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Tahoen ke 6 No, 196, 2'/, lembar 

' Koentji pembelaan Nanchang dan per 
tahanan Hankow hendak dirampas 

  

Dimedan perang Juichang soe 
nji boeat sementara 

  

Propag: nda Djepang gagal f 
  

Pertempceran hebat dekat Kiukiang 

Reuter mewartakan dari Haskow, bahwa kemarin (2 Sept) terdjadi per 

taroengan besar disebelah selatan Kiukiaug, dimana pasoekan pasoekan 

Djepang bersamaan waktoe serantak melakoekan serangan, dan dibagi 

mendjadi tiga barisan, Mereka menjerang kepada tempat tempat kedoe 

doekan Tionghoa dipegoenoengan pegoensengan jang memboedjoer sebelah 

timoer kota Kiukiang kearah djalanau kereta api Nanchang, dekat Shaho, 

melaloei Luitoushan. 
Kemoedian pasoekan-pasoekan Djepang itoe membiloek kearah teng 

gare, ke Tungkuling, dekat tepi barat Danau Poyang, sebelah selatan Singize 

Koentji Narcbang hendak dirampas. 
Gerak baroe dari pehak Djepang dilakoekan kedjoerossan selatan mela 

loei djalanan kereta api 
hendak menoedjoe ke Tehan, seboeah 
nan kereta api, dan letaknja Jiantara 
rampasnja. 

Kiukiang- Nanchang, boleh djadi bermaksoed 
kota jang sangat penting pada djala 
Kiukiang dan Nanchang, goena me 

Kota Tehan itoe terkenal pada oemoem dengan nama ,koentjinja Nav 
chang”, Iboe kota dari Daerah Kiangsi, 

Soenji dimedan perang Juichang 

Kini sedang soenji boeat sementara dimedan perang sebelah barat Jui- 

cbang, ja'ni setelah kemarin doeloe pebak Tionghoa melakoekan penjerangan 

oemoem, dimana, menoeroet oedjar pehak Tionghoa, ada 4000 orang Djepang 

jang lewas djiwanja dan jang mendaoat loeka loeka, 

Akibat penjerangan kota Chinchan 

Kedoes belah pihak menambah 
balabantoean 

Baik Djepang maocepoen Tionghoa, 
kedoea dosanja mendatangkan kekosa 
tan kekoeatan baharoe, boeat membi 
kin soepaja ada kepoetoesan dalam 
pertaroengan disitoe, dan bagi pihak 
Djepang hendak mengetahoei meng 
kinkah atau tidak pihak Djepang 
melaloei darat menjoesoer tepi selatan 
soergai Yangtzs boeat memotong dja 
lanan kereta api Canton-Hankow, di 
betoelan sebelah selatan Hankew. 

Gerak Djepang diawaskan 
dengan teliti. 

Orang orang dari kalangan militer 
Tionghoa tetap mengawaskan gerak- 
gerik Djepang di daerah Anhwei sebe 
lah berat laoet, dimana mereka baroe 
baroe ini dapat merampas Luan dan 
Hoshan, 

Ma'loemat militer Tionghoa jg ter 
bit bari ini mengatakan, bahwa ipa 
soekan pzsoekan Tionghoa sekarang 
ini menpertahankan kedoedoekannja 
diboekit boekit sebelah barat Luan, se 
dang pasoekan pasoekan Djepang di 
Hoshan (nmampakrja bergerak kearah 
ostara, boleh djadi dengan maksoed 
hendak melipoeti pasoekan pasoekan 
Tionghoa disebelah barat Luan, dan 
oentoek bergerak teroes dari Luan ke 
djoeroesan Shanchan, sebueah kota 
penting didaerah Hupeh sebelah ti 
moer laoet, suepaja achirnja dapatlah 
bersatoe dengan pasoekan pasoekan 
Djepang jang ada disitoe, 

Daja oepaja oentoek mengoesir 
Djepang 

Dalam oesaha hendak membersihkan 
tepi ostara Soengai Koening dari pa 
soekan-pasoekan Djepang, maka pada 
31,Augt jang ialoe pasoekan pasoekan 
Tionghoa melakoekan serangan oe 
moem, laloe mendesak keselatan ke 
djoeroesan tepi soengai itoe, 

Dalam perdjalanan ini pihak Tiong 
hoa berhasil merampas kembali Chi 
yuan dan Singyang pada waktoe pe 
tang hari, 

Kini mereka melakoekan aksi di 
Menghsien, soepaja dengan demikian 
dapatiah mereka itoe menghilangkan 
bahaja Djepang di sectie barat dari 
djalanan kereta api Lunghai, 

Propaganda Djepang gagal 

Menoeroet berita CNA dari Hankow: 
ketika ditanja oleh kaoem Pers, seo- 
rang djoeroe bitjara Tionghoa mene 
rangkan: ,Daja oepaja dan propagan 

r 
da Djepang oentoek mereboet sympa 
thie orang negeri loearan dalam oeroe 
san perseteroean di Tiongkok tidak 
ada harapan berhasilnja“. 

Lebih djaoeh ia menerangkan, bah 
wa taktiek Djepang jang biasa ini 
dalam beberapa waktoe jg achir achir 
ini dibantoe keras oleh berita berita 
pers dan disiar-siarkan dengan peras 
taraan radio keseloeroeh doenia, dalam 
mana diterangkan, bahwa tenaga pe 
rang pehak Djepang menghadapi ke 
soekaran hebat. : 

Ketika perseteroesan baharoe petjah, 
orang orang Djepang menjombongkan, 
bahwa didalam tempoh tiga minggoe 
perseteroean bisa dibikin tammat ha 
nja dengan mempergoenakan tentera 
jang terdiri dari doea divisi sadja, 
Tetapi boektinja sekarang peperangan 
soedah berlakoe 13 boelan lamanja, 
dan sementara itos Djepang memper 
goenakan tidak koerang dari 85 divisi. 

Oentoek memoetoeskan persahabatan 
Tiongkok 

Maksosd toedjoean propaganda Dje 
pang,—demikian kelandjostan kete- 
rangan djoeroe bitjara itoe—, pertama 
kali ialah oentoek membikin poetoes 

lain lain negeri demokrasi, dan ke 
doea oentoek menghantjoerkan tali per 
satoean di Tiongkok. 

Djoeroe bitjara itoe menambah ke 
terangannja, bahwa kepada Reuter 
Generalissimus pernah menerangkan, 
bahwa Tiongkok tahoe benar benar, 
negeri negeri mana jang soeka mem 
bantoe Djepang dan negeri negeri ma 
na jang menaroeh sympathie kepa- 
danja. 

Dari sinilah, bisa diambil kesimpoe 
lan, bahwa akibat dsri propaganda 
Djepang oentoek membikin poetoesnja 
tali persahabatan Tiongkok dengen 
negeri negeri demokrasi itoe, gagal se 
mata mata. 

Djoeroe bitjara itoe menjatakan, bah 
wa beloem lama selang, orang orang 
Djepang menjiar2kan berita, seakan 
akan timboel pertikaian antara Kuomin 
tang dengan Partij Komoenis. 

Barangsiapa mengikoeti dengan te- 
liti keadaan di Tiongkok, tentoelab 
bisa segera berkata, bahwa berita beri 
ta jang demikian itoe semata mata 
isepan djempol belaka dari pehak Dje 
pang, sebab: 

Terboekti dengan senjata njatanja. 
bahwa ra'jat Tiongkok bersatoe de   ngan Pemerintah Tiongkok dalam 

nja tali persahabatan Tionghoa dengan | 

menoendjang djenderal Chiang Kai 
Skek, dan semoea paham politik ma 
sing masing dikesampingkan, 
Program Tiongkok oentoek tetap 

melakoekan perlawanan terhadap se 
rangan Ujepang, seperti telah ditetap 
kan oleh Kuomintang, tetap tidak 
beroebah, dan tiap tiap poetera Tiong 
kok pada masa ini mengakoei dan 
menganggap Djenderal Chiang Kai 
Shek sebagai Ketoea Loehoer dari se 
genap Persatoean Tionghoa. 

Oleh karena itoe, propsganda Dje 
pang tidak hanja akan gagal, tetapi 
propaganda itoepoen akan menambab 
tegoehnja persaudaraan “di Tiongkok 
oentoek bersatoe dalam menghadapi 
Djepang. - : 
2Penjerangan. bom kepada kota2 

terboeka. 

O,N.A.. mewartakan, bahws kini 
soedah pasti, bahwa sebagai akibat 
serangan Djepang dari oedara kepada 
kota ketjil Ohinchan, sebelah barat 
Hankow, ialah bahwa kota ini hantjoer 
leboer sama sekali. 

Lebih dari 4000 orang mati dan 
leeka oleh karenanja. Berita-berita 
belakangan" menjatakan bahwa lebih 
dari 50 bocah pesawat berterbangan 
diatas kota itoe sambil mendjatoehkan 
bom biasa dan bom api, Orang meli- 
hat bahwa tidak koerang dari 200 
kali terdengar meledaknja bom-bom 
itoe, Adapoen bom-bom api itoe me- 
njsbabkan timboelnja kebakaran ke- 
bakaran hebat, jang tidak lagi moeng:- 
kin dipadamkan, Disamping doea riboe 
boeah roemah jg -remces.rendam itoe, 
masih banjak poela jang hanfjoer terba 
kar. Setelah api mengamoek 48 djam 
lamanja, bararoelahdapatdipadamkan. 
Banjak orang-orang perempoean dan 
kanak-kanak ketika sedang asjik tidoer 
njenjak diserang api, sehingga tidak 
bangoen lagi teroes meninggal doenia 
dibawah roentoeshan2 roemah. 

Alat pertahanan Hankow temboes 

Sepandjang berita Domei dari Liuan, 
kabar kabar pers menerangkan dari 
Centrasl Aahwei, bahwa orang orang 
Djeparg berhasil bisa membikin tem 
boes alat alat pembelaan Hankow jang 
paling koeat kosat. : 

Berita itoe menambah keterangan 
bahwa satos colonne Djepang jang 
dari Liuan begerak kearah barat, pada 
bari Kemis jl. bisa reerampas Yikiatsi, 
satoe kota jang letaknja diperbatasau 
antara Daerah Auhwai dan daerah 
Hanan: 

  

  

  

Moesjowaroh Henlein — Hitler 

Dari Praag dikabarkan oleh Reuter 
bahwa moeejawarah Henlein — Hitler 
telah dimoelai sebentar sebeloem siang 
bari, jang dihadiri djoega oleh Joa- 
chim von Ribbsntrop, menteri oeroe 
san loear negeri Djerman, Tetapi Rib 
bentrop ini datangoja lampau 80 me 
ait, hingga moesjawarah itoe roepa 
roepanja terlambat djoega. 

Bonnet tentang situasi internasional 

Kabar Reuter dari Paris berboenji, 
bahwa kabinet membitjarakan gituas 
internasional dengan pandjang lebar. 
Bonnet, menteri loear negeri Peranijis. 
pidato lebih dari 2 djam tentang soal 
Tej Siowakia. Daladierpoen begitor 
djoega tentang situasi internasional 

K.P,A,A. Mangkoenegoro dan 
Pasar Gambir 

Koendjoenggan per- 
tamakali” 

Dengan kereta—api ,eondaagsohe 
expres" bari Kemis, telah tiba 
di Betawi K.P.A,A. 'Mangkoone- 
goro, Ratoe Timoer dan poeterinja, R   
  

NED. IND. ESCOMPTO MI. n.v. 
Terdiri pada tahoen 1857 

Hoofdkantoor: BATAVIA. 

KANTOR ?.DI BANDOENG. BATAVIA, BUITENZORG, CHERI- 
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A Siti Nveroel Koesoemowardani, Di 
station didjempoet oleh Edeleer Dja- 
jadipingrat dan teroes ke Kebon Sirih, 
dimana zelfbestuurder tsb dengan ke 
loearganja selama di Betawi akan me 
nginap. 

Sorenja rombongan Agoeng ini 
koendjoengi Pasar Gambir, 

Leden Pasar Gambir Comite tosan2 
R. A.A, Hasan Soe radipradja dan 
Lefering telah antarkan rombongan 
terseboet mengelilingi stand-stand, di 
mana Z H, sekeloearganja oendjoek 
perhatiannja. 

Sesoedahnja keliling lapangan teta 
moe bangsawan itoe diterima oleh Pa- 
sar Gambir Comite dirosangan diatas 
gerbang dimana ditoeang champague 
sebagai kehormatannja. 

Dari fihbak Comite banjak leden ber 
hadlir dengan rjonjanja, djoega nam 
pak eere-lid P.G.-Comite toean dan 
ojonja Klerks, 
KPAA. Mangkoenegaran toetoerkan 

kegoembira'annja atas koendjoengan 
Pasar- Gambir jang baroe pertama kali 
ini. Memang setiap waktoe ada Pasar- 
Gambir, beliau di Soerakarta sendiri 
banjak kewadjiban jang haroes diba 
diiri. 

' 'Tetamoe agoeng ini akan kembali 
ke Soerakerta dengan trein ,eendaag 
“Che“hari Saptoe djadi sekarang karena 
sorenja haroes menerima tetamoe vice- 
admiraal Franech Le Bigot jang ini 
Wwaktoe sedang koendjoengi ini negeri 
dengan kepalai kapal perang Franscb 
»skamotte Picguet" jang datangnja di 
Soerabaja. 

— GI — 

Tindakan Djerman di Tej 
Slowakia, 

keterangan ministerie 
loerr negeri. 

Berlin Reuter: Baroe baroe ini ter 
siar kabar diloear negeri dengan pan 
djang lebar,. bahwa Djerman telah 
memberikan tanggoengan kepada Ing 
geris tidak akan mengambil tindakan 
tindakan fjepat dan gesa gesa di Tsj 
Slowakia. Berita ini telah dibantab 
oleh ministerie loear negeri, Djoeroe 
bitjara ini memberi tahoekan, bahwa 
berita itoe moestahil sama sekali. 
Hal itoe akan terlaloe moedah dan 
tjepat oentoek menjelesaikan masjaalah 
Tej Slowakia itoe. 

Kalau pemerentah Djerman sang 
goep akan memberi djaminan ini 
maka nasehat Lord Runcimav kepada 
Henlein ventoek menemaei Hitler 
itoe tentoelah tidak akan ada artinja 
sedikitpoen djoega. 

Sengsara 

  

  

Ringkas 
setoedjoe pendapatan 

Henlein., 

Penting 

  

Hitler 

Tentang moesjawarah Heniein- 
Hitler dikabarkan: oleh Reuter 
dari Berlin, bahwa Hanlein telah 
menerangkan kepada herr Hitler 
tentang moesjawarahnja baroe 
baroe ini dengan pemerintah 
Tsjecho Slowakia, menoeroet in 
struksi jang diberikan oleh Lord 
Runciman kepadanja, Demiki . 
anlah boenji berita siaran Duitsch 
Nieuws Agentschap'dari Berchtes 
gaden, Hitler mendengarkan ke 
terangan2 Henlein itoe dengan 
teliti, dan setoedjoe dengan pen 
dapatan Heniein tentang situasi 
sa'at ini, 

Boerosli tram dan bus mogok 

Berita Reuter dari Rijssel me 
ngatakan, bahwa employe2 tram 
dan bus di Rijesel (Perantjis) 
Djoem'at pagi telah memostoes 
kan akan mogok. berhoeboeng 
dengan lepasan 37 orang emplo- 
ye dengan adanja penghematan, 

Poeni kasem boeroeh tenoen 
goni 14.000 orang pada dept. ke 
oeangan ikoet mogok pagi itoe 
djoega. 

Jahoedi dilarang mergadjar 
dan beladjar 

Reuter dari Rome memberita- 
kan, bahwa telah dioemoemkan 
penjiaran baroe dari fihak pome 
rintah terhadap bangsa Jaboedi, 
Mereka ivi dilarang oentoek 
memberi peladjaran pada sekolah 
sekolah goebernemen dan univer 
siteit. Anak anak Jahoedi poen 
dilarang masoek a-kolah negeri. 

Oleh adanja penjiaran ini jang 
kena sedjoemlah 1500 orang 
proffe-sor dan goeroe goerve, dan 
3,000 orang stueden. 

Kabarnja politik pemerintah 
ini ditoedjoekan kepada bangsa 
Jahoedi soepaja terpaksa mereka 
mendirikan sekolah sekolah sen- 
diri. Tetapi mereks masih boleh 
menempoeh oedjian negeri.       

  

DJAGA DJANGAN SAMPE 

  

C@EAN MERASA    TIDA ENAK BADAN? 
TOEAN KENA PENJAKIT 

GRIEP av INFLUENZA 
Oleh kerna itoe- minoemlah seblonnja 
maoe lidoer SATOE Pit KINA 

Djangan koerang djangan lebih 

  

    

  

N.V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

  

  

Simpanlah pada: 

Hoofdkantoor: Merdikaweg 13, 

Ditjari     

,Algemeene Centrale Bank“ N.V. 

Kantoor Batavia-C, Noordwijk No. 8, locaal no. 5 tel, WI. 2308, 

Mintalah keterangan tentang atoeran kita poenja Spaarkas !! 

Agent jang actief. 

—  Bandoeng, '— tel. 2558, 
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2 nenaankng: ana pot HE NaU P' meminta 2 Wethouder Indonesia boe 
Ikan terdorong oleh keinginan membe 

Program - Gemeente 
Masjarakat Indonesia dan Gemeente 

  

'Oeraian oeraian kita disekitar soal 
gemeente ternjata mendapat samboe- 
tan baik. Poen pihak jang berwadjib 
ternjata radjin mengikoetinja, Ini ala- 
mat baik sa It pandoeng hara 
bahwa jang bengkok akan mendjadi 

Kita akoei! An ai 
Sifat sempoerna tidak ada pada ki- 

ta, Djadi semoea oeraian kita tak 
|dan tak boekan: sekedar ikoet ber 

    

   

   

   

       

     
   
   
     

  
       

    

    

   
  

    

       

pa- 
da sidang ramai dan, pada segenap te-| 
naga jang sedikit banj: 
tan dan berkepentingan 
resan pekerdjaan g« Tidak 
masoek diakal kita, bahwa: 

3. maksoed pemerentah dengan 

    

     

   

    

                            

   
   
   

     
     

     

  

   

  

'kebe- 
      

    mengadakan stadsgemeenteraden itoe 
oentoek mendj oeskan pendoe- 
doek Indonesia dalam neraka. | 

2, makseed pembesar pembesar 
gemeente serta pembantoe pembantoe- 
nja oentoek bekerdja sembrono alias 
sewepang wenang. 

3. maksoed lid stadsgemsenteraad 
- oentoek mendjadi lid patoeng bin lid 

4. maksoed kiezers centoek tinggal 
boengkem, padahal roda mesin ge- 
meente tidak berpoctar sebagaimana| 
mestinja. 5 $ : : 

Dari itoe, kita imemberanikan diri 
memberikan pedoman, rantjsngan 
daftar oesaha menordjoe perobahan 
jang mengandoeng perbaikan ! 

