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OEKAN gertak-sambal lagi. 
Inggeris telah menjampai- 

perarg pada 
Djerman. Dan pada ketika itoe 

- Gjoega dinjatakan, bahwa Peran- 

B 

tjis berdiri disisi Inggeris. De- 
ngan tjara demikian, maka soe- 
soenan ,,pertandingan” seperti da 
pat dilihat dari loear ialah: Djer- 
man disatoe pihak dan Inggeris, Pe 
rantjis aan Fojen dilain pinak! Dja 
di satoe lawan tiga. Ini jang terlihat 
dari loear dan pada hari in. Bagai 
mana soesoenan dari dalam (dengan 
samar) dan nanti, itoelah soekar da- 

— pat diramaikan sekarang. Soenggoeh 
poen demikian: tidak masoek giakal, 
bahwa Djerman akan berperang sen- 
dirian. xita peringatkan pada per- 
hoeboengar. baroe antara Koes dan 
Djerman, demikian djoega pada per 
sopatan antara Italia dan Djerman. 
Nah, pada waktoe Djerman bertam- 
bah kawan atau lawan, pada waktoe 
itoe djoega kedoedoekan negeri-ne- 
geri ketjil jang tidak maoe ikoet ke 
mana-mana alias maoe berdiri neu- 
traal seperti Nederiand, Belgie dan 
Zwitseriand mendjadi soekar sekali. 
Bahkan menoeroet perhitoengan ma 
'noesia, menilik tjorak tjara perang 
sekarang, tiga negeri terseboet maoe 
tidak maoe akan terbawa-bawa djoe 
ga. “GSoena mengarti iffi orang tjoe- 
koep mempeladjari peta doenia, teris 
timewa pasal letaknja Inggeris dan 
Perantjis dalam menghagaapi Djer- 
man dan Polen. Inggeris misainja 
tidak dapat memoekoei Djerman ka 
lau tidak melaloei daerah Nederlana 
dan Belgie, apalagi oentoek memberi 
bantoean pada Yolen. Kebalikannja 
demikian djoega. Djerman tidak da- 
pat memoekcel Inggeris kalau tidak 
melampaui daerah Nederland dan 
Belgie, baik dgn. djalan didarat maoe 
poen dioedara. Pendjagaan didarat 
masih moedah dikerdjakan oleh doea 
negeri ketjil itoe. Tetapi pendjagaan 
dicedara......... , inilah soeatoe soai 
jang soelit sekali oentoek diperbin- 
tjangkan dimoeka ramai dengan dja- 
lan soerat kabar. Kita terangkan 
semoeanja ini sekedar oentoek meloe 
kiskan betapa soelitnja kedoedoekan 
'Nederland dan dengan sendirinja 
betapa soelitnja kedoedoekan Indo- 
nesia dalam menghadapai perang se 
karang ini. Orang boleh pertjaja, 

“perang Eropah 1914-1918 tidak se- 
berapa hebatnja, djika diperbanding 
kan dengan perang sekarang ini, ter 
istimewa jang bertalian dengan Indo 
nesia. Kalau Nederland mati-matian 
mempertahankan keneutralannja dan 
berhasil, kesoelitan Indonesia masih 
tetap besar sekali. Dari itoe adalah 
kewadjiban kita bersama oentoek 

.Ikoet bersoeara dalam mentjari daja 
oepaja goena menjelamatkan Indone 
sia dari malapetaka jang bisa tim- 
boel dari perang sekarang ini. 

Makin lama perang berdjalan, ma 
kin bertimboen-timboen kesoelitan 

- jang dihadapi oleh Indonesia. Mak- 
loem,: Indonesia boekan lagi daerah 
jang terpentjil. Indonesia soedah 
.mendjadi sebagian dari doenia. 

Dimisalkan doenia itoe toeboeh 
.manoesia, penjakit jang hinggap pa- 
da sebagian menjakiti seloeroeh ba- 
dan manoesia. Dari itoe djoega In- 

- donesia haroes bersiap-siap. Tiap 
tiap kelalaian dalam hal ini dapat 
membahajakan keselamatan negeri 
.dan rakjat. . 

Berhoeboeng dengan petjahnja pe 
rang sekarang ini, maka kesoelitan 
Indonesia dalam garis-garis besarnja 

- 'seperti berikoet: Ke 
a. Dalam keboetoehan sehari-ha- 

ri Indonesia haroes sanggoep menga 
dakan sendiri. Jang terpenting seka 
li ialah pasal ntzkanan ra'jat oemoem 
seperti beras, ketela, djagoeng d.s.b.- 
nja. Selama soal makanan beres, se 
lama itoe Indonesia tahan menanti- 
kan habisnja perang dengan tenang. 
Sebaliknja, kalau disini timboel ke- 
koerangan makan, baik karena har 
ga terlaloe tinggi maoepoen disebab 
kan karena memang tidak ada perse 
diaan, dengan sendirinja Indonesia 
akan menghadapi bahaja ,,peroet- 
kerontjongan” jang sehebat-hebat- 
nja. Dari itoe perhatian pemerentah 
haroes ditoedjoekan pada soal maka 

nan dan lekas-lekas mendjalankan se 
boeah organisasi jang rapi goena me 
ngoeasai semoea peroesahaan ten- 
tang pasal makanan seperti pegili- 
ngan padi (rijstpellerijen), perdjoea 
lan daging, ikan, djagoeng, ketela 
d.s.b.-nja. Organisasi terseboet ha- 
roes mentjegah, soepaja orang tidak 
dapat memantjing ikan dalam air 
jang keroeh atas keroegian masjara 
kat seoemoemnja. Makin keras ta- 
ngan pemerentah dalam pasal ini, 
makin besar poedjian kita. : 

Indonesia tidak boleh'kekoerangan 
makan. 

b. Gerakan industrialisatie- ha- 
roes dipertjepat dan lekas-lekas di 
moelai dengan atoeran jang terten- 
toe, planmatig. Maksoednja, soepa- 
ja selama perang Indonesia tidak ber- 
gantoeng pada negeri loearan dalam 
parang-barang jang sebeloem perang 
didatangkan dari loear negeri. Dja 
di kalau perang soedah selesai, Indo 
nesia soedah mempoenjai industrie 
jang kompleet. Tindakan ini boekan 
sadja berarti membikin barang te- 
tapi memberikan pekerdjaan (werk- 
verschaffing) sehingga bertalian ra 
pat dengan politik kemakmoeran 
jang sehat. 

C.. Perpoetaran roda mesin Indo- 
nesianeering pada djabatan negeri 
dan partikelir haroes ditjepatkan. 
Makloem dengan adanja mobilisasi, 
maka hampir semoea tenaga Belan- 
da disini haroes memikoel senapan, 
sehingga kantor-kantor akan banjak 
lowong. Makin lama perang berdja 
lan, makin tampak kekoerangan pe- 
gawai. Dari itoe perloe lekas lekas 
ditanam bibit Indonesia dimana ma 
ina lapangan pekerdjaan seperti de- 
partementen, handel d.s.b.-nja. 

Seperti dalam pasal oeroesan ma- 
kanan pemerintah haroes memakai 
tangan besi djoega dalam perpoeta- 
ran roda mesin Indonesianeering. 

Peroesahaan peroesahaan partike- 
lir haroes dipaksa menerima tenaga 
Indonesia, apalagi kantor kantor ne 
geri dan bagian-bagiannja seperti 
gemeente, regentschap dan provinsi. 
Pendek kata: pemerentah selekas-le- 
kasnja haroes mendjalankan gerakan 
Indonesianeering jang sebesar-besar- 
nja, agar roda mesin masjarakat da 
pat berpoetar dengan baik. 

d. Soenggoeh tidak adil, djika ha 
nja orang Belanda dan mereka jang 
disamakan haknja dengan orang Be 
landa (gelijkgestelden) diberikan ke 
sempatan oentoek mentjakapkan di- 
ri selakoe serdadoe beroepa masoek 
militie. “Tidak adil boekan sadja ter 
hadap pihak Indonesia tetapi djoega 
terhadap pihak Belanda. Dalam 
mempertahankan diri dan negeri se- 
moea pendoedoek disini mempoenjai 
hak dan kewadjiban sama. Asal...... 
kepada Indonesia lekas-lekas diberi 
kan kedoedoekan politik ,,berdiri sen 
diri”, sehingga boekan lagi baji jang 
di-emban. dalam selendang Neder- 
land. 

Selama Indonesia ditetapkan seper 
ti djadjahan selakoe sekarang ini, 
selama itoe tiap-tiap beban jang ber 
baoe militie tidak sedap boeat hi- 
doeng Indonesia. Kita pertjaja, pa- 
da waktoe Indonesia dibikin ,,ber- 
diri sendiri” seperti Philippijnen mi 
salnja, pada waktoe itoe djoega Indo 
nesia tidak akan kekoerangan serda 
doe, waik boeat pasoekan didarat ma 
oepoen dilaoet dan dioedara. Nafsoe 
boeat membela negeri akan timboel 
dengan sendirinja, sehingga perkoea 
tan defensie Indonesia akan dapat di 
langsoengkan dengan saksama di- 
sertai dengan semangat pengorba- 
nan jang tidak ada batasnja. 

Goena meroendingkan kesemoea- 
nja itoe diboetoehi permoesjawaratan 
antara Nederland dan Indonesia be- 
roepa Rjks-conferentie seperti beroe 
lang-oelang dikehendaki oleh sebagi- 
an anggota Volksraad. Dan goena 
mentjepatkan terdjadinja conferen- 
tie terseboet seharoesnja lekas-le- 
kas diadakan permoesjawaratan an- 
tara Wali Negeri dengan pemimpin 
pemimpin pergerakan disini. Persis 
seperti diberitakan oleh Reuter dari 
Simla (tanggal 2 boelan ini), bahwa   Radja Moeda di India telah menjam 
paikan oendangan pada Mahatma 
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Coulondre dji e 

   moean dengan Ribben 
seroepa dengan jang 
rangkan kepada peme 
sebeloem djam 5 sort 
kar, maka Perantjis 2 

disampaikan 

Antjaman itoe ade 
Londen, 3 September | Reuter) 

-. Koresponden Reutei 
Peranijis mengangga 
maloeman perang kepa 
kan keterangan jang 
tjis telah berperang: 

  da Djerman. 

Australia djoega mema'- 
loemkan perang lawan 

Djerman 

Hitler masoek dalam tentara oen- 
toek toeroet bertempoer. 
Berlin, 3 Sept. (Reuterj. 

Dalam makloemat kepada ten- 
tara di medan sebelah barat, 
Hitler menjampaikan serocan ke 
pada soidadoe2nja, soepaja mem 
bela negeri sebagai tembok wa 
dja besi. Djika kita sekalian 
mendjalankan kewadjiban de- 
ngan soenggoeh2, maka sera- 
ngan ditimoer dengan succes 
akan berachir dengan segera. 
Makloemat itoe kemoedian ber 
boenji sebagai berikoet: ,,De- 
ngan penceh kepertjajaan saja 
menocedjoe tentara di Timoers. 

Perdjalanan Wali Negeri ditoenda 

Aneta mengabarkan, kahwa koen 
djoengan Wali Negeri ke Selebes, 
Maloekoe dan Borneo ditoenda, ber 
aceboeng dengan keadaan jang loear 
oissa ini. 

  

Gandhi dan lain-lain pemimpin ter- 
kemoeka oentoek mengoendjoengi be 
liau goena meroendingkan kegenti- 
ngan internasional sekarang ini. 

Kita- pertjara, kalau Nederland 
berlakoe awas, demikian djoega Indo 
nesia, kedoea-doeanja akan selamat, 
baik selama maocepoen sesoedahnja 
perang. 

sala bekerdja bersama-sama 
berdasar saling menghargai dan 
menghormati seperti kita loekiskan 
diatas. Djoestroe menghadapi perang 
Nederland berkewadjiban oentoek 
membikin Indonesia dewasa, berdiri 
sendiri, agar ia dapat membela diri 
sebagaimana mestinja. Indonesia 
seperti sekarang hanja menjoesah- 
kan Nederland sadja. Makloem, Iboe 
jang meng-emban baji tidak leloeasa 
dalam sepak-terdjangnja. Sedang si 
baji sama sekali tidak berdaja apa- 
apa. 

Dari itoe hanja Indonesia jang ber 
diri sendiri dapat menjelamatkan per 
talian antara Nederland dan Indone 
sia. 

ML, 

  

Eropah 

  

itempoh sampai djam sepoeloeh. 

Reuterj. Dari pehak jang wadjib, di Londen di 
#Nevile Henderson pagi ini djam 9 mengoen 

a memberi tempoh kepadanja sampai djam 
djawab kepada ultimatum Inggeris. 

oe dian diterima berita kawat, jang menjatakan, 
depan radio didalam roeangan ge- 

waingstreet nomor 10 memperma'loemkan, bahwa 
Sidalam. keadaan perang. dengan Djerman, dan 
amping Inggeris. 

menjampaikan antjaman kepada 
4 Djerman 

Paris, 3 Septerg (Reuter). 
Pada djam 12 Agri ini Coulondre telah mengadakan perte- 

p. Dan beliau menjampaikan antjaman djoega 
oleh Henderson. Coulondre mene- 

jatah Djerman, bahwa djika tidak mendjawab 
atau mombari djawaban jang tidak memoeas- 
an memenoshi kewadjibannja terhadap Polen. 

lah sebagai perma'loeman perang 

mendengar kabar, bahwa kalangan politik 
p'antjaman itoe dengan sendirinja sebagai per 

Dan sama sekali tidak akan diberi 
ti. Menoeroet pendapat Perantjis, kini Peran- 
gan Djerman. 

Pertaroengan Djerman-Polen bertambah 
tambah mendahsjatkan 

Departement Justitle dengan wet 
netral 

Washington, 3 
(Havas) 
Witte Huis mengoemoemkan, bah 

wa Departement Justitie telah ber 
tindak paling achir oentoek menin 
dakkan wet kenetralan dengan sem 
poerna. 

Ambassadeur Djepang berhenti 

Rome, 3 September |(Havasj 
Ambassadeur Djepang, Sniratori 

telah dipetjat dari djabatannja. Be 
tiau adalah pengemoeka dari as. 

Pedato Roosevelt dalam basa Peran- 
tjis, Italia, Djerman Portugal dan 

Spanjol 

Washington, 3 Septem. 
ber (Reuterj 

Roosevelt pada 4 Ssptember 
akan mengadakan pedato pada 
djam 2 jang akan diterdjemah 
kan dalam basa Perantjis, Ita- 
lia, Djerman, Portugal dan 
Spanjol. 

Australia djoega memakloemkan 
(perang 

Melbourn, 3 Sept. (Reuter) 
Premier Menzies menerangkan 

berada dalam perang. 

Alarm oedara pertama di 
Londen 

Londen, 3 Sept. (Reuter). 
Setelah pidato premier depan 
radio, maka pertama kali Lon 
den mengalami alarm dari ce 
dara. Penjingkiran jang saksa- 
ma dengan tjepatnja telah ber 
lakoe dari gedoeng2 menoedjoe 
tempat-tempat bersemboenji 
di loebang2. Alarm itoe adalah 
berhoeboengan dengan, minis 
terie oedara menerima berita 
1130 telah nampak pesawat oe 
dara, jang | mendekati partai 
selatan. Oleh karena warna 
tidak dapat 'ditetapkan, maka 
alarm oedara diraoengkan. Se- 
benter lagi njata bahwa pesa 
wat oedara itoe adalah kepoe 
njaan negeri sahabat, dimana     lantas diberikan tanda keama 
nan. 

September 

depan radio, bahwa Australia kini 

Didalam tempoh setengah abad terdjadi 
: . doea'kali perang doenia 
Inggeris 'dan Perantjis mema'loemkan 

perang kepada Djerman 

Djepang hendak neutraal dalam pepera 

sapa 
Pertempoeran hebat berdjalan di 

Czestochowa ——! 

Warschau, 3 Sept. |Havas). 
Pertempoeran hebat berdjalan di 

Pruisen Timoer dan Silisia lebih le 
bih didistrik Czestochowa. Dengan 
opisil dioemoemkan, bahwa di Skar- 
zyko (distrik) Djerman telah me- 
lemparkan balon2 jang berisi gas 
mosterd. Hingga membawa koerban 
banjak sekali diantaranja anak2 
jang memegang bailon ballon itoe. 

Semoea negeri mengakoei 
kenetralan Belgia 

Brussel, 3 September |Havas)| 
Pemerentah Belgia memberi tahoe 

kan, bahwa semoea negeri jang ber 
sangkoetan telah memberi ketera- 
ngan tentang kenetralan Belgia.' 

Zwitserland dengan keras 
bersikap netral 

Geneve, 3 September (Reuter) 
Pemerentah Zwitserland memberi 

perentah oentoek bersikap netral 
jang sekeras kerasnja. Diadakan pe 
larangan pengeloearan sendjata pe 
rang, pelorpelor, dan djoega oen- 
toek mengadakan propaganda kepa 
Ganegeri jang sedang perang. Dan 
djoega memberi peringatan kepada 
soerat soerat kabar oentoek berha- 
ti hati dalam menoelisnja. 

Kabinet perang dari Inggeris 
Londen, 3 Ssptember |(Reuter). 

Pemerentah telah mengadakan re- 
orgarisasi dengan kabinet-perang. 

Soesoenannja adalah sebagai ber 
ikoet: 

Chambherlain Premier. 
Simon minister financien. 
Halifax oeroesan loear negeri. 
Lord Chatfield defensi-coordina- 

tie. 
Churchill marine. 
Horobelisha perarg. 
Kingsloywood penerbangan. 
Hoare sebagai pengganti Sir John 
Anderson penjimpan zegel rahsiaa 
Lord Hankey zonder portefeuille. 
Kemaren Canamberlain telah me- 

ngoendang Sinclair oentoek meneri 
ma djabatan itoe. Tetapi setelah di 
adakan peremboekan Sinclair mene 
rangkan bahwa beliau dengan kawan 
kawannja setelah mengadakan per 
moesjawaratan dengan partij liberal 
akan membantoe dengan lain djalan 
ossaha pemerentah dengan djalan 
jang merdeka membantoe semoea ke 
perloean perang. Hariini telah dilang 
soengkan sidang pertama dari kabi 
net-perang. 

Dioemoemkan, bahwa karena dari 
Djerman tidak ada djawaban maka 
kepada zaakgelastigde Djerman di 
berikan paspoort2. Besok bank-bank 
akan ditostoep boeat bank-bank kan- 
tor kantor post dan bank penjimpan. 
Bank-bank itoe akan diboeka kem 
bali pada 5 Sept. boeat oeroesan 
transacties. 

Djerman menolak permintaan 
Inggeris setjara antjaman. 

Berlin, 3 September |Reuter). 
Dalam pemboekaan kata dari dja- 
waban Djerman atas antjaman Ing 
geris jang beroepa peringatan ke- 
pada Henderson berboenji ,,Peme- 
rentah Djerman dan ra'jat Djerman 
menolak permintaan2 jang beroepa 
antjaman dari pemerintah Inggeris 
atau memenocehi permintaan itoes. 
Diterangkan, bahwa telah beberapa 
boelan timboel soeasang peperangan 
dibatas Djerman timoer. Dan djika 
Inggeris tidak bertjampoer tangan 
maka perselisihan itoe soedah beres 

Dalam peringatan itoe diterang- 
kan, bahwa djika permintasn seroe 
pa itoe diadjoekan, maka Djerman 
akan menghantjoer lseloeh Polen. 
Djerman hanja mergharapkan pe 
roebahan2 dalam perdjandjian Ver- 
saille jang dianggapnja sebagai dik 
tat jang tas dapat dibiarkan oleh 
diplomat2 seloeroeh negeri. Peringa 
tan itoe menerangkan poela sera 
ngan hebat dafi Inggeris ,,blanco 
chegue“. Dan kepada Polen disalah 
kan bahwa dengan perboeatan itoe 
ay menimbosikan peroesoehan di 
Polen.   —— 
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Perang Doenia 
Ea 

IWAJAT seperempat 'abad 
jang laloe beroelang lagi. 

Doenia sekali lagi menghadapi ,,dja- 
gal-manoesia”: bedanja, bahwa jang $ 
kini ini terang akan lebih dahsjat, 
meskipoen barangkali lebih singkat, 
disebabkan oleh dahsjatnja alat pe- 
rang pada zaman modern ini.. 
“Pada tanggal 1 September, empat 

hari jang laloe, kita baharoe meng- 

hadapi pertaroengan antara Djerman 
dengan Polen. - 5 

Doenia geger. Inggeris memberi 
ingat kepada Djerman, demikian poe 
la Perantjis. Poen Italia tidak ke- 
tinggalan memadjoekan oesoel soe- 
paja diadakan permoesjawaratan li- 
ma negeri. Inggeris dan Perantjis soe 
ka, asal sadja terlebih dahoeloe Djer 
man menarik kembali tentaranja 
jang sedang menjerboe didalam da- 
€rah Polen. 233 

Inggeris dan Djerman teroes me- 
neroes kirim-mengirim nota, jang 
kita tidak ketahoei betapa isi nota 
itoe, achirnja Pemerintah-pemerintah 
Inggeris dan Perantjis minta soepa- 
ja Hitler memberi djawaban sebe- 
loem djam 12 tengah hari kemain, 
menoeroet djam Eropah. Tetapi tem 
poh itoe lewat begitoe sadja. 

Seperti orang tahoe, moela-moela 
Djerman jg. minta kepada Polen oen 
toek mengirimkan oetoesannja, me- |, 
ngesahkan pengambilan Danzig dan 
Corridor, tetapi ol&h Polen tidak di- 
kaboelkan, karena moengkin terasa 
sebagai penghinaan oentoek memin- 
ta damai seroepa itoe. Kini Hitler 
diminta oleh Inggeris, jang tentoe- 
nja oleh Hitler ta' dapat dikaboel- 
kan, karena terasa sebagai bahaja 
melaroetkan kenamaan Hitler. 

