,30 ',  Penjiaran tentang peker| 945 Varak Wanes orkdst 

djaan van Handel $ 2 e k06: Concert 

II ee Pa aa  PRERAA 1050, Lagoe penoetoep jang 
menjanangkan 

Rebo, 3 Augt 1.— Tsetoep 

  

Kabar Penting ! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit, Radja 
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 

soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

dengan lekas. Datanglah pada 

PROP. 

Matramanweg 39 atau panggil diroemah 
(Mr.-Cornelis) (Java) 

  

  

    samboeng dengan nase orkest Carel v/d Biji 
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Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk:8 
malam, Telf, 536 Mr-C, AN 
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| paja iopassiog gadji di kalangan doua 
. ne-ambtenaar Ai agen 
Hoofdoppassers dan Mautrie's) sesoeai EE,: 12, Palm, L,, 13, Hartman Kok, 

dalam | W 
Volksraad waktoe membitjarakan be 

—— 

“da College, tosan Mc. J V M. van Koot. | 

.paar jang diperbantoekan kepaia voor 

—. Djokjakarta, agar soepaja diserahi de 
—.ng Ke 

' dipengadilan, toean Mr, Raden Dardo, 
| sekarang maandgelder dilandraad2 di 

SEA Pa 

No 170 Selasa 2 Augi 

        

  

  

  
  

  

  

  

  
     

   

    

   
  

      

  

»Mevrouw de Jonge school: di 
Batavia C. 

Didalam boelan Juli ini, sekolahter 
'seboet soedah mengeloearkan lagi 6 
anak moeridnja jang mendapat diplo 
ma dari eximen commissie. | 

Namanja gadis2 ini, jalah: | 
1 Nona Hatidjah 
Tg Koestinah 3 
3 » Komaliab 

4,  Romaliah 
5 »- Sri Koestini 
6 nona 

Keloearnja moerid-moerid ini jalah 
kelnearan kedoea kalinja dari moerid 
woerid jg tamat beladjar didalam 2th 
lamanja disekolah ini. - 

Moelai pada boelan Augustus jad, 
ada besar pengharapan jg sekolah ini 
mendjadi sekolah pagi. | 

Barang siapa jg hendak memasoek- 
kan anaknja akan mendjadi moerid di 
sekolah ini dibarap kirim soerat per 
mintaanpj itos kepada pengorroes se 
kolab tsb aires Matramanweg 30 Mr: 

r — if mw 

 Doenia PBPI. ' 

Rapat anggauta PBPI tjb Jscatra 
Jang di adakau pada hari Minggoe| 
ddo 31 Juli 1938 di Boedi-Oastomo Gg.| 
Solitude Mr Coraelis 

Mendengar oeraian tentang ivpassi 
pgen, kaoem Ambtenaar rendahan dan 
penoekaran nama ,Douane-oppasser” 
djadi , Douwanve-beambte“ dan , Hoofi 
douane-oppassers“ mendjadi ,Hoofi | 

Memoetoeskan. : 
Mendesak kepada Pemerentah, soe 

reudaban (oppissor, 

dengan adanja keterangan 

grooting tahoen 1939, dan memperha 
tikan djoegi pidato toean Otto Iskau- 
dal Dinata dan mengganti nama 
»douane oppassers“mendjadi ,douane 
beambte.“ ,Hocfidcuane oppassers“ di 
ganti dengan nama , Hoofidvuane 
beambte”, 

Salinan ini dikirim kepada Z E. dej| 
Gouverneur- Generasl, Departemeot v. 
Financien, B-z2 Idigingscommissie, 
Hoofi Inspecteur IU A, Voorzitter 
Nationaal Fractie, t, R. Oto Iskandar 

—0— 
Departement van Justitie 

Boeat sementara waktoe diperban 
toekan kepada President dari Raad van 
Justitie di Soerabaia, agar soepsja di 
serahi dengan pekerdjaan, griffier pa 

EA 

sekarang adspirant-controleur pada 
Binnenlandech Bsstuur di Malang. 

Boeat sementara waktoe diperban 
toekan kepada President van Justitie 
di Soerabajs, agar soepaja diserabi de 

ngan pekerdjaan2 griffier pada Colle 
ge, toean Mr. GK, Liem, bekas ambte 

zitter landraad2 di Sawah-Loento c.a. 

Boeat sementara waktoe diperban 
toekan kepada voorzitter landraad di 
Blitar, agar s-epaja diserabi dengan 
pekerdjaan2 griffier pala pengadilan 
tocan Mr, Lose Oen Hock, sekarang 
bekas ambtenaar jang diperbantoekan 
kepada voorzitter landrasd landraad | 
di Makassar c. a. 2 

Koeat sementara waktoe diperbantos 
kan kepada wvoorzitter Jandraad di 
Kediri, agar soepaja diserahi dengan 
pekerdjaan2 griffier dipengadilan, toean 
Mr. Ph. E. Stobberingh, sekarang 
maandgelder pada landraad landraad 
di Semarang c.a. 

Boeat sementara waktoe diperbantoe 
kan kepada voorzitter landraad di 

ngan pekerdjaan pekerdjaan 

      ustus | 

| Kemaren telah disadjikan daftar 
N Idjago bagian Indonesia. Sekarang da- 

Ipat kita sadjikan daftar bagian Bslan- 
Ida dan Tionghoa. 

15. Steffens, mr. C W. : 6. Rosst, W.: 

IV van 3 Tjia A van 4 Jtan, EF, 5 

Hl Lemaire mr dr WLG. 12 Suermont 

“Iwan 7 Kilian, JB, 8 Mouthaan. DP 

— Oui. Intend, GG, 13 “Blommen- 

   
   

    

1938 tahoen ke 6 

  

      

  

  

  

    

  

Daftar djago-djago. 

Bagian Belanda, 

A. 
“A4. Helders mr, G Pb.insp.v. Fin, | 
2. Aldersma, J. dir. N V. Talens & Zoo.” 
3 Hoek, C. H van 4 Richter, ir, S. J. 