Kita oelangi toentoetan kita kema- 
Temari 
| 2 Wethouder Indonesia dalam Cul- 
lege van Burgemeesteren Wethoudera 
Betawi! 
| Disamping alasan alasan jang telah 
kita madjoekan kemaren, hari ini dapat 

“kita menjadjikan alasan alasan baroe 
seperti berikoet: 

Pekerdjaan dan 

   

jaan kewadjiban Wethou- 
der Indonesia lebih banjak dan lebih 
berat daripada pekerdjaan dan kewa- 
djiban Wethouder Belanda atau Tiong| 
hoa. Djika Wethouder Belanda atau 
Tionghoa mempoenjai pekerdjaan jang 
tertentoe (een afgebakende taak), maka 
pekerdjaan  Wethouder Indonesia 
praktis tidak ada batasnja. Semosa 
hal jarg bertalian dengan masjarakat 
Indonesia dan gemeente mendjadi 
oeroesannja, mendjadi kewadjibannja 
oentoek dioeroes, 
Soenggoeh keliroe dan pintjang pen- 
da 
bahwa Stadsgemeenteraad itoe lebih 
banjak beroeroesan dengan pendaedoek 
Belanda daripada dengan pendoedoek 
Indonesia ! Orang jang berpendapatan 
demikian itoe dapat kita seboetkan : 
mempoenjai mata tetapi tidak melihat, 
.mempoenjai koeping akan tetapi tidak 

  

   

tidak mempoenjai perasaan ! 
Tjoba lihatl 
Onderwijs: 
Oeroesan onderwijs oentoek pihak 

Indonesia berlipat-hpat ganda banjak 
dan beratnja daripada oeroesan onder- 
wijs oentoek pendnedoek Belanda atau 

Tionghoa. ana 
Kesehatan: lebih banjak me 

ngenai snak negeri, Ma'loem, golo 
ngan B:landa soedzh melek fonderwijs 
#joekoep, penghasilan pada oemoem 
nja lebih barjak daripada penghasilan 
golongan lJadonesia, djadi dapat men 
diami roemah baik baik, makan ma 
kanan baik baik dsbnja). Dari itoe 
propaganda tentang kesehatan lebih 
@iboetoehi oleh dan oentoek golongan 

— Indonesia daripada oleh dan oentoek 
golongan Belanda. 
Bouwverordening: lebih ba 

vjak mengenai pendoedoek Indonesia 

dan... 

Hebih besar dari pada daerah-daerah 

an seseorang, jang mengatakan,| 

20000 YToentoetan kita ! 

jaitoe teroetama jang bertalian dengan 
soal kerewelan ini dan itoe. 

Ma'loem peratoeran boeat mereka 
berat, terlaloe berat, soekar dimengarti 

. tidak ada foeloes bosat me 
jadi |njoeroeh orang lain (architect, asu- 

-Inemer dsb-nja) oentoek mengoeroesnja. 
Pasar: praktis mengenai pihak 

—. Hndonesia. 
Kampoeng: losasnja kampoeng 

jang sehari-hari diseboetkan ,pinggir 
djalan”. Dan soal perbaikan kampoeng 
eroetama mengenai pendoedoek Indo- 
nesia. Dan... ?... gemeente Batawi 
terkenal sebagai daerah jang terbela- 
kang sekali dalam soal pemeliharaan 
kampoeng (djalan betjek, air tidak 
Jap mengalir, penerangen tidak 

a dsb-nja), 

Air-leiding: politik air dari 
gemeente lebih banjak mengenai pen 
doedoek Indonesia daripada golongan 
Bslanda. Ma'loem pemakaian air-lei 
ding memang perloe dan haroes jaitoe 
oentoek kesehatan. Tjoema sadja, pen 
doedoek Indonesia pada oemoemnja 
tidak mampoe, dari itoe politik air 
dari gemeente haroes diatoer demikian 
roepa. sehingga tiap tiap orang dalam 
stadsgemeente dapat memetik boeah 
hasil peroesahaan gemeente, baik de 
pgan djalan taricf jang moerah maoe 
poen dengan gratis sama sekali. 

Peraoneesl: walaupoen pangkat 
jang tinggi tinggi pada cemoemnja 
ditangan boekan Indonesia, tidak da- 
pat dipoengkiri, bahwa djoemlah pe- 

Koeboeran: jang lebih roewet 
dan soelit boekan oeroesan koeboeran 
Belanda akan tetapi oeroesan koeboeran 
'boeat golongan Indo»nesia. 

t 
Djoemlah so'al jang naroes diperha- 

tikan oleh Wethouder Indonesia masih 
dapat kita tambahkan, ma'loem me 
mang banjak dau bermatjam matjam, 

Akan tetapi dengan menjeboetkan 
onderwij3, kesehatan, bouwverorde- 
ning, pasar, kampoeng, air-leiding. 
personeel dan koeboeran itoe tjoe- 
oeplah kiranja perboektian kita, bah- 

wa pekerdjaan Wethouder Indonesia 
tidak ada batasuja, veelomvattend, 
kata Brlandu dan sama sekali tidak 
terbatas, afgebakend seperti peker- 

Idjaan Wethouder Belanda atau Tiong 
hoa. ' Bea rena Ta 

Nab, pekerdjaan sebanjak itoe moes 
tahil dapat dilakoekan oleh seorang, 
soenggoehpoen orang itoe locar biasa 
tjakapoja. Dari itoe, goena keberesan 
'(perpoetaran roda mesin gemeente di 
boetoehi paling sedikitnja 2 Wethou 
der Indonesia. 

Djadi ., . toentoetan kita oentoek 

rikan ,pangkat“ pada sebagian dari 
lid Indonesia jang baroe (Parindra 
dan Barisan Kaoem Bberoeh) akan te 
tapi meloeloe terdorong oleh kejaki- 
nan, bahwa roda mesin gemeente Be 
tawi akan lebih baik dapat dipoetar, 
djika djoemlah Wethouder Indonesia 
ditambah, dari 1 didjadikan 2. 

Kepada sebagian dari para pambatja 
jang kemaren bertanja: apa sebab 
tidak tosan minta 2 Belanda, 2 Indo 
nesia, 1 Tionghoa?, disini kita men- 
djawab : menoeroet atoeran, djoemlah 
wethcuder itoe tidak boleh lebih dari 
4. Dari itoe, selama Burgemeester se- 
orang Belanda, boeat Betawi toentoetan 
kita bosat Wethouder: 1 Belanda, 2 
Indonesia, 1 Tionghoa ! : 

M.T. 

  

Doenia Sport 
"2 nyaa 

Bortalian dengan tidak akan terbit 
Inja soerat kabar kita pada hari Selasa 

“18 16 September 1938 itoe. jg kebetoelan 
“hari terbitnja , Doenia Sport“, oleh ka 

“—frena sedjak 3 nari jang laloe semoea 
  

  

40 Tahoen bertachta 
. SeriBaginda. , 

Berhoeboeng dengan hari raja, bagi 
memperingati bahwa Seri Baginda 
Meharadja Ratoe Wilheimina tjoe oep|. 
40 tahoen memegang tapoek Keradja- 
an, maka pada hari Selasa tanggal 6| 
September 1938 soerat kabar kita 
tidak terbit. 

| Kiranja bal ini mendjadi perma' 
loeman adanja bagi sidang pembatja 

berita berita sport jang perloe2 soedah 
kita angsoer memoeatnja, maka boeat 
seminggoe ini ,Doenia Sport" tidak 
akan tarbit djoega, 

—( 

Tidak djoedjoer 

Toean EKL di Gang Augoes merap- 

oopernja nama Tan EK oentoek me- 
nagih sewa sewa remah, sedjoemlah- 
f 700, tidak moentjoel lagi 

Didoega dalam hal ini terdjadi peng 
gelapan, pengoesoetan masih dilakoe-   dan adverteerders, 

  
kan, 

gawai gemeente golongan Indone 
sia lebih besar dan lebih banjak 
djenisnja — dari pada golongan 
Belanda. 

Kiranja dima'loemi dan diperma'af 
Ikan djoea atasnja. 2 

ortkan pada politie, bahwa rekening | 

Parade Besar 

Di Waterlooplein, 
Berhoeboeng dengan Jubileumsee- 

geering, pada hari Selasa tg. 6 Sept. 
ini di Waterlooplein akan diadakan 
parade besar oleh tentara dari garvi- 
zoen2 Mr. Cornelis, Weitevreden dan 
Bogor, le regiment Cavallerie dari 
Bandoeng dan luchivaart afdeeling.— 

—9 —. 

PROGRAMMA PASAR GAMBIR 

Minggoe 4 Sept. '38 

pagi: 

7,30—10 Melandjoetkan perlombaan 
athletiek NIAU. 

9—12 Perlombaan menembak. 
8—12 Pertoendjoekan andjing VDH. 

10—12 Concert olehBRV dilapangan, 
Bore: 2 3 
5— 7 Perlombaan Athletiek besar. 

Finale Estafette, Spring dan werp- 
nummers, 

5,30 —Il Perlombaan menembak. 
8. no sepak raga VIJ 

5 8 —10 Concert dari I ste Regt. In- 
ie, 
5— 8 Penjiaran radio oleh BRV. 

8—12 Toekang soslap Tionghoa 
Chang Wei Cbung. 

9—12 Pertoendjoekan stamboel oleh 
Dardaneli'as Tooneel Revue 
Cabaret Gezel:chap. Lakounja: 
»Kris Modjopahits. 

. Senen 8 Sept. '38 
pagi: | 

1,30  Kastiewedstrijlen, 
9—12 Siaran moesik oleh BRV. 

Os 234 Me ea 

Pasar Gambir 

: Hari kedelapan 
“Tadi malam Pasar Gambir dikoen 

djoengi oleh 3493 orang Eropah, 5125 
orang asing Timoer dan 18216 orang 
Indonesia, jang menghasilkan f 5085.40 

Djadi djoemlah penghasilan 8 hari 
1 52.325 85 (hasil 8 hari pertama dari 
P. G. 1937 adalah f 53.230,80, artinja 
selesihnja f 904 95). 

Mr. Dr, Soebroto diangkat mendjadi 
Burgemeester Tjirebon 

Ramalan Pemandangan 
tepat. 

. 'Tempoh hari kita telah menoelis 
bahwa dalam lingkoengan pihak jang 
berwadjib telah timboel niatan oentoek 
mengangkat burgemeester Indonesia 
dan akan dimoelai dengan stadsge- 
meenteraad Tjirebon. 

Hari ini kita menerima kabar dari 
soember jang 'boleh dipertjaja, bahwa 
ramalan ,Pemandangan“ tempo bari 
itoe ternjata tepat sekali. 

Jang diangkat mendjadi burgemees 
ter Tjirebon ialah toeaa Mr Dr Raden 
Ngabehi Soebroto, sebosah nama jg 
kita kandidatkan sebagai burgemees- 
ter Tjirebon tempo hari itoe, 

Dengan keangkatan ini, maka de- 
ngan sendirinja akan diadakan pili- 
han baharoe boeat penggartinja toean 
Mr. Soebroto tsb, selakoe anggauta 
daripada Gemeente Betawi, 
Bersama ini , Pemandangan“ meng 

hatoerkan selamat kepada burgemees 
ter Indonesia jang pertama ini. 
-Hidoep, gerakan Indonesianeering ! 

LH | 
Mosi Thamrin c 

Soal anggaran belan- 
“dja kapok, 

Dalam sidang VR. telah dilandjoet 
kan pembitjaraan tentang penambahan 
anggaran belandja kapok.jg diadjoekan 
oleh Thawrin cs. dengan mosi, Dida 
lamnja diterangkan bahwa keoeangan 
kapok jg separoehnja soepaja diambil 
kan dari perbendaraan oemoem. Poen 
diadjoekan djoega pendapatnja, bahwa 
retributie didacarkan pada f 7.50 
per guintaal dan soepaja harga pem- 
belian kolvennja ditetapkan pada har 
ga f 3250 dari pada f 25.—per guin 
tazl kapok, 

Page fa bei task 
Kesoedahan dari pertandingan 

djotosan, 

Di Pasar Gambir. 
Tadi malam soedah dilangsoengkan 

pertandingan  boksen sebagaimans 
kami oemoemkan, Kesoedahan dari 
pertandingan itoe adalah sebagai be 
rikoet: 

Kid Levere lawan Battling Bill, 
djago jang pertama telah menang 
dalam punten, 

Hendriks (56 kg) dari Bandoeng 
lawan Mac Lee (62 kg) Pada ronde 
ketiga Mac Lee menjatakan diri kalah. 

Voll (68 kg) lawan De Martino 
(68 kg). Dalam pertandingan ini ke 
|doea doeanja menoendjoekkan permai 
nan jang seroe. Pada achirnja De 
Martino menang dalam punten. 

Setelah itoe dimoelai dengan Hoofd 
partij pertama Haye lawan Soer. ke 
doea doeanja berat badannja 68 kg. 

Sebetoelnja pertandingan ini dima 
inkan dalam 10 ronde lamanja 2 me 
nit tetapi ternjata dalam 2 ronde jg   pertama Haye telah bombardeer moe 

soehnja dengan poekoelan poekoelan, 
dimana moesoehnja tidak diberi ke 
sempatan oentoek mengembalikan. 

Setelah roude ke 3 pertandingan 
oleh djoeros pemisah dihabiskan. se 
b:b Soer tidak berdaja lagi. Dengan 
begitoe maka Haye dinjatakan menang. 

Hoofdpartij kedoea Kicks lawan 
Kagle. 

Dalam pertandingan ini Eagle me 
noendjoekkan permainan javg lebih 
oenggoel dari moesoehnje, tidak heran 
bahwa djago Djawa dalam ronde ke 
5 soedah dipoekoel roeboeh. 

Berhosboeng dengan kekoerangan 
tempat, verslag lengkap akan dimoeat 
bari Senen, 

Internationaal onderwijsburesu. 

Ini hari telah datang dikantoor 
kami seorang Secretaris dari Interna 
tionaal Onderwijsbureau, Batavia, t, 
Ch. $, Gouw. 

Telah mengoendjoekkan soerat soerat 
poedjian (gotuigschriften) origineelnja 
dari banjak cursisten diseloeroeh Indo 
nesia dan Malaya: oempama dari Singa 
pore Perak, Padang Sidempoean, Ba 
pjoewangi, Flores, Soerabaja, Sema- 
rang, Cheribon dll, 

Internationaal enderwijsbureau te 
lah didirikan pada tahces 1936, mem 
berikan pengadjaran dengan schrifte 
lijke cursus (soerat-menjoerat) matjam 
matjam pengetahoean, seperti : Kera 
djinan ketjil (klein industrie), Goela 
goela dan tjoklat (suikerwerken &cho 
colade), Dierenopzetten, Dubbel boek 
houding, Bahasa Inggeris, Blanda, 
Duits, Japan dan Tionghoa, dan lain 
lain pengetahoean oemoem. 

Jang ada berkepentingan dengan 
bal diatas bisa dapatkan GRATIS se 
djilid kitab , Pedoman Penghidoepan", 
lebih djaoeh periksa advertentienja jg 
dimoeat ini hari di lain bagian. 

3g 

Expositie Pomer di Pasar Gambir 

Expositie POMER di Pasar Gambir 
perloe diperhatikan orang banjak. 

Pada Pasar Gambir tahoen jang te 
lah laloe POMER hanja mengadakan 
expositie tentang Landbcuw sadja, akan 
tetapi pada tahoen ini POMER expo 
sitienja ditambah dengan Kunstoijver 
heid. 

Pada afdeeling Landbouw expositie 
itoe terbagi atas: matjam2 hasil dari 
pohon kelapa, pohon aren dan ternak 
lebah, Maksoednja expogsitie ini oen- 
toek menjatakan, bahwa pelbagai ma 
tjam dari producten kita tidak sepe 
noebnja dipergoenakan oleh rakjat. 
Bebagai tjonto kita ambil sadja saboet 
kelapa jang sering kali diboeangkan 
sadja dipekarangan sehingga hantjoer. 

Ada kalanja dipergoenakan kajoe 
bocat dibakar oentoek mengoesir nja 
moek. Pada expositie POMER orang 
dspat lihat, bagaimana bagian-bagian 
dari pohon kelapa itoe dapat digoena 
kan orang. Saboetnja diperbosat orang 
matjam-matjam roepa tali, dari jang 
haloes sampai jang tebal, selandjoet 
nja eccosmatten, cocosvezelband oen 
toek memboengkoes pipa-pipa air, gas 
dsb. Selandjoetnja orang lihat, berma 
tjam matjam roepa copra : jang didje 
moer dan dikeringkan dengan droog 
ovens, sedang orarg dapat lihat ma 
tjam matjam kwaliteiten dari copra 
ini. Dari copra kita dapat lihat perta 
ma dapat diperbosat minjak kelapa, 
dimana diperlihatkan perbedaan mi 
ojak kelapa boeatan kampoeng dan 
fabriek. Selandjoetnja disitoe tampak 
producten jang lebih berharga seperti 
saboen, mentega minjak samin dsb. 

Pada dinding orang dapat lihat se 
bocah peta dari Indonesia, dimana da 
pat dilihat tempat jang banjak pohon 
kelapa dan fabriek2 minjak, grafieken 
tentang banjaknja copra jang didjoeal 
ketanah Asing, dan berbagai bagai 
potret dari hal tanaman kelapa. Pada 
bagian sebelah tengah dari stand,orang 
lihat pertoendjoekan tentang mem- 
boeat tali dari saboet kelapa, jaitoe se 
bagaimana dikerdjakan dikampoeeg, 
dengan dipintal pintal dengan tangan 
dan kaki dan dengan pertolongan 

|» |trapm echine jang sederhana, 
Dari pohon aren orang lihat berma 

tjam matjam hatsilnja, sedangkan di 
pertoendjsekkan djoega, bagaimana 
tjaranja memboeat aren. 

Expositie ternak lebah dapat diada 
kannja dengan pertolongan afdeeling 
Tuiobouw dari Dept. Econ, Zaken. 
Didalam seboeah peti besar jang ber 
katja, orang dapat lihat lebah lebah 
hidoep berterbangan kelcear masoek 
kandangnja, dan pada sebelahnja ber 
matjam matjam kandang lebah diper 
toendjoekkan. 

Selandjoetnja orang dapat liat ber 
matjam matjam perkakas oentoek mem 
bikin medoe djoega pemidang,jg di Ero 
pah dan ditanah kita dipakai orang, 
sedangkan disitoe tampak djoega pe 
midang jang diperbaiki boeatan toean 
Soewardi. Adj Land bouwceonsulent Solo 
Tentang ternak lebah, telah bertahoen 
tahoen Dept Hcon Zaken mengadakan 
pertjobaan di Koetawinangoen, sedang 
kan di Wonosobo dan Bandjarnegara 
telah lama didesa desa pembikinan ma   doe dipropagandakan, 

  

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak 

djam 10 pagi di Vendukantoor di 

perceel recht van eigendom verp. 
no. 17432, kad. aid. Stad en Voer- 
steden sectie R/3 no. 2946, meetbriei 
tertanggal 13 Juni 1930 no. 284, di- 
tempat ini dikenal dengan nama Ke- 
bon Sirih Park 20 dan 21. 

