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Ak “Renter mewartakan dari Moskou, 
poenjai perasaan anti-Djepang, orang 
kara di Moskou sama berpendapatan, 

00. Sovjet tidak berhadjat jang demikian 

. Serangan Roeslan 

c siapakah daerah 

meneroes 

    

— Hallo Tokio, kita tidak takoet ! 
| Tidak ekan meng'akibatkan perang ? 

bahwa walaupoen ra'fjat Sovjet mem 
orang asing jg tahoe doedoeknja per 
bahwa peristiwa peristiwa jg terdjadi 

'Giperbatasan ini tidak akan meng'akibatkan psrang, karena Pemerintah 
itoe, 

Meskipoen demikian, keadaan sangat pelik dan membahajakan. 

Tempat kedoedoekan pasoekan Djepang dibom 

Menoeroet Domei dari Tokio, Ministerie Perang memperma'loemkan 
dengan opisil, bahwa pasoexan-pasoekan artillerie Sovjet sebentar-sebentar 
masih menjerang kepada tempat-tempat kedeedoekan Djepang didaerah 

. perbatasan, 
Menoeroet berita-berita 
tidak beroebah-roebah, 

Djepang minta damai 

itoe 
jang diterima hari ini, peri-keadaan disana 

- Dari Tokio, Havas mewartakan, bahwa Herinouchi telah meminta ke 
pada Smetanin, soepaja perumintaan Pemerintah Djepang segera disampai 
kan kepada Pemerintah di Moskou, ja'ni oentoek membikin berhenti sega 
la perseteroean antara kedoea negeri itoe, . 

Pehak Roes teroes meneroes menjerang. 

Doraei mewartakan dari Tokio, bahwa doesoen doesoen Kojo dan Sczan 

  

“(Korea oetara) semalam djam 1 laroet tengah malam dengan serampangan di |. serang oleh barisan artillerie Sovjet dari Poshihtung, Heinangshantungdan | , 
—. Maanshan, diseberang soengai Tumen, demikian berita jang diterima darj 

—. Korea sebelah oetara. 

Men Aa aa Sa 

Pasoekan “Djepang kena hoe 
— djan peloeroe 

— Lebih djaoeh dikabarban oleh Domei 

- lereng boekit-boekit Changkufeng dan 
| Shaoteaoping seakan akan bandjir pe 
“ Ioeroe dan bom-2pi Sovjet, : 

Sebentar sebentar terabakan bom api 
itoe diselangi dengan granat (bom pa 
tjaroeta), demikian kata berita dari 
perbatasan, 

  

Pasoekan pasoekan Sovjet jg berlin 
doeng diri dibelakang-meriam meriam 
pada laroet tengah—malam mentjoba 
menjerang pertentaraan2 Djepang, te 
tapi mereka terpoekoel moendoer. 

Berita itoe lebih djaoeh mengatakan 
bahwa ada beberapa banjak tank tank 
(dan meriam besar besar tadi malam 
didatangkan dari Novokiesk. 

Banjaknja tank jang ikoet 
5 menjerang 

Dari Keyo diberitakan, bahwa jang 
ikoet bertempceran kewarin ada 230 
boeah tank di Boekit Changkufeng. 

Demikian oedjar ma'loemat Tentara 
Korea jang terbit pagi ini. 

Tentara cedara Djepang beloem 
dinaikkan 

Terdorong oleh keinginan sospaja 
kedjadisn djangan mendjalar mendjadi 
besar, maka tentara Oedara Djepang 
beloera menerima perintah oentoek 
naik keoedara, meskipoen bertoeroet 
toeroet terdjadi serangan serangan dari 
oedara dan penembakan penembakan 
Sovjet ditempat tempat terboeke, tidak 
hanja di Mandjsoeko tetapi djoega di 
Korea, demikian kata seorang djoeroe 
bitjara kantor Menteri Perang. 

Tapoen mengatakan, bahwa boest 
sementara waktoe sekarang ini pihak 
penjerang itoe hanja dilawan dengan 
meriam meriam penembak keoedara, 
bahkan beberapa boeah pesawat dapat 

—. dircentoehkan, Sg 
0.0. Lebih landjoet ia menerangkan bah 

wa sekarang ini tergantoeng kepada 

  

s
e
h
 

: 

— kesabaran Djepang, dan kelsk Djepang 

Djepang memadjoekan 

“dari Tokio, bahwa tempat tempat ber| 
doedoeknja pasoekan2 Djepang dilereng | 

r : Ep 

oesoel 

jdjika Sovjet Unie teroes meneroes ber 
sikap provokasi itoe. 

Changkufeng djatoeh kelangan 
Roes lagi? 

KPH, mewartakan dari Londen : 
Pada hari Kemis (kemaren) radiostati 
on di Londen menangkap berita radio 
dari Chabarovsk, jg mengatakan, bah 
wa Kemendan pasoekan pasoekan Sov 
jet diperbatasan Siberia—Mandsjoeko 
mengirim rapport. 

Didalam rapport 'itoe dinjatakan, 
bahwa bendera Merah soedah dapat 

'kufeng lagi. Tetapi pertaroengan me 
lawan Djepang masih beriskoe teroes, 

Dikabarkannja lagi, bahwa dengan 

toean, terdiri dari 35,000 orang, sedang 

400 boeah pesawat terbang keperbata 
san itoe, 

Radio itoe menghabisi omroepnja de 
ngan perkataan perkataan: , Hallo, 
Tokio, kita tidak takoet !« 

Kepoenjaan siapakah Changkufeng 
— xtoe? 

Aneta-Phohi jang menerima berita 
dari Moskou mengabarkan bahwa 800 
'rat kabar di Moskou bari ini memoe 

an Roeslan - Tiongkok 1886, dima 
na ditentoekan dengan terang ba 
tas antara Siberia dan Mandejoeko. 
| Menoeroet perdjandjiin ini daerah 
jg sekarang mendjadi reboetan itoe, 
memang benar bahwa daerah ini ke 
poenjaan Roeslan. . 
Gambaran (cliche) itoe disertai ketera 
ngan,bahwa Pemerintah Djepang pada 

1tg115 Juli jbl ini baharoe merasa mem 
Ipoenjai hak atas daerah itoe. 

Oesoel Djepang 

.Menoeroet berita berita jang tidak 
opisil, Djepang hari ini memadjookan 
oesoel kepada Roesian boeat menjele 

Isaikan kedjadian2 di perbatasan itoe. 
Antara lain lain oesoel Djepang itoe, 

ialah : sanggoep menjoeroeh moendoer 
pasoekan pasoekannja, asal sadja Roes   akan merasa terpaksa menjoeroeh ter 

bang Tentara Angkatan Oedaranja, 

“ 

  
poen soeka mengoendoerkan tentera 
nja dari sitoe, 

berlakoe 

ai 

    

teroes 

Lagi poela, Roeslan haroes ber 
djandji, soepaja keadaan tinggal begi 
toe dahoeloe, sampai datang ketetapan 
|dari Komisi penentoean-Batas, ja'ni 
menetapkan, hak siapakab Ohang 
kufeng itoe. 1 

Kojo ditembaki Sevjet lagi 

Tokio, 4 Aug (Domei), Makloemat 
menteri peperangan. memoeal: kota 
Kojo pagi ini ditembaki lagi oleh Sov 
jet sampai djam 10 tetapi oentoenglah 
tak ada TON: Dalam pada itoe di 
batas batas kini soedah aman, dan si 
tuasi oemosm hampir tak ada peroba 
hannja, 

Pembesar Djepang moesjawarah 
soal Changkufeng 

Tokio, 4 Aug. (Domei) Pembesar 
pembesar tinggi bersama sama mi 
nisteri perang, antaranja menteri Ita- 
gaki, wakil menteri Tojo, telah me 
ngadakan moesjawarah pada siang ini 

.loentoek mempersoalkan hainja Chang 
kufeng.   

ditantjapkan dipoentjak Boekit Chaag: 

tjepat Djepang mengirimkan bala ban 

disamping itos didatangkan poeia 

at portretnja (Clich&) dari Perdjandji| 

  

  

Habis didjeksi teroes meninggal 

“Polisi menjelidiki 
Aneta mewartakan dari Pematang 

Siantar, bahwa didalam Landechaps 
'hospitaal disana kemarin, seorang anak 
perempoean setelah diberi injeksi te 
roes meninggal. 

Pihak HPB melakoekan penjelidi 
kan akan kedjadian ini. 

menga t 

Sultan dari Langkat 

Anip-Aneta mewartakan dari Genua 
bahwa disana telah tiba Sultan dari 
Langkat dengan permaisoerinja dan 
2 poeterinja dengan menoempang ka 
pal “Marnix", : 

Sultan ini akan melakoekan perdja 
lanan ke Itali, Zwitserland dan Djer 
man dan kelak pada tgl I4 Aug jad 
akan tiba di Den Haag. 

Keloear masoeknja barang 

Di Tanah Seberang. 

Menoeroet tjatatan jacg ada pada 
kantor Statistik selama boelan Juni, 
barang jang dimasoekkan ketanah Se- 
berang 59,000 ton (bruto) seharga 
f 12,100.000, sedang jang keloear dari 
sitoe 30.000 ton (bruto) seharga 
f 35.300.000. 

N.V, Peter Panoenden 

Bajar 27,000 roepiah 
boeat keroegian Philips, 

Pengadilan Mahkamah Tinggi di 
Betawi, kemarin telah mendjatoehkan 
kepoetoesannja terhadap octrooi pro- 
ces jang terkenal, jaitoe paberik lam 
poe Philips lawan N.V. Peter Panoen 
den dan direktoernja, ja'oi toean T, 
P- Tan 

Jang mendjadi pokok ialah Neder 
landsche Octrooi 9269, haknja Philips, 
mengenai tjaranja membikin luchile- 
dig kepada bola bola lampoe. 

Hakim berpendapatan bahwa benar 
lampoe ,,P. D.“ melanggar, baik lam 
poe jg memakai uitpompbuis loeroes, 
maocepoen bengkok. : : 

Oleh karena itoe pengadilan mendja 
toehkan hoekoeman, bahwa n, v, Pe- 
ter Panoenden dan direktoernja ha     roes membajar keroegian kepada Phi- 
lips f 27.000, : 

Djoem'at 5 Augustus 1938 

nja, atau keterangan2 lain. (Aneta). 

. tentang nasibnja kaoem pegawai haven 
'bedrijf rendaban. 

Sesaat 

  

ii 

Sekolah Hakim tinggi 

Loeloes dalam oedjian doktoraal ba 
hagian pertama toean toean A.M. 
Tambvenan, Hidajat dan Machmoed 
Rem. 

Loeloes dalam oedjian kandidat ba 
hagian pertama toen2 Th, A. Doorn- 
weerd, P.Siregar dan M. Polak. 

— (GG) — 

Pssar Malam Asib di 
Koedoes 

»Comite Pasar Malam Asib“ Koe 
does mengabarkan bahwa sekarang 
telah pasti diambil kepoetoesan oen 
toek mengadakan Pasar Mslzm nanti 
tanggal 30 Augustus (Selasa) sampai 
tanggal 10 September 1938. jad. 

Comite tsb. saban hari sedia di 
Paseban Aloon aloon Koedoes oentoek 
melajani publiek teroetama bagi mereka 
jang akan memasang reclame dsbnja jg 
berhoeboengan dengan perdagangan 

2g — 

Pemilihan di Bandoeng. 

Darigolongan Tionghoa 
Pendoedoek Tionghoa di Bandoeng 

boeat 3 kerosi di Gementeraad telah 
memadjoekan 17 orang kandidat. 
Antaranja ada seorang wanita (Aneta) 

Nisib kaoem havenbedrijf 

Dalam Dewan Rajjat. 
Tadi pagi datang djawab pemerintah 

Pemerintah mendjawab dengan mem 
poeaskan sekali atas pidatonja t Otto 
Iskandar di Nata, seperti tentang be 
kerdjanja berat, onderstand, dan jaar 
kaart. 

asn bm 

Runciman di Praag 

Pers Djerman terke 
djoet tentang peristi 
waperbatasan, 

Berlin, 4 Augt (Zeesen): 
Berhoeboeng dergan doea bocah 

pesawat terbang militer Tsjecho Slo 
wakija melaloei perbatasan Djerman, 
maka seorang wakil Djerman telah 
memadjoekan protes keras kepada Pe 
merintah Tejecho Slowakija di Praag. 

Didalam district, dalam mana ada 
sebocah tempat jg namanja Glatz, o- 
rang soedah terkedjoet sekali tentang 
pelanggaran perbatasan ini. 

Sementara itoe orang  tertj engang 
sekali tentang kenjataan, bahwa djoe 
roe terbang itoe dengan gagah berani 
melakoekan tindakan ini, 

Dengan terang sekali orang menge 
tahoei djoega, bahwa penoempang2nja 
itoe telah membikin potret tentang 
kedjadian2 jg strategisch di Glatz. 

Pengganti Dr Soetomo di Nias 

t Dr Soetopo. 

Kita tahoe, bahwa marboem Dr Soe 
toms selain bekerdja dalam pergerakan, 
poen djoega mendjadi leeraar (goeroe) 
disekolah. tabib, Nias, di Soerabaja. 

Karena tempat ini sampai sekarang 
beloem terisi, maka sepandjang pen- 
dengaran kita, jang mengganti ialah t. 
Dr Soetopo jang ada di Betawi. 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Harga lossenummer 10 cent 

Changkufens 

  

Penting 

  

Ringkas 
Samboedjo Kampioen Malaka, 

Dari Singapoera diterims ka 
bar, bahwa dalam pertandingan 
heeren-single goena mereboet ti 
tel kampioen Malaka, seperti per 
nah diberita dalam ssk bahwa 
Samboedjo dengan Liem Djoe 
Djiem mengadoe kepandaian da 
lam ' finale, Samboedjo dengan 
moedah bisa menang dengan 
6—1, 6—2, meskipoen tidak bo 
leh disangkal bahwa Liem ber 
main dengan sangat rapi dan 
bagoes sehingga menjebabkan 
Samboedjo mengeloearkan sege 
nap tenaganja. 

Pertandingan ini adalah salah 
satoe dari finale jang terachir da 
lam tournooi, 

Jang sangat mengherankan ia 
lah kekalahan doea saudara Goon 
melawan Kamis dan Yadi, satoe 
pasangan jang diatoer setjara ke 
betoelan dan mentjoekoepi kewa 
djibannja dengan bagues sekali, 
dan bisa berhasil poela menga 
lahkan Indische Dubbel Gobes 
Samboedjo, 

Alapoen Dames enkelspel ke 
menangan direboet oleh Mies 
Sanson', 

Bokser bokser dari Singapoera 

Ta lamalagiakanme 
noedjoe ke Betawi, 

Atas oesabanja dari pehak par 
tikoelir ta'lama lagi 2 orang kam 
pioen boksen dari Singaposra 
akan bertolak menoedjoe ke Ba. 
tawi. 2 orang bokser itoe falah 
Joe Diamond dan Joe Eagle jg 
masing masing welter dan licht- 
gewicht bokser, 

Kelak pada tanggal 17 Agoes 
toes jang akan datang 2 orang 
bokser terseboet akan ditoenggoe 
kedatangannja disini, oleh karena 
pada tanggal 19 Agoestoes mere 
ka ini haroes berkelahi di Deca 
Park 

Hingga kini moesoebnja mere 
ka itoe beloem ditjari, akan teta 
pi boleh djadi 2 orang bokser 
ini akan melawan Mick dan 
Jimmy Kicks. Pada malam itoe 
ada poela tiga partij2 jang soe 
dah ditoelis didalam programma, 
diantaranja ada 2 amateurpar- 
tijen, 

Selandjoetnja 2 orang bokaer 
dari Singapoera ini akan mela 
koekan perdjalanan keliling di 
Tanah Djawa, Pada perdjslanan 
kembali ke Singapoera mereka 
ini haroes me'akoekan perlawa 
pannja lagi di Bstawi dan boleh 
djadi di Lasar- Gambir, 

Dahoeloe kota Betawi adalah 
seboeah kota jang termashoer se 
kali didalam lingkoengan doenia 
boksen Boemipoetera, akan tetapi 
pada tahoen terachirini agak be 
robah sedikit. 

Kini orang hendak berdaja oe- 
paja oentoek memegang kembali 
kemashoeran itoe tadi, sehingga 
kedatangan 2 orang bokeer dari 
Bingapoera itoe tadi dianggsp se 
bagai permoelaan jang amat baik 
sekali. Djoega Batavia Boksbond 
jang baroe baroe ini didirikan 
soedah menoendjoekkan keaktivan 
nja, oleh karena perserikatan stau 
bond ini telah mempoenjai ran- 
tjangan oentoek mendatangkan 
berbagai bagai bokser di Indo 
nesia ini. 

      ALENDE, AUGUSTUS 1938 
Minggoel—| TJATETAN 

Senen |1 

Selasa | 2 

Rebo 13 

Kemis |4 

Djoem'at| 5 ..Bajar karan 

Saptoe |o|,/Pemandangan”             
 



   
  

   

   
   

  

   

   

  

   

    
   

  

    

    

   

  

edjadian terseboet 

  

k mengandoeng arti apa 
| tetapi sebetoelnja 
agak jang penting 

  

0 Itoe penipoe 

     

   

  

   3 ViJ—Persibo, 
Pert gan sepak raga VIJ lawan 

Na 'akan dilangsoengkan 

  

   
  

jang mengganggoe - 
. politie 

Soenggoeh nekat, 
0. tapitjerdik. 

Dalam beberapa hari jang achir ini 
disini telah dapat pekerdjaan 
an ganggoeannja satoe peni 

ng soenggoeh nekat dan tjerdik 
lekatnja ini penipoe jang dikoen 

'joengi dan didjadikan korban orang 
orang jang tidak sepatoetnja bisa ter 

    
    

ran |tipoe, tjoema Directeur Stichting J P 

          

   

     

    

   

  

'Djadi ...?... mel 
ndiri dan oeroesan 

Oo Slowakai, 

api anehnja negeri loearan/jaitoe: 

Inggeris dan Djerman ikoet tjampoe 
aa Djerman mengoeloerkan ta 

ngan, karena — katanja — dimintai 

edang Inggeris, karena « . . 1 : 
soesah bagi kita oentoek menentoekan 

dengan pasti apa sebab Inggeris ikoet 
|. #jampoer tangan, 
| dapat mendoega | | 

20 Dalam keadaan biasa, seorang se 

Ten La Konrad Henlein itoe seorang 

|. pengchianat, verrader, kata Belanda, 

Kerena dia meminta pertolongan de 

     
   

  

       

    
   
    
    

    
    
    

   
    

      

    

   

   

2. N 

   

    

| terang terangan pada” negeri 
2 nanya er 4 3 

“dan menghadapi pemer 8 
2: Persis, 0 ti Franco di Spanjol. 

       

  

  

0. Djadi, orang sematjam itoe dalam 
2 kata jang normaal boekan seha- 

| roesnja diadjak beremboek akan tetapi 

| haroes diboei atau diboeang. 

   dan koeat, sedang 
ai tolong seboeah negeri 
perkasa. Dalam menghadapi 

eri jang koeat dan    
   

      

   

  

   
    

   
         

  

   
   

boekan haram tetapi 
litik tinggi penoeh 

djilan demikian itoe ! 

       
   

    

   

    

     

   

     
    

   

     

| Pada hari itoe oetoesan Inggeris t. 
| 'Runciman telah sampai di Praag, 
. iboekota Tjecho Slowakai. P 

   

—.. Dan. .,. pada hari itoe djoega 
'Inggeris di Londen memperingati bari 
perma'loeman perang pada Djerman. 

— Ini bagi kita berarti: Inggeris tjerdik 
kali dalam memilih bari baik. Ma” 
loem tanggal 4 Augusius itoe bagi | 

  

ja ia tidak akan begitoe berani, 

8 pemilihan bari baik tadi, 
Djerman tidak mer2oeng seperti 

. Sebaliknja, Djerman itoe terboe       
     

     

      
    

  

    

   
    
   

  

    

roe-boeroe mepjampaikan pesanan, 
bahwa ia tidak bermaksoed akan me        

  

    

      

  

makai kekerasan terhadap soal Tjecho 
ita 

| Pend : 
dikalahkan o oekoen“ Ingg 

. deng Pa ili hari jang baik sekali. 
| Melihat keadaan demikian itoe, maka 
beroeang merah alias Roes madjoe ke 

pan dan teroes memoekoel pada Dje- 
: (batja berita berita kawat bari 

n kemaren), karena Roes menge- 
bosi, bahwa ,matjan“ Djerman se- 

dang ,gen 

     

ngemetar“ dan ,poesing“, kena 
roeh ,goena-goena“ Inggeris. 

  

     

  

  

    

  

    

     

  

bainja . .. Djepang berdjerit, 
tawa terbaha karena 

| Katakan, poliifek Inggeris tidak li- 

         

   
   
   
    

     & dapat memoekoel Dje- 

tjin dan lifjikl 

Kat MT. 

“oleh partai Konrad Henlein, 

soenggoehpoen kita) 

dalam menentang Sg : Zen tuerintah sendiri. |an, dan minta itoe Directeur beri ke 

    

     
    

  

Tiongkok ketawa dan lebih lebih ke| 
erbahak-bahak ialah ,. Inggeris) 

dengan memindjam ke | 

ho! Coen jang tjoema hampir tertipoe. 
Kini dapat di beritakan poela peni 

yu |poe itoe kembali mainkan rolnja. Tiga 
u|hari berselang penipoe itoe telah bes 

tel pada OTEVA minta pakai taxinja, 
itoe taxi jagoenakan doea har i dosa 
malam Laloe kemaren ia koendjoengi 
seboeah Hotel jg terkenal di Molenvliet 
hotelnja bangsa Europa. 

| Setjara nekat ia djoempakan direc- 
teur itoe hotei, katanja hendak menoem 
ipang disitoeoentoek beberapa boelan 
dan ia baroe sadja dirawat di CBZ 
dan kini dapat idjin tinggal diloear 
sebab perloe moesti dapat hawa dingin 
dengan pesiar dipegoenoengan. 

Ia tjeritakan djoega baroe poelang 
dari pesiar. Oentoek membikin Direc 
teur hotel terseboat lebih pertjaja, se 
ngadja ia tanjakan berapa sewa dan 
makan tinggal dihotel itoe seboelannja, 
dan berapa, voorschot jang dipinta 
nja, Setelah pembitjaraan itos selesai, 
ia katakan bahwa ia akan pergi ke 
CBZ oentoek mengambil koffer pakai 

|sempatan seorang djongos ikoet pada 
nja 

Perminta'an ini tentoe sadja diloe- 
loeskan, setelah tiba di loear, sebagai 
orang jang keloepaan ia kembali lagi 

Iketemoekan Directeur itoe, minta Di 
recteur itoe pertjaja padanja oentoek 
ipindjam osang delapan poeloeh roe 
iah, goena membajar tzxi jang dipa 
kainja dan sekembalinja ia akan bajar 
'itoe ocang bersama oeang voorschot, 

Directeur Hotel itoe poen tidak me 
ngira jang berhadapan dengan seorang 
'(penipoe, dengan segera dikasihkan 
oeang sedjoemlah itoe, 

— Demikianlah texi jang di naiki itoe 
bersama djongos hotel itoe menoedjoe 

Ike O,B Z. setibanja di C.B.Z si djongos 
|dan si soepir di soeroeah menantikan 
Idi loear, ia masoek kedalam, Sedjak 
djam ampat sore hinggadjam sebelas 
malam, si djongos dan si soepir me 
nanti di loear, entah kemana djalan 
nja itoe penipse. 