7. Hilgersom, J,C.: 8 Gilde, P3 IT 
Vries, wr. M. de: 10 Raad, J, K. de ' 

B 
(1. Razoux Sebult, ir FM, 2 Vianen 

Catalani, S LF, 6 Buidingh, ir W, 7 
Pieters AFC: 8 Bogaarit drs A Tr:9 
Cleyodert, mr J: 10 Eotzinger HAFC,: 

ar dr G C, 13 Huls HGF van 14 Ploeg 
man mej EA, 15 B»issevain E H, 16 
Rijken Rapp F, 17 Uij:dan Bgaard A. 

C. 
I. Robbers, ir C, 2 Deun, JFJK 

van 3. Waardenburg, AL van 4 Wil 
lemes, Gseroms, J A. 

D. 
“1 Bisalsky, FW: 2 Oost, JA: 3 B-u 

gen mr BL viu 4 Dumpel, PW: 5 
Erdisieck, Ch Ph: 6 Zeventer, JMA 

W, 9 Hartman Kok. W: !0 Behoulen 
ai Il Msuthaan, JFW: 12 Haertlein, 
PE. 

E, 

1. Bsheemeu, H. van 2 Webb, R. 
A J.W: 3. Sehouten, H Ta, 4. Dih 
ler, PF, 5 Wimmers, F.O: 6. Stib 
be, S.M.: 7. Lutjeboer. D.E A, 8. 
'Vries, D, d-: 9 Rasy BU £, van, 

F. 
01 Mentel,JW: 2. Divis E: 3. Men 
tel, K GV: 4, Birtelds, MRj 5 Rsi 
mond, J: 6. Ruyvon, J H. van, 7. 
Visecher, FL, 8 Rademaker, W: 9. 
Lima, H FTh. de, 10. Gadult vou 
Jusgenf-li, EWFFC, 11, Martens, 

. G 
1 Levert. mr. dr, JA — Av. &Proe: 

2 Hertog, CH den — Agent Internatio, 
3 Akker, CL vi, — Gep Prakrijk Ing, 
4 Peer, MWJJ vin —Mjj KNIL 
bd : 5 Priester, dr. W F de — Hiven- 
arts, 6 Cohen, L — D'r. Java Stores, 
7 Waveren, J C van Dr. Secr. Java 
Bank, 8 Mansvelt. dr. WMF — Hoofi 
Centr. K v S, 9 Danckaerts, KJ — 
Oaderw, CAS, 10 Went, mr. Jobu — 
2e Seer. IOB, 11 Roeloffs, Ir. JW — 
Operhou!vester, 12 Stoppslaar, GA de 

daal, ir. HH —ir Dep. EZ 14 Tigler 
de Lange, K — Pp. internatio. 

15 Oostrom Sosde, EH v.—Tandarts, 
16 Ku'ipers, ir. dr. J—Ir DVG, 17 Kos 
ter, L—Hoofdvert. Verb. N:d. Werkg, 
18 Coupeuru3, J—Lseraar P HS, 19 
Obler, G—Pp. Ned. Ind, Esc, Mij, 
20 Bakker, ir H Ta.—Secr Parap. 
Steenk. Mij: 21 Zon, dr B K—Rssi- 
dentiearte: 22 Luteyn, I A—Gep. Rap 
Gem. Seer: 23 Wildsehut, ir. J—Ir, 
88, 
24 Scharringa H — Onderw. CAS 
25 Rijkee, mr J W — insp. Financ, 
26. Kasberg, P — leeraar Mulo, 27. 
Assen, ir A H van — Ir Dep E Z 
128 Bakker,J — Particulier, 29 Man, 
mr Nda — Cohntroleur BB 30 Graaf, 
ir EA van de—lr Dep EZ 31 Gro 
tjohan, J CO H — Afi Chef K PM 
32 Korthal3, dra L—H »ofd Gouv Acc D 

H 
1 Tromp, P: 2 Kleefstra. M, 3 Gill 

|W, 4 Duanstee geb. vau Basten Biten 
burg, MHC, 5 Plas, HAE, 6 Wijs, 
HMF, 7 Siecbter, R: 8 Oattoir, A 
D: 9 Bothe, AH, 10 Hout, JJN van, 
11 Hermans, HJAM, 12 Meertens, G 
JM, 13 Maaren, LMH van, 14 Grijas, 
JMH, 15 Willems, dr. WJA. 

Bagian Tionghoa" 

| 4. Tan Yam Hok, Wethouler, 2. Tan 
In Hok, plv. Wetbouder, 3 Tjio Thi- 
ang Soey, Alg. proe houder fa. Lauw 
Tjin, 4 Liem Khiam Soen, Agent Ki- 
an Gwan: 5 Liem Kha Tong, 6 Lauw 
Tjie Paag, Dir Vuurw fabr, Lauw 
Kang Boen, 7 Phang Eag Jan. p.p. 

Jam & C5. 8 | 
H. Mjj Kiaa 

1 L:e Tjio 
Kie, De 3 Lo tong Hocejj, 

  

PENOETOEPAN POST 
Post oedara ke Se'ebes 

djam 6, sore dan kantoorbus 
6 pagi hari Rebo. 

tralia Oetara dan Barat 

Rebo 3 Augustus akau ditostoep 
terbang 

»Jintas“ ke Soerabaja (Bima, Koe- 
dan Oetara). 

Pengambilan soerat2 jg penghabisan 

psst oedara dengan kapal 

pang, Australia Bar t 

oentoek aang stukken danscerat2 
asa pada djam Il pagi. 

Mail ke Nederland 

Rebo 3 Augustus adan ditoetoep 
wail Belanda ke Asia (ketjocali Dje- 
pang) Straits, Philipina, Tiongkok, 
Afrika (ketjoeali Afrika Selatan dan 
Timoer) Eropah, Awerika, Soem. Ti 
moe, Tapanoeli dan Atjeh dengan ka 
pal , Christian H'ygens“. Pengambilan 
soerat soerat jg penghabisan oentoek 
aang, siukken pada djam 830 pagi 
daa kantoorbus djam 9.30 pagi. 

