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-Melskoekan kercesoehan atas perintah Chiang Kai Shek ? 

 Menoeroet berita Domei dari Dairen: polisi Djepang kemarin telak 
1 kaoem persesoeh Tionghoa, jang sedang asjik 

meranijang demontrasi peroesoehan atas perintah maarschalk Chiang Kai Shek 

Pemimpin kawanan itoe, seorang bernama Li "zs Chang beroemoer 26 

tahoen, jang sebagai oetoesan Chiang Kai Shek bisa menjeloendoep ke 

| Dairen, berbasi! poela menjoosoen barisan kaoem peroesoeh itos. 

e 'Djoega bendoengan bendak diroesakkan 

Dari Tokio diberitakan oleh Domei, bahwa satoe daerah jang dari kanan 
kiri djaoehnja 40 kw. 

kota itoe terhadap serangan Djepang. 
ma di Tokio, jang djoega mengatakan, bi : jt 

sedang mengatoer hendak memetjabkan bendoeng2 jang ada ditepi 
soengai Yangize. Demikian itoe selakoe pertjobaan hendak menggagalkan 

. gerak Djepang setjara bingoeng. 
0... Berita itoe mengatakan poela, bahwa sebahagian dari bendoengan 806 

B3 dari Hankow dan Wuchang diperkoeat dengan amat 
|. sangat oleh pembesar2 Tionghoa dalam oesaha oentoek membela kedoea 

Demikianlah oedjar berita jang diteri 
bahwa pembesar militer Tionghoa 

dah ada jang dihantjoerkan oleh pasoekan pasoekan Tionghoa, ja'ni dibe 

9 meter jang terbongkar. 

—. Itali akan mendjadi 

Persiapan gerak ke Nanchang) 

Menoerost Reuter dari Hankow: 
| dinjatakan, bahwa apa jang dahoeloe: 

| @imaksoedkan dengan perkataan ,se 
rangan Djepang oemoem", di tepi 
selatan soengai Yangtze, ialah soedab 
dimoelai dengan poskoelan pasoekan 
pasoekan Djepang sebelah oedik (atas) 

. Kiukiang, menoedjce Ke Ju'ichang, 
sedang orang orang Djepang bersamaan 
dengan itoepoen mendaratkan pasoe 
kan pasoekannja ditepi barat dan tepi 
timoer daripada Danau Poyang, boeat 

|. meletakkan pangkalan jang dianggap 
“perloe bagi geraknja ke Nanchang, 
ibse negeri provinsi Kiangsi, 

Chuchweng dirampas 

Pascekan? Djepang jang mendarat 
disebelah oedik Kiukiang telah meram 
pas Ohuchwang, sebelah oetara 'Jui- 
chan hang. 

— Pasoekan2 Djepang jang bergerak 
melaloei djalan raya kearah barat an 

| tara Kiukiang dengan Ju'chang telah 
tiba disoeatoe tempat jang letaknja 
8 mijl sebelah timoer Juichang. 

Dibawah perlindoengan hoedjan bom 
dan peloeroe artillerie, tentera laoet 
dan oedara, pasoekan2 Djepang bisa 
mendarat disebelah oetara dan sebelah 
selatan Singtze, jang letaknja pada Da 
nau Poyang tepi barat. 

Langkah goena merampas Tuchang 

Sementara itoe orang2 Djepang men 
daratkan poela pasoekan ditepi timoer 
Danau Poyang seberang-menjeberang 

Siapa tida kenal ini    
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toelan I.k. 20 ku. sebelah timoer Wusuech, dimana tidak koeravg dari 

badan perantaraan ? 
“. 

dengan Singtze, goena mentjoba me 
rampas Tucbang, soepaja dengan dja 

lan demikian bisa poela membabajakan 
kepada sajap kanan dari pasoekan2 
Tionghoa jg melakoekan pembelaan ke 
pada kota Nanchang. (Tuchang itoe 
letaknja sebelah barat Fuliang. Doelos: 
terkenaldengan nama Ohirg-teh-cheng 
soember porcelein Tiongkok jang ter 
masjhoer seloeroeh doenia, 

Pertaroengan diatas boekit-boekit 
Tiigram militer Tionghoa jang di 

kirim dari medan perang mengatakan, 
bahwa pada sa'at ini terbit pertempoe 
ran besar diatas boekit boekit sebelah 
barat laosi Singtze, ja'ni kota jang 
kemaren doeloe dirampas oleh orang 
Djepang. 

Kalangan Tionghoa melihat dengan 
teliti kepada djalannja pertaroengan 
didaerah Danau Poyang, dimana seolah 
olah orang Djepang hendak melakoe 
kan serangan jang berpoesat. 

Tentara Angkatan Oedara Djepang 
actief lagi 

Tentera Angkatan Oedara Djepang 
bari ini sangat actief lagi diatas daerah 
jang sangat loeas, tetapi tidak terbang 
diatas daerah Hankow, meskipoen di 
kota Hankow soedah doea kali diboe 
njikan alamat (alarm). 

Pagi tadi 18 boeah pesawat terbang 
Djepang dipertengahan djalan antara 
Hankow dan Kiukiang ada terlibat, 
sedang sepasoekan lagi, terdiri dari 
10 bocah pesawat menjerang2 kepada 
Ohansha, iboe kota Hunan.   

    
    

   

idaat ? 

te 
H. A. 
Atik 

Mr. Moh. 

  

etangan Djepang 

Berkeliaran diatas Hankow 
Roambelas boeah pesawat terbang 

Djepang terlihat menoedjue ke Hankow, 
berkeliaran diatas daerah tetapi tidak 
masoek atas daerah itoe, 

Pesawat Roeslan melakoekan penjeli- 
dikan 

Sepandjang berita Dom ei dari Ke- 
yo (Korea), pembesar pembesar polisi 
disana memperma'loemkan, bahwa pa 
gi tadi terlihat 7 boeah pesawat pelem 
par bom kepoenjaan Sovjet, jg pada 
bari Sabtoe pagi tidak hanja terbang 
diatas perbatasan perbatasan Mandajose 
ko, tetapi djoega diatas perbatasan 
Korea, 

Poen mereka itoe melakoekan pe 
njelidikan diatas Keiko, jang letaknja 
ditepi selatan soengai Tume :, kira-kira 
300 meter sebelah oedik moeara dan 
tidak djaveh dari doesoen2 Keigen 
dan Kuokai, 

Mereka terbang hanja 300 meter 
tingginja, 

Hali akan mendjadi badan 
t perantaraan?? 

Transccean mewartakan dari Tokio: 
bahwa tentarg berita-berita Inggeris 
jjang mengatakan bahwa Itali dengan 
diam-diam mempersiapkan diri oentoek 
mendjadi badan perantaraan antara 
Djepang dan Tiongkok dan jang rae 
njatakan bahwa soedah tertjapai sja- 
rat-sjarat sementara, selakoe hasil 
moesiawarah dengan menteri Benda- 
hara Tiongkok, maka kalangan sete 
ngah opisil Djepang menerangkan, 
bahwa Pemerintah Djepang tidak 
pernah menerima tawaran dan djasa 
seroepa itoe dari pehak Itali. 

Tidak ada satoepien perma'loeman 
opisil jang menjangkal pertjobaan Itali 
oentoek mendjadi badan pemisah itoe. 

Ditambah poela berita, bahwa sikap 
Djepang masih tetap seroepa sadja de 
ngan sikap jang dirjatakan pada tang 
gal 16 Januari tempuh hari, ja'ni me 
nolak keras oentoek bermoesjawsrah 
dengan Chiang Kai Shek, 
— Kalau nanti Hankow soedah djatoeh 
ketangan Djepang, maka tidak ada 
lain kehendak. Djepang melainkan 
djatoehnja Pemerintahan Obisng Kai 
Shek, tetapi sekali2 tidak berniat hen 
dak mengadakan permoesjawaratan 

igoena damai dengannja, 
  

  

  

Berangkat kenegeri dingin. 

Poetera ZVH8ri 
Soenan 

Pada hari Minggos sore, tg 21-8-38, 
seorang poetra dari ZVH Sri Soenau 
Solo bernama RM Soeranto telah be 
rangkat dari Solo menoedjoe ke Beta 
wi dengan eendaagsche expres. Wak 
toe berangkatnja dari Solo banjak bang 
sawan? jg datang distation Balapan, di 
antaranja Rijkebestuurder Soerakarta'P 
A A Djojonegoro, Prins Koesoemojoedo 
Prins M R Ujojokoesoemo, Prins Poer 
bonogero dan Prins Hadiwidjojo dan 
masih banjak lagi. Di station terde 
pgar muziek dari Kraton. 

RM Sosranto diantarkan oleh Prins 
|Hadiwidjojo sampai Betawi, Berang 
katnja kenegeri Belsnda nanti tg 24 
Augustus depan ini dengan Kapal 
»Van Oldenbarneveldt", Di Nederland 
beliau akan beladjar di H BS Hilver 
sum. Waktoe disini beladjar di H BS 
Bandoeng beloem sampai tamat.| Aneta) 
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can kawanan peroesoeh atas pe- 
E rintah Chiang Kai Shek? 
Chuchwang djatoeh k 

La Nanchang terantjam 

  

KOLONISASI KAOEM TER- 
PELADJAR 

Causerie toean S. Wirjopranoto 

Pada malam Minggoe tanggal 
20-8-38 jbl ini toean Soekardjo Wir 
jopranoto pemimpin dari MMPP, di 
Malang memboeat causerie didepan 
m'crofoon SRV Solo tentarg kolonisa 
tie goena kaoem terpeladjar ke Lam- 
poeng, 

Dari causerie beliau ifoe dapatlah 
kita koetip sementara seperti berikoet : 

Azas dan toedjoean M. M.P. P, 

Pada pertengahan tahoen 1935 di 
kota Malang telah didirikan seboeah 
comite bernama ,, Menoedjoe Membran 
tas Penganggoeran Pemoeda" (MMPP), 
MMPP berazis menolong penganggoe 
ran pemoeda dengan peladjaran per 
tanian. Dari Gemeente Malang Comite 
mendapat sokongan beroepa sawah, 
lebarrja 20 baoe oentoek dipakai se 
bagai alat. Dari iIMiW comite menda 
pat subsidie f 800,— setiap boelan. 
Comite mengadakan roemah pondokan 
centoek para penroeda2 jg mendapat 
beberapa peladjaran disitoe, Pada ta 
hoen 1936 mengoeroes sitoe sekola 
han jg doeloe mendjadi tanggoengan 
nja Gemeente jalah Landbouwbediiji 
school di Lawang. Sekarang sekolahan 
tab. mendjadi pintoenja para pemoeda 
jg hendak pergi ke Lampoeng men 
djadi kolonist. 

Mengapa ke Lampoeng tidak 
ke Papoea 

Spr menerangkan bahwa meskipoen 
tanah Papoea satoe tanah jg makmoer 
tetapi karena orang hidoep itoe perloe 
teman, boetoeh pergacelan maka dipi 
lih tanah Lampoeng jg letaknja tidak 
begitoe djaoeh dari poelau jg banjak 
pendoedoeknja. Spr menerangkan bah 
wa dari fihak Bestuur di Lampoeng. 
Landbouwvoorlichtingsdienst dan dari 
Bodemkundig  Iostituut diterangkan 
bahwa tanahLampoeng memang tanah 
jang baik sekali. Tempat bagi kaoem 
kolonisten terpeladjar jalah di Way 
Sekampoeng. 

Bea f 17,000 

Begrooting goena kolonisatie MMPP 
di liampoeng soedah ditetapkan goena 
20 pemoeda, Djoemlah itoe didapat 
dari hadiah f 25 djoeta dari Neder- 
land. Bagian osntoek keperloean koio 
nisatie orang Belanda dan kacem ter 
peladjar Indonesia ada f 300,000.— 

Ditanah kolonisatie 

Seorang kolonist disana mendapat 
10 bectare tanah 5 magarsari jg akan 
menolong kolonist tadi. Tiap tiap ma 
geraari mendapat 1 hectare, 

Pertama jg akan ditanam jalabh dja 
goeng dan padi. Lada kapok kopi ca 
cao kelapa tjengkeh akan djoega dita 
nam oentoek didjoeal keloear negeri. 

Berangkatnja dari Tg. Priok 

Kolonisten terpeladjar itoe akau be 
rangkat pada hari Senen dari Tand. 
Priok, kapal K PM jang biasarja be 
rangkat djam 5, dioendoer berangkat 
djam 7 menoenggoe mereka itos z0e 
paja jang naik eendaagsche expres dja 
ngan telaat, Aneta. 

| Tenggelom dissengai 

Ketemoe djadi majat 
Pada. Minggoe sore disoengai 

anak ijabang Tjisedane telah terdjadi 
ketjilaka'an. Seorang njonja Tionghoa 
nama Tjan Tjoan Nio asal dari Kam 
poeng Melajoe Tanggerang telah tsr 
gelintjir kebagian dalam disoengai tsb 
ketika ia sedang mandi. 

Anaknja hendak memberi bantoean 
akan tetapi sia sia belaka. Kemoedian 
orang jg mengetahoei itoe ketjilaka'an 
memberi pertolongan, tetapi sampai 
lama sikorban baree diketemoekan dan 
soedah mendjadi majat, 

Ini terdjadi kemarin sore djam 4 pada 
hari itoe, (Aneta), 

Harga lossenummer 10 
w 

cent 

  

Ringkas 
Kapal terbang militer Djerman 

djatoeh diatas roemah 

Penting 
Pa   

-a Dari Beriin dikabarkan oleh 
Transocean, bahwa seboeah kapal 
terbang militer Djerman telah 
djatoeh diatas seboeab roemah 
pada hari Senen siang, jang ke 
moedian madjoe kedekat djalan 
raja disebelah timoer laoet dis 
trik hingga 4 orang berdjalan 
mendjadi koerban dan mati. 

Tetapi dalam pada itoe pe 
noempang2nja mendapat loeka 
enteng, 

Kabinet krisis di Perantjis 

Dari Paris Havas mengabarkan, 
bahwa menteri oeroesan kerdja, 
Ramadier, dan menteri oe- 
roesan pekerdjaan oemoem, F ros 
sard (kedoea doeanja dari Par 
ti Socialis Merdeka) telah mele 
takkan djabatannja. Keloearnja 
itoe ialah sebagai akibat pidato 
premier Daladier depan radio 
pada hari Minggoe jang Ialoe 
jang membitjarakan pemeriksaan 
kembali minggoe kerdja jang 40 
djam lamanja. 

Kalangan2 jg lajak dipertjaja 
mengatakan, bahwa Demonzie (da 

“ri Partai Socialis Merdeka) telah 
menerima djabatan menteri oe- 
roesan pekerdjaan oemoem tadi. 
Tetapi dalam pada itoe Pomaret 
| dari Partai Sccialis Merdeka J 
beloem mendjawab permintaan 
portefeuille menteri oeroesan ker 
dja, sebab ia masih keloesr kota, 

Belakangan dikatakan dengan 
opisil, bahwa Demonzie dan Po- 
maret telah mengatakan maoe 
menerima pekerdjaan jg ditawar 
kan kepadanja itoe, 

Horthy didjempoet Hitler 
dengan gembira 

Dari Kiel dikawatkan oleh 
Transccean, bahwa Horiy, regent 
Hongaria, telah sampai di Kiel 
hari Senen djam 9 lebih sedikit, 
dengan naik kereta api distation 
jang dihias dengan bendera seba 
gai hari pesta dan disamboet oleh 
der Fuehrer Hitler dengan gem 
bira jang diantarkan oleh men- 
teri loear negeri, Joachim von 
Ribbentrop, — opperbevelhebber 
angkatan laoet admiraal Raeder, 
pemimpin tinggi pada pascekan 
jang dipersendjatakan, generaal 
Keitel, opperbevelhebber angka 
tan darat, generaal Brauchitsch 
dan beberapa menteri lagi dan 
pemimpin-pemimpin daerah. 

Horthy inspeksi angkatan laoet 
Djerman 

Lebih landjoet dikabarkan oleh 

Reuter dari Kiecl, bahwa Hortby 
telah melantik kruiser Nasional 

Socialis Djerman , Privz Kugen” 
dengan dihadiri oleh Hitler, ad- 

miraal Raeder, gen. Brauchitsch 
dan ven Ribbentrop. Dan nj, 

Hortby melepaskan kapal jang 

besarnja 10,000 ton itoe keair. 

Dan pada siang harinja Hortby 
itoe mengadakan inspeksi angka 

tan laoot Djerman di Kiel,       
Boeah herstemwing di Menado 

Goena pemilihan jg kedosa kalinja 
(herstemming) Gemeenteraad Menado 
golongan Boemipoetera maka telah 
terpihh 4 anggota dari Persatoean 
Minahasa dan djoega seorang goeroe 
Europeesche school, Senduk, (Aneta). 

ip wu 
Perdjalanan kereta api Medan— 

Siantar  terganggoe. 
oleh goegoernja 
tanah, 

Dari Pematang Siantar dikabar 
kan, bahwa kereta api kepoenjaan 
DSM jang djalan dari Medan ke Pg 
Siantar terganggos djalannja oleh goe     ad 

goernja tanah dekat Tebing Tinggi, 

  

  



    

  

    

  

    

    

  

   

   
    

     
   

  

   

  

     

    
   

    

  

   

  

    
   

   

  

   
      

    

  

      
    

     

     

   

    

   

  

   

Ne tan ah ai ba an perte 

BA Muna Wanna ea 
| Pada hari Senen malam bagian 

ertama dari kolonisten jg akan be 
g dari Djawa 

a) telah naik ka 

       

    

  

   
    

    
   

    

   

      

   
   

    

   

   
   

   
    

   

        

   

  

     

    

    

    

   

        

    

    

   

    

  

   
    
    
   
   

  

     

    

  

   

  

   

   

  

   

    

    

        

   

     

   

   

    

   
   

       

     

    

edjoe ketempat koloni 

0... Amandement-Soetardjo soal 
Hana Bes uursacademie 

Men di ara 
Volksraad hari Senen telah meno 

lak amandement-Soetardjo jg memin 
ta post osatoek bestuursacademie di 

tinggikan soepaja kandidat kaudidat 
dari daerah Seberang bisa makin tam 
bah bavjak. Penolakan itoe 26 lawan 
22 30eara. : : 

'mosi Soetardjo soal 
weezenfonds. 5 

—. Mosi Bonang jg meminta soepaja 
lekas lekas diadakan instelling goena 

|. meezenfonds boeat bangsa boekan Ero| 

| pah, pada waktoe sebeloem distem, 

| diadakan peroebaban jang meminta 
djoega soepaja diadakan persediaan 

| oentoek onderstand di. 
000 Kemoedian diterima mosi itoe . 

00. Dalam pada itoe mosi Soangkoepon 
| ig mengenai itoe djoega ditarik kem 
. bali, (Aneta| nga Da 1 : 

  

  
  

  

2. 34 Candidaat Bestuurs-scademie 

2 Tjoema 3 dimadjoekan 

Adjunct Djaksa Mr,-0. 

. satoe antaranja 

  

   
adanja pramotie dalam ka 

donesiers BB ambtenaren 
ama osroet mengam 

Wedana Be lana M : 
Corvelis, Ass Wedana Tjiledoeg dan 

- tosan M S Adisapoetra Adjunct Djaksa 
— Mr Cornelis. Ea TEE Bb tia 

— Adjunct Djaksa terseboet dalam wak 

sebagai ambtenaar Jus- 

| titie jang diwadjibkan membantoe pe 

'kerdjaan politie membongkar rahasia 

ketjakapanvja 

". 

| Pasar Rebo dan daerah Bekasi sekitar 
—.. ja, oentoek djasa ketjakapannja itoe 

| diantara lima candidaat dari Mr. Cor 
| nelis, tjoema beliaulab jang telah ter 

0. ambil toeroet oedjian mendjadi student 

See on Ti ) 

—.. Moedah2an dalam oedjian jang &e 
| dang dilakoekan sedjak hari Saptoe 

| jang laloe tidak mengetjiwakan, tapi 

 djika 
batannja 

. nempoeh. 

— Tjatatan conduitestaat beliau, boelan 

— Juli 1928 moelai sebagai candidaat- 

  

banjak kans beliau akan me 

Juli 1928 
| ambtenaar di Batavia O, tahoen 1931 

  

| lam pertengahan tahoen 1934 belisu 
| telah mendjebat Ass Wedana Bestuurs 

di kota Mr Cornelis, dan dalam th 
| itoe djoega boelan December beliau 

00 dipindahkan ke Tjikeusar Serang. 

—. Boelan Maart 1937 beliau memegang 
| djabatan Adjunct-Djaksa Mr. Cornelis, 

| dalam mendjabat pekerdjaan ini, djoes 
| troe keamanan disekitarnja Regeni 

0.0 8chup Meester Cornelis terganggoe 

0000 dengan roepa roepa kedjahatan, boekan 
sedikit djoemlah perkara jang tinggal 

la :a boelan September tahoen 
beliau diwadjibkan mem 

    

   
   

“Ketjoeali beliau jang kini sedang 
- toeroet ambil oedjian doea orang col 

000. leganja djoega, dus dalam 35 candi 
|. daat tjooma tiga oentoek sementara 
|. ini mendjadi tjalon bestuurs aoademie,    

- 4 land ke In'onesia dengan ongkos 

   

kembali keIndo esia berhoeboeng diam 
di Nederland tidak enak. 

soedah menjediakan pengeloearan dari 

Ipada tgl, 5 September GG, akan ber 

Iditeriwa 28 lawan 18 soeara. (Ansta) 

|- Pengangkoetan lada kepantai Ti- 

Amerika akan didjalankan samp-i pe 
-Inoetoep boelan D-cember jad. $ 

toe jang terachir ini telah oendjsek| 

| kedjahatan jang gelap gelap didaerah| 

menilik conduitestaat dalam dja | 

| diangkat mendjadi mantri - politie. da) 

rdjaban politie dengan| 

  

Igang Pasar Gambir 

Augustus j.a.d. moelai djam : 

ambir. 

000000 Volksraad 

| memberi tahoekan, bahwa 

tah akan menaroeh perhatian 

ari Nederland, jang dipakai di Pegal : 5 

esoedahini maka wakil pemerentah 

'erhoeff mendjawab dalam termija 
pa soal keoceangan, 

itjara mengatakan, behwa per 
ali diberikan izin kepada orang 

pensioen oentoek pergi dari Ne 

  

- 

rentah kalau sekiranja boeat me 
itoe perloe sekali dan terpaksa 

Diterangkan poela, bahwa kepenti 
ngan tadi tidak oemoem hingga pe 
merentah oentoek meloeaskan hak ini 

post oentoek oemoem. 
: —O— 

GG. akan pidato depan Nirom 
Berhoeboeng perajaan 

40 tahben. 
Dikabarkan oleh Aneta, bahwa nanti 

idato depan radio Nirom, berhoe- 
buang dengan perajaan 40 tahoen pe 
merintahan. 

saur mi 

Anggaran belandja Departement ke 
oceangan 

Meninggikan opcenten 
ink. belasting dan loon- 
belasting. 

Dalam V R, ketika membitjarakan 
post post dalam anggaran belandja De 
'partement Keoeangan termasoek djoe 
ga peninggian opcenten inkomsten- 
belasting dan tarip loonbelasting. Da 
lam stemmingnja maka t. Thamrin 
mend jelaskan tindakan tindakan lain 
nja jang lebih tepat daripada jang 
dioesoelkan olehnja. Berhoeboeng de 
'ogan ini maka dimintakan olehnja 

stemmen, 
Dalam pada itoe post tentang ink. 

belasting diterima dengan 31 lawan 
14 soeara. Dan tentang loonbelasting 

moer Amerika 

Sampaipenoet 
cember. : 

Aveta mengabarkan, bahwa ,Java- 

oep De- 

lih mengoemoemkan, bahwa pengang 
koetan lada hitam kepantai Timoer 

| Disekitar toonesistuk , Fatimah" 

lebih lebih berita berita jang djika 
ditanggoehkan tentoe lenjap kehanga 
tannja, maka beberapa artikel jg ber 

kenaan dengan tooneeistuk , Fatimah" 
terpaksa baharoe bisa dimoeatkan 
besoek. 

'Kiranja jg sidang pembatja ma'loem 
dioea, dan mempermasfkan. . 