Tidak heran Directeur hotel terse 
boet terbit tjoeriga terhadap djongos 
inja, laloe tengah malam disoesoel ke 
C.B Z dapatkan si djongos dan sisoepir 
masih termangoe mangoe. Demikian 
lah oleh Directeur itoe baroe diketahoei 
Pan polisi segera diberitahoe 
kan. naa : 

Si soepir poen baroe mengarti poe 
la jang 1a djoega ditipoe, Kepada 
politie ia tjeritakan, bahwa kendara: 
annja telah dipakai »leh penipoe 
doea hari doea malam mengelilingi 
Soekaboemi dan Bandoeng, osangnja 

“hari sial dan dengan sendi jang tiga ketib poen di tipoe djoega. 
Tapi roepaoja itoe penipoe boekan 

flain dari itoe toekang tipoe jang telah 
mengambil korban beberapa orang jg 
gambarannja oleh politie telah dike 
tahoei- oentoek publiek haroes berati 
ati kedatangannja itoe penipoe jang 
soenggoeh nekat dan tjerdik itoe (Rep) 

'Pendoedoek dan Luchtsbescher- 
| mingsdienst 

ak. Kelak bari Senin, 8 Aug, moelai djam 
8.30 malam, diroeang atas dari pada 

— |Maison Versteeg, Noordwijk, t kapten 
Idari Generale Staf AJTh Bobester 
jakan mengadakan ckotbah tentang : 
»Bantoean pendoedoek kepada lahir 
pja soeatoe Pendjabatan Perlindoengan 
dari Bahaja oedara jg bagoes. 

. Sesoedah pauzs, hadirin dibari ke 
sempatan oentoek memadjoekan perta 
'njaan, Ji 

Lezing ini bersifat openbaar, sehing 
ga siapa sadja jg ingin mendengar 
boleh datang, - ae E 

Koers postwissel. 

Moelai pada tanggal 5 Agoestoes 
11938 (djadi hari ini) telab ditetapkan 
koers-koers postwissel sebagai berikoet: 

. Ke Belgi: 1 Bsiga — f 0,32 NIC. 
“ak Tiongkok : 1 Dollar — f 0,33 
N 1 

Ke Philipina dan Amerika Sjarikat $ 
1 Dollar 5 f 1,85 NIC.   

“Apensioen, Beliau 

Berangkat dari Betawi 
- Toean Raden Rg. Sastraatmadja, 

MN Isetelah menjerahkan kewadjibannja || 
sebagai Hosfd Schoolopziener boeat| 
proviscie Djawa Barat pergi dengan 

  

Negeri soedah lebih dari 35 tahoen 
Toean Raden Rg Sastraatmadja akan 

berdiam di Bindoeng dan ketika be- 
irangkatnja banjak handai taulan be- 
liau, dari kalangan gouveraement ma- 
oepoen dari kalangan partikelir jang 
sama mengantar 

    

      

   
     
   

ini di gedong Pagoejoeban diadakan 
malam perdjamoean dengan anggota2 
»Pagoejoeban“ oentoek selamat berpi 
sah dengan anggota ,Pagoejoeban”. 
Toean R Rg. Sasiraatmadja adalah se 
orang promotor dari 8 cieteitsvereeni 
ging , Pagoejoeban” Mr. Cornelis, (Ane 
ta). Pa 

—0— 

Bidan-bidan baroe 

Diperkenankan oentoek mendjalan 
kan verloskuadige praktijk di Indone- 
sia sebagai vroedvrouw, Njonja R. Moh 
Alwan, nawa ketjiloja M. r. Roskij:h 
dan Nonah AH Tentua. 

Diperkenankan oentoek mendjalan 
kangenees—, hzel— dan verloskundige 
praktijs di Indonesia, Njonjah A Mar- 
car, nama ketjilnja Alkema. 

Tiga pendjahat dihoekoem 

  

Landraad Meester Cornelis kemarin 
telah periksa perkara perampokan 
di kampoerg Bloewok daerah Tjika 
rang, di seboeah waroeng Tionghoa 
kepoenjaannja toean Kan B»g Hwa. 
Dalam pemeriksaan ini adalah peme 
riksaan jang terachir, sekedar menga 
dakan raadkamer oentoek memberi 
kepostoesan. 

Kesoedahannja, tiga terdakwanja 
nama Isan, Bendjol dan Neran di hoe 
koem wasing masing tiga tahoen, se 
orang poela nama Sanapi karena tidak 
terang salahnja dibebaskan. (Rep.) 

Tentang rapat PPI J. 

Dahoeloe pernah diberitakan, bahw3 
Perhimpoenan Peladjar2 Instituut Jour 
nalistiek (PPIJ) akan mengadakan ra 
patnja pada hari Minggoe 7 Aug. 

Bsrhoeboeng dengan banjaknja ver 
gadering2 dikota ini, sehingga mem 
perloekan hadirnja beberapa anggota 
(jang mewakili pers), maka rapat ter 
seboet dengan persetoedjoean anggota 
anggotanja dioendoerkan, dan ditetap 
kan akan dilangsoengkan pada tg 17 
Aug (malam" Kemis) di gedoeng PR, 
pada waktoe cursus dibawah pimpinan 
toean M. Tabrani, pa f 

  

laki-laki. 

Tersiar berita, seorang opz'cbter E 
ropah jang bekerdja pada BVM ber 
nama J. van H. kini dalam tahanan 

ran kesopanan dengan anak-anak le 
laki dibawah oemoer. Maka dengan 
ini boekan sadja hilang akan mata 
pentjariannja djoega haroes membikin 
perhitoengan dimoeka hakim kelak. 

«Aa ejua 
Rosalie 

Satoe film jang terbesar dalam mana 
penoeh dengan dansa2 dan vjanjian9 
jang merdoe ialah ,Rosalie“ jg dapat 
memenoehi dan mengikat hati peng- 
gemar film, moslai ini malam dan se 
teroesnja akan dipoetar digedong Oi- 
nema Palace. 

Rol terpegang oleh Neison Eldy dan 
Eleanor Powsll, poedjian kita, hanja 
bisa mengostjap : soenggoeh menarik | 

mg , 1 3 2 ka 

Seorang nerek jang apes 

Di O,BZ. kemarin di asoeng kesi 
Itoe s2orang nenek jang tinggi oesianja. 
dengan keadaan pajah dan mandi da 
rah oentoek ditoeloeng djiwanja, tap' 
ternjata malaekat maut tidak mengi 
djinkan lagi. 

Nenek itoe beroemah di kampoeng 
Tipar Pasar Rebo, ia baroe poelang 
dari Meester Cornelis tengok anaknja. 
Di tengahidjalan, seboeab auto vryman 
jang ditoempangi seorang njonja 

| Buropa, telah menoebroek nenek itoe, 
Soepirnja seorang Indonesier ini 

agaknja koorang pandai, (Rep) ey 

Keterangan G G tentang ,pembata 
san pengaliran dengan kemasean 

sendiri" 

Peratoeran 1934 di 
—. tjaboet, 

| Dalam toelisan eerste g»uvt. sacra- 
taris kepada kepala kepala Departe- 
ment ada dioemosmkan tentang pan 
dapat G G terhadap peratoeran pera 
toeran jang dilakoekan tahoen 1934. 
Sepandjang pendapat G G kini ta'ba 
njak alasan alasan lagi oentoek mem 
pertahankan peratoeran peratoeran jg   dikeloearkan tahoen '34 jang mengenai 

bekerdja dikalangan 

Dikalangan 4 ambtenaar beliau || 
jadalah seorang jang populair, 

Pada hari m Minggoe depan 

Melanggar kesopanan dengan avak 

politis berhceboeng dengan pelangga|: 

  

BERITA PENTING 
H.waiian — Concours 

.. Ini malam diPasar Keramaian 
Varo diadakan Hawaiian Csn 
Cours, moelai djam 8. Jury—leden 
terdiri dari tt : M Tabrani, R Sa- 
eroen, Van Heumen, Tio Tek 
Tjoe, Matuleasy, Aawar Tjokro- 
aminoto dan Koerdi, : 

Seperti diketahoei, adanja con 
Cours ini osatoek menambah kas 
Voro, bagi pengganti avtenne 
baroe dan lain lain. 

Tuinfeest dan Bazaar serta 
Toneel 

Sabtoe malam Minggoe, 6 Au 
gustus moelai djam 6 sore dipe 
karang  Voro, Kramat 96, diada 
kan tuinfeest dan beziar, dengan 
restauraut, tent anak anak, 'per 
toendjoekan osntoek anak anak, 
painembromo, gy mnastiek dengan 
zang, vlinderdans, nacht in Ha 
wali, tooneel dan tembang Soeu 
da, tooneel Melajoe Serimpi, 
fluit orkest, petilan dan tooneel 
Djawa, Zang Matahari dan Gym 
n:stiek met ziag, zing toe 
kang tani dan zang Lajang, be 
bodoran Svenda dan pentjak 
Tjikalong, kemoedian touneel 
tjerita , Noenggoel pinang“ oleh 
tooneel vereeniging jang sangat 
digemari penioedoek seloeroeh 
Betawi ,Penglipoer Hati". 

Krontjong , Coucours 

Krontjong Coucours akan di 
adakan pada malam Senin, 7-8 
Aug moelai djain 8 malam Sa- 
ngat ramai, karena banjak jang 
ikoet. Juryleden terdiri dari tt. 
M, Tabraoi (atau Aowar Tjokro 
aminoto), R, Saeroen, Jo Soen 
Liong Boewardi (Pa Wang), AD 
Kaosil, Mohd. Iskandar, Patty 
dan Matulessy. 

Hadiah-hadiah jang indah 
Beberapa hadiah diterima dari 

tosan Gpuw Khiem Kiet beroepa 
2 medali emas, 2 medali perak 
dan 2 medali brons, Dari toko 
Europa beroepa 1 bel perak, dari 
toko Delima 8 boeah sigaretten- 
koker sepoeh emas. dan JI siga- 
rettenkoker nikkel, sedang dari 
toko Tjap Senapang : 50p0Ct dari 
hasil pendjoealan barang-barang, 
seperti minjak wangi, Eau de 
Cologne, bedak obat gosok dil. 
ii Feesicomite: Nj. Bintang Sse- 
dibbio, R. Masihono, Nj. Parma 
Iskandar. Bagian tooneel t.t, Ta- 
mimi gl Soetan Roemah Tinggi, 
D. Kartaatmadja, R. Moh. Djaja- 
hadibrata, dan Nona-nona R. r. 
Soerjati dan Soemarijah. Keoe- 
angan dipegang oleh tt. Gouw 
Kbiam Kiet dan Badjened Effen- 
die, sedang bagian csrcours M. 
Abdullah dan H. Dumas, 
Anggota Comite jil ialah njonja2 

Madioe, Joesoef dan UJji serta 
nona-nona Siti Saboejar dan 
Soesilowati. 

Semoea dibantoe oleh segenap 
pengoerozs Voro, sedang oogge- 
tuige verslag dioeroes oleh toean 
R. Soekeni Masihono,   

              

   
    

   
    

       

1|OEROENG MARAH. 

Gara gara tegoran kita. 

Kemaren doeloe (bari Rabo tg. 3 
Iboelan ini) kita meajadjikan tegoran 
terhadap pihak Gameante berhoeboeng 
dengan pengirimaa oproepingekaart 
jang salah warna dan pengiriman jg 
koerang beres, 

Setengah orang mosla2 marah dan 
mengomel, karena—katanja— tegoran 
dan goegatan itoe tidak berdasar ke 
benaran. 

Sikap kanak2 itoe kita djawab be- 
gini: toean boleh periksa sendiri, ka 
lau perloe datanglah toean pada kan- 
tor Gemeente, Djka tegoran dan goe 
gatan kita itoe tidak betoel, sekarang 
djoega djoeroemoedi “Pemandangan” 
akan berhenti mendjadi kapten kapal 
“Pemandangan”. 

Baiklah, djawab mereka jang marah 
dan mengomel tadi ! 

Apa kabar sekarang ? 
Penjelidikan memboektikan, bahwa 

tegoran dan goegatan kita itoe betoel 
100 pCt, B:berapa lid Gemeente mala- 
han soedah ikoet tjampoer tangan dan 
djoega beliau beliau itoe telah menjata 
kan pada kita, bahwa , Pemandangan" 
ada dipihak jang benar. 

Djadi , , orang oerce3g marah dan 
dari maoe marah berobah menjampai 
kan oefjapan terima kasih, karena atas 
djasa ,Pemandangan”, kekeliroean jg 
memang tidak disengadja itoe dapat di 
betoelkan op tiji, pada waktcoenja. 

Atas pertanjaan: dari mana ,Pe- 
mandangan“ mendapat kabar itoe?, 
kit: tidak maoe mendjawab, Dan kalsu 
kita maoe dipaksa mendjawabnja, 
inilah dj.wab kita: koeping dan mata 
»Pemandangan” ada dimana-mana ! 
Tersia-sia orang akan mentjari siapa 
jg meneroeskan kabar itoe pada kita. 

Achir kata: 

Kita peringatkan kembali disini : 
kita boekan pendjahat, akan tetapi 
panjoeloeh oemoem. 

Kalau orang maoe marah pada 
kita, karena kita melakoekan kewa 
djiban kita, persetan dengan orang se 
matjam itoe | 

Indonesia soenggoeh memboetoehi 
cureus journalistiek, teristimewa bagi 
pegawai pegawai negeri jang sehari ha 
ri sedikit banjak haroes berhoeboengan 
dengan pers. Inilah salah soeatoe hal 
jang haroes dipentingkan oleh peme 
rintah. Apa goena pemerintah menga 
dakan penerangan pada pers alias Pers 
Vvoorlichtingsdienst,djika pegawai pega 
wai pemerintah sendiri pada oemoem 
aja masih gelap tentang apa dan be 
tapa kewadjiban dan kedoedoekan pers 
itoe dalam masjarakat? 

  

“oesia 1 tahoen", itoe salah, mestinja 
10 (sepoeloeh) tahoen. 
Harap sidang pembatja ma'loem 

adanja. 
— H4 — 

Pasar Gambir Voetbal Wedstrijlen 

Berhceboeng dengan akan adanja 
Pasar Gambir, antara lain2 diatoer 
djoega terdjadinja pertandingan2 voet 
bal (Pasar Gambir wedstrij lem), ja'ni 
pada tg. 4 VBO lawan VIJ, tg. 5     

sbeperkte vrijwillige af- 
vloeiing”, sebab pada waktoe 
ini pada oemoemnja ta'ada keharoe 
san oentoek mengoerangi personeels- 
corpsen, Djadi peratoeran peratoeran 
tadi ditarik kembali, (Aneta) 

Intermezzo di djilanan 

Beberapa hari jl. ini di Pasar Ba 
roe nampak seorang jg otaknja koe- 
rang beres, menandak menghalangi 
kendaraan jg laloe lintas dimana me 
mang terkenal rawainja. 

Bsekan sadja hanja mengibing, te 
tapi ia bertelandjang boelat, Berhos 
boeng dengan ini ada jg merasa dje 
moe dan ada poela jang senjoem se 
bab tingkah lakoenja. 

Tentang ini kiranja a'a lebih me 
narik lagi, djoestroe pada tempo hoe 
djan jang belakangan ini dibeberapa 
kampoeng seperti Kemajoran dan seki 
tarnja, kp. Poelo dil. lagi. 
Oempama didjalanan Tjempaka Poe 

tih sebab litjinnja orang terpaksa me 
nandak (mengibing), sebab takoet ter 
gelintjir, boekan begitoe sadja, tetapi 
djoega nampak setengah telandjang 
terlihat pahanja. Ini hanja sekedar se 
bagai intermezz» sadja sebab dalam 
bal ini meskipoea sering berteriak oen 
toek mengharap perbaikan tetapi ter 
ajata hanja ,teriakan di Padang 
Bear 

sana Oi Sa 

Boekan 1 tahoen tetapi 10 tahsen 

Kemarin harian kita ada memoeat 
berita tentang Bazaar jg akan diadakan 
berhoeboeng dengan tjoekoep ossianja 
10 tahoen dari Minahasicche Dames- 
handwerkkrans ,Helpt Elkander”. 

Disitoe antara lain-lain ditoelis   
September VIJ lawan Tionghoa- 
elftal, dan tg. 7 September VBO Ia- 
wan Tionghos, 

Berhoeboeng dengan itoe, pertan- 
dingan districtwedstrjl antara VIJ. 
dan Persib akan dioendoerkan se- 
minggoe, mestinja tg 4 September 
dioendoerkan sampai HI “September. 

m9 — 

Rapat anggauta PTTR. Tjb, B:C, 

Berhoeboeng telah selesainja Cong- 
res PTTR. jg pertama di Bandoeng 
ketika 14 t-m 17 Juli '38, maka Tjb. 
Be, nanti pada Minggoe malam Senin 
ddo 7.8 Augustus 38 dimoelai djam 
1 malam akan mengadakan Rapat ang 
gautanja. 

Diantaranja jang akan dibiljarakan 
tentang oleh 2 Congresuja jg. menge 
nai ceroesau Dienst dan Organisatienja, 
dan perobahan Pengoeroes baroe, 

—0O— 

Pakoe 

Besiuur Pakoe mengabarkan : 
Pagoejoeban koeningan (Pakoe), me 

ogabarkan bahwa nanti pada malam 
Minggoe tanggal 6—7 ini bocian Au 
gustus 1938, akan mengadakan alg. 
Leden vergadering, bertempat diseko 
lah Moehammadijah Gang Boengoer, 

(Tanah Tinggi). 
Jang akan dibitjarakan: 

1 Pemboekaan, oleh katoea. 2 Me. 
ngesahkan notulen vergadering jang 
laloe. 3 Menerangkan toedjoean Pa 
koe, 4 Mengesahkan Statuten dan 
Huishoudelijk Reglsment, 5 Rond- 
vraag, 

Leden vergadering itoe akan dimoe 
lai djam 8 malam (ba'da Isa), 

bat Mami   
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oekit barisan sebelah selatan 
  

- tong pasoekan Tiongkok 

| Tanggal 4 Aug. pagi bari kapal ter 
Dj 20 boeab telah menem 

, ibue kota Kiangsi. 
toe psen diserang poela 
kereta api Kiukiang- 
oedian ternjata, bahwa 

alah hendak memotong 
n pasoekan dau makanan 
olakang djalan kereta api 
Kiukiang, : 

tkiang kedekat Danau 
Poyang 

  

bahwa kini dimedan perang 

kemarin pasoekan Tiongkok: 
an Djepang di Sha- 

pi didekat boekit Singa 

      jang tak berapa. : 

| Daerah bandjir Yangtze melebar 

'Sepandjang berita dari fihak Tiong 
ok daerah dipantai oetara soengai 

Yangiz3 antara danau Kan dan danau 
aipei kini terendam djoega dalam air 
indjir ssengai Yaugiz3, — 2 

Penerbang Diepang mendarat dita 
D0 wan Tiongkok —— 

boeah kapal terbang pe 
“hari Rebo siang telah 

mendarat didekat Sincheng digewest 
Honad sepandjang djalan sepser Ping 
han. Dan djoeros terbang dan orang 
jg menjelidiki telah ditawan oleh fihak 
Tiongkok, | 

| Barisan Djepang terhenti — 

| Pasoekan guerilla Ti- 
| 0nghoa mendekati 
- Teingtao. 

“Kiukiang, 4 Augt. (Domei): 
“Segenap kapal kapal jg dibawah 

bendera bangsa asing jang berlajar 
lidekat Kiukiang dan jang tidak me- 

oekan perhoeboenganuja dengan 
g orang Djepang, maka dengan 

akan diserang oleb pasoekan) 

     
   

  

      

    
   
   

  

    
      

   
    
   
    

  

   

       

Kia tni PPPA 

Na nchang, 4 Augt (C.N.AJ: 
liter ditepi sebelah Selatan 

“loem ada perobahannja. 
| Menoeroet pertimbangan jang stra-j 

—. tegiech, pasoekan pasoekan Tionghoa 
soedah bergerak kembali lagi kedoea 

— tempat sebelah Oetara dari Kwangmei. 
|. Sementara itoe diwartakan djoega, 
| bendoengan jang ada ditepi sebelah 

20. Oetara dari soengai Yangtse soedah da 
| pat diroesak. Oleh karena itoe barisan 

“barisan Djepang terhentilah jang me 
—.. njoesoer disoengai ini. 

  

  

|. Societeitsvereeniging ,Pagoejoeban“ 
BT RE ' Mengadakan malam 

perdjamoean 

boeng dengan kepindahannja 
ifin Landrechter Mr Cornelis 

| ke Boekaboemi dan toean R Ng Sastra 
— atmadja,. Hoofd—School—Opziener jg 
pergi dengan berpensioen maka oleh 

ejoeban“ telah diben .. pengoeroes ,Lagoejoeban' 
.. toek satoe badan perdjamoean oentoek 

  

    
  

   
  

| meramaikan perginja 2 anggota jg ber    

   
   

   
    

djasg toe, Ten aa 
Toean toean tsb adalah promotors 
ri. ya Ms sana ps soedah banjak 
sanja terhadap ,Pagoejoeban” 
rdjamoean 

alam Minggoe depan ini tgl. 

    

g — Narcb 
ang. 

2 yaiter 

tan pasoekan Tiongkok. Pasoekan Tiongkok 
ada dibagian medan perang sepandjang 

fihak Djepang 
i ke 

sedang dioedj 

Djoeroe terbing 

Menjerang Nanchang dengan memo- tc : 
: 3 LneN g — Idara Djepang soedah menoendjoekkan 

loemat militer Tiongkok mengoe 
telah sedikit aman, Tetapi, 

di sedikit pertempoeran | 

Jperlawanan hingga pada 'djam 4 pagi, 

: Makloemat Tiongkok menerangkan, | 

'dan laloe menembaki gedoeng terse 

orang jang beroleh loeka. 
“Dari Naochang diwartakan, bahwa| 

agai Yangtse kini masih
 be-| 

itoe akan diadakan | 

doeloe dikabarkan, bahwa 
terendam dalam air bandjir 
kota kota depan disebelah 

Tiongkok bertempoer mati 
serdadoe Djepang pagi ini te 
Tiongkok antara Shaho sepav 
ang sebelah selatan Kiukiang 
   

          

   
    

Tiongkok. : 

Tiongkok ada kiraan kiraan, bahwa 
dipantai selatan Yangizs pagi ini ada 

Kiukiang. : 

Djepang ditawan 

Ketika itoe kekoeatan tentara oe 

keaktivanoja didalam district district 
Tientiachin dan Kiukiang jang ditepi 
soengai Yangtse, dimana pasoekan pa 
soekan osdara Djepang telah berhasil 
akan membombardeer tempat tempat 
terboeka dari pihak Tionghoa, 
'Pasoekan passskau Tionghoa jg ada 

di Tsienshan didaerah Anhwei Barat 
soedah msnjerang kembali kepada s.- 
rangan serangau Djepang. 

| 'Menoeroet berita berita jang terten 
toe jang soedah terterima itoe, pasoekan 
'pasoekan Djepang di Hu ngshantiu 
didekat 'Tsuushan telah terpoekoel 
hingga tertjsrai berai. 

Pasoekan pasoekan Tionghoa jang 
kini melakoekaa serangannja di Peng 
tsih sebelah Timoer dari Kiukiang 
telah mendapat kemadjoean jang me 
'njenangkan. 

Sementara itoe dari Chingchow di 

wa pasoekan guerilla di Shantung sa 
ma menocendjoekkan keaktivannja, 

Pala tg 2 Agoestues malam mere 
ka telah melakoekan serangannja kepa 
da Chefoo. Pasoekan pertahanan dari 
pehak Djepang agak tertjengang oleh 
kedjadian ini. Mereka iai melakoskan 

sehingga dari pehak pasoekan Dje 
pang ada 40 orang mati. 5 

Pasoekan guerilla Tionghoa ini soe 
dah berhasil djoega akan melarikan 
80 senapan, diantaranja terdapat djoe 
ga 2 boeah senapan mesin dan 2 boe 
ah mobil bersendjats, : 

— Pasoekan guerilla jang lainnja telah 
mendekati Kiaochow, seboeah tempat 
sebelah Barat dari Tsingtao. 