Departemen O. dan E 

Diperbantoekan! kepada 

sekarang diperbantoskan kepada Di 
rcctie CAS, di Betawi. 

Diangkat mendjati leeraar dan di 
tempatkan pada KW. IlI-school di 
Betawi, toean JK. de Jager, sekarang 
diperbantoekan kepada Bastuur Veree 
niging van Cbristelijre Scbolen di 
Betawi. 

Diangkat mendjadi leeraar dan di 
tempaikan pada KW. III-sehool di 
Betawi, toean Tj. Rsits na, sekarang 

'|diperbantoekan kepada Directie CAS. 
di Betawi, 

Diangkat mendjadi leeraar dan di 
tempatkan di HIK Gbebernemen di 
Bandoeng, tosan WH. Brouwen, amb 
tenaar buiten werkelijken dieast jang 
ditoenggoe kedatangannja dari Eropah 

Diangkat mendjadi amanusosis p3 
da PHS. di Betawi, tosan OJMFJ. 
Rosenthal, sekarang amanuensis pada 
AMS. Afi. B. di Betawi, 

Boeat sementara waktoe diserzhi de 
ngan djabatan amanuensis pada AMS, 
Afi. Bdi Bstawi, toean HE. Sersansie, 
partikoelir di Bstawi, 

Diangkat mendjadi directrica Nor- 
mazsischool voor Iolandeche bulpon 
derwijzsressen di Padangpandjang, No 
ns M. Henning, embenares buiten wer 
'kelijzen dienst jang akan tiba dari 
Eropah. 

- Diserahi dengan 110 dan diperban 
toekan di B:.tawi, t Samoed alias Sas- 
trowardjojo, sekarang td, mulo onder 
wijzsr pada Iste G "uvernements mule 
di Batawi. 

Boeat sementara waktoe diserahide 
ngan djabatan leerares kelas 2 pada 
Gouvarnemenis AMS f Afi. Al dan All) 
di Djokjakarta, Nona JC yan Erp. 

Boeat sementara waktoe diserahi de 
ngan djabatan leeraar kelas 2 pada 

— Se Eu As tuna? Uagd 

Memperbaiki kampoeng 

Kampoeng Boekit Doe- 
ri Poeteran I, 

Pada begrooting gemeente Betawi 
oentoek dienstjaar 1938 bagi memper 
baiki kampoeng, maka antara lain lain 

kampoeng Boekit Doeri Poeteran I, 
Menoeroet 

berdjoemlah f, 19.350. 
Hal ini adalah bersangkoetan de 

ngau perbaikan kampoeng-complex 
jg letaknja ditanah part, Boekit Doeri 
kepoenjaau gemeente. Tentang pemberi 
an air oentoek complex ini, beloem be 
rapa lamanjs soedah diselesaikan oleh 
Gemeente Mr.-Cornelis, 

Oleh karena perbaikan ini 

moelai djoega adaaja.     Wonosobo c.a. 
firma Phang Tan Soey en Phang Tjeng 

e Tjwan Poen, p p. 

3, Mr, 2 Tjiong Boen 

Rebo» 3 Augustus akan ditoetoep | 
post oedara deugaa Kuilm melaloei 
S'baja ke Makassar (Selebes). Pengam 
bilaa soerat soerat penghabisan oen- 
toek aang, stukken pada hari Selasa 

djam 

Post cedara ke Scerabaja daa Aus- 

Bestuur 
Vereeniging van Ohristelijke Scholen 
di Bstawi, leeraar toean J, Kerkhof, 

KBS di Soerabaja, t. O. Cramer, 

telah dimoelai depgan memperbaiki 

rantjangan jang telah 
dibentoek oleh perbaikan kampoeng 
ini, maka ongkos ongkos jang bersang 
koet-paoet dengan perbaikanini ada 

akan 
menimboelkan kesoekaran kcsoekaran 
jang telah tertera didalam rantjaogan 
Urgentie jg menjatakan tentaug kam 
poeng complex2 ini dan jg teroetama 
sekali ada berhoeboengan dengan ke 
sookaran oentoek melaskan bidang bi 
dang tanah goena perbaiken ivi, ma 
ka B dan W meminta soepsja dila 
koekan pemborongan tanah. sehingga 
sesoedahnja satoe antara lain lain di 
persetoedjoei oleh gameenteraad, se 
genap pekerdjaan oentoek perbaikan 
ini, soepaja dengan lekas dapat di 

    

  

   
   

  

   
  

Soedah mati hidoep kembali ? 

Semendjak beberapa lamanja disalah 
satoe roemah sakit di Medan ada di 
rawat seorang perempoesan Indonesier 
berhoeboeng ia menderita satoe penja 
kit, Senen jl kelihatan bahwa perem- 
poean ini soedah tidak bernafas lagi 
Oleh sebab itoe familinja telah diberi 
tahoekan atas kematian. perempoean 
ini. Sekalian fawilie jang tersangkoet 
jang ada di sekeliling kota ini telah 
diberitahoekan dan famili famili itoe 
soedah bersedia hendak menjelengge- 
rakan mait itoe, Tetapi alangkah ter 
kedjoetnja orang jaug melihat bahwa 

bi|sewaktoe mait itoe hendak dibawa ke 
roemah familinja, ternjata soedah 
ojawa kembali, toelis ,, SD“, 

Perantaraannja haojalah beberapa 
poeloeh menit sadja. Hal ini soenggoeh 
menggemparkan familie jang bersang 
koetan, Dengan boeros boeroe sekslian 
familie familie jang tadinja telah dibe 
ritahoekan atas kematian perempoean 
ini, kembali diberitahoe bahwa perem 
poean itoe sebetoelnja beloem mening 
gal lagi, tetapi masih hidoep. Ia soe 
dah bernafas kembali. Hal demikian 
ini ssenggoehpoen loear biasa nama 
nja, tetapi boekanlah sekali ini sadja 
lagi kedjadian jang demikian itoe ter 
djadi. " 

ber 

—i9 — 

Congres Moehammadijah 

(Samboengan kemarin) 