5 th M3 | 

“Tentang soal ,,Fatimah" 

Djawabanpada penoelis xXx 
 Penoelis X telah bantah2 kabaran 

jang kita telah terangkan diini soerat 
kabar tentang toueel , Fatimah”, Kita 

rena kita telah dapat kabaran2 itoe 
dari soember jang sangat koeat. 

Lebih djaoeh kita terangkan disini, 

perdamaian tentang oeroesan ,Fati- 
mab“, jalah toean Osmar Hoebis di 
'Sbaja telah kirim soerat pada kita 
dan bilang begini : 
— ,&pa jang telah dikabarkan oleh 
penoelis A, itee benar, dan tidak bisa 
dibantah lagi. Pada hari Kemis ddo. 
11-8”38, bestuur Al Irsjad telah terima 
kabar dari P1 D, bahwa itoe toneelstuk 

tidak dapat vergunning boeat dimain 
kan pada malam Minggoe 13-8-38, 
dan pada sorenja itoe hari, baroe 
comite perdamaian bersidang, dan telah 

ambil beberapa poetsesan. 
” Pada malam Saptoe 12/13 Augi. '38, 
|pertemoean jang 2chir sekali diadakan 
diroeraahnja t. Abdullah b. Moehbsin 
Alatas, jang djoega dihadhiri oleb t. 

lah diambil poetoesan: 
I. Menjiarkan circulair jang bertang 

gel 12 Augt. '38 jang ditanda tangani 

raan. 

boleh di mainkanlagi, se 
moeanja, atau sebaginja, dengan ini 

nama Fatimah" atau lain naroa, ke   
  

     
   

5 Ibadan perantaraan dan dapat per 

dengan pemboekaan|moefakataunja. 

in diadakan pers-rondgang dilb 

koerangan pada pemakaian te peosme. Si 

rapa korban sebagaimana diberitakan 
jang mendjadi 
vroedvrouw. 
Coen di Tn 
Oteva, kisi dapat i 

rang pada hari Saptoe jbl waktos me 
lakoekan rolnja p 
koe nama Samsoedin bis Abdulma 

Semarang ak 

N-w York Rate Agreement lijaen” te) 

| Barhoeboeng dengan banjak c»py, 

tetap membilang, bahwa apa jang kita 

Itelah kabarkan, sesoenggoehnja 100pCt 
benar, dan tidak perloe dicorreotie, kaj 

bahwa salah satoe leden dari comite || 

Abdullah Alatas Volksrandslid, dan te| 

oleh segenap anggauta badan peranta | 

II, Toneel ,Fatimah" tidakJl 

    

   

  

in keterangan ini, 
i, penerangan 

n mana kala ada 

   

  

      
   

  

lah mengambil bebe 

i korban diantaranja : 
elaeha, Stichting J P 
ang hotel Oramer dan 

| ditangkap di Sema 

  
a poela deogan menga 

   

  

map. 2 ek Ban al 
Berhoebseng dengan itoe setelah 

selesai ia membikin perhitoengan di 
o dikirim ke Bstawi 

boesat membikin perhitoengan baroe, 
poela terpaksa mendjalani hoekoeman 
2 boelan terlebih doeloe atas poetoesan 
landgerecht Soekaboemi. 

Waktoe gratienja ditolak ia meng 
hilang. Ternjata pevipoe itoe ada fa 
milie orang baik baik dengan menda 
pat didikan tjoekoep, tetapi roepanja 
tidak menoeroet toetoer kata ajah 
boendanja higga ia terasing dari per 
gaoelan sanak keloearganja, dan ia ter 
paksa hidoep diatas kaki sendiri. 
5 Demikian disampaikan berita pada 

ita, 
—0— 

Disekel ling begrooting perang 

Tempo bari pembantoe Wisnoe 
menjadjikan toelisan jang bertalian 
dengan so'al didikan opsir boekan lagi 
di Nederland akan tetapi sebaroesnja 
dipindahkan ke Indonesia. Dan kema 
ren pembantoe Realist moentjoel 
djoega dengan so'al terseboet. Oleh 
kedoea penoelis itos selaloe diseboet2 
nama toean Soeross berhoeboeng de 
ngan amendementnja jang telah ditolak 
oleh Volksraad itoe. Hal ini menim 
boelkan indruk, bahwa toean Soeroso 
jang mengambil bagian terbesar sekali. 

Setelah kita selidiki handelingen 
Voiksraad, maka ternjata, bahwa jg 
mengambil bagian boekan toean Soe- 
roso sahadja akan tetapi djoega dan 
teroetama tosan Scetardjo, jang telah 
memadjoskan motie, soepaja didikan 
opsir itoe dipindahkan dari Nederlaud 
ke Indonesia. Sedang toean Soeroso 
sekedar memadjsekan am-ndement 
berhoeboeng 
itoe, Sebagaimana oemoem telah ma' 
loem motie Soetardjo telah diterima 
baik oleh Volksraad. 
Dengan sedikit keterangan ini, mo 

ga moga indruk keliroe jang ditim 
boelkan oleh doea pembantoe berkoc 
rang atau lenjap s»mi sekali. 

ta Mutaties Kadaster 

Corr, kita ,M, St“ menoelis: 

MW Soebranta, mantri kadaster. 

itoe kantoor di Koetaradja, t. Mara 

itoe toean T. Loembantobing, mantr 
kad. Ie kl. 

karena sakit jang lamanja 3 boelan 

. dengan -“notie Ss etardjo | 

Menoeroet boenji besl. HK di Batavia 
dipiadahkan dari Kadastreringskantoor 
di Bat. ke Kad kantoor di Bat, jaitoe 
tt: Marjon, mantri kad. le kl, dan R 

Dari Kad. kantoor Telokbetong ke 

hoendang, mantri kad. le kl. dan dari 
Koetaredja ke kad. kantoor di Bat. ja 

Kepada t, Tjitrosoewignjo, mantri 
kadaster le klas pada Kadaster kant. 
di Cheribon, diperkenankan verlof oleh 

I. DARJONO 
2, MOHAMAD SJAH 
3. ROMPIS 
4  SASTROAMIDJOJO 

moelai terhitoeng dari tg 4 ini boelan, 
Beliau itoe, bosat sementara waktoe, 
ialah berobat dan tetirah di roemah 
sakit Tjisaroea. 

Moedah moedahan lekaslah waras 
dari penjakitnja beliau itoe. 

G zelle Huis di Bogor, 

Gazelle Huis Betawi jang terkenal 
pada hari Sabtoe malam telah mem- 
boeka roemahvja jang indah goena 
poeblik, jang letaknja di Tjikeumeuh 
8c, dekat Apotheek van Bavosta. 

Soedah beberapa tahsen ini peroe 
sabaan diwakili oleh t. Bruins, Te 
tapi karena ada pengloeasan peroesa 
haan itoe, maka terpaksalah mengam 
bil roemah lagi, jang mempoenjai re- 
paratie atelier djoega. 

Pada hari Sabtoe malam jl. telah 
diadakan oepatjara pemboekaan tadi 
dengan pesta. Banjak jang mengoen 
djcengi dan menaroeh perhatian. 

Karangan bbenga dari kawan2 dan 
lain lain peroesahaan sedang peroesa 
kaan itoe sendiri merasa poeas dengan 
adanja koendjoengan tadi antara djam 
6 dan 8 malam. Dengan pimpinan 
ahli oleh t, Bruin dan van de Wall, 
jang special datang dari Betawi maka 
poeblik itoe ditosntoen ketoestel2 jg, 
model baroe dari Philips dan Erres spe 
da2 jang terkenal sebagai (tazelle dan 
Flying Dutchman. 

Posn djoega Heidenia-Haller Gasfor 
nuizen dan Petromex Lampen dalam 
perkoempoelan jang rapi, 

Boleh dikatakan, bahwa Gazslle Huis 
di Bogor ini adalah soeatoe keoentoe 
ngan baroe goena tempat itoe. 

—-—— 

Slipcfi ihe Pen 

Boekanboeroeh, tetapi 

vakorganisasi! 

Osutoek mendjelaskan pendirian t. 
mr Hindromartono dalam rapat hari 
Minggoe jl. maka perloelah kita toe 
toerkan disini soepajatidaksalahterima. 

Toean dokter Soekiman, seperti di 
toetoerkan dalam verslag, berpendirian 
bahwa boeroeh haroes berpoli 
tik, sebagai sebahagian dari rakjat. 
Keterangan t. mr, Hindromartono 
poen ta' oebahnja. 

Tetapi dalam pada itos mr Hindro 
martono mendjelaskan. bahwa va k - 
organisasi dan vakcentra 
le (oempama PVPN) djangan 
meoendjadipolitieke vakor 
ganisatie daapolitieke vak 
centrale, 

il Tetapi karena boeroeh memboetoeh 
kan badan jg berdjoang dilapangan 
politik, maka disamping vakorganisasi 
dan vakcentrale itoe haroes didirikan 
badan jg mwerdeka, ialah “Par 
tai Boeroeh". 

“Barisan bosroeh nanti akan mendjel 
  

Pee aka” 

PELII. 

Menambah oeraian dibagian 

artikel di ,Doenia Sport“ hari 

ini jang berkepala , Nama Indo 
nesia dalam doenia sport" disini 
kita dapat oemoemkan, bahwa 
atas oesaha toean dr. Boen- 
taran telah berdiri Persatoean 
Lawn Tennis Indonesia (Pelti) 
di Semarang, Pada masa ini toean 
dr, Boentaran boekan lagi di 
Semarang akan tetapi di Poer- 
woredjo, Pelti terseboet betoel 

mendekati oesoel seperti dima 
djoekan dalam artikel terseboet, 
akan tetapi beloem teratoer dan 
tersoesoen seperti PSSI. misalnja. 

Dari itoe, walaupoen Pelti soe 
dah ada, soenggoeh pada tempat 

pja, djika Pelti itoe lekas lekas 
diperkokoh kearah oesoel kita 
itoe, 

Kita ketahoei, bahwa t. Dr, 
Boentaran mengalami tidak sedi 

kit rintangan dalam oesahanja 
itoe. Akan tetapi kita jakin, bah 

wa benih jang soedah ditanam 
oleh beliau dan kawan kawannja 
itoe akan teroes hidoep, tidak 
perdoeli ada rintangan ini dan 
'itoe, Dari itoe seroean kita: 
cesahakanlah Pelti itoe kearah 

| cesoel kita |   tjoeali sesoedah di koreksi oleh ini 

ma mendjadi partai boeroeh dalam 
mana vakorganisasi tid ak mendjadi 
anggautanja melainkan mendjadi pe 
njokong sadja. 

Inilah pendjelasan jang perloe kita 
soentingkan berhosboeng dengan ver 
slag hari Senen jl. 

Verslag pelantikan Parinda 

Seperti diketahoei, pada hari Ming 
goe jl, dilakoekan pelantikan Parindra 
sectie Tg, Priok, 

Berhoeboeng dengan sempitnja tem 
pat, dan berhoeboeng terechirnja da- 
tangnja verslag, sedang semosa zoe 
dah diatas pers, maka terpaksa ver- 
slag itoe dimoeat besok (Rebo). 

Berita P.T. T, 

Perhoeboengan telegrasf dengan 
bulptelegraafkantocor Hollandia, se 

baroe laloe telah diperbaiki lagi. 
Miselai pada tgl 22 Agoestoes 1938 

jang baroe laloe djam oentoek beker 
dja di Telegraafkantoor Balikpapan 
pada hari hari oentoek bekerdja soe 
dah dirobah mendjadi djam 7 pagi 
hingga 12,30 siang, 

Pada hari2 minggoe dan pada hari2 
perajaan dienst2nja itoe tetap tidak di 
robah         ME NOmnman PNamORaNen 

djak tanggal 20 Agoestoes 1938 jang |: 

  

   

Joean-Jacan Kiezers ! 

Perloekanlah pergi memilih besok hari 
: Rebo tg. 24 Augustus 1938. 

Dan pilihlah djago - djago kita : 

(Raden Mas) 
(Mr. Soetan) 
(A.A) 
(Soeratno) 

Parindra Djakarta 
Barisan Kaoem Boeroeh Djakarta 

TOBAN ATIK SOEARDI MEM 
BELA DIRI 

Kemaren telah disadjikan verslag 
rapat oemoem Gaboengan Pilihan 
Gemeente di Gang Kenari. Ber 
hoeboeng dengan koerangnja tempat 
maka jg bertalian dengan pidato t. 
Atik Soeardi verlagoja disingkatkan 
Hari ini dapat kita sadjikan pendjeia 
san sekedarnja dari pidato t Atik Soe 
ardi jaitoe seperti berikoet : 

Toeat Atik Soeardi hampir tidak ber 
terima kasih kepada Ketoea Pengga 
boengan Candidatep, karena oleh dok 
tor dilarang banjak banjak bitjara boe 
at sementara waktoe, apalagi pada 
waktoe malam, Tapi oentoek meng 
hormati maksoed jang baik ini dan 
menjatakan setoedjoe katanja, maoe 
djoega memberi soembangan boeat 
malam. 

Spr berterima kasih kepada kiezer 
jang telah memberikan stemnja kepa 
da keempat candidaten jg dapat 500 
sampai 600 lebih, karena ,zonder stoot 
blok“, jang ada lebih #00 soeara, jai 
toe dari Barisan Kaoem Boerseh, ma 
sih ada sebegitoe banjaknja. 

»Kalah“ atau , menang“ dalam pili 
han ini hanja betrekkelijk. Selama di 
loear pariij dan groep jang sekarang 
menang, masih ada orang orang seper 
ti Comite Pergaboengan ini, selama 
itoe spr berbesar hati sebab masih 
ada banjak kiezers jang mempoenjai 
kemaocean dan jg memegang hak me 
milih dengan 100 pCt. 

Spreker minta ma'af, karena akan 
memakai kesempatan ini boeat mem 
bela dirinja, karena oleh lawannja di 
katakan tegen voorwtbetaling atau 
toekang lari. 

Propaganda tegen diri spreker itoe 
didjalankan pada besloten vergaderin 
gen atau pada Waktoe spreker tida 
ada di Batawi, lagi tetirah di Lembang, 

Doedoeknja perkara begini . 
a, Setelah beginsel concordantie di 

periatahkan dari atas segala atoeran 
gadjih dan at-eran ke ambien:ran 
misti disamakan dengan atoeran negeri, 

b. Oleh karena itoe gadji mendjadi 
toeroen, atoeran verlof dirobah dli. 

Weezenfonds dari Gomeente ambte- 
naren djoega ada dalam bahaja, sebab 
Ambtenaar Indonesia pada negeri ti 
dak mempoenjai Weezanfonds, biar 
poen samasama bajar 7pCt dari gadji 
seperti Ambtenaar Europa. 

c. Beralasan kepuda concordantie 
itoe divoorstelkan oleh beberapa ang 
gsuta boeat vooruitbetaling di 
golongan Gemeente, 
Sampai 2x (doea kali) distem tosan 

Atik Soeardi mengasih stem voor alias 
moepakat. 

Tiba tiba datang soerat dari Peme 
rintah, bahwa concordantie itoe dja 
ngan diartikan memboeang semoea 
atoeran atawa kepoenjaau zelfstandige 
gemeenschappen, jang goed en nuttig 
(baik dan bergoena). 

e. Kelimat dari soerat Pemerintah 
ini dipegang oleh spreker oentoek 
membela weezanfunds dan aankondi 
gen (memberi tahoe). bahwa dari 
spreker dan Jain lain (antara lain Isin 
toean Soeratno Sastroamidjojo) akan 
memadjoekan motie, boeat, handha 

yen itce inselling, jang goed dan nut 
tig. 13 

Waktoe dari pihak Belanda ada jg 
memadjoekan voorstel lagi, boeat me 
netapkan atoeran gadji seperti biasa 
t, Atik Soeardi tidak maoe memberi 
voor of tegen, karena manoenggoe si 
kap Pemerintah terhadap handha- 
ving Weezenfondg, dioega boe 
at ambtenaar baroe, 

Spreker ingin mempoenjai hak oen 
toek membitjarakan ini soal pada wak 
toenja. 

Artinja tidak maoe toeroet behande- 
len itoe voorstel baroe, 
puot sprsoedah njata dalam doea kali 
stemming jang dimoeka, 

Djadi keinginan membela Weezen- 
fonds sekarang dipakai boeat poekoel 
spreker dalam pilihan ini, 

sengadja bawa dan dibatja didepan 
vergadering. 

sweat   
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sebab stand 

Stukken, 
jang berhoeboengan dengan itoe spr. 
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sadja pendi 

  

  

   

  

   

    

    
   

  

akwaan ini dibatja 
kwa minta soepaja 
si dipanggil. Pengadi 

1 men Ikan permin 
kwa sendiri di 

eloe. asi 

la oleh toean Mr. | 
Matan ar    rdakwa dibe 

harhary dari 

| Djawaban terdakwa at 
toedoehan2itoe. 

'8 mengakosi, bahwa ia 
potong balok boeat ke 

dela. Pada soeatos bari 
seorang toekang jang 

ok boeat membikin 
'erdakwa menjoeroeh | 

ekang itoe mengambil sadja dari 
plaats Goebernemen di Mare 

ngan, sebab disana harganja 90 sen 

jg itos waktoe hadir disi 
srungkan, bahwa harga sekian 

aloe mahal, dan ol bh karena 
ri meneriwa kajoe dari La, 

sa yri lebih moerab, 

ya 

     

        

      

   

   

    
   

  

       

      

   

   

  

      

   
    

    

    

Kem " kwa berkata : , Ke- 
ika beberapa waktoe kemoedian dari 

itoe S datang dikota, saja kirim pada 

: ab tosan meneri 
TILS boeat mendiri 

toe 

toedoehan ini. 
83. Voorzitter bertanja lagi: , Kenal | 

yan seorang bervama 
s Djojoasmoro ?” 

z Hn 

0 toean P7. 

| menoeroet kebiasaan.” 

    

   
'pengangkatan itoe?” 

I 

        
   

  

      
       

  
  a berboeat begitoe, tentoe saja ti 

'dak meminta oeang dari seorang sadja, 
nelainkan banjak“. : 

n Apakah di Soemenep ada perhoe 

  

engan panas?“ demikian menanja 

oorzitter, jang didjawab oleh terdak 
   

soedah sedjak zaman doeloe An- 
tara lain lain terdakwa raemadjoekan 

—. djeritera, bahwa Bindara Laot jg dahoe 
— loe diangkat mendjadi Radja (Vorst), 

 sebeloem kawin dengan permaisoeri- 
'pja, lebih dahoeloe pernah kawin de 
ngan seorang desa, Dan dari perkawi 

ini mendapat seorang anak jang 
h wafat radja itoe, anak inilah 
diangkat sebagai penggantinja.. 

Saja ini, adalah ketoeroeroenan 
'orat itoe“, kata terdakwa, Memang 
ari dah laloo ada dengki dengki 

xe a orang bangsawan 

  

   
    
    

  

   

     

   
   
   

kepada saja. Djoega dengan adanja 
ini saja laloe mempoenjai moesoeh 

S| Advocaat menanja, kapankah dila 

  

"Tidak kenal, hanja per 

' Ketika ia diangkat men 
agen polisi di Sapoedi, apakah 

“ia lebih dahoeloe dipanggil dikantor 

—' Terdakwa: ,Ja, memang begitoe 

|. Noorzitter: ,,Apakah toeen barangka 
— li menerima oeang boeat keperloean 

erdakwa: Tidak! Misslnja seja| 

wa o€dara panas, sakit hati 

“Na 

nasehat toean resident jang 
, toean regent soepaja mem 
seorang spion. Boeat mentjari 

ndjadi spion ini 
ja. Saja poen 
bernama Mas- 

  

    

    
   

    
ratan itoe ia mendapat toelage f 10 

ion itoe berhasil menangkap 
kabar penting, maka ia baroes datang 

— Kalaugpi 

banjak, spa lagi saja mendapat keper 
tjajaan besar dari toean regent 
. NVoorzitter bertanja: , Apakah toean 
merdeka berkata dengan leloeasa di 

djalan 'itoe Ikaboepaten ?“ 
Terdakwa: ,Itoe tidak, saja hanja 

mendapat kepertjajaan penoeh“. 

koekan vooronderzsek dalam perkara 
ini. 
“Terdakwa: ,Seboelan kemoedian 

dari hari penahanan diri saja”. 
Advocaat : Siapakah jang diwadjib 

kan mengreroes pemberian vergunning | 
boeat mendirikan roemah? - 
Terdakwa : ,,Toeau Vuurpjl, direk 

toer R,W. ya 2 

Pemeriksaansaksi-saksi. 
000. Baksi K. Saifoen, 

“ Lebih dahoeloe dihadapkan saksi 

pertama. K. Saifoen alias Sastropra 
wiro. : #4 : 
- Voorzitter: ,Pandaikah engkau ber 
bahasa Melajoe”“ $ S 

Saksi I - ,,Biss”. 
| Setelah selesai pertanjaan2 jang bia 
sa, voorzittsr melandjoetkan pertanja 

annja: ,,Tjoba tjeriterakan. apa-apa 

jang engkau ketahoei dalam perkara 
ini, Ke #3 

| Saksi I mengakoei, bahwa 4 tahoen 

jang laloe ia pernah mengirimkan ba 
Tok kepada terdakwa selakoe monster, 
'sebab ia berpendapatan, bahwa ter- 
dakwa akan memboetoehkan kajoe ba 

         
   

  

njak.. Ha £ 
7oGr: kah terdakwa 

'Vakan harga ka 
Pb 

dikant 
joe disitoe?s 

Saksi-I: Tioenean S2 
Voorzitter: Apakah" jang kauper 

boeat biasanja dikaboepaten ?” 
Saksi I: ,Minta pekerdjaan aanne 

mer', 2 : 2 
Voorzitter: ,Kepada siaps engkau 

minta?” 
Saksi I: ,Kepada secretaris, sebab 

menoeroet pendapatan saja, toean se 

cretarislih jang bisa menolong saja, 

sebab saja mendeugar kabar, bahwa 

soedah diambil kepoetoesan boeat men 
dirikan loods-loods pasar“. 

| Voorzitter: ,Djadi, waktoe engkau 

Sem 

tiba disana, tidak pernah membitjara 
kan-membitjarakan soal lelang” 

. Saksi: Tidak. | 
Voorz. : ,Siapakah jang engkau s9e 

roeh membawa kajoe itoe ?” 
Saksi: ,Pak Soedin, toekang dokar 

Idari Pasongsongan”, 
»Apakah sesoedah itoe toe! Voorz : 

an masih pernah bitjara lagi dengan 

terdakwa ?“ 5 
Saksi: ,Ja, sering kali, tetapi sela 

loe saja loepa oentoek meminta oeang 
f 220 itoe. Tetapi oeang itoe tidak 
|banjak, sedang saja sering kali mena 

gih -djoemlah oeang dari regentschap 

jang lebih banjak lagi", : 

— Voorz,: Terdakwa menerangkan, 
bahwa engkau bisa mendapat peker 
djaan aannemer itoe, karena engkau 

dianggap soedah biasa, Apakah engkau 
menganggap kepada secretaris seperti 
orang jang sangat koeasa? Tidakkah 
pekerdjaan demikian itoe dipoetoeskan 
oleh madjlis?“ : 

Saksi: ,Ja, oleh madjlis“, 
| Advocaat: ,Tadi saksi mengatakan 
bahwa ia mengirim kajoe itoe seperti 
biasanja“ Voorz tter: ,Ja“, 

| Advocaat: ,Lebih djaoeh dia ms 

kaannja sadja,si terdakwa minta gratis 
akan balok balok itoe, tetapi ketika 
ia (saksi) dibelakangan tahoe, bahwa 
tosan-secretaris sedang mendirikan pa 

sar, maka ia pikiri, bahwa tentoenja 
ia memboetoebkan kajoe banjak2. 

. Voorzitter:, Doeloe engkau menerang 
kan dihadapan Patih (menoeroet pro- 
ces verbaal|, bahwa menilik kelakoean 

terdakwa, seolah olah seperti ia maoe 
minta gratis, dan tadi engkau katakan 
bahwa engkau mengirim kajoe itoe 
hanja selakoe monster. Kenapa eng 
kau berkata begitoe?“ sang 

Saksi: ,Itoe tjoema kira kira sadja, 
dan pada waktoeitoe saja memang da   

      

bangsawan dikota ini, lam keadaan bingoeng." 

h terdakwa memadjoekan | 
angan sebagai berikoet:j 

K 1 menga ngka t -p ion.| 

'Partai Rakjat dan bekas menteri oe- 

.123-24 Aug. 

|deur ialah komandan marine di Den 

nerangkan, bahwa menoeroet persang | 

  

   

   
      

Tescha Ji aw 
Partai Rakjat Ti 'Slowakia dengan 

kematian Patei r Hlinka 

Tak beroebah soesoenan 
pengoeroes. 