'Tevtara oedira Djepang mevembaki 
D0 roemah sekit 

Shanghai, 4 Aug.: 
“Tentara oedara Djepang tadi pagi 

soedah menjerang kepada roemah sakit 
loggeris, dalam mana ada 100 orang 
jang mendapat loeka dirawat didalam 
roemah sakit ini. 

Pesawat2 terbang renerbangi tem 
pat terseboet dengan amat rendahnja 

boet. Oleh karena itoe ada beberapa 

Apakah Djepang hendak menjerah 
en kan diri? 

“Tokio, 4 Augt,: 

'mengetaboei dari pihak loear negeri, | penerbang penerbang ! 5 1 
| Djepang akan memberhentikan pepe| dihoekoem djoega. Lebih djaoeh ia 

Tiongkok, sesoedahnja Dje | wenerangkan, | L 
paug soedah merampas Hankow, ber|pelanggaran batas Djerman itoe dilak 
rangan di 

hoeboeng dengan adanja kegentingan | 
antara Djepang dan Roeslan itoe. Dje 
pang akan memberhentikan rantja 
ngan2nja djoega terhadap Tiongkok- 
Selatan, : 

tempat digedong Soc:teit, Pagoejoeban” 
@ “Konkattaat 28 Mr Cornelis. Malam 
itoe diramaikan oleh pertoendjoekan 
»REOG MENIR” dari Soekaboemi jg 
terkenal. : 
“Dikabarkan lebih landjoet oleh bes|rang Djerman. 

tuur, bahwa pada malam pertoendjoe 
kana tsb penjiaran Ketimoeran dari 
NIROM akan mem-broadcast , REOG 
MENIR” itoe, (Aneta). 

  

FLASH GORDON KE 6 
Soedah sedia 

: —. Loear biasa kotjaknja 

  

Iatestina 
16 orang kacem boeroeh Jahoedi mati 

wartakan dergin lebih landjoet, bah | 

atas . benteug Gl-tz baroe2 ini. 

man memintakan hoekoeman jg keras. 

dari 
loear negeri Tej 
takan sesainja, bahwa ada pelanggaran 

Menoaroet pendapatan orang2 jang tadi. Tambahan lagi dikatakan bahwa, 

Inggoris 

  

  

  

Reuter mewartakan dari Jeruzalem: 
6 orang kaosm boeroeh bangsa Ja- 

hoedi mati dan diantaranja & orang 
ini terdapat djoega 2 orang perempoe 
jan dan poela ada 11 orang kaoem boe 
roeh terseboet bei Toeka parah, ke 
tika seboeah vrachtauto jang memba 
wa mereka ini dari tempat pekerdjaan 
nja menoedjoe keroamahnja masing2, 
telah melanggar seboeah perioek jang 
dipasang ditengah tengah djalauan di 
dekat Ramathkevesh pada dataran 
Sharon. Auto terseboet soedah bantjoer 
leboer. . saur 

     

    

   

  

AP Li aa 
Djalanan kereta api roesak 

Peledakan tambang 
di Palestina 

Haifa, 4 Augt: | 
Kemarin soedah terdjadi beberapa 

serangan2 lagi, Djalanan kereta api te 
lah mendapat keroesakan hebat, ke 
tika soeatoe tambang jang dipssaug 
didjalan terseboet meledak. 

Ketika pasoekan polisi menoedjoe 
ke tempat ketjelakaan ini, oentoek 
memberi pertolongan kepada koerban 
ketjelakaan itoe, maka mereka soedah 
ditembaki, sehingga terpaksalah mu 
reka ini mendatangkan militer militer 
dari sebosah detachement, oentoek me 
nambah kekoeatan, 

Djoega serdadoe serdadoe ini soedah 
ditembaki poela, tetapi mereka berha 
sil mengoesir kaoem pemberontak itoe. 

Koerban koerban jang ditimboelkan 
oleh pertempoeran ini masih beloem 
diketahoei, Dari tempat tempat lain 
ada djoega warta tentang peledakan 
tambang, 2 

Kaoem Nazi di Hongarija 

  

    

“ali Ih 

Bersatoe mendjadi 
separtij 

Boedapest, 4 Augt: 
Dnea partij Nazi di Hongarija kini 

soedah bersatos mendjadi separtij. Se 
bagaimana diketahoei, seorang pemim 
pin dari salah satose dari pariij ini, 
ja'ni pemimpin dari Hongaarsche Na- 
tionasl-Socialistische Partij, majoor 
Szalassy, kini masih didalam tahanan 
Hongaarsche Nationsal Socialisten jg 

soedah bersatoe ini kini soedah dipe 
gang oleh pemimpin dari partij jang 
lainnja itoe. 

— — 

Djerman 
-. 

diatas Glafz soepaja Penerbang2 
: di hoekoem 

Protest Djerman. 
. Dari Berlin diberitakan oleh Reuter, 
bahwa wakil Djerman telah memadjoe 
kan protest jg keras, berhoeboeng de- 
ngan penerbangan jg dilakoekan di 

Maka berhoeboeng dengan itoe Djer- 

sama PR eni 

Pelanggaran batas tidak disengadja, 

Penerbang2nja akan 
dihoekoem. 

Lebib landjoet Reuter mengawatkan 
Praag apa keterangan menteri 

Slowakia. la menja 

tadi” akan 

bahwa pelanggaran 

koekan oleh djoeroe djoeroe terbang 
jg masih beladjar, dan waktoe itoe 
mereka kehilangan arahnja oentoek 
terbang. 

Peringatan kepada perang doenia 

Londen 4 Aug. |Zeesen): 
. Kemaren soedah dilakoekan peringa 
tan 24 th, jl, Inggeris mengadjak pe 

Sk. ,Times“ dengan menerangkan 
tentang kenjataan ini soedah menjata 
kan djoega bahwa lama kelamaan 
orang tida, memperhatikan dengan 
soeng-oeb, kepada Volkenbond, 

Politik pada masa ini kembali lagi 

doenia, 

Beberapa perdjandjian perdjandjian 
politiek jang haroes dikerdjakan atau 
jang haroes ditjapai oleh Volkenbond 
itoe, kebanjakan soedah dilakoekan di 

kepada politiek jg ada sebeloem perang | 

  

Sk, tsb menerangkan dengan lebih 
lendjoet tentang perdjandjian Saloniki 
ibl ini, dimana Boelgarija mendapat 
hak sama kembali, dan poela diterang 
kan tentang missie dari Runsimap. 
Moela moela Volkenbond itoe toh akan 
bermakeoed hendak mengoeroes antara 
lain lain tentang soal Sudeten Djerman, 

Segenapnja itoe ternjata, bahwa hing 
ga kini Volkenbond masih beloem ber 
hasil mendjawab soal tsb, dan kini 
soedah sepatoetnjalah oentoek mendja 
wab soal2 ini menoeroet tjara jang 
lainnja, kata sk ini. 

: Tera 
Pelad,aran terbang jg loear biasa 

900 boeah kapal ter 
bangtoeroet. 

Reuter mengawatkan dari Londen, 
bahwa tgl, 5—6 Aug. diadakan pela 
djaran peladjaran psnerbangan jg amat 
loear biasa dari pada jg soedah snedah 
Penerbangan penerbangan ini dilakoe 
kan di Inggeris Timoer dan Midlands 
Jang toeroet dalam peladjaran peladja 
ran ini ada 900 bocah kapal terbang. 

mm GP com 

Nederlond 

Meloeaskan penghidoepan 
peroesahaan 

paling perloe! 

Aneta mewartakan dari Den Haag : 
Sidang Senaat diter-eskan dengan pi 
dato Romme, ia berpendapatan, bah 
wa melosaskan penghidoepan peroesa 
baan adalah jang paling perloe: demi 
kian djoega mentjerdaskan pangelosa- 
ran, dan melebarkan daerah pasar ba 
rang barang industrie didalam negeri. 

Lebih landjoet dikatakan, bahwa ps 
merintah telah toerost menjokong aksi 
membanteras penganggoeran: tetapi se 
kalipoen begitoe, hal ini masih s3 
rintangi, oleh djoemlahaja osang 
jg Jiperoentoekkan goena itoe. 

Boenningshausen 

Pembitjara ini mengharap hasil ker 
dja dari National Socialisme, sambil 

banjak jg mendapat pekerdjaan. 
Tentang rentjana hoekoem ia tak 

mengeloearkan soearanja. 
Tetapi tentang rentjana jg menge 

nai pembatasan gloeilampen ia menoen 
djoekkan, bahwa harga dinegeri Be 
landa oentoek hal itoe amat tinggi. 

Steenberghe 

Steenberghe ini mendjawab, bahwa 
menjamakan negeri Belanda dengan 
negeri loear dalam hal ini tak tjotjok: 
sebab haroes lebih doeloe diingat ke 
adaan harga disini. Ia tak mengeloe 
srkan soearanja tentang rentjaua hoe 
koem. 

Wakil katholik Teuling di interpioe 

la menjatakan poeasnja 

Aneta mengabarkan dari Den Bosch 
tentang interpioe Teulin gs, wakil 
Katholik Belanda jg pernah pergi ke 
Indonesia,Dalam interpioe itoe ia me 
njatakan kepoeasanvja tentang pardja 
lanannja ke loding Hail perdjala 
nan itoe akan banjak sekali manfaat 
nja bagi kedoea wakil tadi, 

Apalagi besar sekali bosah itoe goe 
na pekerdjaan partai politik kaoem 
Katholiek dalam soal politik kelonial 
nja, karena partai itoe mendapat le 
bih banjak penerangan2 dan pengar 
tian dan lagi perhoeboengan antara 
Indonesia dan Nederland lebih baik. 

Dimanakah letak 
hasilitoe? 

Lebih landjoet ia menerangkan, bah 
wa hasil perdjalanan jg sebesar itoe 
adalah terletak sebagian besar dalam 
penjamboetan wakil2 tadi di Indonesia: 
dimana2 amat baik, begitoe poela dari 
fihak kalangan2 Indonesia. 

Kontak IKP —PPKI 
memoeaskandija 

Seteroesnja Teulings tadi mengatakan 
bahwa ia amat poeas sekali, bahwa 
antara IKP dan PPKI telah terdapat 
perhoeboengan jg baik. 

Pendoedoek Flores 
beragama Masehi 

Ia menerangkan poela, bahwa pe 
kerdjaan doeta Masehi amat baik. Wan 
pendoedoek poelau Fiores dalam thoe 
soesnja sebagian besar telah memeloek 
agama Masehi. | 

Secretaris perk. J P Ooen akan 
ke Indonesia 

akan menjelidiki 
keadaan 

Aneta mengabarkan dari Arasterdam, 
bahwa secretaris perk. JP Coen nanti 
tgl 24 Aug akan menoedjoe ke Indo 
nesia oentoek pekerdjaan menjelidiki 
dan oentoekmentjari perhoeboengan 
jg lebih erat,       

  

   
. moelai djam 7.30, ber 

— Pesanlah sekarang 
loear Geneve,    

      

| Akan menikah pada hari Minggoe 
: tanggal 7 Augustus 1938 djam 4 

1 Sore di Gang Anwar Passarstraat 
Mr-Cornelis. 

Moehamad Soekri Hoesin 
g dengan. 

| Rohani Abdoerrachman 

Menerima tetamoe tanggal 7 Au- 
: gustus 1938 hari Minggoe malem 
If Senen di Drukkeryweg No. 22. 

Anak2 dari Indonesiake 
Huropah 

Lain dari pada itos didalam rentja 
nanja ada djoega termasoek soal oen 
toek mengadakan pembitjaraan tentang 
memberi kesempatan bagi pembesar2 
dari Indonesia (Indische jongelui) oen 
toek pergi ke Eopah soepaja menge 
nal keadaan keadaan Eropah 

Djalanjang akan 
di laloeinja, 

Ia akan djatoeh di Sabang. Dari si 
ni ia akan melandjoetkan perdjalanan 
nja melaloei daerah Atjeh, teroes ke 
Deli: Isloe medjeladjah Soematera,sam 
bil singgah di Padang. Djambi, sesoe 
dahnja akan ke Djawa dan Makasar. 

—I— 

Peladjaran perang darat 

Lebih besar daripada 
jang laloe. 

Dari Doa Haag Aneta mewartakan, 
bahwa peladjaran peladjaran perang 
darat dibawah pimpinan vel ilegercom 
mandant, dalam tahoen ini diadakan 
pada tanggal 26—30 September jang 
akan datang. 

Kekoeatan lasjkar tahoen ini lebih 
besar dari pada jang soedah soedah. 
Lagi poela peladjarau peladjaran itos 
akan diadakan di Over Betuwe, Ach- 
terhoek dan Zuid Betuwe, 

: : : na kei menoendjoekkan halnja, bahwa diloe Keadaan djoerve terbang Verheyen 
ar batas batas negeri orang nganggoer makin baik Y 

Djiwanja akan tertolong 
Dari Delft Aneta-ANP mewartakan 

, 

bahwa keadaan djoeroe terbang Ver- 
heyen jg masih mendjadi moerid dan 
mendapat ketjelakaan di Rijswijk, kini 
tak mengoeatirkan sama sekali. Boleh 
djadi djiwanja akan tertolong kembali. 
  

  

  

Pasar Betawi 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg, terima digoedang pendjoeal 
f 10,40, 
Tepoengterigoe: tjap kodok 

f 2.15 koeda merah f 205 Boeroeng 
kaleng f 2,05, Harrison f 205 dan Ia 
in lain tjap f 2.— per bantal. 
Minjak kelapa: per blik dari 

145/, kg. bruto f 1.57',,. 
Bawang merah: Toaliapf12.50 

Tiongtoa f 1l.— per 100 kg: 
Katjangtanah: per 100 kg 

dari f 9.— gampai f 9.25. 
Empingblindjo: Laboean nol 

f 27,50, no 2 f 24,50, Tjilegon no 1 
f 27,—, no 2 f 22,— per100 kg netto. 
Kentang: per 100 kg f 7,75. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 580 sampai f 6,25, London notesring 
naik 2'6, kwaliteit Straits 11/5/0 pad, 

str. per ton pendjoeal, 
Katjang kedele: Gendja Tegal 

fob Tegal f 6,96 nons, mata hitam 
Djember fob Probolinggo f 5 91 nom, 
per 100 kg, 
Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa roepa merk dari 
f 3,15 sampai f 335, AA f 3,70 pen 
djoeal per 100 kg, 
Lada hitam Lampong: ek. 

Telok kemaren ada djadi lev Augt. 
Sept. f 14,50, Sapt Oct. f 14,65 Oct. Dec 
f 14,75, Jan. Febr, f 15,255 ini hari 
Aug, Oct f 14,20 pembeli, f 14,40 pen 
djseal. Oct. Dec, f14,50 pembeli, 14.70 
pendjoeal, Jan, Mrt. f 15 — nom, Ek, 
Batavia lev Aug, f 1460 nom, per 109 
kg London noteering toeroen 1/16, 25/, 
dp. Ib pendjoeal: 

Lada poeti Muntok: fob Pangkal, 
Pinang lev. Aug, f 21.50 nom. per 
100 kg London noteering toeroen 1/16, 
8”, d. p. Ib. pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampong: 15 pCt, 
e.k, Telok lev. Aug-Sept f 10,10 pem 
beli, f 10,40 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren ada djadi 
lev. Aug Sept f 1,12'/,, ini hari Aug- 
Sept f 1,10 pembeli, f 1,12'/, pendjosal 
Oct.-Dec. f 1,10 nom, dan Jan.-Maart 
djadi f 1,10. 

Karet: sedia Java Std. Sheeta 26'/,,   : —- 

  

Java Std. Orepe 27 1/2 centae per '/, kg. 

  

     



   

      
     

      
      

             

         

    

     
     
    
    
    
      
    
    

      
     

    

     

    
   

   
   

  

   
    

   
   

  

   

   

            

    

   

— Boekhouden — Algemeene administratieve ontwikkeling — Klerk—Op- 
| leiding voor Klein Ambt. Examen. Reclame techniek enz. 

| Ditanggeeng mendapat succes | 

Toko P. B.K. cmeriBoN  Teletoon No. 34 

— Ini malem dan 
malem berikoetnja 

  

  

Entertainment! 

  

MC GUIRE dan GL 

  

| Frank Morgan dan Margaret Dale. 

   

“—TOEAN INGIN MADJOE? 
— Sigra mintalah gratis prospecti dan keterangan “dari kita poenja 

cursuS-cursus:. 
Engelsch — Duitsch — boeat beginnelingen & gevorderden. 

' Handelscorrespondentie idem. 

enense aan sesaat Ta 

' OPLEIDING VOOR NOTARIAAT. 
— Opleiding jang lengkap goena diploma jang sjah 

Lesgelden moelai f 2.50 seboelan. 

.»SMERCURIUS COLLEGE“ 
—000 Sedretariaat Matramanweg 45 hooidgeb. 

| Tahoekah Toean poenja hak dan kewadjiban ? 
“Mintalah keterangan tentang kita poenja 

»POPULAIRE“ RECHISKUNDIGE CURSUSSEN 
| Menjenangkan dan amat bergoena boeat siapapoen djoega. 

6 Ka ita 3 Gezocht voor. oprichting N.V. monopolie geen 
Ka Ip : AA sisico. Brieven onder No. L.C. 333. 

  

| Banjak minjak ramboet tetapi jang 

: — mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe 

Keloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang—Batavia-Centrum. 

  
  

Baroe terima platen 
Lagoe MELAJOE—DJAWA & HAWAIAN SONGS 

Ne an 
HAWAIIAN 

8083 The Hula Girl 100  Ridin Up River Road 
600000. Players Dream Waliz When I Grow To Dream 

155 My Senorita Tango 156 Goody-Goody Fox Trot 
Don't Stop Loving Me Oua-oua Hula Fox 

191 Flower Lace 376 My Isle on Hilobay 
Et Sweet Seu Swinging Sister 
379 What's the Reason 393. Times 

Sweetheart on Parade Rosalani 

& MELAJOE 
“4 344 Diaweta Kr: Bleus 360 Kron: Hantjoer Pilos 

00. Kron: Djiwa afikoe Kron: Venetie 
362  Kron: Cucaracha 8076 Rumba Andjasmara 

| Kore-Korena Kron: Nasib Perfjintaan 
| 1551 Mega Mendoeng 1014 Masoek keloear kampoeng 

: Bintang Bertjahja. Stamb: Aer Spujung 
| 2527 Souvenier Pasar Gede. 2531 Stamb: Baroe Ketemoe 

: 0. Tjahja Vorstenlanden Gebroken Hart 
1548 Stamb: Mengenes Hati 2530 Sinar Banjoe Biroe 

Ajon2 didalem Prauw Sinar Lembang 
1 983  Onde2 Koeeh Apem 4437  Stamb: Tengah malam 
0000000 Tralala Bomdijes Extra Oedjan dideli 
8074 Kronfjong Delima 

2... Siamb: Prahoe 

3 Ta DJAWA 
343  Patet Rentiasih 342  Hajakan Rangoe- Rangoe 

Goro-goro Hajakan Kemoedo 
327  Dolan Santri Soearan 238  Medoekoen 

: Dolan Santri Socaran Kendoeren 

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.   

M-G-M'S BIGGEST SHOW! 
Two great stars! A dozan tun-masters! Yy 

—. Ten new Cole Porter song hits! 
500 singing. dancing darlings! | 
Thousands in cast! The Spec- 
tacular, Romantic Miracle 

featuring 

jang diboeat menoeroet muzikale comedie karangan WILLIAM ANTHONY, 

UY BOLTON, jang pernah dipertoendjoekkan oleh Florenz Ziegteld dengan men- 

dapat succes besar di ,New- Amsterdam Theatre", New-York moelai 10 Januari 1938 dalam 335 

kali pertoendjoekkan. Hoofdrol2nja pada waktoe itoe di-isi oleh Marylyn Miller, Oliver Mc Lenan, 

  

  

Koendjoengilah  peroesahain 

kabaja jang indah2 pakaian anak2, 
keperloean pengantin compleet 
aa 

Peladjaran memotong reepa2 
pakaian, nut. -I- fr. handw. dan 
Corsages dalam bahasa Belanda 
atau bah. Indonesia. Bajaran se- 
adil-adilnja dengan diploma 
atau tidak. Kernolongweg 13 Bt-C 

   
   

   
    

bangsa sendiri oentoek memesan | 

  

  

  

Harga 

EJIN- Nita ana. 
: di medan perang 

Tiongkok —Japan 

|ISATOE ROMAN . 
dalam bahasa Soenda sangat 

ngeri dan-mena'adjoebkan, tetapi 

memoeaskan. 

Ditoelis oleh journalist 

A.S, TANOEWIREDJA 

berikoet ongkos kirim. 

Boleh pesan pada: 

Administratie , PEMANDANGAN « 

Senen 1075” — Batavia-C. 

satoe boekoe tammat f 0.54 

  

  

  

      

PINTOE KESELAMATAN DOE- 
NIA DAN ACHIRAT 

KITAB ,,AMAL SALEH“ 
(DARI OOER'AN DAN HADITS) 

Kilab jang bergoena besar seba- 
gai Penoendjoek akan kelakoecan 
ala perbocalan ('AMAL) bagi 
siapa-siapa jang ingin mendjadi 
seorang jang baik benar (SALEH) 
serta ber'ilmoe loeas dalam tempo 
jang pendek, lantaran isinja moedah 
sekali difaham orang. Memoeat le- 
bih daripada 545 ajat, dan 315 - 
Hadits Nabawi sahih Boechari, 
Moeslim dan lain2nja jang soedah 
masjhoer namanja, dilj€lak dengan 
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a 
toelis Latijn, diartikan (didjelaskan) 
kedalam bahasa Indonesia (Melajoe), 
dengan hoeroef Latijn bersih. Ha- 
lamannja lebih dari 240 moeka, 
kertas poetih tebal haloes dan em- 
slagnja bagoes. Harga obral f1,25 
“sedjilid |franco diroemah per druk- 
werk) Pesenan selaloe dengan 
postwissel: Rembours lidak kirim. 

. Soeara pembeli jang “alim 
lagi moelia Sd. Oelsman bin 
Hoesen Al Idroes, Bandoeng: 

... “Pertoendjoek jang benar 
ialah Al Ooer'an dan Al Hadits. 
Dan itoe doea roepa perfoendjoek 
soeda ditimbang oleh orang jang 
ber'akal (“Oelama2). Oleh karena 
itoe bilamana Toean2 ada menjfja- 
ri djalan (pintoe) KESELAMATAN 
DOENIA DAN ACHIRAT silah- 
kanlah batja KITAB “AMAL SA- 
LEH“, itoe kilab kalau dibatja oleh 
orang jang loea, maka mendjadi 
MAHKOETA, diba'ja oleh pemoe- 
da, maka mendjadi PELITA, diba- 
tia oleh perempoean, maka mendjadi 
PEDOMAN, Insja ALLAH !": 

Sekarang soedah 'j€takan jang 
' kedosea, sosatoe boekti, bahwa kitab 
ini sangat keras lakoenja. Lekaslah 
aloer pesenan djika Toean ingin 
djoega toeroel mengefahoei isinja 
jang maha penting ifoe, kalau te 
laat nanti kehabisan, 

Memoedjikan dengan hormat 

S. Ahmad Almardoeff, Tegal, 

    

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
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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 

5 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. 

Batavia Bandoeng 
6 ronden 

4e PARTIJ: 
BOY ROCKY 60 Kg. contra HEILMANN 56 Kg. 