Kita kembali kepada Indonesia ini, 
lebih lebih kepada gerakan pemoeda2 
kita jg beranggapan dan bertjita ting 
gi itoe. Angan angan dan tjita fjita 
itoe akan gampang beroebah dan ber 
alih dengan keadaan dan omgeving 
hidoepnja pemoeda: jang terboektilah 
dimasa ini, pengaroeh manakah jang 
soedah melekat dan beroerat berakar 
dalam toslang soom soem pemoeda2 
kita di Indouesia ini. ialah sebagai 
jang kita terangkan diatas tadi, Dari 
itoe kita berkejakinan, selama pemoe- 
da pemoeda kita masih terpengaroeh 
dan kena pengaroeh dari laivaja atau 
loear dari ke Timoeran, selama itoe 
poela, poelahlah Indonesia tetap seba 
gai sediakala didalam kebodohen dan 
kerendahan. 

Kita boekan tidak meng'zinkan kita 
meniroe kepadi bangsa jang lain lain 
akan tetapi jang jang kita sajangkau 
ialah kebanjakzn jang mereka tiroe 
itoe, jang boekan pada tempanja pos- 
tera poetera Indonesia. 

Selain daripada itoe salah satoe se 
bab kemouendoeran kita, ialah tidak 
memperbatikan dan malah memasoek 
masoekan rasa poetoes psrhoeboengan, 
dengan djalan mentjari tjari dan menje 
lidiki asal asal seorang dan mengang 
gsp itoe boekalah dari golongan dan 
ketoeroenannja selandjoetnja. Hingga 
achirnja satoe dengan lain tidak me 
rasa menanggoeng djawab dalam satoe 
perkara jang mesti ditanggoeng dan 
dikerdjakar bersama sama. 

Dari itoe| besar peagbarapan kita, 
kiranja kesemoenja ini dibseang dan 
dilempar djaoeh2, bersatoe dalam men 
tjapai tjita tjita, bersatoe dalam kerdja 
dan oesaha. Sekarang ini soedah tam 
pak badan persatoean itoe, bermatjam 

'Ioatjam nama dan bentbeknja. Tetapi 
semoeanja ini beloemlah memoeaskan 
kepada kita, karena dalam gerakan 
itoe, tidak dan koeranglah mementing 
kan ketinggian Agama, 

Pemoeda Moehammadijah jang ber 
azas dan bertoedjoean oentoek keting 
gian Agama dan kesoetjian, inilah jg 
mendjadi pokok pertama dalam gera 
kannja, 

Dari itoe besarlah harapan kepada 
pemoeda pemoeda dan bapak bapak 
teroetama,akan memperhatikan lang 
kahnja, serta membantoe poela dengan 
semestinja, hingga hidoeplah Pemoeda 
Moehammadijah, berhasillah maksoed 
nja. Wahai pemoeda2, tolong dan baa 
toelah, marilah bekerdja bersama? be 
kardja oentoek ketinggian dan kemoe 
liaan—marilah bekerdja dalam H,zboel 
Wathan— 

Menjingkat agenda ke 4 ,Akan ke 
mana? oleh t Asei Nardjoe dari Djok 
ja jg sebeloemnja dibatjakan ajat2 Al 
goeran jg bersangkoetan dengan itoe 
Fikir dahoeloe pendapatan sesal ke 
moedian ta” bergoena, beginilah pepa 
tah mengatakan, jg sekarang ini ba 
njak terdapat. Berapa sesalaja bapax2 
kita ta' mempergoenakan hari moeda 
nja, sebelooam meningkat toea sebagai 
sekarang ini, serta mengharap kem 
bali moeda kembali. tetapi tahoelah ! 
moeda itoe ta' akan kembali lagi, ma 
sa jg lampau ta” dapat dikedjar lagi. 

Ia menjesal dan menjedar diri, ke 
napa moedanja tak bisa kembali lagi, 
karena sekarang ja soedah insjaf dan 
tahoe, bahwa diwaktoe toeanja ta'lah 
dapat ia bekerdja sebagaimana diwak   

  

toe moeda oentosk mentjapai maksoed 
dan fjita tjitanja. Karena itoe dia tjinta 
mendjadi pomoeda, dan tahoe poela 
ia, bahwa ditangan pemoeda itoelah 
terletaknja kebabagiaan bargsa dan 
negeri, ditangan pemoeda itos poelalah 
pokok kemadjsean dan kemoendoeran 
oemmat. 

Terang dan njatalah bagaimana pen 
tingnja pemoeda, dan marilah kita 
lihat poela riwajat, siapakah Ossamah 
'Ali, dan Chalid bin Walid, tidak lain, 
ialah pemoeda remadja poetera. Pe 
moeda pemoeda itoe sanggoep dan di 
pertjajai oleh chalifah dikala itoe oen 
toek memimpin bala tentara madjoe 
dalam peperangan dan sebagainja. Ini 
lah didikan jang dipentingkan oleh 
Nabi Besar Moebammad saw. mendi 
dik kepada pemoeda pemoeda itoe, 
berani dan bidjaksana, serta mempoe 
njai ilmoe jang tjoekoep oentoek di 
pergoenakaunaja nanti dibelakang hari. 

Dimana ini lihatlah poela gerakan 
pemoeda2 diloear negeri, ditanah Me 
sir dan Arab dan lain lainnja, Sjoeb- 
banoel Moeslimin dan sebagainja, 
menggontjangkan tanah Mesir akan 
gerak mereka itoe. Tetapi kita kem 
bali melihat soerat ke Indonesia ini, 
soenggoeh amat menjedihkan, Gara - 
kan apakah dan boeah apakah jang 
telah mereka perdapat, sekalipoen soe 
dah banjak djoega matjam gerakan 
pemoeda2 kita itoe.— 

Karena itoe, inilah jang mendjadi 
pokok dalam gerakan Pemoeda Moe- 
hammadijah, menoedjoe persatoean ke 
bangoenan dan ketinggian oommat ser 
ta Agama. 