Perceel itoe adalah atas nama W.K, 
Moens, menoeroet acte eigendom ter- 
tanggal 24 Juni 1930 no. 930 dan 
didjoeal dengan kekoeatan kekoeasaan 
jang tegoeh. 

Atas nama pemegang hypotheek 
pertama 

44/681 Mr. A. SLOTEMAKER 

Pxpositie Kunstnijverheid POMER 
terletak dibagian belakarg dari Stand 

Nijverheid, dimana terlihat bermatjam 
matjam Kunstnijverheids - producten 
dari Sumatra Selatan, Bermatjam2 kain 
songket, jang dibiasi dengan emas 
tampak disitoe dan sebagian dari ka 
in kain jang dipertoendjoekkan itoe, 
ialah kain psesaka. Selandjoetaja ter 
dapat sendjata sendjata dahoeloe kala 
tombak, keris dan pedang, oskiran 
oekiran dan barang2 jg terbikin da 
ri lak. Pada sebagian sebelah kiri 
dari expositie ini orang dapat lihat, 
bagaimana keadaan bilik panganten 
di Palembang, Tempat tidoernja dila 
pisi dengan kain mas jang disoelam, 
pada dinding terkait bermatjam2 war 
na kain jang indah indah jang di 
taboeri banang emas, lemari dan ma 
tjam2 barang barang lain jg berharga. 

Pengiriman segala barang barang 
ini dilakoekan dengan perantaraan 
POMER tjabang Palembang, 

| Maksoednja expositie POMER ini, 
tidak hanja oentoek memperlihatkan 
barang barang itoe sadja, tetapi boeat 
menjatakan orang banjak, bagaimana 
tingginja kepintaran pekerdjaan ta- 
ngan di Sumatra Selatan. Sajang seka 
li Kunstvijverheid ini akan lenjap pa 
da sa'at ini. Maksoed dari expositie 
ini seolah olah memadjoekan pertanja 
an, bagaimana akalnja soepsja Kunat 
v)verheid ini dengan disesoeaikan pa 
da kemaocean zaman modern, dapat 
hidoep kembali. 

Rapat penting 

Kepada kita disampaikan berita, 
bahwa besok hari Kemis tg. 8 boelan 
ini djatoh malam Djoem'at leden ge- 
meente jang baroe bagian Indonesia 
akan mengadakan rapat di Gang 
Kenari, Club-gebouw Parindra. Jang 
akan dibitjarakan : 
1, Pembentoekan Fraksi. 
2. Pemilihan ketoe3 Fraksi 
3. Soal Wethonder dll jang bertalian 

dengan oeroesan gemeente, 
Rapat akan dimoelai djam 8.30 

malam, 

Enam orang terkena ratjoen 

Kemarin pagi di kantoor Wykmees 
ter Goenoeng Sahari telah datang se 
orang dengan membawa satoe boeng 
koesan jang berisi beras bersama nasi 
jg beroepa koening, sambil memberi 
tahoe, bahwa enam orang jg bekerdja 
pada t Broop di Defensilyn van den 
Boseh telah sakit peroet dan moentah 
moentah, disebabkan makan nasi dari 
itoe beras. - 

Dengan segera Gezondheidsdienst 
dan polisi dikasih tahoe kedjadian ini, 
Enam orang itoe segera diasoeng ke 
CBZ. 

Oentoek melakoekan penjelidikan, 
seboeah waroeng Tionghoa, tempat 
membeli beras itoe telah dikoendjoe 
ngi polisi. Ketjoeali pemeriksaan dila 
koekan, sisa beras jang dikira bera 
tjoen itoe poen dibeslag. 

Selain dari pengiraan ini disangka 
keras kedjadian jang berbahaja itoe 
tiiak moestahil lantaran koerang hati 
»atinja jg menanak nasi hingga ter 
masoek kotoran jang beratjoen, atau 
tempat penanak nasi itoe koerang ber 
sih. Itoe sebab dandang dan bakoel 
jang digoenakan memasak dan tem 
pat nasi itoe dikirim djoega ke Labo 
ratorium (Rep). 

— Gm i 

Do'a di Masdjid 
Berhoeboeng dengan perajaan Seri 

Baginda. Maharadja Ratoe soedah 40 
tahoen bertachta, maka nanti pada 
malam Selasa 5/6 Sept 1938, kira kira 
djam 745, sesoedah sembahjang Isa 
akan dibatjakan do'a selamat di mas 
djid Tanah Abang, Petamboeran, Kwi 
tang, kampoeng Djagal, kampoeng 
Besar, Kebon Djeroek, Pekodjan, Loe 
2 Sa Kroekoet dan Tandjoeng 

riok. 
mada te) 

Lelang di Betawi 

Senen65 Sept. 
Lelang diroemah Ir. WJ, Burck 

di Salemba4 oleh Weltevreden 
Lelang diroemah F R W. Kielieh di 

oleh John Pryce 
Ketapangweg 30 B 

oleh bin Bajd 

Laan Trivellie 33 
Lelang koeda   
    

1 EA NE Ona Sak Lagu 8 
K Ma £ & 1 MEA Ml en yaa tki aah Sia 

ai WA ea ba A5 mane, - IN sama | Ra 2 la Sh LALU SENANG nih Ea 
1 : 

Pada hari SABTOE 8 October1938 
Betawi (Binnen Nieuwpoortstraat) atas 
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1 tahoen ini atas o: 
   
     
   

  

       
   

  

   

Betawi, mak 

     

  

kenloop“. Djaraknja 
75 meter dan 40 
slah selesai mak 
apat prijs jalah: SA Pagi ia 
prija toean Oey Tjin Bie, clut 
sar 24 punten, 
prijs toean 

       

   
   

    
   

   
    

   

    

  

    

  

  

prijs toean Baumbach, club   
  

“Be, prijs toean Kaihatu, club 
oe pun 

| Lain lainnja deelnemers jg mene 
3 toean toean Khon Pick Di 

io Boen Hoat, FA Viseeher, van 
er. Tbio Boen Lian, Nangoen dan 

an WL Visscher, Linda pa 
Boeat tahoen depan diharap bisa 
pendapat perhatian lebih besar: Dan 
tambah poela jalah tembakan dengan 

ol dan oentoek meramaikan akan 
ngarkan muziek. Pe 

Siapa jg soeka toeroet ambil bagian, 
i sekarang soedah boleh memberi 

samanja kepada tocan toean: JD 

   
     
    

       
    

       

    
   

    

    

   

   

    

   
   
    

      

     
    
    

    

    
    
      

  

     

  

   

  

    
      

      
    
   
     

   

     
      

    

     

     

    

    
    
   

      

   

   

jing, Dr. Khoo Liong Hin Mangga 
cesar, C W Biumbach Sawah Besar 

hio Bosen Hoat wijzmeester Senen, 
Andries Mr Cornelis (Aneta). 

5 t —9— at 

Dikerojok dihoedjani batjokan 
Keadaantertjintjang. 

h diminta datang berhoeboong 

g nama Idjoen bersama seo 
awannja Oesoep, Waktoe sam 
jalanan agak gelap di Gang 

en Selagi menengok wak 
engi dengan batjokan2 

gian pipi dan moelset be 

et keterangan dari sikorban 
sa didengar dengansedi 

k olek 3 orang 
at kenali dioen 

an BEE 
xggoeh pengetoet sikap, Oesoep 

: ibantoe menolong, berte 
g poen moeloetnja ter 

gga doegaan timboel bah 
bagai pemikat Idjoen soepaja 
rdjalan ditempat gelap itoe 
ga dalam psrkara ini terselip 
konde. seorang perempoean 

'Moen, siapa pernah mendjadi 
Salam, jang beberapa boelan ber 

ag ditjeraikan, tetapi tjintanja ki 
asih melekat, dan belakangan 

engan dengan Idjoen. 
daan jang mengerikan 

ik ngkoet keroemah sakit, pe 
rangnja masih dalam penjelidikan. 

Bergelar djagoan 
Mati terboenoeh 

. Doea malam jbl. di Babakan Sari 
Tjibaroes3, terdjadi pemboenoehan 

“ kedjam, si korban nama Samaoen 
terkenal sebagai tjabang atas, bergelar 

3 seorang djagoan. : 
Di kampoeng itoe pada malam tsb. 

(diadakan permainan djoedi dadoe 
ae, 20 orang melingkoengi perdjoe 
dian itoe, Kemoedian datang Samaoen 
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minta oeang pada bandar, permintaan 
tidak diloeloeskan, tetapi ia telah 
rampas wang jang ada pada bandar 

itoe f15 lebih.    

  

erajaan oentoek orang2 tsea 
Dan mereka jang me- 

PN nan perajaan. 

orang toea jang hendak 

    

     
        

    

   
    

    
    
   

  

    

       

   
    
   

       

   
   

Boore, olab Mr Core | 
oean Oey Tjin Bie, club| Dasa. ii 

3 be 

       

       

  

    

  

TR aihatu Toegoe, Tjia Eng Lie Tjelin| Batavia” memperingatkan lagi, djika 

Toko Tio Tek Hong Pasar Baroe,|jaan ini, maka mereka ini haroes men 

olitie Pendjaringan kemarin ma 

kara batjok diG. Mangga.| 

kembali poelang dari Berchtesgaden. 

ngambil bahagiandi 

: orang mempersamakan djoem |selesai kira kira djam 2 siang, jang ka 

gambil bahagian di 
k menghormat 

emerintahan de: 
oeda2, maka tidak 

joemlah orang orang 
ingin sekali hen- 
hari perajaan ini| 

i li hendak mem 
ri jubileum jang akan da 

hal ini adalah soeatoe tinda 
i pihak Bestuur Vereeni 

via“ — jang dalam 
| g poela oleh toean 
weg | pada tahoen jang 

ada perajaan pernikahan Prinses 
telah memegang initiatief tsb 

jang telah membentoek 

jaan bagi golongan orang2 
lak pada perajaan jubileum aa 

2. 

la tanggal 8 September 
tang orangorang toea di 

| akan diberi kesempatan oleh 
Batavia“, oentoek. mengambil 
didalam perajaan ini, '” ' 

n mendapat bantoean2 dari 
awan di Kota ini, maka Veree 

terseboet akan mengatoer soea 
tindakan poela centoek mengada 
rondrit dengan mobil bagi kaoem 
g orang toes ini dengan melaloei 

p gedoeng gedoeng dan djala 
ng diperhiasi. 

“ Dari berbagai bagai pihak rantja 
ngan jang amat sympathiek ini soedab 

ndapat perhatian loear biasa. Dalam 
ada itos directeur dari Hotel des 
ndes telah bersiap poela oentoek mem 

bantoeannja dengan tjara mem 
ilahkan kepada orang orang toea 

ini seboeah resepsi paviljoen, maka 
dengan hal jang demikian itoe telab 
dioetjapkan diperbanjak terima kasih 
Ipoela oleh Bestuur ,,Giroot Batavia 
atas bantoean ini. £ 

Koerang lebih 140 orang-orang toea 
akan mengambil bahagiannja didalam 
rondrit terseboet, Kebanjakan dari 
mereka ini telah mempersediakan mo 
bil sendiri atas kemaoeannja sendiri 
“Bestuur daripada vereeniging , Groot 

  

    

  

  

orang-orang jang hendak ikoet centoek 
mengambil bahzgiannja didalam pera 

tjatatkan namanja terlebih doeloe ke 
pada secretaresse, ja'ni Njonja Del 
|Campo Hartman, Bontiusweg 9 (tel. 
Mc 114), dan bisa djoega kepada 
toean KF Amweg, Schoolweg Noord 
17 (Tel WI 3572). 

—O — 1 5 

Krontjong Concours kedoea 
: Di Pasar Gambir, 

Tadi malam di Pasar Gambir soe 
(dah diadakan Krontjong Ooncours jg 
kedoea kalinja dan soedah mendapat 
perhatian loear biasa djcega, 

- Adapoen jang ikoet osntoek me 
ngambil bahagian didalam concours 
ioi ada 11 krontjong orkesten, akan 
tetapi oleh karena seboeah dari kron 
tjong urkest “terseboet tidak datang, 
maka pada djam 9 malam telah di 
moelai dengan memperdengarkan Ia 
goe  lagoe krontjoug dari 10 boeah 
krontjong orkest itoe. Setelah dioendi 
oleh Jury, maka antara lain Jaln jang 
mendapat prijs diantara 10 boeah 
Ikrontjong .orkeat itoe, ialah sebagai 
berikoet : 

. Krontjong- Orkest , The Golden Star" 
dengan zangeresnja Miss Siti Amsah 
mendapat Iste prijs, Krontjong-Orkest 

| ,Zwarte—Adelaar“  (zangeres Miss 
Ijem) mendapat 2de priis, Krontjong 
Orkest ,A. L S5.“ (zangeres Miss Annie 
Landouw) mendapat 3da prij:, Kron- 
tjong-Orkest ,Oud' Batavia“ | zangeres 
Miss Brintik) mendapat 4de prijs dan 
selandjoet Krontjong-Orkest , Menara“ 
(zangeres Miss Oemiati) mendapat 5Je 
prija. 
.Krontjong-Orkesi2 jang lain lainnja 
diberi troostprijzen djoega. 

sendiri — oentoek menga | "J 

  

persetoedjoeannja Hitler tentang kete |. 
rangan keterangan Henlein, hal ini a-| 
kan lebih djelas. Roepa roepanja akan | 
lebih teranglah apa jang moela moela 
gelap itoe,-.— ex : 

       kia dipaksa mengaboelkan 
Soenggoehpoen tidak ada jang: ke 

loear segala isi moesjawarah tadi, te 
tapi orang mendoega, bahwa wakil-| 
wakil Djerman Sudeet telah mendo-| 

pemerentah soe|   repng dorong kepada 
paja pemerentah memberi garansi akan | 
mengaboelkan kesanggoepan kesang 
goepan dan konsesi konsesi. Dan soe 
paja pemerintah selekas lekasnja, kira2 
3 boelan, mendjelankan programma| 

     

“Kini boleh dikat 
Benesj akan dimad 
(hari ini). : 2 

an, bahwa doeta 
bari Sabtoe    

     

Ribbentrop ke Berlin kembali 
Berlin-Reuter: ! 
Joachim von Ribbentrop, menteri 

oeroesan loear negeri Djerman jang 
baroe sadja toeroet hadir dalam moe 
sjawarah Henlein-Hitler, pada tg. 2 
Sept telah terbang kembali dari Berch 
tesgaden ke Berlin djam 2,30 siang 
sedang Henlein kembali dengan naik 
moebil ke Praag. 

—G— 
Skilwak Tsj, Slowakia menembak 

orang Djerman kena. 

Berita DNB. dari. Berlin jang di 
siarkan oleh Reuter mengatakan, bah 
wa pendjagapendjaga batas Tsj. Slo 
wakia telah menembaik seorang Djer 
mau pendjaga douane dekat Aschberg 
dari dalam hoetan, Dan seorang Djer 
mah kena djoega. 

”Djerman dipandang dari loear" 

Couserie dari Hans 
Schwarzvan Berk, 

»Apakah perloe, bahwa Djerman 
dalam waktoe tahoen jang achir achir 
ini memboeat keheranannja doenia ? 
Dan bagaimanakah doenia raja akan 
mengoepas teka tekiitoe,jalah bagai 
mana Djerman telah menerdjoenkan 
dalam soal itoe? « 

Pertanja'an2 ini didjelaskan oleh 
toean terseboet diatas, dalam causerie 
nja jang diadakan pada malam Djoe 
m'at jang lalue ini bertempat di ge 
dong Deutsche Hans Betawi dimoeka 
nja bangsa Djerman dan beberapa 
tetamoe lainnja jang mendapat osnda 
ngan, s3 

Toean van Hans Sefiwarz van Bork 
doeloe mendjabat djadi hoofdredseteur 
dari Angriff di Berlija dan seka 
rang dalam beberapa tahoen sedang 
mengelilingi doenia.' Beliau berada 
di Hindia-Belanda ini lamanja telah 
beberapa boelan. | 

Bagaimana tjaranja menerangkan 
giatnja berdjoang Djerman dalam 
doenia perdagangan ? Meskipoen tim 
boelnja conjuctuur doenia perecono 
mian Djerman masih tetap? Apakah 
tertjapainja perdamaian sociaal di 
Djerman lebih-koerang sebab keha 
roesan dari staats atau party dan apa 
kah bal ini hanja oleb karena kea 
da'an jang — dibajar dengan kalah 
nja kemerdeka'an dari seorang dalam 
kalangan ketjakapan dan kepolitie 
kan? 

Spr mengoeraikan tentang financie- 
ringspolitiek Djerman. Djerman teiah 
memberi pekerdjaan kepada 6 sete- 
ngah djoeta kaoem penganggoeran, 
moela moela dengan djalan crediet, te 
tapi sekarang — dalam menjempoer 
nakan roemah tangga Djerman — de 
ngan perobahan dalam kas negeri dan 
pindjaman telah digolongkan. dalam 
bagian tjita tjita perdagangan oemoem. 
Oepah dan hargadi Djer- 

man dalam oemoemnja masih 
  

KAWAT 
  

Tsjecha Slowakta 
| Moesjawarah Runciman—Benesj : 

Praag—Reuter : : 
| Pada djam 6 sore hari Djoem'at jl. 
Lord Runciman telah bermoesjawarat 
dengan Dr, Benesj, president Tajecho 
Slowakia, 

—— 9 — 

Benesj-Kundt dan Sebedowsky 
Praag—Reuter : , 
Tanggal 2 Sept. Benesj, president 

Tej Slowakia menerima Kundt (wakil 
partai Djerman Sudeet didalam Ka- 
'mer) dan Sebedowsky salah seorang 
pemimpin partai Djerman Sudeet, Te 
tapi beloem boleh didoega, bahwa fi 
bak Djerman Sudeet itoe akan mem 
'beri djawaban jang boelat atas oesoel 
|oesoel dr. Benesj, sebeloem Henlein 

Hasil moeejawarah baik 
Lebih landjoet dikawatkan oleh Reu 

ter dari Praag, bahwa moesjawarah 
'Benesj-Kundt dan Sebedowsky baroe 

tetap, penghasilan-.belasting 
mendapat kemadjoeanjang 
demikian sehingga boenga 
(rente) dan angsoeranpin- 
djaman semoea bisa ditang 
goengkan. 
“Negeri Keradjaan Jg. Ketiga itoe 

oemoemnja telah mengadakan circu 
latieoeang tertoetoepjangbi 
sa djoega menimbosikan keberatan ba 
gi perdagangan locar negeri dan mem 
bawakan deviezen huishouding tetapi 
rak,at Djerman sama sekali menghen 
daki pada politiek pemboeroe 
hanjgtetap dan damai, jang 
bisa menentoekan penghidoepan ra'jat 
choesoesnja, ini jang dipilih dari pada 
keadaan dimana semoea para pengan 
djoer dari penghidoepan pereconomian 
sama sekali dibawah pengaroeh pada 
main beurs dari New York. 