Havas dari Praag mengabarkan ke 
terangan Pater Joseph Tisso, wakil 

roesen kesehatan oemoem, demikian : 

' »Oleh kematian pater Hlinka ma 
ka soesoenan pimpinan Partai Rak 
jat tidak beroebab. Djabatan ketoea 

dimpi sh Sidang Poesat jang ter 
diri dari 12 orang anggauta, dan sa 
ja mendjadi wakil ketoeanja”. 

Katanja keterangan ini 
nar dengan pendjelasan jang diberi 
kan oleh wakil pemimpin partai poli 
tik pada beberapa hari j.l. jang me- 
ngatakan, bahwa partai akan dipimpin 
oleh 6 orang dalam sidang dan jang 
mempoenjai sama bak semoeanja, 

     

Protest diri doenia perdagangan 
Graan 

Karena poetoesan pe 
merentah tentang itoe 

Aneta —ANP mengabarkan dari Den 
Haag bahwa pemerentah meninggikan 
pemoengoetan monopolie pada dja- 
goeng, tarwe, gerst, dan haver dengan 
0,50 gram tiap tiap 100 kg. Oleh ka 
rena ini maka diadjoekan protest oleh 
doenia perdagangan graan (sematjam 
bergs) kepada menteri oeroesan ekono 
mi. Dalam protest itoe dipoetoeskan, 
bahwa pedagang2 graan pada tg, 22- 

tidak mengoendjoengi 
graanbeurs. : 

Komandan Marine T.L. Kruys naik 
pangkat 

Djadi Nassau comman 
deur, 

- Aneta—ANP dari Den Haag menga 
barkan, bahwa jang telah dinaikkan 
pangkatnja mendjadi Nassau Comman 

Helder jang telah meletakkan djaba- 
tannja selakoe vice admiraal, jaitoe 
TL, Kruys, : 

menlaggaikan Venetie 
oali ke Nederlan d. 

3 en Haag menga 

        

         

4 Et o Ra 

Frinsenpaar 

netie dan menoe » Nederland 
kembali. 3 

.— 9 ai PE 

Komperensi , Internationale Parlemen 
toireUnie” ke 34 

Diboeka oleh Coljjn 

Angta—ANP dari Den Haag mo 

  

tidak diisi, Tetapi partai tetap dij 

ngabarkan, bahwa padoeka 
Langkat bersama poeteri dan pengan 
tar pengantarnja telah mengoendjoengi 

(Peroesahaan Badja). 

Tiongkok 

Hankow diserang lagi 

Tentara Guerilla beraksi 

  ngabarkan, bahwa komperen3i. , Inter 
nationale Parlementaire Usie” jg ke 
34 telah diboeka oleh dr Oslija d 
Ridderzaal, sesoedah presideatnja O 
ton de Wiart, mengoetjapkan 
tjapan hormat dac salam kepada Sri 
baginda pdsteri dan kelosarga prins 
Bernhard. Tara 

     
   

     

   
   
     

  

Pidato Coljjn. 

Dalam pemboekaan dr Colija me 
noendjoekkan bahwa parlement adalah 
satoe stelsel jg penting. Unie sekarang 
ini menoendjoekkan kekocatan jg me 
ngikat, 

Moga moga Allahlah akan melin 
doengi kerdjanja semoea. 

Lunch bersama2. 

Kemoedian dipilih mendjadi presi 
dent komperensi tadi ialah Bonga 
erts, bekas menteri Verkeer dan Wa 
terstaat. Dan pada siang harinja diada 
kan lunch bersama sama oleh 600 orang 
a.l. menteri Patijn, van Bobeyen, Corps 
diplomatiek. 

Padoeka Sultan Deli mengoendjoe- 
ngi paberik paberik Philips 

y 

Aneta—ANP dari Eindhoven menga 
barkan, bahwa padoeka Sultan Deli 
dengan kedoea poeteranja telah me 
ngoendjoengi paberik paberik Philips 
(lampoe Philips) di Eindhoven, 

  

Voorrzitter: , Apakah menoeroet peng 

lihatanmoe, terdakwa banjak koeasa 

nja dikabuepaten ?“ 
Saksi: ,Ja, sebab kalau boekan 

toean patih, tentoe toean secretaris 

jang koeasa, 
(Akan dilandjoetkan)   

   

    

   

    

   

   

  

   
  

  

  

    

Madjoekanlah Peroesahaan Bangsamoe» 

berarti memadjoekan diri sendiri. 

1 pak 4 '/, pond f 0,20 

1:4 Ya f 0,10 

kt 1/10, ft 0,03 

| Absnnement Pemandangan dapat kor- 

ting 25"/s, boeat Pedagangan2 loear Java 

dapat Korting 40”. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Administratie Pemandangan. 

Hooid Depot Commissie Handel ACHMAD CHATIB . 

(Chamoco Thee) 
Djembatan Lima, 

Dienst telegram Bsurs dikerdjskan 

keseloeroeh nageri. 

Aneta-ANP dari Amsterdamme 
ngabarkan, bahwa pada hari Senen 
dienst telegram beurs keseloeroeh ne- 
geri dikerdjakandengan menghoeboeng 
kan kepada jg menggaboengkan diri, 

benpri Se Sa 
Padoeka Sultan Langkat mengoen 

djoengi 

»Kon,. Ned, Metaalbe- 
drijvens. 

Aneta—ANP dari Voorschoten me 
Sultan 

Koninklijke Nederl, Me'aalbedrijven 

Protes atas serangan kota 
terboeka 

Hankow diserang dari oedara 

Tokio 22 Aug. (Domei) Menoeroet 
berita hari ini Djepang moelai de 
ogan serangan pertama kali dari oe 
dara terhadap kota Hankow. 

Mereka berbasil merampas 8 boeah 
kapal terbang Tionghoa dengan setja 
ra menembak djatoehkan. Ternjata 
type kapal itoe no 15 dan 16. 

Serangan Djepang paling besar 
dimoelsi 

Shanghai, 22 Aug (Domei). Se 
rangan Djepang terhadap Hankow de 

“Ingan kekoeatan tentara jg bezar hari 
ini telah digerakkan. 

Pertempoeran didjalankan diatas da 
tar air dan oedara, Sedang kapal oe 
daranja mengadakan bombardement 
pada tempat2 Hankow, Wuchang dan 
Haoyang, infanteri Djepang menjerang 
dari sebelah Barat donau Poy ng, 

Mereka menjiapkan tentera 35 km. 
djaoebnja dari Kiukiang dan mentjoba 
dari beberapa djosroesaa menerdjang 
pembelaan kota Hankow. 

ebat2nja serangan da O 

tjoerkan K 
na lantas 5 

doeki didekat Tuchang. kl 30 mijl 
sebelah oetara dari Huchow. 

Pengakoean psrampasan Tsingtzs 

Hankow, 22 Aust. (ONA) 

Kekoeasaan militer Tionghoa meng 
akoei perampasan 'Tsingtzs oleh Dje 
pang, Menoerset makloemat itoe djoe 
ga tentara Tionghoa moelai dengan 
pembelaannja diboekit boekit dekat 

Tsingtze. 
Lebih landjoet dari Hankow dika 

barkan: dengan mendadak diboenjikan 
tanda babaja pada djam 3,50 ketika 
diatas kota Hankow moentjoel 16 ka 
pal oedara Japan. - 

Kapal kapal oedara itoe membagikan 

diri dalam doea golongan dan berpoe 
tar poetaran dikeliling Hankow, tetapi 
tidak masoek kedalam kota. 

Tentara guerilia bersctie 

Hankow 22 Aug. (CNA). Tentara 
Guerilla jang menjerang kota Tsinan 

noeh. Kekalahan Djepang djoemlahnja 
300 orang jang mati. 

Tilgram jang datang dari Djendral 
Shih Yu San, Komandan dari tentara 
guerilla mengabarkan lebih landjoet : 
vTentara kita pada tanggal 12 Au- 

gustus dapat menjerboe kota Tsinan, 
tetapi setelah mengadakan pertempoe 
ran jang hebat disepandjang djalan, 
mereka pada hari malam tanggal 14 
Augustus dioesir kembali,   
pada tg 12 dan 15 Augustus mengam 

bil korban 600 orang jang mati diboe 

4 

Krendang Kampoeng Baroe 
BATAVIA., —. 

Pn 

DAPAT GRATIS 

Bagi mereka jang djadi lang- 

ganan moelai September j.a.d. 

dari ini hari dapat Pemandangan 

gratis sampai habis boelan. 

SEROEAN KITA 

Pada sekalian langganan (pem- 

batja) Pemandangan setelah habis 

dibatja djanganlah diboeang, te- 

tapi soedilah memberikannja pada 

mereka jang beloem berlangganan 

dan adjaklah mereka berlang- 

ganan. 

ADMINISTRATIE 

Me aa an aa 

Tiap-tiap hari Rebo 

Advertentie ,,Patjar” 
  

  

MUNENIO ai 
di medan perang 
Tiongkok —Japan 

SATOE ROMAN -. 
dalam bahasa Soenda sangat 

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 

memoeaskan. 

Ditoelis oleh journalist 

A.S, TANOEWIREDJA 

Harga satoe boekoe tammat f 0.54 
berikoet ongkos kirim. 

Boleh pesan pada: 

Administratie , PEMANDANGAN“ 

Senen 107 Batavia-C. 
  

Pada keesokan harinja Tsinan dise 
rang kembali oleh tentara Tionghoa. 
Satoe colonne dapat masoek dari pin 
toe gerbang sebelah Timoer, dan sa 
toe colonne lagi msmasoeki kota per 
dagangan. 

Oleh karena koeatnja serangan pihak 
Djepang dengan tank2, dan kenjataan 
tentara belakang Tionghoa telah di 
hantjoerkan semangatuja oleh tams 
ban tentara Djepang, maka Tion 
menanggoeng kekalahan jghe 

— 
Pt Tag 

Te 

Protes bombardemen kota terboeka 

Hankow 22 Aug, (CNA): 
Lima pemimpin missie dikota Wu- 

ban mengirim oentoek dimoeat pada 
Central Chiness Post protest jang keras, 
dimana menghoek?em perboeatan Dje 
pang dengan serangannja dengan bom 
pada kota Wuhan. 

Soerat kiriman itoe ditanda tangani 
oleh E, Massi, apostolisch vicaris dari 
Henkow, BE. J. Galvin, anostolisch vi- 
caris dari Hanyang, J.S. Apalage, apos 
toliseh vicaris dari Wuchang, A.| Ge 
dije, missie Inggeris dari Methodis- 
tische kerk dan A.A. Gilman Amer, 
episcopaal bisechop dari Hankow, 

Soerat itoe berboenji demikian . , Pe 
mimpin2 dari Ohristelijke Gemeen 
schap Tionghoa merasa amat menjesal 
dengan tjara betapa pedagang2 di 
Hankow menderita nasibnja ditimboel 
kan karena pelarian dari Tiongkok 
Tengah kesitoe, 

Kita mengadjoekan toentoetan ten 
tang bombardemen jang baroe-baroe 
pada district Wuhan dimana pertama 
kali ditoedjoekan oentoek meroesak 
semangatnja pendoedoek preman. 

Bersama ini kita mengadjak doenia 
loear mengadakan konperensi, dengan 

maksoed memaksa pada Djepang me 

lemparkan bomnja melueloe pada 
tempat-tempat militair. 

meja   
4       
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“Ini malem dan malem brikoetnja i 

  
  

   

      

  

   
| jang tersohor 

    

     

   

Satoe film jang penoeh peman- 

dangan indah en menarik 

Perloe dateng saksiken—Penoeh 
njanjian merdoe, 

Reclame laen tiada oesah 

    8 A 20th Century-Fox Musical 

O FRED ALLEN 
and a host of stars 

    

PIL DJAMOE BOEAT BOEROENG PERKOETOET 
(Tjap Lampoe), 

Ini djamoe Perkoetoet ada bermatjem seperti Pil, dan gampang 
sekali boeat dikasi makannja. Dibikinnja ini pil djamoe ada me- 
noeroet Receptnja saorang Achli boeroeng2 perkoetoet di djaman 
Poerbalaka di bilangan Rembang. 4 

Riboean boeroeng kita soedah bikin baik swaranja dengen 
berikoet banjak boekti-boekti. Chasiat-chasiat dari ini pil: badan 
boeroeng mendjadi langsing, boeroerg lekas manggoeng dan 
botjor, boeroeng bakal ditanggoeng lekas bersoeara baek, boeroeng 
lama tida berswara makan ini pil teroes manggoeng lagi dan swara 
tambah lebih: bagoes, empoek en zonder brenti. Siapa blon pernah 
tjoba, boleh tjoba, tida betoel wang dapet trima kombali. 

Harga 20 Pil f 0,50 & 50 Pil f 1—, 

Bisa dapet beli pada: 

Djamoehandel & Industrie 

',STJAP LAMPOE" |     

  

    

PIL DJAMOE BOEROENG BOEAT 

Batavia-C. Sawah-Besar No. 2N Tel. WI. 5563 

(Depan firma TJONG & Co.| 

Bandoeng Tjikoedapateuh 233F. Tel. 1034. 
Wettig Gedeponeerd : 

: Eat 

  

  

   

   

  

      
       

      
             

Persediaan goena pesta 40 tahoen pemerintahan- 
nja Ratoe keradjaan Belanda 

Toko Orion sediaken : 

ORANJE 
   

Lampions f 0.10 
Slingers 22 m f 0.15 
Slingers kertas ketjil f 0.04 

- » besar f 0.05 : 
Pita soetra per meter moelai f 0042 
Crepe papier per stuk f 0.05 
Topi kertas f 0.02 ! 

  

Dan djoega sedia beridera merah, poetih, blaoe, moelai 
harga 5 cent per stuk dan lain-lain keperloean pesta 

Beli banjek dapat raba 

  

       

           

      
    

    
Kramat 14 — Batavia-C. — Telf. 1981 WI, 

   

  

  

  

    

INEMA PALAcCE || 

    
    

  

    
    

    

   
       

      

   
   
    

                

    

   

  

       

    

Sawah Besar  — 

    

   

  

   

  

      

PERSONALITIES 
L.. EXEHANGED/ 
FAILURES  BECOME 

—. FAMOGUS 

Botis 

KARLOFF 
ANNA LEE 
JOHN LODER 
FRANK CELLIER 

   

UNBELIEVABLE -- # 

00 A new thrill in Entertainment 

THE MAN WHO 

Boeat hari Senen 

22 dug. 1938 dan 

malam berikoetnja 

CHANGED HIS 
MIND cara 

      

    
Soedah terbit 

Boekoe tjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

Isinja bergoenasekali bagaimana tjara. 
aja laki rabi. Harga.f 0,40 
franco roemah pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman- 
dangan. 

KET 
Pelit Nge tel ana 

“7 TELF.N9 326091 N 

    
Me EA 

TERKENAL, 
touristen. 

JAITOE 

TERKENAL 
PANTAS 

TARIEF 

HOTEL 

  

  

tempat menginapnja Toean-toean verkoopers & 

»BATANG HARIS, Hoek 
Riauwstraat, MOEARA TEBO (Diambi) 
bersih en pelajanan menjenangkan. 

boewat familie sopan. 

BERDAMAL 
Hormat de Beheerder 

Toko M. JOESOEF & Co. 

  

—. MOEARA “ TEBO. tDjambi). 
SN AAA 

00000060-500000004123 ccooooce E 

Mama mer ea maen 

  

SER 

  

  

Kabar Penting! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit, Radja ' 
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 
soedah lama atau jang baroe, bisa baek 
dengan lekas. Datanglah pada 

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

(Mr.-Cornelis) (Java) 
Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 
malam, Telf. 536 Mr-C. 
  

  

»HONORION“ 
Sakit Wie Thjing, seperti tidoer of 

kentjing manik toeroet kloear, badan 
lemes, toelang2 sakit. Dalem 3 minggoe 
bisa baek J tl. f 1.25. besar f 2.30. 

SANORIN 
Paling baek boeat sakit Tidjing (Aam- 

bei#n), bisoelan dalem of loear. Boe- 
wang aer darah fjampoer nanah enz. 
Makan Sanorin, lekas kering en djatoh 
akarnja Aamb. soeda bisa boektiken 
sendiri 1 fl. f 7.50, 2 fl. f 14.50. 

LIBROLIN-POEDER 
& Tida berafjoen of berbahaja 1 sendok 
thee poeder, lekas djalannja koeat bikin 
baek sakit kenfjing-goela. Seperti sering 
timboel boesoel, malem tida bisa tidoer 
enz. Librolin bisa bersiken darah en 
aer kentjing. 150 gram f 7.50 300 gram 
£ 14.50. 

WENALIN 
Paling djempol boeat lelaki (Tjongian' 
impotentie, sex, zwak enz, bisa boekti- 
ken f 3,— besar f 550, 

ASALIN 
Boeat segala penjakil bafoek seperti 
batoek kering (Kinkhoest), batoek darah, 
T.B.C, sesek dan panas dalam dada. 
120 bidji f 1.50, 240 bidji f 2.80. 

KRACH T-PILLEN 
Koerang tenaga (zwak), kaki tangan sa- 
kit badan rasa dingin (meriang) lemes 
enz, Makan 2 fl. tanggoeng badan djadi 
sehat seger 120 bidji f 1.50, 240f 2.80. 

SINAMON 
Soepaja bisa dateng boelan, seperti laat, 
sakif of kloearnja sedikit. Boenting dja- 
ngan makan, sama sekali fida berba- 
haja 63 bidji f 1.75 126 f 3.25. Sina- 
mon Exira koeat f 5.50. 

ZENUW-PILLEN 
Tidak berbahaja dan. sama sekali tidak 
berafjoen, boecat di makan saban hari, 

'Isoepaja bisa tidoer dan mengasokan 
p'kiran dan hati jang berdebar-debar 
120 bidji f 1.50 240 f 2.80 

    

2 TA gina 

S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel - - Djokjakarta 
2 000000150000000010100000000151 

(| SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 
Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes, 

Teroelama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boeat Tosan 
foean kaperloean sendiri. 

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

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Atoer 
lah perfjobaan pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dengan rembours afau 
ocang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di seloedjoci bo 
leh di toekar afau ocangtosan di kirim kem- 
bali, 

MINTALAH PRIJSCOURANT Di KIRIM 
re Men 

| PERTJOEMA. 

    
   

  

     
LI   

Pesenan brikoet oewang 10”/- korting. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarang 
  

  

    

  

   
      

    
   

  

   
    

   

        

     

   

      
    

BELI 6 PERSEN 2 

— NVrij ongkos sampe diroemah 

Pililah sekarang : 
NT 43 Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta Jan Boen 
NT & Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen Sarono 

9086 Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja Soepiah 
3942 Anak Linta — Sri Cheribon i Itjem 
3708 Siapa itoe — Sri Bandoeng van der Mull 
3501 S'baia waktoe malem —  S'baia station Semoet Jacoba 

Sadimin & Mira c.s. 
Abdullah — Louis & Nora 

Sadimin & Mira c.s. 
“ Mira — Louis & Nora 

2855 Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa 
2854 Krontjong Atjeh — Goegoer Boenga 
2853 Zonder Kaki — Boenga Mawar 
2852 Krontj. Oost Java — Marine Kazerne i i 
2824 Krontj. Beengoer — Boenga Rampee Mira — Louis & Nora 
2654 Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng — Mira — Getemeyer| 
9139 Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali Wiradat (Gamelan) 
0158 Sridajoeto — Kapidondong Kamini (Gamelan) | 

9232 Peksikoewoeng — Renjep Eling2 Retnaningsi (Gamelan) 
9157 Sriketarto — Ladrang Wiloedjeng Wiradat (Gamelan) 

Harga 6 plaat 1 8.— Iranco (berikoet persenan) 
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim 
Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim 

Firma ,HOO SOEN HOO” 
Pantjoran 32a, teli. 1076 Btv.   BATAVIA 

.. 'Tjap Andjing 

  

Plaat Gramofoon ,,H.M. V.| 
At Na Menoenggoe pesanan dengan hormat 

WVatoe djempolan dari oa 215 Batoe 
kerdjahan katertipan Zwit ES 
serland. Tjotjok seperti chro- Ss 
nometer jang paling baek, 555 
tapi rendahan harganja SES 
Pake pekakas anker, di atas FEE 

. | 

“1S boetir robijn. Model: 2 
“ model modern jang baroe. EA 

Ditoetoep satjara tida bisa Fama 
masoek aboe. Ditanggoeng PES AE, 
sapenoehnja, Aa Pad 7 SEL LA 
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Mi YP 

Fto, 2 3 3 
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j NP 

| 

ANKER HORLOGES 
SBN IMP. HAGEMEYER £.C 2'5 HANDEL MU, NY, MANA 

  

    

PINTOE KESELAMATAN DOE- 
NIA DAN ACHIRAT 

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

Kitab jang bergoena besar seba- 
gai Penoendjoek akan kelakogan 
atau perbosatan (AMAL) bagi 
siapa-siapa jang ingin mendjadi 
seorang jang baik benar (SALEH) 
serta ber'ilmoe loeas dalam lempo 
jang pendek, lantaran isinja moedah 
sekali difaham orang. Memoeat le- 
bih daripada 545 ajai, dan 315 
Hadits Nabawi sahih Boechari, 
Moeslim dan lain2nja jang soedah 
masjhoer namanja, dilj€tak dengan 
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a 
foelis Latijn, diartikan (didjelaskan) 
kedalam bahasa Indonesia (Melajoe), 
dengan hoeroef Lalijn bersih. Ha- 
lamannja lebih dari 240 moeka, 
kertas poetlih lebal haloes dan om» 
slagnja bagoes, Harga obral f1,25 
sedjilid ffranco diroemah per druk- 
werk). Pesenan selaloe dengan 
postwissel: Rembours fidak kirim, 

Soeara pembeli jang 'alim 
lagi moelia Sd. Oelsman bin 
Hoesen 1 Idroes, Bandoeng: 

... “Pertoendjoek jang banar 
ialah Al Ooer'an dan Al Hadits, 
Dan ifoe doea roepa perloend,oek 
soeda ditimbang oleh orang jang 
ber'akal! (“Oelama2). Oleh karena 
itoe bilamana Toecan2 ada mentja- 
ri djalan (pinfoe) KESELAMATAN 
DOENIA DAN ACHIRAT silah- 
kanlah batja KITAB “AMAL SA- 
LEH“, itoekitab kalau dibatja oleh 
orang jang foea, maka mendjadi 
MAHKOE TA, diba'ja oleh pemoe- 
da, maka mendjadi PELITA, diba- 
tia oleh perempoean, maka mendjadi 
PEDOMAN, Insja ALLAH !" 

Sekarang soedah fjetakan jang 
kedoea, soeatoe boekti, bahwa kitab 
ini sangat keras lakoenja. Lekaslah 
atoer pesenan djika Toean ingin 
dioega toeroet mengefahoei isinja 
jang maha penting ifoe, kalau te 
laat nanti kehabisan, 

Memoedjikan dengan hormat 

5. Ahmad Almardoeff, Tegal, 
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Terbit tiap tiap hari Selasa 
  

    

  

   
   

  

   

  

     

        

  

    

          

   

  

    
   

   
   

  

   
   

tas 
ta pentjinta 

toedah 

lisini, 5 

— berdiri, kita tidak boleh tinggal diam 
—. merasa soedah poeas, Karena oesaba Isi: 

menoedjoe perwoedjoedan maksoednja 
— boekau pekerdjaan gampang, Ia mem 

' boetoehi sokongan lahir bathin dari 

ea masjarakat kita seloeroehnja. 

2... Ikatan Sport Indonesia! 

jg dapat di ikat. 

.Eport itoe satoe per satoe ! 

andji pndji PSSI. Kita akoei, bahwa 
roda mesin PSSI beloem berpoetar se 
bagaimana mestinja, disana sini masia 
“penoeh dengan kekoerangan ini dan 

  

| nesia soedah berdiri 
(kan lagi mendjadi 
'sasi tjampoeran. — 

    

   
    

    

   

      

   
   
      
    

   

  

   

  

   

   

dari organisasi tjampoeran. 
Orang djangan salah fabam |! 