Lain djalan tidak ada, dan......... 
djam 11.15 kemarin Chamberlain, 
perdana-menteri Inggeris berpeda 
to, menjatakan bahwa oesaha goena 
mentjegah bandjir darah dengan sa- 
ngat menjesal tidak bisa diteroeskan. 
dan Inggeris sekarang dinjatakan di 
dalam keadaan perang lawan Djer- 
DIAM, Midi ai Da reatg Perantjis berdi- 
ri dibelakang Inggeris. 

Demikianlah, “ketjoeali Canada, 
Australia dan lain-lain tanah djadja 
han atau tanah lindoengan Inggeris 
jang berdiri dibelakang iboe-negeri- 
nja, nampak di Eropah keadaan, se 
akan-akan Djerman menghadapi: ti- 
ga lawan. Dari sebelah barat Djer- 
man menghadapi Inggeris dan Pe- 
rantjis dan dari sebelah timoer ia 
menghadapi Polen. 

Italia, seperti diketahoei dari beri- 
ta-berita jang lampau, boeat semen- 
tara tinggal neutraal dahoeloe, dan 
menanti serta melihat betapa gerak 
Inggeris dan Perantjis. 

Demikian poela halnja dengan 
Sovjet-Roeslan. Ia ta'kan meng- 
ganggoe kepentingan Inggeris dan 
Perantjis, tetapi,............ 
hoe, boeat kepentingannja sendiri, 
moengkin bahwa permoesoehan -de- 
ngan Polen akan diambil over oleh 
Roeslan, karena orang tidak asing 
lagi, betapa keras permoesoehan an- 
tara Polen dengan Roeslan sedjak 
dahoeloe kala. 

Selain daripada itoe, oleh karena 
kini. Perantjis soedah poela tampil 
kemoeka, maka tentoenja........... Ea 
pemboenoehan atas dirinja Radja 
Alexander, Radja Joego-Slavia di Pa 
ris, teringat poela, dan betapa soeara 
orang itoe waktoe terhadap Italia. 

' Demikianlah, maka djika perdjan 
djian militer Rome-Berlin moelai 
dikasih. berlakoe, tidak heran kita 
bahwa boekan Djerman jang akan 
menghadapi -Perantjis, melainkan 
Italia, sedang Djerman sendiri akan 
melajani Inggeris. 

Djadi: moengkin bahwa kelak tim 
boel keadaan: Polen lawan Roeslan 
(althans djika bekas-bekas daerah 
Djerman soedah terampas kembali), 
Inggeris lawan Djerman, dan Peran- 
tjis lawan Italia. . 

- Semoeanja moesoeh lama. 5 
. Maka pertaroengan jang akan da- 
tang dibelakang moengkin langsoeng 
antara Inggeris dengan Djerman. 

Doea negeri jang memegang rol 
penting. : 

Sebeloem itoe, Hitler tidak berhen- 
ti-berhenti meminta djaminan kepa 
da negeri-negeri meutraal seperti 
Nederlanda dan Belgie soepaja koe- 
koeh mempertahankan keneutralan- 
nja. Pan an 

Seperti ternjata dalam peta, Ne- 
derland dan Belgi letaknja precies 
ditengah-tengah kedoea negeri jang 
dalam keadaan perang itoe: “Djer- 
man dan Inggeris. 

“. Bom beloem meletoes. Tembakan 
Inggeris atau Perantjis beloem ada 
pada sa'at kita menoelis ini, demiki- 

siapa ta- 
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Tindakan Pemerentah 
Berhoeboeng dengan keadaan 

international 

Berhosboeng dengan keadaan in- 
ternational maka Pemerentah me- 
moetoeskan hendak melakoekan hsk 
baknja (menoeroet Staatsblad 1939 
a08. 259 hingga 262) tentang 

1. mentjegah adanja penaikan har 
ga barang, oepah tenaga dan per- 
Sewaan, 

2. merampas barang-barang jang 
dianggap akan diboetoehi atau jarg 
harganja dinsikkan : 

3. melarang pengeloearan (pengi- 
riman keloearj dari barang bararg 
jang moengkin dipergoenakan oen- 
toek keperiosan militer atau keper- 
loean penahanan ekonomis. 

Tindakan terseboet akan dilskoe 
kan moelai tanggal 3 September. 
Sebagai telah diterangkan diatas 
boekan hanja penaikan hargs2 ba- 
rang, tetapi djoega penaikaz harga 
Gepah tenaga dan penaikan persewa 
an. Sebagai pokok perbandingan na 
ik atau tidaknja harga barang ba- 
rang, coepahoepsh tenaga dan perse 
sewaan, maka diambil harga pada 
tanggal 24 Augustus 1939. 

Dafter I, berisitjatatau barang2, 
jang pengiriman keloear daerah bea 
Hindia Belanda dilarang. 

A. Hatsil hatsil loear negeri, jang 
telah dimasoekkan kedalam daerah 
bea Hindia Belanda, begitoe djoega 
barang barang jang diperboeat atau 
5 Gari hatsil loear negeri, ketjoe 
ali. 

a. boskose2, madjallab2, daftar har 
38 dan barang tjetakan Isinnja ig 
seroepa, begitoepoen Jjoega gambar 
gambar. 

b. Joekisan2 tangan (Jachilderij). 
B. H:tsiI2 dalam negeri sebaga 

terseboet dibawah ini: 

1. ikan, kering atu dengan tjara 
lain dapat disimpan lama, begitoe 
ijoega tras : 3 

2 kentang: 
3. beras jgabah, beras atau me 

air). berss tepoeng dan dedak. 
4. Gjagoeng : 
5. bidji djarak dan minjak djarak. 
6- margarine atau mentega biki 

asu lainoja, minjak slada dan ge 
moek laicnja boeat memasak atau 
menggoreng dan minjak lainnja 
boeat memasak dan menggoreng, 
jang diboeat dari gemosk atau mi 
njak toemboeh2an fdjoega jang di 
tjampoer sedikit gemoek atau mi 
ajak binatang), oempama duicine, 
palmine, royoia, delfia dan sebagai 
aja, 

7. batoe bara, termascek djoega 
barang barang Isinnja jang diboeat 
dari atau dengan batoe bara: 

8, cement: 
9. perak djadi osang atau beloem, 

tsrmasoek djoega batos perak dan 
barang barang dari perak : 

10. besi, kasar, potongan atau se 
Pena An toca dan besi kotoran 
egitoe djoega barang bara 

diperboeat dari besi 5 ng Jang 
11. tembaga, kasar, potorgan dan 

sebagainja, bsroepa tepoeng (| joodko 
per), tembaga toea dan tembaga ko 
toran, begitoe djoega barang barang 
dari tembaga: 

12. timah, kasar, potongan dan se 
bagainja, timahtoea dan timah kc 
toran, begitoe djoega barang barang 
dari timah, 

13. barang barang dari seng 
(zink). 1 

14: blek kotoran, 
15. belirang : j 
16 barang barang dari koellt : 

(1. saboen 
18. tjita-tjita ketjoeali batik : 
19. henang : 
20. perkakas lajar dengan mesin : 
21. kendaraan dengan motor 
22, band2 karet oentoek kenda- 

raan motor dan sepedah : 

  

an poela sebaliknja dari pehak Djer- 
man. 

Masih moengkinkah ditjegah? De 
mikian .tanja orang. Kalau tidak 
moengkin, maka do'a orang, moedah- 
moedahan perang doenia sekali ini 
tidak lama. Tjepat selesai, tetapi me 
ngingat persendjataan pada masa ini, 
meskipoen tjepat tentoe ta'kan kalah 
dahsjatnja dengan seperempat abad 
jang laloe.. 

“Demikianlah maka sendjata hen- 
dak diadoe dan ratoesan riboe orang 
hendak menjaboeng djiwa. 

A. Tj.   

Senen 141... Bajar koran 

Pemandangan" 
  

Selasa 

Rebo 

Kemis 
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Saptoe   
  

23. 
24, 

25 
26. 

17. 
28. 

29 
30 
3 ta 
32. 

sepeda: 
teropong gas dan pakaian 
gas: 
barasg2 oentosk membaloet : 
barang2 oentoek mentjat dan 
tinta: 
kertas: 
jodium dan obat obat jang me 
ngandoeng jodium, 
masam belirarg : 
masam ararg: 
zat asem, 
katoen kasar dan jang telah 

: ditencen , 
33. raboek jang mengandoeng phos 

phor. 2 

Daftar II, berisi tjatatan barang? 
jang pengirimam keloear dilarang. 
Pengiriman keloear daerah? atau 

bagian2 gewesten di Djawa dan 
Madoera dilarang ialsh : 

1 minjak keispa: 
2. kopra. |Aneta). 

Itoe anak: jaog hilang 
Baroe baroe ini t-iah diberitakan 

seorang jeadoedoek di Alhambrs- 
weg telah minta bantoeazrnja poli- 
tie, berhoeboeng seorang anakrj. 
telsh beberapahari tak poelang Ki- 
ai dapat di beritakan, anak itoe te 
lah ketemee Gitjari (Rep.) 

PERDJALANAN KE MEKAH BER- 
HOEBOENG DENGAN KEADA- 

(AN DI-EROPAH. 

Tiket .kapal jang soedah dibeli 
boleh dipoelangkan dengan men- 
dapat harganja kembali. 

Berhoeboeng dengan moesim naik 
hadji soedah dekat, sekarang orang 
soedah banjak bersiap-hendak be- 
rangkat ke Tamah Soetji, malahan 
soedah ada beberapa kapal jang be- 
rangkat membawa orang naik hadji. 
Bahaja perang roepanja di Eropah 
tidak -dapat lagi ditolak, jang tidak 
diharap-harapkan mendjadi djoega 
roepanja. Waktoe menerima kabar 
kegentingan beberapa hari jang la- 
loe, soedah banjak djoega orang jang 
bermaksoed hendak mengoeroeng- 
kan perdjalanannja ke Tanah Soetji, 
apalagi karena salah satoe dari sja- 
rat oentoek memenoehi roekoen Islam 
jang kelima itoe ialah keamanan di- 
perdjalanan. Betoel bahaja perang 
itoe sekarang tidak sampai ke Tanah 
Soetji,-“tetapi siapa jang dapat me- 
ramalkan apa-apa akibatnja perangi 
itoe bagi perdjalanan dilaoet. ki 

Berhoeboeng dengan kepentinganj| 
orang jang hendak mengoeroengkan| 
perdjalanannja itoe, maka menoe- 
roet kabar jang disampaikan pada 
Balai Poestaka kepada kita, Pemerin- 
tah soedah mengambil tindakan dan 
soeda mendapat moefakat dengan 
maskapai? kapal hadji, bahwa keada- 
an di Eropah sekarang soedah men- 
djadi sebab jang sah boeat mengoe- 
roengkan perdjalanan itoe. Oleh ka- 
rena itoe, soedah dipoetoeskan, bah- 
wa barangsiapa jang hendak me- 
ngoeroengkan perdjalanan. ke Me- 
kah tahoen ini boleh meminta kem- 
bali harga tiket jang soedah dibajar- 
nja. Maskapai hanja memotong 
f15:— sadja boeat tiap-tiap tiket, 
penoetoep- ongkos-ongkos jang di- 
keloearkan “oleh Maskapai berhoe- 
boeng-dengan pendjoealan tiket itoe. 

Ini adalah soeatoe tindakan jang 
patoet sekali diperhatikan dan diper- 
goenakan oleh orang jang berkepen- 
tingan.  Betoel - keadaan diperdjala- 
nan ke Tanah Soetji sekarang tidak 
terantjam bahaja, tetapi siapa jang 
dapat meramalkan apa-apa jang bi- 
sa terdjadi besok loesa. Lain dari pa- 
da. -itoe, dikabarkan djoega, bahwa 
Pemerintah tidak dapat menang- 
goeng, bahwa nantiorang akan bisa 
mengirimkan kapal ke Djedah boeat 
mendjempoet orang hadji itoe kem- 
bali, sehingga mereka akan terpaksa 
tinggal di Mekah entah berapa lama- 
nja, sedang perhoeboengan dengan 
negeri sendiri seoempama poetoes. 
Sebab itoe tidakkah lebih baik seka- 
rang mengoeroengkan maksoed pergi 
ke Mekah itoe, sampai pada masa 
jang tenang, dari pada menghadapi 
pang: tidak tentoe itoe (Balai Poeta- 

a.)   dau 

Ipenjiaran-penjiaran jang banjak di- 

Siaran Nirom djangan dikoeatirkan. 

Tjoema karena banjak telegram. 
P,T.T. memberi tahoekan, bahwa 

lakoekan -oleh- kantor-kantor  tele- 
graaf dengan perantaraan Nirom dja 
ngan menjebabkan orang mendjadi 
koeatir, oleh karena hal itoe tjoema 
berhoeboengan dengan terlaloe ba- 
njaknja telegram jang mesti diker-|. 
djakan. (Aneta). 

NER y MENI, 

Perhoeboengan kabel dengan Sjanghai 

-baik kembali. 

CS 

Aneta mengabarkan, bahwa per- 
hoeboengan kabel (telegram) dengan 
Sjanghai jang pada tanggal 2 Sep- 
tember poetoes, kini baik kembali. 

pan 

Pertandingan sepak-raga. 

Nan-Hua — V.B.O. 2 — £. 
Nan-Hua — W. J. team 2 — 1. 

Pada hari Saptoe sore, tg. 2 Sept. 
'39, pertandingan sepak raga, jang 
diadakan di Hercules-veld, antara 

    

Tat, seperti larangan boeat me- 
naik-naikkan. harga barang, 
toeroet kita menjokongnja, mi- 
salnja dengan djalan toeroet 
mengawaskan harga barangsba- 
rang, dan kemoedian, djika ke- 
temoe, memberitakan kepada pi- 
hak jang berwadjib. 

III. Oesahakan dan. 4chtiar-' 
kamnlah, soepaja segala peker- 
djaan dan pembitjaraan, baik 
pembitjasaan dalam rapat-ra- 
pat ataunoen dalam peromo- 
ngan sehari-hari, semoeanja di- 
lakoekan-sebagaimana jang soe- 

5» 

dah-soedah, jani tetap didalam - 
garisan dan lingkoengan : hoe- 
koem-hoekoem “dan tindakan- 
tindakan negeri jang berlakoe: 
IV. Oesahakan dan ichtiar- 

kanlah, soepaja saudara-sauda- 
ra-dan ra'jat sekampoeng seha- 
laman, sedaexih dan senegeri. 
tetaprlidalam tenang dan ten- 
trem, terdjaoeh daripada koea- 
tp? dan was-was. — — 

Ke'noedian, moedah-moedahan Al- 
Nan Hua dan V,B.O. beraehir de- 
ngan 2 —1. 

Keesokan harinja ditempat itoe 
djoega pertandingan diadakan anta- 
ra Nan Hua dan West-Java team 
(combinatie elftal Betawi dan Ban- 
doeng) dan berachir dengan 2 — 1. 

Nanti 

ding dengan Vios. 
TER yuk 

sore Nan Hua akan mela- 
wan Hercules dan besok sore bertan- 

P:S.LJI. DAN KRISIS DOENIA. 

lah memberi kita kesemoeanja tena- 
ga jang tjoekoep-tjoekoep bagi men- 
djoendjoeng iman kita, tetap didalam 
golongan mereka itoe, jang djika ber- 
temoe-dengan kesoelitan dan kemala- 

ngan, hanjalah berkata : ,,SESOENG 
GOEHNJALAH KITA BAGI AL- 
LAH DAN KEPADANJA DJOEA 
KITA KEMBALI!” Dan moedah-moe 
dahan poela Allah melimpahkan se- 
banjak-banjak Taufig, Foetoeh, Mag- 
firah, Ni''mat dan Rachmat atas ra'- 

solini mengoesoelkan, soepaja diada- 
kan sadja moesjawarah diantara Ing 
geris, Perantjis, Itali, Djerman dan 
Polen 
man dengan Polen. Inggeris dan Pe- 
rantjis 

kepada toentoetan Inggeris dan Pe- 

boel PERANG INGGERIS, PERAN- 

Berhoeboeng dengan hebatnja kri- 
sis doenia sekarang ini, maka oleh 
L.T.P.SILI, telah dikirimkan ma'- 
loemat-kepada seloeroeh tjabang-tja- 

jat.dan tanah air kita Indonesia seze- 
napnja! Insja Allah. 

sk 

Ma'loemat diatas bertarich 4 Sept. 
bangnja, jang boenjinja seperti di4| 1939 dan ditanda-tangani oleh tt. 
bawah ini: Abikoesno dan Sjahboedin Latif. 

Didalam Soeara. P.S.LI. jang pa4I (Red). 
ling -achir soedah -kita-oeraikan ba- 
gaimana -besarnja kesoelitan doenia,' 
jang - .mengantjam-ngantjam akan 
menimboelkan perang besar, jang 
amat. moedah sekali -mendjadi pe- 
rang-doenia, soeatee mala-petaka be- 
sar bagi segenap peri kemanoesiaan. 

Tg. .1 September kesoelitan itoe 
tambah hebat. 

Oleh karena. mesin-mesin oedara 
Djerman soedah menghoedjankan 
bom. atas beberapa banjak kota-kota 
negeri Polen, angkatan laoetnja soe- 
dah mengepoeng pelaboehan-pelaboe- 
han Polen, dan meriam-meriam tank- 
nja soedah memoentahkan anak-anak 
pelornja. Oleh karena Djerman soe- 
dah menjerang Polen, soedah berke- 
lahi, soedah perang dengan Polen. 

Inggeris dengan Perantjis menoen- 
toet kepada Djerman, soepaja dengan 
segera menarik kembali balatentara- 
nja, angkatan oedara dan angkatan 
laoetnja dari Polen. Itali atau Mu- 

oentoek mendamaikan Djer- 

bilang baik, tetapi terlebih 
dahoeloe hendaklah Hitler menoeroet 

rantjis tadi itoe. 

Hitler tidak menoeroet, dan kema- 
rin sore Inggerisdan Perantjis ME-' 
MA'LOEMKAN PERANG kepada 
Djerman. Demikianlah, soedah tim- 

TJIS, dan POLEN berhadapan de- 
ngan Djerman! 

Dan dengan perang itoe timboellah 
permoelaan PERAN BESAR! 
Dimana-mana pemerintah negeri 

soedah . melengkapkan  balatentara, 
angkatan laoet dan angkatan oedara- 
nja, bersiap boeat berperang atau- 
poen boeat mendjaga kenetralannja, 

Nederland djoega berlengkap-ber- 
siap, soedah di-mobilisasi, bocat men- 
djaga kenetralannja. 

Pemerintah di Indonesiapoen begi- 
19e poela, soedah moelai mengadakan 
perlengkapan dan persiapan dan me- 
ngambil tindakan-tindakan. Oleh pe- 
merintah itoe antaranja soedah: 

a. diadakan larangan boeat 
menaik-naikkan harga ba- 
rang, sewaan dan oepah. 
ditentoekan akan membeslag 

terangan sikap negeri 
tral 
demikian : 

perang tak boleh 
rah keradjaan, masoek atau melaloei 
nja dengan pasoekan, convooi, pesa- 
wat militer ataupoen jang disamakan 
dengan itoe, poen djoega kapal-kapal 
perang dan jang disamakan dengan 
itoe. 

F 

ikoet perang goena keperloean mili- 
ter, baik memberikan sendjata, ma- 
cepoen orang-orangnja ataupoen ka- 
pal-kapal. 

maja 

KETERANGAN KENETRALAN. 

Sikap negeri Belanda dalam waktoe 
genting. 

Aneta menerima pemendekan ke- 
Belanda ne- 

dalam waktoe kegentingan ini 

Dalam waktoe perang ini lain ne- 
geri tidak dibolehkan oentoek me- 
ngindjak daerah keradjaan — baik 
tanah daritan, oedara ataupven la- 
oetan 
koet dalam peperangan ini. Daerah- 
daerah ini tidak boleh dipakai 
mereka oentoek mendjadi penjera- 
ngan melawan moesoeh. 

, Jaitoe mereka jang bersang   

oleh 

Mereka jang bersangkoet dalam 
mendoedoeki dae- 

Dilarang djoega oentoek memben- 
toek pasoekan peperangan atau kan- 
tor oentoek memanggil serdadoe-ser- 
dadoe dalam daerah keradjaan. 

Tidak dibolehkan dalam daerah 
keradjaan oentoek mendjabat dienst 
dalam kapal-kapal perang atau jang 
disamakan dengan itoe dari negeri- 
negeri jang bermoesoehan. 

Dilarang oentoek menjediakan di- 
i goena keperloean kapal-kapal jang 

Dilarang dalam daerah keradjaan 
oentoek memberikan sendjata atau 
alat-alat perang kepada kapal-kapal 
perang atau jang disamakan dengan 
itoe, begitoe djoega oentoek memberi- 
kan pertolongarnja dalam memberi 
tenaga ataupoen persediaan perang. 

Dengan tidak mendapat kekoeasa- 
an dari pembesar-pembesar tempat 
masing-masing oentoek dalam daerah 
keradjaan membantoe memperbaiki 
atau memberikan -alat-alat goena 
memperbaiki, 
nan, air atau alat bakar kepada ka- ' 
pal-kapal perang atau kapal- jang di- 
samakan dengan itoe, dilarang. 

bahan-bahan, ' maka 

Tidak dibolehkan oentoek menjedi- 
akan simpanan sendjata alat-alat pe- 
rang, bahan-bahan goena memperba- 

barang-barang, jang harga- 
nja terlaloe dinaik-naikkan 
ataupoen jang ternjata sa- 
ngat perloenja. 
diadakan “larangan ' bocat 

. mendjoeal keloear negeri ba- 
rang-barang jang bisa di- 

iki, alat-alat, alat pembakar dan lain- 
lain hal -goena keperloean perang, 
jang dimaksoedkan oentoek menoeng 
goe kesempatan jang baik, soepaja 
nanti bisa memberikan semoea- hal 
itoe kepada fihak jang ikoet perang 
dan 'kebetoelan berdekatan dengan 
keradjaan, ataupoen kekoeatan-ke-   

  

goenakan oentoek keperloe- 
an Militer ataupoen keper- 
loean pertahanan ekonomi 
disini. 