Penghasilan sama sekali dari rakjat 
Djerman dalam tahoen 1936 telah naik 
sampai 35,8 miljard, djika dibanding 
kan dengan penghasilan dalam th. 
1932 jg 26 miljard Rijksmark. Perda 
maian sociaal telah tertjapai oleh ka 
rena telah diadakan “keperloean bersa 
ma2" jang baroe sama sekali dan sam     siloja kirakira baik, Bsrsawa dengan 
pai sa'at ini tidak disangka2 datang- 

Pemeri ntah Taj. Stowa-| 

Pu 

  

Horloges dari Ma 

Boeat laki-laki, 

merk 

bajfar menjitjil 

Batavia-Centrum, 

Tjiandjoer, 

Selandjoetnja oleh karena ,loonre- 
kening jg kedoea“, Djika hanja dalam 
tahoen jang Isloe soedah ada 9 djoeta 
kaoem boeroeh bisa berlajatan dengan 
,Krafi durch Freude“ dengan mema 
kai beaja jang kira kira setengahnja 
beaja jg biasa dari pelajaran dalam 
hari liboerar, maka bisa dikatakan 
bahwa oeang Mark dalam oepahan 

praktiscch kembali 
lagi. 

harganja 

Lebih dari setengah miljard Peme 
rentah telah membajar sebagi bantoean 
»loonrekenirg jg kedoea" pada kinder 
toeslag bagi keloearga kaoem hoeroeh 
dan pegawai-pegawai negeri jg mem 
poenjai tiga djiwa anak atau lebih 
dalam tahoen ini. 

Anak laki2 dari kaoem miskin seka 
rang di Djerman bisa bersekolah de- 
ngan perantaraan bantosan onderwys 
dan studio, beladjar disekolahan , Adolf 
Hitler“ dan instellingen lain2nja, se- 
hingga mereka itoe bisa mentjapai 
segala pangkat tinggi da- 
lam masjarakat oemoem: se 
perti djoega Fubrer sendiri dan masih 
banjak lagi para pemimpin dan minis 
ters jg berasal dari orang toea jang 
mempoenjai roemah hanja berbilik 
doea atau tiga boeah. 

Tentang kemerdekaan pikiran dari 
orang Djerman maka kemerdekaan ini 
boekanlah dalam arti demokrasi atau 
tjara lainnja djoega tidak terhadap 
soal ini spr menerangkan bahwa ma- 
noesia itoe djanganlah diperentah oleh 
salah satoe pendirian, baik dipenga- 
roehi oleh faham kapitalisme, maoepoen 
oleh faham klerikale atau feodaal jg 
tidak ada seorangpoen memanggil oen 
toek memberi pertanggoengan djawab. 

Tetapi dari rakjat sendiri tiap tiap 
orang bisa dipanggil oentoek diterima 
tetapi mereka jang  berperasaan 
tanggoeng djawab, orang jang berboe 
di tinggi, dan orang jang tjakap goe 
na pemimpin dalam kepolitikan, 

Kaoem demokrasi mempoenjai tjara 
lain dari pada kita oentoek memilih 
pengandjoer,—kata spr. Tetapi tiap- 
tisp rakjat berterima kasih karena pim 
pinannja, tidak perdoeli atau mereka 
itoe dengan perantaraan parlement 
atau pergerakan rakjat telsh meme 
gang kekoeasaan. Tiap rakjat seharoes 
nja saling harga menghargai tentang 
boedi pekertinja jang tinggi, 

Tiap rakjat ingin dipoedja poedja 
Hal ini haroes dihargai "poela, seperti   nja, tiaptiap rakjat dibenoea Europa, be- 

Ringankan ongkos! " transport 
dengan pake motor SUNLICO 

ARA 
   

   

» MARAS“ 

Bikinan Zwitsersch fabrikaat 

10 tahoen garantie . 
8 Sedia jang waterproof dan roestvrij. 

Semoea harga2 direken pantas dan boleh 

Firma .TJONG & Co. 
—  Buitenzorg, — Soekaboemi, 

  

bagi pemboeroeh ketjil dan pegawai, | () 

     

   

Pembajaran F15.- : satoe boelan, 

pemakean benzine 55 K.M. per liter 

Maa 
Rijwielhandel 

| N HO 
  

   

  

n 

AA 

s dan Verchroomd 

dan perempoean 

dan ,CYMA“ 

dengan ringan, 

(ra Bandoeng. 

  

sar atau ketjil, mempoenjai hak jang 
tiada boleh diganggoe oentoek menjoe 
boerkan penghidoepannja, seperti jang 
dihendaki sendiri. |Aneta). 
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Tamboen beloem aman 

Kembaliseorang perem 
poean toea di boenoeh 
oleh pendjahat 

Kemarin malam kembali memboek 
tikan itoe daerah Tamboen Bekasi be 
loem aman dan perloe pengawasan dan 
pendjagaan politie di koeatkan. Boekti 
ini menoendjoekkan kekedjamannja 
pendjahat. Di roemahnja seorang perem 
poean toea nama nenek Sinah. oleh 
itoe peodjahat di koendjoengi dengan 
djalan menggasir, dapatlah pendjahat 
itoe masoek. 

Waktoe sedang pendjahat itoe mem 
boeka tempat tempat pakaian dalam 
kamar, itoe nenek telah dapat: tahos 
dengan berani itoe nenek tjoba-me- 
nangkap maling itoe, 

Kekedjamannja ini pendjahat, maski 
itoe njonja roemah tjoema seorang pe 
rempoean toea jang tidak berdaja, ds 
ngan menggoenakan golok, nenek Si- 
nah itoe di batjoki hingga mati keti 
ka itoe, 

Setelah pagi hari kedjadian ini baroe 
dapat di ketahoei, dan hingga berita 
ini di toelis polisi masih melakoekan 
pengedjaran. (| Rep,J 

Pengeloeran tembkau boesoek 

Danatoeran oentoek me 
lawannja, 

Diwartakan, bahwa kini orang hen 
dak bermaksoed oentoek melakoekan 
atoeran didalam boelan ini bagi mela 
wan pengeloearan tembakau boesoek 
jang heudak meroesak nama temba- 
kau dari Tanah Djawa jang amat ba 
goes itos, 5 

Lebih landjoat diwartakan, bahwa 
terhadap hal ini orang tak oesah me 
ngadakan soeatoe verordeniog jang 
loear biasa, oleh karena exportnja ter 
ikat kepada idzin2 jang memoeat djoe 
ga tentang sjarat?nja. 

Dalam pada itoe pelarangan penge 
loearan tembakau boesoek ini dipan 
dang sebagai soeatoe sjarat. 

Orang telah berketetapan “atas per 
perbantoean dari export ini.   
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Tiap-tiap hari Rebo 

Advertentie ,,Patjar” CINEMA PALACE 
Ini malem dan besok malem 

Satoe film jang penoeh dengan sari2 pemoeda dan kegirangan2 
dari kaoem Studenten. 

,A YANK AT OXFORD“ 
(BEN BRANIE IN OXFORD) 

Satoe kegirangan jang loear biasa ,Studentenjool" 

Amat loetjoe dan kotjak bersemangat (sematjam pertandingan 

berlajar Oxford-Cambridge| akan membawa semoea penonton 
kelapangan keriangan dan kegirangan. 

me 

  

    
   

  

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

'Siong & Co. 
Laan Holle 8 — Tel. 2918 WI. 
Baroe trima masin ys dari listric merk 
SPARTON en motorfiets merk ESCO 

pemakean benzin I liter—55 Kilometer 

   

  

   

   

  

    
   
   
   
   

kiasan   

Moelai hari Senen ee SN Oam ea 

  

Ini malam 

    

    

dan malam 

   

     

   
   
   
   

berikoetnja 
Sawah Besar -- Rat.-£C. 

THE ROAD TO GLORY 
dengan 

FREDRIC MARCH - WARNER BAXTER - LIONEL BARRYMORE 

Perang besar dari taon 1914 — 1918 bandjir darah — gontjang 

sedoenia! Ini dia satoe film jang dadarken heibatnja pepera- 

ngan besar! Manoesia moesti mati — kaloe mati perang ? 
  

      

  

    

  

     

    

  

           

  

  

  

  

  

  

    

Staf terdiri dari ONDERWYZERESSEN dan ONDERWYZERS jang BEVOEGD. 5 

Kita djoega mendjadi privaat ,,TUTOR' boeat Schriftelijke Cursus dari La Salle ,EXTEN- 

BION“ University boeat mengambil titel LL. B., enz, Kita bisa aroerkan Cursus jang terse- 

boet kepada siapa- jang ingin, sebagaimana kita telah atoer boeat beberapa orang. 

Lebih landjoet datanglah ke 

Pasar Baroe (Gg. Klintjie no. 34).       
    

Plaat Gramofoon ,,H.M. V."'| | ova rerloe bocat' 
BELI 6 PERSEN 2 Sosoodek AMMM apopdah bertjoe- | 

        

     

  

     

  

            

koer, pada waktoe terlaloe panas 

Vrij ongkos sampe diroemah dan terlaloe berpeloeh, boeat de | 

gahkan petjahan kaki, boeat rocam, 

Pililah sekarang : pendeknja dalam banjak hal Bedak 

NT 43 Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta Jan Boen Puroi obat jang memberahikan hati 

NT 6 Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen Sarono boeat dapat koelit sedjoek, kerir.7 

9086 Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja Soepiah serta djoega sama sekali tida bertjela. 

3942 Anak Linta — Sri Cheribon Itjem Karena Bedak Purol tida sadja men- 

3708 Siapa itoe — Sri Bandoeng yan der Mull ghilangkan segala pelochan jang 

3501 S'baia waktoe malem — S'baia station Semoet Jacoba mengganggoe, melainkaniapoenmen- 

2855 Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa Sadimin & Mira c.s. gocatkandan menjemboehkan djoega 

2854 Krontjong Atjeh — Goegoer Boenga Abdullah — Louis & Nora koelit ang dapat tjela. Sebab Bedak 

2853 Zonder Kaki — Boenga Mawar Sadimin & Mira c.s. Purol berisi zat jang menjemboeh- 

2852 Krontj. Oost Java — Marine Kazerne Mira — Louis & Nora kan, jang tak terdapat dalam bedak 

2824 Krontj. Boengoer — Boenga Rampee Mira — Louis & Nora Kan : 

2654 Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng Mira — Getemeyer Diatas tiap" medja berhias tak dapat 

9139 Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali Wiradat (Gamelan) tiada haroes ada V $ 

9158 Sridajoeto — Kapidondong Kamini (Gamelan) sekoepi Bedak 

9232 Peksikoewoeng — Renjep Eling2 Retnaningsi (Gamelan) Purol, Sesoedah 
9157 Sriketarto — Ladrang Wiloedjeng Wiradat (Gamelan) paka bedak ini 

: satoe keli, toean 

sa Harga 6 plaat ! 8.— iranco (berikoet persenan) poen tak maoe 
Dewang kirim dimoeka, Rembours tida kirim bedak lain lagi. 
Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim ai $ Na 

. 33 obat dan toko? da- 

1 A S1 Firma »HOO SOEN HOO Aap Pane 

£ Nana) Pantjoran 32a, ta teli. 1076 Btv, : - 

Tjap Andjing BATAVIA 'BEDAK Iiirlo     
  

PRIJSVRAAG 
Goena meringanken serangannja malaise dalam penghidoepan, kita sengadja.terbitken 3 matjem boekoe 

pengatahocan penting. Ka 1, Boekoe ,Wasiat", isinja: Peladjaran membetoelken Horloge, Akal mentjari 
oewang, Ilmoe bikin prampoean mendjadi eilok dan tjantik, ilmoe potong rok, Soenglap, Obat2, Bikin: 
ramboet poeti djadi litam lagi, enz. Per djilid tamat f 0.85. 

Ka 2. Boekoe ,,Pantjoeran Oewang”, isinja: Peladjaran membikin Cliche, Bikin tjet pakean goena 
Chemische-wasscherij, Tinta, Letter timah, Emailleeren tjet boeat bikin pantji, Anggoer. obat, Perment 
karet, Obat-obat binatang, Lijim glas, enz. djoemlah 50 recept modern, Per djilid tamat f 0.82. 

Ka 3 Boekoe ,10 Recent Fabriek Jang Berharga", isinja: Bikin Batoe-api, Kembang-api. Minjak 
wangi, Doepa, Hopjes, Minoeman keras, enz. djoemblah 10 recept, didjilid sebagi boekoe ketjil tipis, per 
djilid tamat f 0.75. Dan pesanan boekoe-boekoe dengan postwissel atawa- dibajar dengan postzegel, 
onkost kirimnja vrij. EXTRA RECLAME 

,Ardjoeno" itoe namanja wajang, diboeang doewa letter djadi namanja air, dan air apakah itoe ?. 
Pada siapa-siapa jang bisa mendjawab tjotjok (djitoe), nanti dipersen saroepa barang persenan indah 
sebagi souvenir, dan diantaranja: Ka 1. Satoe Schrijimachine Corona, atawa oewang contant f 50—, Ka 2 
Satoe Damespolshorloge mas, atawa oewang contant f 30.— Ka 3. Satoe Lontjeng (Muurklok) atawa 
oewang f 10,— Ka 4. Satoe Gramofoon, atawa f 7.50. Ka 5. Satoe Polshorloge bagoes, atawa f 5.— 
Ka 6. Satoe Kiektoestel Agfa, Persenan ka 7 sampe ka 15 masing2 satoe Horloge tangan nickel model 

. baroe. Moelai parsenan ka 18 teroes sampe habis semoeanja, terdiri dari roepa-roepa barang reclame 
ketjil-ketjil seperti Horloge kantong, Wekkers, Aanstekers, Cigarettenkokers, Dasi soetra. Vulpotlood, enz. 
(Zonder kosong). 

Diboeka tanggal 30 October 1938 oleh Jury, jang poetsesannja tida bisa dibantah lagi, dan bagimana 
kasoedahannja nanti dikabarkan pada semoea jang toeroet ambil bagian. 

Ini Prijsvraag diadakan dengan gratis, sebagi reclame dari peroesahan kita. Tetapi jang bole toeroet 
bagian menebak, melainkan langganan2 dan orang2 jang ada memesan boekoe-boekoe dari kita sedari 
moelai 1 Januari "38, sampe 28 October 1938. 

Segala soerat-soerat djawaban dan pesanan boekoe-boekoe harap adreskan jang terang pada: 

Boekuitgevers & Commissiekantoor ,,K IS MET“ 
KAMPOENG BAROE 166. sapaan SOERABAIA     
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You're Only Young Once an 
DENGAN 

LEWIS STONE — CECILIA PARKER — MICKEY ROONEY 

Vaar ,,Engels" gaat men naar 
bs » TUTORIAL ACADEMY 

Filiaal: SAWAH BESAR 73 : BATAVIA-C. MODEL BAROE 

(SCHOOL or COMMERCE) harga moelai f 1.75 
GRATIS graveer nama 

sLaat ons U Lekwamen vaor ket behkalen van sipembel! Pilot vulpen. 
LONDON DIPLOMA: Pilot service station. 

@ English, Elementary, Intermediate, Advanced, Literature, Toko OISHI 

@ Shorthand (Pitman's) , Theory“ and »Speed» up to 200 w.p m. Senen 79 Tel. WI. 1623 
@ Amanuensis: (Shorthand-Typist Diploma), A -special" one: Batavia-C, 

@ Correspondence, Elementary, Intermediate, Advanced. 5 , 

6 Commercial Typewriting, Elem, Inter, Business: Advanced, Terima reparatie dan 

@ Commercial Law. Elements of. Indispensable, to Businessmen, graveer nama lain2 

@ Commerce (Handelskennis), The Theory and Practice of. : merk vulpenheuders. 

'SCHOOL DIPLOMA: 3 i santa 

TYPEN Blind), oo: | | naa 
pleiding voor Handels Typist(e). 1 1 

STENOGRAFIE, "GRO OTEs a1 1Issement 
Menerima moerid-mocrid PEREMRORAN dan LELAKI. Dapat MOELAI beladjar SABAN 924 

waktoe. Sekolah diboeka tiap-tiap hari dari 7 — 12 y. mdan 4 — 10 n.m. Kita poenja 
& 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 30 Augts. 38 (R.Cs. Mr. P. Lugt): 
Lie Siauw Kou merk Thian Njan, Betawi, sekarang melarikan diri. 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat lambatnja pada : 
26 Sept. 38 V. van Lingen, Batavia-C. 

VERGADERING coentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 
R.v. J. Betawi tg.: 
12 Oct. "38 V. van Lingen tsb., 
14 Septi. “38 (djadi tidak 14 Augst. 38) A.D. de Biasi, Batavia-C., 
PA an Sae 3 7 Sept. '38) Sech Oemar bin Saleh Aldjabri, 

Njonja Raden Adjeng Soewarti, 
Madjalengka, 

BE BEE 3 27 juli 38) Commandataire Venncotschap 
»Mutotechnisch Handelsbureau B. 
Ossewaarde, Soekaboemi. 

MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor 
Grifiie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 6 Sept. 38 selama 2 ininggoe: 
Thung Siang Tjoen dan isterinja Lim Soey Nio, halte Tjigombong (jang 

| pertama dan pengh, masing-masing 0/5 dan 4o). 

BERACHIR sebab dihapoeskan dengan poetoesan R.v.|. ig. : 
19Augts. 38 F. L. H. Samson, Batavia-C., 

  

  

19 , 38 E, Hahn, Meester-Cornelis, 
1 , “388 GC, Bliiz, Betawi. 

Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 

18 pi: aF 15.— 

1515 Kinanfi Pawoekir 1516 Dangdanggoelo 
Pangkoer Gandroeng manis 

1523 Djoko Protel I 1526 Tetel-tetel 
Djoko Protei II Gongomino 

1527 Angleng 1528 Godril 
Djoendjang Djosla Djoeli 

1529 Kapal Kandas 1538 Poespo Giwang 
Gondjor Tjoro Balen 

1539 Semingin 1540 Laras Mojo 
Bondet Tjangklek Genondjing 

1543 Midjil Slendro 1544 Pangkoer Njamat 
Gendjong Goeling Poespodjolo 

1545 Midjil Erang 2 1559 Ketawang Langen” Gito 
Kinanti Larasmadi Poetjoeng Palaran 

1561 Santeng Wareng 1562 Patinja Soekasrono I 
Megatroeh Patinja Soekasrono |! 

2044 Loeng Gadoeng 1580 Kinanti Djeroek Djinggo 
Djoeroe Dhemoeng Maskoemambang 

960 Petrok Gareng dijaga Gro- 961 Petrok Gareng djolo ikan I 
golan 1 & Il Petrok Gareng djolo ikan II 

954 Kenanti Baros 579 . Kenanti Mandek 
Sinom Baroe Lobong 

103 Kekajaan dalem impian 1508 Petroek dengan anaknja I 
ke I—Il Petroek dengan anaknja II 

580 Midjil laras 1588 Sekar Gadoeng 
Srikaroron Slendro Angleng Palaran 

956 Petrok Besan Gareng 504 Soebokastowo 
1 &.Il Taroepolo 

576 Midjil Soebokastowo 560 - Goendjang gandjing 
Pangkoer Gambir Sawit 

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 
diatas, dan 8 platen Furopeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOTAAL 18 PLATEN HARGA £, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Toko P. BK. curriBon  Teetoon No. 34         

      

  

2 NA aa BEAN Hina Maia 3 Saat £ Bana Ea Ni 

Na na S5 Sta me 3 2 , 
Haag Ni SAE Ia ee: 

tep BARET AAN AON BREAK Ma Hara ea akh Deen Bab ak 0 aan Pn ke 

Bandjar, 
Mak In SE 27 Juli 38) B. Ossewaarde, Soekaboemi, 
al SG 4 7 Sept. 38) F. R. Pyman, Batavia-C., 
aa Aa : Psi '38) Warisan Njo Boe Tjioe, Cheribon, 
Bet 23 2 1-3 38) Gouw Teng Koen, Bandoeng, 

5 de "IS 3 5 24 Augts. 38) H.J. Dorst, Batavia-C., 

14 Sept. 38 (, $ 7 Sept. '38) Raden Soeparman dan isterinja— 
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“HARGA LANGGANAN 
““ Indonesia satoe kwartaal . . . . f 4,50 

Loear Indonesia . . . .. . 3 

PEMBAJARAN DI MOEKA 

ahoen ke 6 No. 19 
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Sepandjang hemat saja, mengadakan 
madjlis desa jg anggotauja langsoeng 
dipilih oleh pendoedoek dan jang di 

| serahi memerintah desa dengan sesoe 
3 atoe tjara, tidaklah hal itoe melang- 
—“ gar kepada palang pelindoeng kewer 
| dekaan orang Djawa, Jang mendjadi 

“masalah disini tidak lain, ketjoeali 
|“ memindahkan hak dan pekerdjaan. 
“—. Jaitoe pemindahan seorang orang sa- 
" dja didalam zollege: bahkan hal ini 
!-  bagisaja adalah djalan jg lebih oeta- 

ma, menilik kepada toedjoean orang 
| dinegeri ini osntoek mendemokrasi- 

— kan seloeroeh pemerintahan diantara 
- pendoedoek dalam segala lapisannja. 
|. Paedah lain jg bisa| didapat pada 

pengangkatan kepala kepala desa itoe 
ialah sebagai berikoet : : 

Seperti pernah dikatakan : desa jg 
“sekarang ini boekan lagi desa jang 

- dahoeloe. Oleh bertambah rapatnja 
laloe lintas ia tidak 

      

    
    

    
    

    

   
      

    

    

  

    
    

    

    

   

    
    

| KANTOOR ADMINISTRATIH 
Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 Wi, 

Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 
haroes diachir kwartaal. Domicile abon 
“Ines terhadap koran ini di Betawi. 

5 III (penoetoep) 

5, 

an paedahnja Madjlis Desa 
  

Oleh P.A.A. Djajadiningrat 

p . 

nja oentoek mendengar, nistjaja ia 
akan tahoe bahwa orang desa djoe 
ga mempoenjai hadjat banjak, terha 
dap masjarakatnja, karena ia sendiri 
terhitoeng anak masjarakat itoe. Teta 
pi badjat hadjat orang desa itoe dja 
rang sekali keloear, Disini teringatlah 
saja kepada perkara lapangan lapa 
ngan boeat menggembala binatang 
"ternak, perkara persediaan air, perka 
ra kesehatan dan keboetoekan, perka 
ra pembanagian air sawah dil. 

Lebih djaoeh ia (orang desa itoe) 
poen ingin tahoe tentang apa apa jang 
dilihat disekitarnja jang “berhoeboe- 
ngan dengar kepentingan2 doenianja. 

Ia tahoe bahwa tiap tiap tahoen di 
rantjaag begrooting desa, Tetapi ba 
gaimana roepanja begrooting itoe dan 
bagaimana tjaranja orang membelan 
djakan oeang kas, itoe tidaklah dike 
tahosinje, Dia tahoe, bahwa kadang2 
kepala desa sedang asjik memboeat 
seboeah balai desa jang indah. Tetapi 
berapa modal balai itoe dan berapa 
banjak oeang kas desa jang dizmbil 
goena itoe, ia tidak tahoe, 

Sjahdan, ada poela sekali terdjadi, 
bahwa boeat menghormat dan boeat 
mengadakan pesta memperingati bah 
wa kepala district soedah tjoekoep 30 
tahoen memegang djabatan |jubileum), 
orang berkata, bahwa tiap tiap desa 
dibaroeskan menjokong f 25. Si orang 
desa tidak tahoe dengan alasan apa 
kepala desa mengatakan jang demi- 
kian itoe, 

Maka djika seandainja ada madjlis 
desa, soedah tentoe oeroesan2 jang de 
mikian itoe dapat dimoesjawaratkan 
didalamnja, maka tidak oesahlah orang 
mencedoeh dan bertjoeriga, bahwa ada 
terdjadi sesoeatoe perboeatan jang ti- 
dak sah. 

Beloem lama ini—saja kira di Dja 
wa Barat—bahwa disesoeatoe desa oe- 
ang kasnja dipergoenakan semaoe maoe 
nja sendiri. Perboeatan2 jang demiki 
an itoe tidak akan moedah terdjadi, 
asal sadja dari pihak pendoedoek ada 
controle atasnja. Menoeroet pendapa 
tan saja controle itoe bisa dilakoekau 
oleh soeatoe badan, seperti misainja 
badan madjlis desa, sebab tidak ada 
controle jang paling baik, ketjoeali 
dengan pengoemoeman (openbaarheid) 
walaupoen hanja boeat sesoeatoe kala 
ngan jang ketjil, 

Boekanlah maksoed saja jang sebe 
narnja oentoek memberi gambaran, 
bagaimana tjaranja mengatoer madj 
lis desa. Boeat oeroesan ini tjoekoep 
lah djika diminta nasehatnja badan2 
opisil dan diserahkan kepada permoe 
sjawaratan dengan berbagai2 badan, 
oentoek hal mana bagi saja sendiri 
soedah tentoe sangat soekarnja. 

Oleh karena itoe, terserahlah kepa 
da orang2 ahli, 

Hanja perlos agaknja saja tegaskan 
disini. bahwa pendirian madjilis2 desa 
itoe djaoeh lebih penting dari misal 
nja petisi Sostardjo. Sebab apakah per 
loenja kita mempoenjai roemah. jang 
hanja beratap, tetapi tidak berfunda 
ment jang tegoeh ? 

Djamin, 1 Sept. 1938. 
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- berhoeboengan 
— lagi terpentjil, tetapi berhoeboengan 
| rapat dengan lain lain bahagian ne 
“geri, dan akibatnja ialah, bahwa ke 

|. perloean-keperloean desa sekarang ini 
“ soekar dapat dipenoehi oleh pendoe 

|. doek pendoedoek desa itoe sendiri, 
ag Hanja orang jang bisa menghoe 

- boeng2kan oeroesan desa oeroesan itoe 
(—- dengan keadaan bahagian lain dari 

negeri ini, dialah jang bisa tahoe de, 
“ngan teliti akan keboetoehan2 desa 
- toe, : 
“Saja laloe teringat kepada ceroesan 

'perkara crimineel, oeroesan irrigatie 
pengairan, perdagangan dan lain lain 

. #ebagainja. 
- Kalau misaloja, kepentingan jang 
terpenting dalam desa itos pembasmi 
an kedjahatan (criminaliteit), laloe 
orang memilih kepala desa orang jang 

“ .menoendjoekkan mempenjai kepan 
sdaian dalam hal itoe. Lebih djaoeh, 

engan djalan itoe, dapatlah kita de 
pgan berangsoer angsoer mempernaiki 
aratnja kepala kepala desa, baik da 
m oeroesan financieel, maoepoen mo 

"reel ataupoen akainja (intellectueel). 
Dengan sedikit kesedikit kepala kepala 
“desa itoe dapatlah diperindahkan. 

Dan lebih landjoet poela, keinginan 
einginan pihak kekoeasaan bisa di 
aham orang desa lebih mendalam 

“lagi, lebih intensief, lebih lebih djika 
pala desa itoe didjadikan penghoe- 

'boeng (schakel) jang penghabisan da- 
— lam rantai-pemerintahan, 

“. Dengan djalan ini poela, pebak ke 
koeasaan bisa mempoenjai wakil sen 

ri didesa desa, jang moedah membi 
n soepaja rakjat terbiasa kepada ke 

'inginan keinginan pehak kekoeasaan 
karena bisa disampaikan tiap: hari. 
Jang mendjadi pertanjaan sekarang 

ini ialah, soedahlah sekarang ini tiba 
waktoenja oentoek dapat mendjalan 
kan tindakan itoe?| . 

Djawaban saja atas pertanjaan itoe, 
ialah ,,bisa“, walaupoen hanja oentoek 
mendapat soeatoe veiligheidsklep di 
dalam desa, Dalam pada itoe boleh 
lah kiranja dikemoekakan salah satoe 
kedjadian jang paling achir sadja ia 
lah seperti oempawanja kedjadian-ke 
djadian di Tjimareme dan Tjiboegel. 
“ Besoenggoehnja! Barang siapa ada 
didalam desa dan meletakkan telinga 

Lt. 
Ra'jat Mangli Awas. 

Djember pewbantoe kita me 

Ag 

, ! 
3     

  

  

BG 

Dari 
noelis: $ 

Pada hari Senen jbl di Mangli te 
lah diboeka main ,tjap djiki". 

. Tentang baik dan boeroeknja itoe 
“main, dan bagaimana poela akibatnja 
“ kepada ra'jat, jang oemoemnja tiada 

berpengartian itoe sekalian pembatja 
telah tjoekoep ma'loem kiranja. 

| Dengan terbajang bajang keoentoe 
ngan jang berlipat sepoeloeh kali 
itoe, maka kebanjakan ra'jat j:ng 
cemoemnja tiada mengarti itoe telah 
mendjadi tertarik hatinja boeat men 

  

tjoba tjoba mengadoe - oentoengnja 
dengan meninggalkan kepentingan 
ogroesan lainnja. Karena telah men 
djadi adat orang dalam main selama 
masih oentoeng ta' akan meninggal 
kan tempat main, maka ta' moengkin, 
terpaksa ia poelang dengan kantong 
kosong, 

Djadidengan adanja boekaan ,tjap 
dji kie“ itoe boeat pendoedoek Mangli 
berarti sedikitnja akan mengoerangi 
keamanan roemah tangga, Soenggoeh 
kasihan boeat rakjat Mangli, dimana 
pendoedoeknja kebanjakan dari kaoem 
Jang tiada berpengertian itoe. 

Kepada kaoem pergerakan sosial 
dan ekonomi disana, kedatangannja 
main ,tjap dji kie“ itoe soenggoeh 
sa tamparan jang membingoeng- 
an, 
Oentoenglah roepa roepanja Bestrrur 

dari perkoempoelan perkoempoelan 
itoe telah lekas lekas mengambil sikap 
dengan mengambil djalan mengoen   

    

Gemandanga 
dan 

Saptoe 3 September 1938 

djoekkan permohonan kepada jang 
wadjib tentang keberatan adanja itoe 
pemboekaan main tjap dji kie, Moedah 
moedahan jang wadjib soeka memper 
hatikan permohonan itoe dengan le 
kas lekas mengambil tindakan seper 
loenja. 

san an 

Toean Maamoen Koesoemadilaga 
dan keloearga meninggalkan kota 

Seriwidjaja. 

Berhoeboeng dengan kepindahan 
tosan Dr. Mei moenkoesoemadilaga da 
ri Palembang ke Hidjsz maka malam 
26-27 Augustus jl telah dilangsoeng 
kan rapat malam perpisahan, Toean 
dr. Maamoen selain giat disegenap ba 
gian pergerakan dan lid Gemesente: 
raad dikcta Palembang. djoega men 
djadi ketoea tjabang dari Timan Siswa. 

Bsrhoeboeng dengan hal itoe beliau 
sangat dissjangi oleh publiek, poen 
karena beliau dalam pekar ijaannja se 
bagai Ind. Arts dapat menawan hati 
pendoedoek, 

Pertemoean jang mendapat koendjoe 
ngan banjak itoe, dimoslai djam 9 ma 
lam, dan pihak Tamin Siswa telah 
menjerahkan sebosahalbum jg penoeh 
berisi gambar gambar jeng didapat 
dalam lingkoengan Taman Siswa, se 
mentara dari pihak Parindra diserah 
kan poela insigne partai daripada lo 
gam. Sesoedah satoe dan lain menja 
takan perasaannja berhoeboeng dengan 
kepindahan .itoe sebagai biasa, jang 
kemoedian didjawab oleh Dr. Maa- 
moen, achirnja ditoetoep dengan do'a 
selamat oleh Kiaji A, Mardjoeki, dan 
diambil foto perpisahan. Djam II per 
temoean disoedahi (Antara), 

£ Ari Uu 
BANDJARMASIN 

Pemboekaan Kleinhandelschoo!l 
Pembantoe menoelis : 

Pada hari Selasa jang lalos telah 
diboeka dengan officieel sekolah Da- 
gang Ketjil bertempat diroemah seko 
lah sendiri dikampoeng Patjinan. 

Diantara hadirin tampak tosan2: 
padoeka toean Resident t/b, padoeka 
toean fd. Burgemeester beserta anggo 
ta-anggota Gemeenteraad. padoeka 
toean Districtshoofd, Hoofdschoolop- 
ziener, Schoolopziener Bandjermasin 
dan toean Masdar dari Handelsvoor 
lichtingsdienst dan pers, 
Pemboeksan dilangsoengkan oleh 

ptfd Burgemeester, 
Sekolah ini mempoenjai 40 orang 

moerid. 
Jang minta masoek ada 133 orang 

berasal dari beberapa tempat, antara 
mana hanja 89 orang jang mempoe- 
njai sarat tjoekoep. Diantara djoemlah 
ini hanja 40 orang jang diterima.— 

3 

'Commissie Economie 

Dengan pesawat terbang hari Rebo 
24/8--”38 telah tiba disini tosan2: 
Mr, G.H,O. Hart, prof. Kaag dan #. 
de Waardja'ni Commissie Economie 
dinegeri Belanda. 

Kedatangan tosan toean ini kemari 
akan menjelidiki sendiri kesdaan eco 
nomie dinegeri ini. 

Lain dari toean toean itoe toeroet 
poela t, Kroen dari Dep. Economische 
Zaken. - 

Kembalinja ke Djawa pada hari 
Saptoe jl. 

Seakan 

Pertoempaban darah 

Hari Djoem'at javg baroe laloe 
telah terdjadi pertoempahan darah di 
kp: Tambak Anjar (Martapoera), an- 
tara nama Oesin contra A. Aljil per 
kelahian mana berachir jang terseboet 
pertama mendapat loeka loeka kena 
batjokan dengan parang dibahagian 
kepala, bahoe dan tangan jang agak 
berat djoega, 

Jang bertjelaka dengan segera di 
angkoet keroemah sakit Martapoera 
sementara si pembatjok telah menje 
rahkan dirinja kepada politie. 

Menoeroet berita jang kita dapat. 
sebabnja terdjadi pembstjokan ini ka 
rena oeroesan Damarwoelan (wajang 
wong, Java), 

SOERABAJA 

Pembantoe kita menoelis : 

Soepratman —8tichting 

Berhoeboeng -dengan kematian t. 
WR Soepratman ponjipta legoe Indo 
nesia Raja, maka di Soerabaja telah 
diserahkan comite jang termaksoed oen 

makam :   toek memperbaiki 

  

   
      

    

    

    

Abonnes 

FONDS, KEMATIAN 

lamanja paling sedikit 6 boelan 

  

jang meninggal, asal tidak menoenggak 
dapat uitkeering ,. . f 25— 

Tarief advertentie, — keterangan pada 
administratie, 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
advertentie setelah liwat djam 

4,30 sore telf. No, 4968 Wit, 
Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

  

DEWA - 

Sakit Oeloe Hati d.s.b. 

Memoedjiken 

Molenviiet Oost 73. 

N.B. Orang dagang dapet RABAT   
Comite terdiri dari pada: t, Abd 

Adjiez dari Kepandoean Sarekat Indo 
nesia, Ketoea. 

t. Mh Kamil dari KTW. 
t. S, Tjokrosoedarmo dari PBMTS. 

dan oetoesan IM. 
Oleh comite dipermarloemkan, ba 

rang siapa jg berkepentingan dan ingin 
menoendjoekkan ketjintaan kepada t. 
WR Soepratman, diharap berhoeboe 
ngan dengan comite Sospraiman — 
Stichting p/a  Secretariaat Kedoeng- 
dorosir. 26 Soerabaja. 

Comite Micrad Nabi s,a.w. 

Pada tg: 28 ib. di Soerabaja telah 
berdiri Comite oentoek menghormat 
Micrad Nabi jad. besoek pada tg 22 
September. 

Comite tersoesoen sebagai bsrikoet : 
Ketoea, dari PMI tjab Soerabaja. 
Penoelis, , PPAI“, 

Bendabari ,,Avnzor dan dibantoe oleh 
wakil wakil perhimpoenan dari P. B 
MTS—S,W—Siap—M, O—Pm, Moe- 
pammadijah—Pemoeda P,H I.—P.ISI. 
Barisan Hidajah—I.M,—K.I.I. dll.nja, 
/Adapoen keramaian jang dirantjang 

kan oleh Comite, selain mengadakan 
Optocht, peen diadakan djoega leziugen 
dikampoeng kampoeng, agar Rakjat 
kita, bangsa Indonesia terboeka bosat 
mendjoendjoeng kederadjatan Agama 
Islam. 

Openbare vergadering 

Dari Radio-besitters 
Pada bari Minggoe di Kranggan 

psrk telah di langsoengkan rapat ter 
boeka meloeloe oentoek Radio-bezitters 

Perhatian sangat memoeaskan, ti 
dak . koerang dari 200 orang poetera 
dan poeteri memerloekan datang. 

Rapat moelai djam 9 pagi hingga 
djam Il siang, dan sesoedah diadakan 
soal debat jg amat pandjang ssksli 
maka rapat mengambil kepoetoesan 
sebagai berikoet . 

a. mengosatkan motie t Scetardjo 
tentang PPRK. : 

b. memoehoen idin kepada Pame 
rentah, soepaja kekoeasaan Nirom 
diserahkan kepada PPRK : 

c. mempertegoshkan siaran Keti 
“moeran, 

Madjallah , dagang”, 

Berhoebseng dengan beberapa hal 
jang perloe di selssaikan dalam Per 
himpoenan Arsk dagang Indonesia 
jang berpoosat di S'baia, maka boeat 
ini boelan medjallah officiesl dari per   

  

himpoenan tsb, ta'dapat ditorbitkan, 

“ 

  
PER FLESCUH 5 CENT 

DEWA-BALSEM ada sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing, 
Entjok (Rheumatiek), Meloewang, Mengiloe, Pegal-pegal, Bengkak, 

Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia 1 flesch 
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian. 