Bandoeng Batavia 
4 ronden no decision fight 

Demonstratie jang loecar biasa | 
FIGHTING MIECK—OLIVEIRO—LEFEVRE—MAX GORS en de 

MARTINO Ne 

ENTREE: Boemipoetra ... f,025 dan Asing ...f 0.40 
Anak-anak Boemipoetra dibawah oemoer 10 tahoen,...f 0,10 

  

  

  

    

    
    

    

  

  
ES 2 : 

  

   
Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langanan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Hargaabonnement bocatl Hindia. 

f5,— sefaon alawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe : berlanggananpaling pendek selengah taon afawa 6 nomer: 
Lapangan bagoes dan loeas oejitoek reclame dan advertentie 
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan 5 tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboerig dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat advar- 
fentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B, toelis pada. 

Adm inistratie, 
Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI,           
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-diachir kwartaal. Dowici 
hadap koran ini di 
  

  
  

      

Abonnes 

Tarief 

FONDS KEMATIAN 
lamanja paling sedikit 6 boelan 

meninggal, asal tidak menoenggak 
dapat uitkeering ,..f 25— 
advertentie, keterangan 

administratie, 
pada 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
dan advertentie setelah 
4.30 

liwat djam 
sore telf, No, 4968 Wit. 

Petodjo-llir No.25 
  

Djoem'at 5 Augustus 1938 Lembaran kedoea 
  

        

  

        

   

    

   

   
   

    

    

    
   
      

Dalan: karangan jang ketiga "telah 
kita pertjakapkau, bahwa adalah goe 

ma akar ito naman p 
ventoek panegoehkan berdirinja pada 

tanah dan kedsea oentoek pengisap| 
akauan dari dalam tanah. Hal2 itoej 

hendak kita oersikan lebih landjoet. 
'Tjoba kita berdiri loeroes ! Kaki ra) 

patkan! Soeroeh teman menendang ki 

“ta dari belakang! Apa djadinja? Kita 

djatoeb, boekan? 2 
|. Sekarang oelang perijobaan itoe sej 

(kali lagi ! Tetapi kaki djangan dirapat 

kan, renggangkap! Teman datang me 
nendang Apa djadinja? Kita ta'djatoeb, 
boekan ? Perhatikan kaki toekangj 
'boksen ! Lihat sikap orang jang berdi 
ri diatas kereta api jang berdjalan| 
kentjang atau jang tegak diatis pera 

— Bila oeraian itoe telah termakan di 
“hati, pergi kita kebawah sebseah 
'hon jang besar: pohon mangga, 
pari, djoear, beringin atau pob»n jg 
lain, Kalau kita peramat amati kaki 
pohon itoe, maka hal jg terseboet diatas 
akan bersoea djoega. Tanaman itoe 
mendjoeloerkau akarnja kekiri dan ke 
kanan: kemoeka kebelakang. Ma 
kin besar dan tinggi tanaman itoe ma 

'kio banjak poela akarnja. Maksoednja 

soepaja ia djangan toembang, bila da 
tang angin jg besar. Pohon itoe berpi 

“kir roepanja, djika batangaja rebah ta' 
kan sanggoep ia menghasilkan boeah. 

(P.ntar benar ia kalau demikian. — | 

— Akan tetapi haroeslah kita ma'loem, 

| bahwa tanaman hanjalah sanggoep me 
| ngadakao akar banjak, bila tanah jang 

| dizempatinja iioe keadasuoja loenak. 

Oleh karena itos djika kita iogin mem 
poenjai tanaman jang koeat, haroeslah | 

| didjilankan daja oepaja oentosek me 
loenakkan tanah itoe. Meloenakkan- 

nja ialah dengan Gjalan mengerdja- 

kan tanab. An 
Apabila akar diperhatikan, maka 

akan njata kenada xzita, bahwa ja ma 

kin keoedjoeng makin haloes dan bar 

| #jabang tjabang. Seolah olah tiap tiap 
| akar itoe sebatang soengai. Tjabang2nja 
jg haloes itoe ialah anak2 soengainja. 
Anak anak soengai itoe bermoeara ke 

akar besar dan akar besar itoe ber 

moeara kedalam batang. 
— Perloe kiranja kita ketahoei, bahwa 
akarakar jang baloes itoelak jang bo 

leh dioewpamakan sebagai djarinja 
jg dipergoenakannja mentjahari maka 

“ nan kian kemari. Bila telah dapat, 
” maka masoeklab makanan itoe keda 
— Jam akar dan berdjalan masoek keda 

- lam batang, 3 

apoen makanan jang dapat di 
oleh tansman itoe hanjalah ma 

| kauan jeng telah hantjoer didalam air. 
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'Ta' sanggoep ia memakan makanan 
k bahu jung keras, karena ia ta' mempoenjai 

'itoe bagi tanaman pertama |gigi sebagai kita oentoek pengoenjah 

makanaunja, Kalau demikian, didalam 

fakan merana. 

jang demikian haroeslah tanah gem- 

banjak terpakai dalam peternakan dom 

djadikan makanan: ada jing dipakai 
|osntoek obat-obatan dan ada psela jg 

litoe, bila bertanam tanaman jang ber 

Oleh Soetan Sanif 

tanah itoe haroes ada air osntoek 
penghantjoerkan makanan itoe. 
“Djadi ingatlah! Ada doea pernin 

taannja jang penting. Tanah baroes 

loenak atau gemboer dan air haroes 

ade, Kalau tidak, hidoep tanaman itoe 

Selain dari pada hal jang terssbost 
diatas adalah lagi goena akar itoe. 
Kadang2 akar itoe oleh tanaman dipa 
kai oentoek tempat penjimpanan bs- 
rang makanan. oempama akar ketela 
pokon (vebi kajoe), bengkoeang, lobak, 
bit, wortel (bortel) dan radijs Dari 
karena itoelah, bila kita bertanam 

boer benar: kalau tidak, akar itoe tak 
kan maos mendjadi besar. 

- Ada poela akar jang berisi minjak, 
oempama akar serai wangi. Apa goe 
'nanja, kita sekalian tentoe telah ma” 
loem. 

Pada waktoe jang terbelakang ini 
ada soeatoe tanaman jang akarnja 
sangat lakoe, ja'ni akar toeba, Disana 
sini hiboek orang memperkeboenkan 
jnja. Akar toeba itoe berisi sebangsa 
ratjoen jang bagoes dipakai psratjoen 
oelat tanam-tanamar:, cempama oelat 
kol (koebis) Di Eropah dan Amerika 

ba atau biri2, ja'ni oentoek pentjoetji 
badan binatang itoe, soepaja djangan 
kena penjakit koedis atau koerap. 

Kalau kita sakit demam, kita makan 
pol kina. Pel kiva itoe berasal dari 

obat 

Kalau dexsikian akar itoe ta'sedikit 
goenanja bagi manoesia , ada jang di 

dipakai oentoek baoe-baoean. 
Tetapi ada soeatoe hal jang perloe 

kita peringatkan. Akar itoe kadang 
kadang mendatangkan roegi kepada 
kita. Bila kita berdjalan-djalan atjap 
kali bertemoe dengan pagar tembok 
jang miring atau lantai jang retak2. 
(Kalau hal itoe kita periksai agak di 
lam, njatalah dalam hal itoe akar jg 
empoenja bosatan. Ma'luemlah kita ki 
ranja, bahwa kekoeatan akar itoe ta 
boleh diabaikan, Tenaganja lebih bs 
sar dari tenaga gadjah. Dari karena 

batang besar, djaoehkanlah dari roe 
mah atau pagar temkok, kalau tidak, 
penjesalan jang akan toemboeh. 

  

   

  

DOHO VARIA 
— Pembantoe S. menoelis : 

Oedjian oentoek cursus goeroe | 

pt ni —. desa di Pare 

: £ 5 Examen terseboet pada hari Saptoe 

30—7—'38 dan jg toeroet lebih koe 
rang 300 pemoeda, Adapoen jg loeloes 

89 orang, sedang jg dapat toeroet cur 

us banja 24 orang. Jang hadir pada 
“tt: Schoolopzieners. Habis 

djata 3 siang dan jg dapat 
sursus haroes tinggal di—Pare, 

cah | mbajar esang 

  

   

        

   

(9 (kan Islam dan mempertabankan kedoe 

P8 | mendjadi menambah kekoeatan sendi 

o Idan pengorbanan jang dengan toeloes 
Phat 

Penoelis raengharap dengan sangat 

dan maksoednj# oeutoek propaganda 

doekaa Islam, teroetama di Doho. M3- 
mang sebenarnjalah terbitnja Muslim 

Islam jg selaloe boetoeh akan tenaga 

akan soeboernja Muslim soepaja agama 
Islam dapat lebih bersinar. 

0 —O— 
“Tentang Hoofdambtenaar Boemi- 

poetera dil 

f 

dalam Volksraad sebagai berikoet : 

SER NAN AURA Maak 

  

pat jang 1 apang bagi tenaga tenaga 
anak negeri dalam 8 g 30esoenau negeri. 

Sesoedah itoe in Soetardjo bar- 
kata bahwa di Hindia isi, sadjak tiga 
ratoes tahoen, baroe' sekarang diang 
kat seorang hooflambtenaar bangsa 
Boemipoetera pada salah satos depar 
tement dan kemoedian katzaja poela: 
»kalau sesoenggoebnja dengan insaf 
dilakoekan politik kewadjiban loehoer, 
maka hendaklah pada waktoe meneri 
ma pegawai pegawai pada departement 
ditetapkan sebagai »za8 menerima pe 
gawai pegawai Boemipoetera“, Toean 
Voo1z tter, alasan tiga ratoes tahoen 
berlawanan benar dengan sodjarah, 
itoe soedab ditoendjoekkan oleh tosan 
van Helsdingen. | 

Selain dari pada itoe dapatlah kita 
bertanja kepada toeun Soetardjo de 
ngau bersoenggoeh soenggoeh, menga 
pakah tentang ini hanja diseboetnja 
tentang kantor kantor departement 
dan mengapakah ia tidak teringat 
poela akan djabatan Bestuur B»emi 
poetera, jang tidak dapat d:pisahkan 
dari B»epati2, jaitoe hocfiambtenaar2 
jang boekan sedikit djoemlahnja dan 
jang lebih tinggi pangkatnja dan lebih 
besar tanggoengannja dari kebanjakan 
hovfiambtenaar departement. Dan ti 
daklah ja teringat kepada zs!fbestuur 
dan locale raad? 

Dan djika t. Soetarijo sebelosm me 
ngsetjapkan kalimat itoe tadi melihat 
sekelilingonja disini dalam roeang ini 
dan ia berpikir poela sebentar, toean 
Voorzitter, maka “menoeroet pikiran 
Pemerintah agakoja cetjapan t. Sae: 
tardjo itoe tiada akan dikeloearkannja. 
Dan lagi poela tidak benar beralasan 
membelakangkan setempat setempat 

   
   

  

DJAMOE GALIAN semboeken: 
dateng kotor, 

MOEDA sebab: 

kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 
gang djadi langsing. 7 Dateng boel 
MOEDA kombali. 
Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, 

  

Djamoe Djawa jang paling kesohor diJavaboeatketjantikan 

Dara poeli, ringkesken peranakan, betoelken 

Orang perampoecan jang sering makan Djamoe Galian lentoe djadi AWET 

1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi berfjahja terang: 3 Dada djadi 

Potongan badan djadi singset. 6 Ping- 
an djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI 

Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 

  

dari djabataa pada kaator departement. 
Dalam hal menimbang kebidjaksa- 

naan Pemerintah terhadap keinginan 
pihak Boemipoetera soepaja lebih ba 

dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet betoel 

recepinja jang aseli, fjoema jang pake Tjap Dewa. 

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50 
Harga terseboet belon feritoeng ongkos kirimnja 

aa 5 da departemet departoment di Betawi, 
koelit akar dan koelit batang pohonjtetapi ialah hingg. 2 kemang orang me 

kina. Akar pepjja, akar kelapa dsb,| madjoekan pekerdjaan sendiri, mem 
a'japkali bermain dalam ramosan 
obat kampoeng. 

Balai Poestaka mengoetip dari dja- 
wsban Pemerintah, t. Mr. HO Hartevelt 

njak dapat serta mengatoer dalam soe 
soenan Pemerintsh Negeri, jang pen 
ting boeksenlah soal berapa djoemlah 
nja hoof iambtesaar Bbemipbetera pa 

Boeat orang dagang dapet ra bat bagoes. 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat 

  

1 be garan baroe2 ini, poen djoega mengan 
ri tanggoengao dengan djalan memin|tarkan Prins Hangabsi jang hari Sab- 
dahkau kewadjiban, menjertakan bajtoe 30 Juli ini ke Nederland sebagai 
dan badan jang timboel dari anak | wakilnya Sri Sultan. Djam 9 pagi da 
negeri oentoek menjelesaikan soal soal |tangnja di Mangkoenagaran, dan sesoe 
pemerintahan. Dan djika toean Soetar|dah didjamoe pertoendjoekan wir&ag. 
djo berkata: ,Apa jang haroes dilakoe|djam 11 30 siang laloe kembali poelang 
ken oleh bangsa kita ialah mendidik |ke Djokja. 
tenaga tenaga sendiri, : 
maka Se angeoobuja Pemerintah s2 
toedjoe akan katanja itoe dan berha| Mr. R Moehammad Darj ian 

raplah Pemerintah, soepaja toean Soe| haroe sadja keloear Saat RHS di Ba 
tardjo dan perkoempoelan jang dipim |tawi telah diterima sebagai volontair 
pinnja itoe akan membantoe mendij mengganti pekerdjaannja Mr R M Ng 
dik tenaga-tenaga sendiri itce. agar |Susbroto Moerdokoesoemo di kantor 
dapat dipakai oentoek memperkosat |centraal bestuur 
keadaan ekonomi, akan menjelesaikan| R Ng Tjitrohosbojo panewoe dikan 
soal-soal pemindahan, kesehatan, On|tor cantraal bestuur diangkat mendja 
derwij: jg sekarang haroes diselengga|di wedono, mengganti R, M, Ng. Dar- 
rakan oleh regeatechap2 jang berdiri | wanto jang baroe baroe ini berhenti 
sendiri, pendekuja: boeat barbagai | dengan hormat, dan pensioen. 
bagai pekerdjaan. jang sangat perloe| T,sin dari itoe dikabarkan, bahwa 
akan tenaga sendiri itoe. tidak lama lagi pemerintah akan me 

—O9 — -a C z . 3. . 

- Madjallah , Kawoelas dari PKN. ngadakan djabatan onderregent dikan 
tor centraal bestuur, jang k.l. 3 tahoen 

Antara“ mengabarkan bahwa moe- ini tidak diisi sesoedah RT Darmo- 
lai boelan ini perkoempselan Pak em |sajono berhenti dengan hormat dan 

palan Kawoela Ngajogya-|Pensioen. 
karta soedah mangelosarkan ma- 
djallah dengan nama ,Kawoela”, 
Pimpinan madjallah itoe dipagang oleh 

tt Mr RM Soerjodiningrat, 

Mutatie dari Mangkoenagaran 

Sri Soenan di Carnaval Pasarmalam 
Show Manook 

Soedah beberapa malam ini di aloon 
Oa aloon dimoeka Poera-Masagkoenagaran 

Ma'loemat , Teman-Siswa" tentang |diadakan pasar malam carnaval Show 

Kindertoelage oleh tosan Manook, dengan berma- 
tjam2 pertoendjoekan. 

Pada malam - Djoem'at 28/29 Juli 

Sri Soenan dengan permaisoeri dan 

pengiriognja telah berkenan melihat 
pasar—malam itoe, dengan berkenda 
raan auti: dimasoekkan dalam lapangan 
carnaval itoe, 

Mutasi Hoofddjaksa 

Antara" diminta mengabarkan: 

Berhueboeng dengan beberapa per 
mintaan dari tjabang2 tentang hal 

Kindertoelage, maka dengan 

ipi Madjaelis Loehoer Persatoean Taman 
Siswa memperma'loowkan kepada se 
loeroeh “Taman Siswa, bahwa menoe 

roet 'BBL 1938 tiaptiap pegawai 

tocan J H Bieseno dari Eropab, nona 
A. Vennink dari Betawi dan t. LL 

Servaes dari Bangil. 

Anak dibawah lori paberik goela 

Karena salahnja sendiri. maka ber 
selang beberapa hari ini lori dari 
paberik goela ,Tjolomadoe“ di Solo 
(sebelah barat laoet kota) telah melin 

das kakinja anak ketjil, jang kebetoe 

lan menggontjeng lori javg baroe 

berdjalan. 
Aaak jang menderita loeka berat 

itos teroes dibawa ke roemah sakit. 

Bedrijfschool bagi Ra'jat 

Atas oesahanja schoolopziever de 

ngan prijjji B B Kasoenanan, maka 

moelsi 1 Augustus ini di kota Bojolali 

dapat didirikan satoe bedrijf:chool atau 

sekolah pertoekangan atau sekolah ke 

radjinan. Sebagai permoelaan, maka 

sekolah itoe menerima anak anak se 

kolah desa das vervorigschool. 

Dalam sekolah itoe diadjarkan tjara 

nja orang membikin tikar, membikin 

topi dari bambos, membikin barang 

perkakas jang dari blik dan masih ba 

njak lagi oesaha oentork membikin 

barang ketjil ketjil, jg sekira mendjadi 

keboetoehan roemah tangga sehari2, 

dan bisa lekas didjoeal dengan harga 

moerah. 
Dikira kiraken dalam waktoe doea 

tahoen anak moerid keloearan seko 

lah tsb diatas lekas bisa bekerdja sen 

diri, boecat mentjari nafkah bagi peng 

hidoepannja, dengan bisa membikin 

barang barang itoe, Semoea biaja se 

kolah itoe dipikoel oleh rijkskas Ka- 

soenanan dan kas desa diseloeroeh re 
gentschap Bojolali. 

Vrachtsuto ,An Hwa" tjioem grobag 

Tosan Soetardjo — demikian djoega 

'tosan Mogot — mengeritik tjara mende 

|wasakan (ontvoogding) Bastuur Boe- 

postera, Mendengar oeraiannja itoe kita 
akan mendapat anggapan, seolah olah 

negeri jang menjekolahkan anaknja 

pada sekolah-sekolah partikelir jang 

tidak bersoebsidi, djadi Taman 

Siswa djoega, mendapat kinder 

toelage, Oent»ek keperloean itoe, tiap- 

tiap Taman Siswa dibolehkan mengisi 

Atas permintaan sendiri maka be 
soek 30 Augustus ini R. Moehammad 

Kabiran akan meletakkan djabatannja 

sebagai hoofddjaksa di 8olo dengan 

pensioen, karena soedah lebih 30 ta 
hoen bekerdja dienst. 

Berselang bebsrapa hari ini didjalan 

besar Ketandan (Sole Djokja) ada ke 

djadin perlanggaran jang hebat, aa- 

tara  vrachtauto no. D. 1739, 

merk ,An Hwa“ dengan grobag sapi 

    

          

      

   
    

    

Oem sr akan adanja |tentang hal ini kekoeasaan jang telah formulier (model baroej, A itoe kit t 

an N: soedah ten| diberikan dikoerangkan kembali, Sosa | aa 1 dana sah TuWA B Boerarte Miogai jang moeat alang alang daoen padi 

Kar e 8 Ta ak na Moe ira ini boekan men Beta Pada pem SOERAKARTA erifilor Teu dee 5 Soto jang jade anal siap), 1 obl 

lah2an lain sanoen nja djangan | bitjaraan begrooting bakagian keempat . an Pn ek idak tahoe apa se 2 

Ba aa In £ p harapan besar boeat mendjadi hcofd jang salah, vrechtauto itoe 

sehari of doea sebeloem tanggal 80|nanti soal itos dapat dipertjakapkan | Sri Sultau di Mangkoenagaran aren 3 . 

2 . Mebih landjoet, tetapi disinipoen hendak| Dari pemb. M. ae Saus gang diatasnja grobag. Soe 
Juli 1938. 

'Soerat berkala: M 

  

USLIM. | Iditerangkan oleh Pemerintah, bahwa      

  

   
oesaha be 

      
     

Pada hari Djoem'at pagi 29 Juli Onderwijzers di Mulo-school karena itoe tidak begitoe ban 

| Joesaha pendewasaan itoe diteroeskan 
berapa toean toean,|dengan beratoer. Berboeboeng dengan 

Z H. Sri Sultan di Djokja dengan pe 

ngiringoja telah datang mertamoe ZH.   datangkan kesengsaraan. Hanja ada 3 

Dengan besiuit departemen onder|orang jang loeka tidak begitoe berat,     
  

i Kediri, soedah berhasil ada ini penting djoega oesiha melandjoet | Prins Mangkoevagoro diterima dipen |wij:, maka moelai 1 Aug. ini telah |jang laloe dibawa keroemah sakit di 

erat berkala MUSLIM, Seman|kan peroebahan Pemerintahan di Ta-|dopo besar Mangkoenagaran, Selain | diangkat mendjadi onderwijzers di| Klaten, 

og keloearnja seboelan sekali Inah Seberang, jang akan memberi tem | nja menengok penganten Mangkoena|sekolah-Mulo Goebernemen di Solo an aa 

ta Kah nh Fa Ha 5 -



   

  

   
   

     

       

          

    

    
     

   
    

   

  

     

    
     

    
   
   

   
   

    

    

    

   

            

    

    
   

   

     
    

  

   

  

    
    

   

    

   
    

  

    
   
   
    
   
   
   

   
   
   
    
   
   
   
    

  

   

    

      
    

    
   
   
   
   
     

     
   

   

    

    

  

— PSI. dan 

SP SETIR 

pergeraka 
Islam lainnja 

Rapat cemoem jang ke-2 

Pada malam Kemis tanggal 3 Au- 
gustus 1938 PSII melangsoengkan 
congresnja dengan mengadakan rapat 
bemoem, tetapi boat mereka jeng di 
oendang dan mereka jang telah mem 
bajar entree kaart, 5 

Koendjoengan itoe malam agak koe 
“rang dari pada rapat oemoem jang 
pertama. Wakil dari Kantoor voor 
Ini, Zaken dan wakil dari PID ber 
hadlir. 

Keadaan dalam Doenia 
Islam: Kebangsaan da 
lam Isiam : 

Pembitjara jang pertama jalah toeen 
Abdoelkadir Bahalwan seorang poetera 
Arab berkelahiran disini, Spr diwadjib 
kan oentoek membitjarakan tentang 
soal terseboet diatas. 

Terlebih doeloe spr menerangkan 
perbandingannja rakjat Islam pada dja 
man doeloe dan pada  waktoe 
sekarang. Keoenggoelan dari bangsa 
itoe pada masa sekarang telah laloe 
Gan saat ini bisa dibandingkan kata 
pr bangsa Islam seperti bola biljart. 
Satoe golongan mempoenjai keradjaan 

oentoek bentrokan dengan jg lain. 

Spr memperingatkan bahajanja pe 
kerdjaannja kaoem orientalisten dan 
dihoeboengkan poela oleh pembitjara 
dengan soal memetjah dan mengoei 
saj jang dilakoekan oleh almarhoem 
Lawrence of Arabica, 
Pemoesoean diantara kaoem Islam 
dan Boeddhisten di India, adalah 
mempoenjai maksoed dan arti jang 
dalam. Selandjoetnja spr menerang 
kan kedjadian di Palestina dan spr 
amat gembira, bahwa rajat Islam di 

ini negeri telah mencendjoekkan eoli 
dariteitnja dengan ada niat timboel 
nja steunfondscomite goena kaoem 
sengsara di Palestina. 5 
Pemboekaan mesdjid besar di Tokio 

Djepang jg disaksikan oleh kaoem Is 
lam dari seloeroeh doenia, menoeroet 
spr itoe poen satoe boekti rasa persau 
dgraan Can rasa persatoean dalam ka 
langan Islam, : 

Tentang politiek Negeri Mesir de 
ngan pimpivanpja sekarang spr. amat 
memoedjinja. 