Berhoeboeng dengan keadaan loear 
biasa itoe, maka dengan sangat kita 
harap, soepaja saudara-saudara mem 
perhatikan dan kemoedian mengamal 

kan segala instroeksi-instroeksi kita 
Jang dibawah.-ini: 

I. Oesahakan “dan. ichtiar- 
kanlah,  soepaja pekerdjaan 
partij berdjalan dengan tentrem 
dan tenang. 

II. Oesahakan dan iehtiar- 
kanlah, soepaja tindakan-tinda- 
kan negeri bagi-keselamatan ra?   

Ke Wb uan 2 SA Biak kb maan 2 Hihi BALA R2» 

koeatan dilaoetan. 
Dilarang oentoek mendirikan ra- 

diostation atau lain-lain-alat penjia- 
ran atau exploiteeren goena keperloe- 
an keradjaan jang ikoet perang. 

Dilarang oentoek dalam daerah ke- 
radjaan memakai radiostation goena kel menjiarkan  keterangan-keterangan kan dengan soenggoeh-soenggoeh a- jang : aa ang. mengenai kekoeatan militer di- 
loear keradjaan negeri. Belanda. 

Kapal-kapal atau pesawat terbang 
dalam daerah keradjaan- tidak boleh 
mempergoenakan 
jang mengenai lain dari pada tanda 
ketjelakaan, 
kan oentoek 
maksoed-maksoed. meteorologisech. 

radiostationnja, 

jaitoe goena mengirim- 
keperloean pelajaran dan 

Pada achirnja dimintakan perhati-
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— Hitler 

.x taraan Inggeris, 
“  ditambahaja poela, bahwa Westwali 

| doeh Inggeris jang memberi keama 

|. Djerman. Pakt dengan Sovjet Roes 

| dengan negeri besar ini. Djika ka 

3 kewadjibaanja, maka perdjoeangan 

5 perosmoeman jaag ditosdjoskan 

2. tralan goena mereka itoe. | 

iga poeloeh 
“ 

  

Seratoes tank D 

Serangan pada kota 

Amsterdam, 2 S5yt. (Reute 
takan : 

“Hingga dari pagi soeiah dilskoean koerang lebih 94 penjerangan 
6edara kepada kota-kota dan desa-desa 
orang tiwss djiwanja, diantaranja 
Sebagiannja terdiri dari orang-orang peremrosan 

bahagian besar poela telah mendapat loeka berat. : 

Koemah sakit di Wielun dengan sehsbat hebatnja soedah dihoe- 

' djani bom, sshingga terbitlah poela kebakaran besar b:sar. 

Doea hari 37 pesawat Djerman hilang, Polen hanja 12 
BE Ne 5 

Paris, 3 Sepc. (Haves), Menoeroet makloemat ambassade Polen, 
generale staf Polen menerargkan, bahwa pada 2 September aksi ke- 
'koeasaan oedara Djarman telah diterceskan seloeroeh daerah Polen. 
Dalam doea hari Djerman kehilangan 37 pesawat ocdara dan Polen 
hanja 12. Dalam serangan darat 
perangan Podhale dan Silisia dan menoedjoe Czestochowa. 100 tank 

Djerman telah roesah sama sekali, Dimedan peperangan Pommeren dan 
Pruisen Timoer teroes meneroes diadakan pertemyoean. Di Dantzig 
Polen mempertahankan Westerplatte. 

Pedato Chamberlain jang hebat 
— 

Dje.nan minta Polen membatasi 
bombardement terhadap poesat 

“— militer. 
Paris, 3 September (Havas). 
Communigue ambassade Polen me 

nerangkan: ,,p»merentah Djerman 
pada malam 1/2 September dengan 
perantaraan legasi Nederland me- 
ngadjozskan oesoel kepada Warachau 
beniosk membatasi bombardemeni 
oedara pada poesat)2 militer. Dan 
pemerentah Polen menjetoedjoei oe 
soei itoe. Sekalipoen ada oesoel se 
roepa itoe Djerman pada 2 Septem 
ber telah mengadakan serangan oe 
dara terhadap 24 dossoen2 Polen. 
Dan berbagai kali mengadakan bom 
bardement jang dahsjat. Di Terua 
bom didja oehkan pada percemahan 
anak2. Banjak doesoen2, kampoeng 
kampoeng “dan tempat orang didja 
toehkan kom bom. Dalam doea hari 
ada 1500 banjak koesrban. Leoih 
dari separonja terdiri dari per.m- 
pcean dan anak-anak. Lourdes Po- 
len dan Szastochowa teroakar ha- 

- bi 2in. - 

Hitlsr mendorong ra'jat menentang 
poritik kepoengan Irggeris 

“Bertin, 3 Sept. (Havas) 
Makioemat Hitler memberi doro 

ngan kepada ra'jat centoek membe 
ri perlawanan pada politik kepoe 
ngan Inggeris. Jang nampaknja moe 
lai pada saat perdjandiian Versaii- 
le didiatoenkagn. Tentara—demikian 
Kata Hitler — dengan selekas moeng 
kin haroes mendjatoehkan Poten, 
sebab inilah jang mendjadi peran- 

Keterangan itoe 

dalam waktos ini adalah mercepa 
kan pendjagaan Djerman terhadap 
Inggeris. Fuehrer sendiri sebagai 
bekas soidadoe hari ini telah be 
rangkat kemedan peperangan. 

Kepada soidadoe2 di tentara ba 
rat Hitler menerangkan, bahwa 
moelai hari ini Inggeris telah me 
makloamkan perang. Belau menos 

han dari serangan Polen terhadap 

lan —demikiao kata Hiler — mem 
berilah pertanggoengan perdamaian 

 moe sekalian soenggoeh2 menetap! 

Gi timoer dalam beberapa minggce 
Boedah akan ber.cbir aan 90 mm 
orang tentara akan berdiri dibela 
kang Toean“. 

3 bagai peroemoemin dari Bitler 

“Berlin, 3 Sspt. (Aneta-ANP) 
Hari ini Hitler memberi 3 bagai 

—- 

'di pesawat terbang, direksi-direksi 
peroesahaan penerbangan dan mem- 
beri moeatan kevada kapal-kapal a- 

. tau pesawat terbang, terhadap baha- 
ja, dan keroegian, jang bisa menim- 
pa diri mereka. itoe, manakala mere- 
ka tidak memperindahkan blokkade 
jang soenggoeh-soenggoeh dari fihak 
jang ikoet perang, ataupoen memba- 
wa alat-alat perang atau amanat-a- 
manat militer. (kalau tidak ada post- 
dienst jang tetap) goena keperloean 
mereka jang ikoet perang, ataupoen 
bekerdja jang menjalahi sikap kene- 

berseroe menentang politik kepoe 
ngan Inggeris 

Hand dan pertanggosngan kehendak 

"Iman itoe salah. 

| ..an pemimpin kapal-kapal, reeders 
. (jang empoenja kapal), djoeroe moe- 

    EA 

hilang 

  

jerman hantjoer 

Polen makin hebat. 

r): P.A.T. dari Warschau mewar- 

di Polen, sehingga ada 130 

12 orang serdadce, dan jang ada 
dan anak-anak. Se- 

Ca 

Djerman menerceskan dimedan pe 

kepada ra'jat, soljaloe2 dimedan 
peperangan barat, dan kepada NS. 
D.A.P. 

Polen memberi perlawanan keras. 
Warschau, 3 Sept. (Havas) 

| Menoveroet berita2 paling acair 
garnizosn Rolen dengan tegoeh te- 
lah mempertahankan Westerplatte 
(Daniz'ig). Sekalipoen ada serangan 
hebat dari oedara, Garat dan Iaoet. 

39 miliiard boeat defensi nasional 
Perantjis 

Paris, 3 September (Reuter| 
Senaat madielia telah menerima kre 
dit sebanjak 39 milliard franc oen 
toek membelandjai keperloean de- 
fensi nasional, hingga achir th isi. 

Oesaha kemsnoesiasn Zwitserland 
dalim perang 

Rome, 3 September jHavas). 
Gezant Zwitserland telah menjam- 
paiksn nota kepada Ciano jang me 
nerangkan kenetralen dari Zwitsger- 

Zw tserland osntoek bekerdja sekoe 
at-koeatnja goena kemanoesiaan da 
ri peperangan. 

Ciano menerim1 ambassadeur 
Perantjs d-n Inggeris 

Rome, 3 Sept |H:vas| 
Sore ini Ciano telah menerima ke 

datangan ambassadeur Perantjs 
Poncst dan ambassadeur Inggeris 
Loraine. 

s 37 pesawat Djerman Sjatoeh, 
5 10v tank huantjoer 

Warschau, 3 Sept |(Rsuterj 
Makloemat geserale staf Poles 

menerangkan, 37 pesawat oedars 
Djerman telah ditembak djatoeh 
dan 100 tank Djerman hantjosr. 

Sedang ada 12 pesawat Polen 
jang hilang.: 

z Djerm n memperhatikan 
kenetralaa Noorwegon 

Oslo, 3S3ptaubsr (Hivag) 
Dengan opisil dikabarkan, bahwa 

gezant Djerman telih menjampai- 
kan keterangan kepada Noorwegen 
akan kepoetoesan pemerentahnja 
osntoek memperhatikan kene'ralar 
Noorwegen. 

P.dato Chamberlain 

Berlin, 2 Sspt. (Trans-Oceanj: 
DNB menerangkan, bahwa pidato 
j:ng kemsria disetjapkan oleh P:e 

wier Chamberlain dalam Lagerhu s 
mengandceng isi ragoe-ragoean dan 
kekoestiran dalam menerangkan ke 
adaan? e 
- Selandjoetnja Chamberlain mene- 
rangkan tidak benarnja, bahwa Djer 

Inggeris memfikirkan dengan soeng 
gcen2 akan kedjadian2 ini. 

Hal ini tidaklah sebagaimana ke 

terangan Chamb: ri: in, bahwa Hitler 
itoe tidak hanja gila mentjari nama, 

tetapi djoega berniat menghantjoer 

kan oendang2 Verssilles di Timoer 

oleh karena bsha ian Tinoer ini soe 

dah memberi sjarat2 kepada Djer- 

man. : 
Tindakar2 Hitler di Polen itoe 

haroes didjawab dengan perkosaan 

oleh karena hal ini adalah sosatoe 

t'ndakan oentcek mmperlindoer 8 

diri. 
Selandjoetnja adalah pertanjaan 

toedjoeh pesawat Djerman 
  

teblanche" kepada Pemerintah 
Rolen oentoek bertindak menentang, 
disamping lainnja tidak tjoekoep 
memberi sosatuoe kekoeatan oentoek 
membari bantosannja, soepaja Polen 
melakoekan sikap Iainnja dan me- 
ngambil sikap jang tidak menen- 
targ. 

Hal ini adalah Pemerintah Polen. 

jang menjebabkan tertimboelnja 
keriboetan ini jang bersandarkan 
kepada golongan militer jang telah 
moelsi dengan melakcekan serangan 
serangannja jang menjebabkan tim 
boelnja perselisihan ini. 
Djoega keterangaa Chamberlain 

itoe ada benar djosga, bahwa oesoel 
oessel Hitler itoe bsioem pernah 
diberitahcekan kepada Polen. Oesoel 
oesoel ini pada hari Rebo malam 
soedah diberisan olen Von Ribben- 
trop kepada Henderson, sedangkan 
iain dari pada itoe rad o di War- 
schaupoen pada hari Kemis ma- 
lamnja tidak wenjiarkan, bahwa 
oesoel2 inipoen diperhatikan dalam 
permo:sjawaratan. 

SeranganDjerman kepada omroepsta 
tion 

Kemoedian diwartakan, bahwa Pc- 
merintah Djerman itoe tidak ber- 
aiat osntoek memberi sosatos wet 
kepada wakil Polien jang telah men 
dapat oendangan oentoek b:rtolak 
ke Berlijn itoe, tetapi ternjata, bah 
wa wakil terseboet tidak bertolak 
ke Bariija, 

Pasozskan pasoekan Diermanlah 
jang terlebih dahoslse meliwati ta- 
pal batas Polen, sesoedah pasoeken 
passekan Polen melatoekan sera- 
nzan kepada beberapa tempat tem 
pat jang ada ditapal batas Diet 
man Jan antara lain2 soedar ma- 
ajerang kepada omroepstation Gysi- 
witz, 

Selandjoetnja kepada “antjaman2 
Casmser:ain terhad:p Djei manjang 
dilakoekan pada pengrabisan p da- 

tonja, masih kekosravgan alasan2 
jang dilam2 dan dikeringkan poela 

olehnja, bahwa Iaggeris itoe tidak 

akan berselisih dengan ra'jat Djer- 

man, tetapi oleh karena dengan ps 

merintahnja tidak bisa mentjari 

pengaroeh di Djerman semasta2, Ini 
adalah soeara dari Versgilles. 

jang soedah melakoskan kekoestan): 

Hanja dengan menghapoeskan os 
dang-coedang Versailles itoe, Djer- 
man dapat masoek kedalam con 
cert' daripada ra'jatnja berdasar 
kepada hak2nja dari oleh karena 
itoelah soedah tentoe di Eropah 
akan timboel perdamaian dan akan 
mendapat ketetapan jg tertentoe2. 

Rentjana antjaman lnggeris 
Londen, 3 Sept.  (Reuter): 
Halifax telah membatjakan dalam 

Hoogerhuis rentjana dari antjaman 
Inggeris. 

Dilarang menjimpan emas dan 
devies loear negeri. 

Londen, 3 Sept. (Reuter) 
Pendoedoek persatocan keradjaan 

mendapat perentah oentoek men- 
djosal mas-mas dan deviss2 loear 
negeri jang dalam perbendaharaan 
nja. Sepertinja dollar Amerika, Ca 
nada, franc Perantjis, Beigia dan 
Zwitserland, roepiah, pesos dari 
Argentia dan kroon dari Zweden 
dan Noorwegen. Mereka jang mami 
liki itos djika memang sangat per- 
loe diperkenankan. 
Perbendaharaan menetapkan, bah 

wa harga jang diberikan kepada 
jang mengeloearkan ialah menoe- 
roet peratoeran baroe oentoek me- 
njelidiki pengeloearankapitaal. Pin- 
gjiman bosat onderneming2 diper 
Satoean keradjaan atau negeri2 Ing 
geris diseberang laoet hanja diberi 
kan, djika ditoendjoekkan bahwa 
betoel2 oentoek keperloean nasional 

Wet dienstplicht penghabisan 
diterima 

Londen, 3 Sept. (Reuter). La- 
gerhuis telah menerima fase jang 
enghabisan dari wet dienstplicht 

dan meneroeskan itoe kepada Hoo 
gerhuis. Horebelisha menerangkan 
kas18 tahoen, jang ada daliamrn 
tjana itoe. Satoe dari jang paling 
achir akan mendapat panggilan. 

Tentara kini menerima soldadoe 
dibawahnja 19 tahoen, walaupoen 
mereka itos mengambil dienst sol 
dadoe teratoer, keioear dari dierat 
Iaoet. Tidak ada niat jang dikan 
deng oeatosk mengirim soldadke 
dibawah oemoer menoedjoe Peran 
tjis. Kemoedian rantjana itoe dite 
ima oleh Hoogerhuis, dan d.tsrima 
dengan berbagai wet ioear biasa 
oleh Radja, 
Sebelosm Hitler berangkat kemedan 

perang, diminta bersenjoem 
doeloe. 

Berlin, 3 Sept. (Transocsan). 
Sore ini beriboe riboe orang ber 

djedjai didistrict pemerintahan de- 
agan pengharapan mendapat sa- 
ajoem simpoel dari Hitler sebeloem   

Sekaii lagi kita 
moesatkan peta be- 
ngea Eiropah disabe- 
iah ini. 

Sidang pembatja 
dipersilahkan mem- 
perhatikan letak?nja 
negeri-negeri Djer- 
man, Perantjis, Ing- 
geris dan lain-lain. 

Seperti tampak di 
sitoe, Nederland dan 
Belgis, praktis dite- 
ngah tengah antara 
Djerman dan ,Ing- 
geris. 

Zwitserland terdje 
pit antara Peranijis- 
Italia-Djerman. #& 

Disebelah oetara 
Polen ada peta ,,hi- 
tam“ dengan ,,tceli- 
san“ ,Daniz'g". 

Itoe sesoenggoeh- 
nja Dantzig dan Oost 
Pruisen. 

Sidang pembatja 
poen moedah melihat 
dimana letakanja Roe- 
menia, disebelah oe- 
tara ada Roeslan, di 
sebelah barat ada & 

-Iowakia dan Honga- f$ 

ria. Kalau misalnja 
Hongaria memper- jak 

goenakan kesempa- jx& 

tan goena merampas 
kembali daerah2nja 
dari Roemenia, orang 

ragoe-ragoe dapat- 
kah Inggeris dan 
Perantjis menolong- 
nja, sedang kedoea 
negeri itoe masih 

hiboek melawan Djer 

man dan Itali, mi- 

salnja ? 

Ketjoeali itoe, Spa- 
njol beloem menjata 
kan reutraal at:u 
tidaknja, moengkin 
Laoetan Tengah mer 
djadi bagiannja, ber- 
gama-sama Italia. Se- 

lat Gibraltar moedah 

  

  

    
  

                  poela, kenapakah Pemerintah Ing-   ng geris jang soedah memberi ,,Car- 

  

  ditostoep. 

   

  

  

INGGERIS 

nja beliau berangkat mensedjoe 
medan peperangan oentosk toeroet 
perdjosangan. Labih-lebih depan 
kanselarij baroe, dimana ambassa- 
dsur Italia pada djam 6 meninggal 
kannja. Banjak sekali orang jang 
berkoempoel dengan berdebar debar 
menoenggoekan depan pintos ger 
barg dan pintos gedoeng2 pada 
kedjadian2 landjoetnja. 

Elitie spesial jang memoeat 
peringatan Djerman Jan parmakloe 
man Fuehrer, sepandjang dijalan 
terdjoeal habis seperti katjang go- 
reng Walaupoen orang Berlin soe- 
dah banjak mendengarkan soenl itos 
dari radio. Roman moeka orang? 
sepandjang djalan nampak tenang 
dan penoeh kejakinan dan dari per 
tjakapan2 jang didengar njata, bah 
wa permakloeman Hitler itoe mem 
bawa pengaroeh jang sangat. Pada 
cemoemnja keadaan di Berlin hari 
ini hanja bercebah sedikit dari ha 
ri biasa. Silang sioernja mobil jang 
berkoerangan itoe moengkin sebagai 
tanda, bahwa dalam hari zomer 
jang tjemerlang ini ada psroebahan 
besar sekali dalam riwajat Eropah. 
Dienst2 oemoem dengan normsal 

mempertahankan dienst biasa kadja 
lan2 menoedjoe kota2 depan. Thsa- 
ter, bioscoop, cafe, restaurant se- 
moeanja dihoeka sebagaimana biasa. 
Perasaan ra'jat Djerman dapat di 
kataker, bahwa pemerentah Ingge- 
ris dan I2bih2 politici Inggeris, jang 
bertanggosng djawab terhadap po- 
litik kepoergan pada ocemoemnja 
mendapat hoskceman dan dipandang 
sebagai sebab2 adanja kegentingan 
ini, Kalangan politik merasa heran, 
mengapa dari pehak Perantjis hari 
ini hingga djam 8 tidak diberikan 
keterangan, sebagai jang disampai- 
kan oleh Chamberiain permakloe- 
man perang antara Inggeris dan 
Djermar. Dari boekti2 vjata, bah- 
wa Perantjis selaloe mengekor Ing 
geris sadja. 

Dalam kalangan politik Berlin di 
tanjakan ,,apakah kepentingan Pe 
rantjis dengan Dantzig?“ ,,Apakah 
Perantjis tidak mendapat semoea 
pertanggoengan dari kita, jang da- 
pat dipsnoehi?” 

Ditoandjoskkan, bahwa kekalahan 
Perantjis dalam perang dosnis ada 
lah lebih besar dari Inggeris dan 
kekalahan2 jang hebat itos tidak 
diperhatikan oleh advocsat2 Peran 
tjis jang memegang kendali pemeren 
tahan, jang membahajakan djiwa 
hidoep soldadoe2nja dimedan pepe- 
rangan Eropah, dan dimana Peran 

tjis moengkin djoega diantjam se 
bagai penjerang.   

     

   
  

Eropah dalam bentjana. 

  
  

 



  

    

Moelai 25 Augustus Ta 
sampe 6 September Pasar Gambir 

Ini malam : Kembang api boeat anak2 djam 3.15. 

Ini malam: 
MISS RIBOET. Speciale programma : 

Besok malam : 
8.15 malam Voorstelling pertama: 

Tierita Djawa jang mendapat succes besar 
R.A. Soemijati“ dengan extra2nja. 

9.45 malam Voorstelling kedoea: 

Tjerita ,,Njai Dasimah” jang termasjhoer 
dengan extra2 pilihan. 

Arak?2an Prias Carnaval tidak djadi. 

pe 
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N
 

ta & 
  

  

    

Ini malam 

dan malam    berikoetnja 
Sawah Besar Bat,-C. 

PERANG-DAJAK 
(CUSTER!S LAST!STAND) Bagian ka 1—15xdeel 

  
  

Obat Moestika Kesehatan 
Berarti mempoenjai 1 Docter jg setiap waktoe bersedia disamping toean 

Djika Toehan j.m.k. telah mendjadikan kita hidoep di ini doenia, 
soedah tentoelah disertakannja poela apa2 jang mendjadi keperloean 
kita goena mendjaga penghidoepan jang bertali dengan kesehatan, 

jang tjotjok dengan keadaan iklim. MUSTIKA KESEHATAN, adalah 

satoe2nja obat jang dibikin dari bermatjam2 ramoean toemboehZan 

100”/, berisi sari2 dan zat2 jang bergoena oentoek kesehatan badan,   menoeroet penjelidikan keadaan fitrahnja soesoenan anggauta badan 
bagi jang hidoep dinegeri panas. Sedang chasiatnja boeat: '” | 

Membersihkan kentjing, mendjalankan darah, sakit pinggang, 
mata kaboer, badan berasa tjapek, biri2, entjok, moeles dan semelit, 
nafas sesuk, makaa tidak bernafsoe, perempoean koerang darah, ha- 
wil, habis berauak dan tidak tetap datang kotoran, sakit djantoeng, 
batoek2, lemah sjahwat, mani entjer, kentjing menetes. 
Oleh karena ini obat soedah banjak mendapat poedjian dari orang2 
jaag tclah memboektikan kembestadjabannja, bisalah mendjadi soea- 
toe tanzzoengin atisaja, boekan karena semata2 mentjari oeang, 

Harganja I fls. f 0,30, beli banjak dapat speciaal harga. 
Dit.ari agent diman-2 tempat. 