Fabriek ,TJAP DE W A" 

t. Soetegoeh dari PRTS, Penoelie” 

BALSEM 

dengan hormat 

saga Batavia - Centrum. 

“ 

  bagoes. Telefoon No. 1019 Batavia. 

SEREKAT-SEKERDJA BAROFE ! 

Oleh : Realist. 

Aken didirikan , Persatocan Pegawai 
Havenmeester“, seboeah serekat seker 
dja baroe, 

Adsoja ini jaitoe terdorong oleh 
keadaan zaman jang menjoeroeh ke 
pala kacem boeroeh berserekat dalam 
vakvereeniging, Initiatief ini keloear 
dari toean tosan E.I.K. Sinsce, Mcehd, 
Soekri Hoesin, T.B, Hoesin dan Sarwa, 
soeprja adakan ini. 

Nasib pegawai Havenmeester | 
Beloem dibilang baik, dan perloe 

diperhatikan keadaan mereka. Tetapi 
sembojan mereka boekan sadja merga- 
dakan serekat sekerdja oeutoek mem 
bela nasib, tetapi djoega mentjuri per 
satoean dikalanganmereka, agar dapat 
lah mereka, perdjalanao jang mem- 
bahagiakan satoe sama lain, 

Koerang lebih 3000 kaoem pegawai 
Havenmeester minta adakan ini, ter- 
sebar seloeroeh kepoelauan Indonesia, 
tersebar semangat persatoean d antara 
mereka. Tanda, bahwa kaoem boerveh 
mengikoetkan z1man, tanda bahwa 

    

sifat serikat sekerdja mendjalar seloe- 
roeh tanah air kita. 

Moga-mogalah Persatoean Pegawai 
Hazvenmeester dapat berdjalan dengan 
selamat. 

    

Oranje feest : 

Berhoebceng dengan 40 taboennja 
S8. Ratoe memegang kendali Peperen 
taban, maka sebagai di lain lain tem 
pas djoega di Soerabaia tdak keting- 
galan di dirikan Oranje Comite. 

Moelai saut ini banjak gedong ge 
dong dengan dibiasi dengan lampoe 
lampoe, teroetama di tengah tengah 
djalan Pasar besar moeka Luxorada 
didirikan Tuvegos peringatan, — 

Poen oleh Oranje Ovmite besoek 
moelai tanggal 6 Sept. j,a.d, akan di 
adakan perlombaan lajangan, balepan 
speda—koeda—dan pertoendjoekan ke 
toprak—Loedroek d,s.b.nja dengan di 
moelaikan letoesan bom 4 kali.— 

 Madjallah ,Poesoera", 
Dari pihak jang dapat dipertjaja 

menerangkan, bahwa dalam boelan 
ini, madjallah officieel dari Perkoem 
poelan Poetra Soerabaja terhalang 
terbitnja, disebabkan t. Thoha selakoe 
Verantwoordelijke redacteurnja mende 
rita kesoesahan, 
(Tetapi boelan depan, dapat poela 

diterbitkan sebagai jang soedah.   
Pa oh 

c— Gg mam 
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| Soedah kita kabarkan, bahwa ber 
hoeboeng dengan perajaau Sri Ratoe| 
di Keboemen, akan diadakan concours | 

   
     
   

     
     

  

   
   
    

  

     
     

   

  

poean dan laki laki: Boeat bagiai FB 
mgansan pengoeroes atau juryoja R | 

boeat bagian laki laki jury atau pe- 

  

 ngoeroes Padoeka R 
“ Birang dan Patib. 

'Berhoeboeng denga 
concours ketjantikan itoe, 
bari Selasa malam Rebo 

81-8-38 jang baroe laloe 
bong soedah diadakan rapat 
bertempat disoos Langen Prodjs 
diadakan oleh Wanito Oetomo 
Gombong bersama sar 
mite Awas Eling. Teta 
itoe Hindenan TE | tergesa gesa 
djadi banjak jang tidak mendengar. 

Kira kira jang mengoendjoengi le 
bih koerang 80 orang kampir semoea | 
dari oetoesanpja perkoempoelan. Djoew 
lah perkoempoelan jang mengirimkan 
wakilnja ada 18 perkoempoelan. dari 
daerah Gombong dan Karanganjar. 
Wakil pers ada 5 jaitoe Pemandang- 
an, Sosara Tomo, Soeara Osmoem, 
Sedio Tomo dan Matahari. Wakil pe 
merintah toean Wedono dan toean 
Mantri politie Gombong. “Ig 

Sesoedah pengoeroes Wanito Oeto- 
mo menanjakan jg berhadlir semoea 
dan menfjatat wakil wakil perkoeam 
poelan begitoe pers, djam 7,30 laloe 
diboeka dengan oetjapan pemboekaan 
seperti biasa. Pimpinan laloe diserah 
kan kepada Voorzitter Awas Rling. 

Voorzitter sesoedah mengoelang pem 
boekaan dengan singkat 'laloe mene 
rangkan, bahwa berhoeboeng Jang 
akan dibitjarakan tadi perkara jang 
mengenai rasa, semoea jang berhadlir 
diminta soepaja didalam pembitjaraan 
nja bharoes dengan sabar, kaim dan 

zakelijk. 
' Semoca jang bitjara maksoednja 
tidak setoedjoe dengan adanja con 
cours ketjantikap itoe, sebab sebabnja 
dengan ringkas: melanggar kesoesilaan 

Timoer, melanggar igama, meroesakkan 
kemanoesisan,meroesakkan pendidikan 
kepada anak anak, meroesakkan roe 
mah tangga dan Il.-nja. 

Setelah habis pembitjaraan itoe, se 
moea wakil wakil perkoempoelan dan 
jang boekan, ditanja satoe persatoe se 
moea melahirkan .tidak setoedjoenja. 

Toean Soegeng laloe bertanja, apa 
toelisan dalam soerat kabar jang di 

g 3 

  

  

   
   

  

. 

djadikan alasan pambitjaraan itoe soe| 
dah boleh dikatakan betoelnja. Oleh 
Voorzitter didjawabnja, ketjoeali dalam 

itoe. Sampai disini laloe dibitjarakan 
Itjaranja akan menolak concours itoe 
Disini mendjadi pembitjaraan jg amat 
ramai dan lama, tetapi kemoedian da 
pat diambil maksoednja jaitoe : I ber- 
audientie kepada comite, 2 berkirim 

“ Isoerat kepada comite, 3 memboeat 
ja| motie. Setelah dibitjarakan ramai, ke 
dalpoetoesan jg disetoedjoei memboeat 

'motie, seperti dibawah ini : 

Ru Motie. 
g — Openbare vergadering jz diadakan 
'loleh Wanito Oetomo pada tg 30 Aug. 
38 moelai djam 730 hingga djam 930 
Iwalam bertempat disoos Langen Pro 
'djo Gombong, dikoendjoengi oleh 75 
orang diantaranja oeftoesan oetoesan 
dari 18 perkoempoelao, 

Membatja : 
dalam pers Soeara Oemoem hari Djoe 
ma'at 26-8 38 No, 266 tentang akan 
jadanja perlombaan katjantikan dan 
kebagoesan pada jubileumfeest di Ke 
boemen , 

“ Mendengar : 
embitjaraan pembitjaraan tentang per 
ombaan ketjantikan dan kebagoesan 

jang akan diadakan di Keboemen itoe, 
Menimbang : 

|. bahwa perlombaan ketjantikan itoe 
'memberi kesempatan menarik dan 
membesarkan hawa nafsoe , 

2. bahwa perlombaan ketjantikan 
itoe memberi pendidikan jang tidak 
selaras dengan kesopanan ketimoeran, 

3. bahwa perlombaan ketjantikan 
itoe tidak sesoeai dengan perasaan ke 
timoeran: 

4. bahwa perlombaan ketjantikan 
itoe melanggar hoekoem igama, 

5. bahwa perlombaan ketjantikan 
itoe merosotkan deradjat Indonesiers 
secemocemnja. 

Memoetoes : 
Minta kepada Comite Jubileumfeest 

di Kehoemen soepaja perlombaan tsb 
diatas itoe dioeroengkan, dan 
mengirimkan motie ini kepada: Pa- 
doeka Kg Boepati di Keboemen, 2. 
Comite Jubileumfeest di Keboemen, 
3. RR Keboemen, 4. Volksraad, 5. 
Hoofdbestuur Isteri Indonesia, 6 Hoofi 
bestuur Wanito Oetomo, 7. Hoofibe- 
stuur PPPPA, 8. Hsofdbestuur Moe- 
hammadijah dan 9. pers. 

Setelah habis pembitjaraan semoe3, 
djam 9 setengah rapat ditoetoep de 
ngan selamat, ( Pembantoe). 

  

— TANGGERANG 

Djoega akan diadakan pesta 
Pembantoe menoelis: 
Sekarang di Tanggerang soedah di 

bentoek sebosah komite, goena mem- 
persiapkan pesta perajaan joebilioem 
ja.d, Dalam rantjangan tidak akan di 
adakan pesta disekolah sekolah ma 
sing masing, akan tetapi pesta ini akan 
diadakandihalaman kawadanau deng-n 
diramaikan de: gan beberapa tontonan, 
.diantaranja djika tak ada halangan 

| reog“ dari Batawi JOP (Jeugd Orga 
nisatie Pasoendan) akan datang, 

Orang gila mengamoek? 

Selang beberapa bari di Babakan | 
Tng. telah kedjadian perkelahian anta | 
ra orang gila dan seorang perempoean. 
Ebiah apa sebabnja ini parempnean 
telah dipoekoeli oleh orang gila itoe, 
sampai menderita kesakitan. Tentoe 
sahadja orang orang jg mendengar 
teriakan perempoean itoe pada mem 
boeroe dan memisahkan antara doea 
orang itoe. Oentoeng perkelahian ini 
ta' mengoerbankan djiwa. Orang gila| 
inja teroes ditangkap, : 

Dibatjok didelman. 
Seorang Tionghoa jg sedang ada 

di delman akau poelang ke roemah 
nja, pada hari Saptoe di dekat pasar 
Tng. sekonjong konjong telah diserang 
oleh bangsanja, dan mengasih bebera 
pa batjokan. Oentoeng batjokan jang | 
mengenai di badannja telah dapat di 
tahan oleh dinding delman itoe. Orang 
ini hanja mendapat loeka sedikit jg 
ta' berarti. Si penjerang telah ditang 
kap. : : 

Nasib seorang djoeroetoelis,. . .: 
Kedjadian disalah satoe kantoran 

di Tanggerang, Minta perhatian jang 
berwadjib. Aa 

Seorang djoeroetoelis terseboet biasa 
nja seperti lain lain djoeroetoelis saha 
dja. Tetapi ini djoeroetoelis katanja 
ada tambahnja jang loear dienst. Ia 
saban bari (pagi) mapeg toeannja dari 
setasioen membawa seboeah koper, 
entah apa isinja. Hal ini menjolok 
mata kita, Seorang djoeroetoelis me 

Seperti djika koper itoe dibawa oleh 
koeli dari stssioen ke kantor tentoe 
haroes keloear wang. Dan djika mem 
pergoenakan djoeroetoelis tsb. wang 
ta? akan keloear. Nanti ada soeara 
begini misalnja : Djoeroetoelis bersai 
ngan sama koseli SS. 

Pendapatan kita sebaiknja goenakan 
lah koeli sahadja, biar si koeli men 
dapat oepah. Dan djika djoeroetoelis 
dikerdjakan begitoe saban pagi, tidak 
bagoes dipandang orang. Dan sebaik 
nja djoega djika 1toe djoeroetoelis me 
ogirimkan protes djangan tinggal 
diam sadja. 

—O —— 

Panen kapok boelen depan 

Banjak koeranguja. 

koerang dari pada jg soedah soedah, 
karena boenga boenga kapok itoe ba 

boeah bosahnja koerang ujoega, 

meudirikan kope- 
rasikapok. 

Dienst penjoeloeh perdagangan da- 
lam negeri didaerah Paree telah mem 
propagandakan, soepaja didirikan ko- 
perasi koperasi kapok didesa desa. 
Perloerja ialah oentoek memoedahkan 
pendjoealan kapok dengan harga pan 
tas, 

: Kepentingan kapok 
loear negeri. 

Perhatian kapok centrale ialah pa 
da pekerdjaan bersama2 dengan eco 
Inomische zaken, jaitoe dengan dipoe 
satkan pada propaganda kenegeri2 
Scandinavia dan Itali, (Aneta) 

ol ie li it Ba 

White dan soal kapok 

Anggauta VR. White mengatakan, 
bahwa onderneming kapok praktis ti 
dak ads berhentinja. Berhoeboeng de 
ngan ini ditanjakan olehnja, apa 
Ikah kiranja adil kalau  onderne 
ming2 kepok itoe nanti dikenakan 
peratoeran djoega jang sebetoelnja ti   rangkap pekerdjaan seperti koeli, 

Berhemat ? 

  

dak perloe hal itoa, 

  

pers itoe, voorzitter sendiri memegang | 

boekti tjoekoep bahwa memang ada| 
rantjangan akan mengadakan concours) 

pidato pandjang, begitoe djoega toean| 

kan vergadering lsgi sampai djam 9 

Seboelan lagi panen kapok akan | 

njak jg hilang oleh hoedjan, hingga 
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    BLINDSYSTEEM (TOETOEP MATA) DAN 100” TANGGOENGAN    
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BATAVIA-C.: 

Sawah Besar 21 

O-Vingerig & wonderblindsysteem" 

TERKENAL dan MENDAPAT POEDJIAN dari 

Speciaal atas pimpinan seorang Geroutineerd Kantoor Sneltypist. 

HILANG (VERLEERD) BOEAT SEOEMOER HIDOEP, ADALAH 

JANG SOEDAH 14 TAHOEN LAMANJA 
SEGALA BANGSA ' di INDONESIA 

KANTOORPRACKIIJK: 

Typcursussen: 

»D. M. BESAR 
BANDOENG: SEMARANG: 

Pr. Soemedangweg 96 Karang Toerie 73 G. 
       
    
  

Vereeniging van Inspecteurs 
van Politie 

Mengadakanalgemeene 
jaarvergadering jang 
ke XXIII disocieteit Har 
monie Solo 

Pembantoe M. menoelis: 
AE Ar Nag 

Pada hari Selasa jl. perhimpoenan 
terseboet diatas telah mengadakan 
algemeene jaarvergadering, bertempat 
di societeit Harmonie Solo, dibawah 
piwpinannja t. J.A P, van Hulst se 
bagai voorritter-hoofdbestuur, dengan 
tt, C. van 'den Berg secretaris, P. de 
Koning penningw, J. van As dan 8. 
Koning commissarissen. Dari afdee- 
lingen ada berhadlir wakil dari Ban 
doeng, Batavia, Bondowoso, Buiten- 
zorg, Kediri, Makasar, Malang, Padang 
Semarang, Soerabaja, Solo dan Wel 
tevreden. 

Djam 9 pagi toean A. de Jon gse- 
bagai voorzitter afdeeling Solo me- 
pgatoerkan slamat datang dan sebagai 
nja, laloe menjerahkan pimpinan ver- 
gadering kepada voorzitter hoofbes- 
tuur. Toean J. A, P. van Hulst laloe 
memboeka vergadering dengan pida- 
to pandjang lebar, jang maksoednja 
menerangkan keaduan dan djalannja 
Pon, selama 1 tahoen jang 
aloe. 

T, O, van den Berg secretaris hoofd 
bestuur laloe membatja jaar-verslag 
jang disertai beberapa keterangan dan 

P. da Koning penningmeester mewba 
tja kas verantwoording jang doea2oja 
setelah dibitjarakan seperloenja laloe 
diterima baik oleh vergadering. 

Lebih djaoeh yergadering laloe mem 
bitjarakan beberapa hal jang mengenai 
keperloean roemah tangga perhimpoe- 
nan itoe dan djoega kepentingannja 
semoea anggota, sepertinja promotie- 
kansen, hal peratoeran gadji dan se 
bagainja, Vergadering itoe ditoetoep 
Gjam 1 siang, tetapi sorenja moelai 
djam 5 sore dilandjoetkan mengada 

malam baroe boebaran, diantaranja 
djoega membitjarakan beleidnja hoofi 
bestuur dan beberapa voorstel dari 
afdeelingen, 

Hari Rebopagi mengadakan excur 
sie ke Tawangmangoe. 

ma 0 — 

Baezaar goena Mevr De Jonge-school 

Pengoeroes dari Mevr. De Jange 
scbool pada tanggal i October 1938, 
berniat akan mengadakan brzaar goe 
na pergoeroeani terseboet diatas, Tem 
pat jang akan dipakainja ialah gedong 
Kramat 45 Batavia-O. 

Sokongan beroupa pekerdjaan ta- 
pgan, wakan dan minoeman baik be 
roepa oeang, dengan senang hati di 
terima, toendjangan mana dihargai 
sekali oleh Pengoerees, 

Djika ada sokongan, maka diharap 
disampaikan kepada : 

Raden Ajoe Boepati Betawi, Parapa 
tan 52 BiO, 

Raden Ajoe Abdoerachman, Matra- 
manweg 30 Mr-Oornelis, 

Mevrouw Dr. Tumbelaka, Kebonsirih 
86 BC. 

Mevrouw Parma Iskandar, Dr. Ten 
Boschweg 19 BtO. 

Laksamana angkatan lacet, 

ke Soerabaja: 

ANETA menjiarkan, bahwa laksa- 
mana angkatan laoet pada hari Djoem- 
'at djam J2 siang telah bertolak ke 
S'baja dengan kapal goebernemen 
'Gemma berhoeboeng dengan permsrik- 
saan angkatan laoet disana. 

— 9 

Moesim kemarau di Priok, 

Moesim kemarau di Tg, Priok ke 
marin jang hebat sekali akibatnja. 
Laoetnja pasang, tetapi tidak ada ke-     tjelakaan. 

1 ag 

    

Toean ingin roemah sendiri ? ? ? 
Lekas berhoeboengan dengan Bank ,,Beringin”. 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 
» » 2. — 2 »  roemah , 1000.— 
» Pada ” ». roemah ,, 1500.— dan 

seteroesnja. 

SEMOEA PINDJAMAN goena roemah-roemah itoe TIDAK DI- 
POENGOET RENTE. Beringin” adalah satoe-satoenja Bouw- 
spaarbank bangsa kita jang terbesar dan didasarkan atas sjarat 
agama kita. Keterangan pada Directie Bank Beringin", 
Schoolweg 6, Bogor atau Agenten, 

N.B. Soerat menjoerat HAROES disertai franco, 

KAN EA AE EA 

KURSUS KLEIN - AMBTENAAR 
Sore 4,30 — 6,- 

Malam 8,—- — 9,30 

  

  

BJWERKEN : 

Moerid-moerid sekolah rendah. 

(E.L.S, H.I.S. dan toelatingsexamens) 

Moerid-moerid sekolah menengah. 