  

jaoeh dari itoe! 

  

   

  

pada laia 

7 . ling mengbormat | 

       

   
tjita2 sendiri. 

na 

  

— jaja seper 
'boksen, wo! 

—0... baroea berdiri sendiri, Pagi . Akan tetapi sepandji 

      

   

   

    

    

   

   
   
   

     

  . oentoek berdiri send 
za, j 

   an tennis, 

Dibeberapa tempat bibit #oedah d 

igan adanja P,T.I,D, singkatan dar 

mpo hari oentoek me 
atangan kampioen tennis 
toean Samboedjn dengan 

ternjata diterima baik oleh 
tennis di Djakarta. 

mangat gembira ber 
Ieces t, Samboedjof 

da baiknja, djika kita di| 
an sedikit oesoel jang| 

ngan doenia sportIndonesiaj 
a. Aa nk Ie aa Anggi an 

ma, dengan senang sekali kits) 
tat, bahwa badan persatoeanj 
berdiri jatoe Ikatan Sport 

donesia (I.S.I,), dibawah pim| 
ivan anggota Volksrasd toean M.| 

etardjo. Oleh karena itoe, soal 
AeragaD. tidak perloe kita bitjarakan 

Akan tetapi soenggoehpoen Isi soedah 

. .Hapi berbareng dengan itoe sediakan 

— Djadi ... haroes didapati tjabang| 
tjabang sport jang teroeroes baik2, 

“ Marilah kita tiliki tjabang tjabang 

Sepandjang hasil penjelidikan kita, 
'hanja doenia voetbal jang soedah moe 
lai berdiri sendiri, -jaitoe dibawah) 

Tetapi prinsip jang sedjernih djernih 
2. mja soedah ditanam dan soedah moelai 
0... berkembang, Tentang voetbal, Indo 

sendiri dan boel 
»ekor“ dari organi 

000 Dalam doenia tennis tenaga Indone 
| sia pegang record, Sehingga sekarang 
.. Samboedjo beloem dapat diroeboeb 

“kan, Dan disamping itoe didapati 
tjoekoep bibit (Panarto, Soenjoto Hoe 
“rip, Lantjip, Soelastri Hoerip dliuja) 
oent»ek dapat mempertahankan nama 
Indonesia teroes meneroes. Dari itoe 
soenggoeh pada tempatnja, djika moe 
lai sekarang dioesahakan, soepaja kita 
djoega tentang tennis berdiri sendiri, 
moentjoel dengan nama Indonesia toe 
en dan boekan lagi mendjadi ,ekor" 

 Iwicht tidak bisa dapat kemadjoean dan 

| Boekan maksoed kita oentoek mem 
—pertadjam perhoeboengan antara golo 
ngan Indouesia dan boekan Indonesia. 

8 dari soal tjinta atau bentji 
golongan (Tionghoa, Bslan 

da, Arab Jdeb-nja), kita ingin melihat, 
Tan dalam semoea tjabang sport 
Indonesia berdiri sendiri, tidak men 
djadi ekor“, Dan basil dari PSSI 

“ memboektikan pada kita, bahwa oesa 
ha demikian itoe boekan memperta 
djam perhoeboengan antara golungan 
Indonesia dan boekan Indonesia, seba 

— liknja: dengan adanja PSSI itoe, waka 
| didapati oedara eslivg menghargai, sa 

00 Dja-i terang, gerakan Indonesia ber 
“diri sendiri dalam semoea lapangan 
'itoe boekan teriorong oleh perasan 
bentji pada lain golongan, akan tetapi 
terdorong oleh perasaan tjinta terhadap 

a tentang tjabang2 sport lain 
ti korfbal, baimi ton, atletik, 
worstelen dsb-nja Indonesia 

: pandjang faham kita 
— dalam doea tjabang kita soedah matang | 

i, sekarang djoe- 
iga jang bertalian dengan vuet| 

g pertarua (voetbal) soedoh di 
oedjoedkan jaitoe beroepa PSS. 

ang menoenggoe gilirannja .... 

i Djakarta misalnja ialah de- 

Dj 

N
a
n
a
 

Barikcet ini 

seloeroeh doenia, 

»Bokser toelen tidak maoe clineh,“ kata 
saja poenja trainer Jeck ( Ohappe | 
Blackburn waktoe saja pertama kali 
'mendjadi professional. ,Ia mesti ber 
xelai sembari perhatikan balans badan 
|(djaga soepaja badan tidak mendjadi 
sempojongan ). Ia senantiasa mesti dja 
oehkan diri dari poekoelan2 moesoeb, 

1 

kedoea kepelannja boeat kirim boedjan 
poekoelan dilowongan pembela'an 
'moesoeh. 

— Chappie kasih oendjoek sama kedoea 
kepalannja apa jg mesti dibikin, jg 
saja lekas mengerti : 

Perhatikan balans badan 
| Kau toch tidak bisa membikin ke 

jok satoe moesoeh jg tanggoe dengan 

oeh, ,Maka itoe kau haroes bersedia 
boeat mengirim hoedjan kepelan bila 
mana kau lihat kesempatan bagoes. 
Tapi kalau kau poenja badan kehila 
ngan balans, lantaran kirim satoe 
swing hebat jang loepoet, apa nanti 
djadinja sama kau poenja diri? Kau 
terpaksa mesti clincb atau terima satoe 
tegenslag didjanggoetmoe jsng bisa 
bikin kau poenja kepala mendjadi poe: 
jeng. Oempama kau poenja poekoelan 
bisa mengenakan apa jang kau intjer, 
tapi lantaran kehilangan balans kau 
kemoedian clinch, itoe berarti jang 
kau kasih kesempatan pada moesoeh 
bosat bernapas sebentaran". 

Ioi ada tjoekoep terang bagi saja. 
Ini mengoendjoekkan salah gatoe dari 
saja poenja tjatataa, waktoe saja masib 
wmendjadi amateur, Ini mengoendjoek 
kan pada saji kenapa banjak zwaarge 

kenapa barjak pertandingan kelihatan 
nja djinak. Banjak orang tidak soeka 
libat dosa bokser seringkali saling pe- 
loek (clinch). Saja bisa ingat tentang 
saja poenja pengalaman sebagai ama- 
teur dalam tahoen 1933, waktoe saja 
bertanding bereboet kawmpioenschap 
amateur nationaal melawan Max Ma 
rek di Boston. 

Dalam ronde pertama saja telah 
poekoel djatoh padanja, Tapi saja bi 
arkan ia berdiri dan kasihkan ia oe- 
dak saja pergi datang dengan bikin 
saja kenilangan saja poenja balang, hing 
ga» pada acbirnja pertandingan saja jg 
kalsh puost. Kalau itoe waktoe saja 
tahse tentang ini oeroesan perhatikan 
'badan, tentos saja akan oedjani poe 
koelan padanja, waktoe ia baroe ba 
ngnen. Roepanja itoe waktoe saja ma 
sih bidjau, 

»Sekarang kau moest! berladjar boe 
at djaga balans badan”, Ohappie me 
nerangkan. 

  

Persatoean Tennis Indonesia Djakarte 
dibawah pimpinanoja t, Djajami- 
bardja Djadi tinggal membentoek 
'badan persatosan misalnja dengan 
nama Persatoean Tennis Indonesia 
(Perti) #1 

Hiduep gerakan Indonesia berdiri 
sendiri dalam semosa lapangan, djadi 

ildjoega dalam lapangan sport !   

Selasa 23 

jalan boeat mendjadi 
he kampioen 

IPenoetoeran dari Joe Louis tentang pengalaman 
PE tebu nja sebagai bokser 

: Beberapa tactiek penting dalam ilmoe | 

  

bokser neger javg mendjadi kampioen 

mendjadi beroeps 
terkenal namanja, 

satoe kali poekoel“,.iabilang lebih djaj 

  

Bae 

adalah penoetoeran dari Joe Louis, 
'2waargew cht 

tentang pengalamannja sedjak moelai 
bokser sampai kemoedian mendjadi 
seperti kita dapati dalam Matahari, 

    

»Kalau kau ada satoe bokser djem 
pol, tentoe publiek ingin nonton kau 
psenja kepandaian berkelabi dengan | 

perhatikan balans badan dan |- paskan 
poekoelan poekoelan begitoe tjepat dan 
keras, hingga tidak ada lain zwaarge 
wicht jang bisa menandingi pada kau“ 
Bagaimana saja bisa beladjar ten 

tang oeroesan ini djaga balans badan ? 

Dengan “angkat keatas kau poe 
nja kedoea tangan dan geser kau 
oenja kedoea kaki begitoe roepa 
osat imbangi ksu poenja tiap t'ap 

poekoelan”. Chappie menjahoet, , Ka 
lau kau memoekoel, madjoelab sa 
ma kau poenja kaki kiri dan meng 
indjak keras sama kau poenja djeri 
dji kaki kanan, jang mana berlakoe 
sebagai sematjam djengkar. Tapi 
kau moesti selaloe berada tjoskoep 

poekoelan. Djangan sekali kali tjon 
dougkan badan kedepan boeat sam 

paikan poekoelan di badannja moe 
soeh", 

Ini peladjaran saja bisa pabamkan 
dengan lekas. Dengan tjepat saja bisa 
berlsdjar boeat lakoekan penjerangan 
pada moesoeh, semoea sembari djaga 
saja poenja balans badan, Saja akan 
kira kira doeloe apa saja soedah da 
tang tjoekoep dekat padanja, kemoe 
dian tjepat seperti kilap saja akan ki 
rim hoedjan poekoelao. Saja akan ber 
diri djedjak sama kaki kanan, jaitoe 
mendjaga djangan sampai saja poenja 
kaki kanan toeroet menjoesoel saja 
poenja kaki kiri. : 

Saja selaloe bersedia kirim poekoelan 
dengan lebih doeloe tidak mengajoen 
kepelaa. Dan Obappie telah kasih oen 
djoek pada saja bagaimana esja mesti 
pindahkan berat badan di waktoenja 
saja memoekoel. Ospamanja, kalau sa 
ja kirim satoe hook kiri, maka saja 
poenja berat badan akan pindah pada 
saja posoja kaki kanan. Kalau saja ki 
mm kepalan kanan, maka saja poenja 
berat badan poen akan pindah pada 
saja poenja kaki kiri, Dengan itoe 
tjara maka.saja bisa kirim satoe hook, 
tapi kemoedian masih dalam positie 
bueat soesosl itoe sama satoe uppercut 
atau satoe poekoeian menjamping sa 
ma kepelan tangan, Saja bisa teroes 
kirim hocdjan poekoelan sawpai saja 
poenja lawanan mendjadi pajab. 

Salah satoe dari saja poenja ep -rring 
partner jang oelet adalah George Ni 
cholson, Ia bilang, kalau kebrtoelan 
ia sedikit meleng, saja poenja poekoe 

lan datang mendadak dan bikin ia men 
djadi seperti boeta. Inilah sebab saja 
selalne djaga betoel saja poenja balans 
badan, maka itoesembarang waktoe 
bisa bersedia boeat poekoelan, 

Bagaimana kirim poekoelan. 
Setelah mengadjar saja bagaimana 

mesti boks dengan djaga balane ba- 
dan, Ohappie laloe kasih oendjoek pa 
da saja bagaimana moesti kirim poe 
koelan dengan tidak bikin sakit saja 
poenja tangan tapi tocb bisa kirim 
poekoelan jg sangat keras, , Tangan 
sakit atau patah disebabkan karena 
orang tidak memoekcel dengan be- 
toe” kata saja poenja trainer toea. 
Sebagai amateur saja biasa memoekoel 
begitoe roepa, hingga saja poenja djem 
bal tangan keseleo, jang terbitkan ke     Sedikit-sedikit mendjadi boekit ! 

Pena Gp mma 
il 

sakitan hebat. 

  

  

»DE INDISCHE SPAARVEREENIGING” (D.I. S.) 
(Perhimpoenan Tjelengan Hindia) 

MINTALAH PROSPECTUS!! 

Keterangan lebih djelas pada: 

ALGEMEENE CENTRALE BANK N.V. 
Kantoor Batavia-C., Noordwijk no. 8, locaal no.5, Tel. WI. 2308. 

DITJARI AGENT JANG ACTIEF !!!   
  

  

“e 

Wadjib diperhatiken 

  
cu kocli : 3 

IT botot GS. 
di og djadi WOL. 

sat ada 
“botol Pns 

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan me- 
loewang, kepala sering sakit, koerang €@nak makan, koerang enak 

tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 

di lema, lamsin (zwak) lekas minoem 

Anggoer Whie Seng ,,Tjap DEWA" 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 73  BATAVIA-CENTRUM. 
  

pKsu mendapat sakit", menerang- 
kan Ohappie, ,sebab kau memoekoel 
deugan itoe bagian dari kau poenja 
kepelan, dimana kau poenja djempul 
ada terdapat, Tapi sekarang kau tjoba 
berladjar angkat kesu poenja sikoet 
begitoe roepa, hingga bagian bela 
kang dari kau posvja kepelan ada 
diatas dan kau poeuja djempol ta- 
ngan melingkar kebuwah diwaktoe 
memoekoel", 

Begitoelah dengan menoeroet itoe 
nasehat ssja bisa kirim poekoelan poe 
koelan jang memoetar, seperti tjaranja 
kotrek, 

Kemoedian Chappie oendjoek pada 
saja bagaiwana dan kenapi lebih ba 
ik boeat kirim poekoelau dan lantas 
tarik kembali itoe kepelan. Ia ambil 
satos paloe ketjil dan satoe swing 
poekoel itoe luntjeng. Ia biarkaa itoe 
paloe melengket sebentar pada itoe 

lontjeng. Boenjinja itoe lontjeng ke 
dengaran perlahan. Sesoedah ini ia ts 
rik kembali itoe paloe dan sesoedah 
terpisah tjoema 15 cm. dari itoe Ion 
tjeng, laloe kirim poekoelan jang tje 
pat dan tarik poelang itos paloe, Itoe 
lontjeng kedengaran berboenji kerae 
sekali, 

»Nab,“ kata Chappie, , Kau poenja 
kepelan ada seroepa seperti poekoelan 
sama ini paloe, , Kalau kau kirim sa 
toe poekoelan dengan tjepat ke djang 

tenaga dari itoe poekoelan akan toem 
olek didjanggoetnja moesoeh. 

Tapi kalau kau kirim satoe swing, 
dengan ksu poenja badan tjondrong 
kedepan maka ini berarti jang sebagi 
an tenaga dari itoe poekoeian hilang 
pertjoema." 

Djedinja saja sekarang beladjar boe 
at kirim poekoelan2 jang tjepat dan 
tarik kombali saja poenja kepelan se 
begitoe lekas itoe mengenakan saja 
poenja moesoeh. Saja berladjar bagai 
mang mesti kirim poekoelan dengan 
tjara jang bikin saja poenja tangan ti 
dak mendjadi gakit. 

? L-hat matanja moetoeh 

Sebeloewa saja masoek ring boeat 
bikin saja poevja pertandingan profes 
sional pertama di Chicego pada 4 Ju 
11 1934, Onappie telah pesan pada saja: 

Jue, kalau kau satoe kali naik ring, 
kau baroes intjar watanja kau poenja 
lawanan, suepsja ksu bisa mengetahoei 
tiap tiap gerakan jang bendak dibikin 
oleh ksu poenja moesoeh, 

Demikanlah waktoe naik ring saja 
mengawasi Jack Kracken dengan 
adam. Dengan awasi orang poenja ma 
ta kita bisa mendoega lebih doeloe 
gerakan apa jang itoe orang akan bi 
kin. Benar djnega ia poenja mata le 
bih doeloe kasih tanda tentang apa 
jang. ia bikia, Ia kirim poekoelan sa   goot moesoeh seperti itoe, maka anter? (Libat samboengan di pag. 2) 

          
 



            

      
        

    

  

r diSoerabaja 

  

sa berhenti - 
ang terlaloe rendah 

  

    

@uentemeyer bisa membikin ia ber 

egeri Inang digeladak, tetapi kampioen Ta- 

       
    

  

        
 menjedihkan. 
kata autoe 

2 bina. Memang 
s ket 

“tangan kanan @uentermeyer diangkat 
keatas, tanda menang, | 

Tetapi Helsloot masih maoe berhan 
tam teroes, dan memang ia meneroes 
kan. 

. Setengah ronde lagi 
Setelah liwat setengah ronde lagi, 

@uentemeyer tidak koeasa lagi, roboh, 
Menoeroet keterangan tabib ia loeka 
pada bahagian antara perost bawah 
dan paha (lies). Sa 

Helsloot diojatakan tidak boleh lagi 
ikoet dalam pertandingan2 boksen 
(gediskwalifiseerd! karena pelanggaran 
peratoeran boksen. : 

Inilah kesoedahan jang menjedihkan 
| dari pertandingan jg mendapat koen- 
Gjoengan bagoes itoe. 

: Djalannja pertandingan 
Setelah dalam ronde pertama Hels- 

Isot kesoekaran hebat maka dalam 
ronde kedoea dia nampak kepajaban 
djoega, An : 

Kepalanja boleh dikata terssrang 
hoedjan ketuepat keras. Dan menta'- 

' Gjoebkan bahwa ia masih bisa berta 
han diri dari hosdjan bogem mentah 
itoe. Tiap tiap djatoeh selaloe tegak 
kembali. 2 ea 

atlnah Djawa jang koekoeh ini tegak Ia 
gi setelah hitoengan 7, meskipoen 
sempojongan. 
D0 Pembalasan Helsloot 

Bagaiwavapoen anehnja, di dalam 
ronde keempat, bisa bermain makin 

OF Ibagoes. Sekarang dialah jang meng- 
sangat | hoedjani ketoepatkepada @uentemeyer 

2 8 |jaitoe dengan poekoelan kiri jang he 
ah Pp vakine ronde Ketiga, | bat hebat. 

scheidsrechter bermaksoed menghenti- | 
kan sadja akan pertandingan ini, dan | @uentemeyer roboh 

Setelah itoe maka terdjadilah inci- 
dent jang menjedihkan, Sekoenjoeng 
koenjoeng @uentemeyer roboh, dan per 
kelahian berhenti, 

Tetapi, Helsloot dapat hoekoeman 
diskwalif'catie, karena memoekoel di 
bahagian terlaloe rendah, 

- Partij partij lain 

Didalam pertandingan voorpartjj, 
Borstelaar dapat mengalahkan Plek- 
ker op punten. 

Van der (ioes melakoekan pertandi 
ngan matchnul lawan Ferdinandus 
Dan marine bokser Dreesen dipoekoel 
kncek out oleh Horks. 

Pemeriksaan thabib 
Kemarin doeloe (Minggoe) dilakoe 

kan pembitjaraan antara dokter dengan 
anggota2 besiuur Bokeclub. Dalam pem 
bitjaraan itoe diboektikan, bahwa me 
mang betoel @uentemeyer terkena poe 
koelaa jang terlaloe rendah, sehingga 
tidak bisa disangkal lagi bahwa soedah 
seadil adilnjalah djika Helsloot di dis- 
kwalifiseer. 

Boleh djadi Helsloot mamoekoel de 
mikian itoe ketika ia dalam keadaan 
mabok, atau dalam keadaan groggy. 

  

(Samboengan dari pag. 1) - 

ma kepelan kiri, tapi saja soedah ta 
hoe lebih doeloe tentang ini dari ge 
rakan matanja dan dengan gampang 
bisa mendoeloei kirim poekoelan sama 
kepalan kanan. Aa Naa 

Sedari itoe waktoe saja kemoedian 
terkenal sebagai bokser jg selaloe bi- 
kin k.o. moesoehnja, Tapi pada itoe 
waktoe sama sekali beloem mengimpi 
akan bisa bikin k,o. Msx Sehmeling 
dalam ronde pertama dan mendjadi 
kampioen zwaargewicht doenia, 
Sedari itos pengalaman sama 

selaloe Kracken saja selaloe goenakan 
itos tactiek boeat intjer matanja moe- 

'  soeh. Kadangkali kelihatannja seja se 
perti lagi mengaso, tapi sebetoelnja 
saja poenja mata selaloe mengintjer 
 matanja sajaposnja moesoeh, Sebegitoe 
lekas matanja mengasih tanda tentang 
iapoenja maksoed, sebegitoe lekas djoe 
ga saja bisa berboeat apa apa boeat 
menangkis atau mendoeloein ia poe 
nja poekoelan. 

Joe panas hati 
Sebegitoe djaoeh tjoema ada doea 

bokser jang pernah bikin saja panas 
hati dan menjebabkan saja mengamoek 

. dalam ring, jaitoe King Levnsky dan 
Max Scehmeling. King seringkalitelah 
bikin k.o, bokser bokser jang tanggoeh, 
Ia telah bikip k.o. Tommy Lougbran 
dan Jack Sharkey. Doeloe King ada 
satoe bokser terkenal di Chicago, jaitoe 
sedari saja moelai sebagai amateur. 
Kemoedian, waktoe saja moelai men 
djadi professional, beberapa fotograaf 
telah ambil saja poenja foto's, Pada 
soeatoe hari King ketemoe pada saja 
dan djengeki saja poenja tjara posee- 
ren. , Kalau kau soedah dapat nama, 
baroelah kau boleh tjoba lawan pada 
koe", ia sesoembar. 
Ioi.bikin saja djadi marah hingga saja 
berseroe, , Sembarang waktoe akoe bisa 
kasih adjaran pada kau. Rasanja akoe 
maoe berboeat sekarang sadja". Kita 
bertangkaran, Tapi saja achirnja ambil 
poetoesan, kalau datang temponja ka- 
pan kita akan berhadapan dalam ring, 
nanti saja akan bikin ia menjesal 
boeat itoe kesombongan, 
“Boleh djadi ia ingat tentang itoe 
kedjadian, sebab waktoe kita pertama 
kali berklai, ia dengan lantas moelai 
alingi badannja sama kedoea ia pos 
anjar kepelanis 640 ea : 

|. Tapi saja telah serarg padanja be 
gitoe hebat sama saja poenja'kedoea 
kepelan, hingga saja bikin ia tidak: 
berdaja seperti Schmeling pada 22 
Juni jang laloe, Pertama saja kirim 
beberapa hook kiri dan sesoedahnja 
itoe kirim satoe poekoelan keras ke 
djoeroesan peroetnja King, jang bikin 
ia ini meloso ditali ring dan knocked 
out, : 

| Saja mendjadi panas bati pada Max 
Schmeling, sebab im ini beroelang2 se 
soembar jang seja takoet padanja. Se 

   

'Idang sebetoelnja saja telah berdaja ke 
ras boeat bertanding padanja, tapi 
Schmeling selalos tjoba egosin. 

' Tentang saja poenja pertandingan 
sama Max Bear, bermoela saja kira jg 
ia akan melompat dariia poenja ps 
'djok ring dan menjerang saja-dengan 
heibat seperti ia telah berboeat pada 
Schmeling. Tapi ia telah akali saja. Be 
'gitoe gong pertama diboenjikan, saja 
madjoe dengan djaga baik saja poenja 
balans badan, Saja lihat jgia angkat 
tinggi kedoea tangannja, menoenggoe 
lowongan boeat kirim satoe poekoelan 
|keras sama ia posenja kepelan kanan. 
Maka itce saja moesti bergerak lebih 
doeloe dengan tjepat dan bikin kaloet 
ia poenja balans badan, bosat kemoe 
dian soesoei itoe sama oedjan poekoe 
lan, hingga ia tidak ada tempo boeat 
'goenakan ia poenja kepelan kanan. 

Melawan Primo Carnera 

Primo Carnera, itoe bokser Italian, 
badannja ada begitoe besar, hingga sa 
ja moesti mendongak boeat intjer ke 
doea matanja, Ia moelai memoekoel 
dengan gerakiia poenja tangan kiri 
jang kaja tiang telefoon. Saja tjoema 
berkelit masoek di bawah itoe poe 
koelan dan kemoedian kirim kepelan 
kanan ke moeloetnja. Sedari itoe wak 
toe saja bisa bikin apa jang saja soe 
ka padanja. 