Memoedjikan og. hormat, Hoofd Depot OBAT MUSTIKA KESEHATAN 
MUHAMAD ALI Djalan Pasar Baroe No. 96. Palembang. 

OSsssGSosasaOLEERIKN KAP KOSS 

Itag-tiap hari Advertentie “Patjars F 1.- sekali macat 

BOlulensaBunhSELEBBBssLasore 
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TOEAN TAHOE ORANG LAIN ADA B.O. (BAOE KERINGAT ) 
TAPI TOEAN SENDIRI? TIDA ADAKAH B.0. PADATOEAN? 

Kita akan djadi sangat marah, kapan 
orang katakan kita ada B.O. (Body- 
Odour - baoe keriggat) Tapi me- 
mang betoel, orang itoe tida sala, 

sebab tiap-tiap orang bisa mendjadi 
tintangan bagi orang lain .... loear 
tahoenja ia sendiri. 
Sesoenggoenja, kita semoea berke- 
ringat. Siang malam kotoran-kotoran 
dari dalam toeboeh dikeloearkan dari 
dalam badan dengan aliran keringat 
dan kapan kotoran-kotoran ifbe loepa 
dibersihkan, adanja B. O. tida bisa 
disingkirkan lagi. Tapi kenapa maoe 
dapat soesa ini, kapan ada lain djalan 

boeat tjega kesoesain ini. Pakeilah 
selaloe Saboen Lifebuoy Toilet bosat 

pelihara badan toean. Boesa saboen 
Lifebuoy jang banjak dan menjegar- 
kan ada mengandoeng bahan? jang 
membasmi koetoe-koetoe "penjakit 
dan hilangkan bahoe badan jang 

disebabkan oleh keringat sama sekali. 
Belilah hari ini djoega saboen 
Lifebuoy Toilet. Djika soeda mandi 
dengan memakei saboen Lifebuoy 
Toilet, pastilah badan akan terasa 

segar dan njaman dan kemana toean 
hendak pergi, baik maoe pergi 
keroemah komidi, atau poen maoe 
pergi menenamoe, toean tida oesa 

koeatir apa-apa lagi, sebab saboen 
itoe soedah oesir B.O. dari diri 
toean. 
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BOEKOE PEMIMPIN BIKIN PO- 
TRET terhias dengan 64 gambar 
bergoena sekali oentoek jang baroe 
beladjar harga f 0.70 ongkos £ 0.05 
bisa dapat di Adm. Pemandangan 
Senen 107. 

BAROE TERIMA LAGI: Boekoe 
penoentoen boeat bikin Obat Gosok 
(Balsem), Hoofdpijn Kaude Cologne 
dan Minjak Poko harga f 0.50 dan 
ongkos f 0.04. Boekoe penoentoen 
boeat bikin Obat Njamoek dan 
stroop harga f 0.75 ongkos kirim 
f£ 0.04 pesen pada adm. Pemanda- 
ngan Senen 107, Batavia-C. 

  

  

  

  

  

  

   
    

    

  
  

PRAMPOEAN? 
PINTER BILANG. 

   

  

   

    
   
   

'RASIANJA 
KETJANTIKAN 

Tek A TO Ea an 2 

BEDAK DEWA" 

"HOUDT STEEDS BEDAK SS 
DEWA IN DE HOOGTE' 8 

  
        

  

   

    

  

  

            

        

    

     

  

      
  

    

"BEDAK DEWA IS 

Hama HET GEHEIM 

: DER SCHOON- 

: : HE 1D” 
Me 

Harga-harga 2 
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EMAILLE ENTJER 
Tjepet kering” dan" keras, tida melengket, 
tahan saboen dan soda, menempel dengen koewat di metaal, dan djoega ada lak meu. " 
bel jang paling mengkilap. 
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berdjangkitnja disebabxan karena 

Shi 

terdapat penjakit lepra, jaitoe: Bali, 

| jang tertjatat sebagai sarang lepra 

— Berdasarkan kepada penjelidikan, 

pat procentage dari 1— 5 pCt., bah 

kit rakjat. Laki-laki, perempoe 

.. boeh kita dengan toeboeh si sakit. 

“ugantocpoehorang lain, didapat 

" Sebetoelnja telah sedjak dahoeloe 

' njap dari bencea Eropah, roepanja 

- Walaupoen kita tidak mengetahoei 

N
 
1
1
3
 

rel
 

Tahioen 7 No 1:99 Lembar Il : NA 

   

  

T 

LA Sa SN HER 

  

Senen 4 September 1939 

  

  

  

“ 

  

A ah 
LAN 

2 : I 
Te 

“. Pendahoelosan, . 

“ Penjskit lepra itoe islah soeatoe 
penjakit jang menoelar dan 

A33 

Adapoen bacil penjakit ini, jg. 

persinggoengan toeboeh sisakit de 

oleh Dr. G.Arrauer Han- 
Sen pada tahoen 1874. “38 » 

kala penjakit ini di ketahoei orang. 
Kira kira 2000 tahoen jang telah Ia 
loe, penjakit ini telah pernah ber 
tjaboel ditanah Mesir, Hindoestan 
dan Asia Timoer. Dari tanah Mesir 
dan Hindoestan mendjalarlah kebe 
hnoea Eropah, teroetama di Eropah 
Selatan dan Ostara, dan teroes me 
radjalela disana, sampai pada lebih 
koerang 300 tahoen jang soedahla 
loe. Sedjak tahoen 1600, moelailah 
penjakit ini berangsoer angsoer le- 

disebabkan karena perbaikan kea- 
daan hygiene dan economie, hanja 
tinggal dibeberapa tempat sadja lagi 

Di Indonesia-poen telah lama di- 
ketshoei orang. Tjeritera2 zaman 
Madjapahit memberi boekti kepada 
kita, bahwa di daerah Modjokerto, 
banjak gadis2 jang tjantik, jang 
telah ditimpa tanda2 permoelaan 
penjakit lepra itoe. 

Pendoedoek dari masing2 tempat 
menamakan penjakit ini berlain-lai- 
nan, mitsalnja : 

Sakit besar |Betawij, boedoeg 
(Djawa Tengah), kandel |Tjirebon), 
koestsa JAmbon dan Bali), gadang 
(Soematra), pekong (Borneoj, dan 
sebagainja. 

Penjakit ini terdapat hampir di 
Semoea kepoe:uuan, dipoelau Djawa, 
Soematra, Borneo, Papoea dan lain 
jain terdapat tempat tempat jg men 
-dapat penjerangan penjakit ini. Lain 
dari pada itoe ada poela poelau2 jg 
terhitoeng kepada daerah jg banjak 

Ambon dan Madoera. sedang menoe 
roet penjelidikannja Dienst pembas 
mi penjakit lepra (Dienst der Le- 
pra-bestrijding) ditanahDjawa-poen 
sekarang terdapat beberapa tempat 

(lepra-haarden). 

bilangan jang sebetoel2nja, berapa 
djoemlah orang orang jang menda- 
dapat serangan lepra di Indonesia 
ini, akan tetapi menoeroet kira2an 
dapat djoega dipoekosl-ratakan, bah 
wa tiap2 1000 ada 1 orang jg dise 
rang, sehingga dengan taksiran se 
matjam ini tahoelah kita, bahwa di 
seloeroeh Indonesia-ada k.l. 80,000 
mang jig mendjadi korban penjakit 

pra. 

telah diketahoci orang djoega, bah 
wa GipoelaujDjawa dan Bali terda 

kan ada poela jang lebih tinggi da 
ri itoe, jalah didaerah Bali. 

Penjakit lepra itoe terdapat pada 
segala tingkatan dan golongan pen 
@oedoek negeri. Boekan orang jang 
miskin sadja diserangnja, orang 
kajapoen banjak poela ditimpanja. 
Akan tetapi oleh karena jang ter- 
banjak kepada kaoem rendahan, 
maka dinegeri kita penjakit ini ter 
hitoeng kepada salah satoe'penja 

an, tosa dan mocda diaserangnja. 

Tjaranja menoelar. 

Adapoen jang menjebabkan penja 
“kit lepra itoe, seperti telah dikata 
kan diatas, ialah bacir lepra. 
Bacil ini terdapat dalam hidoeng 
si sakit, pada koelit, dalam darah 
dan pada loeka lepra. Bacil ini ketjil 
sekali, sehingga ta” dapat dilihat, 
djiksa kita tidak pergoenakan katja 
pembesarkan (microscope). 

Terdjadinja penoelaran penjakit 
ini ialah karena persentoekan toe- 

Penjakit ini tidak toeroen 

. Penjakit 

Tanda-tanda dan  pendjagaan 
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Dr. R. Boenjamin. 

seorang ibo2 jang lagi hamil terse 
rang penjakit ini, penjakitnja tidak 
akan mengganggoe kepada baji jang 
ada didalam kandoengannja itoe. 
Akan tetap: apabila baji itoe telah 
lahir, nistjaja akan ketoelaran 
Gjoega, djika tidak dengan segera 
diasingkan dari iboenja. 

Berdjangkitnja lepra ini akan lebih 
moedah lagi terdjadi, djika pada 
toeboeh sisakit timboel bisoel-bisoel 
lepra, karena disitoelah jang terba 
njak kedapatan bacil-bacil itoe. 

Oleh karena tjara menocelarnja 
itoe disebabkan singgoengan badan, 
baik hanja sebentar, maoepoen la 
ma, maka dapatiah kita bahagi pe 
noelaran ini dalam 4 matjam, ja- 
itoe: 

a. karena. bertjampoer gaoel de 
ngan orang jang berpenjakit lepra. 

b. karena tidoer bersama-sama 
dengan sisakit pada satoe tempat 
tidoer 

c. karena mendoekoeng atau men 
tjioem anak-anak jang sakit lepra. 

d. sebaliknja dari c. Iboe jang 
sakit moedah sekali menoelarkan 
penjakitnja kepada anak-anaknja 
dengan djalan mendoekoeng, menjoe 
soci, tidoer bersama-sama atau de 
ngan djalan lain-lain jang moeng- 
kin menjebabkan singgoengan badan 
antara sisakit dengan sisehat. 

Disamping itoe patoet poela kita 
peringatkan benar-benar, bahwa 
cemoemnja kanak-kanak itoe lebih 
mocdah terserang sesoeatoe penja- 
kit, kalau dibandingkan dengan 
orang-orang jang soedah dewasa 

Tanda-tandanja 

Penjakit lepra itoe ada 3matjam. 
ja'ni: 

TI, Lepra koelit (huid-lepra|, dan 

II. Lepra oerat saraf fzenuw-e- 
pra), dan 

III, Lepra tjampoeran (gemengde 
vorm van lepra). 

IL Leprakoelit. 

Lapra ini biasa diseboet orang 
djoega lepra jang djahat sekali, 
karena pada lepra inilah jang ter 
banjak kedapatan bacil-bacil dan 
berbahaja bagi orang-orang jang 
ada disekitarnja , lagi poela bahaja 
maoet jang mengantjam orang jg 
berperjakit lepra matjam ini, dari 
sehari-kesehari lebih tjepat menda 
tanginja,” djika dibandingkan de 

sisakit lepra oerat saraf. 

Apabila seseorang ketoelaran pe 
njakit ini, pada permoelaan beloem 
Ish dapat kita ketahoei, bahwa 

lah nampak tanda-tandanja karena 
incubatietijd (selangnja anta 
ra waktoe ketoelaran dengan tim. 
boelnja tanda-tanda) penjakit ini 
berboelan-boelan, kadang - kadang 
sampai bertahoen-tahoen. Incubatie 
tijd sematjam ini, boekan hanja pa 
da lepra koelit sahadja, tetapi pa 
da doea matjam lepra jang lainnja 
poen demikian djoega halnja. 

ngan bahaja maoet jg menganijam 

orang itoe terserang lepra. Kemoe- |. 
dian, djika telah berboelan-boelan |: 
atau selang beberapa tahoen, baroe |: 5 
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) Djawa Tengah 
SOERAKARTA. 

Pembantos M. menocelis: 

Pemboeksan I.M.S. 

Sebagaimana jang telah kita ka 
barkan disini, maka pada majam 
Reho 29/30 Aug. ini telah dilang 
soengkan pemboekaan officieel dari 

jalah onderbouw dari hoogeschool 
Islam @ari ,,Pesantren Loehoer" ba 
gian Westersche afdeeling, bertem 
pat di pendopo dari internsat ,,Hap 
sara“ di Manahan (Solo), dengan 
mendapat perhatian besar, diantara 
nja ads berhadlir Rrins Mangkoe- 
nagoro, toean gouverneur Soera- 
karta, beberapa kaoem bangsawan, 
kacem pembesar dan kaoem intel- 
lectuelen. Pidato pemboekaan dila 
koekan oleh Dr .R. Satiman Wirjo- 
sandjojo sebagai voorzitter dari 
hoofdcomite ,,Perantres Loehoer" 
dengan diterangkan riwajat sekedar 
nja. Djam 7 sore dimoelaikan, sam 
pai djam 9 sore dibikin boebaran 
dangan selamat. Djoemlah moerid 
ada 15. 

Chotbah Pengetahoean Islam. 
Pada malam Rebo 29-30 Aug. ini 

diserambi dari mesdjid besar dise- 
belah Barat dari aloon-aloon-Ostara 
(Solo) telah diadakan openbare ver 
gadering besar, jang dikoendjoengi 
koerang lebih 1000 orang, diantara 
nja ada beberapa kaoem perempoe- 
an, Gimana diadakan chotbah ten- 
tang pengetahoean dan peladjaran 
igama Islam oleh beberapa kacem 
Oelama, diantaranja ada Kjahi Ha- 
dji Adnan, Kjahi Djamaloeddin dan 
jain-lainnja. Vergadering dimoelai 
djam 9 sore sampaidjam 12 malam. 

Pergerakan Theosofie. 
Pada malam Poernamasiddi, ja- 

lah malam Rebo 29-30 Aug. ini di 
gedong Loge dari perhimpoenan 
theosofie dimoeka rijkssocieteit 
Mangkoenagaran (Solo) telah diada 
kan openbare lezing ten e 
tahosan theosofie, jang tidak begi 
toe banjak mendapat perhatian pu 
bliek. Djam 8 sora pertemoean di 
moelai sampai djam 10 malam dibi- 
kin boebaran. 

Kesehatan Ra'jat 
Menoeroet pelaposran DVG maka 

dari tg 20 — 26 Augustus ini, dise 
loeroeh gewest Soerakarta ada 3 
orang kena sakit typhus dan | dysen 
terie jang semosanja tidak sampai 
meninggal doenia. 

Lain dari itoedalam waktoe itoe 
dalam kota Solo djoemlah ada 63 
anak baji jang dilahirkan dan 74 
orang meninggal doenia. 

Narpo-Wandow» dengau Sr 
Soenan) 

Berhoebsengan dengan bertachta 
nja Sri Soenan XI. maka ,,Narpo- 
Wandowo“ jalah perhimpoenannja 
kaoem keloearga dari Kraton di 
Soerakarta djoega toeroet menghor 
mati, jalah terdjadi pada malam 
Selasa 28-29 Aug. ini, bertempat di 
pendopo ,,Ngabean“ jalah roemah 
jang doelos ditempati oleh Sri Soe- 
nan XI sebeloem bertachta dan ma 
sih mendjadi Prins Hangabei. Per- 
temoean pada'malam itoe dikoen- 

»Islamietische Middelbare School 

kalau beli 2 bidji sahoen 
Saboen PALMOLIVE jang 

sedap sekali. Saboennja kerassan 

boeat mandi dan tiap-tiap kali 
tjoetji ramboet. 

    

        

Pasta gigi COLGATE mem- 
bersihkan dan mengkilapkan 
gigi, membikin gigi poetih seperti 

moetiara dan membersihkan sisa-sisa 
makanan disela-sela gigi, kotoran 
mana jang mendjadikan pangkal napas 

berbaoe tidak sedap. 

obat gosok gigi COLGATE 

diperbaikin ada boesanja lebih lemes. Wanginja 

dipakenja. Saboen wangi PALMOLIVE dibikin 
meloeloe dari minjak olijf dan laen-laen minjak 
tetaneman jang tida mengandoeng gemoek bina- 
tang, Ini saboen dipoedjiken oleh kaocem 
Doktor dan Achli di 72 laen negeri 
boeat merawat ketjantikan moeka, 

   

    

    

                          

    

    

    

  

    

  

Satoe iube 

PALMOLIVE. 
baroe sertah 

dan lebih himat 

  

djoengi oleh hampir semoea anggota 
nja. N.W, djoega dari ',,Poetri-Nar 
powandowo"“, dengan diadakan pida 
to oleh Mr. R,M.T.H. Kartodipoero 
sebagai wakilnja N.W. jang sangat 
pandjang dan ,,isi“ jang boleh di- 
rasakan. Sebagai wakilnja . Sri 8oe- 
nan xI adalah berhadlir Prins KG 
RH. Hangabsi, poetranja Sri Soenan 
sendiri, jang djoega memberikan 
sabda titahnja Sri Soenan. Djam 
10,30 malam pertemoean dibikin 
boebaran. : 

Pemoeda P.A.I. 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa pada waktoe ini sementara 
pemoeda anggotanja ,,Persatoean 
Arab Indonesia“ tjb, Solo telah be 
kerdja giat, oentoek mendirikan tjb. 
dari PAI bagian pemoeda, jg djcega 
mendapat penoeh perhatian seper- 
loenja. Sementara hari lagi akan 
mengadakan vergadering oentoek 
mendirikan. 

Vergadering NISVO. 

Pada tg. 28 Aug. ini ,,/Ned. Ind. 
Sociale Vrouwen Organisatie" tjb. 
(Selo), telah mengadakan leden-ver 
gadering, bertempat di societeit 
»Uai“ di Lodjiwetan (Solo), jang 
dihadiri oleh hampir semoea anggo 
tanja, setelah vergadering diboeka 
oleh wd. voorzitster, laloe dibatja- 
kan notulen dari vergadering jang 
laloe, kas-verantwoording dan jaar 
versiag, jg semoeanja diterima baik 
oleh vergadering, begitoe djoega di 
adakan pilihan bestuur baroe, jang 
sekarang terdiri dari nj.2 De Graaf 
voorzitster, Loze secretaresse, Met- 
zelaar peningmeesteresse, Belger, 
Helmrich, Havenstroom dan Ham- 
ming commissaressen. Vergadering 
diboeka djam 9,30 pagi dan ditoe- 
toep djam 12 siang. 

Sabotage kereta api 

Keretaapi malam dari Soerabaja 
ke Betawi pada malam Rebo jang 
laloe, di dekatnja station Poerwasari 
(Solo) dilempari batoe dari loear, 
begitoelah ada berita jg kita den 
gar. Lebihdjaoeh dikabarkan, bahwa 
salah-satoenja djendela-katja ada 
jg petjah. Sampai sekarang polisi 
melakoekan penjelidikan jg beloem 
berhasil. 

Pergerakan Kaoem Penganggoer. 

Pada malam Minggoe jang laloe 
ini ,,Perpindo“ jalah ,,Persatoean" 
penganggoeran Indonesia“ tjabang 
Klaten telah mengadakan vergade   ring, jang 'meloeloe hanja dihadliri 

      temoeroen J(erfelijk). Apabila 
“ 

meng 

  

Didalam Stand Nirom di P.Gambir ini orang bisa lihat letak2nja 
zender?nja di seloeroeh tanah Djawa, dan terlihat poela kawat2 teli 
pon jang menghoeboengkan zender-zender itoe satoe sama lain 

  

oleh semoea jang mendapsi soerat 
oendangan, koerang lebih 100 orang 
bertempat digedong schakelschool 
Moehammadijah di Bareng (Klaten) 
Setelah vergadering “diboeka oleh 
voorzitter, djam 8 sore, laloe dia- 
dakan pidato pandjang lebar ten- 
tang penganggoeran dan azas toe- 
djoeannja Perpindo, jang sedapat 
moengkin akan membantse bebera 
pa pemoeda jang pada waktoe ini 
sama mengarggoer, agar soepaja 
tidak hidoep jang melakoekan tin 
dakan koerang baik, dengan mem- 
beri semangat, soepaja ia sama soe 
ka bekerdja jang berdasar pertjaja 
pada kekoeatannja diri sendiri. Ver 
gadering jang bersemangat besar 
itoe ditoetoep djam 1iI malam de- 
ngan selamat. 

Waterschap Opak-P rogo 

Berhoeboeng dengan pindahnja ke 
Solo, maka KRMT. Martonagoro te 
lah minta berhenti sebagai lid dari 
waterschapsraad, “Opak Rrogos". 
Adapoen jang diangkat mendjadi 
gantinja, jalah KRMT. Joedonago- 
ro regent di Klaten. 

Sri Soenan dengan industrie 
Berhosboeng dengan Sri Soenan 

XI, jang selaloe berkenan mengoen 
djoengi beberapa tempat didaerah 
regentschap Klaten, dimana ada pe 
rcesahaan keradjinsn dan industrie 
ketjil dari Ra'jat, maka kedjadian 
demikian itoe bisa memadjoekan 
giatnja ra'jat, oentoek memadjoe- 
kan segala ossaha jang menoedjoe 
pada economie dan penghidoepan 
Raat. Lebih djaoeh kita mende- 
ngar kabar, bahwa rijk Kasoenanan 
berkenan akan menambahi besarnja 
oeang bantoean, oentoek kemadjos 
an keradjinan dan industrie Ra'jat 
itoe. 