(MULO, H.B.S., A.M. S.) dalam Wiskunde, Natuur- 

kunde dan Bahasa. 

KETERANGAN: A. MAHAJOEDIN, Kramat 174, Bat.-C. 
        

Toko MAYAM 
SENEN 97 BATAVIA-C, 

dimoska roemah gadai 
Tel. 5247 WI. 

Ada djoeal speda merk: 
THE MISTER dan MAYAM, jang 
terkenal kwaliteit No. 1, enteng, 
semosea perkakasnja koeat, tidak 
gampang roesak. 

Sedia pompa air dan onderdeelnja. 
Bisa bikin soemoer pantek (grond- 
waterboring). 

Sedia Monteur boeat bikin repa- 
ratie. 

Pembajaran boleh berdamai. 

  

    

  

  

GRATIS!!! 
Diberikan dengan PRODEO kitab ,,Pedoman Penghidoepan" 

pada siapa jang soeka mempeladjarkan dengan soerat-menjoerat 
matjam2 pengetahoean oemoem jang sangat penting, seperti : 
Dubbel-boekhouding, Klein industrie (keradjinan ketjil, Goela- 
goela dan tjoklat (Suikerwerken & Chocolade), Dierenrpzetten,- 
Ilmoe Obat-obatan, Stenotypen, Roepa-roepa bahasa asing, dsb. 
Telah dapat banjak poedjian dari seloeroeh tanah Indonesia dan 
Malaya, tarief pembajaran sangat ringan. dan peladjaran itoe 
diatoer dengan bahasa Indonesia rendah, sehingga semoea rakjat 
bisa toeroet beladjar. 

Internationaal Onderwijsbureau 
Postbox No. 9, 

BATA VIA-STAD 

MOESIM SRIAWAN 
1. Lida, bibir, dan moeloet pada meletoes2, 
2, Kepala berasa koerang enak, € 5 
3. Sering2 ada dioega batoeknja. f 

Lekaslah Toean atau Njonja minoem sekarang: 

DJAMOE SRIAWAN 
TJAP LAMPOE 

Ditanggoeng didalem sekedjepan tempo baik sama sekali. 
Harga satoe flesch besar f 1 — 1/2 flesch f 0,50. 

Bisa dapet beli pada: 

Djamoehandel & Industrie 

sTJAP LAMPOE" 
Bandoeng: Kosambi 233F-Tel. 1034, 
Bat.-C: Sawah-Besar 2N - Tel. 5563, 
Soekaboemi : Drog. Exelsior-Capitoolstr, 9B, 
Tjimahi : Drog. Carelli, Buitenzorg: Gas- 

fabriekweg. 
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“MATJAM-MATJAM, 

Pasar Gambir baloem habis. Malah 

  

“ sedang asjiknja. Dengan adanja Pasar 

    

Gambir, sebagian orang senang, tapi 
sebagian bangsa bang Bedjat meringis, 

“en... boleh teroes meringis, 
Sebagian kaoem nganggoer dapet 

penambel kantong, penganggoer bang- 
sa kita jg termasosk minderheid, of .. 
nihil, Nggak gesehikt djadi portier2 
atjan, of . . dianggap nggak boleh di 

| pertjaja??? 
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Kosiaan, Nonton geen kans, kog, dja 
di pendjaga pintoe, toekang ngerubek 
kartj's sadja dianggap pajah, wel. 
trima sadja deh ngangkoet , . isi ka- 
koes nanti, 

Padahal, kalau orang2 kita diambil, 
barangkali een pop per avoud djoega 
maoe. Tanggoeng, kalau dikasih ee» 
pop sadja, nggak bikin perboeatau ., 
javg menjebabkan nggak boleh di 
pertjaja. 

Hlo, itoe kaloe maos hemat lo. 
“ 

Sakarang lain soal. 
Bssoek malem moelain djam 8, ada 

adoe bola. 
V.LJ. lawan V.B.O, artinja Java 

kampioen lawan Javakampioen, Jang 
satoe Javakampioen PSSI, jang satoe 
Javakampioen N.vu, 

Tantoe ramai, tapi . .. beloem Ia 
ma ini dosa elftallen itoe memang soe 
dah bertanding, berkesoedahan 2—2. 
Sama djempol, sama kosat, Orang Be 
tawi banjak jang soedah lihat, tapi 
tanggoeng nggak bakal bosen kalau 
soeroeh lihat lagi, sedeng empok Be 
djat, katanja, maoe nonton. 

Boeat bang Bedjat mah, comite Pa 
sar Gambir salah, 

Kalau maoe hebat, dan sekalian 
mengoekoer bond seloeroeh Indonesia, 
moestinja mengatoer pertandingan 
NIVU lawan PSSI, 

Itoe baroe attractie, itoe baroe toelen. 
Bang Bedjat sendiri, wel, nanti deh, 

maoe djadi- jury di Keboemen. 
BANG BEDJAT 

  

  

  

Good Year — Ster 

Seperti diberitakan, bari Rebo ke- 

marin di HPC terrein Tanahsereal 
Bogor telah diadakan pertandingan 
sepak raga antara doea clubsjang tsb 
diatas. 

Penonton sangat banjaknja. Tribune 
pemoch- sesak. Opkomst seperti ini 
boeat di Bogor sangat djarang kedja 
dian. Ini disebabkan karena diadakan 
pendjoealan kaartjis beberapa hari se 
beloemnja pertandingan, poen recla- 
menja sangat bagoes. 
Poekoel 4.45 pertandingan dimoelsi, 
dipimpin oleh wasit toean Oesoep dari 
Persibo Aftrap dilakoekan oleh Burge 
meester tosan Hildebrand. 

Pertandingan ini berdjalan dengan 
sangat seroe. Beberapa kali pemain2 
dari fabriek karet ini menjerang de 
ngan berbahaja, tetapi acoterhoede 

dari Ster tjoekoep tanggoeh oentoek 

mempertahankannja, Tidak boleh di 

loepskan poela ,ketjakapannja“ keeper 
Harij Alie jang djidi bintang lapang. 

Tetapi dengan samenspel dari Ster 
jg teratoer Good Year terpaksa haroes 
menarggoeng kekalahan, dengan stand 

2—0 sebeloem pauzs. Disini perloedi 
tjatat bahwa Good Year masih keting 
galan djaoeh dalam segala-galanja 

oleh ,,moesoehnja“ dari Djekarta. Se 

soedah pauz: Ster dapat mengoebah 
stand poela dengan 0—4. 

Kepada V v Ster diberikan seboeah 
beker dari t. Zanders. 

Gg 

Pertandingan sepak raga 
di Solo. 

H, W. Solo—l. E. V. 
Salatiga ( 5—0) 

Pembantoe menoelis : 
Oantoek menghormati dr R. M. Soe 

ratman jang berangkat dari Solo pin 
dah ke Bandoeng, maka oleh P.S. S.I. 
pada hari Septoe sore tanggal 27 Aug. 

ji di stadion Sriwedari telah diadakan 
pertandingan sepak raga antara H.W, 
di Solo dengan 1E.V. di Salatiga, 

: Djam 445 sore pertandingan dimoe 
laikan, dengan afirap dilakoekan oleh 

“ dr R.M. Soeratman jg di iring oleh 

   

  

1 

2 4 semoea bestuur dan R Soetardi Har- 
Batara” 

   djoloekito sebagai djoeroe pemisah 
“ (wasit). Pada permoela'annja ada ke 

| lihatan sama koeatnja, tetepi tidak la 

  

   

   
        

  

   

8 Per 

''ma dari itoe ternjata, bahwa toean 
'roemah ada sangat lebih koeat dari ta 

" moenja. Achirnja stand mendjadi 5—0 
1g 
'boeat kemenangannja H. W. Solo. Pe 
ponton ada tjnekoep banjak, pendjoe- 

  

| @lan kartjis djoemlah f 84,66 
A 

“ bea 
Yi 

an
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Voetbal di Pamekasan , 

Pembantoe kita menoelis : 
Pada hari Sabtoe dan Minggoe jang 

laloe di Pamekasan telah dilangsoeng 
(Ikan pertandingan Bond antara BA R 

II dan @aick dengan RK dan VP. 
Tentang pertandingannja sendiri tidak 
begitos menarik dau kesoedahannja 
2—0 boeat kemenangan @uick dan 
5—1 boeat kemenangan RK. Pada 
tempo mengaso stand boeat R K 2—0, 
dan ternjata bahwa perkoempoelan ini 
djaoeh lebih koeat dari moesoehnja. 
Tentang pertandingan jang pertama 
depat diterangkan, bahwa kedoea pi 
baknja bekerdja keras, dimana boeat 
BAR adassoeatoe alasan oentoek ber 
main kotor, 

Djoega jang mendjadi djoeroe pemi 
sah amat mengetjewakan, pertama kali 
nampak sekali memihakoja pada Bar, 
dan kedoeea kalinja pemain dari @uick 
dikerasi sekali oentoek melangkahkar 
kakinja atau lantas mendjadi per 
mainan kotor dan peloeit lantas di 
tioepoja.Tanda ,off side“soedah tidak 
terbitoeng banjakoja, 

Seorang jang tiada tahoe tentarg 
seloek beloek permainan sepak raga, 
djangaolah disoeroeh memimpin soea 
toe pertandingan Bond,soeroeblah ting 
gal diroemah sadja, Orang sematjam 
ini di Pamekasan ada berpoeloeh2, en 
toch Pengoeroes dari Bond masih sa 
aadja berani memakainja tenaga se 
matjam itoe, 

.— () 

Pertandingan bola di Pasar 
Gambir 

Pada hari Minggoe 4 September '38 
moelai djam 8 malam dilupangan Pa 
sar Gambir, akan dilangsoengkan per 
tandingan bola antara: 

VIJ — VBO 

Hari Senen 5 Sept, '38 dilapang dan 
pada djam tsb, diatas : 

Kombinasi- Tionghoa- VIJ 

Hari Rebo 7 Sept, '38 djoega pada 
tempat biasa dan djam 8 poela: 

VBO— Kombinasi 

Pada pertandingan pertandingan di 
atas masing masing memperkoeat soe 
soenan kesebelasannja, hingga kirarja 
tidak heran, djika pertandingan im 
akan menarik perhatian poeblik. 

Dari pihak Tionghoa dan Indonesia 
soedah terang soesoenannja dan ada 
sebagai berikoet : 

Tionghoa 

Kombirasi—Tionghoa: 

ba M. Club, 
— (9) 

SEMARANG DAN DAERAHNJA 
oleh Corr kita Hds, 

Rapat Tahoenan P ORIS 

RIS) telah melangsoengkan rapat ta 

nja masing masing jaitoe tentang se- 
pak raga, kasti, pentjak, 
psetrian, perpoestakaan, 

terdiri dari toean toean : 
Hadisoenarto ketoea, 

Siswa, 
dari 

Soetarjo penoelis I dari Instituut Sigit. 

Taman Sedar. 

ning Kaoetamen.   Oetomo, 

Reserve : Halir JK. Edoen, Tj. K. 
Sahlan Setia, Soegeng Ke 
rhekosnan, dan Moedjita- 

Pada hari Saptoe sore jl Persatoean 

Olah Raga Indonesia Semarang (POleseara boelat setoedjoe akan adanja 

schaak ke 
maka laloe 

diadakan pilihan pengoeroes baroe jg 

Taman 

n. Retnomaindra penoelis Il dari 

A. Soeladji bendahara dari Margi- 

Soeprapto pembantoe dari Siswo 

   
ON ama SL "PL 

  

  OPEL-OLYMPIA 

$ PRODUCT 

SE Del NG 

Sportief: 
prestatie jang besar dengan 
pemakean benzine sedikit. 

Opel-Olympia 1938 jang baroe mempoenjai satoe motor dari 1'/2 liter 

jang bakerdja baik dengan compressie tinggi dan kleppen bergantoeng, 
boeat mana pemakean himat waktoe bekerdja keras ditanggoeng # 

Carosserie ada lebih loeas, sehingga comfort boeat bestuurder dan penoem- 

pang mendjadi lebih besar # Lebih dari doeloe Opel-Olympia penoehken 

kemaoean-kemaoean jang orang sekarang minta pada auto dalem per- 

hoeboengan jang modern @ Dalem kota dan di djalanan di loear kota 

Opel-Olympia senantiasa tinggal kereta jang lemes dan modern, jang 

pegang dia poenja pekerdjaan sambil bermain-main # 

boleh dipertjaja 
sentausa 

tjepet 
himat 
comfortabel 
indah 
koeat 

sjang sebenarnja 

DARI GENERAL 

Pal 

MOTORS 

A Uut 0D ZA EN 
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LINDETEVES-STOKVIS 

  
  

  
Kie Leung 

UMS 

Siong Tjoan Kek Bo Soegriwo  pembantos  Neutrale 
UMS BvVvC School. 

Liong Tong Sin In D. Liem Arifin, Soemarsono pembantoe Jl B 
Ums Oliveo — Olhveo instituut. 

Kek Kim Tonny Wen Tiam Siong Oommissie sepak raga dipimpin 

UMS TNH UMS  loleh t.t, Soemarsono (JI B) dan Abd, 

Tjip Tjosn Kwa Sin |Saslam (Panti Siswa). 
UMS UMS Oommissie kasti dipimpin oleh t.t. 

Reserve : Njam Khong, Tjisp Hi Ba Nan Leah dan 
Kim Lin basa ay Commissie pentjak dipimpin oleh 

TNH : TNH ' tt. Poerwosoedirdjo (Panti Siswa) Boen 

: 5 tardjo (Perg. Timoer) dan Djajoesman 
dan Bing Lie (PR) 

Pr Commissie schaak dipimpin oleh 

VIJ: tt. A. Soeladji (MKO.) dan Moekmin 
(PR) 

Tabrani Commissie kepoetrian dipimpin 'n. 
.Keroekoenan Sian Retnomsinira, 

A. Gani Md. Saridi Commissie perpoestakaan dipimpin 

Andalas .. ter oleh tt, Soeradjiman, Poerwosoedirdjo 
Djainin Moestari Soemarmo dan A, Soeladji. 

Andalas Ster Betiaki Commissie keoeangan dipimpin olah 

Soetarna — Soetjipto Boetedjo |4 Joegriwo dan dibantos oleh delapan 
Ster J.E. Ster wakil pergoeroean. 

2g na Badan Oomite Pembrantas 
boeta hoeroef. 

Atas kemaoean dari pengoeroes Pe- 
ujoeloeh Semarang dan Persaudaraan 
Goeroe Semarang, meka pada huri 
Minggoe siang telah dilangsoengkan 
rapat pendirian dari badan ABC: dan 
dikoendjoengi oleh beberapa poeloeh 
wakil dari perhiwpoenan2 disini ber 
tempat diroemah toean Marah Roesli 
dan dipimpin oleh beliau djoega. 

Setelah dilakoekan pewbitjaraan se 
masak masaknja, maka rapat dengan 

badan poesat itoe dengan dinamakan 

hoenan bertempat dipergoeroean Neu|A BC dibawah pimpinan Pengoe 

traal dan dihadiri oleh wakil wakil 12|roes Harian jaitoe toean Abdullah Si- 

pergoeroean jg terdiri dari 30 orang. 

Setelah pimpinan rapat mengoerai 
kan tentang perdjalanan persatoean 
dalam tahoep jang silam dan badan 

badan commissie memberikan verslag |dikoempoelkan oleh Penjoeloeh Sema 

git sebagai ketoea, Soewiknjo sebagai 

penoelis dan Aloewi bendahara diban 
toe oleh wakil wakil perkoempoelan. 

Oeang bekal oentoek bekerdja dapat 

rang dan Toentoenan telah diboeat 

oleh PG, 
Toentoenan terseboet sesoedahnja di 

tjetakkan akan diberikan dengan per 
tjooma kepada para pengadjar dan 
moerid moerid. 

Setelah beberapa oesaha dikemoeka 

Wardi wakil ketoea dari HIS PGHB.(kan oleh badirin, maka rapat ditoe- 

toep pada djam Na siang. 

Pertandingan bola krandjang 
BKB (Tionghoa) — 
PKID 4—1. 

Pada “bari Rebo tanggal 31 Agoes 

toes dengan bertempat dilapang Pasar   
  

Gtambir, telah dilangsosngkan pertan 
dingan antara doea kedoeabelasau itoe. 
Pada djam 4.45 pertandingan dimoe 
lai, dan berada dibawah pimpinan 
toean Korfage, jang memosaskan se 
kali, Setelah pelosit diboenjikan, maka 
nampak soesoenan kedoeabelasan ma 
sing masing sebagai berikoet : 

BKB 

Poetri, Tjiong Djoen Nio, Z Lim, 
O. Gue, T. Lim, Injo Kwie 
Eag, Iajo Loean Eag. 

Poetra: Liem Boen Swie, Tan Sioe 
Pek, Lem Koen Seng, Injo 
Beng Goan, Kwee Sion 
Kok, Liem Boen Njat, 

PKID. 
Poetri: A. Soelaiman, Corrie, 

Helimah, Soetirah, Soemiar, Misarah. 
Poetra: Pontas, Ziterde, Soe- 

warno, Hassan, Satir, Soekono, 
Dalam toss BKB. menang dan me 

ngambil tempat jang menoeroet djoe 
roesan angin. Dexgan seketika di ba 
gian permoelaan tampak, bahwa ba 
rian Tionghoa lebih oenggoel dari 
jaog kita, Mereka mengadakan bebe 
rapa serangan, tetapi pendjagzan diri 
PKID. jg taai, menjoekarkan moesceb 
aja mendekati kerandjang. Pada lain 
pihakrja PKID. djoega tidak berha 
sil dengan serangannja, dan tembakan 
dari djaoehan mengenai kerandjang 
belaka, Soeatoe pengepoengan jang 
mendadak di pihak poetri, telah me 
njebabkan membingoengkan pihak 
Tionghoa, dimana dengan ketika jang 
bagoes sekali Nona A.Soelai- 
man dapat memasoekkan bola dalam 
kerandjang hingga membikin stand 
mendjadi 1 — 0 boeat Indunesia. 

Sedjak itoe BK B. bekerdja keras 
oentoek membikin sama stand, dima 
na mendjadikan serangan2 jang mem 
bahajskan didepan kerandjang PK 1O. 
Liem Boen Swie, bintang dari BKB.   

@PYA   KRAMAT 4 

Ea napa Gn 

Kita soedah terima voorraad baroe 

@ OVERHEMDEN @ 

dari semoea kleur jang modern 

Dengan semoea oekoeran jang disoekai 

@TOKO OKAMURA@ 
BATAVIA-C. 

Na Aa ea SAN, 

SEA MEREK NB REK 

beberapa kali berhasil dengan serangan 
oj1, tetapi sajang tembakannja tidak 
zu ver, hingga tinggal meugelveh, 

Hingga disini dengan stand tetap 
diadakan psauze. 