Dari itoe pokok dalam mentjapai 
tjita tjita kita itoe, tidak lain dengan 
djalan didikan dan menambahkan 'il- 
moe pengetahoean, jang disamping itoe 
rasa ke insjafan dengan boedi pekerti 
jang baik, haroes poela ditanamkan 
kepada pemoeda pemoeda dan poetera 
poetera kita itoe. Tidak lain harapan 
kepada kaoem bapak terostama, ialah 
akan mendidik dan menoentoen anak 
anaknja serta bekerdja bersama sama 
dengan memadjoekan gerakan Pemoe 
da kita ini, Pemoeda Moehammadjjah. 
Dengan itoe, moeliah mocdahan akan 
tertjapailah maksoed kita, akan kera- 
balilah Agama Islam kepada masa ke 
emasan sebagi sediakala. — 

Ditoetoep djam 12 tengah malam, 
dengan selamat, 

Congres — ke 28 

Menoeroet poetoesan Madjlis Tan 
wir (sidangnja Hoofibestuur Moeham 
madijah dengan sekatian Consul2nja) 
jang telah diserahi oleh Congres oen 
toek menetapkan ( memilihnja) tempat 
Congres Moehammadijih jang akan 
datang, maka telah dioemoemkan da 
lam Sidang Combinatie, bahwa Cong 
res ke 28 akan ditepatkan di Medan. 
Memang Daerah Pesisir Timoer me 

lamar Congres ke 28 itoe. Bersedialah 
oentoek ke Congres Medan. 

(akan disamboeng) 
sewa (9 en | KENA Aa 

GG. di Bandoeng 
Peroesabhaan2 dan per 
baikan roemah 

Diwartakan, bahwa padu malam 
Sabtoe jang baroe laloe, djam 9,10 
Wali— Negeri, dengan pengiringnja de 
agan menocempang kereta—api—extra 
telah tiba di Bandoeng, dimana de 
ngan seketika itoe djoega dilakoekan 
koendjoengan keroemah resident. 

Pada hari Sabtoe pagi laloe dilakoe 
kan perdjalanan dengan mencempang 
mobil dan melaloei regentschap2 Ban- 
doeng, Garoet Tasikmalaja dan Tjiamis 
dimana Wali Negeri memperhatikan 
dengan soenggoeh soenggoeh tentang 
keadaan peroesahaan2 disana dan djoe 
ga terhadap perbaikan roemah roe 
mab, berhoeboeng dengan pemberan 
tasan penjakit penjakit pest, 

Pada hari Miaggoe (kemaren) telah 
bertolak ks Betawi lagi dengan me- 
noempang pesawat Lockheed Super 
Electra, 

—. 

MADOERA 

Pembantos kita 'menoelis dari Pa 
mekasan : 

Pohon pohon asam jang soetji 
Kalau doeloe pohon asam itoe di 

anggap soetji dan jang berdiri ditepi 
djalan djalan haroes ditebang oleh pe 
rintah provinciaale raad dan diganti 
pohon mahonie, maka ada beberapa 
dari pohon pohon jg besar itoe jg te 
tap berdiri, tidak ditebang. Hal ini 
ternjata poela pada peristiwa jang ba 
roe ini, jaitoe sebatang pohon asam 
jang mempoe jai tangkai jg banjak 
boeahnja dan berdiri didepan roemah 
keloearga O di Seemenep, telah patah 
dahannja soenggoehpoen tidak ada 
angin jang bertioep. 

Oentoenglah keroegian ta? berapa. 
Sebentar sesoedah itoe maka pembe 
sar pembesar telah diberi tahoekan ten 
tang soal ini. Tetapi pohon itoe be 
loem djoega dipotong poentjaknja soe 
paja bahaja lebih besar tertjegah, se 
bab orang tak berani. 

Dan lagi kepala waterstaatdienat   tak ada. 

        

     

    

) 
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Kerapsn tahoenan 

Pesta pesta rakjat Madoera soedah 

dimoelai pada tgl. 31 Juli di Sampang 

dengan kerapan. Sesoedah pada bari 

Rebo 10 Augustus nanti kerapau di 

Pamekasan diadakin, maka sebagai 

djoega oentoek merajakan perpisahan 

kelsearan resident, disinipoen akan di 

adakan kerapan poela pada hari Ming 

goe 14 Aug. 5 
Adapoen tgl.2 jg telah ditetapkan di 

Soemenep dan Pamekasan ialab: 
Selasa 2 Aug. kerapan di Waroe. 

Rebo 3 Aug. di Kedoengdoeng (Sam 

pang) Djoem'at 5 Juli di Ketapang 

(pantai Oetara) Sabtoe 6 Juli di Pegan 

tenan: Senen 22 Aug. di Goeloek—Goe 

loek (SoemenepJ: Kemis 25 Aug. di 
Bioeto (Soemenep), Djoem'at 2 Sept. 

di Gajam (poelsu Sapoedi) Minggoe 

4 September di Soemenep, Rebo 

Sept di Soemenep. K3 
Dalam pada itoe tgl. tginja didis 

trik Bangkslan masih beloem ditetap 

kan. 

Ketoprak ,Roekoen Santoso” 

Di Pamekasan moelai main keto 

prak ,Roekoen Santoso“ dan mengam 

bil tempat di kampoeng Gb oerem. 

Ketoprak diatas berasal dari Solo di 

bawah pimpinan tosan R, Hadiwinoto. 
Idin mengadakan pertoendjoekan 

dipoelau Madoera lamanja 8 boelan, 

Dalam salah satoe pertoendjoekan 
jang kami koendjoengi nampaklab 

bahwa bahasa jang dipakainja ialah 
bahasa Madoera. 
f —0— 

Kadaster 

Diperkenankan oentoek pergi perlop 

keloearnegeri lamanja 8 boelan, oleh 

karena telah melakoekau djabatannja 

6 tahoen lamanja, toean H. Massier, 

Landmeter pada Kadaster di Bandoeng. 

dengan diidzinkan kelak pada tanggal 

1 Juli 1939 jang akan datang oentoek 
meletakkan djabatannja. 

Dipindahkan dari Kadastereerings- 

kantceor di Betawi ke Kadasterkantoor 

disanzs Mantri-kadaster kelas 1, toean 

Sastromihardjo II dan mantri mantri 

kadaster, 
Hadisoeparto dan Oerip. 