Tentang soal kebangsaan dalam ar 
ti Islam maka spr menerangkan bah 
wa agama Islam djoega mengenal na 
tionaliswe. Tetapi Islam menjalahkan 
kepada soeatoe natie jang memerangi 
atau menindas bangsa lain. Nationali 
teit ditempatkan diatas Islam menoe 
roet spr itoe salah. 

Karena dengan pertjampoeran darah 

antara satoe sama lain, maka sekarang 
sebetoelnja orang tidak mengetahoei 
dengan pasti dari mana asalnja is itoe. 

Dikalangan agama Islam orang ha 
nja wengenal ,saudara“ tidak perdoe 
likan dari bangsa manapoen, 

PSII dan pergerakan 
Islam lainnja 

Spr jang kedoea jalah tocan W Won 
doamiseno, president dari Dewan Par 
ty PSII. Spr ini diwadjibkan oentoek 
Aan tentang dasar-dasarnja 

Party PSI menghendaki persatosan 
dikalangan kaoem Islam, Adanja Al 
Islam Congres jang diadakan pada ta 
hoen ini djoega, beberapa boelan jl. 
atas initiatiefnja PSI, menoeroet spr 
boeahnja dari congres tsb telah ba- 
njak. Itoepoen — kata spr — menoe 
djoe persatoean dikalangan kaoem 
Islam, 

Kaocem Islam dinegeri sini seharoes 
nja bersatoe oentoek selandjoetnja 
menghoeboengkan diri dengan perge 
rakan Islam dari seloeroeh doenia. 

Spr mengeloearkan kemenesalannja 
bahwa pergerakan lain lainnja tak soe' 
ka bekerdja bersamasama, karena 
PSII toeroet mentjampoeri soal politiek. 
Tetapi melihat perhatian dalam rapat 
receptie dalam congres ini — kata spr 
— saja berkejakinan bahwa sikap2njaj 
dari pergerakan pergerazan akan ber 
obah baik terhadap PSII, Oentoek mer 
dijelaskan hal ini maka spr memadjos 
kan oesaha2 jg telah berdiri dimana 
PSII djoega toeroet mengambil bagian 
misalnja: pendirian Al Islam Congres, 
Madjelis Islam Loehoer jang dibentoek 
pada tahoen jl. Dalam badan itoe toe 
roet hampir semoea pergerakan Islam. 

PSII telah bekerdja dan masih be- 
kerdja sebagai badan perantaraan an 
tara perselisihan kaoem Islam di ini 
negeri. Tetapi meskipoen hal itoe di 
oesahakan oleh PSII, masih  djoega 
timboel mafjam2 golongan2 jang diben 
tji dan diperangi oleh kaoem PSII. Ke 
banjakan hal ini terdjadi di Djawa 
Barat, Party2 itoe sampai sekarang 
masih teroes dengan mempertahankan 
pendiriannja dan bekerdja oentoek ke 
pentingannja noesa dan bangsa. 

Sikapnja PSil terhadap 
party2politiek lainnja. 

Toean Aroedji Kartawinata mene- 
rangkan sedjarah PSII dengan ditam 
bah sekedar sedjarah pergerakan dine 
geri ini, 

PSIi—kata spr — selaloe sedia oen 
toek membela keperloean ra'jat. PSII 
tidak akan menolak bekerdja bersama 
sama dengan party pariy politiek, asal 
kepentingan ra'jat dioetamakan. Ber 
hoeboeng dengan ini maka spr mem 
peringatkan bahwa PSII djoega toe 
roet ambil bagian Zalam Radicale Con 
cantratie, PPPKI dan sebagainja, Dise 
babkan satoe dan Jain hal maka PSII 
mengoendoerkan diri dari,PPPKI dan 
selandjoetnja orang tidak mendengar 
lagi tentang PPPKI, 

    

Sekarang PSII sedang bekerdja de 
ngan Pengoeroes Besar dari party party 
politiek oentoek satoe kali lagi mem 
bangoenkan satoe iketan antara party 
party politiek dalam negeri ini. Tetapi 
ini kali tidak akan bersifat federatie 
melainkan satoe badan contact: , Badan 
Perantaraan Party2 Politiek Indonesia “ 
IBAPPEPI). 

Berdirinja BAPPEPI tjoema me 
hoenggos kepoetoesannja beberapa par 
ty lainnja jang menantikan poetoeean 
congres masing2, 

Spr beranggapan bahwa ikatan party 
politiek disini perloe berhoeboeng de 
ngan keadaan keadaan sekarang ini 

Perhoeboengan 'internationaal me 
njoeroeh adanja persatoean rajat di 
sini, tidak itoe/ sadja, Masih banjak 
sekali hal hal jg hbaroes diperbaiki 
dan dirobah, kata spr, dan hanja ac 
tie bersama sama akan bisa mentjapai 
itoe. 

Spr merasa menesal sekali, dalam 
|congresnja Gerindo jbl diadakan di 
Betawi telah - memeetoeskan bahwa 
Gerindo setoedjoe dalam principes 
akan tetapi beloem bisa toeroet ambil 
bagian dalam BAPPEPI. 

Goena penoetoep pidatonja maka 
mengandjoerkan soepaja party politiek 
soeka toeroet membantoe berdirinja 
PAPPEPI. 

Ketoea rapat t SM Kartosoewirjo 
menambah bahwa tanah air dari Isla 
mieten boekanlah tempat dimana me 
reka itoe lahir tetapi Islam tidak me- 
ngenal nationalisme jg terbatas: PSII 
berkehendak akan bekerdja dalam Ia 
pangan loeas djadi djosga dengan 
kaoem Islam diloear negeri ini. 

PSII — kata spr — berkewadjiban 
oentoek toeroet membentoek barisan 
nationaal di ini negeri, dengan per- 
djandjian bahwa dasar dasar party 
djangan sampai dilanggar. 

Debat 

Dalam kesempatan ini ada tiga 
orang diidzirkan oentoek berbitjara, 
jalah wakil dari ,Tiga Ketimoeran", 
Spr ini berpendapatan bahwa doenia 
itoe tidak berobah akan tetapi manoe: 
sialah jang merobah kehidoepan. Oleh 
karena itoe spr. mengandjoerkan soe 
paja orang hidoep jg baik, dan meski 
poen ada hoeroe-hara, tetap orang itoe 
akan hidoep dengan senang. Selan 
djoetnja spr mengambil beberapa tjon 
to peladjaran dari Kong Hoe Tjoe: di 
terangkan bahwa segala manoesia itoe 
saudaranja, 3 

Wakil dari perbimpoenan , Watha- 
nie“ merasa gembira “melihat baan 
brekerswerk dari PSII dan andjoerkan 
soepaja lain lain perkoempoelan me- 
ngambil tjento. 

Toean Hajat membitjarakan dangan 
pandjang lebar tentang ke-Islaman. 

Ketoea rapat mengoetjapkan terima 
kasih kepada tiga pembitjara tsb dan 
menambah oentock mendjelaskannjs. 

Rapat ditoetoep djam 12 lebih sedi 
kit dengan selamat (Aneta). 

  

Seorang anak mati hanjoet 

Pembantoe kita menoelis : 
Ketika Pak Sadrimin alias Pak Boe 

Sani masih hiboek-pikoek membetoel 
kan roemahnja didesa Pangtonggal 
dengan ditsenggoe oleh seorang anak 
nja jang baroe beroesia 3 tahoen itoe, 
maka dengan segera anak ini tosroen 
dari roemah terseboet ke soengai jang 
mengalir didekat roemah ini, 

Pada ketika itoe Pak Sadrimin tidak 
begitoe memperhatikan tentang per 
boeatan anaknja itoe dan pada waktoe 
ia mengetahoei, bahwa ansknja soedah 
tidak ada ditempat itoe, maka terpe 
randjatlah ia dan berpikir, soedah ten 
toe tertjelakalah anak ini. Sementara) 
itoe anak ini soedah terdapat disoe 
ngai Pangtonggal jang tidak seberapa 
dalamnja itoe sedang hanjoet dengan 
moekanja merah sekali. 

Dengan seketika itoe djoega orang 
berdaja oepaja oenioek  menghidoep 
kan anak ini lagi. akan tetapi soedah 
tidak keboeroe lagi. 

Koendjoengan K.H.D. di Daerah 
Krawang 

Perajaan Windon di Taman Siswa 
Bogor soedahlah laioe, Ki Hadjar dan 
Nji Hadjar Dewantara meneroeskan 
perdjalanannja ke T,98, Krawang. Di 
Station Krawarg telah berkoempoel 

ekali orang tosa moerid dengan 
knja, bersama sama dengan 
Comiteleden, kaoem poeteri 

ekan main djoega banjaknja. 
Mereka selaloe menoenggoe noenggoe 
datangnja trein dari Betawi, tiba-tiba 
terdengarlah olehnja, bahwa Ki Hadjar 
dan Nji Hadjar Dawantara telah datang 
di roemah Ketosa Madjelis Tjabang 
Taman Siswa Krawang dengan naik 
buto, Sebagai boeroeng hendak terbang 

  

toeroen kesawah, mereka seakan-akan 
berlari larian menoedjoe kercemah ke 
toea Madjelis Tjabang t, Atmosandjojo 
tempat KHD akan bermalam. 

Boekan main ramasinja orang orang 
didepan dan didalam rcemah, berde 
sak desakan ingin melihat Pemimpin 
Oemoem Taman Siswa jg telah lama 
dikenang kenangkan dan  diha 
rap harap itoe, 
moerid Taman Siswa jang berlari la 
rian dari Pergoeroean mencedjoe ke 
roemah toean Atmo. Dengan kegem 
birsan jang ta” terhingga, ternjatalah 
mereka itoe telah terkaboel penghara 
pannja, telah mengerti siapakah Nji 
dan Ki Hadjar Dewantara itoe. 

. Djam 8 malam orang berdoejoen- 
doejoen menoedjoe gedong Bioscoop, 
karena Openbare Vergadering akan 
diadakan disitoe. 

Waktoe Ki dan Nji Hadjar masoek 
didalam podium, terlihatlah gedong 
Bioscoop jang besar itoe telah penoeh 
sesak dengan lebih koerang 150 orang. 
Kaoem poeteripoen ta' ketinggalan, 
dari 750 orang itoe hampir ada 350 
'kaoem . poeteri jang mengisi separoh 
nja dari gadong Bioscoop. Anem belas 
perkoempoelan mengirimkan wakilnja, 

Setelah persamboetan ,Slamat Da 
tang” dioetjapkan oleh Ketoea Comite, 
Ketoea Madjelis Tjabang, Ketoea Ma 
djelis Goeroe, dan anak-anak Taman 
Siswa dengan Panembrama, njanjian 
PPTS dan rjanjian KBI, Ki Hadjar 
tampil kemoska mengoeraikan pan 
djang lebar Pendidikan Kebangsaan 
Taman Siswa, adat-istiadat bangsa dan 
sifat bentoeknja Pergoeroean Taman 
Siswa sebagai BADAN WAKAF di 
tengah-tengah Rakjat, Lebih "satoe 
djam beliau berchotbah dengan tjonto 
jang memoedahkan pendengar oentoek 
dimengertikan. Teranglah roepanja 

lebih lebih anak|B 

dimana-mana didirikan orang, 
Sesoedah pauze sebentar, pertoen 

djoekan tari Soenda ditarikan oleh: 
toean Djeli, toean Warja. Tosan Poer- 
wadisastra, dan tocan Gandawidjaja, 
Tarian mereka jang djarang ditoen 
djoekkan pada publiek Krawang,soeng 
goeh menggembirakan dan membesar 
kan hsti sekalian penonton. Gedong 
loscoop jang tadinja sedikit ramai, 

waktoe itoe mendjadi diam, penoeh 
perhatian, 

Setelah itoe Ki Hadjar Dewantara 
memberi Chotbah lagi tentang dans- 
kunst bangsa kita, diterangkan dengan 
djelas, tentang tarian sebagai alat pen 
didikan, alat pembangkitan kehaloe 
sat lahir dan bathin, kepandaian ma 
na soenggoeh akan mendjadi kekajaan 
bangsa kita dikemoedian heri. 

Tarinja toean Ganda Widjeja me. 
narik banjak perhatian beliau, dan 
berpengharapan moedah  moedahan 
toean Ganda Widjaja pada waktoe 
Congres Besar Taman Siswa di Mata- 
ram, dikirimkan ke Mataram sentoek 
memberi dans demonstratie. Seorang 
anak ketjil, poetra dari toean Ganda 
Widjaja terseboet, djoega mempertoen 
djoekkan kepandaiaunja berpentjak jg 
soenggoeh menarik hati sekalian pe 
moeda pemoeda menghidoepkan rasa 
kesenian bangsa kita didalam dada ti 
ap tiap anak. 

Belandjoetnja, K. H, D, membagikan 
Piagam (Diploma) kepada anak-anak 
Taman Siswa jang telah tamat dari 
Pergoeroean Taman Siswa Krawang 
dengan memberi do'a pangestoe. 

Seorang wakil dari Cooperatie 
Boediman di Krawang tampil ke. 
moeka  oentoek melahirkan kegembi- 
raannja dan berseroe kepada pubiiek 
soeka apalah kiranja lekas2 menjeko- 
lahkan anaknja masing2 menoedjoe     mereka sekarang, apa perloenja TS 

  

kepada kemadjoean Onderwijs bagi 
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Pergoeroean 
A. 

kl. 5 H.LS Part. at. Gouv. 

lands, Boekhouden, 

Bahasa perantaraan Maleis. 

B. 

: (Leerplan H.I.S.—Schakel) 

  

»INHEEMSE MULO“ — Sandang 4 tahoen. 
(Laan de Bruynkops Batavia-C.) 
Ditrima anak-anak tammat dari VERVOLGSCHOOL dan tammat 

PELADJARAN penting boeat masjarakat. Maleis, Engels, Neder- 
Handelsrekenen, 

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

Moelai diboeka kl. 1 tg. 5 Aug. 
le SANDANGSCHOOL Laan Canne 62 Bat-C. 
2e SANDANGSCHOOL Sekanak 48 Palembang. 

Menerima moerid boeat voorklas-7e klas, 
Cursus baroe 38/39 moelai 1 Aug. 

C. Typcursus, Boekhouden, K.A.E. dil. Sekanak Palembang : 

A. Moerad Djatibaroe 52 Bat.C. 

»SANDANG” 

Handelskennis, Geschie- 

Pemimpin Oemoem,     

  

   

30ERABAIA, 

bangsa Indonesia. 
Djam 12 Rapat Oponbaar di Krawang 

ditoetoep dan esoek harinja K. H. D. 
meneroeskan . , 

Tournee ke Taman Siswa Tjikampek 

Djam 1 t:ngah hari Ki Hadjar dan 
Nji Hsdjar, Ketoea Madjelis Daerah 
Wakil Ma ijelis Gberoe TS Tjikampsk 
berangkat dengan auto dari Krawang 
menoedjoe Tjikampek. 

Bsberapa anak anak isteri dari TS, 
Tjikampek, telah berbadjoe merah, 
poetih dan hidjau, berdoejoen doejoen 
mendjempost Ki Hadjar dan Nji H.De 
wantara, bersama sama memberi salam 
membahagiakan! pemimpin Oemoem 
tersebost laloe diiringkan ke Pergoe- 
rosan. Begitoe djoega beberapa banjak 
Comiteleden penerimaan KHD telah 
sedia disepandjang djalan dari stasion 
sampai di Pergoeroean. : 

Djam 2 percies di Taman Siswa Tji 
kampek diadakan Pertemosan Keloe 
arga sambil minoem dan santap sela 
matan bersama sama dengan Ki dan 
Nji H. Dewantara. 

Openbare Vergadering diadakan pa 
da sorenja digedong Bioscoop Tieng 
hoa, 

Djam 8 di Gedong tsb soedah pe 
noceh sesak dengan penonton penonton 
hingga djika tidak “distop, gedong 
akan meroepakan koeweh sewoet 
karena didalam gedong jang sempit 
itoe ada ki. 900 orang. Kedatangan 
Ki Hadjar di Tjikampek, hampir sa 
ma dengan Krawang, soenggoeh soea 
toe saat jang amat menggembirakan 

Rapat dimoelai oleh Comite dan di 
serahkan Pimpinannja kepada ketoea 
Madjelis Tjabang. 

Persamboetan KHD dilakoekan oleh 
anak Taman Siswa dengan panembra 
ma, dan permainan anak anak dengan 
lagoe. | 

Waktoe KHD hendak mengadakan 
Chotbah, terasalah oleh beliau, badan 
koerang enak, sehingga hanja memberi 
chotbah sebentar sadja. 

Perajaan diteroeskan dengan foneel, 
orde oefeningen, tableaux dan roepa 
roepa njanjian anak. Djaoeh malam 
perajaan ditostoep dengan selamat. 

Esoek harinja autonja seorang Pen 
fjin'a TS, toean Tamam aannemer di 
Tjikampek, telah menoenggoe didepan 
Pergoeroean oentoek dikendarai KHD 
ke Tjilamaja. (Madjelis TS, mengoetjap 
kan terima kasih diperbanjak kepada 
toean Tamam di Tjikampek, karena 
beliau telah dengan segala keredlaan 
dan ketjintaan hati, memoedahkan per 
djalanan KHD dari Tjikampek, Tjima- 
laja dau Terisi.) 

Ki Hadjar Dewantara di 
Tjilamaja 

Djam 10 lebih sedikit datanglah au 
to KHD, di diiring oleh satoe auto 
lagi penoeh dengan Madjelis Tjabang 
dan Madjelis Goeroe Taman Siswa   Tjikampek. Datang di Tjimalaja, se 

    

Radja hatja Mata 

Djikaloe TOFAN dan NJONJA 

aken mendapet: 

KATJA MATA 
JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 
NJONJA - PIGI LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
TOENDJOENGAN 24, 

WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 
  

orang pegawai politie memboenjikan 
mertjon dengan hiboek oentoek me 
njamboet kedatangan Ki dan Nji Ha 
djar Dewantara, 

Rapat terboeka dimoelaikan djam 
1045 dengan tertib dan tentram Per 
hatian tjoekoep dan amat menjenang 
kan, Ik 200 orang. Wakil Perkoem 
poelan: NO. Tjiasem dan NO, Tjila 
maja, MD Tjilamaja dan MD Tjikam 
pek. Wakil pers : Pemandangan, Sinar 
Selatan dan Timbangan. 

Dengan djelas KD menerangkan 
adat istiadat kebangsaan sebagai rcch 
nja pendidikan ke Taman Siswaan, Ia 
manja Ik satoe djam, jg bertanja jaitoe 
toean Abdoel Kadir dan tcean Ganda 
widjaja, Pertanjaan2 mana didjawab de 
nga memoeaskan, Toean Agoes Tji, 
t Abdoel Jamin, t Sani Kartadipradja 
berganti ganti menjamboet dengan 
gembira kepada Pemimpin Osmoem 
Ki dan Nji Hadjar Dewantara, 

Rapat Oemoem disoedahi laloe di 
adakan santap keloearga TS bersama 
sama. Djam 3siang perdjalanan KHD. 

Teroes ke Taman Siswa Terisi 

Berentinja auto K. H. D, telandjoer 
sedikit, karena gedceng Pergosroecan 
jang baroe didirikan itoe hampir tidak 
kelihatan dari djalan, karena ada di 
belakangnja terop jang besar dan ga 
poera jang dihiasi. Malamnja diadakan 
pertoendjoekan djoged,” toneel perem 
poean dan petilan wajang orang, per 
koendjoengan sebanjak 150 orang 
soenggoeh menjenangkan dan meng- 
gembirakan. Perloe dikatakan disini, 
bahwa Pergoeroean Terisi telah poenja 
Gedong Pergoeroean sendiri,ja”lah da 
ri oesabanja sekalian Pengoeroes dan 
Pentjinta Taman Siswa di Terisi jang 
dapat mendjadi tjonto di lain lain tja 
bang Taman Siswa, Sekalian Chetbah2 
dan prtoendjoekan berdjalan tertib 
dan damai selaras dengan dasar dan 
tjara Taman Siswa jang sesoenggoeh 
nja, Djaoeh malam perajaan ditoetoep 
dengan gembira dan esoek harinja K, 
H.D. meneroeskan perdjalanannja ke 
Taman Siswa Djakarta via Tjikampek. 

Sorenja di Tjikampek orang telah 
hiboek membangoen Comite persam 
boetan K HD. lagi, karena djika tidak 
halangan soeatoe apa, Ki Hadjar sang 
gsep datang lagi di Tjikampek sepoe 
lang beliau dari tournee ke Sumatra jad. 

    
         
  

CLICHEFABRIEK 
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150 

n mana telah berbaisil | 
at 5 menit bermainnja, 

      

      

   

   
   

  

   

   

angan moe 
ti beberapa 

   

v9, Jang € 

sa telah kasih 
voorhoede. 
saat Bar Il betoel be 

ntji“ oleh RKS dan per 
oem seperampas djam Ia 

laloe kemasoskan lagii 
id mendjadi 2—0 boe 

      
   
       
    

  

   
    

   
      

   

  

    

  

     

    

      

   
   

       

  

    

  

   

  

2 mainan berobah 
Disana sini terdengar 

nggota badan berbentrokan 
at djoega lompatan lompatan 
bahaja, 

goeh soeatoe tjelaan boeat'per 
lan Bar Il jang tidak tahan 

goeng kekalahan. Sajang refree 
“memimpin ini pertandingan 
p (kendor), dan oleh karena 

6 ingan itoe ia teroes me 
joema kasih hoekoeman de 

  

pelanggaran tambah lama tambah 

kendaannja. Dari itoe pertandi 
: in terseboet amat mengetjewakan 

“Ihatinja penonton jang sebeloemnja 
djoega telah meramaikan. Pa 

ja pauze Bar II merobab 
gnja: Achmad keloecar diganti 

h Salam jg bermain sebagai half kiri. 
di bsck mengganti Sadik jg 

di centervoor, sedang Hadjar men 
:di conterhalf, Abdoerachman kanan 

loear dan Ettoe' mendjadi kanan dalam. 
obahan tsb Bar II ada baik 

ja, jaitoe teroes meneroes 
snjerang moesoehnja. Akan te 
serangan selaloe kandas dika 

    
   

    
   

  

    
   
    
       

  

   

  

   

    

    

    
    

  

   

   
   

    
    

goe. Sampai boebaran stand tidak ber 

dengan angka 3—0 satoe satoonja ke 
menangan selama competitie. 
— Disini baik djcega kita terangkan 
'bahwa semenit sebeloemnja pertan- 
dingan berhenti, terdjadi soeatoe inci 
dent jang agak koerang baik. Pada 

itoe saat keeper Jauw Liong kena di 
damprat oleh Sadik jang memang ter 
kenal kasar permainannja, Oleh kare 
na lekas lekas dipisah kedjadian jang 

' Itak diinginkan dapat dihindarkan, 
-|Avehnja walaupoen ada kedjadian se 

   

  

  

jang soeda terkenal dengen kita poenja pe ediz 

Semoea Barang-baran 

“didalam kalangan Bar |, Pertandingan dl ra 

TN E dengan disetoed 
1 2 Dame goal PSSI, maka pertandiagan daerah anta 

Ira Persibo dan VIJ aka 
kan di Bogor pada hi 

'Iboelan ini 
di lapangan Tanah 

   

   
     

  

Soeharna Si 

hoppen sadja, karoean saj 

|dam Badan Haki 
Ingatkan djangan sampai kasep datang 
nja ditempat jang soedah ditetapkan 

Persibo dan S SB, 

nja kedoea back dari RKS jg tangi 

£ St obah, mendjadi RKS dapat menang 

Njonj 

A 
   

       

    

   

  

Poenje 

    

   

    

ersibo — VI). 