Setelah setengah permainan pihak 
Tionghoa b:kerdja keras dan dimana 
ada kesempatan sedikit sahadja Liem 
Boen Swie memakainja itoe dengan 
tjepat dan memasoekkan bola dalam 
kerand'ang, Dengan begitoe, maka se 
karang stand mendjadi (—-1, 

Betelah perobahan ini, maka sema 
ngat permainan makin tinggi, kedoea 
doeanja serang menjerang. Setelah me 
Isloei beberapa benteng pendjagaan 
PKID, Liem Koen Seng berhasil mem 
beri pimpinan dengan stand 2—1 boe 
at BKB. 

Dari pihak PKID ditoendjoekkan 
permainan jang baik, dimana Satir 
dapat passeren, tetapi alhasil pada hari 
itoe tidak baik boeat kita, maka bola 
selaloe mengenai kerandjang sahadja. 

Doel ke ketiga Jari pibak Tionghoa 
dibikin oleh Nona T, Lim, 

Menoeroet pemandangan kita ma 
soeknja doel ini adalah didalam ke 
doedoekan jang terdjaga (gedekte po 
sitie). Setelah perobahan stand, sala 
dengan kaim Liem Boen Njat menam 
bah kemenangan perkoempoelannja, 
dengan membikin satoe doel. 

Dari pihak PKID Soekono c3. me 
ngadakan beberapa serangan, tetapi 
oleh karena tjapainja, pekerdjaannja 
tiada berhasil. 

Dengan stand 4—1, maka pertandi 
ngan lantas disoedahi, Kemoedian se 
telah diadakan oetjapan jang ringkas 
toean Rieber menjampsikan Beker— 
Alterna pada kapten pihak jg menang. 

Kesoedahan Kompetitie P.K.I.D. 

4—1 
1—1 

1. S,V V. 1 — Satria | 
2. SV.2 — LK.V, 2 
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ar sore 

“045 Fa : 

10.— pagi 

5.— sore 

AN ak Sp 
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8.30, 

Sa 
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pa: | Minggoe 4 Sapi, 
H 85 

Tionghoa modern 
Ta Arab jg di 

.socaraka n Oleh 

: Lagoe Krontjong dan 
Es : mboel dari piring bil 

aan tam jang dimainkan oleh 
0000 orkest ,,Lief Java” 3 

"Ike aga "0 MadiPons 

| Pendjamaban soorat s0e 
rat dan rapport oleh pe 

   

. ngoeroes 
. . Lagoe. Hawaiian 

S1 2 Soenda 
“9G Lagoe awa 2 

9.30 Te Lagoe oke aa 
ap AN Stamboel 

“g 23 Berhenti : 

2, Se: in Teen 
— -- Lagoe engan dan 

i 130 TAS Lagoe at : 
“8— ,  Legoe Gamb, Kromong 

5 “8,30 ai Berhenti 25 aa 

“12— siang Lagoe Djawa 2 

    

11230, Lagoe Ambon 
Aja 3 Ha Mang rn £ 
TE AA Der Man 

La Berhenti Pn anna 

5,80, Sa Djawa Pe 
Mrag TABOE DIAN SA 
GA — Pembatjean 1 | 

5 I— medan, Lagoe  Hawaiian oleh! 
David Kaili & @ueeni 
an Nan neon 

$ daraan” 

  

Nan 
NN Ti 190. 

  22 ane aa Ai 45, PMN, 29. 

"3  Saptoe 3 Sept, aa 1 

Hawaiian Band ,@ueen“| 
MIO . Gamelan Djawa 

0. 640 Studio Orkeat ea 
P3 2 wadtam rita soerat kabar” | 
3 ajang golek tjerita 

2 Lambang Djaja" | 
e 255 Sa: Toetoep 

M, Batavia IN 190 M, 
M, 

1 Disamboeng dengan Ge! 
Tee tan  dioeroes 
oleh OCRO. B, 

  

—. Kroniji ng tidak —dinja 4 
23 | njikan : K K k 

— Lagoe Gam romong 
Fi NN oleh Miss : 

bagan Melajoe Bitimng —a 
'Djawa Dolanan 

  

Heraliin" Band ,The| 
Star Serenaderse“ 

11.30 siang Gamelan Soenda 
2.— lohor Toetoep - 
PMH 45 M, Batavia 1 190 M, 

Bandoeng II 103 

Membajan Jiniban Prowogar 
| didjaman poerbakala de 
ngan soeara Tjaloeng 
Kepandoean, dioeroes 
oleh Shiong Tih Hui 
Batavia 
Krontjong modern 45 

7.15 malam Arab di jaman modern) 
30 3 it kr 1|10,— siang Klenengan dari Keraton 

  

aib Papar rt berita 
soerat chabar djika ada, 
Gamelan Soenda   

tang aliran aliran pendi| 
didikan 
Pembitjaraan 
boekoe batjaan dioeroes: 
oleh Balai Poestaka 

| by— sore Lagoe Soenda 
Oem 8 

(oleh tocan Fi 

Tu Lagoe Djawa 
| 745 , Lagoe Hawaiian 
8,— »  Lagoe Soenda 

18,30 ,  Lagoe Krontjong 
|9— » - Lagoe Hawaiian 
IP As Naa anekawarna 

8,30 Ta 

| 7,— malam Peladjaran bahasa Kawi 
Sedikit Pembitjaraan tenf 

tentang | 

Ketoprak , » 

4 sa oetoe 
TP as 

malam Orkest Melajc 
“Pe agibnep 

2 ' Toetoep 

- Senin 5 Ka 
re Krontjong orkest 

“Lagoe legoe Djawa 
La | Manasoeka 
maju Perkabaran 
». Lagoe lagoe Gamboes 

2 | Lagoe lagoe Tionghua 
te modern 
PES Pemandangan loear ne 
200 geri oleh t.D. Koesoema 

Le mingrak 0.00” 
. Hawaiian Strolles 
Harmonium orkest ,SM 

0. Alaydroes 
— Berbenti 

te PM N 29 
aa 

AN “Klayiroan" 
— Berhenti 

— PROGRAMMA V. o, R £ 
Dinda YDH. 7 golflengte 

107, 53 Meter 
Sabtoe 3 Sept. 

modern 
ati 

  

»Nacht 

5,30 BD. 3 

O,— » 

Lagoe Djawa 
Lagoe Hawaiian 

“Berhenti 1 
fo malam Berita sk (Indonesia) 
1,20 , Lagoe Melajoe 
745 » Berita sk (Soenda) 
8,— ,  Lagoe Anekawarna 
830 Wajang Golek 

12.— 3 9g Toetoep 

Minggoe 4 Sept. 

8, 30 pagi Oejon oejon oleh perhim | 
poenan Mardi Bekso 

Ha - Iromo 
2.— lohor Toetoep 
5.— sore Lagoe Soenda 
23055 Lagoe Melajoe 
— »  Lagoe Gambang Kro- 

mong 
6.30 - Berhenti 

| 7.— malam Berita soerat Kikbas dan 
sport (djika ada) 

Nana 5 ari 

5,— sore K.B.I. uurtje terpimpin 
oleh t. Soehatmo 

6,— ',  Lagoe Tionghoa 
6,30 Berhenti 

7— aa Berita ek (Indonesia) 
7.20 - Lagoe Hawaiian 

sg '».  Lagoe Ambon 
tie —» Berita sk (Soenda) 
|8.— ,  Lagoe Soenda 
8.30 » Pidato tentang Theosofie 
9,— , Lagoe Krontjong 
930 ,  Lagoe Anekawarna 
10,— ,. Toetoep 

SNI 
Golflengte 86,96 

 Saptoe 3 Sept 

8 — sore - Cbabar chabar dalam ba 
: - hasa Belanda - 

dIawaiian muziek soko 
“ngan The Jolly Music 

— Makers 
| 8,15 malam Lalampahan sasampoe- 

z — ning pedjah 
9, — “».. Klenengan dsb dari Ke 
ata raton Soerakarta Hadi 

ningrat -. 
ea Toetoep 

Minggoe, 4 Sept 

6.— pagi Pengadjian Al Gur'an 
| Soetji 

630 , Plaat plaat lagoe berma 
00 4jam matjam 

130 Hawaiian muziek 

— dari Kraton 
2— Tohor . Toetoep 
5.— sore Kinderuurtje HW 
6,30 — Tatakrama Djawi 
T,— malam Persoverz!cht 

| Plaat plaat 1g. Djepoen 
818 »  Causerie tentang. hal ke 

0. bercihan 
9— Klenengan 
—-»” Toetoep 

Senen 5 Sept 

sia siang Jezz 'Band orang boeta | 

“6.30 

7,03 

Ah — 

6.30 

7.15 

1 9,— 

aa Toetoep 
1580 | Plaat2 Ig. Santiswaran| 
: 6.30 »  Plaat plaat Ig Hawaiian| 
645 Berita pers     oleh t Rm Ng Doetodi 

laga 
7,30 “”»  OChabar cbabar dalam ba 
0000000 hasa Belanda 

7,45 ,  Plaat plaat Langendrijan 
Membalas soerat soerat 8.15 , 

    

Selasa 6 8 

2 5:— sore 

1 — malam 

» 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Soerabaja I 81: 
Soerabaja Arebipels. Zender 68 

Djokja II 128: Semarang II !i!: 

Minggoe 4 Sept. 

|'9,— pagi Kinder Orkest The 
—. Rhytbm Tuners“ 

10— Mar erdengarkan Wa- 
jang Orang , Xjokro“ 

10,80, Gending2 Djawa Tengah 
Eta dari piringan hitam 
Ll.— siang Orkest Tionghoa modern 

5 nThe Bright, Stars“ atau 
Bing Sing 

1.— lohor Membalas soerat soerat 
: dan rapport rapport 

C3 Roepa roepa lagoe kron 
tjong dan stambooel 

2, — Toetoep 

Soerabaja II 68 M dan IV 129 M, 
Semarang |! Il1 M, Djogja Il 128 M, 

b.— sore  Lagoelagoe Arab modern 
dari film ,Deritre Ie 
Ridear” 

Ben Ah Chotbah tentang Agama 
: Islam oleh t. Soerowijono 
6.— Tentaug kepandoean, di 

pngen oleh KBI tjabang 

7.— malam 2 ngan Loear 

AIO “5 Bei ers jang paling 
acDir fdjika ada) 

120 , ag0e lagoe Tionghoa, 
(mandarija) 

7380 ,  Peladjaran bahasa Tiong 
hoa (Mandarijn) 

8.— » as Keto 
: » Vecal” 

840 , Ka lagoe Soenda 
Ii Disamboeng dengan Zen 

der S.R,1, memperdengar 
: .. kan Klenengan 

12— ,  Toetoep 

“Senen 5 Sept, 

S'baja II, Golflengte68 m, dan1V 129 m 

» 

S'baja ll 68 mdan IV 129 m, Semarang 
Nili m, Djocja ll 128 m 

.. Sololl 120 m 

5.— sore — Njanjian dan dengengan 
“anak anak Tionghoa 

6— ,  Roepa roepa lagoe Kron 
: tjong dan Stamboel 

630 Pembalasan soerat soerat 
Kepandoean 

6,50 , Lagoe lagoe Tionghoa 
0 modern 

7.— malam Berita soerat kabar dan 
'“kebar dagang 

Iborp Membalas soerat soerat 
: dan rapport-rapport 

TA Gamelan » Kijahi Kanjoet 
poni Mesem” 

1.30 , Pidato bahagia tentang 
40 tahoen Pemerintahan 

“ 8ri Ratoe 

7,55, Meneroeskan Gamelan 
|. ,Kjahi Kanjoet Mesem" 

Oa 3 Radio hoorspel, mengam 
bil tjeritera:  , Randjau 
Poetri" 

»  'Wajang koelit  Djawa 

tera ,Praboe Parikesit 
atau Pandawa Moekena" 

6,— pagi Toetoep 

. PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

 Archipels. 99 dari 11.00t/m 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

dari 7.30 sampai 2.00 atas 2 . 
rabaja III 196, Semarang 122! iang 

Djokja 181, Solo 188, Tje s 186 

t 

Samboe 
catat 

: Tootdkp 

  

n asha 1 
huan Min Kung 

Peladjaran Tembang Ma 
tjapat modern oleh 
Amongraras Mardi Islam 
Chabar chabar dalam bh 
Belanda dan berita pers 
Plaat2 lagoe Wilhelmus 
Samboengan ke Istana 
Goebernoeran, ooggetui- 
ge verslag perajaan 40 
tahoen bertachtanja Sri 
Baginda Maha Radja Poe 
teri Wilhelmina 
Radio - toneel Wajang 
orang Sriwedari mengam 

»Petroek 
F “bertempat di 

pendapa padoeka KRMT 
Widhaningrat, Vics Voor 
zitter S RI 
Toetoep 

   

Djawa Timoer 

Soerabaja II 9E» 

Solo II 120. 

Solo 11 120 M. 

   

Roepa roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel dari 
piringan hitam 
Toetoep 

tengah, mengambil tjeri 

Bandoeng 120,Baitonsorg 182, Cberibon | 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden— Java: Soerabaia 181 

  

   
   

Bevoegde en 
Kundige 

Leeraressen 
en Leeraren 

' Deskundige 
Leiding 

     

  

       

  

      
G. Sentiong 42 

boeat 

toek Njonja2 sendiri pakailah 
baan sekarang : 

Menerima moerid baroe : 

| Bajaran sekolah f 5.— 
: Keterangan lebih 
s 

Sabtoe 3 Sept. 

5.03 sore  Lagoe lagoe dalam per 
djamoean thea 

Gie Techaikwsky's trio 
7. — malam Perkabaran 
K0 Tentang Penjiaran pro 

gramma 
Tk Mana soeka 
Go 1g Penjiaran bridgen 
& 102 Mana soeka 
8,40 Operette duetten 
05 13 Intermezzo dari  lagoe 

lagoe plaat gramophoon 
Td Concert omroep orkest 

10.15: 5 De Willarde 
M3 5 Beberapa lagoe lagoe 

Cabaret Belanda 
PIA Lagoe lagee dansa 
12.— Berhenti 

Minggoe, 4 Sept. 

7,30 pagi Penjiaran geredja 
8.45 , Concert pagi 
11.— siang Wiihelmus 
PO Beberapa lagoe soli 
11.30 Billy Reid's aecordeon 
12,— Matinee concert 
12 II Film dan bintang opera 
1250 , Lagoe lagoe dalam per 

. djamoean . 
1,20 lohor Perkabaran 
130 , Lagoe lagoe Djerman da 

lam perdjamoean 
Din Er Perkabaran 
230 Toetoep 
5.03 sore  Thee cencert 
Oi Penjiaran tentang Bijbel 
6,20 , Concert 
7.— malam Symphonie modern 
130 Perkabaran dan berita 

sport 
Bisa 25 Tentang penjiaran progr. 
Mob... Berita sport dari S'baja 
S10 Concert 
840 De Zwarte ruiter 
9.20, Beberapa lagoe lagoe 
9:30” Violist Albert Sandler 

1001 , Variete jang menggem 
birakan 

Il.— ', Toetoep 

Senen, 5 Sept. 

6.30 pagi Peladjaran gymnastiek 
6,465 Lagoe gramophoon 
S9 Melandjoetkan lagoe la- 

goe gramofoon 
8.— Tostoep 

11,03 siang Lagoe lagoe Serieus 
1 '40 5 Morgenwijding 
12.— $ Pieter Kreuder progr.. 
12,50, R. Schmidberger Trio 
1,20 lohor. Porkabaran 
ht Lagoe dari Hongaria 
R20 Mengoelangi perkabaran 
Do 4 Tostoep 
5.03 sore  Thee Concert 
6— Anna Kiaasen bertjerita 
8,30 , Intermezzo dari plaat   gramophoon 

Way. CURSUS | 

Memberi akibat jang memoeaskan 
Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis 

kantoorpractijk 

etnruntahtaa. 

Bedak Segar Wangi 
Pesenan banjak dapet korting 20”/5. Ongkos kirim tida tanggoeng. 

landjoet: 

djam 6 — 8 malam 

  

10-Vingers- | 
Blindsysteem 

TYPEN Penak 

Kn 
Practisch   
  

  

Be 

jang toelen 

Penting ! 
Dengen barang jang harganja satoe cent, satoe ! 
Njonja2 dan Toean tentoe merasa poeas, djangan loepa pa- 
keilah selamanja : 

Stanggi Tjap Boenga p. pak 50 st. t 050. 
oentoek mengharoemkan seisi roemah tangga, dan djoega oen- 

selamanja, dan pesenlah pertjo- 

p. pak 50 st. f 1.— 
p. pak 50 st. f 0.50 

Agent: S. Moh. AZHARI 
Petodjo Binatoe Gang 6. 

Batavia-C. 

  

  

Instituut Journalistiek 

dan 
Pengetahoean Oemoem 

Pengadjaran saban hari, ketjoeali hari Saptoe. 

Moelai djam 5 sore sampai djam 8.30 malam. 

Jang diterima: Mereka jang berpengetahoean 
oemoem setingkat keloearan Mulo. 

Kramat 174, 

BA: Perkabaran 
6,57 Tentang penjiaran pro- 

gramma 
7.—- malam Pernjataan terima kasih 

berhoeboeng dengan 
regeeringsjubeleum 

8,— Lagoe plaat gram." 
8.15 Pidato GG berhoeboeng 

dengan peringatan te 
poek keradjaau 40 th. 

840 , Phohi Relay 
915 -, Concert 
10— Bataljon muziek S'baja 
10,30 Lagoe plaat gramophoon 
SOAO Phohi Relay 
In 2 Toetoep 2 

B. R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 81, 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Sabtoe, 3 Sept, 

5.— sore  Orkest muziek 
6,— Beberapa njanjian 

16.380 Beberapa lagoe lagoe 
645 Perkabaran 

7,— malam Concert. 

  
Hen Bean ka beta Ki He 
Sa an 

NI Charles Brill orkest 
Kh» Boris Lensky trio 
8,— 5 Phohi Relay 
8,20 Intermezzo 
8390 Concert BRV @uintuplets 
930 , Lagoe Belanda 
10,— Lagoe dansa 
1145 , Lagoe jg. menggembira 

: kan sebugai penoetoep 
12,— Berhenti 

Mingggoe, 41 Sept, 

8,— pagi - Lagoe Orgel 
845 Brandenburgsch Concert 
905 , Beberapa Variatie 
921: Lagoe gramofoon 
V2 en Penjiaran NICRO 

11, — Lagoe Piano 
11, 30 5 Lagoe dari Hongarija 

12,— siang Pidato oleh toean Ban 
Huynink 

1230 Progr. atas permintasu 
2, — Toetoep 
5,— sore  Marek Weber dan Or- 

kestnja 
540 , Lagoe Klassiek 
6.40 , Programma Serieus 

7,04 malam L'oiseau du feu 
I 29 Lagoe gramofoon 
aa tp Pem. Loear Negeri oleh 

t. Dr L. F, Jansen 
8— Beberapa lagoe lagoe 
8.15 Penjiaran tentang voet- 

bal oleh t. F, Sommer : 
830 , ILagoe gramofoon 
845 Penjiaran dari BRV 

10,15 Lagoe dansa 
11— “Toetoep 

2 K9 Ka Ica 
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