Pengadjaran dan pendidikan 
Pada malam-Selasa 28-29 Augt ini 

digedong Ardjoenaschool di Delang 
goe '(Klaten) telah diadakan open 
bare lezing oleh toean R Sastrowirjo 
gep. taal-onderwyzer dari Solo ten 
tang pendidikan dan pengadjaran 
hingga pandjang lebar dan mempoe 
askan. Pertemoean jang dimoelaikan 
djam 9 sore sampai djam 11.30 ma 
lam itoe dikoendjoengi kl 100 orang. 

Sri $oenan solat-Djoem'at. 

Oentoek perdamaian 
doenia. 

Berhoeboeng dengan makin gen- 
tingnja loear negeri, maka Sri Soe- 
nan di Soerakarta pada hari Djoem 
'at 1 September ini berkenan ber- 
djama'ah dalam mesdjid besar di 
sebelah Barat dari aloon-aloon-Oe- 
tara (Solo), "jang di iring oleh se- 
moea kaoem bangsawan dan kaoem 
pembesar, dari pangkat boepati- 
anom keatas. 

Adapoen maksoednja Djama'ah 
itoe selainnja 'menetapi sebagai ka 
oem Moeslimin dan Kalifatoellah, 
djoega bersamu,sama memohon ke 
pada Toehan je Maha Esa, agar 
soepaja membei Menerangan kepa- 
da segenap oer matnja diseloeroeh 
doenia, dengan memberi ancegerah 
dan bahagia akan datangnja perda 
maian doenia. Imam dari Djama'ah 

hoofdpenghoeloe Kraton. 

Pada hari itos sangat banjak se 
kali kaoem Moeslimin (laki dan pe 
rempocan) jg sama memperloekan 
toeroet Djama'ah di masdjid besar, 
hingga diserambi penoeh sesak,sam 
pai dihalaman erf moeka. Poen djoe 
ga kaoem penonton datangnja Sri 
Soenan dimoeka masdjid sangat ba 
njak sekali, karena baros sekarang   

  

ini Sri Soenan XI berdjama'ah da 
lam masdjid-besar, : aa 

ini adalah K.R.P. Tafsiranom, jalah 

“Ke ga Pe TAN Ana



  

    

    

  

Perajaan S. R. V. ! 
Pada malam-Saptoe 1-2 Septem- 

ber ini di studio dari ,,Soloachs Ra 
di: Vereenigings di Marconistraat 
(Suloj telah diadakan perajaan 3e- 
kedarnja, dengan dihadliri oleh bes 
tuur dan toean-toean anggota ha- 
njak, dengan diadakan sedikit pi- 
dato, pertoendjoekan ,,pentoel-tem- 
bem"“ dan ,,selamatan“ oentoek mem 
peringati 3 tahoen berdirinja ge- 
doeng studio jang besar dan bagoes 

: itoe. Djam 7,45 sore perajaan dirnoe 
—.. jaikan, hingga djaoeh-malam baroe 

Keehiran dengan selamat. 

Oentoeng lagi prijs-lotery 
“.« £5000— 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa regent ordonants dalam Kra 
ton K.R.M. T, Widaningrat menda 
pat oentoeng lagi prijs sebesar 
£ 5000.— dari groote-lotery jang di 
majakan 30 Augustus j.l. ini. Toe- 
an Widaningrat itoe pada 3 tahoen 
jang laloe pernah mendapat prijs 
£ 100.000.-—. 

Bedrijf Cooperatie Keradjinan 
Atas oesahanja toean Djajoesman 

jang dibantoe oleh sementara ka- 
oem pemoeda terpeladjar jang ma- 
aih menganggoer, maka di Solo te- 
lah didirikan satoe bedrijf coopera- 
tie dari keradjinan Soerakarta, jang 
berceraha bebrapa matjam kera- 
djinan dengan didjoeal giat. Ini ada 
lah satoe oesaha dari kaoem pemoe 
da terpeladjar jang patoet dipoedji. 

Mutatie Regent dalam Kraton 
Ba .. Orang mengabrsrkan kepada kita, 
Ba bahwa dalam'pertemoean boelan Sep 
6 tember ini K.R: M.T. Widaningrat 

akan meletakkan djabatannja seba 
gai regent ordonants dalam Kraton 
Soerakarta, atas permintaannja sen 
diri, dengan hormut dan mendapat 
pensioen. Lebih djaoeh diwartakan, 
bahwa djabatan regent ordonants 
dalam Kraton itoe tidak akandi 
adakan lagi. Su 

Roemah terbakar. 
Pada hari Ljoemabat 1 Sept. ini 

koerang-lebih djam 1,30 siang ada- 
lah roemahnja R. Kartosoejitno di 
Soerolajan-Notokoesceman dalam 
kota-Solo terbakar Osntoengnja jg 
api itoe dapat lekus dipadankan 
atas kegiatannya pendosdoek di 
kampoeng itoe sendiri, hingga da- 
tangnja brandweer tidak perloe lagi 
bekerdja keras. Lehih djaoeh diwar 
takan, bahwa api itoe asainja dari 
japi-rokok ketika toean-roemah itoe 
minoem-rokok, tidoer di tempat-ti- 
doer laloe menjala di klambos sam 
pai di gedeg. 

Cooperatie Djaga! Bond 
Atas oesahanja sementara toean2 

«  »Gjagal“ di Solo, jalah toean-toean 
toekang djoeal ikan daging dan toe 
kang pemotong chewan di abatoir, 
maka pada malam Kemis ini telah 
dapat diadakan vergadering, bertem 
pat di rosmahnja t. Kartodimedjo 

.d. Djagalan, jang laloe dapat diiiri 
kan ,,Cooperatie Djagal Bond“ de 
rgan t. R. Ng. Prodjohandoko bekas 
panewoe beheerder abatoir di Solo 

“sebagai voorzitter. 

Groot-Appel 
Djoega oentoek menghormati ha- 

ri tahoennja H.M, fe Koningin, mz 
ka pada malam-Kemis j.l. di stadion 
Sriwedari telah diadakan ,,groot- 
appel« Oleh samoea bekas-militair 
atau ouf-strijiers diseloeroeh ge- 

. west Soerskarta, jarg dihadiri oleh 
beriboe-riboe orang, diantaranja 
ada Sri Soenan dengan permaisoeri, 
Prins Mangkoenegoro dengan per- 
maisoeri, gouverneur Soerakarta de 
ngan njonja Oris dan beberapa ka- 
cem bangsawan dan kaoem pembe 
sar, dengan diadakan pidato oleh 
juitenant-kolonel L. van Rekum 
plaatselijk militair comandant di 
Solo. " 

Prins Mangkoenegoro dihormati 
Berhoeboeng dengan menerima 

nja bintang keradja'an ,,comman- 
deur in de orde van Oranje Nassau" 
-bersetoedjoe hari-tahoennja H.M. 
de Koningin ini, maka pada malam 
Djoemahat ini dalam Poera Mang- 
koenegaran telah disdakan perte 
moean jang sederhana dari bebrapa 
kavem bangsawan dan kaoem pem 
besar, oentoek mengatoerkan slamet 
dan menghormati Zijne Hoogheid 
jang menerima anoegraha bintang 
itoe. 

Openbaar gehvor diroemah 
« Gouverneur 

Boesat merajakan hari tahoennja 
H.M. de Koningin, maka pada hari 
Kemis 31 Aug. ini, djam 10 siang, 
diroemah gouverneur Soerakarta te 

'Iah diadakan ,,openhaar gehoor“ se 
perti biasanja, jang dihsdliri oleh 
beberapa orang kaoem bangsawan 
dan kaoem pembesar, dengan diada- 
kan pidato oleh luitenant kolonel 
L van Rekum sebagai wakilnja gar- 

  
            

Kawat hari Minggoe 
  

  

  

Pertempoeran hebat dengan banjak 
koerban 

Antjaman Inggeris-Perantjis beloem didjawab oleh 
Djerman 

  Londen, 2 September (Havas) ee aa penanaman 
Pada 2 September djam 12, dari Djerman dengan opisil beloem dite 

rima djawaban atas antjaman Inggeris dan Perantjis. Jang berkenaan 
dengan penghentian permoesoehan,pemoendoeran tentara Djerman da 
ri Polen. Ribbentrop menerangkan, nota akan diteroeskan kepada Hit- 
ler. Keterangan ditambahnja, bahwa Djerman tidak berdosa adanja aksi 
agressie, karena aksi militer diolok2 dengan adanja pelanggaran batas 
oleh Polen. 

Chamberlain menawarkan berhenti sebagai 
premier 

Londen, 2 September (RsuterJ: 
Menoeroet kabar anggota2 kabinet telah bersetoedjoe oentoek tawa 

ranChamberlain berhenti sebagai premier.Tindakan Ini adalah kebiasaan 
dalim keadaan terpaksa goena menggampangkan pembentoekan kabi- 
net baroe. Menoeroet kabar Churchiil dan Eden soedi masoek dalam 
pemerentahan. Didoega, bahwa pasti Lord Samuel akan doedoek dalam 
kabinet roebahan itoe, 

Italia mengoesahakan konperensi lima negeri 
Lon den, 2 Sept. (Reuterj. Sidang Hoogerhuis ditoenda hingga 

doea ksli. Sebahnja Halifax beloem dapat memberi keterangan tentang 
keadaan internasional. Kemoedian pada djam 11,30 pedato tentang ke 
adaan internasional itoe dilakoekan oleh minister oeroesan loear negeri. 
Beliau mengatakan, kemaren Henderson telah diterima oleh Ribben- 
trop dan membatjakan doeta peringatan, jang pada 1 September di 
batjakan depan sidang parlement Inggeris. ,,Ribbentrop menerangkan 
beliau haroes sampaikan nota itoe kepada Hitler. Henderson menerang 
kan kesoediannja menerima djawaban, tetapi hingga sekarang beloem 
djoega diterimanja. Lambatnja djawa-ban itoe moengkin disebabkan 
oesoel Italia islah goena menghentikan perselisihan dan bahwa de- 
ngan se3zera soepaja diadakan konperensi antara Inggeris, P : 
Polen, Djerman, Italia. p 28 erantjis 

Plock diserang, 4 mati, 6 loeka 
Warschau, 2 September (Havasj 

| P.A.T. mengabarkan, bahwa pesawat2 terbang Djerman telah men 
djatoehkan 12 boetir bom kepada Iwonicz. Hari ini antara djam 6—7 
pagi Djerman melakoekan serangan oedara terhadap Plock. Hingga 
mendjadikan 4 orang mati, dan 6 jang loeka. Pada djam 9.40 pagi 
telah ada 3 pesawat oedara terbang diatas Warka dengan mendjatoehkan 
55 boetir bom. Akibatnja seorang mati dan 3 loeka. 

Sg 

Berlin, 2 Sept. (Havasj 

Canada tidak dapat netral mati 
atau hidoep 

Ottawa, 2 Sept. (Reuterj: Pe 
mimpin oppositie, Manion menerang 
kan ,,bagi Canada tidak ada kene- 
tralan dalam peperangan. Mati atau 
hidoep hsroes dipilih. Soeara boe- 
lat dari Canada menjatakan kesoe 
Jiannja bekerdja bersama2 dengan 
Inggeris-Rerantjis dalam perdioea- 
ngan. 
  

nizoen, mr. J.F.A. van Bruggen ass.- 
resident sebagai wakil burger, Prins 
B.K.P.H Kozsosmojoedo sebagai wa 
kilnja Bri Soenan dan Prins Mang- 
koenagoro, jang semoea itos laloe di 
djawab dalam pidatonja gouvernsur 
KJ.A. Orie. 

Hoofdbestuur P.B.M.T.S. 
Orang mengabarkan kepada kita, 

bahwa sesoedah congres baroe baroe 
ini, maka moelai sekarang soezoe- 
nannja hoofdbestuur dari ,,Persatoe 
an Bekas Moerid Taman Siswa“ terdi 
ri dari toean toean Sjamsoe Harya 
Udaya voorzitter, Srijono Hardjo- 
Soemarno vics-voorz., Indrarso Soe- 
monagoro le. secretaris, nona Soe- 
warti 2e. secretaresse, Wignjosoe- 
ripto dan Moeljosoeharto penning- 
meester dan Soebani commissaris, 
semoeanja tinggal di Solo 

Soesoenan bestuur SRI. 
Setelah Mr. KRMT, Wongsona- 

gois pindah dari Solo ke Sragen, 
masa beliau meletakkan djabatanja 
sebagi voorzitter dari ,,Siaran Radio 
Indonesia“, begitoe djoega bestuurs 
leden lain-lainnja. Sekarang bestuur 
SRI. terdiri dari tosan2 KGPH. 
Mangkoeboemi voorzitter, KRMH. 
Notodilogo plaatsvervangend-voor- 
zitter, Mr. RMT, Oemar Said Tir- 
todiningrat vice-voorzitter, R. Moel 
jadi Djojomartono le. secrataris, 
R. Marsam 2e. secretaris' KPH. 
Soerjodipoero le. penningmeester, 
RM.Ng. Tjokrodiprodjo 2e. pen- 
ningmeester dan sementara com- 
misssarissen. 

Chbristelijk onderwijs makin giat. 
Berhoeboeng dengan ramposngnja 

pembikiu roemah internast dan roe- 
mah sekolah Christen di Margojoe- 
dan (Solo), maka hari kemaren te- 
lah diboeka boeat orang toea moerid 
dari Chbristelijke huishoudschool, jg 
Ijoega dinamakan Mevrouw Groot- 
school. Moelai tahoen ini sekolah 
itoe memboeka frobel-kweekschool   jang benjak sekali moeridnja. 

Oesoel Italia boeat konperensi jan 
negeri 

  

2 Lipski pergi dari Berlin 

Ambassadeur Polen di Berlin, Lipski pagi ini telah berangkat. Tetapi 
pegawai2 jang tinggi dari ambassade masih tinggal di Berlin. 

Ea 
Ka 

Polen tidak menjerang lebih doeloe 
Warschau, 2 Sept. (Reuter). 
P.A.T, mengatakan, bahwa doe- 

gaan Djerman tentang penjerboean 
Polen sebeloem terdjadi pertempoe- 
ran itoe tidaklah benar. Keterangan 
itoe ditambahnja, bahwa itoe seba- 
gai apoesan sadja ddanja agressie 
Djerman terhadap Polen. 

President Horriot berseroe persa- 
toean Nasional 

Paris, 2 Sept. (Reuter). 
Sore ini sidang madjelis telah di 

boeka. Dengan seroean dari presi- 
dent Herriot osntoek persatoean na- 
sional. 

Bombardement kota terboeka, 
bahaja bagi pendoedoek 

Washington, 2 September 
(Havasj. Ambassadeur Polen me- 
njampaikan instroeksi instroeksi da 
ri pembesar pembesar militernja ke 
pada Hull, bahwa djika nanti tim- 
boel perang akan di ingati, bahwa 
bombardement kota terboeka itoe, 
dengan langsoeng membahajakan 
bagi pendoedoek. 

Banjak pendoedoek preman dan 
Jahoedi mati kena bom. 

Warschau, 1 Sept. JAneta- 
ANP.1. 

P.A.T. mengabarkan : 1 September 
djam 1, pesawat2 Djerman melakoe 
kan serangan terhadap Poznan. 
Banjak pendoedoek preman mati. 
Sebeloem djam 12 dari Slowakia 
pesawat2 Djermasn menjerang Lwow 
hingga 3 kali: Tidak didapat keroe 
sakan, hanja seorang pendoedoek, 
dan berpoeloeh poeloeh jang loeka. 
Sebeloem djam 12 eskadrille pelem 
par bom Djerman dalam manoedjoe 
kota ketjil Warka telah melempar 
kan 70 boetir bom. Letak kota itoe 
disoengai Pilica (60 k.m. dari War- 
schau). Hampir tidak ada kercesa 
kan. Bombardement jang dilakoekan 
gorenja pada Warschau, mengenai 
psroemahan anak anak Jahoedi jang 
tidak keboeroe melarikan diri. Di 
antaranja banjak sekali jang mati 

Djerman sama sekali memakloem 
kan perang kepsda Polen 

Berlin, 2 September (Reuter). 
Kalangan politik menerangkan, bah 
wa Djerman sama sekali tidak me 
makloemkan perang kepada Polen. 
Hingga dengan itoe keadaan ta' da 
pat dipandang sebagai perang. 

He see 

    

Chamberlain berhenti sebagai premier? 
Toerkia menoendjang Inggeris 

Perantjis dalam perdjoea-: 
ngan 

Istamboel, 2 Sept. (Reuter). 
Semalam telah dilangsoengkan si 
dang kabinet jang 2 djam lamauja. 

Sidang itoe dikoendjoengi djoega 
oleh chef generale staf, maarschalk 
Fewzi Chakmak. Kemoedian presi- 
dent Inoenue telah menerima ambas 
sadeur Inggeris. Padanja disampai 
kan kesetiaan Toerkia pada Ing- 
geris-Perantjis dalam perdjoeangan. 
Doeta Inoenue itce oleh ambas 
sadeur tadi 'telah disampaikan ke 
pada Radjanjia. 

Kapal2 Inggeris jang di 
Singapore 

Singapoera, 1 Sept. (Reuter): 
Menoeroet communigus semcea 

kapal2 Inggeris sebelah timoer ha 
roes tinggal disitoe sebeloem mene 
roeskan pelajarannja ke barat. 

Wet dienstplicht 
Londen, 1 Sept. (Reuter) 

Rentjana dienstplicht adalah ber 
kenaan dengan orang orang jang 
beroesia antara 18—41 tahoen. 

Kekoeasaan oedara Inggeris bersiap 
lengkap 

Londen, 1 8ept. (Reuter): 
Pemerentah mengadakan censuur 

terhadap soerat soerat keloear nege 
ri. Pada oemoemnja soerat soerat ke 
dan dari dominion-dominion dan dja 
djahan djadjahan Inggeris tidak di 
pengaroehi. Ministerie penerbangan 
mengabarkan: semoea anggota re- 
serve R.AF., termasoek poela reser 
ve wrjjwillig segera haroes menga- 
djoekan diri. 

Bantoecan kekoeasaan cedara, dan 
reserve bantoean kekoeasaan oedara, 
dan bantocan kekosasaan oedara 
perempoecan telah mendapat pang- 
gilan. 

Parlement bersidang pada 
3 September 

Ottawa, 1 Sept. (Reuter). Me 
noeroet kabar parlement akan ber- 
sidang pada 3 September. 

Semoea pertandingan voetbal 
tidak djadi 

Londen, 1 September |(Reuter) 
Semoea pertandingan sepak raga 

da 2 September tidak djadi. 

Milisi dan kekoeasaan marine 
beraksi 

Ottawa, 1 September (Reuterj 
Milisi dan kekozasaan oedara kini 

telah berdienst jang aktip. Macken- 
zieking mengcemoemkan pada par 
lement oentoek mengoendang peme 
rentah soepaja memberi kekoeasaan 
oentoek bekerdja bersama sama de 
ngan Inggeris. 

Verslag permoesjawaratan dari 
Djerman menjesatkan 

Londen, 1 September (Reuter). 
Sama sekali tidaklah pantas, djika 
pemerentah Polen soedi ditempat- 
kan dalam kedoedoekan jang meren 
dahkan itce. Dan djoega boekan ke 
biasaan, bahwa negeri jang kalah 
itos dalam perdjandjian perdamaian 
jang disorongkan tidak diperkenan 
kan wakil-wakilnja menerima in- 
stroeksi2 dari pemerentahnja. Ver- 
slag dari Djerman tentang permoa- 
sjawaratan, sama sekali menjesat- 
kan. 

tahoekan Henderson, beliau mengha 
rapkan kedatangannja wakil Polen 
ke-esokan harinja dengan kekoea- 
saan mewakili dalam permoesja 
waratan itoe. Dan ditambahnja poela, 
bahwa ada harapan oesoel itoe dise 
lesaikan. Dengan lain perkataan di 
harapkan pemerentah Polen disoe- 
rosh toendoek pada perdjandjian- 
perdjandjian jang sifat nja beloem 
diketahoei pemerentah Polen. Mence 
roet pendapatan Inggeris soedah se 
pantasnja pemerintah Polen .me- 
nolak. 

VENDU- ACCEPTEN 
boleh ditoekar dengan oeang pada 
sekalian  Kantor-pos, Landskassen dan 

Agentschap Postspaarbank. 

  

  

Pada 29 Augustus Hitler memberi | —   
— POSISPAARBANK 

Tentang oesoel2 jang kini dioe- 
moemkan itoe, jang beloem pernah 
dimadjoekan kepada Polen, pemeren 
tah Inggeris hanja dapat katakan, 
perdjandjian2 itoe sehatoesnja lebih 
doeloe dimadjoekan kepada pemeren 
tah Polen dan memberi waktoenja 
oentoek dipeladjari, apakah semoea 
nja itoe tidak mengenai kehorwa 
tan hidoepnja Polen, sebagai Djer 
man maksoedkan dalam nota bersoe 
ratnja kepadwpemerentah Inggeris. 

Inggeris dar Polen benarnja tahoe 
besoel2 Djerman | 

Berlin, 1 September (Trans- 
ocean): 

Sore ini dikeloearkan comminigue 
sebagai berikoet : ,,Setelah pemeren 
tah Inggeris berdjandji oentcek 
mengandiserkan permoesjawaratan 
Djerman-Polen, maka pada-malam 
Kemis tengah malam soedah disam: 
paikan reatjana oesoei2 Djerman - 
jang 16 roepa, kepada ambassadeur 
Inggeris. Pemerentah Jnggeris ne 
nanggoeng oentoek menjampaikan 
oesoel2 itoe dengan segera kepada 
pemerentah Rolen. Djadi peroemoe 
man, bahwa pemerentah Inggeris 
sama sekali tidak tahoe oesoel2 
Djerman, itoe bohong. 