Setelah mengetahoei matjam apa 
ladanja saja poenja moesoeh-moesoeh, 
maka saja moesti ambil poetoesan ba 
gaimana tjaranja saja haroes moelai 
'poekoel padanja. Kadangkali saja 
moesti moslai penjeraagan jang seroe. 
Tapi kadang kali saja moesti menoeng 
goe den bikin lebih pad-nja dengan 
tiap-tiap poekoelan jang djitoe. 

doea adalah Willie Davies. Iaini ber 
kelai, dengan bongkokan badan dan 
semboenikan moekanja dibelakang ke 
doea tangan dan kepelannja, Maka 
itoe saja moesti menoenggoe dan ka- 
dangkali kirim poekoelan pendek sama 
tangan kiri, hingga ia achirnja terpsk 
sa MoeSti b:lakan diri, jg mana kasih 
kesempatan pada saja boeat bikin ia 
mendjadi k.o dalam ronde ketiga, Ke 
moedian saja bertanding sama Lorry 
Idell, Saja telah bikin ia k,o dengan 
Satoe poekoelan pendek sama kepelan 
kanan, Ini poekoelan melajangnja be 
gitoe tjepat, hingga banjak panonton 
tidak lihat. 

Jack Kranz, jang saja tidak tahoe ba 
gaimana moesti temboesi pembelaan 
nja. Ia senantiasa bisa balas saja poe 
nja tiap tiap serangan, Sebab saja sen 
diri bermoela tjoema oetamakan itoe 
seroepa tactiek, maka saja tidak me 
ngerti bagaimana moesti bikin poenja 
pembelaannja, kendati pengabisan saja 
dimenangkan dengan punt.   Saja poenja lawanan professional ke 

 Kemoedian saja berhadapan sama: 

Watangagd ntar a tar at sss arah 

Bangoen ah ! Madjoe- 
lah teroes! 

Bangsa kita dalam kala 
ngan boksen 

4 (Oleh ZONDER) 

Seroean kita tem 0 hari tentang 
boksen tidak sia-sia. Disana-sini ba 
njak pemoeda pemoeda kita jang be 

Tjiandjoer-Bandoeng entab 
'lainnja. kelihatan sedang giat trainen 
Moga moga makin lama makia banjak 
djoembl baja bokser bangsa kita, jg 
soedah sekian lamanja tinggal tidoer. 

Boelan jang laloe di Varia Park 
Batc. telah bertandiog beberapa par'ij 
bokser bangsa kita, Walaupoen itoe 
waktoe permainannja tidak memoeas 
kan, penoeh dengan tjelaan dari bang 
sa lain, tapi bosat kita memboeka 
topi. Sebab apa, dapat dinjatakan wa 
laupoen mereka beloem pandai tep 
tang hal boksen, en toh soedah mem 

beranikan diri oentoek madjoe ke da 
lam ring. Sebab itoe, ta” perlos diije 
la, malah haroes dipoedji, 

Bokser bangsa kita, kalau dibanding 
kan dengan.bokser bangsa lain tentang 
ketjakapannja. tentoe sadja kita haroes 
merasa kalab, karena bangsa kita moe 
lai beladjar, Tapi siapa tahoe dibela 
kang hari bokser kita bisa sedjadjar 
bahkan melebihi, seperti djoega itoe 
kampioen Doenia terpegang oleh Joe 
Louis si koslit hitam. Dus si bodoh 
lambat laoen mendjadi pintar, tidak 
tinggal dalar kebodohan: 

Sebab apa, bokser bangsa kita tak 
dapat madjoe dengan pesat? 

Pertama, hidoep bangsa kita dalam 
kemiskinan, dus oentoek mendirikan 
soeatoe perkoempoelan boksen jang 
haroes berkapitaal sedikitnja f50.— 
oentoek membeli saroeng boksen dan 
perkakas lainnja, boekan satoe perkara 
ketjil. Bsloem lagi nanti, djika itoe 
saroeng boks roesak, haroes diganti 
baroe, per pasang f 7.50. Djadi sete 

'Iroesnja haroes memakan ongkos sadja. 
Djika wang kas kosong, beloem bisa 
membeli saroeng boks jang baroe, 
peladjaran mendjadi mandek. 

Sebab itoe, kita jakin perkoempoe 
lan boksen bangsa kita, ta' bisa dapat 
kemadjoean bila ta' mempoenjai wang 
tjoekoep. Dak 

Dari itoe, kita seroekan pada siapa 
jang rijmpatbie pada sport boke, dan 
ingin bangsanja madjoe dalam doenia 
boksen, sokonglah pada salah satoe 

perkoempoelan boksen, soepaja hidoep 
teroes, tidak kandas ditengah djalan, 

Di Batawi baroe ada doea perkoem 

poelan boksen, bangsa kita jalah : Di 

Manggarai dipimpin oleh ZONDER, 
dan di Sawahbesar oleh D. Ismail. 

Djika pemoeda-pemoeda jang ingin 
beladjar, boleh datang kepada salah 
satoe perkoempoelan terseboet, dan 
akan diterima dengan penoeh kegi- 
rangan. 5 

Sesoedah beberapa boelan, kita diri 
kan perkoempoelau boksen, dapat ke 
njataan djoemblah banjakrja leden 
begitoe lambat. Tidak seperti masoek 
pada perkoempoelan sepak raga ada 
begitoe pesat 

| Apa jang mendjadi sebab ? 
'Tentoe jang teroetama dipikirkan 

oleh mereka tentang bahajanja sadja, 
sehingga hati mendjadi mengkeret bin 
tjioet. 
“Kalau kita tengok keadaan bokser 

bokser di Amerika jang telah ratoesan 
kali bertempoer, toh mereka sampai 
sekarang berada dalam kesehatan dan 
keselamatan, bahkan tidak satoe gigi 
jang tjopot. Nama rama boksers, kita 
loekiskan dibawah ini : 

Nama-  totaal main dari tahoen 
Jack Dempsey 69 1915--1923 
Jack Sharky 134 1915— 
Jack Britton 274 1904— , 
ea 208 193— 
ohnpy Dundee 297 19l— , 
Gane Tuaney 45 1919— , 
George Carpentier 47 — 1903— , 
Benpy Leonard 199 1912— 
Batling Siki 52 1913— , 
Young Stribbing 88 1921— , 
Ted Lewis 221 1910— , 

Sekianlah tjatatan nama nama bok 
sers di Amerika jang telah main ratoe 
san kali, didalam belasan tahsen hi- 
doep dalam pertarosngan, toh sampai 
sekarang mereka masih hidoep dengan 
selamat. 

Kalau dipikir lebih djaoeh, permai 
nan disana ada begitoe berat, jalah 
main 15 ronde dari 3 menit 5 45 me 
nit. 

Sedang disini 10 ronde dari doea 
menit 5 20 menit. 

Kalau extra partij 6 ronde dari 2 
menit & 12 menit. 

Djadi permainan boksen disini tidak 
begitoe berat, dan boleh kita anggap   tak ada bahaja apa apa. 

  

ladjar boks, walaupoen beloem berapa| 
“2 |djoemlahnja. Di Jacatra-Manggarai- 

tempat: 

pem9nton2 

Dengan loekisan terseboet diatas, 
moga moga pemoeda kita hilang ta 
koetnja dar mendjadi tambah ramai 
beladjar dalam sport boksen. 

Tjoba kalau kita ingat tentang oe- 
pahnja, seperti baroe baroe jani itoe 
bokser dari Singapore (y oe Eagle) 
Imain disini dalam 3 ronde sadja (6 
menit) ia dapat kemenangan dengan 
'oepahan f 300— 

Satos pekerdjaan enteng, dan oepa 
han jang membikin ngiler hati kita, 

Dari itoe, kita berseros pada sekali 
an pemoeda pemceda jang gagah, ba 
ngoenlah! beladjarlah ! madjoelah te 
roes dalam kalangan boksen | 

Soepaja bisa sedjadjar dengan bang 
ga lain. 

Pemain2 boksen Singapoera. 

Rantjangan dari 
Boksbond. 

Pada malam Sabtoe jang baroe Ia 
loe, di Deca Park soedah dilaxoekan 
pertandingan boksen, pertandingan 
mana jang menoendjoekkan dengan 
terang, bahwa gerakan boksen di kotta 
Betawi ini soedah madjoe sekali, djika 
orang menilik poela atas kedatangan 

jang berdoejoen-doejoen 
itoe, 

Hoofdpartij telah dilaxoekan oleh 
Van der Gaes dan Joe Eigle dan ber 
kesoedahan jang agak menjenangkan 
djoega, akan tetapi didalam pertandi 
ngan ini orang masih beloem poeas 
djoega, oleh karena kampioen Djawa 
Timoer itos masih beloem dapat me 
ngalahkan pemain dari Singapsera 
itoe. 

Beroelang-oelang Eagle akan dilem 
parkan oleh moesoehnja hingga terke 
loear dari ring tempat pertandingan 
ini, akan tetapi segala tindakan ini 
soedah berkali-kali poela beloem ada 
hasilnja, 

Ketika dilakoekan pertandingan an 
tara Joe Diamond dan Mieck, maka 
didalam pertandiogan ini Joe-Diamond 
telah menoendjoekkan kekoeatannja, 
sehingga ia dapailah akan memperta 
hankan diriuja jang suedah beroelang 
oslang mendapat djotosan ataa poe 
koelan dari Mieck itoe. 

Oleh karena itoe, maka kednea bok 
sers ini akan melakoekan perlawanan 
nja lagi didalam Pasar-Gambir kelak, 

Lebih Jandjoet diwartakan, bahwa 
kini tertimboellah soeatoe rantjangan 
centoek berdaja oepaja kelak pada per 
moelaan boelan October akan menda 
tangkan @usntemeyer, bokser Bela:da 
baros di Betawi, jg beroelang2 poela 
telah bisa mendapat pengaroeh besar 
di Soerabaja. 

Selandjoetnja Boksbond mempoerjai 
rantjangan2 jg penting djrega. Orang 
berniat akan mendatangkan seorang 
instrukteur dari Negeri B-landa,'akan 
tetapi segala tindakan ini memakan 
Ongkos djoega adanja, Kini sosdah di 
koempoelkan ueang djoega. 

Dengan lebih landjoet diwartakan 
djoega, bahwa Boksbond Betawi itoe 
telah tersoesoen sebagai berikoet : 

Toean Nvordhoorn Bbelen, sebagai 
Voorzitter: tosan, Boon, sebagai secre 
taris: toean Gor'z, sebagai penning- 
meester, toean Dr: Tiberghien de 
Moulin dan toean Z-wald, sebagai 
commissaris, 

Diwartakan djoega bahwa J»e Eagle 
telah menantang Mieck oentoek per 
lawanannja jang terdiri dari 15 ronden 
didalam 3 menit. Kini beloem ada ka 
barnja djoega, apakah boksbond ini 
akan menjetoedjoei oentoek mengada 
kan pertandingan ini oleh karena orang 
memperhatiken perbedean beratnjs 
badan dari kedoea bokser ini, perbe 
daan mana jang banjaknja koerang- 
lebih 12 kilo. 

sa ji soon 

Worstelen i 
Di Pasar G:mbir akan diadakan per 

tandingan worstelen 

Telah kesekian lamanja Pasar Gam 
bir beloem pernah mengadakan wor- 
stelen, Padzhal ini permainan amat 
digemari oleh publiek. Itoe telah nja 
ta dibeberapa Pasar Malam itoe per 
mainan, tidak diloepakan, Begitoepoen 
di Jaarbeurs Bandoeng, tiap tiap taboen 
selaloe ada pertandingan worstelen, 

Beroentoeng ini tahoen, di Pasar 
Gambir poen tidak meloepakan itoe 
permainan, Jalah pada tanggal 28 Aug 
djam 9 malam akan ditandingkan be 
berapa djago djago goelet antaranja : 

le, Hooflpariy Merentek djago Mi 
Lter Batavia melawan Malahmandar 
dari Bandoeng. 

2e. Hoofdpariy Tiger djago Band. 
contra Bom Soekaboemi. 

3e, Party Kazan dari Mr, Cornelis 
contra Sambo dari Bogor. 

Pengoeroes dari s.v M. O,S, jang 
baroe 

ig 

Menoeroet poetoesan Rapat anggauta 
M. 0.8, jang diadakan pada hari Ming 
goe jl, maka telah disoesoen pengoe-   roes baroe :   

  

  

djatoh malam Senen tg, 21-22 
boelan jai digedong ,,Boedi Bin 
ten“, Persatosan Goeroeweg, te- 
lah dilangsoengkan pertemoean 
antara Hoosfi-Comite perajaan 
jubileum 10 tahoen dari VIJ. de 
ngan sub sub Comitevja, dibawah 
pimpinan toean Prawirosoedar 
mo. Pembitjaraan berdjalan de 
ngan lantjar dan penoeh kegem 
biraan. 

Ini mengandoeng harapan baik, 
bahwa perajaan jubileum 10 ta- 
hoen dari VIJ akan terdjadi de- 
ngan sebaik-baiknja. Ma'loem 
segenap keloearga dan pentjinta 
VIJ bekerdja karas goena me- 
moeaskan harapan cemoem ter- 
hadap VIJ dengan jubileumnja 
itoe. 

Menilik semangat kegiatan be- 
kerdja demikian itoe, so-nggoeh 
pada tempatnja, djika disini di 
madjoekan adjakan dan seroean : 
Skogaha sala Hoofdcomite 

baik bervepa bantoean osang dan 
tenaga maocepoen berospa nase- 
hat dan doa! 

VIJ. berhak mendapat sam 
boetan jang gilang-goemilang ber 
hoeboeng dengan tjoekoep oesia 
nja 10 tahoen itoe! 

Berita ,lengkap, tentang pro- 
gramanja akan disoesoelkan   

Kemaren malam-hari Minggoe | 

      

Sebagai ketoca telah dioendjoek 
t. Kasmir a 

t. Mar Djohan Wakil Ketoea 
t. Soetrasno Penoelis 
t, Saharno Bendahari 

dan Pembantoe2aja jaitoe toean-toean: 
Samin, Soetarno dan Aris, Leider 
comm. kesebelasan jaitoe Toean-tosan: 
Soejadi, Sset»po dan Soenarto: 

Moedah-moedahan dengan pengoe 
roes jang baroe ini s.v Mog akan le 
bih pesat madjoerja, 

9 — 

Menvedjoe ke Semarang 

Betawi didalam steden 
wodstrijden, 

D.wartakan, bahwa hingga kini 
VBO. masih beloem dapat menjoesoen 
elfialnja oentoek melakoekan steden 
wedstrij len, oleh karena berbagai bagai 
pemain pemain jang teroetama sekali 
jang baroe datang dari perdjalanan 
nja ke Eropah itoe hingga kini beloem 
mempoenjai kesempatan oentoek ber 
istirahat, 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
Baumgarten, Denkelaar, Knape, Lu- 
bach, Meeng dan Z »mers berhalangan, 
oleh karena mereka iri kelak pada 
tanggal 29 Aug jang akan datang 
hendak melawan Semarang di Se- 
marang. 

Sesoedabnja dilakoekan permoesja 
waratan, dapatlah tersoesoen soeatoe 
sebagai berikoet : 

Beuzskom 
Van Miros Tjoatjoe 

Anwar Soelaiman El mensdorp 
Pattiwael Boellaard Brugman 

Taihitu Kwai Sun 

Elftal ini boekanlah elftal jang ter 
koeat sendiri, 

Oentoeng djoega, bahwa kelak tgl. 
31 Agoestoes jang akan datang elftal 
ini dapat pemain pemain jg tjoekoep 
djoega, cleh karena pada tanggal tsb. 
elftal ini haroes melawan Soerabaja. 

Osntoek pertandingan ini tersoesoen 
ploeg sebagai bsrikoet : 

B:uzskom 
Baumgarten Tjoetjoe 

Klmensdorp  Meeng Brugman 
Pattiwael Boellaard  Lubach 

Knape Kwai Sun 

Bifsal ini adalah soeatoe elfial jang 
lebih koeat daripada elftal jang terse 
boet tadi, Kini orang agaknja tertje- 
ngang poscla, bahwa Anwar tidak me 
ngikoet atau mengambil bahagian di 
dalam elfial ini, 

Didalam berbagai bagai pertandi- 
ngan2 ia soedah membikin indruk 
jang sedikit sekali. 

3 Ne ee tea 

Sport kommissie, 

Atas perentahnja Sri Soenan dan 
Prins Mangkoenagoro maka tiap? hari 
tinggalannja GKR. Pembajoen dan 
GRA Noeroel akan diadakan perlom 
ba'an sport. Boeat oeroesan ini telah 
disoesoen satoe svort commissie jg ter 
diri dari Prins BK PH, Soerjohamidjojo 
beschermheer, mr, R.M, Widodo Sas- 
trodinipgrat voorzitter, R, Maladi se- 
cretarispenningmeester dengan diban- 
toe oleh officieren Legioen dan pra 
djoerit Kraton. 
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| Alhamdoelillab. — 

'diroemah sok bilang : ou l-oud maar 

MOEMPOENG MOEDA? 

Aom Belengep kelabakan kena sindir ie 
4 sampai larioja sama 

egini keloehnja : 

Kapten Podjok jth. Mn 

Lagi Aom masih ketjil, iboekoe soe 

ka nggoedang oam (nimang) samb 
menjanji lagoe jjslilin: 

»Nelengnengkong neneng, cok neleng 
 nengkoeng, 

geura gede neneng, nja geura djang- 

geura bisa neneng, ngapak d 

Tapi sekarang Aom goedah “dewasa 
.. ganti gambar! ga 
Apabila diwaktoe malam aom pos- 

lang poekoel 12, sesampainja diroemsh, 
aom dapatkan si Creolin beloem djoe 
ga tidoer, : EN aer Ia 

Doeloe2nja sih kalau Aom datang 
laat, ia nggak ambil kepala koetjing 
poesing, sebab ia taoe bahwa Aom se 
dang nglajab tjari rezeki, Tetapi di 
Waktoe blakangan ini, asal Aom tiap 
tiap datang laat, teroes sadja disam 

boet dengan njanjian ijslilin: 
    

|.» Kelapa moeda, Aom, koepas- 
koepsin 

toea, Aom, boeang 
- koelitnja. 

Moempoeng moeda, Aom, pocas 
| poeasin, 

Soedah toea, Aom, hilang ge-. 
nitnja" 

Soedah 

Apa aom diamboel ,? ., apa aom 
disoengkoen .? ., apa betoel betoel 
aom disoeroeh moeas moeasin selagi 
masih moeda remadja .?., bal ini 
Aom serabkan kepada Kapten boeat 
dikcepasin! 

Adjudang Blanedoengpak 
AOM BELENGEP 

Wah, tjelaka ! Aom roepanja nggak 
— abli opsychologie. Masa" nggak taoe, 

'itoe sindirin apa andjoeran. 
Orang bangsa eneng kalau maoe 

ngedjek selamanja gitoe, persis empok 

| pittig. 

|. memang betoel . ... 
—  tanggoeng, boleh liat, , . . in elk geval 

| roepanja nggak brautakau seperti si 

Gelukkig | sindirannja tjotjok en 
... biar cud maar 

— Djoerig, 
— BANG BEDJAT 

  

Kesebelasan IM ke Soerabaja 

Dari pihak Bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa vsetbal—elftal ,Indone- 
sia Moeda“ di Solo telah mendapat 
cendangan dari IM di Soerabaja, soe 
paja dalam pertengahan September di 

. moeka ini datang di Soerabaja boeat 
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| melakoekan pertandingan dengan voet 

'bal--elftal IM di Soerabaja. Oenda- 
| ngan ini akan diterima baik oleh IM 

-Balo, 2 : 
Lan 

21 vv. Jong Krakatau sv. AWAS.5—1 

ja Kemarin sore, Jeuen 22838 dila- 
pangan Kebon Sereb, Djatinegara, te 
lah dilangsoengkan pertandingan se 
pak raga antara J. Krakatau -- Awas, 
dengan berkesoedahan 5—1 oetoek J, 
Krakatau. "3 Lan 

Pertandingan tak dapat dimoelai se 
bagaimana moestinja, oleh karena spe 
lers J. Krakatau datangnja telaat. Djam 
5,20 menit baroe wasit Oentoeng me 
nioep pelositnja dan kedoea pihak 
menoceroenkan pasangan srperti beri- 
koet: 

J, Krakatau. 5 Ii 
Imam Soekardi 

... Sadjali Boekarso 
Malkan Toebagoesadi Soeratman 

Harjono  Sabadi  Tjipto 
Soemadji e Joesoef 

Radikoen : 
Miin Tjeng Jang  Soemardjo 

'Napsir Moh. Abdullah Tachmid 
Soekardi — Bintang 

Pamekas 2 

| Pertandingan  berdjalan dengan 
sportief dan berkali-kali Harjono me 
mimpin kawan kawaunja mendekati 

- benteng Awas, akan tetapi achterhoe 
“de Awas walaupoen pitik2 mengasi 

perlawanan jang ssfe. “ 
“ Akan tetapi voorkoede Krakatau 
ternjata lebih tj 
Sahadi dan T jipto masing masing 

t 

| Mataram, 21 Aug 1938.      
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, Didalam oedara jang sangat bagoes 
sekali, sore itoe telah dilangsoengkan 
pertandingan daerah antara PSM. 

  

(Magelang) vereus PSIM (Mataraw) 
erbatian publiek sangat besar, anta 
nja kelihatan djoega beberapa pe- 

mimpin pergerakan dan kaoem bang 
Sawan, 
' Sama sekali diloear pendoegaan 
bahwa Magelang hanja dapat diros 

   

Iboehkan dengan 1—0 sebagai jang 
kita tjatat diat:s itoe, sebab dalam 
#pasar“, koersnja Magelang mendapat 
Vovr 3 puat, 

 Sesoenggoehnja menilik djalannja 
pertandingan, memang kekalahannja 
Magelang itoe sangat lvear biasa, se 
bab menoeroet djalannja pertandingan, 
stand 3—0 ada perbandirgan jang sa 
|ngat soeroep. sebab baik pada periode 
pertama, djoega pada periode kedoea, 
Magelang teroes diserang dengan sa 
ogat, bentengnja teroes meneroes di- 
boedjani peloeroe, beberapa diantara 
oja dilepas dari tempat jang djaoeh 
aja beberapa pas sadja, tetapi toch 
semoeanja itoe perijoema sadja, kedja 
dian jang demikian sampsi pertandi 
ngan berachir koerang 5 meruut, 

pn benteng Msgelang kena didjebol, 
etika pertandingan berachir koerang 

1 miswut .., 
Ini sebeloeloja kedjalian jg sangat 

loear biasa sekali ! 

— Banjak orang jg merasa, bahwa ke 
djadian kedjadian gandjil jg terdjadi 
|dimoeka benteng Magelang, soedah ter 
djadi karena , Mataram didalam pech“ 
'kebalikannja, karena Magelang ,moe 
|djoer“ te:api apa jg sebenarnja soedah 
kedjadiar, tidak lebih dan tidak koe 
rang, itoe semoea karena djasanja kee 
per Magelang, Goenodo, 

Kita mengakoe, kalau Gbeno3o te 
rues bisa main sebagai jai sore, ia 
akan bisa mereboet kedoedoekannja 
Maladi, atau Soembowo, beloem per 
nah saja melihat keeper jg mempose 
njai taogkapin, tangkasan dan ke 
tabahan hati sebagai keeper Magelang 
di iri sore, dalam ssgala matjam tem 
bakan, ia gelaloe didalam kedoedoekan 
safe, sehingga teroes meneross ia men 
dapat applaus dari publiek, 

Djoega moesti diakoei, bahwa soal 
jang ditjetak oleh Doelailab, kita per 
tjaja akan bisa dibela djoega, kalau 
pada waktoe itoe kedoedoekanpja t: 
dak tertoetoep oleh doea orang back 
nja sendiri, 

Magelang boleh melemboengkan da 
danja' soedah mempoenjai keeper se 
roepa ini, zonder Goenodo, sedikitnja 
bentengnja tentoe digempoer lipat 
doea tiga kali. 