Atas permintaan pengoeroes Persibo 
“oleh pengoeroes 

3 | dilangsoeng 
Sabtce tg 6 
am 445 sore 

   
      

   

   

  

    

dimoei 

akan dikirim 
1 dari: 

Kesebelasan VI 

marmo Captain 
. Setiaki 

Soetedjo 

Djainin Moestari £ 
Andalas  Ster      

    

              

   
   

   

Ster Ster 
Iskandar Oentoeng 

J Kr, : Pelan J Kr, 

Reserves: Hali J. Kr), Bondoel 
(Setia), Hudoen | |) Sahlan (Se 

     

    

tia), Soegeng (Kar n Moedjitaba 
M OI) Pa " 

   

  

      
Berangkat naik autobus dari Djo 

harlaan No. 8, pada i Saptoe tang 
gal 6 Augustus 1938 poekoel 230. 
Sekalian pemain dan . 

     

        

   
      

  

     
   
    
   

  

          

    

    
    
     

  

sedia tjelana p “pendek. Shirt 
akan disediakan engoeroe8, 

Pemain-pemai Jong Krakatau 
lekandar dan Ha 

lir boleh menoenggoe di pengkolan 
Kerksiraat pada poekoel 2,40. 

Jang akan mengantar kesebelasan 
lain dari pada Pengoerces VIJ ialah 

nisi Kompetisi 
sah 

Oentoeng, Soetij 

    

  

   

Komisi Kesebelasan, K 
im Pe 

Kepada jang berkepentingan diperi 

Dan pada. hari Minggoenja tgl 7 
Aug dimoelai djam 4,45 sore akan di 
adakan pertandingan djoega antara 

Harga kartjis : 

“ek 050 
Zitplaatsen f 0.25  - 

“ 'Stasnplaatsen A f 015 
Sisanplaatsen B f 010 

Tribune 

: Hadiah-hadiah 

Jg diberikan pada PERSIBO ber 
hoeboeng dengan pertandingan PSSI 
di Bogor jang pertamas 

| Bsker dari Pagoejoeban Pasoen 
dan (wisselbeker) oentoek “pertandi 
ngan VIJ- PERSIBO, “5... 
“1 Beker dari Parindra, sebagai peri 
ngetan pertandingan PSSI jg pertama 
di Bogor, (aa 

1 Beker dari Dr Marzoeki: 13 
| Voetbal dari Toko “ESCA“ Joen   

  

   

  

   

  

     

  

       

   
     

    

   
    
    

   
   
   
   

  

   

   

    

   

  

   
   

   
    

  

     

    

    

matjam itoe, pertandingan tcch dite- 

Tapa apa, soeatoe tanda lagi atas keken 
 Idoran pimpinan. Selama pertandingan 

| Itidak koerang dari 14 kali diadakan 
IL. te-|strafschoppen, jaitoe tanda dari keka 

et |sarannja pertandingan tsb. Pena 
1| Moedah2an dibelakang hari kesjadi 

lan semafjam itoe dapat dihindarkan, 
'soepaja keadaan sport voebtal di Pa- 
'mekasan bisa hidoep dengan langsoeng. Pa BN ea BA 

2. Sport di Pamekasan 

Diwaktoe belakangan ini timboelnja 
n ota Pamekasan 

oesim hoedjan. 

8. Separoeh dari per 
oempoelan tsb meng 
dalam Bond, jaitoe   

srkoeat, jaitoe VIP 
dari Bond tsb. 
dari banjak per 
elan djoega, ja 

celsior, ABO,| 
an Sinar. 

baik club Buropa 
Indonesianja , Padj 

li lroeekan seolah olah ts? ada kedjadian| 

, RKS dan VP, sej 
antara mana per 

took pertandingan S B B- Persiboj. 
5 2 Se 

: Pertandingan Badminton 

Pada hari 'Djoem'at tgl 29 Juli jl, 
telah diadakan pertandingan persau- 
daraab (friendly game) antara Excel- 
sior deugan Roos. Hana 

Kesoedahan dari itoe pertandingan 
jaitoe : Ne 

. Excelsior Roos : 
Singel : Kadir — Tahir 15—4, 15—8 
una Hamid — Djakfar 15—3, 15—8 

'Dubbel : Ishak—Kho Eag Koen—Ka- 

darisman—Roesman 21—12, 21—12 
Rahem, Rahim — Ridwan—Madjid 

21—H, 21—1l 

Mendjadi didalam pertandingan tsb 
Excelsior mendapat kemenangan 4—0. 

Tjoema kita dari Pemandangan ber 
seroe: djangan poetoes pengharapan 
Roos, sebab kamoe poenja vereeniging 
masih berdiri ! 2 Sa 

Kampioen main tjatoer. 
Pertandingan kompetitie sesama ang 

gota dari pads schaakclub di Oenga- 
'ran soedahlah berachir dan ketika di 

Terjono sedang sebagai 
toean Soekirno. 

'kelihatan koest dan mengerti   ibah hari tambah "pesat 
SERA aa     

  

| mana haroes mendjalankav pion. 

aal Afdeeling UITVERKOOP 
r boewat barang2 kaperloean pakean njonja-njonja toewan-toewan dan anak-anak. 

Djoewal Dengen Harga Sanget Moerah ! 

langsoengkan pertemoean baroesan ini 
maka toean Dr. 8. H. Soeprapto ter-| 
tjatat nomor pertama, kemoedian me- | dah berdiri »Perkoempoelan Sepakraga 
nampak sebagai nomor doea toean| Tanahmerah (PST)dengan mempoenjai 

nomor tiga/lid kira kira 35 orang, bestuurnja ter 

.. Himpoenan tadi sekarang telah ber|ketoea, Toean Fagi Secretaris tevens 

siap oentoek pergi keloear kota, kare penningmeester, dan Toean Ismail Ka 

ina pada oomoempja sidang anggauta | pitein. Main, ditentoekan tiap tiap hari 
bagai- | Isnain, Reboe, dan Djoem'at alias se 

  

22 

Setelah diadakan pauze pada hari 
Rebo jl,, maka perdebatan tentang 
Pemandangan Oemoem dilandjoetkan, 

Jang madjoe kemoeka 

t. van Baalen. 
Lebih doeloe ia menjatakan kepoea 

sannja tentang djawab pemerentah da 
lam pemandangan oemoem dalam ter 
mija pertama dan dalam termija ke 
doea ini ia akan menjamboet reaksi 
jg lebih2 keloear dari kalangan2 In 
dovesia, jg menoedoeh dia, bahwa 
dia tak mengenal psychologie van de 
bevolking (penghidoepan djiwa rakjat). 
Dalam pidatonja ini ia kerap kali dite 
goer oleh t. Ssangkoepon, 

Sesoedah ia menjatakan mengarti 
apa jg dimaksoed oleh fihak Indonesia, 
maka ia menjambost soaloja t, Alatas, 

reserve dimintaljg sepandjang pendapatannja amat 
soekar sekali oentoek diikoetinja, 

Sesoedah itoe 

t. Boestam 
mengatakan, bahwa instituut der schrif 
telijke vragen (pendirian jang mema 
kai pertanjaan pertanjaan dengan toe 
lisan) perloe sekali, sambil menoen- 
djoekkan alasan2nja bal itoe, 

Dalam termija kedoea ini jang di 
bitjarakan ialah 

Anggaran belandja. 
Djoestisi, 

Toean Kruyne membitjarakan soal 
sikap Alg. Landbouw Syadicaat sam- 
bil mengatakan, bahwa ia ta' setoedjoe. 

t, Thamrin 
Spr ini meminta perhatian pada ke 

adaan keadaan diboei Tangerang jang 
banjak sekali pengadoean pengadoean 
dari sitoe, Lain dari pada itoe poen 
haroes dipikirkan djoega soal makanan, 
soepaja memboeatnja lebih enak lagi 
dari pada jang soedah2. 

Tatkala sampai pada soal loonbepa 
ling, maka dikatakannja, bahwa dalam 
djawab pemerintah ada kelihatan oe- 
dara jang baik. 

Soedah barang tentoe soal ini men 
dapat perhatian jang setjoekoepnja. 

Lebih lekas lebih baik. Ditoendjoek 
Ikan poela, bahwa pikiran jang sehat 
lebih baik dari pada keahlian dalam 
soal penetapan gadji. 

golongan jang bersangkoetan dengan 
itoe tjoema ingin oentoeng jang besar 
baginja sadja. Lain dari pada itoe di 
toendjoekkan olehnja, bahwa pemeren 
tah terlaloe banjak memakai pengoe 
moeman2 jang ta'berapa djelas: hal 
ini oleh spr ditjela, jaitoe jang menge 
nai penetapan harga. Apa sebabnja di 

Indonesia ini ta” ditetapkan oepah jg 
terendah (minimumloon). Ditjela oleh 
nja sikap pemerentah jang ta' maoe 
terang terangan (geheimzinnig), Oleh 
karena itoe dimintakan olehnja soepa 
ja segala jg patoet, dioemoemkan sa 
'dja didepan VR. Poen dikoepas peker 
djaan Kantoor van Arbeid jg bahxan 
lebih rmenjoekarkan soalnja : tambahan 
poela tidak berapa memperhatikan oe 
roesan kaoem boeroeh Indonesia, 

Sekarang jg mendapat giliran 

t. Kolman 

poenja Keoentoengan ! 
acturen en Batik handel 

ARSENER 

Dikatakan olehnja, bahwa tiap tiap| 

      
   

  

        

  

   
      

      
    
    

    
        

  

        

  

Telefoon No. 2467. 

  

Sidang Oemoem Volksraad 
Soal Djoestisi 

Thamrin dan Lonkhuyzen kembali kefatsal lama 
  

soal ini akan dilakoekan oleh peme 
rintah tjoema boeat sementara waktoe 
radja, Soal oemoer anggauta Mahka 
mah Tinggi. soepaja batasan ini di 
oendoerkan kembali sampai 55 tahoen, 
Poen boeat Sidang Djoestisi perbata 
san oemoer ini soepaja dilakoekan 
djoega, dengan tak oesah meroegikan 
oeroesan kehakiman. 

an sekarang dilandjoetkan 
ole 

t. van Lonkhuyzen 

Moela moela ditoendjoekkan pera 
saannja tentang moesik peperangan 
(krijgsmuziek) dengan mengatakan, 
bahwa ia tak mempoenjai sedikit ke 
beratan, tetapi dalam pada itoe haroes 
dipikirkan djoega larasnja. 

Tentang pendjawaban pemerentah 
ia menjatakan, bahwa ia tak men- 
djoempai reaksi jang ia harap2kan ber 
hoeboeng dengan pidatonja jl. jaitoe 
jang mengenai perlakosan terhadap 
orang orang pendjara, jang koerang 
adil sekali, 

Landjoetnja ia mengatakan, dengan 
terang terangan, bahwa politik peme- 
rentah jang mengenai kesosialan pa 
toet ditjela dengan keras, Oentoek me 
njatakan ini ia menocendjoexkan tje 
laan tjelaan dari lain lain pembitjara. 
Poen diambil poela tjontob2. 

Lagipoela dinjatakan olehnj?, bahwa 
banjak pertanjaan2 jg tidak didjawab 
sama sekali. 

Lain dari pada itoe ditoendjoekkan 
halnja, bahwa Butler dengan pemban 
toenja tentoelah tak kan tjoekoep me 
ngenal dengan berita berita dipers 
sadja,- kalau ia hendak mengadakan 
perhoeboengan dengan vakbeweging 
Peristiwa ini ternjata benar pada sikap 
departement departement sekarang ini. 

t, Coolhaas. 
Setoedjoe sekali dengan pendapat 

t. Kelkman: seteroesnja membela pen 
dapatnja soepaja minimum boete di 
toeroenkan lagi. Lain dari pada itoe 
soal soal jg ia bitjarakan dalam termija 
pertama ia djelaskan lagi, misalnja 
ongkos ongkos oentoek menoelis toe 
roenan Burgerlijke Stand, dan fjara 
mempergoenakan stirafremissie, 

Sekarang jg melandjoetkan pembi 
tjaraan ialah 

t. Kartowisastro 

Spreker ini memberi pendjelasan 
tentang pendapatnja terhadap forum 
privilegiatum. Tambahan lagi ditoen 
djoekkan kepoeasannja tentang posisi 
AIB dalam rapat besar diperloekan 
nasebatnja. 

t, Prawoto 

mengakoei, bahwa dalam pidato jl. 
memang ada kekeliroean jg telah di 
perboeatnja, sebab didalam chazanah 
(bibliotheek) VR terdapat boskoe hoe 
koem jg lama, Seteroeenja dibitjara 
kan olehnja hal penangkapan2 jang 
baree baroe ini. Demikian poela soal 
forum privilegiatum 

Sebagai spr jg penghabisan ialah 

t Hoedojo 

Spr ini memberi keterangan tentang 
keloearnja ,Sultan Sepoeh” dan 

Spreker ini mengakoei adanja pro| membitjarakan soal ketosroenan ber 

mosi kepada tenaga tenaga mosda di|hoeboeng dengan soal forum privile 
dalam kalangan 'oeroesan kehakiman. | giatum 
Tetapi spr, masih mengira, bahwa Dan sidang itoe ditoetoeplah. 
  

Pembantoe menoelis : 

diri dari : 'Toean Sastrodirono sebagai   Perkoempoelan Sepakraga Bengkelan 

Di Tanah merah baroe baroe ini 800 

Pa PA Pa BEN 

  

  

Baroe terbit : 
Boekoe tjeritera “5 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara- 
nja laki rabi. Harga f 0,40 
franco roemah pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman- 
dangan, 
    minggoe 3 kali.   
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MADOERA 

Transport kedoea 

Pembantoe kita mencelis: 
Pada tanggal 2 Agoestoes 1938 jang 

baroe laloe, telah bertolak dari Socme 
nep 100 orang kaoem bosroeh ke Ta   

Inahgrogot oentoek mengambil baha| 
Isian pada pembikinan djalanan di 

. | Samarinda. 

Ketjelakaan pada memetik boeah 
asam 

Pembantoe kita menoelis : 
Ketika seorang anak jang beroesia 

hoep |Kira kira 7 tahoen jang vamanja Orep, il memandjat sebatang pohon asam di 

    

    
   

  

   
   

    

    

   

                                            

   

    
    

                

   
   

  

roebnja air hoedjan jang sampai s 
rang beloem ada berhentinja. 
Salah doegaen mendattngkan banjak 

Ea “keroesakan ' 

. Sstengahnja orang tani di Gombong 
dan ressort Rowokele setelah habis me 
noeai padi, sebagai biasa lantas teroes 
menanam kedele, pada sangkanja ten 
toenja akan moesim terang, karena 

D0 pada tahoen jang soedah soedah me 
0... mang biasa tsrdjadi demikian. Tetapi 
000 apa latjoer, setelah kedele soedah dita 
00. mam boedjan masih teroes toeroen ds 

ngan giatnja, soedah tentoe sadja ta 
baman kedele lantas mendjadi roesik, 
boekan sedikit akibatnja kercegian jg 
diderita oleh mereka. 
s3 Sep 

Pasar-malam di Sragen 

Pemboekaanopisil jg. 
dipentingkan mema- 
djoekan pertanian dan 
keradjinan, 

Pembantoe M. menoelis : 
' Pada malam Djoem'at tanggal 28- 

—. 29 Juli ini pasar malam jang kedoea 
0. telah diboeka, dengan dihadiri oleh be 

berapa pembesar, kaoem bangsiwan 
2 | Gan wakil pers. Djam 5,30 sore semoea 
|... tamoe telah datang, diterima oleh co 

0... tetent jang dihias setjoekoepnja. Kita 
2 en Gak ada Prins Mr. BKPH, Djojo- 
00.0 koesoemo sebagai wakilnja Sri Soenan. 

—. Dengan letoesan bom, maka djam 
6.15 sore pemboekaan dilakoekan oleh 

—.. regent KRMT Joedonagoro sebagai 
|... oorzitter dari comite pasar malam 

itoe, dengan pidato pandjang, jang me 
nerangkan maksoednja P,M, itoe selain 

Gjoekan, jang perlos adanja tentoon- 
stelling dari pertanian, keradjinan, pe 

.oentoek membangoenkan rasa gembira 
bagi Ra'jat didaerab regentschap Sra- 
gen, teroetama kaoem tani, 

00... Setelah diboeka, maka semoea tamoe 
0 dipersilahkan melihat semoea keadaan 

0... dilapang P.M, dengan diantar oleh 
" | Voorzitter dan comite-leden. Ketika 
0000. kembali doedoek, laloe dipertoendjoek 

0. kan ,djoged—gandroeng“soembangan 
“dari Prins B.K.P.H. Praboewinoto d' 
Solo jg sangat bagoes, 

Meskipoen dari djam 7 sore di Sra- 
gen ada toeroen hoedjan, tetapi penon 

    
     

    

                  

    

    

                          

   

  

   

toonstelling terseboet diatas, ada djoega 
pertoendjoekan bioscoop, wajang-orang 
“ketoprak dlil.nja. Pasar—malam di 
Sragen ini diadakan boeat 14 hari lama 
nja, : 

——. Hg 5. 

Kebakaran 
Kotaboemi Lampoeng 

. Pembantoe Toerist kabarkan 
Pada hari Senin ddo 1-8.1938 kira 

kira djam 11,30 tengah hari, telah dja 
di kebakaran dikampoeng Kali Oem 
ban Kotaboemi. | 

Roemah jang toeroet moesna ada 
36 boeah, keroegiau ditaksir ada 

“kl. f 3600, Waktoe terdjadi ini keba 
karan, kebanjakan itoe roemah ting 
gal, sebab toean roemah masing ma 
sing ada mendjalankan koewadjiban 
nja, oentoek menfjari sesoeap nasi dan 
ada poela jg pergi ke keboen,oleh se 

jang bisa tertolong. an an 
     

   

  

    

  

sebanyak ari peloepoeh 
oleh sebab n” sbbi         

  

   

men- | Prijs No, 1. 

  

   

    

lelang, sedang tempat 
itoe disimpan tidak berapa 

engan tempnatnja api meradja 
elaitoe, Diantara roemah jang moes- 

(erat nah itoe, banjak ditempati oleh koe- 
Nania poe koepoe ditengah malam, 

karan, sekarang sedang diselidiki oleh | 
jang berwadjib. Me 

£ GG — 

—. mite dan mengambil tempat di comi. | 

diadakan beberapa matjam pertoen-| 

meliharaan hewan dsb.nja, jang itoe| 

ton ada banjak sekali, Selainnja ten | 

Roemah roemah jang moesnah itoe | 

Apakah sebabnja terdjadi itos kebal 

Idega Proppoh, oentoek memetik boeah 
boeah asam dari pohon ini, maka ter 

,Idjatoehlah anak ini dari pohon itoe 
». Isebingga koerban koerban jang ditim 
va Iboelkan oleh pemetikan boeah boeah 
“'Jasam di Madoera ditiap tiap tahoen 

bertambah dengan seorang. Dengan 
loeka parah, maks anak ini laloe di 
angkoet keroemahnja oentoek dirawat, 

Perkelahian hebat 

Dengan mempergoe- 
nakan batoe? 

Pembantoe kita menoelis : 
Didalam desa Doeko-Timuer berma 

in mainlah doea orang anak dari Pak 
Doeki dan mBok Djlani, maka sekoe 
njoeng koenjoeng tertimboellah perke 
lahian hebat diantara doea anak ini, 
sehingga mereka ini mempsrgoenakan 
batoe batoe jang letaknja tidak sebera 
pa djaoehnja dari tempat perkelabi 

jan ini sebagai sendjatanja. Pada keti 
ka itos mBok Djlani melihat perkela 
hian antara doea anak ini, maka de 
ogan segera memberi pertolongan ke 
pada anaknja sendiri itoe. 

Hal ini tidak begitoe menjenangkan 
sekali oentoek Pak Doeki, sehingga 
laloe dengan segera poela ia memberi 
pertilongan kepada anaknja itoe. Ke- 
tika itoe ada empat orang jang ber- 
kelahi dengan sehebatzaja dan mergka 
ini sama mempergoenakan batoe2 se 
bagai sendjatanja, sebingga menimboel 
kan korban orang orang toeanja anak 
anak ini, 

Salah seorang dari orang toeanja 
anak itoe mendapat loska dibahagian 
pipinja dan seorang toeanja anak itoe 
lagi mendapat loeka djozga dibahagi 
an matanja dan dengan segera poela 
mereka iai diangkoet keroemah sakit. 

— 0 — 

Madjallah ,,Ratoe Timoer” 
akan terbit 

Dikeloearkan oleh 
“Kolff & 6o, 

»Avtara“ mendspat kabar bahwa 
Druzkery Kolff & Co akan menerbit 
kan madjallah minggoean bergambar 
dalam bahasa Indonesia disamping 
@'Orient Akan bekerdja dibagian re- 
dactienja sebagai hoofdredacteur tosan 
Abisin Abaslebih terkenal dengan 
nama Andjar Asmara, Sebagai 
redecieur tevens teekenaar dan pers- 
fotozraaf toean Nasroen AS bekas 
redacteur dsri ,Loekisan Doenia" Me- 
dan. Nama madjallah itoe adalah , Ratoe 
Timoer“ dan dummyoummernja akan 
keloear dalaw pertengahan boelan ioi. 

aa tai 

Detschement veldpolitie 

“ Dengan beslit departement B B ma 
ka inspektoer polisi Stocks detache- 
ment-commandant veldpolitie di Bojo 
lali telah diangkat mendjadi hoof lin- 
specteur dan dipindah ke Soerabaja. 
Adapoen jg diangkat mendjadi ganti 
'nja ialah insp. van politie Pretscb 
dari Kartasoera. 5 

Tea 

Kesengsaraan di Tjandi Prambanan 

Derigan oeang bagian dari 25 mil 
joen roepiah dari Nederland itoe tjan 
di Prambanan telah moelai dibikin 
baik. Saban harinja banjak kacem- 
boeroeh jang bekerdja. 

Bsrselang beberapa hari ini ada se 
orang koeli jang djatoeh duri tjandi 
jang sebelah atas, hingga mende 
jrita loeka dan sakit jang sangat berat. 

Itoe waktoe kebetoelan ada excursie 
Idari KBI, jang laloe anak-pandoe-pan | 
doe itoe mempertoendjoekkan kewa 
djibannja, Jang tjslaka teroes dibawa 
ke roemab-sakit. 

Penarikan loterij barang Huis 
houdechool ,Toman Iboe“. 

di Djokja 

sepasang gelang emas harga 
f 75.— djatoeh lot No. 5464 

Prijaz No. 2. Satoe zik-horloge emas 
harga f50.— , , No. 8970 

'Prijs No. 3. Satoe stel paniti emas 
harga f 25.— , , No. 4909. 

Prijs No. 4. Satoe toesoek konde emas 
harga f 15.— » No. 8505 

'Prijs No. 5. Satoe tjintjin emas harga 
f 10.20 4 Nov 7282 

Prijzen No, 6 sampai No, 10 barang 
barang barga Af 5— djatoeh No.   1582 5645 7518 4039 10698 

Idistrict Daisen Djenine, 

(pendirian tsb akan dipergoenakan 

Prijzen No. 11 sampai No. 35 barang 
barang harga A f 2,50 djatoeh No. 

5446 7235 10020 7687 7391 
7118 4172 10905 10016 7773 
2167 2589 2426 6765 9854 
1285 2923 6428 4843 9726 
17872 6361 10450 7529 - 3324 

Prijzen No, 36 sampai No. 70 barang 
barang harga 2 f 1,50 djatoeh No. 

     

  

   

  

1751 5712 7062 1783 7009 
6592 9780 4870 1886 8403 
4003 9876 1328 4796 7921 
6705 3150 10361 1135 
2195 9426 4905 4118 7694 
3158 6216 5191 7657 4121 
9150 7304 2976 5286 2314 

Prijzen No. 71 sampai Nv. 255bararg 
barang harga & f 1.— djatoeh N». 