Lebih landjoet, djika pemerentah 
Inggeris mengatakan, bahwa peme- 
rentah Polen sama sekali tidak ta- 
hose. adanja oesoel-oescel Djerman, 
itoe tidak lain daripada Inggeris me 
langgar djandjisnnja oentoek mene- 
roeskan oesoel-oesoel itoe ke War- 
schau. Tetapi hal initidak demikian, 
sebab organisasi penjiaran Polen 
jang didjaga militer sedjak kemaren 
sore dengan terang djelas telah me 
ngoemoemkan oesoe!2 Djsrman. Dan 
djoega dengan menolaknja. Boekti 
boekti jang terang ini menjatakan, 
bahwa baik Inggeris, maoepoen Po- 
len telah mengetahoei adanja oesoel 
oesoel dari Djerman. 

Serangan kekoeasaan oedara Djer 
man teroes meneroes 

Paris, 2 Sept. (Havasj 
Ambassadeur Rolen telah menge 

loearkan communigue: ,,berbagai 
kalangan mengabarkan serangan 
militer di medan peperangan Polen 
— Djerman telah dihentikan. Am 
bassade Polen mejakinkan, bahwa 
berita itoe bohong dan tidak ber 
alasan. Pertempoeran makin“hebat 
dan meloeas kesegala medan. Kekoea 
saan osdara Djerman menjerang 
kota-kota Polen teroes meneroes. 

Aksi militer di Silisia Pommeren 
dan Pruisen Timoer 

Berlin, 1 September | Reuter) 
Makloemat perang opisil jang per 

tama dari Djerman mengabarkan 
»aksi militer di Silisia, Pommeren 
dan Pruisen Timoer telah mendapat 
succes jang diharapkan. Tentara 
Djerman mentjapai boekit2 Katto- 
witz. Tentara dari Pruisen Timoer 
bertempoer didaerah Polen, Kekoea 

Bij de Secretariaat H.B. I.P.B. Ba- 
tavia-Centrumi bestaat gelegenheid 
tot plaatsing van een werkkracht, 
met als aanstellingseisch : 

Eind diploma Mulo 
Boekhouding A en goed kunnende 
typen. 

Bezoidiging wordt na overeenstem- 
ming bepaald. 
Persoonlijk aan te melden bij den 
Bondsvoorzitter Dr, Ouwehandweg 

No. 2 Batavia-Centrum. 

“ 

  

  

  

Kleermaker “,NJAN FOO:, 
tevens Chem. Wasscherij & Ververij 

Kramat 66 Teli. 2697 

  

Potongan menoeroet djaman 

Harga pantas 

Sedia roepa2 kain tussor 

Gabardine d.l.I. 
PENGERTIAN ALI LAN, 

H5 

    

KEP ECTEN aa AN TANG 
boleh digadaikan pada sekalian 
Asentschap Postspaarbank di Batavia-£., 
Soerabaja, Medan dan Makasser.     

  

Klassen: 1 en 2. 

Oo H.I.S. &. 
Schoolgeld : vanaf £ 2,35 
Boeken: In bruikleen,   Prospectus gratis! 
Adres: Petodjo Oedik no.   

Meki Sama na an ee Ae Sa HENNA AAA Da SNN 0 
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e HANDELSSCHOOL 
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Schoolgeld: vanaf f 6.— p.m. 
Toelating: H.I.S of Schakelschool doorlopen. 
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15 Batavia-C, 
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Perang Doenia. 
   

- 

        

      

|Ipembeslagan . toestel radio. 

  

ini beroegan dan teroetama tentang 

g. poetoesan ini didjalankan de 
ngan sigera. : 12 

Banjak pesawat Polen hantjoer 
ditanah 

  

“ 

NA 

ANG Bedjat apa lagi empok, 
semalam terksdjoet amper 

roboh waktoe denger : Inegeria sama 
Prantjis ma'loemin perang sama 
Djerman. 
Bom belon meletoes, bedil Ingge- 

Cris belon tembak orang Detslan dan 
.bedil Detslan belon ngebedil orang 
Inggeris. 

Tapi perang roepa2nja djadi, 
perang doenia lagi. - 

Dinegeri kita sendir', 
perang bedil-bedilan, 

. ngadjoealnja moendoer? madjoe. 
- Kemaren harganja naik, lantas 

' kemaren sore naik. Malah kadang2 
— @irem djoealnja. 

Mein rem-reman, toenggoe harga 
mahal. 
Nggak itoe sadja lain-lain barang- 

kali djoega. Apa lagi sekarang soe- 
dah djaman perang. 

Jang toea-toea lantas inget riwa 
jat doeloe. Ngeriiii atinja. 

Bang Bedjat liat tjoetjoe2 djadi 
ngeri djoega. 

Bosat bang Bedjat barangkali 
ngcak begitoe soesah, ma'loem 
mlarat2 masih ada kerdjahan. 

Tapi jang dalam djaman damai 
soedah nggak koeat beli nasi, bagi- 
mana nasibnja sekarang didalam 
djaman orang kaja sendiri amper2 
nggak koeat. 

Daarom, pergerakan2 ra'jat moes 
ti tampil semosa, bantoein, soepaja 
jang banjak bagi jang lemah. 
“Maia idoep sendiri diangan ada 

lagi. Mati bersama, idoep bersama, 
laper bersama kenjang bersama. 

Didalam djaman ini nanti kliatan 
lagi karatnja masjarakat kita. 

BANG BEDJAT 

boekannja 
tapi kena 

—hawania djoega. Beras misalnja, 

Berlin, 2Sept. (Reuterl. 
Menoeroet makloemat perang, pagi 

pagi benar gerakan tentara Djerman 
diteroeskan diseloeroeh medan. Ja- 
Iinka-pas segera diterdjang. Banjak 
pesawat Polen hantjoer ditanah. 

Kabinet Inggeris langsoeng boebar 
Londen, 2 Sept. (Reuterj. 
Kabinet Inggeris telah dilangsoeng 

kan pada djam 3.15 sore, dan boe- 
bar djam 4.22. Tempatnja di Douw- 
ningstreet 10. : & 

AN ana, Ta 

Kredit perang disetoedjoei 
“madjelis dan senaat. 

Paris, 2 Sept. (Reuter) 
Dangan sosara boelat dan tidak 

cesah debat telah diterima kredit 
perang. Djoega senaat menjetoe- 
djeeinja. 

Hertog Windsor segera kembali 
di Inggeris. 

Londen, 2 Sept. (Transocean) 
Menoeroet ,,Evening Standard“ 

hertog Windsor dengan segera akan 

kembali ke Inggering. Penetapan 
kebenaran berita dari lain pehak 
beloem didapat. 

Pelari2 Djerman sampai dekat 
. Sehneidemuehi 

Schneidemuehl, 2 Septem- 
ber (Trarsocean) 

Beratoes2 pelari bangsa Djerman 
telah sampai dibatas Djerman, dis- 
trik Netse dekat Schneidemuehl, 

Pertempoeran hebat di Chojnice 
dan Mwlawa 

Londen, 2 September |Reuter) 
Dari Warschau diterima telegram 

opisil dari Polen, jang menerang 
kan hari ini Warschau di bom hing 
ga beberapa kali. Pertempoeran jang 
hebat berdjalan teroes sepandjang 
medan peperangan. Teristimewa he 
bat di Chojnice dan Mwlawa. sebe 
lah barat dan timoer Corridor. Djoe 

  

sa'an oedara mendjatoehkan bom2 
ke berbagai lapang oedara. Dan sela 
loe ada dipehak jang menang. 

Kapal2 perang telah merampas 
berbagai tempat diteloek Dantzig. 
Kekoeasaan oedara Danizig menga 
dakan bombardement terhadap Gdy- 
nia", 5 

Bentahan terhadap pedato 
Chamberlain 

Berlin, 1 Sept, (Transocean)| 
»D.N.B.“ telah memberi komen- 

tar terhadap pedato Chamberlain : 
»keterangan Chamberlain, bahwaLip 

— bentrop dan mengatakan kesoedian 
Polen mengadakan permoesjawara 
tan dengan berdasar persamaan ti- 

s dak benar: : 
Lipski memberi Sahoe Ribbentror, 

pemerentah Polen diberi tahoe pe: 
merentah Inggeris akan kesoedian 
nja Djerman dengan langsoeng me 
ngadakan permoesjawaratan dengan 
Polen. 
Keterangan ditambahnja, bahwa 

pemerintah Polen sedang mempela 
djari oesoel itos. Atas pertanjaan 
Ribbentrop, Lipski mendjawab, ti- 
dak diberi kekoeasaan oentoek me 
ngadakan permoesjawaratan. Lsbih 
landjoet keterangan Chamberlain, 
bahwa Djerman pada 2 September 
diwaktoe fadjar menjingsing akan 
melanggar batas Polen dan melakos 
kan bombardement terhadap kota 
terboeka, itoe semoeanja isapan 

ski pada 31 Augustus menemosi Rib. 

ga sekitar Wielun (190 km selatan 
barat Warschau) dengan distrik 
Teschen tidak sepi pertempoeran. 

Partai Sosial menolak doedoek dalam 
kabinet baroe 

Londen, 2 Sept. (Reuter). 
Dari soesmber jang koeasa Reu- 

ter mendengar kabar, partij sosial 
telah menolak oendangan premier 
oentoek doedoek dalam kabinet ba 
roe. Tapi partij akan membantoese 
penceh2nja pada tiap2 tindakan 
jang perloe boeat berperang. 
Radja India dan maharadja berdjoe- 

India disamping Inggeris 
Simla, 2 Sept. (Reuter). 
13 Radja Br. India termasoek ma- 

haradja Nawanegar dan Jaipur te- 
lah mengirim pernjataan kesetiaan 
oentoek membantoe. Dan tidak koe 
rang 46 pengandjoer pengandjoer 
Br. India jang menawarkan tenaga 
nja kepada Inggeris. 

Penjingkiran perempozan dan 
anak2 

Paris, 2 September (Reuter) 
Dari Warschau diterima telegram, 

bahwa telah diambil tindakan goe- 
na menjingkirkan perempoean dan 
anak2. Pia 

Radom, Modlin, Pultusk, Kobryn, 
Warschau, Krakau di hoe- 

djani bem 

Londen, 2 September (Reu 
djempol. 

| Berbagai larangan keras ter- 
. hadap bangsa Djerman. 

Berlijn, 1 Sept. (Transocsan) 
“Ministerraad boeat nationale defen 
sie pastikan: 

a. telah dilarang oentoek dengar 
kan omroepstation asing. Siapa 

. jang melanggar ini atosran 
akan dihoekoem dengan kerdja 
paksa, dalam hal-hal jang tidak 
begitoe penting dengan hoe- 
koeman pemboeian, dan pem- 
beslagan toestel. 

b. orang orang jang siarkan ka- 
baran dari omroepstation asing 
akan dihoekoem dengan kerdja 
an paksaan dan dalam bera- 
pa hal jang penting dengan 
hoekoeman mati. 

dengan hoekoeman pendjara 
atau kerdjaan paksa'an. 

d. atoeran2 ini tidak beriakos 
boeat mereka jang bekerdja officieel 
dan moesti dengarkan kabaran om 
rospstations asing. 

f. minister propaganda akan oe- 
. mosmkan atoeran2 jg lain tentang 

- 

. Orang -orang jang melanggar 
atoeran sub f jang maih moesti 
dioamoemkan akan di hoekoem 

terj 
Menosroet ambassade Polen 

: hari ini waktoe fadjar menjing 
sing Djerman telah mendjatoeh 

.! kan bom pada Puch diteloek 
Dantzig. Setelah itoe tiba wak 
toenja boeat Radom, Modlin, 
Pultusk, Kobryn, Warschau dan 
Krakau. Serangan itoe meloeas 
ke kota2 disentral Polen. 

Djembatan menoedjoe Oderberg 
ditioep amblas. 

Berlin, 2 September (Reuter): 
D.N.B. mengabarkan : Djembatan 

jang dioper Polen, menjamboeng 
bagian 'Tsjecho Slowakia dengan 
Ratihor, menoedjoe Oderberg, kini 
ditioep amblas. Djerman membikin 
djembatan pertolongan. Dan mema- 
soeki Oderberg. 

-Hitler soedah menjatakan 
: dslam Rijksdag 

Berlin, 2 Sept. (Transoceanj) : 
Hitler telah memberi djawaban ke 
pada seroean 'Roosevelt. Babwa se 
moea pemerentah jang bersangkoe 
tan memberi tanggoengan tidak 
akan melemparkan bom kepada 
tempat2 jang boekan militer. Soeal 
ini Hitler telah berikan instroeksi2 
sebagi pedatonja dalam Rijksdag.   

    

  

    

"A 
        

| 

DAPAT POEDJIAN DI: 
SELOEROEH DOENIA! 

Disini toean. dapat lihat beberapa bocah 

negeri dimana ,,ASPRO" ada terkenal oleh 

tiap? orang. Toean bisa dapat beli Aspro 

baik di toko? di kapoelauan Laoetan Tedoeh 

maoepoen di kampoeng? dari negeri Malaya. 

Aspro ada terdapat didalam tiap? apotheek 

di selosroeh negeri Tiongkok, Britsch-Indie, 

Siam dan di beberapa negeri? dari benoea 

Barat. Sebab jang terpenting kenapa ,,Aspro”' 

ada terdjoecal diseloeroeh negeri, adalah ka- 

rena ia boleh dimakan oentoek melawan 

beberapa penjakit. 

Aspro adalah sendirinja mendjadi roemah 

obat didalam roemah. 

KENAPA ,,ASPRO” TERMASI- 

HOER.DISELOEROEH DOENIA ? 

Terkenalnja obat, sekalipoen didalam ka- 

langan ketjil, hanja bisa terdapat djika obat 

itoe mengasih kapoeasan. Obat itoe tida boleh 

sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro" 

mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia. 

Aspro melawan dengan tjepat dan berfaedah: 

sakit, panasnja badan naik dan kebingoengan, 

jang mana ada mendjadi tanda? dari bebe- 

rapa roepa penjakit. j 

Aspro: mengasih hasil dengan tida ragoe? 

lagi dan lain dari-itoe Aspro ada mengasih 

kapoeasan terhadap toentoetan tentang kas 

bersihan, jang ditetapkan didalam ,,Britisch 

Pharmacopoeia”. 

TELANLAH ASPRO TERHADAP: 

Pilek 
Influenza 
Griep 
Demam 5 hari 
Sakit tenggorokan 
Sakit asabat 
Sakit waktoe datang 

Sakit kepala 
Entjok 

Tida bisa tidoer 

Sakit gigi 

Neuralgi 

Sakit koeping 

Ischias , 

Aspro terboeng- 
koes gampang seka- 

li didalam ,,sanitape” 
strook jang di patent. 

Tablet?nja “ada terboeng- 

koes satoe “per .satoe dan 

toean tida oesah pegang ia dengan tangan. 

Djika maoe toean bisa taroeh beberapa tablet di 

kantong didalam boengkoesannja jang aseli.   

            

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 

- di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. 

  

Pembelaan Gibraltsr - 

Gibraltar, 2 Sept. (Reuter). 
Kekoeasaan pembelaan Gibraltar 
kini telah mendapat panggilan, 

Simon dengan keadaan 
Internasional 

s 

Londen, 2 September (Havas). 
Simon menerangkan, bahwa pada 3 
September pada djam 12, Lagerhuis 
akan mengadakan persidangar. Dan 
keterangan itoe ditambah dengan 
maksoed beliau oentoek mengada 
kan keterangan tentang keadaanin 
ternasional dalam sidang itoe. 

Pesawat Djerman terbakar, 4 pe- 
ncempangnja ditawan 

Warschau, 2 September |Ha- 
vas). P.A.T. mengabarkan: Pesa- 
wat Djerman djatoeh terbakar de- 
kat Pultusk. 4 orang penoempang 
ditawan. Didistrik Mederowska, 2 pe 
sawat Djerman dircesak. Semalam 
pesawat Djerman melempar bom 
pembakar di Jedlice, Mederowska 
dan Iwonicz. 

Keadaan sekarang soedah terang. 

Warschau, 2 Sept. (Ha- 
vas). P.A.T. mengambarkan 
17 berbagai serangan Djerman 
pada 1 September, baik dari 
oedara, maocepoen daeri darat. 
»Polen melajani berperang se- 
soeai dengan kebiasaan jang ber 
abad-abad. Ambassadeur Polen 
di Berlin diberi perentah oen- 
toek meninggalkan Berlin. Djoe 
ga zaakgelastigde Djerman te- 
lah meminta paspoort kepada 
Warschau. Kini keadaan telah 

3 terang-njata."   
uv 

17 kota lainnja dihoedjani bom 

Warschau, 2 Sept. (Reu- 
terj: 
Makloemat militer opisil jang 

Ismbat dan ditanda tangani 
oleh Smigiy-Rydz pada 2 Sept. 
menerangkan: ,,hari ini pagi2 
benar tentara oedara Djerman 
menjerboe berbagai kota Polen. : 
Pertempoeran hebat berdjalan 
sepandjang batas dan sangat 
dahsjat di Katowice. Tembakan 
artillerie menghantjoerkan se- 
poer: pantser. 7 tank Djerman 
diroesak dan beberapa orang 
ditawan. 3 serangan terhadap 
Westerplatte (Dantzig| telah 
dipoekoel moendoer. Sepoer 
penjingkiran dekat Kutnam di- 
mitrailleer. 'Geredja Roomsch 
Katholik dari Roeslan di Grod 
no roegak-poekak,” karena 
bombardement. Selainnja War 
schau dan Gdynia masih 
ada 17 berbagai kota jang di 
hoedjani bom. 16 pesawat oeda 
ra Djerman ditembak djatoeh 
sedang pehak Polen kehilangan 
2 pesawat oedara". 

Lithauen tinggal netral dan 
batas akan didjaga 

Kaunas, 2 Sept (Havasj 
President Lithauen menerangkan 

bahwa negerinja akan tinggali ueira: 
Dan bersetoedjoean hak internasio- 
nal, maka batasnja akan didjaga2. 

Folen mempertahankan kene- 
trala Lithauen 

Warschau, 2 Sept |(Havagj 
Dengan opisil dioemoemkan, bah 

wa gezant Polen di Kaunas telah 
mendapat perintah oentoek menjam 
paikan perhatian pemerintah Polen   akan kenetralannja Lithauen. 

—a 

TYPEN 
volgens | 

Schoevers blind-tienvingers | 

methode. 

speciale goedkoope 

avondcursus 

2 
per maand, 

voor dagcursussen en 

andere vakken vrage men 

ons prospectus 

  

  

onze lessen zijn ook 
schriftelijk te volgen.   
  

Spreekuren: 8—12 en 5—1 

Zaterdag: 8—12 

SCOTTWEG 

Telf. WI. 3333 | 

SCHOEVERS 

11     
  

  

Kekalahan Djerman : 33 pesawat, 16 
tank2, 500 tawanan 

Wa-schau, 2 September (Reu 
terj 
Yertemyoeran herdjalan satoe ma 

lam te.os hrgga pagi. Keadsan 
oemoem “1 'ak beroebah. Polen 
mengira, kemaren 33 pesawat oeda 
ra Djerman, terhitoeng 20 pelempar- 
bom telah ditembak djatoeh. Se- 
dang 16 tank tidak dapat dipaka- 
lagi. Dan ada 500 orang “ditawani.   (Berita landjoetnja di pagina 1), 

sma foam 
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& 30 ” Berhenti 

12.— wang 'Lagoe Sesetan dan 
P St amboel 
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Barita sk. harian 
| sara malam Lagos Bobodoran 
8.— Kata, 2 » wEuaNika 
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1— ena SA 11.45 
Rebo, 5 Sept. 2 Kama 

T.— Lagoe Ambon 
7.30 'Lagoe Soenda 
830 ,, Berhenti : 
12.— siang Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
12.30 ,, 'Tior 4.30 
YA Lagoe Hawaiian | 

Se Lagoe ran : 5,45 
2— , Berhenti : 
5,— sore “Lagoe Belloni 6.— 

2 Nak 5 Laga ape Seberang 6.30 

7-— malam Lagoe Arab 
-730 ,,  Lagoe Gamb 7,49 
8.— ,  Harmonium Orkest 8.— 
- »Kenang2an Ie — 

FENJIARAN NIROM TIMOER 9.— 
: Djawa Barat 12. — 

  

Senen4 Sept 
|. Batavia II. Batavia II RMH 
5.— gore »Kuo Ipo“ Hawaiian 

- | Hindoestan dan| 

2 

545 

6,— 

- Selasa, 5 Sept. 

Bandoeng. II, Bandoeng TE 
siang Tanda waktoe pemb 

Lagoe HawaiianTimoer 
Loedroek Soerabaja 
“Lagoe Krontjong 

- Berita pers 

10.30 
M,— 

sap AN ata rampai 5.45 
» 'hagoe Arab modern 

Sa Mengoelangi beritapers | 6.— 
om Toetoep 

Batavia II 1 6,20 
siang Tanda waktoe pemb. 
.»  Lagoe Hawaiian — | 7.30 

0. Timoer 
. Lagoe Bali” | 7.45 
: ve gn la 

e   
   

: Mamloang II, Bandoeng III 
Batavia Bea as 

— pagi Lagoe gamelan Soenda| 7.45 
7 Hawaiian Syncopators 8,— 
»- Tanda waktoe 

,. Lagose Arab modern |12,— 
Toetoep 

aa St Na Tionghoa 
Aa 

3 

12— siang Tanda waktoe pemb. . 

: “Bandoeng II, Batavia II, PMH. 
g| 5— sore Taman Poetera 

e Hawaiian- — | 545 ,,  Lagoe Krontjong 
enti 00.00 I615 ,  LagoeTionghoa 

rangan tentang A | 6.30 ,,  Lagoe Bali 
Islam oleh persa| 7.— malam Studio-Orkest Trio 

1 Islam tjabang| 740 ,, Berita pers 
Ca |8.— , Tanda waktoe 
h. 2 8.01 ., Klenengan Mana Soeka 

goe Hindoestan Il— »,  Toetoep 
8.—. Lag. Meiajoe Seberang | PMN 29 

10.— malam Klenengan Mana Soeka 
» 

15 

” 

: PROGRAMMA S.R.V. 
Tender XDL. 4Golflengte 62 m. 