Boeat sementara waktoe diserahi de 
pgan djabatan Mantri-kadaster di Ban 

doeng, tocan toean Achmad Marbadi, 

Djadja Somaatmadja, E gkar Soewi 

lasendjaja dan Hoedsjat Effendie, ke 

semoeanja ini kini partikoelir jang ma 
sih beladjar di Kadastercursus di 
Bandoeng. 

Ma Ogan 

Mutatie goeroe Bogor 

Moelai cursus sekarang di Gamean 
telijke Standaardecholen Bogor diada 
kan pertoekaran goeroe seperti beri 

koet: 
Dari Gem, Standaardschool No. 2 

t. Bakri Atmadikoesoema ke No 5. 
Tosan G. Natasasmita ke No 8. Da- 

ri No 4 t, Moh. Ikua ke No 2. Tnean 
Sasmitadjoemena ke No 7, Dari No 5 
t, Djoehanoedin ke N» 3! Dari Ns 6 

t, Darmaatmadja ke No 4 Toean Djoem 
brah ke No 2. 

Dari No 7 t. Soekardi ke No 4, 
Njonja Armajati Aboebakar dari 

Pamoelangan Isteri School dipindah ke 
MVS No 2 Tasikmalaja. 

Nona Djoehriah Suria dari Pamor 
langan Isteri djoega pindah ke MVS 
No 2 Soebang. 

man 

Diserahi dengan djabatan voorzitter. 

Diserahi dengan djabatan vovizitter 
landraad2 di Samarinda dan Kotaba 
roe, toean Mr A van der Wind, kini 
ambtenaar jang diperbantoskan kepa 
da voorz'tter landraad di Djokjakarta. 

— 0— 

GAROET 

Perojaan sekolah Moehammadijah 
- Pembantoe menoelis : 

Berhoeboeng dengan toetoep tahoen 
peladjaran, maka sekolah2 Moeham- 
madijah di Garoet telah mengadakan 
perajaan tahoenan, 

Perajaan ini terdiri dari 4 sekolahan 
jaitoe: Standaardechool, Instituut, Al- 
hidajah Ibtideijah dan Woestho dan 
Aisjijah School, 

Mengambil tempat di Schoolgebouw 
jang letaknja dikampoeng Lio. 

Perajaan ini dilangsoengan pada 3 
malam bertoeroet toeroet, jaitoe pada 
malam Selasa, Raboe dan Kemis. Se 
dang pada malam Selasa dan Raboe 
dilakoekan sebagaimana perajaan bia 
sa, beberapa anak moerid memper 
toendjoekkan ketjakapannja dari boe 
ah peladjaran jg diperoleh dari seko 
lah sekolah tsb dan pada malam Ka 
misnja diadakan pertoendjoekkan to 
neel jg dilakoekan oleh moerid moe 
rid itoe sekolah djoega, 

Pada pertoendjoekan toneel itoe, ki 
ta lihat soeatoe tjerita jang menjata 
kan bagaims3vakah gerangan seseorang 
anak jang melandjoetkan peladjaran 
nja dan seorang poela jang tiada dapat 
melandjoetkan karena mendapat gang 
goean dari orang toeanja. Memberan 
tas kemoesjrikan poen pada tjerita 
itoe ada poela terselip. Perhatian orang 
memoeaskan djoega, 

  

toean toean Kartawidjaja,- 

      

    sea 

Leprozen besiryling dalam regent- 
schap Bangkalan 

»Antara” mendapat kabar, bahwa 
oentoek kepentingau Lepr zonbestry 
ding dalam regentschap Bangkalsen 
telah ditetapkan toean Dra, PB, Soe- 
prapto boeat waktoe satos tahoen lama 
oja, dimoelai pada boelan Juli jang 
jang liwat, Beliau doeloe berkedoedoe 
kan-dipoelau Kangean dalam dienst 
itoe djoega, dari reg. Bangkalan, tidak 
ada 'peroebahan boeat tahoen depan 
akan ditempatkan dalam reg. Pame 
kasan. 

Toean Mr. Ko Siok Hie 
Diangkat mendjadi advicast dan 

precureur pada RvJ, di Semarang, t. 
Mr. Ko Siok Hie di Djokjakarta, 

Perlopnja diperpandjang 

Menoeroet berita dari Ministerie van 
Kolon'en perlopnja ambtenares, ja'oi 
Mej, H. van der Waals, jg dibelakang 
hari ini Kuropeeseh hoofdonderwijzsres 
di Mulo, oleh karena sakit telah di 
perpandjang dengan 6 bl, lamanja, 

aya Th 

Mengoempoelkan tembang Djswa 

Atas titah dept. van onderwys di 
Betawi, maka R Soekotjo onderwijzer 
pada Siswoschool ialah HIS di Mang 
koenagaran (Solo) telah pergi ke Oost 
Java .boeat mempeladjari dan me 
»goempoelkan beberapa mstjam tem 
bang Djawa, jang biasa ditembangkan 
oleh pendoedoek diseloeroeh Djawa 
Timoer itoe. 

Kalau soedah terkoempoel akan di 
bikin mendjadi boekoe tembang, de 
pgan pakai noot jang akan dipergoe 
nakan boesat mengadjar tembang di 
Ini. scholen gouvernement, 
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Milam—pertemoean Kebatiaan 

Pada malam—Sabtoe jl, Juli ini di 
roemah RML. Taroemoeljono di Ke 

rangdowo (Klaton) telah diadakan per 
temoean, oentoek mendengarkan le- 
zing tentang pengetahoean kebatinan. 
jang dikoendjoengi lebih kserang 100 
orang, kaoew poetri ad». 