3133 7160 2099 10190 1332 
4723 5294 4331-1877 5900 
6424 6116 2212 7241 7603 
3947 5695 7935 10985 8124 
5485 9170 5739 2956 7795 
4263 6647 3322 6124 8091 
7051 4950 2254 7688 7881 
2763 4057 8095 1290 5984 
6151 3930 5565 2823 6892 
6550 5244 8849 3770 6910 
3842 17870 1175 1797 8341 
4104 1227 4936 8554 3835 
7612 6981 2123 7327 10968 
2950 2382 10812 8933 7849 
1307 8007 5355 6446 3089 
1792 8364 6082 5337 9285 
5704 4235 4937 8536 5802 
3308 7085 7236 2854 1819 
3874 2158 9058 10413 2177 
6501 5980. 8984 2311 6637 
3318 6125 8922 2662 8132 
2277 3396 4676 7711 9154 
5801 7659 5917 10943 4095 
3737 38811 4630 2146 6736 
3068 3627 7098 10127 6967 
6415 1863 4222 5433 7786 
5012 1695 7168 5981 5246 
3075 9273 8993 6914 2116 
10498 7333 10116 7027 1444 
8983 3129 9GN 7645 6824 
7189 3323 5543 10999 7760 
5149 6933 1915 8735 1725 
5716 10517 10304 2076 6130 
5231 1361 168702201 7010 
1879 6643 7250 4990 3579 
2830 6951 7454 7944 7731 
3778 4615 10178 10644 8534 

  

  

  

Palestina 
Keriboetan di Paleslina 

Banjak orang mati dida 
lam boelan Juli. 

Transocesn mewartakan dari Jeru- 
zalem: 

Ketika dilakoekan pertempoeran he 
bat didalam boelan Juli jang baroe 
laloe di Palestina antara orang orang 
Arab dan orang2 Jahoedi, ada 148 
orang orang Arab dan 60 orang orang 
Jaboedi jang mati, sedangkan jang 
mendapat loeka ada 256 dari pibak 
orang orang Arab dan 201dari pihak 
orang orang Jahoedi. 

Disana dilakoekan beberapa insi- 
den insiden lagi. Seorang politie agent 
bangsa Arab telah mendapat loska di 
dekat Damascuspoort dari Jeruzilem, 
Di Haifa ada doea boetir bom telah di 
lemparkan sehingga meloekai 2 orang 
Circassia dan seorang bangsa Arab. 

Sementara itoe orang orang Arab 
soedah melakoekan penjeranganoja 
kepada seboeah gedoeng kep enjaan 
Pemerintah di Hebron. tetapi memosen 
doerkan diri, sesoedahnja dilakoekan 
pertempoeran dengan tembak menem 
bak dengan polisi. 

Poela soedah dilakoekan penjerangan 
kepada jalanan kereta api Lydda 
Haifa, sehingga sebocah kereta api 
jang mengangkoet barang tergelintjir 
dari djalanan ini, 

Diantara kereta kereta api 
'mengangkoet barang ada seboeah tam 
bang meledak, tetapi tidak menimboel 
kan ketjelakaan, 

Hoofdkwartier formeel 

Hoofdkwartier dari orangorang Arab 
akan didirikan di Facoua didalam 

kata Havas 
dari Jeruzalem. 

Disana orang hendak mempergoena 
kan spionagedienstnja, dan djoega 

oentoek Inningskantoor oentoek soko 
ogan jang akan memberi bantoean 
kepada pemberontak. 

Lebih landjoet disana akan didirikan 
atelieratelier djoega oesatoek membi 
kin badjoe badjoe dan djoega seboeah 
opleidingskamp. Kasem pemberontak 
akan mengeloearkan soerat kabarnja 
sendiri jang akan diberikan kepada   

  

(dari 

  

    

  

kepala. 

ndoedoeknja“ lida 

  

Toean bisa toenggce sabentaran ! 

N.B. dikerdjakan dengan gratis. 

Pasar Baroe 83 

“SERVICE-STATION" KATJA MATA: 
Katja mata jang »doedoek" lida betoel, ada saloe soem- 
ber dari kadjengkelan dan kadang-kadang dari sakif 

Kapan foean poenja kafja-mata koerang betoel, sebab 

djaii bengkok, atawa soeda k'oear dari ,pasyorm 
bawalah pada kita. S1 
Kita poenja Kliniek- Katja-Mata telah didiriken 
oeat berihken service 

Kita poenja tarief boecaf pembetoelan ketjil2 ada ringan sekali, 
Pembetoelan ke'jil-ketjil pada katja mata jang dilever oleh kita, 

C.FIELIEN, O.D. SED1PL. OPTICIEN 
Batavia-C, 

      

» « 

enak, soeda moelsi ,koerang ferang”, 
« 

jang sampoerna dan safjara achli. 

  

Telf. 159 Wit. 
  

  

Potongan     
ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
KRAMAT PLEIN 43 — BATAVIA-CENTRUM, 

Bikinlah pakean toean menoeroet model baroe 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA"ANNJA 

naar maat 

Netjis, doedoeknja bagoes   
  

Menoeroet keadaan jang sedemikian 
itoe, maka orang dapatlah membo-kti 
kan, betapakah soekarnja pekerdjaan 
pembesar pembesar oentoek mendamsi 
kan tempat ini. 

Didalam achir minggoe jang laloe 
beberapa kawat kawat telepon soedah 
lipostosskan jang ada disegenap 
dis'rict di Palestina. 

Nederlond 
Peledakan didalam Artillerie larich 

ting 

Seorang kacoem boeroeh 
mati dan seorang lagi 
mendapat loekaringan, 

Anip Aneta mewartakan dari Am- 
sterdam: 

Ketika dilakoekan penjelidikan atau 
pemeriksaan pada tiaptiap bahagian 
perkakas didslaw artillerie inrichting 
di Hamburg, maka sekonjong2 terdja 
dilah peledakan hebat, sehingga ada 
seorang kaoem boeroeh mati dan seo 
rang kawannja mendapst loeka ringan. 

ja t 

Bekas kapten KNILM, 

Meninggal doenia 
Anip-Aneta mewartakan dari Den 

Haag, bahwa toean F Masthoff, se 
orang kapten Knilm, telah mening 
gal doenia 

Keadaan Verheyen 

Anip Aneta mewartakan dari Dkift, 
bahwa keadaan Verheyen seorang moe 
rid djoeroe terbang, kini agak menje 
uangkan djoega. 

TG ng 

Ketjelakaan Trem 

Anip-Aneta mewartakan dari Den 
Haag : 

Pada tg 31 Juli 1938 jang baros Ia 
loe telah terdjadi ketjelakaan trem. 

Kini dengan lebih landjoet diwarta 
kan, bahwa tIr J van Dusseldorp, 
seorang bekas president dari Neder- 
landecbfabrikast, telah meninggal 
doenia oleh karena ketjela ksevini, 

jang Ih il 

Jaarvergadering boeat tahoen 
1937 

»Stichting Peroemahan 

Piatoe dari Roekoen 
en Games 

anak2 

Istri“, 

Dengan hormat, 

Kami atas nama PENGOEROES dari 
STICHTING PEROEMAHAN ANAK2 
PIATOE dari ROEKOEN ISTERI di 
Gg. Sentiong No. 51, mengoendang 
NJONJA2 dan TOEAN2 dan NONA2, 
jang mendjadi PENDERMA dari roe- 
mah PIATOE terseboet, oentoek meng- 
hadiri VERGADERING TAHOENAN 
1937 pada hari DJOEMA'AT DJAM 
5 SORE tanggal 5 Augustus 1938. 
Bertempat di Gang Sentiong no, 51, 

Hormat kami   tegenap pengikoet pengikoetnja. 

    

  

Kabar Penting! 
Djika Toean2 dan Njonj12 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 

PROF. 
5.5. MOH. ALI 
Matramanweg 39 atau panggil diroemah 

(Mr.-Cornelis) (Java) 

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 

malam. Telf. 536 Mr-C. 
  

  

ASALIN 
Boeat segala penjakit batoek seper- 

ti batoek kering. (Kinkhoest) batoek 
dara, T.B, C., sesek en panas dalem 
dada 120 bidji f 1.50, 240 bidji f 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, boeang 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 
bisa timboel kombali. Tanggoeng bisa 
ain betoel 1 flesch f 7.50, 2 flesch 

14.25. 

CERINOL 
Sakit prempoean, (syphillis), toelang 

linoe, kanan kiri paha sheswanja, ang- 
gota resia bengkak, timboel bisoel 
ketjil2 makan 2 fl. 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 f 5.— flesch, besar f 9.50. 

SINAMON 
Soepaja bisa dateng boelan, boen- 

ting djangan makan, tida berbahaia 
63 bidji f 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. # 14,50. Pesenan berikoet oewang 
ongkos vrij. Batja soerat kabar Pe- 
mandangan. 

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

  

Tiap-tiap hari Rebo 

Advertentie ,,Patjar” 
    

  

     
         

          

    

   



    

            

      

     
    

Papa Panama at 
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Pn ana aa 

  

  

1938 ta 
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ah indon P.K.N 

   

    

  

Oleh: Pembantoe D. 

—. Receptie dilangsoengkan dengan mendapat per 
hatian besar sekali. Djoemlah orang jang toeroet men 
saksikar, tidak koerang dari 10000 (sepoeloeh riboe) 
orang, antaranja ratoesau wakil perkoewpoelan dari 
seloeroeh Mataram dan Soerakarta, Baberapa soerat 
dari perkoempoelan dan orang orang ternama jg tidak 
dapat berhadlir, diterima Sri Soestan telah mengirim 
kan oetoesannja, jaitoe BP H Djojokoesoemo, sedang 
KRT Notonegoro mendjadi wakilnja BP H Danoere 
djo, Rijksbestuurder. : 
“PKN poeteri, bersikap ,kartoe terboeka" 

menjatakan bahwa peratoeran nikah jg berdjalan se 
karang ini sangat tidak memoeaskan kepada kaoem 
iboe, dan mengharap perobatan. 

Sebagai soedah dikabarkan lebih 
doeloe, pada hari malam Minggoe tg. 
30 Juli jang baroe laloe ini, sebagai 
permoelaan congresnja PKN, jang ke 
delapan, telah dimoelaikan dengan saj 
toe receptie besar, bertempat dipendo 
ponja BPH  Soerjodiningrat. Pendo 
po itoe beroepa sebagai satoe podium 
besar, kanan kirinja laloe diberi atap 
pertolongan kekanan kiri dan kemoe 
ka, Moelai petavg hari, Soerjodining | 
ratan soedah bandjir orang jang da 
tang dari segala pendjoeroe. 

Bagi orang jang tidak kenal kedoe 
doekannja PKN, tentoe gojang kepa- 
ta 

Perloe diterangkan djoega, bahwa 
pendapa itoe dihias dengan segala ma 
tjam hasil boemi,dibagian atas, telah di 
gantoengkan padi jg diatoer demikian, 
matjam dilain bagian boeah djowawoet, 
sedang dibagian dibawah terletak be- 
berapa boeah laboe, oebi kajoe, te- 
roeng, lombok dan segala matjam ha 
sil boemi : dengan keadaan jg demikian 
ini, sipatnja perhiasaan itoe, ketjoeali 

- sangat menarik bagi pemandangan, 
@djoega meroepakan tentoonstellirg ha 
sil boewmi. 2 

Sosatoe 
neel? 2 34 

 Besoedahnja Secretaris PKN Mr. R. 
M. Soerjodiningrat men'jatat nama2 
nja semoea perkoempoelan jang mengi 
rimkan wakilnja, maka BPH Soerjodi 

| ningrat, Voorzitter madjoe kemoeka, 
dan dan moelai berpidato dengan 
pandjang lebar tentang riwajat madjoe 

- moendoernja PKN segala oesahanja, 
daik jg beruasil. jang gagal, maoepsen 

. jang masih dioesahakannja. 
“ Moela2 beliau menjatakan terima 
kasihnja pada sekalian jang bersang 
koetan, teroetama kepada oetoesannja 
Sri Soeltan, jang dalam receptie ini 

| telah berkenan mengirimkan oetoesan, 
dan melimpahkan do'a selamat,. demi 
kian djoega pada BPH Danoeredjo, 

perhiasan jg sangat origi- 

Rijksbestuurder. : 
” Kemoedian laloe  diterangkannja, 
bahwa heri windon ini bagi PKN 
dipandang sebagai hari besar, karena 
boekan sadja P K N soedah beroemoer 
8 tahoen dengan selamat, tetapi seka 
rang PKN akan memoelaikan me 
langkahkan kakinja pada periode jaog 
kedoea, Sampai sekarang djoemlah 
anggsuta P KN soedah 253 218 orang, 
antaranja 30.471 anggauta perempoean: 
dari pada anggauta2 itoe 99 pCt, ter 
diri dari kaoem tani. 

Lebih djaoeh diterangkan poela, 
bahwa mereka itoe oemoemnja ada 
kaoem tani jaug berkedoedoekan dise 
belah bawah, keadaannja bodoh, tacka 
joel, tetapi soeka bekerdja, soeka pada 
'persatoean, hidoepnja sederhana, roch 
nja masih soetji. Kemoedian beliau 
laloe memboeat pemandangan tentang 
keadaannja mereka itoe dengan katja 

. mata ilmce djiwa, dengan berdasar 
pikirannja Professor Heywans, 
. Kemoedian dengan pandjang lebar 
Giterang tentang segala pengala- 
man N., segala raatjam oesaha 

jang didapat sebagai ha 
es-congresnja dan verga 

: ergade a selama 8 tahoen, 
antaranja diseboet djoega tentang actie 
minta hapoesuja belasting kepala, 
membanteras boeta mata soerat, soal 
pergoeroean Ra'jat, beractie tentang 
Baali Agoeng, menentangi onderwijs 
ordonnantie sekolah liar, melawan per 
dagangan perempoean dan anak snak 
dengan djalan bekerdja bersama sama 
engan perkoempoelan P P PPA, 

       

    
    

  

membitjarakan soal permintaannja Be 

  

| landa Indo dalam bal hak tanah, me 
madjoekan permintaan pada pemerin 

4d 

itah, soepaja semoea ambtenaar Indo 
nesia jang berkedcedoekan di Djokja 
karta mendjadi Rakjat Kasoeltanan, 
dan lain lainnja. 

Dalam segala matjam itoe, dibitjara 
kan djoega jg berhasil baik, jg tengah 
dioesahakan, dan kebalikannja jg ga- 
gal, Dengan teroes terang beliau me- 
ngakoei, bahwa oesaha P.K,N. dida 
lam djoeroesan verbruik Cooperatie, 
tidak berhasil, ini jg teroetama karena 
orang2nja jg mendjalankannja koerang 
pengalaman, tetapi peroesahaannja 
drukkerij telah madjoe dengan memoe 
askan, : 

PKN moelai congresoja jg pertama, 
soedah dapat mendirikan afdeeling 
bagian pemoeda, dibawah pimpinan 
Inja RM. Ngaskaroen, jg sekarang te 
ngah menoentoet peladjaran sebagai 
student disekolah tani di Philippino, 
janggautanja soelah 13465 orang pe 
moeda, Moelai tahoen 1935 mendirikan 
afdeeling Kepoetrian dibawah pimpi 
nannja BA Pangeran Hadikoesoemo , 
Sampai disitoe, tampil kemoeka Ke 

toa PKN kepoetrian, Raden Ajoe 
Pangeran Hadikoesoemo, jang dengan 
soeara tenang, tetapi keras dan tadjam 

berpidato, jang ringkasnja sebagai di 
bawah ini: 

  
Bahwa djika beliau membitjarakan 

soal perdjodoan, mengharap djauzan 
lah orang manjangka bahwa soal itoe 
meloeloe oentoek kepentingan beliau 
sendiri, tetapi bal ini semata-mata 
oentoek kepentingan pergaoelan, ter 
oetama didalam masarakat kaoem Iboe 
pada oemoemnja. 

Beliau teringat. bahwa beloem lama 
dari pemerentah soedah dilahirkan 
rantjangan ordonnantie jang mengenai 
isoal perkawinan : disatoe fehak ordon 
nantie itoe disamboet dengan kegira 
ngan, tetapi dilain fehak, soedah di 
tentangi dengan hebatrja. karena di 
pandang akan meroesak igama. 

Dari fehaknja kaoem kebangsaan ter 
njata sangat lemah, tidak kelihatan 
perlawanan sama sekali, sehingga ke 
niatan pemerentah itoes dioeroengkan 
nja. Tetapi apakah dengan keadaan jg 
demikian itoe, tjita tjita kaoem Ibs»e 
oentoek memperbaiki kedoedoekannja 

| dalam soal pernikahan itoe soedah ber 
henti? Beliau tahoe pasti, ini tiada 
sama sekali, sebab dapat diboetikan 
lahirnja , Comite perlindoengan Perem 
poean dan anak anak Indonesia", jang 
telah dilangsoengkan oleh Nj. S Ma- 
ngoensarkoro dan Nona Soesilawati, di 
Djakarta, pergerakan kaoem Iboe ini, 
Lg soedah diikoeti oleh 26 perk. 
kaoem Iboe, termasoek djooga PKN 
bagian kepoetrian, maksoednja jg ter 
cetama djsega ingin meroebah atoeran 
perdjodoan jang soedah tidak selaras 
dengan keadaannja zaman ini, 

Kemoedian spreekster laloe membi 
ijarakan brocburenja Studente - kring 
Indonesier dalam soal pergerakan ka- 
cem Iboe di Toerki dan Mesir. Ditempat 
jang diseboet pertama, kaoem Iboe 
soedah mendapat kedoedoekan jang 
sempoerna, ditempat jang disekoet ke 
|doea, soal polygamie masih didjalan 
(kan dengan perbatasan, orang laki laki 
jang boleh beristeri lebih dari seorang, 
hanja jg soedah diakoei mempsenjai 
kekajaan tjoekoep, 
- Dengan membandingkan apa jang 
soedah berdjalan di Mesir, ' teroetama 
di Toerki, dapat dikatakan bahwa ran 
tjangan ordonantie jang tempoh hari 
akan didjalankan disini itoe, sama se 
kali tidak ada artinja, tetapi toch di 
sini soedah tjoekoep mendjadi soal jg 
menggontjangkan keadaan, Inilah be 
liau amat sangat menjesal.   

     

  

Ma'loemat PAI Djakarta 

Lezing (Moehadarah) 
oentoek anggautajg. 
kedoea: 

Sebagaimana telah dioemoemkan da- 
lam ma'loemat jang pertama, bahwa| 
tjb, Djakarta akan mengadakan lezing 
oentoek anggautanja tiap ttap boelan, 
jaitoe pada tg. 5 bertempat di Kramat 
Baroeweg No 4. 

Maka oentoek L zing (moehadarah) 
jang kedosa iniakan terlangsoeng pada 
1g. 5 Aug. 1938 (hari Djoew'at ma 
lam Saptoe) moelai djam 8 setengab 
di Secretaaiaat Kramat Baroe- 
vweg No4 : 

Soal jang akan dibitjarakan dalam 
Iezing itoe ialah : 

a, Tentang Islam Agama Oe- 
moewm. Oleh:9dr, Ali Harharah, 

b. Tentang Hoekoem dan Wet Ne 
geri, oleh sdr. Ossman Aldjoefrie. 

c. Keadaan saudara2 kita di Goron 
talo dan daerahnja. Oleh: Sdr. Said 
Djibran, Adviseur PAI tjabang 
Gorontalo, 

Demikianlah. Mengingat pentingnja 
agenda agenda jang dibitjarakan dan 
teroetama poela dengan adanja saudara 
kita dari Gorontalo itoe, maka perlo2 
sekali menghadiri pertemoean jang 
penting ini. 

Minta diisi dan 
dikembalikan. 

Berhoeboeng dengan pekerdjaan 
kami oentoek mengadakan statistiek 
bagi anggauta kita, maka diharap 
soepaja saudara mengisi formulier 
kami dan sesoedah di isi hen 
daklah dikembalikan kepada kami. 

Ke negeri dingin 

   

Berangkatnja delega- 
| ties2 goena Pesta Peme 
rintahan Sri Ratoe Wil- 
helmina 

Kemarin tg 3 Aug 1938 kira kira 
djam 12 siang dipelaboshan Tg Priok 
amat ramai sekali, Jang berangkat 
itoe hari jalah kapal , Cbristiaan Huy 
gens“ dari Stoomvaart Mij ,,Neder- 
land 

Jang berangkat dengan kapal terse 
boet antaranja tosantoean B Th A 
Westerouwen van Meesteren, jang di 
angkat mendjadi chef-kabinet dari 
minister vac kolonien, P, de Kat 
Angelino dan njonjenja (beliau sauda 
ranja oul-direuleur O & E Dr. ADA 
de Kat Avngslino) jang dengan ver 
lof ke Europa, dilaja. 

Dalam Ie. klasse dek itoe berada 
djoega wakil wakil dari Sri Sultan 
Djokja, dari Mangkoenegaran dan Pa 
koe Alaman. Beliau2 ini berangkat ke 
negeri Belanda oentoek mengoendjoe 
ngi pesta Pemerintahan Sri Ratoe Wil 
helmina jad. 

Delegatie Sri Sultan terdiri dari Pa 
ngeran Hangabshi dau RT. Sindoena 
goro (sebagai secretaris), sedang delega 
tie Mangkoenegaran diwakili oleh san 
daranja beliau jg mengepalai Mang- 
koenegaran sekarang ini jalah Pange 
ran Hario Soerjosoemarao. Dengan be 
lisu toeroet djoega poetranja: R. M 
Soetardjo dan keponakannja: R.M 
Soebroto. Doea doeanja akan meneroes 
kan peladjarannja di Wageningen (Ne 
derland). 

Delegatie Pakoe Alaman terdiri da 
ri Pangeran Hario Soerjoatmodjo. 

Para pembesar2 negeri Bstawi 
njak sekali nampak. 

ba 

Para delegatie itoe diantarkan oleh 
beberapa kerebat Kraton antaranja 2 
orang saudaranja poetri dari PH, Soer 
joatmodjo jalah RAA Poerbohadikoe 
soemo, RA Notosoebroto, PH Soerjo 
soerarso. RMT Soerjosoewarto, regent 
dari Adikarto, RM Svetarto, anggota 
Dewan Rakjat R Ng Achmad Hoedojo, 
anggota lama Dewan Rakjat RW Dwi 
djosewojo, RM Poerbosoedibjo, ambte 
naar bureau dari chef Exploitatie 
SS W/L, 

Dikabarkan djoega bahwa poeteranja 
Sri Sultan jalah RM, Dorodjatoen akan 
mendjadi delegatie Sri Sultan. Beliau 
sekarang masih beladjar dinegeri 
Belanda, 

  

Sampsi disini laloe moelai pertoen 
djoekan pertoendjoekan, antaranja de- 
monstratie mengantih (memboeat be 
nang lawe), segala tontonan jang di 
pertoendjoekkan, asal pertoendjoekan 
desa, bahkan jang sangat kolot, sehing 
ga pertoendjoekan ini meroepakan per 
toendjoekan Ra'jat djelata 100 pCt. 
Djaoeh malam, baroe boebaran.     

kok, Amerika Barat, Afrika (ketjoea 
Afrika Selatan dan Timoer), Banka, 
Riouw, Palembang, 
Timoer, Tapanoeli dan Atjeh. 

   

PANTJAR 

    
       
AN AMAL 

Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 
Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan loear 
Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadjjah. 

SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 
Penjebar semangat, Tafsier Al-@ 
Poetri. Biografie. Pemandangan 

oeran (ketrangan djelas). Halaman 
loear Negeri. Ilmoe Djiwa, At- 

“Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d.l.I. 
HARGA ABONNEMENT BOEAT, 

| di Indonesia f 3.— setahoen, f 1 
kwartaal atawa 6 nomor. Loear 
JARAN DIMU EKA. 