Senen 4 Sept. 

” 

” 

ran 
7.30 malam Berita soerat kabar 

” 

» 

” 
Selasa 5 

pagi Peladjaran Wireng 
” 

5.— sore Lagoe Djawa 
” 

'7.— malam Pidato hal ,,Pertanian“ 

— — malam Pemandangan Osmoem | 7.30 ,, Berita soerat kabar 
720 .,  Lagoe Krontjong : bahasa Indonesia 
140 ,, Berita pers 1 745 » Ketoprak Radiotoneel 

8&— », Tanda waktoe 2 eng: »Krido Moeljo" 
8.01 ,,  Manasoekaoleh,/Sekar| 1.—# ,  Toetoep. 

5 $ Familie" An 
.12— ,,  Toetoep Rebo 6 Sept. 
Hita PMN 29 5.— sore Lagoe Melajoe 

3 “Htm malam Mana soeka oleh ,,Sel 545 ,, Berita soerat kabar 
1 Tag kar Families bahasa Barat 

| ng » Sumatra Moeda |6.— »  Peladjaran tembang 
12— , Toetoep ' 7-— malam Hal ,,Kasoesastran 

7,30 . ” 

” 

» 

” 

Tg Kemis 7 8ept. 
6,— pagi Genderan dan Tjlem-| 

| 5.— sore Dolanan anak2 

s9 

” 

7,— malam Hal ,,Agama Islam” 
1, 

” 

| denter Y.D.L. 5, Golflengte 

ae Senen #4 Sept. 
6,— sore Westminster Players 

1.15 malam Lagoe variatie 

0.» 
Selasa 5 Sept. 

e ea an Bandoeng m1, 

aa, Ketjapi Soenda 

nga Krontjong 

  

   

   

  

dara" 
Berita Pers: 

- Melandjoetkan Game- 
“lan Soenda ,,Aladara" 
Mengoelangi berita sk. 
Toetoep 
Batavia II 

Hnmang 

Lagoe Gamelan Soenda 
Gambang Kromong 

: Lagoe Gamboes 
Berita pers 
Lagoe Laoetan Tedoeh 
Boenga Rampai 
Mengoelangi berita sk. 
Toetoep 

Pembitjaraan tentang 
' Agama Islam oleh t. 

H.A. Salim 
'Lagoe Chasidah Arab 
Toetoep 

Solo 60,85 - 

Genderan dan tjlem- 
poengan 
Berita soerat kabar 
bahasa Barat 
Hal ,,Loen Gie" 
“Melandjoetkan Gende- 

bahasa Indonesia 
Lagoe Soenda 
Klenengan 
Toetoep. 

Sept. 
Toetoep 

Berita soerat kabar 
bahasa Barat 
J.P.O.-uurtje 

Djawi« 
Berita soerat kabar 
bahasa Indonesia 
Lagoe Tionghoa 

Klenengan dari Poero- 
. dhalem M.N. 
Toetoep 

poengan 
Cursus masak-masakan 
Toetoep 

Berita soerat kabar 
bahasa Barat 
Mengadji @oer'an dan 
Adzan 
Muziek Hawaiian 

Berita soerat kabar 
bahasa Indonesia 
Membalas soerat? 
Persoverzsicht 
Samboengan dengan 
Societeit Chuan Min 
Kung Hui 
Toetoep 

M.A. V.R.O. 

87,98 M. 

dengan Lady Crooner 

' Berita pers 
. Hoejon2 Kroesoek 

- Raras 
Toetoep 

Penjiaran dari moerid? 

   pagi Toetoep 

Rebo 8 Sept. 

6,— sore Harmonica Band Jolly 
Rascals dengan Lady 
Crooner 

Ta Shinta Penjiaran agama 
Kristen 

180» Berita pers 
8— y Hoejon-hoejon Kunst- 

kring Mardi Gending 
12. — » Toetoep. 

        

2.— siang Toetoep 
6.— sore King Novelty Hawajian 

   

    

Band 

7.15 malam Lagoe variatie 
Na Berita pers 
Bar m  Penjiaran agama Islam 
9— » Motjopat 

10,39 ,,  Batjaan roman 
12, — 3 Toetoep 

Djoem'at 8 Sept. 
10,— pagi Djam Kepoetrian Ta- 

: man Iboe 
1.— » Lagoe Arab 
11.20 ,,  Penjiaran Sembahjang 

' Djoem'at dari Mesdjid 
: Besar di Djokjakarta 
1, — Toetoep. 
6,— sore Siaran Radio Wasita 

7,30 malam Berita pers 
8— Membatja soerat' 
KG Extra 
8.45 Ketoprak 
l— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Senen, 4 Sept. 

Djokja II 128 m, Semarang II 197 m 
SoerabajaII 61 dan IV 129 m 

Solo II 120m 

5.— sore Taman Poetera 
6€— Lagoe Sumatra 

6.20 Ketoprak dari perhim 

| poenan ,,Kridomojo“ 
dari Solo 

G0 Lagoe2 Tionghoa 

7.— malam Tanda waktoe 
Tk Berita soerat kabar 

dan dagang 

7118 » Membalas soerat dan 
- 3 rapport 

TO Lagoe Burma 
TO Lezing oleh t. Tan 

k Hay Liong 
8— y Ketoprak dari perhim 

poenan ,,Sri Moeljo 
Koentjoro“ 

S9 Toetoep 

Selasa, 5 Sept. 
Djokja II 128m, Semarang II 197 m 

Soerabaja II 61 dan IV 129 m 
SoloII 120m 

Genderan dan tjlem 
poengan 
“Berita soerat kabar 
Genderan dan tjlem 
poengan 
(samboengan) 

. Tanda waktoe 
Genderan dan tjiem 
poengan 
(samboengan) 
Berita soerat kabar 
(oelangan) 
Toetoe » 

6.— pagi 

6.40 
6.45 

” 

” 

Soerabaja II dan IV 
12,— siang Tanda waktoe 

(pemboekaan) 
12.03 ,, Solo Gamhoes 
1.20 ,, Berita soerat kabar 
IE ig Lagoe Tionghoa 

modern 
2.— »  Gending-gending Dja- 

wa Timoer 
2.20 Berita soerat kabar. 

(oelangan) 
230 ,».  Toetoep 
5.— sore Krontjong Orkest ,,De 

Nirom-Sirenen“ 
8.15 ,, Pemandangan tentang 

“hal ,,Sport“ oleh toean 
Soedjani 

6.30 »,  Krontjong Orkest ,,De 
Nirom Sirenen“ 
(samboengan) 

7.— malam Tanda waktoe 

2 Sept. 
9.— . dasi P.oero Pa- 

aman 
11.— Dihoeboengkan dengan | 

Keraton di Djokjakarta 

| Bandoen 

5,02 
5.04 
6,— 
6.30 

8,— 
8.25 

1» 

» 

1 

” 

7.45 malem Berita Disco 

” 

1 

3 

Selasa, 5 September. 

Etadszender 15,39M, Archipelzen- 

Senen, 4 September. 
5.— gore Tanda waktoe pemb. 

- Piano-soli 

    H.I.S, Kepoeterian 

701 ,, Berita soerat kabar 
GO 9 Membalas soerat 

dan rapport 
71.20 », - Lagoe2 Bali 
100 Pemandangan oemoem 
150, oerga rampai Malay 
B&— ,” »Nam Fong-Orkests 

10,— ,, Tembang Motjopat 
1ll— ,  Toetoep 

5.02 ',  Adalbert Lutter deng. 
: Orkestnja 
5.30 , Lago» Prairie 
530 Lagoe piano 
6,25 Chan d'Espegne 
6.30 ,, Berita Pers 
6.45 Concert oleh BRV. Om 

roep @uintet 
8,45 malam Opera s 
SAI Phohi Relay 
840 ,  Lagoe Orkest 

Archipelz. 99 dari 11.— ek 12— : 
atas 205 m. West-Java : Batavia 126, 

120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 10 , Pekalon an 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25. m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 182, 
Tjepoe 186. 

Benen, 4 September. 
5,— sore Tanda waktoe pemb. 

dden-Ja ava : Soe- | 

Isi programma 
Poespa ragam 
Taman pemoeda 
Kamermuziek 

Omroep Orkest 
Zarah Leander bernja- 
nji 
Omroep Orkest 
.Isamboengan) 
Ketjakapan bertjakap 
Anekawarna 
Koers fdi Amstefdam 
Tanda waktoe 
Swing muziek 

Toetoep 

6,30 pagi Pemboekaan 
Gol - Berita pers' 
6,35 Gymnastiek 
6,45 ,, Dari plaat gramop. I 
T— Tanda waktoe 
101 Dari plaat gramop. II 
To s3 Berita Pers foelangan) 
1,383 » Dari plaat gramop. III 
8. Toetoep 
L— Tanda waktoe pem. 
R02 Brahms' vioolconcert 
1140 Roemah tangga 
12.— siang Aneka warna 
1230 ,, Omroep Orkest. 
3g Berita Pers dan oedara 
1,32 ,, Band Julius Tauster 
DA Orkest Hans Bund , 
240 Berita pers dan oedara 

(oelanganj 
2,30 ,,  Toetoep 
5.— sore Tanda waktos pemb. 
5,02 ,, Isi programma 
5.04 Boenga rampai 
Ta — malam Poespa ragam 
Tea 3 aka Berita Pers dan oedara 
Ta 5 Hawaiian Big Boys 
8,10. Kamersmuziek 
9— Omroep Orkest 
925 ,, Chansons Maurice Che 

vailer 
9,40 ,, Moderne saxophoon-so- 

li 
958.» Koers di Amsterdam 

10.01 ,, Berita Disco 
10.30 Muzlek dansa 
11,— » Toetoep 

Rebo, 6 September. 
6,30 pagi Pemboekaan 
032 “is Berita Pers 
6,35 ,, Gymnastiek' 
6,45 » Dari plaat gramop. I 
LS» Tanda waktoe 
GE 3 Dari plaat gramop. II 
1380 Berita pers foelangan| 
7,33 ,», Dari plaat gramop. I!Ij 
8.— Toetoep 
11, — Tanda waktoe pemb. 
Tas Poespa ragam 
1140 ,, Oentoek orang sakit 
1 siang Poespa warna 
BO ia Berita Pers dan oedara 
132 », Matine concert 
220 » Berita pers dan oedara 

foelangan) 
Doo 3 Toetoep 
5.— sore Tanda waktoe pemb 
DOD a Isi programma 
504 3 Aneka warna 
8. — », Koetipan dari .,Snow 

White and ths seven 
Dwaris" 

6,30 ,, Karangan Tscha'kowa- 
ky . 

7.— malam Berita Pers dan oedsri 
GI2 Carel v.d. Bijl 
10 en Kesoekaran pada pen- 

didikan 
8.10 ,, Berita Disco 
880 1:3 Omroep Orkest 
|... Hermans Schween ber- 

lagoe 
9.30 Muziek dansa 
9.58 » Koers di Amsterdam 

10o— Tanda waktoe 
10.01 ,, Muziek jang tenang 
10.30 ,, Boenga rampai 
Ll— » Toetoep 

B.R.V. 

der 61,66 M. 

  

Djawa Timoer 
PARON (NGAWI) KG 

Pembantoe : menoelis : 

Perselisihan disekolah M. D, 
MAN 

Pada hari Senen ddo. 28 ib. pagi 
pagi orang mengabarkan bahwa di 
sekolah MD. Paron telah terdjadi 
perselisihan antara goeroe oemoem 
dan gogroe. igama, sampai terdjadi 
pereboetan #jatatan jang terbikin 
oleh goeroe igama direboet oleh 
goeroe oemoem dan teroes Na 
kan kekanteor toean A. W: Paron. 
'Adapoen sebah2nja dari soember 

jg boleh dipertjaja, pagi2 mela Oia 
masoek soedah sama sindir menjin 
dir satoe sama lain, 

Ketika goeroe igama mengadjar 
teorie salat dan menerangkan sela 
ma waktoe bersembahjang ta' ada 
bedanja antara Boepati dan orang 
ketjil dan lain2 hal ada jang dite- 
gor oleh goerroe osmoem. 

Kata kata diatas ditjatat dima- 
na kertas oleh Goeroe Igama jang 
achirpja direboet oleh Goeroe.-Oe- 
moem dan tjatatandiserahkanpada 
Toean AW. 5 

Oleh karena ini kedjadian di ke 
tahoei oleh anak anak moerid, moe 
dah moedahan Moehammadjjah tja 

2 

dan mendamaikan jang achirnja 
mendjadi kebaikannja sekolah. MD. 

“ 
5 - 

9.15 »  Lagoe Hawalian “oleh 
»The jHawaiian Synco- 

10.30 3 pators 
Albert Sandler dengan 
Orkestnja 

11,— Toetoep 

Selasa, 5 September. 

6.— pagi Tanda waktoe pemb. 
6,02 ,, Soeara pagi 
619 Berita Pers 
6,30 ,, Programma pagi 
Na 3 Mengoel. berita Pers 
780 ,, - Lagoe roepa? 
9— Lajos Kiso dengan or- 

kestnja 
ISO Socara Rnul Robesson 

10,— 3 Lagoe Hawaiian 
10.30 ,,  Graido dengan ork.nja 
1— Soeara Tino Rossi (dan 

Lucienne Boyer 
11.30 ,, Lagoe roepa2 

12.— siang Wagneriana 
1250 Programma roepa2 
2,30 3 Toetoep 
5.— sore Tanda waktoe pemb. " 

“5,02 Madjoe . Gjalan.. 
5,20 ,» Combat Harmonists 
5.4 Svmphonie 
8,10 , Lagoe roepa2 
6,30 Berita Pers 
6.45 Concert 
7.45 malam Vocaal intermezzo 
8— Setengah djam Bridge 
8,30 Phobi Realay 
8,40 Coneert: 

10,— Dihoeboengkan dengan 
»AU CHAT NOIR« 

bang atas lekas lekas membereskan : 

  
Rebo, 3 September. 

6,— pagi Tanda waktoe pemb. 
OOL Soeara pagi 
Ob “5 Berita Pers 
6,30 ,, Soeara gembira 2 
(0 73 Mengoel. berita pers 
G0 “y Dari Discotheek g: 
9, — Barnabas von Geczy de 

ngan orkestnja) 
9,30 ,,  Lagoe piano 
9.80 ,,  Soeara tenor 

1015 ,, Permainan Sigeuners « 
Illi— y,  Orkest militer 
11.30 Lagoe Cowboy 
12.— siang Lagoe yiool 
250 Lunchmuziek 
2,50 »,  Toetoep 
5, — Nora Tands waktoe pemab. 
5.02 “ Beberapa Operette 
5.30 ,,  Kinderuurtje 
6.30 ,, Brita Pers 
8,45 ,, Concert oleh BRV om- 

roep @ujntet 

7.45 malam Pemandangan loear ne 
geri 

8,— Dihoeb. dengan Hotel 
der Nederlanden 

9.00 » Lagoe piano 
9,45 BRV Rierement | 
10— Soeara Maxine Suilivan 
10.25 , Lajos Kiss dengan or- 

kestnja 
1l— ,.- Toetoep 

ya 2



   
      

      

     

   
   

sidangan Rijksdag ! 
Keterangan Hitler —— 

   
    

        

   

                  

   

                        

       

        

   

  

   
    

            

     

   

              

   

          

   
    

                

    

   
   

   

   

  

Dalam persidangan Rijksdag ada 

ebih dari 100 anggota jang tidak 

| Ini disebabkan kewadjiban 

“mereka boeat dienstplicht. 

. Sebeloem berpedato, Hitler telah 

'“disamboet de- 

ngua sangat 
ramainja. Di- 

    

  

     

   
   

  

   

         
     
     
   

       
      

    

djandjian Ver- 

saills adalah 
kesdaan jang 

tidak dapat di 
biarkan lagi. 

Sedjak malam 

T 1 Djoew'at Hit- 

aa ler ingat sot- 

ah terdjadi 14 pelanggarans batas 

“den atas bantoean Mussolini dite- 

“ yangkan ,anggota2 Rijksdag akan 

'mengarti bahwa saja tidak berseroe 

kepada lain2 negeri osntoek membe 

   
     
        

   

  

   

ri bantoean dalam mendj 

| keadaan di Polen. Pada tahoen 1919- 

1920 ada lebih dari semiljoen bang- 

“sa Djerman jang terpaksa mening 

| galkan kota2 didaerah Djerman 

| “jang doeloe dan segala daja oepaja 

—. oentoek menjingkir keadaan jang 

| tak dapat dibiarkan itos soedah ga 

gal“. Seperti dalam kedjadian jang 

    

- 'berdaja oentoek mengadakan perot 

bahan dengan setjara damai". 

Dan -berhoeboeng dengan ini Hi- 

tler lantas ingat pada oesoel-ossoel 

jang doeloe oentoek perloetjoetan 

sendjata dan pembatasan dalam ber 

perang dan peratoeran setjara da- 

mai adanja probleem Oostenrijk— 

Tsjecho Slowakis, sTetapi soedah 

tidak dapat jagi oentoek mengada 

kan peroebahan setjara damai dan 

kedjadian jang tidak dapat dibiar 

“kan itoe akan bertambah2 djika 

peroebahan itoe ditolak". 

Djoegs Hitler menerangkan, bah 

wa Cengan sosal Dantzig dan corri 

dor Djsrman telah berdaja oentoek 

.. menjelesaikan dengan setjara da- 

mai dan soeal itoe dipermoesjawa 

ratkan dengan pembesar2 Polen iz 

-  bertanggoeng djawab dengan tidak 

oesah Djerman mengadakan teka- 

nan. 
Kemoedian oesoel2 Djerman di- 

soesoen : ,,hanja saja dapat menga- 

j 2 itoe dari 

tindak bertentangan dengan bermil-|pad 

joen2 bangsa Djerman”. Dengan 

sosara jang dikeraskan Hitler mem 

beri keterangan ,saja ingin melihat 

orang Perantjis, jang dapat mene- 

rangkan, bahwa ia itoe di Saar re- 

giem mendapat anggapan jang tidak 

adil oleh karena sebab bangsa Pe- 

. rantjiss. Kanselier menerangkan, 

bahwa sedangnja dalam 

tan kepada Polen dan pada minggoe 

belakangan ini makin hebat iagi. 

Hitler pada 3 minggos itos mem- 

bari tahoskan kepada ambassadeur 

Polen, bahwa Djerman tidak dapat 

tinggal menganggoert, djika Polen 

masih teroes-meneroes 'dengan tin- 

—- dakan tekanannja dalam politik dar 

II 

en Ta PE AAA) 

AN mbak B2 

  

  

“Djawa Barat 

POERWAKARTA 

Pembantoe menoelis. 

Korban niat ke Pasar-Gambir 

Pada hari Rebo tanggal 30/3-39 

“1, Ass. wedana Krawang beserta 

istri dan ke 3 poctranja kira djam 

7 pagi hari, telah berangkat dari 

roemahnja dengan naik autonja ber 

niat pergi ke Pasar Gambir, setelah 

kl 3K.M. djaoehnja perdjalanan 

dari Krawang, maka suto jang di 

naiki itos telah menjoesoel autobus 

jang djoega lari menosdjoe kedjoe 

roesan Betawi, setelah chauffeur 

dari gutobus mengetahoei bahwa 

auto TA.W. tadi minta berdjalan 

lebih dosloe, diberikanlah kelongga 

ran djalan, tiba tiba autonja T. 

AW. tengah berdjalan tjepat, ma 

Ka band roda belakang sebelah 

kiri, dan band roda moeka sebelah |ngira tas 

kanan mendadak meledak betoes 

(banpech), sehingga slip keadaan- 

nja, lari seperti oeler, karena be 

. 

  

djoega 
mi, Sekali lagi Hitler memperingati 

2 “aa djalannja perkara, diman 

'eriin, 1 September (Trans |djawa 

. : - pertama kali 

Polen ter 

kedosa kalinja per 

besar sekali. ,,Saja sekarang memoe 

toeska3 oentoek mendjawab Polen 

an bahasa itoe djoega, djika 

hadap kita bertiadak demi- 

kian“. Kita meminta dan tidak akan 

ena apaapa kepada negeri2 

arat, « 5 

deng 

sitos diterang| Hitler menjatakan, bahwa Iagge- 

kan,bahwaper ris beberapa kali telah menawar 

kan oentosk bersah 

asalkan tinggal netral. 

Tentang pakt dengan Roeslan Hit- 

ler menerangkan, bahwa djika pela 

djaran2 Roeslan tidak dimasoekkan 

ke Djerman tidaklah berartikan me 

jelakkan |agapa kedosa negeri itoe dapat be 

kerdja bersama sama dalam lapang 

skonomi. Terhadap Polen 

memoetoeskan oentoek mengadakan 

perhoeboengan demikian roepa, hing 

pekerdjaan bersama sama dari 

ea negeri itoe moengkin“. 

“Saja berdjoeang terhadap pemeren 

ea 
Ta 2. dapat mentjapa: 

Jain oe itoe naja djoega|Per an, dan mengharapkan soe 

pada Wak ya pajaibatas Djerman di hindarkan 

dari ganggoean sematjam perang 

ssudara jang tetap. Dan djoega ti- 

dak akan berperang terhadap pe- 

rempoean dan anak anak dari itoe 

kekosasaan oedara mendapat peren- 

tah oentoek menjerang poesat2 mi 

ga 
kedo 

liter sadja. 
Kanselier menerangkan bahwa ki 

ni Djerman telah memostoeskan : 

a. soeal Danizig. 

b. soeal corridor. 

c. perhoeboengan Djerman-P.olen 

diatoer. demikian roepa hingga dida 

pat pertanggoengan pekerdjsan ber 

sama2 antara doea negeri itoe. 

Hitler menerangkan, bahwa ada- 

lah pertama kali, bahwa Polen te- 

lah melanggar batas. 