Setelah psrtemosan diboeka seperti 
biasa, laloe diadakan lezing oleh R. 
Wignjodiwirjo, RML, Taroemotjono 

dan seorang tamoe dari Soulo. Sesoe- 
dah diadakan pertaojaan dan ketera 
ngan, djam 12 malam pertemosan di 
tostoep dengan selamat. 

Peroja'an Taman Siswa 

Pada malam Minggoe jl. ini pergoe 
roean ,TS.“ di Pedan (Klaten) telah 
diadakan keramaian, oentoek rieng- 

gembirakan ansk moerid, berhoebseng 
dengan pergantian tahoen cursus barae 
dengan diadakan pertoendjo kkan wa 
jang-koelit, jang dihadliri oleh semoea 
orang toea dari moerid moerid dan 
beberapa tamoe, 

Hari Saptoe pagi diadakan openbare 
les, jalah memberikan diploma kepads 
jang keloear dari pergoercean itoe. Ws 
kilnja Ki HD. djoega hadlir, 

Diangkat mendjadi voorzitter 

Diangkat mendjadi td. voorzitter 
loear—biasa kedoea landraad2 di Mo 
Ajokerto dan Djombang, toean Raden 
Soeparto, kini td voorz loear biasa di 
Soerabaja dengan ketentoean, bahwa 
Djombang telah ditoendjoekkan tem 
pat kediamannja, 

Diangkat mendjadi voorz landraad 
landraad di Modjokerto dan Djombarng 
toean Mr Mas Koesnoen Tjitrowardhejo 
kini voorzitter di Keboemen. 

Diangkat mendjadi td voorzitter loear 
biasa di Soerabaja toean Mr LJJ. van 
der Kaaden, kini voorzitter landraad 
landraad di Kandangan dan Amoentai. 

Diangkat mendjadi voorzitter land 
raad di Keboemen, toean Mr H Veld 
borst, kini voorzitter landraad landraad 
di Samarinda dan Kotabaroe. 

ag 

Dierenbescherming bekerdja keras 

Dari kota Klaten banjak sekali per 
hoeboengan kaoem dagang ketjil2 jang 
kasar di mans2 tempat sekitar dan 
daerah Klaten, jalah pasar pasar: Wedi, 
Djatinom, Bajat, Pedang, Masaran, 
Delanggoe dan lain?nja. Hampir se 
moea orang bakoel daa barang pen 
dj-ealannja itoe menocempang kereta 
sewan (andong). 

Meskipoen dari pihak dan dieren 
bestryding soedah sama bekerdja ke 
ras, tetapi masib banjak sekali kenda 
raan terseboet diatas dimoeatnja orang 
dau barang dagangan lebih dari mes 
tloja, hingga orang masih haroes bela 
djar perasaan kesihan dan sajang ke 
pada koeda penarik andong itoe.   
     

  

Djepang 
Soal Changkufeng 

Tokio, 31 Juli (Reuter): Pembesar 
pembesar Djepang semalam mengada 
kan larangan peroemoeman atau ko 
mentar serta pemberian kabar kabar 
sendiri terhadap peristiwa diperbatasan 
Sovjet—Mandsjoeku» dan peristiwa di 
Changkufeng, sekingga sek. jang terbit 
pagi hari ini hanja memoeat m3'loemat 
ma'loemat opisil sadja. 

Kabar angin mengatakan, bahwa ma 
sih teroes terdjadi pertaroengan perta- 
rosngan disana, 

Prins Kanin, Cbef Ganerale Staf. 
memoetoeskan pakansinja, dan dari 
Hakone balik ke Tokio, 

— Raga Na 
Expedit'e ahli2 ilmve boemi 

Tokio, 31 Juli (Domeij. Menoe- 
roet warta dari Peking, telah berang 
kat segerombolan expeditie jang diki 
rimkan oleh Koninklijke Ardrijkskuo 
dige Genootechap negeri Denemarken, 
bari ini dengan kereta ap' dari Kal- 
gan boeat pekerdjaan exploratie di 
Mongolia Dalam. 
Pembesar2 Militer Djepang membe 

rikan bantoean, jang terdiri dari abli 
abli dari Haasiand Ohristiaans dav 
Deensch Mongcolseb, serta 2 orang 
Avntbropoloog bangsa Deen Gonibeeh 
dan Jacobsen. 
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Perantijis 
Wiedemsan di Parijs 

Tidak diakoei oleh Pe 
rantjis dan Djerman, 

Transccean mewartakan dari Parijs : 
Berita berita dari Pers Inggeris jangj: 
menjatakan, bahwa adjudannja Rijks- 
kanselier Hitler, ja'ni kapten Wiede- 
mann jg kini berpakaian pereman ber 
diam di Parij: itoe, maka berita berita 
ini sama tidak diakoei oleh pembesar 
pembesar Perantjis dan Djerman, 
Ambassade Djerman telah menera-g 

kan, bahwa kapten Wiedemann ito 
sama sekali tidak akan bertolak ke 
Psrijs, dan djoega sekali kali ia tidak 
akan ditoenggoe kedatangannja di Pa 
rijs itoe, 

Berita berita tentaug hal ini boleb 
djadi betoel, oleh karena berhoeboe- 
ogan dengan kabar angin jang menja 
takan, bahwa priuses Hobenlobe jang 
biasanja mendjadi gasivrouwuja kapten 
Wiedemann dan menoedjse ke Pa'ij:, 
dimana ja laloe bersinggah didalam 
Ritz-botel, djika Wiedemann pada ke 
tika itooberdiam di Londen. 