— Tidak heran batwi karena ini supl 
porters Mataram soedah kelihatan 
I.poetoes harapan". Dan baroe 

Magelang telah memperlihatkan ketjakapan- 
»ja jgsangat loear biasa sekali, sehir 

. pertandingan berechir, publiek telah 
beri salam kepadanja, sebagai tanda kehormatan, 

  

sekupaka sesoedahoja 
bereboetan mem 

Es 

ke 

Sem Asman Tsbuug Ideban Johan 
Sardjono Lasui G.man 
Roesmin Soetarto 

5 Gvenodo 
Magelang 

| “Aftrap diambil oleh RMR Gondoat 
modjo. Pertandingan laloe sadja ber 
djalan dengan tjepat dapat spanueud. 
Pertama kali Magelang lakockan sera 
ngan, tetapi saban saban dipoekeel 
moendoer, Satoe kali Johan dapat ma 
soek, satoe longahot dilepas, tetapi 
bola melajang diatas lat. 
Sekarang moelai Djawad memimpin 

serangar, dengan tjaranja jg sangat 
loear biasa dan dimaloei, ia bisa me 
laloei pendjagaaunja beberapa zcbter 
hoede Magelang, sekarang ia tinggal 
berhadapen Roesmin, oentoek menje 
patkan langkah dengan bagoes ia ki 
rim plaatsoal kekiri, sajang sekali saat 
jg saugat pentiag ini. Soekardjo tidak 
ada pada tempatuja. Satoe kans bagoes 
moesna | 

Magelang diserang teroe3, tidak la- 
ma dari itoe, Naroechman lepas 
satoe voorzat jang bagoes, bula mela- 
jang dimoeka paal, dengan satoe lon- 
tjatan jg bagoes, Djawad head, bola 
melompat diatas lat. 

Tidak lama dari itoe, menjoesoel poe 
la satos grebekan jg sangat menarik, 
biar bagaimana djoega kedoedoekan 
nja achterhoede Magelang pada wak 
toe itoe, tccb segala matjam tembakan 
selaloe bisa dibela dengan tjara jang 
mengherankan oleh keeper Goenodo, 

Kedjadian jg demikian, teroes me 
neroes, hingga teriakan publiek tidak 
berhentinja, beberapa diantaranja ada 
nja ada jang sama membanting kaki, 
ada poela jg mendjambret ramboetnja 
masing masing. 

Dengan zonder dirasa, referee Roes- 
man jg didatangkan dari Ambarawa, 
menioep fjuit halftime, stand 0—0. 

Dironde kedoea, djalannja pertandi 
ngan tetap miring kesebelahnja Mage 
lang, hanja satoe kali sadja Magelang 
bisa mendjalankan serangan jg saban 
sampai di sebelah linie, laloe dipoe 
koel moendoer. 

Jang sangat gandjil benteng Mige 
lang masih tetap tidak koerang soea 
toe apa, meskipoen teroeg meneroes 
dibombardeer dari kanaukiri tidak 
berhentinja. Baroelah Goenodo menje 
rab, ketika menjerangan Mataram jg 
dilakoekan pada setoe minuut sebe 
loemnja pertandingan berachir ., . , 

Dengan stand 1—0, pertandingan di 
beri tanda berhenti. 

Verslaggever ,D". 

  

membikin keeper Pamekas melongo. 
Stand 2— 0 oentosk J. Krakatau Se 
soedah pauzas Awas baroe mengasi 
lihat gigioja. Tjeng Jang menggiring 
bola kedepav, dan diover kekanan 
loear dan dari sini d.vsoizst kedepan 
goal. Laloe terdjadi scrimage jg hebat 
dantabos tahoe bola telah bersarang 
stand berobah mendjadi 2—1, 
- Bola digelindingkan lagi oleh Sa- 
hadi dan teroes meneroes Awas dikoeu 
tji, Sampai pertandingan habis ternja 
ta J Krakatau lebih oenggoel dan 3 
kali keeper Pamekas dislomotin oleh 
voorhoede Krakatau Stand 5—1. 

Perloe djoega diterangkan disini cen 
toek Awussers jang telah mendapat 
kekalahan ini djangan poetoes asa dan 
haroes teroes trainen dengan giat, soe 
'paja spelpsilnja mendjadi lebih baik. 

4 man Ms ih 
SA ke at 

. 

BADMINTON. - 
Pertandingan perijobaan antara B 

C. Sinar—B C.M. stand 4—1 
centoek B.C. Sinar. 

| Pada hari Minggoe tanggal 21 Au- 
gustus 1938 di Melenvliet west binnen 
telah diadakan pertandingan pertjo- 
baan antara2 perkoempoelan terseboet 
diatas, semoeanja angganta dari Per- 
satoean Badminton Indonesia Perbi, 

Pertansingan ini bagi B. C. Sinar 
memang ada penting dan djikalau di 
dalam ini pertandingan B, O. Siner 
bisa memperoleh kemenangan, oleh 
Perbi ditempatkan didalam klas I, 

Walaupoen B, C, Sinar pada tahoen 
jg laloe soedah bermain didalam Per-   

bi, tetapi berhoeboeng dengan kekoe- 
rangan pemain pemain terpaksa me 
ngoendoerkan diri, tetapi pada saat 
belakangan ini, perkoempoelan B. C. 
Sinar bisa dihidospkan kembali dan 
teroes menghoeboengkan diri lagi ke 
dalam persatoean. 

Moedah moedahan B. CO. Sinar sete 
roesnja bisa hidoep soeboer dan gen- 
tausa. 

Kedoea pihak sama mempertoen 
djoekkan permainannja dengan soeng 
goeh-soenggoeh dan djalannja pertan 
dingan ada spanved dan sporticf. 

Sampai pertandingan berachir stand 
4—1 oentoek kemenangannja tosan 
roemah, jaitoe B.O. Sinar, 

Uitslag seperti berikoet, 

BC Sinar — BOM 

le single Noesjirwan — H. Looho 14-14 
(3—1) 8—15 15—1 

2e ,  Atmadja—W. Sinaulan 15-2 
15—6 

Ba Dawan—Boentoro 15-65 15 5 
le double Noesjirwan, Atmadja — H 

Looho, Sinaulan 21-13 19-19 
(3—5) !5—21 : 
Aljon, Dawan—Anton, Boen 
toro 21—4 21—10 

2a 

Tennis 
Davis Cup 

Australia hampir dida 
lam finale, 

Transccean mewartakan dari Boston, 
bahwa Australia didalam pertandingan 
oja melawan Djerman jg haroes mem   bandirgkan kekoeatannja negeri jang 

Opstellingoja. 
Mataram Naa 

0000 Beebowo 
Hadjir Jotul 

Parno Moerkadi Kanti 
Soeparto Doelailan Djawad Soekardjo | 

Haa Naroehmau 

kelip. 
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         K Aji 

SA PAR AAS 
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manakah jang haroes melawan Ame 
riks oentoek mereboet Davis-cap, ma 
ka dengan seketika itoe Australia pada 
bari jang pertama sosdah mendapat 
voorsprong 2—0. 

Henkel soedah melawan Bromwich 
dan dapat mengalahkannja dengan 
6—2, 6—2, 6-—3. 

@uist telah dapat poela akan menga 
lahkan lawanoja, oleh karena Von 
Metaxa soedah terpoekoel dengan 6—3, 
6—2 dan 6—1. 

Atas kemenangan ini, maka Astralia 
mendapat kemenangannja didalam per 
tandingannja itoe. 

daa Gi Sama 

Kastte 
Pasar Gambir 1938 

Programma dari partandingan Kastie 
oentoek mereboetkan Wisselbe- 
ker Pasar Gambir. 

pada tg. 27—29—30—31 Augustus, 
2 dan 9 September 19338 

Hari pertama Sabtoe 27 Augustus: 
Pemimpin Toecan Moehali. 

7.45—8,30 

I. Vervolgsch. G. Klintji — Vervolgsch 
Betjangweg 

II, 3 Ati Soetji — Vervolgsch 
Laan Holle 

III, 5 Kalilio  — Vervolgscb 
Kamp. Djawa 

IV. Ke Ketapangw.-Vervolgscb 
Tanah Tinggi 

8,35—9,10 

V, Vervolgsch, P Minggoe — Vervalg 
school Karet Doekoe 

VI. 25 Bekassi — Vervolg:sch 
Penjaringan 

VII. : Struiswijks — Vervolg- 
school Mataraman 

VE “$ Djatinegara — Vervolg- 
tchool Paalmerah 

9,25 —10.10 

a, Jang menang 1 —Jg menang lI 
1V » » » 

KO LE N 
Cc. Jang menang V —Jg menang 2 
d. l 

Hari kedoea Senin 29 Aug 
Pemimpin toean Djoko. 

7,45 — 8 30. 
IX Vervolgsch. Tjidengw.W. — Ver- 

volgsch Petodjo. 
X . Tjidengw. O, — Ver- 

volgech. Pegangsaan 
Xi 5 Gestonweg — Ver- 

volgecb. Djati Baroe 
Xu Mampangweg — Ver 

volgsch, Karang Anjar 

8.35—9 20, 
Xu 3 Beloentas— Vervolgscb, 

Boedi Ostomo 
X1V 5 Boekitdoeri — Ver- 

volgsch. Kebon Manggis 
XV 1 Leonilaau— Vervolgech 

Prinsenlaan 

9.25—10.10. 
e. jang menang IX —jang menang X 

, »” » ” » 

10 15—I. : 

g.jang menang Xill— , SAY 

Dg 1 XV— Laan Menu, 

Hariketiga Selasa 30 Au- 
gustus: Pemimpint. Arifin. 

7,45-8.30 A. Jang menang a — Jang 
menang b 

B. jang menang e — jang 
menang f 

835920 O. jang menang c — iang 
menang d 

D. jang menang g — jang 
menang b 

9,25-10.10 E jang menangA — jang 
menang B   

SATRIJA. 
Dalam lingkoengan Kraton, batik aloesan 

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

Harganja boekan f12- dan boekan 
f 8. tetapi TJOEMA f3. sepotong. 

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

Firma TOZ 

  

   

    

NJATAKANLAH! BOEKTI 

lekas-lekas kepada : 

Djokjakarta.   
10.15-11 F, jang menang O— jang 

menang O 
Hari keempat Djoem'at 

9 September: Pemimpix 
Bestuur Bond Betawi. 

4.30-5.15 jg kalah E— jang kalah F 
5.15-6.- jg menang E — jg menang F 
Hari Raboe 31 Augustus 

9.—9 55 Betawi—Bandoeng (Vervolg- 
scholen) 

110.—10.55 Betawi—Bandoeng | Wes 
ters Lager Onderwijs) 

Hari Djoem'at2 September 

415—5,10 Betawi—Buitenzorg | Ver- 
| volgscholen) 

5/5—6.10 Betawi—Buitenz»rg (| Wes- 
ters Lager Onderwijs). 

Peratseran oentoek pertandingan 
Kastie dalam Pasar Gambir 1938 

Pertandingan kastie itoe dilakoekan 
menoeroet peratoeran jang ditetapkan 
dalam oendang2 Permainan Kastie 
(Kastiereglement). 

2. Pada hari pertandingan itoe tiap 
tiap sekolah haroes menjediakan se- 
koerang2nja seorang lepri (scheidsrech 
ter), (Fluit mesti dibawa sendiri). 

3. Pemimpin pertandingan itoe 
(Competitieleider) atau gantinja me- 
noendjoekkan tempat lepri itoe ditanah 
lapang tempat pertandingan, 

4. Punten permainan itoe ditjatat 
oleh doea orang pembantce. jaitoe 
seorang dari tiap tiap sekolzh jang 
bermain itoe, Kedoea oraog pemban- 
toe itoe mentjatat punten itoe pada 
satoe lijst sadja bersama sama. 

5 Ketika pertandingan itos akan di 
moelai, maka haroeslah pemimpin 
memberikan lijst nama pemain tersoe 
soen menoeroet nomornja kepada Pe 
mimpin Pertandingan (competitielei 
der) atau gantinja, dalam lijst itoe di 
tentcekan djoega: kepala club sekolah 
itoe (aanvoerder, moerid jang akan 
melempar dan nama2 orang serepnja. 

Lijst itoe haroeslah ditanda tangani 
oleh pemimpin club sekolah atau ke 
pala sekolah. 

6 Haoja jang sebenar-benarnja moe 
rid sekolah sadja jang boleh toeroet 
bertanding oentoek sekolah itoe. 

Moerid moerid middagcursus atau 
cursu3 jang lain tidak boleh toeroet 
bertanding oentoek soeatoe sekolah, wa 
laupoen mereka itoe beladjar dalam 
roemah sekolah itoe, 

7 Pertandingan itoe lamanja doea 
kali 20 menit (oentoek anak anak pe 
rempoean doea kali 15 menit) dan pauze 
nja 5 menit. Oelangan pertandingan 
(herhalingswedslrijden) lamanja diten- 
toekan oleh pemimpin pertandingan 
(competitieleider). 

8 Jang terlambat datangnja akan di 
hoekoem menoeroet art, 3 dari kastie 
reglement, 

Berhoeboeng dengan ajat 8, maka 
bendaklah perkoempoelan pemain jg 
12 orang itoe terasiag masoeknja dari 
jg lain. Oentoek mereka itoe disedia 
kan kartjis masoek jang tertentoe ba. 
ginja sadja. 

9. Tiap tiap anak jang toeroet ber 
tanding haroes memakai nomornja 
pada dadanja. Nomor itoe haroes te- 
rang. Nomor itoe haroes kepoenjaan 

| sekolah sendiri, 
10. Hal jang lainlain jang tidak 

terseboet dalam peratoeran ini, dipoe 
toeskan oleh pemimpin pertandingan 
(competitieleider) mat gantinja. 

Eereprijs Pasar Gambir 
Wisselbeker 

Satoe medali perak besar 
dan 12 barang-barang, 
Satoe medali perak besar 
dan 12 barang-barang. 
Satoe medali tembaga besar 
dan 12 barang-barang, 
Satoe medali tembaga besar 

Prijs no 1 

Prijs no 2 

Prijs no3 

Prijs no 4   dan 12 barang barang. 
—.Oj
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| Kamermuzie cenda, ai 
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:? Es walind Petaka ' dinja 
- njikan oleh Mics X 

. “Lagoe lagoe extra | ane. — 
Nana 
Toembne : 

leh: 

& alan Shania orkest #aipimpin | PROGRAMMA S.R.V. 

.0leh tosan Gloendoeng.| 7 jer YPI. 2 Golflengte 62 m. 
ng “Selasa 238 Aug. 

" 3 da an bah Barat 

bar dan aa bar dagang | 730 Batu ek bah Indonesia 
»  Melandjoetkan Siudio| 745 Lagoe Melajoe 

.orkest, dipimpin oleh| g.— Peladi jaran wireng dari 
toean Da bang, dinja LN 

oleh Miss Netty|12,— stoej 

» t Ar Re o 24 Aug, 
| tang Radio T-chniek| G.— pagi dderan dan tjlem 

Lan oleh toean Soekijoen Reg poenga 
S9 Mn Tn Pa : 23 ya Panai 

|. penjiaran 5.30 sore rita ah Bara 
|. centoek Kienengan Dja| 5 45 2 Lagoe Djawa 

Hwa da Kat Wa 86.— , Banaran tembang oleh 
. Padoeka aa Wirjo R. Th. 8. Pa 

| ningrat 2. 1.— malam Persoverzcbt oleh t 
'x.. Tostoep & 'Soetadi 
TPENAI U E 7,30, Berita sk bah Indonesia 

»” HarmoniumOrkest,Peng| 745 ,  Lagoe Tionghoa 

| hiboer Hati“ Na Bh Klenengan dari Poero 
|. Cleh "nang aa MN hadiah dari Padoe 

“mi,  diojanjikan ole kaJmm ZHU KPAA 
Boenn Sjaugie : Mangkoevagoro VII. (Di 
Ditambah dengan lagoe relay oleh Mavro Maia- 

: "Tae merdoe ram 87,98 m) 

12,— oetoep 12,— , Toetoep 
: Kemis 25 , Kemis25 Aug. 

PMB 45 M, Batavia TE 190 im 5,30 sore Berita soerat kabar ball! 

Bandoeng II 108 M. hasa Barat 

'B,— sore Studio orkest, dipimpin S1 » AN Dn 
oleh Toean Gloendoeng, Pen 3 en J s 

dina tan Ala 'Toean 6.20 Hanan Melajoe 
an Miss Netty : , » 

6.50 Lagoe Arab 

Pn kagoe 7. — malam Hi Agama Islam, oleh 
meyr Koesno 

6,30 2 Alannjoatkan Na 730 , Hanin sk. bh, Indonesia 

mengadji @ er'an 145 Lagoe Soenda 
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5 Berita berita soerat cha 2 : 
ber dan chabar dagang Selasa 23Aug. 

5 M:landjoetkan Ketjapil 5.— sore Peladjaran tembang Ma 

orkeat ,Sekar Familie", . ijapat modern ol, Among 

dengantiada dinjaojikan, raras Mardi Islam 
dipimpin oleh t. R,| 6,30 , King plaat lagoe ma 

Emoeng Poerswinata tjam matjam 
2 Bean PA pa ane 8.45 , ng s3 tan dalam ba 

a I-lam oleh t. HLA. 
Salim Batavia 7,— malam San bangsa kera oleh 

»  Lagoe Arab modern di Dwidjadisastra 
aka oleh Enayat aa Baria 3: 2 Bai Ke 
encum 5 

'.  'Lagoe Tanah Seberang, .raton Soerakarta, aa 

Pen ana Hjanan Kang at ija 
sa 2330 Jang Khiem  Orkest djeng Soesoehoenan 

sega Da dipimpin | 4,— 2 TR 
oleh t. Lie Ton Fie ebo ug 

pifi30. »”  Toetoep “Ix0,— siang Peladjaran beksa Bedaja 
PMN 29 M dan Srimpi dari Keraton 

shtn— "mlam Jang Khiem Orkest| 2,— Toetoep 

ig »Toerg Nam” dipimpin| 5,— sore Kinderyar ana pim 

| 2 in oleh T Lie Ton Fie 4 pinan Tante Siti 

oleh 1130 .. Krontjong dan stamboelj 6,30 , Plaat plaat 1g Hawaiian 

12 — ' Toetoep : 646 Chabar Dag aara dalam bh 

5 00 Belanda dan berita pers 

: PROGRAMMA V.O.R.L 7,15 Ta Plaat plaat Ig Djawa 
Zender YDH. 7 golflengte 7,80, Pidato peri hal keseha 

. 107, 53 Meter 00 tan oleh padoeka na 
i 9 “Dr R Saleh Hofarts Ke 

| 5.— Nan Ke anak (00 raton Soerakata 

5 30 2 Lagee Melajoe 8,— ',  Plaatplaat lagoe Sijam 

h6— 7 Lagoe Djawa Bi bigo Ana em aa 

-5 1830: ' Berhenti 8 ngan ,ihe tsla 

: “1— malam Berita gk: bh Indonesia| waiian Band Ka 
. 7.25 - Lagoe krontjong Ka Manfag ag an ar ba 

1748 ,  Beritaek. bh, Soenda : engan Dar 8 a £ 

8,— - aa | Lagoe Anekawarna | doeka K RM irjodi- 

310 5 Naa Tp ag an sh Na 
184 8goe gambang kro Pe ce 

- mon ah Kemis 25 Aug. 

05 “pidato tentang 2 10,— pagi — Klenengan dari un 

Pm Ma Radio" : Ban Mjjos Sini 

ganj 930 ” agoe Soenda a 
eno an 2,—'lobor  Toetoep 
I Ter r. invbo 2d Kap 5.80 sore Plaat plaat lagoe Arab 

'5,— sore Logoe Soenda 1 6— | Ma an dengan Mes 

“1539 ,  - Lagoe' Hawaiian - ajja besar 
1, s Kengk Djawa 130 Fee Ann aa an an 

wig i 'iiagioooleh nj, joe'e 

j1 3 saia Aan bh Tadanora 8,— »  Blinden Tokkel Hof or- 

Pan . Lagos Ambon kest, hadiah Sri Baginda 

pa ma Sani . Berita sk bh Soenda | jang Moelja dan Bidjakss 
A3 Ne | Lagoe krontjong “na Kana Soesoehoe 

'&» Ketjapi orkeat ,,Pangloe | | nan diseling berita pers 
ya : pos Da oleh t b, Epen 12.— ,.  Toetoep 

Nie nanda Sik jp Sa ! 2RENJIARAN NIROM TIMOER 
2 8 Djawa Timoer 

en 40r8 « Kinderuurtje Ka on, KG ta 

#19 tante SOAP oi Sonebali aja 1 81, POIN II Aang 

LV »... Lagoe Krontjong aja Arcbipe s. Zonder 

2 830 »  Berbenti “ Djokja II 128 : Semarang II 111: 
24 an malam aa pe 2 Indonesia Bolo U 120. 

2 Ina goes Gamboes 
5 2 Mengadj:@ er'an'oleh Rd Sel : sa 23 Aug, 

£ Henna Inn Mamad)| 6.— sore Lagos lagoe Naaah 
»  Lagoe Loerki | . dan Stamboe 

» Memperdengarken ,8a-| 5.40 , Mendengarkan Wajang 
SEA an Aa oleh'toean ' Orang Ma 

anoewinangoen 8&,— Extra Pat Iem dimain 
L goes Melajoe kan didalam Studio Ni- 

: MOB, (Mrutbh Organ tom oleh Pat Iem Orkest 

2 Band) dipimpin oleh tosan' Oei 
»  Toetoep Tiang Kiet : .Lagoo Egypte Mesir 

Krontjong ka ) 

    

  

    

    
   

  

   

      

   

  

   

  

   

    

   

    

      

    

    

    

  
  
  

   

  

150, 

Pembalasan soerat sosrat 
kepandoean oleh P Doho 
Lagoe Soenda dinjanji 
kan oleh Nji. Moersih 
Berita sk. dan kabar da 
gang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe Hawaiian dimain 
kan oleh Hawaiian Syo 
copaters 
Lezing tentang hal pela 
djaran Nabi Kong Hoe 
Tjhoeoleh t TanSioe Hie 
Memperdengarkan s3oea 
ra dari Njai Demang Ma 
doeraras, 
Orkest Tionghoa medern 
»The Bright Stars“ atau 
"Bingsing” , di pimpin 
oleh t Tan Soen Han di 
dalam Studio Nirom dan 
memperdengarkan ma - 
tjam matjam lagoe Tiong 
hoa modern 
Membatja boekce de- 
ngan tembang Motjopat 
oleh t Sri Handjojokoe 
soema. Adapoen boekoe 
jang akan dibatjakannja 
ialah Serat Tjewporet, 
karangannja R Ng Rang 
gowarsito,  poedjangga 
besar di Soerakarta. 

1130 , Toetoep 
Rebo24 Aug 

630 pagi Lagos -Krontjong dan 
Stambosz! 

BI Toetoep 

5.— sore — Gending2 Djawa Tengab 
dari piringan hitam 
Peladjaran tembang oen 
toek anak anak dipimpin 
oleh t Suediono 
Njanjian dan Dongengan 
oleh dan oentoek anak 
anak dari oemoer 9 sam 
pai 13 th, serta pemba 
lasan soerat soerat oleh 
Tante Han 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas scerat soerat 
dan rapport rapport 
Disamboeng dengan zen 
der SRI 
Melandjoetkan siaran da 
ri Studio Nirom di Soe 
rabaia dan memperde 
ngarkan matjam matjam 
lagoe Tionghoa 
Harmonium Orkest di 
pimpin oleh t Ahmad 
Alamoedi didalam Studio 
Nirom dan memperde 
ngarkan lagoe Arab dan 
Melajoe dengan combina 
tie 
Toetoep 

Kemis 25 Aug. 
6.30 pagi Lagoe Tionghoa modern 

dari piring hitam 
aka Berhenti 
5.— sore  Lagoe Hawaiian dimain 

kan oleh , The Blus Ha 
waiian Bous" 
Lagoe Hindoestan dinja 
njikan oleh Surat Jan 
Lagoe Arab 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Memperdengarkan Deans 
Grand Opera dari Singa 
poera 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalsus soerat soerat 
dari rapport rapport 
Lagoe lagoe Arab 
Tafsir @oer'an oleh t. H. 
Macbfousd Sidik 
Lagoe Arab modern 
Mengadji @ber'an oleh £. 
Machmoed Sjaugi Al- 
Ajcebi 
Ketjapi Orkest ,Sirar 
Pasoendan” dipimpin O- 
leh toean Atmawidjaja 
didalam Studio Nirom 
dan  memperdengarkan 
matjam2 lagoe Soenda 

11,— ., Memperdengarkan Keto 
kran dari piring bitam 

11,30 , oetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 84 dari 11.00 t/m 12.00 
atas 205 m. -“West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg182, 'Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaia 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe. 
rabaja III 198, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Selasa, 23 Aug. 