50 setengah tahoen, i 0,75 satoe 
Negeri selahoen f 3.50. PEMBA- 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapi hasil 
besar dan menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 
rabal banjak. 

PERMINTAAN langganan afau pertjontohan Panfjaran “Amal, moeat 
Advertentie atawa tarief, serta pesan BOEKOE2 toelis pada: 

Administratie ,,PANTJARAN "AMAL" 
Kramat No. 5 Batavia-Centrum 

PENOETOEPAN POST 
Post oedara ke Bali selatan 

Sabtoe 6 Aug. akan ditoetoep post 
oedara dengan Knilm melaloei Soe 
rabaja ke Denpasar (Bali Selatan). Pe 
ngambilao soerat2 jang penghabisan 
oentoek aang, stukken pada hari Djoem 
'at djam 6, sore dau kantoorbus bari 
Saptoe djam 6, pagi, 

Post Oedara ke-Medan 

Saptoe 6 Aug akan ditoetoep post 
oedara dengan Knilm ke Palembang, 
Soematra Timoer dan Barat, Tapanoe 
li, Atjeh, loear negeri sebelah barai 
Sabang das oentoek penoempang pe 
nonmpang dan anak kapal kapal 
“Cbristiaan Huygens' jg akan berla 
jar pselang. Pengambilan soerat soe 
rat jang penghabisan oentoek aang. 
stukken pada hari Djoem'at dj 6,— 
sore dan kantoorbus hari Saptoe dj 
6,30 pagi. 

Post oedara ke S'baja Ausiralia 
oetara dan Berat 

Sabtoe 6 Aug. akan ditoetoep post 
oedara dengan kapal terbang , @antas“ 
ke S'baja, (Bime, Koepang, Australia 
Oetara dan Barat). Pengambilan soe 
rat-soerat jang penghabisan oentoek 
aang. stukken dan soerat2 biasa pada 
djam 11.30 pagi. 

Post oedara ke Nederland 

Sabtoe 6 Aug, akan ditoetoep post 
oedara dengan kapal terbang , Gier" 
ke Palembang, Soem. Timoer dan Ba 
rat, Tapanoeli, Atjeh, Penang, Singa 
pora, Siam, Indo Tiongkok, Ceylon, 
Hongkong, Tiongkok, Djepang, Phili 
pina, Guam, Hawaii, Amerika Tengah, 
Canada, Kepoelauan Antillen Ketjil, 
India, Afghanistan, Iran, Irag, Syria, 
Turki. Balkan, Mesir Afrika, Eropah 
dan Amerika. Kapal terbang ini tak 
mempoenjai perhoebsengan dengan ka 
pal ,Cbristiaan Huygens" jg berlajar 
poelang, j 
bnengan dengan pelajaran 
Pacs.f.c“, Pengambilan soerat soerat 
jg penghabisan oentoek aang. stukken 
pada djam 8 30 pagi 
rat biasa (kantoorbus) djam 8,45 pagi, 

mempoenjai perhoe tetapi 
,Trans 

dan soerat g5e 

Post ke Asia 

Sabtoe 6 Aug. akan ditoetoep post 
dengan kapal ,Op ten Noort“ ke Asia 
(ketjoeali Djepang). Philipina, Tiong! 

Sa 

Djambi, Soem, 

Pengambilan soerat2 jg penghabisan 
oentoek aang. stukken djam 1.30 siang 
dan soerat2 biasa djam 2 siang. 

—O— 

Roekoen tani Parindra ber- 
conferentie 

Bisadisamakan dengan 
,sentente cordialo", ka- 
tat, Soekardjo Wirjopra 
noto 

Menambah kabaran kawat tentang 
pemboekaan conferentie dan pasar 
Malam Roekoen Tani Parindra jang 
diadakan di Loemadjang moelai tg. 
14 Aug, 1938, dimana dalam pemboe 
kaan itoe mendapat perhatian sepe 
noehnja dari masing2 fihak, maoepoen 
dari fihak autoriteiten dan doenia per 
dagangan, maka keterangan lebih lan 
djoet seperti dibawah ini: 

Pemboekaan diadakan di pendopo 
dari tentoonstelling dengan dihadliri 
lebih dari 1000 orang terdiri dari 
anggota Roekoen Tani maoepoen dari 
mereka jang menaroeh perhatian ter- 
hadap tentoonstelling tsb, 
Pemboekaan dilakoekan oleh tosan 

Mr. Soesanto Tirtoprodjo seorang ang 
gota Pengoeroes Besar Parindra jg di 
serahi memimpin Departement Econo 
mie dalam kalangan Parindra dan ge- 
deputeerde dari provincie Djawa Ti- 
moer, 

Spr memadjoekan tambahnja pen- 
doedoek jg pesat sekali dan diterang 

djoe oentoek memetjahkan soal keba 
njakan psadoedoek dengan bsroesaha 
menambah hasil2 pertanian dan djoega 
meloeaskan afzstgebied goena barang 
barang tsb. 

Spr ta” loepa memakloemkan bah 
wa tentoonstelling ini teroetama atas 
giat kerdja dau initiatiefoja toean M. 
Soendjoto, commissaris Pengoeroes 
Besar Parindra, dengan dibantoe oleh 
tt. Sastrodikoro, seorang pengandjoer 
Roekoeu Tani tjb Loemadjang. 

Toean Ch. O. van der PlasG»u 
verneur Djawa Timoer madjoe kemoe ' 
ka dengan disamboet gembira oleh 
hadlirin. Bsliau menegaskan kata kata 
spr jang pertama dan menambah bah 
wa sebetoelnja padu ini waktoe ada 
perloembaan antara tambahnja pen 
doedoek dengan tambahnja mata pen 
tjaharian. Perlombaan ini tidak bisa 
teroes djika Pemerintah atau pendoe 
doek bekerdja menjendiri. Djadi per 
loe diadakan bekerdja bersama sama 
dengan dasar jg koeat antara Pemerin 
tah dan rakjat, 

Spr menerangkan soal  pentingnja 
pekerdjaan .Roekoen Tani jang bisa 
dilakoekan, djika mereka, ini 
meloeloe memperhatikan dikala 
ngan lapang pereconomian dan men 
djaoehkan dari kepolitiekan, Spr me 
noetoep oeraiannja dengan penghara 
pan moedah moedahan dilain tempat 
djoega bisa diadakan bekerdja bersa 
ma sama seperti disini jang telah di 
perlihatkan dan diboektikan. 

Spr berpidato dalam bahasa Indo 
nesia dan disamboet oleh hadlirin de 
ngan oetjapan: ,Hidoep, hidoep !« 

Anggota2 Dawan Ra'jat jang datang 
jalah tt. M.H. Thamrin R.P. Soeroso 
dan toean S, Wirjopranoto, 

Jang tsb. terachir ini menerangkan 
bahwa kepada oesahaadanja tentoonstel 
ling tsb diadakan persedia'an jg tjoe 
koep sekali, Telah koeranglebih 5 bl, 
jl. orang orang soedah memoelai de 
agan psrselia'aunja Tentoonstelling jg 
diadakan jalah autaranja tentoonstelling 
dari pertanian, pertoekangan kesehatan 
ternak dsboja. Semoea itoe dikerdjakan 
dengan peratoeran jg semestinja. 

Tentang bekerdja bersama sama anta 
ra badan badan opisil dan dengan os 
saha oesaha partikelir dari ra'jat, maka 
toean S Wirjopranoto mengatakan bah 
wa hal itoe bisa disamakan seperti 
'satoe,entente cordialo“.(Aneta) 

n Exo 

Pamekasan sepi 

Sedang keadaan sport dikota Pame 
kasan menggembirakan, sebaliknja pe 
rajaan2 sekolah partikelir disemoeanja 
sekolahan ditiadakan, entah karena 
dari kekoerangan oeang atau dikena 
penjakit bosea, makloem kota Pameka 
saa dari doeloe doeloenja terkenal se 
bagai kota jg angker, maksoednja se 
gala perkoempoalan2, baik politiek 
maodepoon sociaal dan sport, adanja di 
kota Pamekasan boeat sebentaran sa 
dja, artinja lekas goeloeng tikar. Roe 
pa2aja begitoepoen djoega dengan pe 
rajaan2 tsb, dari itoe keadaan dikota 
Pemekasan pada penoetoep cursns jg 
laloe ini ada terlaloe sepi. 

—O — 

Hadji Sajjadi kembali ditahan 

Tempo hari telah dikabarkan, bah 
wa berhoeboeng dengan pentjoerian 
jang dilakoekan diroemahnja Bok Ha 
dji Moh. Ali-al Bok Sakdija di kp. Doe 
kolao', dalam xnta Pamekasan,  sebe- 
sar f 1250, beberapa orang jang di 
tjoerigai telah ditahannja, antara mana 
jaitoe Hadji Sajjadi, anak kandoeng- 
nja Bok Sakdija tsb. Setelah dapat 
satoe minggoe ditahannj 5 
jadi itoe laloe dimerie 

Akan tetapi sesoedahnja dapa pe 
ri ada diloear kembali Hadji Sajjadi 
dimasoekkan lagi dalam kamar taha 
nan dipeldpolitie Pamekasan. 

    

    

Sampai kini itoe perkara masih ge 
lap.   kan poela maksoed dan toedjoean Roe 

koen Tani Parindra, jalah R T menoe sam Gg sex 

      

      



   

  

       

        

   
    
   

  

| PROGRAMMA V.O.RL 
»nder YDH. 7 golilengte | 

  

   
Tea Hata “BOENTING - HAMIL. | 

. 1 ME 

. : 

29 
Kandoengar, jang satoe ogah se- 

  

    
    

      

      

    

  

    

  

   
    

       

    

    

    

     

  

     

    

   

    

         

    

    

    

  

    
    

       

  

    
    

    

abtoe6 Aug Pe ISC dang jang lain sanget harepken. 

Men ae Ra 3 Jang maoe tida dapet, jang ogah te- 

si Lagoe Ambon 
Toes dikasih , . . . anak. 

Pena Lagoe Soenda H3 
Boeat sampeken masing-mas ng poe- 

en Lagoe Djawa Sibaja Il, nja keinginan, sjarst-sjaratnja bisa di- 

KAN etarbang “au POM pagi dapet di mana ,BOEKOE TUEM 4AL". 

25 br malam Berita sk. (indonesia : Te Harga f 056 berikoet onkost kirimnja. 

“1725. ,  Lagoe Krontjong PTS Un og! 
186 Sedia sk (Soenda) 11.— siang Mppsarkan Strijk PRAMPOEAN BRANAK. 

— '» . Lagoe Djawa me as Orke Oni" Menoseroet ilmoe Karoehoen (Aki— 

» Kejjepi Orkest ,Kilanda|11,30 ,,  Memi garkan Wa- Mojang—Leloehoer) orang Aa 

ya“ terpimpin oleh toean || jang Urang , VOC sasoedahnja branak, moesti dikasih 

Doeleh ternjanji oleh|12.— , rie tentang hal oe- djadjamoe, soepaja pianakannja jang 

Neng Ito Soembangan roesan roemah tangga mangkak bisa ringkes kombali, ke-is- 

dari toean Doeleh sen|12,25 , Roepa roepa lagoe Tiong triannja jang melar bisa tjioet lagi, 

    peroetnja jang kendor bisa kentjeng 

poela, dan segala kotoran bisa disa- 

poe kloear seanteronja. 
Sebab, kaloe itoe kotoran atawa la- 

mad-lamad jang ketinggalan di dalem 
pianakan (Pranakan) dibiarken, mes- 

diri hoa, 

—. Toetoep dariji 2 

M3. 0g 20 h— lohor Lnedroek Soerabaja 

ea Tk 120, Lagoelagoe Ambon dinja 
pagi Oejon-oejon - njikan oleh Miss Jacoba 

— lohor Toetoep 1,40 Lagoe lagoe Soenda 

    

    
     

      

       
   

  

    

  

   

  

      

    

    

   
    

    

    
   

     
   
   

     

      

     

— sore  Lagoelagoe Krontjong 2— 'Toetoep kipoen bagi Ka ana NIA : SN 

TN Kn : , SO wa Gara gimana sedikit djoega, achirnja bisa timboel roepa2 penjakit, 

5 yaa » bagan tagaa “Latah 3 Pa Ie aa | | antaranja penjakit dalem pianakan jang akibatnja bisa meroesaki 

An Mean 2 Pe en ban : kesechatan. 
Be at rhenti 5.— sore Njanjian dan dongengan Harga 1 stel sampe 40 hari No, 1 f 3.50. 

»The| 7.— malam Berita soerat kabar anakanak dan jang No. 2 per stel hanja ..... f 1.50. 

28 5 » Haa obong uda 6,— Memperdengarkan Ke- Belon teritoeng onkost kirimnja. 5 

KI '“» Te Kan AL. : , e ri . 
" 

CE Ian 5 Hawaiian orkest 6.35 Bag ea Kisi : Pesenan haroes langsoeng dialamatken ka : 

pej10,— »  Toetoep : ' tiong dan stamboel 
x | » ROEMAH OBAT KAROEHOEN 

I,— malam Berita 

        nat S. R.I kabar dagang Hovfdkantoor: Groote Postweg Oost 22 at BANDOENG. 

» Pen 21 oer Hati“ Golflengte 86,96 115 Bana Filialen: Soekaboemi, Tasikmalaja, Soemedang, Garoet, Cheribon, 

(jeritera Moenngpel ie Sabtoe, 6 Aug. 120, Lago | agoe Tionghoa A- Buitenzorg dan BATAVIA-Centrum. (Pasar Baroe 87). s | 

  

  

  dee oD east 3 aa 10,— pagi  Peladjaran beksa Bedaja | 

5 3 ENG Tea : dan Srimpi dari Keraton 130 , 
moy modern 

Tenan 
Wajang Koelit Djawa 

| Mingooe7 Aug. | 2,— lohor Toetoep »Rama Jekti atau Sena 

    

    

   

  

   

  

   

   

    

   
   

      

Sah nm 3.50 , Gamelan kg Kjahi Moeng Goeloeng 

es pagi an ON oki oleh gang Patalon dari Seting|12.— » . Toetoep 
ce Ka Aa ata Bem San gil (Keraton) Minggoe, 7 Aug. E 

Ie Tenan Sinar! 4:30 sore Hawaiian Orkest soko-| 9.— pagi Gimelan Kjahi Kanjoet 
»S1na) ngan ,The Black en : Me atap aan 

Withe Hewaiian Bana“| 940 ,, — Lagoe lagoe Bali 

G5 Chabar2 dalam bahasa | !0,— Lagoe lagoe Hawaiian 
5 10,30 : Lagoe lagoe krontjong &   Ada s Segi mann ON 

: 723 & Hawaiian muziek soko stamboei 

Tionghoa modern| ngan ,The Jolly Music|!1-— siang Orkest Tionghoa modern 
| 

. lagoe Arab jang |. Makers r 12— Membalas soerat soerat 
: | : dan rapport rapport 
8,— malam Berita pers 12.15 , Meneroeskan orkest 

- Krontjong dan| 8,15 , Plaatplaat lagoe Mesir 

  

    

    

   

   
   
   
   
   

  

   
   

  

   

   
     

  

    
SEP Pe Pen : t Tionghoa 

Stamboel dari piring hij | | dan Arab | 1,18 lohor Wajang orang darj Solo ' 

(jang dimainkanoleh| 9,— | Receptie Perbimpoenanj 2.— , Toetoep 
at ,Lief Java“ — Penghoeloe dan pegawai| Soerabaja II 68m dan 129m, Sema 
pat oleh toesn| — nja dalam Congresnja| rang |I, Ill m, Djokja 11 128 m, 
0 en P0 RS ai Boca Habiprojo” Solo il 120m 

aban soerat dan) ''— (P.P.D.P.| 5.— sore  Lagoe Arab 
K— 3 Toetoep Sg Chotbah Agama Islam 

6.— Tentang kepandoean 

— Minggoe 7 Aug. | Ii— malam Pemand, Loear Negeri 

Joo pagi Pembatjaan A-Aporan| 730? Lague Ingoe Tionghoa : 1 diadi LEMAH di ye bk 2 s etii 5 "3 » £ : 

Pa Per inta mann TE an TOEBOEN djaai nana 

PA an ee aman DEMAM atau" PENJAKIT lain ? 

        
          

   

       

    

   

     

       
     
    

    

   
     

     

   
   

    

    

  

    

   

  

   
     

  

   

3arat AE ese 0 maderh 

Batavia II | 8— ,  Krontjong orkest ,Sinar PROGRAMMA NIROM : 

: 45, PMN, 28 : |. Boelan“ dengan Mr.Sjam — Penjiaran Barat Djikalau toeboeh djadi lemah disebabkan demam, maka 

6 Aug. 33 soeri serta Miss Bven Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 seringkali lama baroe soepaja orang djadi koeat betoel 

2 Krontjong “1— lohor Toetoep atas 205 m. West-Java: Batavia 126, kembali. Lain halnja kalau orang memakai Sanatogen. 

e ketjapi “h5— s0re Kinderuurtje dalam pim | Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon Sebab didalam tepoeng jang mengandoeng kekoeatan 

Pidato tentang roemah| Fa pinan Lik Soer 108, Pekalongan 92, Boekaboomi 190 ini ada kesehatan. Ia adalah tenaga sendiri. Sanatogen 

tangga 1630 ,  Tatakrama Djawi oleh | Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 berisi dan memberi kepada toean benda jang sebaik- 

Menjamboeng lagoe laga tRL. Atmohoedij no |dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- baiknja diatas doenia: tenaga moeda dan kesehatan. | 

goe ketjapi : —I7,— malam Pers overz cht oleh toean | rabaja III 196, Semarang 122, Malang Seorang lelaki miskin, tetapi sehat, lebih kaja dari pada $ 

Eni Berhenti 1 ne Da 'Saronto Koesoemodirdjo| Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 orang lelaki jang sekaja-kajanja, tetapi sakit. Sanatogen 

ndoeng II. 103, Batavia If 190.| 8— ,  Plaat2 lagoe Djepoen “Sabtoe, 6 Augt. membaharoei dan menambah darah, memperkoeat 

Pe Pe an anjani 8.15 , Pidato tentang balkeber| 639 pagi Peladjaran gymnastiek oeral2 saraf dan menghilangkan kelemahan. Lebih dari 

's0ore Studio orkest 'iengan sihan oleh t. Dr, Dadi| 645 ,,  Muziek gramophoon pada 25000 tabib: dalam seloeroeh bahagian doenia 

3 | njanjian miss Netty dan| Arts PKO 7,01 ',  Melandjoetkan muziek mengakoei ini. Dengan tiap? tegoek Sanatogen akan 

Sa — Hanafi 0000 k9—. ,  Klenengan dari pendopo| Pe gramophoon terasa kepada toean mengalir kedalam toeboeh toean: 

: 6,30 '»  Penjiaran gamelan - | padoeka KRMH Wirjo-| g— ,  Toetoep - tenaga baroe, kesehatan baroe, roepa moeda jang baroe. 

Kadyen malam Lagoe krontjong | “0 diningrat 11,03 siang Accordeon orkest «  Djanganlah dioendoerkan djoega lagi 

11730 ,  Njanjian dari S. Albar| 1,—- ,  Toetoep : 12— ', Beberapa lagoe lagoe “barang sehari akan tetapi moelailah dari 

1420 Te Perkabaran Ae Te 1230 , Concert hari ini djoega memakai s 

Pn aa Pe, gamelan Soen | PROGRAMMA S.R.V. 1,— lohor Matinee Concert 

An SA an en : keriate $ 1,20 , - Perkabaran 

Ha en Mn aa Pena T3 EN sate 2 132 ',  Matinee Concert 

ms NN ronvjong Sabtoe 6 Aug. D— «': Potpourri 

Pa 5 “$10— pagi Kienengan dari Keraton AA 1. Pasang perkabaran 
: 

p 5 3 : : “ ” 

j 

Soerakarta, hadiah dari 5,03 sore Tiga Cumponisten Bubar Oi Batavia II (190 M), M). Sri Baginda J.m.m. lagi 6— ,  Lagoe plaet gramophoon 

Bidjaksana ZV H Soe-| «, , 
ah 13 625 ,  Schumann's @uintet 

soehoenan X di Soera 6,57 - Tentang penjiaran pro 

  

  

   

  

      

: karta 
3 RAT 4 : gramma T,— malam Melandjoetkan program moea zender 

sa aa Ba T,— malam “Perkabaran : ma Bl oesi nata loo Melodien dari Hongaria 

al g— ”— Kinderuurtje dipimpin 1,20 , Mana Soeka 130 ',  Njanjian-njanjian 12— ,  Pedato Ben Huynink — 

Pe Sana SBU Ofube Bie dab 830 , Beberapa lagoe lagoe 145 Pemandangan Loear Stadzender 

sn ne ee KOS Te Ban Tara 8 Negeri 12,15 , eta gramophoon — | 

$ Na “waktoe bervacantie ,— Phohi Relay rehipelzender | 

1 730 malam Berita sk bah. Indonesia 9.20 ,  Populair Concert 8.20 : Lagoelagoe waktoe te|12.30 , Lagoe lagoe plaat gramo | 

1,45 ,  Wajang orang sokongan 10,30 ,  Jodelliedjes rang boelan pboon 

3 ag dari Sigarettenfabriek 1045 Lagoe densa 930 Phobi Relay Stadezender| 2,— lokor Toetoep 

Batavia Il (190 M) ja Ka Kangen“ hee Toetoep 9,380 ,, Orkest—Ar chipelzender| 5.— sore Na aer — Semoea 

$ | em da oetoep 9.55 Muziek gramophoon — zenders 

2 Ng B. R. V. Ni : semoea zender2 5380 , Vceaal | 

2 Minggoe 7 Aug Batavia I| 157,29 m. Batavia BOT, — Melandjoetkan program- | 6,— » Cone:rt 

Pe na aa .166 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Scekal ma 6,15 , Tyo “Wanderer e 

| 8,— pagi Na EN Naa dari | boemi Be 5 Kuna 1 kr 2 aan dansa aa Sea Da Verdi 

Pn 2 J6g106 toe, . — .20 malam Ci 

Aa) I— lohor Toetoep T,— pagi Muziek gramophoon 'Win 2 2 “ Au To. Laga aa in menje 

japi| 6— sore Hal ,Hidoep manoesia| 7.30 , Berita pers 8,— pagi Tapa Ge Moe nangkan 

| Aa BB AA 2 Ana Ma DP a19 8 ran naga 
6,30, Peladjaran tembang dlll 3.— lobor Berhenti Lap an Man EN aan ga On Panda baoo juli Tejo 

LAI De An Taman| 5.— sore aah — kesemoeanja| g”— 2 Orka st — Archipelzender : nangkan — Archipels, 

te .. Siswo Solo zenders : ag 1 S5 Bij het Maanlicht — 

Ha 7,30 malam Lagoe Melajoe 545 ,” Seus La Lampe OP 1 Ia " Pa Ma 

Ya en TAP en Bo 5 Klenengan dari Astana| 6.35 , Muziek gramophoon Wo. 3 Cinema orgel soli Gea BRV Swing School 2 

Dana 000 PMN, 29 Kapatiban Soerakarta, ba| 6,45 Perkabaran — Archipel-j 10, — Lagoelagoe Hawaii 4 5 "3 

Me en Una ang a 1 6 , » p ” goelag awajian 945 » Legoe lagoe Mana Soeka 

“11.— malam Gamboes Orkest ,PE-| diah dari Padoeka KPAA zender 1030 ,  Accordeon 10.45 ,,  Lagoe penoetuep jang 

an MORDA" L... Djojonagoro 6,45 , Lagoe Piano — Stads-|10,50 ,  Lagoe aneka warna menjenangkan   12— Berhenti I2— , Toetoep zender 1l.— siang Lagoelagoe Piano — Selli.-— ,  Toetoep