Ketika orang menanjai orang dida 
lam hotel terseboet, maka ternjatalah 
sekali, bahwa prinses itoe hanja boeat 
sementara waktos sadja bsrdiam di 
botel itoe, dan kini orang masih br 
loe mengetahoei djoega, kearab ma 
aakah prinses terseboet akan pergi, 
sesoedahaja bersinggah di hotel ini. 
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Palen 
Orang beloem mengetahoei tentang 

besarnja keriboetan di Palestins 

Dari Londen diwartakan, bahwa 
Malcolm Mac Donald, seorang minis 
ter oeroesan tanah djadjahan Inggeris, 
telah menerangkan didalam pidatonja 
dipersidangan Lagerbuis tentang kea 
laan di Palestina, akan tetapi walau 
psen keriboetan di Palestina itoe ter 
djadinja soedah sekiaa lamanja kim 
djoega orang masih beloem mengeta 
hoei tentang kebesaran keriboetan ini 
dengan sesoenggoeh2oja, 

Lebih landjoet minister terseboet 
menerangkan djoega, batiwa poesat 
keriboetan ini letaknja diloear Palesti 
na. Sebagaimana telah diketahoei 
orang2 Arab jang bersendjata itoe te 
lah melintasi tapel wates Palestina, 

  

Dipetjat dengan hormat dari 
"Ss Lands Dierst 

Dipetjat, moelai pada tg 30 Juni 
38, atas permintaanpja sendiri dengan 
hormat dari 's Lands dienst, t Mr J 
Folpmers, rechterlijk hoofdambtenaar 
Op non-activiteit, jg dibelakang 5ar) 
ini President dari Raad van Justitie 
di Padang, dengan dioetjapkan diper 
banjak terima kasih atas djasa djasanja 
kepada Negeri, 

Diangkat aendjadi advoeaat 
dan procureur 

Diangkat mendjadi advscaat dan 
procureur pada Hosoggerecbtshof di 
Indonesia, toean Mr O H Mahler di 
Betawi.   A—   

  

  

    

  

  
    

  

bali.       
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S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel — 
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SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 
Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 

lai dari harga moerah sedang sampai ke- 

pada harga jang haloes. 

Teroetama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 

batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 

toean kaperloean sendiri. 

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
(15 — sampai 1 50.—perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 

A eh Pe. f 3.—sampai harga ( 10,—perlembar: Atoer 

Er SAE eeng lah perijobaan pada adres kita ini, pesan- 

Aa AON lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 

ak selamanja diatoer dengan rembours alau 
oeang foean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 

leh di toekar atau ocangtoean di kirim kem- 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

Djokjakarta 

PERTJOEMA.   
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Tanjakanlah pada toko toko Kitab dan Agent-Agent 

(God en Zijne Schepselen A F 0.25) 

Jiangkok 
Djepang hendak mendaratkan pasoe 

kannja di Siao Chihkou 

Fihak Djepang membantah dengan 
keras, bahwa mereka telah mendoedoe 
Ki Husugusi di'pantai cetara Yangtse 
diprovinsi Hupeh Jstara, Tetapi da 
lam pada itoe fihak Djepang akan 
menijoba mendaratkan pasoekanuja di 
Siao Chihkou depan Kiukiang. 

  

  

  

Pasar Betawi 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg terima digoedang pendjoeal 
f 10,40. aan 
Teposng terigoe: tjap Kodok 

f 220, Koeda merah f 2.10, Boeroeng 
kaleng f 210, Harrison f 2,10 dll tjap 
f 2,05 per bantal. 

Minjak kelapa: per blik dari 
14374 kg bruto f 1 512. 

Bawang merah: harganja ada 
koeatan, Tosliap f 1250, Tiongtoa 
f1i,— per 100 kg. 
Katjang tanah: per 10) kg. 

dari f 9— sampai f 925. 
Emping blindjo: Labosan no 

1f 2750 no 2 f 2450 Tjilegon nol 
f 27— no 2f 22 per 100 kg netto, 

Kentang: per 100 kg f 7.75. 
Harga tsb mdnosroet pendjoeal di 

Pintoe Ketjil. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

(580 sampai f6 25 per 100 kg. Lon 
don noteering naik 2/6, kwaliteit Straits 
11/5/0 pond,st per ton mom. 

ks
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Katjang kedele: Gendja Te- 
gal (6.72 nom., mata hitam Djember 
fvub Probolinggo f5 66 nom., mata hi 
tam Panarcekan fvb Panaroekan boeat 
lev, le helft Aug. f591 dan 15.99 ke 
dele Ampenan fob Ampenan boeat 
Singapore lev. Sept, djadi f866 per 
100 kg. 

Tapioca meel: Kwaliteit Me 
diam bseat roepa roepa merk dari 
f 315 sampai f 3,35AA f 370 pen 
djoeal per 100 kg. 

Ladaitam Lampoeng:ek, 
Telok kemaren ada djac lev. Aug. 
Oct f£ 15:20 Sept-Oct f 15 . Oct-Dec, 
£ 1550, Nov.-Dee f 1560 dan Jan 
Mrt f 26.— 

Harga ini hari lev Aug-Sept f15,05 
pembeli, f 1530  pendjoeal. Oct-Dec 
f15 35 pembeli, f15 50 pendjoeal. Ek, 
Batavia djadi lev. prompt f15.25 ini 
bari lev Oot-Dee f1525 nom per 100 
kg London noteering tetap 2 11/16 dp 
lb. pembeli. 

Lada poeti Muntok: fob 
Pangkal Pinang kemaren ada djadi 

lev. Aug. f 2275 ivi heri f 22.60 
nom. per 100 kg London noteering 
3 13/16 d.p. Ib. pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampong: 
15 pCt ek. Telok lev. Aug-8ept. f10.05 
pembeli, f 10,30 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren dji 
di lev. Aug. sampai Dee. f 1.10, lev, 
Juli D-e. 1937 f 107. Ioi hari djadi 
sedia f 1.10 Aug f 110 Oct Dec f110: 
lebih djaoeh f 1.071, pembeli, f 110 
pendjoeal, Botat lev lain th f 1.07iy, 
now. 

Karet: sedia kemaren ada djadi 
Java Std, Oreps 28'/4, ini hari Java 
Std Sheets 27, Java Btd, Crepe 28cts. 
nom per "2 kg. 
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