030, 

6,50 

T.— walam 

ta 

Ta" » 

1,80, 

8.— » 

10.— » 

5,30 , 

6.— ” 

7.— malam 

Ka 

2 RU 

ta 

8,30 , 

11.30 

5,30 

540 , 
6.— » 

640 , 

7.— malam 

na 

1.20 
130 

8,15 
8.30 

3 

Ie un 

5.03 sore Song Write Oycles 
8&.— Operette muziek 
G0 Concert 
7.— malam Perkabaran   120 , Tentang penjiaran pro- 

gramma 
Kah 3 Melardjoetkan Concert 
UPS Penjiaran NICRO 
B0 “3 Paris Maseille 
840, Concert 
9,10, Van Beethoven cycles 
9.58 , Berita koers 
or Bintang film Djermon 

19.30 2 — Lagoe dansa 
Toetoep 

Rebo, 24 Aup. 
6,30 pagi Peladjaran gymnastiek 
845 , Lagoe2 dari gramopb. 
Tol, Melandjoetkan Mursiek 

gramophoon 
SN Toetoep 

1103 siang Ochtend varia 
1140 Penjiaran oentoek orang 

orang sakit 
12,— Matinee concert 
1,— liobor Xyclophoon 
12011) Perkabaran 
ar »Bosworih“ Band 
220 Mengoelangi perkabaran 
DO Tg Toetoep 
5.03 sore Hans Bund en Heins 

Wehner 
6— Het omroep orkest 
G30 “ig Viool Concert 
7.—: malam Perkabaran 
120, Pemand. programma 
Tea Lagoe lagoe Hawaiian 
Ae Tentang kesoekarannja 

dalam pendidikan 
SO »Paljas" van Leonvacalle 
RO Ooncert 
993 Berita koers 

10.01 , Concert 
1030 Hariy Leader's Orkest 
MM 'Toetoep 

Kemis, 25 Aug 
6,30 pagi  Gymnastiek 
645 L:goe gramofoon 
101 , Idem 
8— Berhenti 
I— Pemboskaan 
11,03 siang Orkest 
1140 » » Morgenwij ling” 
12.— Piano € »cert 
235 Lagoe Cinema Orgel 
12.50 , Carel van der Biji Trio 
1,20 lohor P-rkabaran 
K2 1 Orkest 
2A Mengoelangi perkabaran 
230.» Toctoep 
5.— sore  Pemboekaan 
5.03, Beberapa  lagoe2 oleh 

Alfredo Campoli 
8.— -, ARENDSNEST 
8,30 , Sgmre Seleste Octet 
.— malam Perkabaran 

TO “2 Tentang penjiaran pro 
gramma 

Te »Concert Popoeler” 
150 » Pemd, loear negeri oleh 

t, JH Ritmann, boofd- 
redacteur dari sk Bata- 
viaasch Nieuwsblad” 

810 , Concert 
8.40 , Njarjian dan dansa dari 

Scandinavia 
9.— Concertj 
9,58 , Berita koers 

1901 “» Finale jg beranekawana 
ll,— , Toetoep 

B. R. V. 

Batavia I 157,289 m. Batavia II 81, 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Selasa, 23 Aug. 
7,— malam Vocaal : Semoea zenders 

  
8— , Amsterdamsche Beurs 
8,10 , Lagoe jg menjenangkan 
3 apa Lagoe Hawaiian 
9,— Orkest 
10— Ambrose en ziju Band 

10,30 Zigeuner Melodien 
1LSO When my dreamboat cc- 

mes home 
11.— Toetaep 

”Reb 0, 24 Aug, 
T.— pagi Muziek gramofoon 
A30 ea Berita Pers 
7,45 Beberapa lagoe lagoe 
2,30 lobor Toetoep 
b.— #ore.  Peladjaran gymnastiek : 

Stadezender 
5— Beberapa njanjian : Ar- 

chipelzender 
Sa Musiek gramophoon 
549» Penjiaran oentoek anak2 
645 , Perkabaran: Archipelz. 
8.45 Lagoe lagoe jang menje- 

nagkan : Stadezender 
7.— malam Instrumentasi solisten : 

Semoea zenders 
TO Lagoe Marzch 
TA Pemand, loear negeri 
8&— Njanjian dari anak anak 
8380, Cinema Orgelsoli 
AL 3 Rakasts ya 
930 Concert 
945 , Adalbert Lutter 

10.20 2 B- berapa lagoe lagoe 
1l— , Toetoep 

Kemis, 25 Aug. 
T,— pagi Lagoe gramu foon 
730 , B-rita berita pers 
1.45 Programma anekawarng 
2 30 lohor Toetoep 
5,— Bore  Lagoe pertjintaan 
6— , Orkest 
830 Beberapalagoe lagoe 
645 Berita pers 
7, — malam Draaiorgel 
TS» Pidato oleh toean Mr P 

| G Bloys v. Treslongprins 
10 Lagoe anekawarna 
8,— Phohi Relay 
210 Lagoe gramofoon 
815 , Lagoe piano oleh toean 

E. van Rhoon 
9,— Orkest 
010 “3 Boris Lensky trio 
940 , Snnate 

11015 , BRV Swing Sehool 
Ana Toetoep 
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Oleh David Spencer (Student di Cambridge) via , Antara" 

Keadaan peladjar2 tidak dapat di| 
pisahkan dari keadaan pemoeda os 
moemnja, Demikian poela kita Ihat| 
di Britania atau Ioggeris. Satoe kedja 
dian penting dalam doenia pemoeda| 
disana ialah pendirian dari ,tbe Bri| 
tish Youth Pesce Assembly" (Himpoe 

nan Pemoeda Inggeris oentoek Perda) 
maizn), kelak sesoedah Kongres Pe| 

moeda Sedoenia di langscengkan di| 

pada boelan Sept. th. 1936./- Ganeve | 
BYPA (British Yuuth Pesce Assem 

bly) ateu bimpoenan pemoeda oentoek 
perdamaian jang terseboet diatas itoe 
senantiasa beroesaha bosat menggerak 

| kan pemoeda Britania dslam arah 
toedjoeannja. Hampir semoea perkoem 
poelan pemoeda di Inggeriss baik po 
litiek, soc'aal culureel atau jang der 

agama sekarang mempoenjai 
hreboengan dengan BYPA. Bagian 
BYPA dalam Kongres Pemoeda Sedoe 
nja jang sekaraug dilangsoengkan di 
Amerika soenggoeh tidak ketjil. 

Azas atzu sendi BYPA jang teroeta 
ma ialah bahwa perdamaian banja 
mowngkin didapati apabila didapati 
'poela ,scial justice“ atau keadilan 
scciaal. Sebab itoe kita tiada berhen 

tinja boeat mengandjoerkan perto 

longan oentoek Tiongkok dan Spanjol, 

Di Inggeris kita adakan campagnesse| 
paja tiap daerah mempoenj:i sematjam 
madjelis pemoeda oentoek perdamaian. 
Oesaha lain lainnja ialah misaloja 

5 Lembaran ketiga i 

Kegiatan kaoem Studenten 

  

sion and contrary to the best in- 
terest of their development. 

We as British Youil bumbly con- 
fess to our natioual sense of sin in 
tome aspects cf colonisl administra- 
tion 

(Kita berpendirian bahwa keada 
an jang menjebabkan soeatoe neger 
atau ra”jat dikoeasai oleb negeri lain 
serta dipsrintah dengan tjara jang 
menghawbat kemadjoean dan kepen 
tingan ra'jat jang diperintah itoe, 
adalah bertentangan dengan Toehan 
dan persaudaraan manoesia). 

Resolusi ini memboektikan bahwa 
kita insjaf benar ekan soal-soal jang 
berhoeboengan dengan pemerintahan 
djadjahan. Soenggoehpoen kaoem stu 
denten mendjadi bagian poela dari 
pergerakan pemoeda pada oemoemnj: 
tetapi mereka djoega mewmpoenjai 
tjita-ijita dan oesaba jang choesoes. 

Disemoea Uaiversiteit misalnja di 
adakan gerakan oentoek mengoem 
pocikan soesoe | melk) dan oeang boeat 
dikirim ke Spanjol, gerakan mana te- 
lah berhatsil dengan bagoes. Sapoe- 
loeh r.boe kaleng soesoe dapat dikirim- 
ke Spanjol sedangkan di Cimbridge 
U riversiteit sadja bisa dikosmpoelkao 
2000 pound sterling. 

Boleh djadi hasil jang menjenang 
kan itoe soedah didapati kareua se 
orang student dari Cambridge Usiver 
siteit, John Cr ford, telah toeroet pe 

beycot dari barang2 Japan, protest' rang dengan brigadei: ternasional d.n 
terhadep kedjadian2 di Austrian dan 
Checo Slovakia sedangkar waktoe ini 
kita bekerdja giat poela oentoek men 
dapatkan pertolongan boeat ra'jat Spa 
njol. Lain dari itoe kita bericbtiar 
boeat mendapatkan ,Youth Char 
ter”, ialah sematjam Piagam Pemoe 
da jang akan memoeat dan memper 
hatikan tjita-tjita dan Peinginan pe- 
moeda, 

Demikianlah nampak dengan njata 
bahwa pemoeda Inggeris dan peladjar 
peladjar istimewa mendjadi sedar dan 
insjaf atas tanggoengan djawab jang 

mendjadi beban, kewadjibannja. Da 
lam kesedaran terseboet itoe adalah 
penting motie jang diambi: oleh 
pertemoean dari perkoempoelan2 pes 

moeda Ioggeris jang berdasar agama 

(ketjoeali pensoeda katboliek) Perte 
moean itoe dikoendjoengi oleh koe 
rang lebih seriboe pemoeda sedang 

isotie atau resolusi berbosnji seperti 

berikoet : 

» We believethat it is a denial of 
the latherhood of God, wich must 
mean also the brotberhood of main, 
that there should exist conditions in 
wich one csuntry dominates another, 

places the peoples of other nations 
in a state of subjection and governs 
those peoples in a epirit of repres- 
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Gedong Borsumjj baroe. 

di Semarang. 
Dari Semarang dikabarkan oleh 

Aneta, bahwa Borsumij telah memoe- 
toeskan dengan pasti akan mendirikan 
gedoeng baroe jg modern di Semarang 
ditempat jang kini masih ada berdiri 
gedoeng lama jang akan dirombak. 
Poen roeangan goedang akan diloeas- 
kan djoega. Pemboeatan gedoeng baroe 
itoe akan diserahkan kepada Blanken- 
burg di Betawi. 

mn 9 — 

Seorang Commies terssngkoet 
dalam penjiaran. oeang palsoe 

Pada dewasa ini dilingkoengan SJS| 
di Semarang mendjadi gempar, berhoe 
boeng dengan seorang Commiss nama 
8. telah ditangkap terdakwa tersavg 
koet dalam penjiaran oeang pitjisav 

  

binasa di Spanyol, Kioi siudent2 dari 
Cambridge dan Oxford sedang beker 
dja giat oentoek mengoempoelkan 
osang bbeat dizirimkan kepada stu 
dent2 di Tiongkok. Pelbagai demon 
statie centoek perdamaian berkali2 di 
adakan oleh kita, misaluja pada tanggal 

berdjoemlah 500 orang kita mengada 

siteit kita sebarkan tidak koereng dari 
70.C00 (toedjoe poeloeh riboe) pam 
Hat 5 : 

Begitoepoen djoega sebagian dari 

terhadap keinginan2 dari djadjahan 
'djadjahan Inggeris. Student student 

poenjai pekoempoelan nasional, Makin 
lama makin banjak djoemlah pemoe 
da loggeris jang mengarti akan keingi 
nan ludia boeat merdeka malahan ke 
tika di Lovden diadakan demonstratie 
oeatsuek kemerdekaan India tidak se 
dikit djoemlah student Inggeris jg toe 
roet. 

Demikianlah sgatoe dosa tjonto se 
kedar osentoek mengabarkan bagai 
mana keadaan pemoeda Inggeris, pela 
ajar peladjarnja istimewa. 

penangkapan mana atas perintah dari 
politie Pekalongan. 

8. beberapa bari jl telah datang dan 
membajar pada seorang doekoen di 
Pekalongan, sedjoemlah 30 pitjisan jg 
mana ternjata palsoe. - 

Ini bal baroe dapat diketahoei, sete 
-Ilah sidoekoen itoe hendak meneboes 

barang diroemah gadai, politie dimin 
ta tjampoer tangan dan sidoekoen tsb 
menoetoerkan bahwa pitjisan itoe da 
pat diterima dari Commies SJS nama8 

Sementara S8 dalam tahanan, me 
noenggoe pemeriksaan jg lebih landjoet 

— 9 sam 

Pelaboehan pesawat Air ,Oantas« 

Di Soerabaja 
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan, 

bahwa pelaboehan ketjil goena mene 
rima kedatangan pesawat air , @ intas“ 
dikerdjakan dengan ladjoe. Steigernja 
soedah hampir selesai, Pada pengba 
bisap boelan ini stationnja akan bis: 
dipakai djvega. 

“Dari fihak @intas sendiri didengar 
kabar, bahwa ada niatan oentoek ter 
bang pada malam hari, Oleh karena 
itoe perloe diadakan persediaan perse 
diaan, 

| Oentoek hal ini maka direktoer 
@intas, jaitoe t, Huison Frisch, jang   

PPNI mna ey Pa 

pada bari Djoem'at sore telah sampai 
(di S'baja dergan pesawat terbang, te: 
lah mengadakan moesjawarah di Bin 
doeng dengan Dept. Verkeer en Wa- 
terstaat, TPP 

Tidak lama lagi diSingapoera akan 
selesai poela lapang oentoek toeroen, 
jg pada malam barinja dipasang enam 
'jabja lampoe jg teragn, Lapang itoe 
pandjangoja 400 meter. 

—O— 

Doenia goeroe. 

Boeat sementara waktoe diserahi 
dengan djabatan bulprnderwijzsres ps 
da Inlandsch Lager Oaderwijs ditem 
patkan pada Openbare Inlandeche 
Meisjesvervolgecbool di Prambauan 
(Djokjakarta) jang diboeka pada tang 
gal 1 Agoestoes jang baroe laloe, No 
nah Raden Roro Svuejava, jang dibe 
lakang hari candidaats-bulponderwij 
Izeres pada onderwijs terseboet, 

Boeat s:mentara waktoe diserahi de 
ngan djabatan hulponderwijzeres pada 
Inlandech Lager Oaderwij3 ditempat 
kan pada 3ie Openbare Inlandsche 
Meisjesvervolgschool di Djokjakarta, 
Nonah Raden Roro Soeratilah, jang 
dibelakang hari candidaat-hulponder 
Wijzsres pada onderwijs terseboet. 

Dipindahkan dari Openbare Inland 
eche Vervolgschool di Ngrampal (Sra 
gm), ke 3le Opevbare I-.landeche 
Vervolgschool di Srager, tosan Toegi 
man alias Sitaatmadja, schoolhoofd 
(2de cat) Has 

Dipindahkan dari Openbare Ialand 
sche Vervolgsehnol di Tirtamaja (Wo 
nogiri), ke 2de Openbare Inlandsche 
Vervolgschool di Batoeretoa, toeao Ra 
den Duelbasar alias Dirdjaatmadja, 
schoolhoofd (2de cat.). 

Dipiudahkan dari late Opeobare In 
land:che Vervolgechool di Batoeretaa 
(Wonogiri) ke 2de Openbare Iniand 

pada tanggal 1 Agoestoes jang baroe 
laloe di Batoeretaa, toean Gigoeng 
alias S. Dwidjapranawa, schoolhoofd 
(2de cat.) : 

Dipindahkan dari Ise Openbare Ini. 
Vervolgschool di Batoeretna (Wono 
giri) ke 2le Openbare Ini, Vervolg- 
school di Batoeretna, toean Soepena, 
seorang goeroe- bantoe. 

Dipindabkan dari Iste Openbare Inl. 
Vervolgschool di Batoeretna ke 2de 
Opeubare Inl. Vervolgschool di Batoe 
retna (Wonogiri) jang telah diboeka 
pada tanggil 1 Agoestoes jang baroe 
laloe, tosean Siswahandaja, seorang gos 
roe bantoe. Mena 

Dipindahkan dari Openbare Inl 
Vervolgechool di Poermavtara (Wono 
giri) ke Opeubare Ial. Vervolgschool 
di Ngadire ja (Wonogiri). toean Saki- 
man alias Sissoebrata, schoolhoofd f2de. 
cat). 

Boeat sementara waktoe diserahi de 

pada Opeubare Vervolgechool di Tjam 

school di Bindjai ke Meisjesvervolg- 

1 Augustus jang baroe laloe di Geu 

ujonja Sjabkoebandi. 
Dipindahkan dari 

school jang telah diboeka pada targgal 
1 Augustus jang baroe laloe di Geu 
roegoe, wad. gneros bantoe Boemipoe 
tera, nonah N FZ Ismail, 

Boeat sementara waktoe diserahi 
dengan djabatan schoolhoofd (21e cat.) 
pada Openbare Msisjesvarvolgschool 
jang telah diboeka pada tanggal 1 
Augustus jang baroe laloe di Pangka 
lanbrandan, nonah Adawiah, jang di 
belakang hari wad. goeroe bantoe 
Boemipoetera pada Openbare Meisjes 
vervolgschool di Pematangsiantar. 

Boeat sementara waktoe diserahi de 
ngan djabatan schoolboofd (2de cat.) 
pada Openbare Meisjesvervolgschool 
di Bindjai, Nona Chadidjah, jg dibela 
kang hari wad goeroe bantoe pada 
Openbare Meisjesvervolgschool di: 
Medan. : 

Boeat sementara waktse diserahi 
oentoek memegang djabatan goeroe 
bantoe Bsemipoetera pada Meisjesver 
volgschool di Medan, Nona Noerbiiti, 
jg dibelakang bari kandidat goeroe 
bantoe, sekarang volksonderwijzores di 
Stabat. Bag Fake 

Keperloeon textiel - 

Perkoempoelan baroe. 
Sebagaimana telah diketahoei, pada 

tanggal 1 Augut. 1938 jang baroe Ia 
loe di Soerabaja telab didirikan seboe 
ah perkoempoelan baroe oleb textiel 
fabrikant2 jg ternama di Djawa Ti- 
moer,ja'ni perkoempoelan “Nederland 

fabrikanten”. 
Menjamboeng atas rapat pendirian, 

maka pada tanggal 15 Augustus jang 
baroe laloe soedah dilangsoengkan ra 
pat kedoea lagi, dalam mana boeat se 
mentara waktoe telah dibentoek bes 
tuur daripada perkoempoelan terseboet 
jang terdiri dari” toean-toean :   sch Indische Vereeniging van Textiel | 

1. Tan Tjiang Ling (Directeur dari 
pada N. V, Textielfabriek ,Kasri“), 
sebagai voorzitter, 

N. V. Textiel Industrie , Java"), seba 
gai Vice- Voorzitter, 

3. Brahim Baswedan (Directeur dari 
pada Bootweverij ,Bagong Djoewi- 
agan”) sebagai Cummissaris. 

4. Alsaid bin Awad Martak (| Direc 
teur daripada Texuielfabriek , Martak, 
sebagai Commissaris. 

5. Mr. PG Jansen (Secretaris dari 
pada Verg. ,Ned-Iud, Fabrikaat“) se 
bagai Sec.-Penuingmeester (Sveara ad- 
Y.seur). 

Sesoedahnja bertuu:formatie ini telah 
selesai, maka oleh karena voorz ja'ni 
toean Tan Tjiang Ling, tidak berha 
dhir maka dilandjoetkanlah rapat tsb. 
Ijoega dengan dipimpin olah vice voor 
zitternja ja'oi tocan CH Caals, 

Bsstuur terseboet akan memikirkan 
terhadap expansie daripada Textiel- 
Vereeniging di Djawa Timoer, Ujawa 
Tengah dan Djawa Barat dan djsega 
akan menjoesoen statuten dan Huis- 
boudelijke reglementnja. 

Sesoedahoja mendapst parsetoedjoen 
daripada Pemerintah, maka besiuur 
ini akan diganti dengan bestuur defi 
nitief. 

Didalam szisnja selandjoetnja di 
poetoeskan djoega, bahwa textielveree 
oiging jang didirikan ini akan mem 
perhoeboengkan pada Vereeniging 
»Nederlandseh-Indisch Fabrikaat", 

OS isi 
Penangkapan peng eroes Comite 

amal Tiongkok 

Di Sindang Laoet dan 
Brebes. 

“Antara“ meadapat kabar, bahwa 
pada tgl. 16 Augt, 1938 jbl, tocan| Set 

0) Bajon, diSindang Laoet soe|missise maka dibeatak oleh golongan 
sche Vervolgechool jang telah diboeka | dah ditangkap, ditoedoeh telah me-| Kiescomite (t. Winjodipoero) dan soe 

ogadakan peniposan oeang, dengan dah tentoe dengan keadaan demikian 

ijalan memakai nama Comite Amal 
Tisngkok, Terdakwa mengadakan 2|sedang orang orang jg mengakoe tadi 
comite amal, jaitoe di Tjiledoek dan|katanjs disoeroeh oleh Parindra, dan 

Brebes. Tentang kedjadian di Tjile- 
ioek ia tidak ditahan skan tetapi di 
perbal, kemoedian ia dihoekoem doea 
boelan pendjara. 

Tentang kedjadian di Brebes, ia di 
tangkap dan ditahan, kemoedian men | tidak mempoenjai hak boeat menjetem. 
dapat boekoeman poela 1 boelan pen 
djara, Menoeroet pemeriksaan Landge 
recht kedapatan perkiraan oeang be- 
toel, dan barang barang jang lain tjo 
tjok, djadi tidak ada pelanggaran apa 
apa, laloe ia dibebaskan. Tosan Bajon 
ini edalah anggota Gerindo di Sindang 
Laoet. 

-—@ . 

Seroean Islamiet'sche , Jeugdbe 
Wweging” di Koepang 

» Antara" diminta menjiarkan seroea-i 
I1 November jang lalos ini. Dengan | ngan djabatan schoolhoofd (Iste cat,)| dibawah ini : 

Atas nama Islamietische Jeugd 
kan demonstratie perdamaian di Lon pajagian (Celebes dan Onderhoorighe |beweging Koepang (Timor). kami 

den. Dan pada waktoe diadakau bcotj den), t. Soeltani jang dibelakang bari | mengchabarkan kepada semoea sdr sdr 
race atau perlombaan meudajoeng ar| Inlandsch onderwijzer pada Openbare | nahwa kami akan mengadakan, Taman 

tara Cambridge dan Oxford Uuiverj Hollandscne School di Bandjarmasin, | Pembatjaan“. Oamoem tentne mengeta 
Dipindahkan dari Meisjesvervolg- | hoci keadaan oemmat Islam di Timoer, 

Ii Koepang choessesnja moendoer se 
school jang telah diboeka pada tanggal | moendoernja, Besar pengharapan kami 

8 : Dan ALS sdr sdr, didalam Islam, soedi mengha 

peladjar peladjar Inggeris telah insjaf|roegoe, wad. schoolhoofi (2de' cat),| diahkan boekoe boekoe oentoek mak- 
soed kami itoe, Moedah moedahan se 

1jahai | S Meisjesvervolg |roean dari Timoer ini mendapat sam 

India jang berada di laggeris mem|echool di Tapa'toean ke Meisjesvervolg | boetan ramai dari sdr sdr, Amin. 

A, M Salia, peneelis IJ B. 
Sel Gg ain 

Perkoempoelan re-erve off'cieren 
mengadakan rapat tahoeaan 

Di Malang. 

Aneta mengabarkan, bahwa perk. 
reserve off.cieren pada tg 20—21 Aug 
telah mengadakan rapat tahoenan di 
Malang. Dalam rapat tahoenan itoe pa 
sooekau Malang memberikan demon- 
stratie perang. Kemoedian diterima sen 
diri olek bestuur gemeente. 

Pada hari Minggoe pagi telah diada 
kan rapat terboeka, Minggoe siang di 
adakan lunch | makanan) jg dikoendjoe 
ngi djoega oleh komendan lasjkar, ko 
mendan marine dari S'baia dll opsir 
marine dan lasjkar darat. (Aneta). 

soon | sena 

Zetel Hoofdbestuur PISI 

»Antara“ diminta menjiarkan, bahwa 
menoeroet postoesan Kongres ke 3 dari 
PISI di Djember, maka kedoedoekan 
boofdbestuur soedah dipindahkan dari 
Probolinggo ke Soerabaja, dan adree 
soerat soerat haroes dialamatkan ke 
pada PB baroe, p/a toean H. Dachtan 
Maspati 1—5 atau Kramat Gantoeng 
81 Soerabaja. 

t — Oi — 

Kesoedahannja Herstemming di 
Soerabaja 

“ Kemenangan fihak 
Parindra. 

Kesoedahannja perhitoengannja 806 
ara pada hari Saptoe jang baroe laloe 
moelai djam 4 siang, maka dalam 
berstemming ini terojata terpilih oen 
toek mengisi 5 koersi lagi jalah tt. 
Lumenta, Radjamin, Soediro, Soewan 
dan toean Tuwanakotta, Semoea dari   candidaten Parindra Gerindo 

  

2. CO. H. Caals (D'regbeur daripada 

       
    

      
      
      

      
    
   

    
       

  

Sekian Aneta." 
Da MA 

Pembantoe kita sendiri menoelis se 
perti berikoet : 

Sesoedah diadakan pemilihan jang 
kedoea kalinja, maka peperiksaan se 
bagai berikoet, dan peperiksaan com- 
missie moelai djam 7.30 pagi hingga 
3 sore dengan tidak berentinja. 
Nama candidaat stemkantoren, 
Parindra Gerindo I II il IV totaal 
Hendrik Althin 

      

Lumenta 236 420 306 80 1042 
Radjamin, 251 468 327 87 1133 
Soedirc, (Garia- 
do) 267 413 316 81 1137 
Soeman R. 245 449 308 81 1083 
TuwanakottaJ F. 237 439 308 77 1061 

Kiescomite (Wildsgroep) 
Abd. Soekcer, mas 93 250 275 62 680 
ajat, 129 281 285 68 763 
Asal D. Winoto, 112 256 263 64 694 
Askaboel Djnjo- 
pranoto M. Ng. 94 234 261 62 651 
S, Soerowij mo 127 283 269 68 747 

Jang datang memilih boeat district 
1 11 NI IV Totaal 

Lai 385 745 646 158 1934 
tidakejabada 14 21 32 7 73 

djoemlah jg sjah ada 1861 

Terdjadi jincident. 

Diwaktoe diadakan pemilihan pada 
tg. 18 ib, maka tidak tersangka sangka 
telah terdjadi doea incident, dan me 
noeroet kabar doedoeknja perkara 
demikian. 

Di distrik 1 (Ketabang) seorang 
mepgakoei ada hak memilih, dan itoe 
waktoe ditoendjoekkan oleh wijk 
commissaris Parindra soepaja memin 
ta duplicaatnja oproepingskaart, 

Sesoedah dimoeka voorzitter com 

ini dengan sigera dipasrahkan politie, 

kedoea doeanja ditahan oleh politie 
s3hingga sekarang. 

Kedjadian poela di Stadstuin, seo 
rang jang mengakoe mempoenjai hak 
menjetem, padahal sesoenggoehnja ia 

Sesoedah diadakan peperiksaan, ma 
ka orang jang mengakoe tadi katanja 
disoeroeh oleh Ajat dari pihak Kies 
comite, akan tetapi tahoe karena apa 
perkara ini tidak mendjadi oeroesan 
poela. 

  

  

  

Examen mengetik 

Pada Cursus Typen 
»De Expres', 

Soedah poela dilangsoengkan pada 
hari 21/8 1938 dari djam 6 sampai 8 
petang. Toean Mr, Dr. Hszairin, jang 
karena djabatannja di Andalas, terpak 
sa meninggalkan kota ini, sebagai ke 
toea Examencommissie digantikan 
olek t, Drs Socbroto. Berhoeboeng de 
ngan beliau ini berhalangan hadlir 
sebab sedang beroeroesan tentang ke 

pentingan rakjat, examen teb, dilakoe 

kan dibawah pimpinan secretzris t. R. 
Soerjodipoetro sebagai wakil ketoea, 
dan commissaris t. Z. Sanibar se 
bagai wakil secretaris, :. 

Dari 6 kandidat jang dikenakan 2 

cursus menempoeh oedjian, 5 orang & 

jang datang, dan dengan rachmat “ 

Toehan, kel malimanja loeloes dengan 
angka angka jg boleh dibavggakan: 
t.E. Soehada 8 plus, tt, Tabranie, 
Siswojo, E. Djahadi dan Mardi ma- 
sing masing dengan angka 7, 

Ketjepatan jg diperoleh paling sedi 
kit 150, dan jg paling tjepat 257 let- 
ter per menit, 

T. Soebada menerima poedjian extra 
dari commissie berhoeboeng dengan 
pekerdjaannja jg loear biasa, karena 
ia menoendjoekkan ketjakapan jg ti 
dak kalah dengan orang orang jg te 
lah agak lama berpraktijk bekerdja 
dengan mesin toelis dikantor2. Disam- 
ping ketjepatan jg 257 letter itos ia 
hanja membikin kesalahan 0,7 letter 
per menit, 

Satoe akibatjg mengagoemkan, wa- 
laupoen dengan itoe, record examen 
» De Expres” ketjepatan 265 letter 
dengan salah 0,6 diatas nama sinjo 
Trisoelo, beloem dapat dipetjahkan. 

20 KY ea 

  

sThe Man Who Changed 
His Mind” 

Moelai kemarin malam dan malam beri 
koetnja, gedoeng Bioscoop ”Alhambra” 
di Pasar Sawah-Besar, Betawi, akan 
mempertoendjoekkan film "The Man 
Who Changed his Mind”, Film ini 
adalah mentjeriterakan riwajatoja seo 
rang dokter gila jang telah berhasil    



  

akan mendapat soeatoe pendapatan 
baree. Satoe pendapatan jg bersifat 
iblis, oleh karena dengan pendapatan 
baroe ini dokter terseboel bisa mema 
inkan otak manoesia, Adapoen jang 
memegang rol didalam film ini, ialah 
seorang bintang film jaug ta'asing Ia 
gi bawapja bagi penonton, ja'ni Boris 

arloff. Roepanja segala riwajat jang 
ditjeriterakan didalam film ini agak 
menakoetkan djoega, ketika dokter 
itoe bersikap akan membalas dendam 
oleh karena pendapatannja itoe tidak 
diakoei sah oleh orang: berilmoe.- 

Maka saksikanlah film jang hebat 
dan menakoetkan ini. 

On 
»Tjiseng Wanara 

Di Schbou wburg Betawi 

— Atas oesaha Kunst dan Toneelveree 
niging "Gending Karesmen“ Bogor 
maka malam Minggoe jl di Stads 
schouwburg Betawi telah dipertoen 
djoekkan toneel, saengambil tjeritera 
»Tjioeng Wanara“ 

Jang mengoendjoengi boleh dibi 
lang tjoekoep djnegs, begitoe djoega 
kita lihat Regent Bstawi dan M-ester 
dengan Raden Ajoenja, dan lain intel 
lectuselen bangsa kita banjak djoega 
jang hadlir. Poekoel 8 tampil kemoeka 
seorang poeteri diterangkannja mak 
soednja ini pertoendj »ekan jaitoe oen 
toek menolong Siichting Tolong Sakit 
dan Sengs:ra, 

Sebagai bedrijf pertama kita libat 
tari Serimpi dan setelah itoe baroe 
hoofdtoneel dimoelainja. Dengan lao 
tjar sekali bedrijf pertama diganti oleh 
bedsijf kedoea dau seteroesnja dan ki 
ra kira poekoel 12 lebih sedikit perma 
inan ditoetoep dengan selamat 

ae ma 

Permoelaan Posasa dan Hari 
Raja Idil Fitri 

Jg ditetapkan oleh PPDP 

Karena menoeroet verslag poetoes 
an congres PPDP (prerhiwps»enao 
Penghoeloe Dan Pegawainja) tentang 
permoelaan Poeasa dan hari Llulfitri, 
jg dikirimkan oleh seorang medewer 
ker dengan kawat itoe hari menda 
tangkan ragos ragoe dan koerang leng 
kapnja, maka ANETA telah minta ke 
terangan kepada Hoofibestuur PPDP 

“lebih djaceh berhoeboeng dengan fat 
sal diatas, 

Djawaban pengoeroes Besar PPDP 
jalah sebagai dibawah ini: 

»Permoelaan Poeasa tahoen Hidjrab 
1357 (ini tahoen) djatoeh pada hari 
Selasa 25 October '38 dan hari raja 
Idulf:tri djatoeh pada hari Kemis 24 
November 1933, Semoea itoe ketjoeali 
kalau ada roe'jat (dapat melihat tang 
gal) sebeloemnja. Djadi kalau sebeloem 
nja orang dapat melihat tanggal satoe 
nja boelan Poeasa (Ramdan) dan tg 
satoenja boelan Sjawal, maka keteta 
pan itce laloe beroebah menoercet 
ros'jat tadi“, (ANETA) 

mana 

JOP Djzkarta 

. Mengadakan rapat 
anggauta loear biasa 

Sebagaimana diberitahoekan lebih 
doeloe, JOP tjabang Djakarta telah 
ngadakan rapat anggauta loear biasa 
bertempat digedoeng sekolah mene- 
ngah Moehammadij ih, dengan menda 
pat koendjosengan memoeaskan-.sekali, 
baik dari poetera poetera maosepoen 

' dari poeteri poeteri JOP. Poekoel 9,30 
rapat diboeka oleh Voorzitter, sebagai 
mana biasa ia membilang terima kasih 
banjak kepada jang datang dan seba 
gai oleh2 dengan penting dan ringkas 
ditoetoerkan hasil pilihan Gemeente 

Setelah itoe laloe dipersilahkan Ke- 
toea Hoofdbestuur 'j.i. Toean Adil 
membentangkan maksoed dau toedjoe 
-annja JO,P, Sebagai agenda ketiga 
tosan I, Wiraatmadjs, penoelis kedoea 
dari Hoofibestuur Pasoendan, membi 
tjarakan pandjang lebar pendidikan 
pemoeda | jeugdopvoeding |, diambil- 
nja ftjonto2,. bagaimana pendidikan 
di loear Negeri seperti di Djerman, 
Italia dsb, 

Berhoeboeng ada keperloean jg lain, 
poekoel 11 pembitjaraan jg penting 
itoe haroes diberentikan dengan me 
mosaskan sekali kepada jg hadir, La 
loe diadakan bestuurmededeeling dan 
kira kira poekoel 12,30 rapat jg pen- 
ting ini ditoetoep dengan selamat, 

Soal kolonisasi dan penganggoeran 
dalam Pedjambon 

Kemaren (Senen) VR, mendengar- 
kan djawab wakil pemerintah, t. Ent- 
hoven dalam termija kedoea, jaitoe 
tentang penganggoeran dan kolonisasi 
Berhoeboeng dengan ini maka t. Eat- 
hoven membitjarakan mosi jang dia 
djoekan oleh Soeroso dan Ko Kwat 
Tiong, sambil mengatakan. bahwa ban 
toean baroe itoe sebagai bantoean oen 
toek pemberhentian kerdja sementara 
waktoe. (Aneta). 

— 0 — 

Hikmat, 

Telah tiba dimedja redaksi nomor 
pertama daripada madjallah , Hikmat” 
jang diniatkan boeat sementara wak 

besar, isinja artikel? Agama Islam 
dan tentang Tionghoa Islam, Redaksi 
dan administrasi di Laboeanweg 443 E, 
Medan, sedang” pemimpinnja tocan 
Lim Kie Chie Ar. 

Harga langganan sekwartaal 45 sen, 
setahoen f 1.50 bosat Indonesia, se- 
dang boeat loear Indonesia f 1.80 .se- 
tahoennja. 

map Pa Tab ti 
Wakil Timoer speciaal didalam 

Volksraad 

Terseboet seboet 
doea nama 

»Antara“ mendapat kabar, bahwa 
dengan kangatnja gerakan dari pihak 
orang Timor baik ditanah Timor maoe 
poen diloearnja oentoek mendoedoek 
kan wakilvja jang speciaal, terseboet 
seboet poela doea pama jang dirasa 
mampoe, mewakili Timor didalam 
Volkeraad dan djoega mempoenja 
pengikoet jang tidak ketjil artinja. 
Kedoea toean toean itoe adalah: I. R. 
Lobo, douane ambtenaar di Batavis 
tJ J. Detnag bestuursassistent di Savoe, 
Disamping itoe Ovmite Kesedarau R:jat 
Timoer sedang mengoempoelkan soen 
ra jang boelat oentoek memadjoekan 
satoe candidaat sadja, jang diharapkan 
oja dapat doedoek didalam Volksraad 
baik dengan djalan pilihan masepoep 
dengan djalan angkatan dari Peme 
rintah sendiri. 

Resia penghidoepan manoesia 

Atau: Mengenal, 
ingin dan merasa 

Dari Boekhavdel , Kamadjoean”, 
Ambengan 126 Semarang kita: telah 
menerima boekoe , Resia Peughidoepan 
Manoesia“ karangan tocaa Ho Kwie 
Ging. Pertama diloekiskan tentang be 
kerdjanja pantja indra, perssaan dau 
bajangan, sal ingat dan tidak ingat, 
soal peringatan dan bajangan, peroem 
pamaan, phantasie dan banjak lagi. 
Boekoe itoe tebalnja 48 halaman. 

— O— 

Penjedar 

Nomor doea dari madjallah ming 
goean ,Penjedar“ soedah dimedja ka 
mi, jaitoe jg diterbitkan di Medan, 
atas pimpinan tt Moeshammad Saidi 
dan Abdoe'l-Karim MS. Langganan 
boeat Indonesia 65 sen dan boeat Ma 
laya 1.— dollar seboelan. 

Isinja matjam matjam, teroetama se 
kali jg berkenaan dengan politik dan 
kesimpoelan kedjadian loear dan dalam 
negeri saban seminggoenja. 

Persatoean Boeroeh Pabean Indo- 
nesia tjabarg Djakarta. 

Rapat anggota PBPI tjabang Dje 
karta jang diadakan pada bari Ming 
goes ddo 3i Juli 1938 di Boedi Ostcmo 
Gg. Solitude Mr, Cornelis, mendengar 
oeraian teatang inpaseing, kaoem amb 
tenaar rendaban dan nama ,douane 

oppasser” mendjadi ,douane beambte” 
»hooiddouaneoppasser” mendjadi hoofi 
douanebeambte”, memoetoeskan: 

Mendesak kepada pemerintah, soe 
paja iopassing gadji dikalangan doua 
nge ambtenaar rendahan (oppasser, 
hoofddouaneoppasser dan mantry's) ce 
soeai dengan adanja keterangan da- 
lam Volksraad waktoe membitjarakan 
begrooting  tahoen 1939, dan memper 
hatikan djoega pidato tosan Oto Is- 
kandar Dinata dan mengganti nama 
»dowansoppasser” mendjadi ,douane 
beambte”, ,hoofidouaneoppasser, men 
djadi ,,hoofidouane beambte”, Salinan 
ini dikirim kepada Z E, de G uver 
neur Ganeraal, Departement van Fi- 
nancien, Bez»ldigingscommissie, Hoofi 
inspecteur I. U. A., Voorzitter Natio 
nale Fractie, toean Oto Iskandar Di- 
Data dan Persbureau Antara”, 

2 Ba 

  

  

  

Pasar Betewi, 

Harga barang barang basil boemi 
ini pagi ada sebagai berikoet : 
Goela pasir: tida berobab, per 

karoeng dari 102 kg, trima digoedang 
pendjoeal f 10.40. 
Tepoeugtrigoe: tetap sadja. 

tjsp Kodok f 2,15, Koeda merah 
f 2,05, Boeroeng kaleng f 2,05, Harri 
son f 205 dan lain lain tjap f 2,— 
per bantal, 
Minjak kelapa: masih sama, 

per blik dari 14:/, kg bruto f 157", 
Bawang merah: seperti kema 

ren, Toaliapf 12—, Tiongtoa f 9— per 
100 kg. 
Katjangtanah: tosroenan sedi 

kit. Cheribon f 8.75 per 100 kg. 
Emping blindjo: rata-rata 

naik f 0.50 per 100 kg. Laboeai nol 
f 28,50, no 2 f 25,50, Tjilegon no 1   f 28—, no 2 f 23— per 100 kg netto. 

toe terbit sekali seboelan. Permastnia 

  

Kentang: tetap per 100 kgf 8,75 
Harga-harga terseboet  menoeroet 

pendjoeal di Pintoe-ketjil. 
Katjang kedele: Gendja Tegal 

fob Tegal lev Aug-Sept. f 7,20'/, nom, 
mata item Djember fob Probolinggo 
lev Sept-Oct djadi f 6,15'/, Pasoeroean 
Probolinggo franco prace f 5,99 nom 
per 100 kg. 
Tapioca meel: kwiliteit Medi 

um boeat roepa roepa merk dari f 
315 sampai f 335, AA f 3.70 per 
100 kg. 
Lada hitam Lampoeng: 

harganja ada lembekan sedikit, kema 
rin ada djadi lev Aug. f 14.30 Aug— 
Oct f 1428, Oct—Dec f 1460 blaka 
ngan f 14.30. Ini hari lev Aag—Oct 
f 1420 pembeli, f1430 pendjoeal, 
Oct—Dec f 14,50 pembeli, f 14 60 pen 
ijoeal, Ek. Baitavia leov Aug—Sep 

f 14,40 nom per 100 kg London notec 
ring tetap 2” dp Ib pendjoeal, 
Lada poeti Muntok: fob 

Pangkalpinang lev Aug S-pt kemareu 
ada djadi f 21 30, ini hari f 21 25 nom 
per 100 kg Lonion noteering tetap 
39'16 dp lo pendjozal. 
Koffie Robusta Lampong: 

15 pCt ek Telok iev Aug-Sept f 11.— 
pembeli, f 11.25 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie. kemaren ada 
djadi lev. Aug-Sept f 110, Oc:- Dec 
f107'/2, Jan-Juoi f1.07'/2, ini hari boeat 
lev ini tahoen f 1,07'/, pembeli, f 110 
pendjoeal, boeat Iev lain tahoen f105 
pembeli, f 1.07'/, pendjoeal. 
Karet: Sedia J-va Std Sheets 2712. 

Java S:d Crepe 281y,, djadi kemaren, 
tni hari Sheets 28, Crepe 29 cts per 
setengah kg. 

  

  

  

Di Betawi 

Rebo, 24 Aug '38, 
Tidak ada lelang. 

Kemis 25 Agoestoes “33. 
Di Tjipoenegaraweg 1, tosan H, F, 

v. Pesch oleh Feniks, 
Di Parapatan Gambir 37, lelarg 

Komisi oleh Ed. Franzen, 
Di Kebon Sirih 94, lelang Komisi 

oleh W.Itevreden, 

Djoema'at, 26 Aug "38 
Tidak ada lelang, 

Saptoe 27 Aug 33 
Di vendu-lokaal Bstawi, le Iangper 

sil olah Mr. JLA, Visser. 
Di vendu-lokaal Betawi, lelang per 

sil oleh Mr. G.E, Baron v, Ittersum 

  

  

  

Nederland 
Theszurier Sri Baginda meletakkan 

djabatannja 

Dari Den Haag dikabarkan oleh 
Aueta-ANP, bahwa jbr, Rep-laer van 
Driel atas nasehat dokter haroes me 
letakkan djabatannja sebagai thesaurier 
Lbendshara) Sri Baginda. 

Begitne poela djabatanoja sebagai 
intendant dalam istana radja. 

— ii) —— 

Spanjal 
Franco sanggoep akan me 
narik viijwilligers kem 

bali | 

Londen-Reuter:  Djenderaal pem 
berontak Franco telah memberikan 
keterangan kepada Inggeris, Dalam 
keterangan itoe ia mengatakan, bah 
wa ia ingin oentoek mendjelaskan 
kepada doenia sarggoepnja oentoek 
menarik kembali v:ijwilligers sebagai 
jig dioesahakan oleh koemisi Non In 
terventie. Dan moelai kisi akan di 
tarik kembali sedjoemlah 10.000 orang 
vrijwilligers, 

permintaan Francoke 
padafihak Isin, 

Dalam pada itoe Frarco mengadjos 
kan soepaja diadakan djoega keadilan 
jang datang dari fihak kaoem merab, 
Dan soepaja ada tanggoengan, bahwa 
tidak ada lagi orang merah jang di 
kirim ke Spanjol jang berdasarkan 
poela pada hoekoem peperangan, 

Lebih landjoet nota tadi menerang 
kan, bahwa keadaan baroe tertjapai 
kalau dari kedoeafihak diadakan kem 

  

  
  

  

  

Boleh Tjoba!!!! 

  

      

berpangkat tinggi. 

Harga 1 botol f 1.50 

Adm. Pemandangan Senen   

OBAT MOESTADJAB. 
Boleh Boektiken !!!! 

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG bisa me- 
njemboehken roepa2 penjakit. 5 

Sanget berg sena boeai prempoean jang baroe bersalin. 

Tjobalah adjar kenal dengan KASTOERI GADOENG. 

Ini obat teah mendapat poedjian dari orang2 jang 

Ini obat datang dari negeri Arab terbikin dari 

barang-barang Soetji tiada nadjis. 
Awas lihat tjapnja. 

Boleh dapat beli pada: 

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

Djoega di kantoor 
Batav'a-Centrum.   
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: Tanjakanlah pada toko-toko Kitab dan Agent-Agent 
(God en Zijne Schepselen A F 0.25) 

  

  

  
Franco minta 2 pelaboe 
han. 

Lebih landjoet dikatak n, bahwa fi 
hak Franco minta konsesi loear biasa 
jaitoe soepaja baginja diadakan 2 pe 
laboehan, 

Satoe di Catalonia dan satoe didae- 
rah Laoetan Tengah. Perloenja ialah 
soepaja kapal kapal jang membawa 
makanan bisa masoek kepelaboehan 
tadi, asal sidja tjoekoep tanggoengan 
nja tidak akan melanggar sesoeatoe jg     bali.  viijwilligers tadi jang sama 

djoemlahnja. telah ditetapkar lebih doeloe, soepaja 

Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 

18 pi: a F 15.— 

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. 

1515 Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 

1523 Djoko Protel I 
Djoko Protel II 

1527 Angleng 
Djoeadjang 

1529 Kapal Kandas 
Gondjor 

1539 Semingin 
". Bondet 

1543 Midjil Slendro 
Gendjong Goeling 

1545 Midjil Erang 2 
Kinanfi Larasmadi 

1561 Santeng Wareng 
Megatroeh 

2044. Loeng Gadoeng 
Djoeroe Dhemoeng 

960 Petrok Gareng djaga Gro- 
golan 1 & II 

954 Kenanti Baroe 
Sinom Baroe 

103 Kekajaan dalem impian 
ke I—ll 

580 Midjil laras 
Srikaroron 

956. Petrok Besan Gareng 
181 

576 Midjil Soebokastowo 
Pangkoer 

Fork Oo: "Pe B. :K. CHERIBON 

  

1516 Dangdanggoelo 
Gandroeng manis 

1526. Tetel-tetel 
Gongomino 

1528 . Godri! 
Djoela Djoeli 

1538 Poespo Giwang 
Tjoro Balen 
Laras Mojo 
Ijangklek Genondjing 
Pangkoer Njamat 
Poespodjolo 

1540 

1544 
Sean 

1559 Ketawang Langen Git 
Poetjoeng Palaran 

1562 Patinja Soekasrono I 
Patinja Soekasrono Il 

1580 Kinanti Djeroek Djinggo 
Maskoemambang 

961 Petrok Gareng djolo ikan I 
Petrok Gareng djolo ikan II 
Kenanti Mandek 
Lobong 
Petroek dengan anaknja I 
Petroek dengan anaknja II 
Sekar Gadoeng 
Slendro Angleng Palaran 
Soebokastowo 
Taroepolo 
Goendjang gandjing 
Gambir Sawit 

5179 

1508 

1589 

504 

560 

Telefoon No. 34   
pelaboehan2 tadi tidak akan mendjadi 
tempat tonil perdjoangan militer, 

Pekerdjaan 
sama, 

Lebih landjoet dikatakan, bahwa 
Frauco ingin poela bekerdja bersama 
sama oentoek menetapkan dan mem 
batasi sebisa bisa soal penembakan 
dari oedara soepaja sedapat dapat 
keroegian kepada negeri negeri asing 
tidak banjik. Bogitoe djoega kepada 
pendoedoek Spaniol. 
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