Sedjak pagi ini djam 

telah memberi djawaban dan moe- 
lai sekarang tiap tiap bom akan 

didjawab dengan bom. Siapa menji 

arkan gas ratjoen akan mendapat 

gas ratjoen djoega. 

koeat sedoe 

memboeka mata doenia, 

dapat samboetan ramai 

ngan Djerman Raja. 
t 

8 

ban atas oesoel oesoel Djerman 

jalah mobilisatie jang 
oesoshan2 jang 

abat, tetapi per 

tjintaan itoe tak dapat timboel ha 

nja dari satoepehak sadja. Sekalila 

gi diterangkan oleh Hitler tidak oe 

sahnja bantoean dari loear negeri di 

mang mendapat applaus jg gemoe- 

roeh sekali. Dengan tidak sangsi 

lagi negeri2 netral akan dihormati 

Dalam 6 tahoen nat.-sosialisme 

telah mempergoenakan 90 milliard 

a defensi Djerman hingga de- 

ngan ini didapati tentara paling 
«, Saja akan melebi- 

hi dari soldadoe biasa, djika negeri 

meminta pada saja, akan memakai 

pakaian soldadoe jang memanggil 

saja sebagai dalam perang doenia. 

Dan ini sebagai tindakan perta- 

ma oentoek mendapat kemenangan 

atau mati sama sekali. Djika ada 

apa-apa dengan saja, maka Goering 

oentoek menggantikan. Djika Goe- 

ring mati, masih ada Hess centoek 
bahwa ke 

djadian pengoelangan ini tidak da- 

pat disingkirkan. Pidato Hitler itoe 

mana lantas dengan soeara boelat 

diterima pergaboengan Dantzig de 

douane dalam lapang ekono- W hingga pekabaran ini ditoelis ada 

sebagai 

       
   

   

      

   

   

                                        

   
   

    

     

    

  

   

          

   

    
   
   

Djermar 

5.45 kita 

sekali di 

toe auto mana soedah menabrak 

poehoen dan koeta goot dan seorang 

jang sedang berdjalsn dipinggir dja 

lan sehingga terpental koerang le- 

bih 3 M. djacehnja dari 

Orang terseboet masih dalam keosn 

toengan karena tidak sampai pang 

san, dari slipnja auto itoe bisa di 

berhentikan setelah penoempang2 

nja pada djatoeh ada ditengah2 dja 

lanan, oentoeng 'autobus tadi bisa 

sigera diberhentikan, keadaan ketje 

laksan ini ada membawa korban TT. 

AW -nja sendiri terpental koerang 

lebih 4 M. djaoehnja, tidak menda- 

pat loeka hanja berasa sakit karena 

djacehnja 'itoe, isteri dari Toean 

Ass. Wedana din seorang anak pe- 

rempocan djatoeh kedapati dibagian 

bawah auto dengan loska2. Seorang 

loeka dibagian leher dan poendak 

matoe anak lelaki kl oesia11 tahoen 

dapat Ioeka2 dibagian moeka keada 

an mengewatirkar, oleh karena ke 

tjilakaan ini banjak diketahoei o- 

rang, oentoenglah dapat banjak per 

tolongan dari mereka itoe, terosta- 

ma pertolongan dari pengemoedi 

djalanan. 

autobus tadi jg soedah angkoet kor 

ban-korban itoe keroemahnja TA W 

di Krawang. Adapoen keadaah chauf 

feurnja hanja biasa sakit didadanja 

sadja, dan keadaan auto, orang me 

akan bisa dionderhoud lagi. 

Korban2 mana pada seketi k itoe 

djoega diangkoetke roemah sakit Ba 

gi|joeAsih di Posrwakarta, maka T.A 

ada kelihatan djoega Kdj. Boepati 

tinggal tetirah dirosmah saudara 

beliau t. M. Soetakaria Djaksa di 

Poerwakarta. 

Koendjoengan digedong Ass. 
Resident." 

“Pada malam Kemistg 30-31/8”39, | 

tampaklah beberapa ambtenaar bang 

sa Eropa dan 'Boemipoetera dige- 

dong P.T.A.R. disana, diantaranja 

Krawang. Kosndjoengan mana. ada 

dinjatakan bheramsi-ramai mengoen 

djoekkan selamat kegoembiraan ber 

hoeboeng tibanja anoegerah dari 

Pemerentah terhadap P.TA R. Kra- 

wang dapat medali RON, dan di 

kabarkan djoega dalam koendjoe- 

ngan itoe bahwa T.R. Kd. Wargadi- 

nata Wedana kota Poerwakarta 

mendapat titel Rangga", T.R. Kan 

tadiredja A.W. Tjikampek marhoem 

mendapat 'titel .Kandoeroean“ dan 

lain2nja gandjaran jang diberikan 

kepada kaoem rendahan dibagian 

Regentschap Krawanrg, kl. djam10 

malam koendjoengan mana dapat 

diboebarkan. 

Genap 10 tahoen oesianja Tjabang 

18Perserikatan Normaa
i-school 

sa (P.N.S. Poerwakarta.) 

Berbareng dengan adanja'koer- 

djoengan digedongnja P.L.A.R. Kra 

wang, maka dirosmahnja T. Sastra 

widjaja Rasar Djoemahat telah di 

bentoek perajaan genafk 10 tahoen 

oesianja Tjabang PNS Roerwakarta, 

perhatian sebagian besar dari ka- 

sem goeros dan banjak djoega jang 

dating dari wakil wakil Perkoem 

posian jang ter-oendang, setelah 

diadakan receptie dan pidato? maka 

perajaan itoe dilandjostkannja de- 

ngan keplesiran nonton wajang g0- 

lek, sahingga djaoeh majam baha- 

ros boebaran. 

Longpest. 

Di onderdistrict Wanajasa, tidak 

djaoeh dari Poerwakarta, waktoe 

ini lagi berdjangkit pedjakit long- 

pest. Seminggoe jang laloe penjakit 

jang ditakoeti ini, telah meminta 

5 orang korban. 
Berhosboeng dengan kedjadian, 

itoe, maka jang wadjib telah mem) 

berikan pertolongan dan penerangan 

seperloenja kepada pendoedoek2 on 

derdistrict terseboet (Anetal. 

— 
SOEBANG #F 

“3 na 
Ketjilakaan ketika ngadoe koeda 

Dari Sosbang diberitakan, bahwa 

pesta pesta berhoeboeng dengan ha 

ri tahoen Seri Baginda Ratoe Wil- 

helmina tidak dapat diteroeskan, ke 

tika lagi perlombaan nsik koeda in- 

sinjoer Price, beroemoer 34 tahoen, 

djatoeh dari koedanja. 

Tjilaka oentoek toean terseboet, 

karena ia terbenting kesebatang pc 

hon, dan oleh karena Toeka loeka 

didalam toeboshnja, tak lama ke 

moedian ia meninggal doenia 

(Aneta). 
—B— 

TANGERANG 
50 orang anak hoekoeman 

dibebaskan 

Berhoeboeng dengan hari tahoen 

Seri Baginda Ratoe Wilheimina 50 

anak hoekoeman diroemah hoekce 

man anak anak di Tangerang telah 

dibebaskan dari hoskoemannja, ig. 

mereka masih haroes djalankan. 

|Aneta)|.      

  

   

   

  

Stand Chun Liem di Pasar 
Gambir 

    
Toko Chun Liem. senantiasa menje- 

PA 

  

Saroeng 
Tahan lama dan tidak berobah. 

SAB Enune h otulg 

Senen 4 September 1939 

  

tand dari saroeng tenoen tjap Padi di P. Gambir 

  

LALU 

tenoen tjap Padi, adalah koeat lagi njaman dipakainja. 

Mena BE 

aa 

  

  

Pein SE MEREK 
Pak Tani diperas 

Semendjak beberapa boelan jang 

Ialoe oleh polisi Tangerang telah 

dilakoekan 'penjelidikan tentang 2 

orang pendjahat, bernama Abdul 

Rahim dan Amir. Kedoea pendja- 

hat itoe beberapa kali telah meme 

ras seorang peladang jang agak 

kaja didesa Lengkong, bilangan Ta 

ngerang. 
Oleh karena si pendjahat2 itoe 

mengantjam si pak tani, maka si 

pak tani oentoek memberi tahoekan 

kedjadian itoe kepada polisi. Teta- 

pi roepanja pendjahat2 Itoe keter 

laloean, sehingga tiada terderita 

oentoek si pak tani, jang belaka- 

ngan ini memberi tahoekan hal ini 

kepada polisi. Tetapi kedosa pen- 

djahat itos soedah ta' kelihatan 

batang hidoengnja lagi. 

Baharos kemarin polisi beroen- 

toeng dapat menangkap orang jg 

membeli barang barang dari kedoea 

pendjahat itoe. Dan orang itoe mem 

beri keterangar2 kepada polisi, ig 

sangat berharga, sehingga kedoea 

pendjahat itse tak lama lagi dapat 

dibekoek. (Aneta). 
—Jdj— 

SAGALAHERANG. 

Meratjoeni.air minoem. 

Berhoeboeng dengan adanja ra- 

tjoen dalam air, jang dipakai oleh 

pendoedoek dari 7 boeah desa ba- 

wahan district Sagalaherang me 

ngandoeng bibit penjakit, maka atas 

oesaha wedana district terseboet se 

karang lagi diboeat soeatoe 'pipa 

bamboe, oentoek mengambil air dari 

tempat lain, jang letaknja 5 K.M 

dari Sagalaherang. 

Didoega bahwa pipa bamboe itoe 

dalam boelan ini soedah dapat dipa 

kai. (Anetaj. : 
Aa 

Dj awa Tengah 

AMBARAWA 

Oedjian Cursus Volksonderwijzer 

Mendegar kabar jang boleh diper 

tjaja, di kota Semarang, ada oedjian 

Cursus V. O. besoek tg. 12 dan 13 

September 1939, bertempat Gisekola 

han Vervolg no.6 Plendrian Sema- 

rang. 
Adapoen jang diperkenankan me 

nempoeh oedjian itoe, anak jang 808 

dah beroemoer 14—17 tahoen, dan 

tamat dari vervoigschool, sosrat 

permohonan haroes via goeroenja. 

Begitoe djoega perloe kami ka- 

barkan, achir kelaknja akan dibe- 

noem di Volksschool Gemeente Se- 

marang. sha 

TJILATJAP 

489 orang hoekoeman dibebaskan. 

Dari Tjilatjap dikabarkan, bahwa 

berhosboeng dengan hari tahoen 

Seri Baginda Ratoe Wilhelmina 198 

orang hoekoeman di Noesa Kam- 

bangan telah dilepas dari hoskoe- 

mannja dan hoekoeman 4700 orang 

lagi dikoerangi dengan setengah 

dari pada hoekoeman boeinja jang 

mereka masih haroes djalankan. 

Oleh karena itoe, kemaren 8 wa- 

gon kereta api telah berangkat dari 

'Tjilatjap mengangkoet 498 orang 

hoekoeman, jang telah dibebaskan 

itoe ketempatnja masing2. (Aneta) 
—LG— 

DJOKDJA 

Van Wijk menghina Wali Negeri. 

Dimintakan hoekoe- 

manf 100 denda. 

Aneta mengabarkan dari Djokja,     diakan bedak jang terkenal ini 

orang Be 
rang Ara 

tang sad 
laloe diang 

agar dib 
nja, seba 
pala dan 
loearkarn 

ga, lantaran 
semboeh disitoe. 

Pdda hari Kemis tanggal 24 toean 

dokter sendiri bilang kepada sisa- 

kit ini behwa loeka-loekanja itoe 

akan makan tempoh empat belas 

hari lagi baroelah ada harapan bisa 

semboeh baik. 
Tap 

dikan sebab 

piara) 
ini haroes 

nja sa 
ngadap 

sebabnja 

sebetoelnja 
hoeboeng ini 
t. dokter ini berkata: ,, 

sebab saja sakit.“ 
enjesal sekali fa 

poelang si sakit 

bisa bitjara 
Maka dengan m 

milie itoe bawa 

itoe dalam keadaan begitoe roepa. 

Soenggoeh heran dan tidak pantas 

sekali atoeran dokter terseboet 

dap kepada orang Arab itoe. 

Patoet sekali perboeatan jang se 

wenang-wenang ini 

djoega oleh 
danja, agar 

itoe didal 

atas diri van Wijk, hoofdredacteur 

s.k. harian ,, Mataram", 

100 roepiah denda, at 

dalam penadj 
sengadja men 

Ge 

TEGAL 

Belanda menikam Arab 

Pembantoe menoelis: 

Achirnja dioesir ds- 

riroemahsakit. 

- Pada malam Minggoe lebih koe- 

rang djam toedjoeh, 
alan 20 Augustus 1939 adalah se- 

landa telah menikam 8eo- 

h di desa Djatibarang |Te 

gal, jalah gara-gara menagih hoe 

ja. Dengan segera sikorbhan 

koet ke roemah sakit 

Kardinah ziekenhuis di Kedjambon 

eri pertolongan seharoes 

b loeka-loekanja itoe dike 

lehernja ada banjak menge 

darah. Boeat pertolongan 

mana dimintakan pembajaran goena 

empat bel 

roemah 
boeng loeka- 

    

hoskoeman 
au 10 hari 

ara, karena is dengan 

ghina Wali Negeri. 

Tetepi van Wijk memintakan Ke- 

bebasan, sedang poetoesan nanti 

tanggal 15 September depan. 

tanggal 19 

as hari lamanj: didalam 

sakit terseboet—berhoe- 

loekanja tadi. Maka pem 

bajaran inipoen telah kedjadian djoe 

Arabrja ingin lekas 

i entahlah apa jang mendja- 

dihari Djoemshat pagi 

25 (dus baharoelah 6 hari di 

gr. P. menjoeroeh patient 

lekas keloear sadja mes 

kipoen Ioeka-loekanja beloem gem 

boeh adanja. Maka dariitoe familis 

ma repot lantas datang me- 

kepada toean dokter terse- 

boet bermaksoed ingin tahoe apa 

mengeloearkan 

ng beloem semboeh itoe ? 

Lantaran sebab tidak ada alasan 

boesat mengelocarkan itce oran 

heroes dipelihara ber- 

perkara politie, laloe 
Saja tidak 

diperhatikan 

jang lebih atas daripa 

soepaja tiadalah di oe- 

langi lagi atoeran jang tidak baik 

am rosmah sakit terseboet. 

    
bahwa hakim polisi memintakan 

PISO JOEKOER 

  

Boeat tjoskoer jang lekas dan tida 

sakit Piso tjoekoer MINORA 

jang tadjem. la poenja wadja jang 

bagoes menanggoeng Toean satoe 
koelit aloes. 
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— Di Pasar Gambir orang boleh mampir di Stand diatas, betapa lezat 
tjita rasanja. 

  

EKALONGAN 

Pembantoe menoelis: 

Pertanian anak negeri 

Menoeroet boenjinja verslag per- 
tanian anak negeri disini bagian boe 
lan Juli jbl. adanja seperti berikoet 
singkatnja: 
Padi. Didaerah bilangan district 

Bandar, Doro Paninggaran, Pema- 
lang sebelah selatan dan djoega di 

- Boemidjawa orang2 dapat paneni 
padinja. 

Djagoeng. Didaerah bilangan on- 
derdistrict Poelosari jdistrict Belik, 
regentschap Pemalang terlambat se 
bab banjak djatoeh air hoedjan. 

Kedelee: Didaerah regentschap2 
Tegal dan Brebes terdapat panenan 
kedelee. Adapoen hasilnja itoe ialah 
seperti biasa sadja: enam hingga 
sepoeloeh setengah a/ha bibit kering 

Oebi kaj1. Tanaman ini pada achir 
boelan Juni jbl. adalah doea poeloeh 
riboe doea ratoes enam poeloeh em- 
pat ha. Sedang pada penghabisan 
boelan itoe djoega dari tahoen jbl. 
adalah doea poeloeh tiga riboe sera 
toes sembilan poeloeh lima ha djoem 
lahnja. 

Pet. Pohon-pohon pete moelai ber 
kembang. Dari kota Batang orang 
telah mengirim lima ratoes enam 
poeloeh satoe kerandjang isi tiga 
ratoes peulen jang satoe kerandjang 
nja. Melawan seratoes lima poeloeh 
dosa kerandjang doeloenja. Ada- 
poen harganja kini naik dari f0,30 
djadi 32 cent jang seratoes stuks. 

Harga kedele toeroen dari f 5,50 
djadi lebih koerang f 4,70 jang 100 
kg jalah kedele poetih. 
Tanaman bawang adalah seperti 

biasa roepanja. 2 

Keadaan economie moendoer 

Dapat diberitahoekan perihal'kea- 
daan economie selama setengah th. 
jang pertama dari '39 ini njatalah 
ada koerang baik djika dibanding 
kepada 6 bi. jang pertama poela 
daripada th. '38 jang baroe silam 
itoe dikota Pekalongan sini dan dae 
rahnja. Pendapatan pasar2 njatalah 
moendoernja kalau dibandingkan th. 
jbl. itoe kira-kira 9pCt. adanja. Ja 
lah sebanjak f 3.232,61 koerangnja 
tertimbang jang soedah itoe, sedang 
kan penghasilan ini adalah f 4.139,75 
koerangnja dari pada taksiran (ra- 
ming| bagian 6 bl. jg pertama tadi. 
Oentoek perbandingan sadja adanja 

: demikian : 
Gemeente 

atau 3,1. 
Regentschap Pekalongan f 3.232, 

61 of 8,6. 
Regentschap Pemalang f 924,25 

atau 4,4 : 

Pekalongan f 534, 12 

  

   

  

  

. Goejoer-Bandoeng" 

195 
Oleh: Nanis Sudarma 

Bi Sarinah menganggoek Nji Min 
| tarsih memberikan air teh. 

»Diangan terlaloe dekat kepada 
bibi Neng..... 
»Mengaps bi?” tanja Nji Mintarsih 

dengan herannja. 
Neng tahoe,.... bibisakit dada, 

.... bibi takoet Neng kedjangkitan 
penjakit bibi ini...." : 

»Saja tidak takoet,.... biarlah 
saja sakit seperti bibi soepaja.... 
masih hidoep dapatlah kita bersama 
BAMB ..... 

,.Neng,....“ oedjar Bi Sarinah, 
»Neng masih moeda,..., Neng be 

AT ean Fa 

Pendapatan ikan laoet. 
Dari pada angka-angka pendapa- 

tan ikan laoet (visschery) Ngoe- 
pojo Mino Batang banjak sekali 
moendoernja selama setengah ta- 
hoen ini meskipoen penangkapan 
ada tjoekcoep memoeaskan hati, 
jalah 799000 kilogram doeloenja 
dan kini 1,3 millioen kilogram djoem 
lahnja, akan tetapi penerima'an 
wangnja adalah tjoema 800 roepia 
lebih tertimbang jang telah soedah. 

Mino Sojo di Wonokerto hatsilnja 
ada naik !12,5 pCt dan harga2nja 
nsik djoega sebesar 7 pCt. Njatalah 
bahwa harga-harge ikan di Wono 
kerto ada lebih baik dari pada pen 
djoeal di Batang itoe. 

Remotongan hewan. 
Djoega pendapatan keurloon pe- 

motongan chewan tjoema f 510,50 
dibawa taksirannja itoe. Padahal 
pendapatan bagian masa terseboet 
daripada tahoen "jang baroce silam 
adalah f 826,87 lebihnja. Lantaran 
berhoeboeng naiknja harga koelit 
kambing. 

Radjak kendaraan. 
Penerimaan daripada padjak ken 

daraan (voertuigenbelasling) bagian 
setengah tahoen ini jang pertama 
adalah f 6.434,10 koerang tertimbang 
itoe periode dari tahoen jbl. 

Schooigelden. 
Daripada penerimaan wang-wang 

sekolahan sekarang ada sedikit le- 
bih banjak kalau dibandingkan ta- 
hoen jang baroeliwat. Berhoeboeng 
toenggakan sedjoemlah sama seka- 
li adalah f1007,74'/, ja'ni 31,5pCt 
daripada taksirannja. 

Sekian ringkasan sebagian besar 
daripada versiag economie didaerah 
terseboet diatas ini jang baroelah 
terbit adanja. 

Banjak orang ke Mekkah. 
Pada hari Selasa tanggal 29 Aug. 

1939 adalah seratoes lima poeloeh 

enam orang candidaat hadji telah 
berangkat dari pelaboehan kota 
Tegal sini. Dan djoega tempo hari 
adalah seratoes lima orang jang 
sosdah naik kapal dari Tegal dan 
daerahnja jang hendak menjem- 
poernakan roekoen Islamnja jang 

ke lima itoe. Masih banjak lagi 
orang jg akan pergi ke tanah soetji 

dalam boelan depan ini dari sini 

djoea. 
Ate) 

Djawa Timoer 

SOERABAJA. 
Pembantoe menoelis : 

Madjallah Terang Boelan 
Dari pihak jang berkepentingan 

dikabarkan, bahwa moelai boelan 

  mena. 

September ini, di Sbaia akan diter 
bitkan madjallah boelanan dengan 
namanja Terang Boelan dibawah 
pimpinan t. Goesti Majoor. 

Dalam madjallah itoe akan me- 
moeat soal2 jang mengenai kepen- 
tingan dan pengetahosan oemoem. 

iStudie verzekering Bank 
Parindra " 

Kita mendapat Kabar, bahwa ka 
langan Parindra akan mendirikan 
Studieverzekering Bank. 

Kabar lebih djaoeh menerangkan, 
bahwa tjita2 ini mendapat sokongan 

dari anggota2 dan sedikit hari lagi 

akan berdiri. 
Oentoek membitjarakan soal ini 

lebih sempoerna maka sedikit hari 
lagi akan diadakan rapat tersendiri 
jg meloeloe akkan membitjarakan 
soal tsb. ta 

er TES 
Conferentie Parindra ke Soemenep. 
“ Berhoeboeng dengan conferentie 
Parindra Djawa Timoer jang akan 

dilangsoengkan di Soemenep besok 

pada tanggal 9 hingga 12 ini boelan, 
maka beberapa banjak anggota 

Surya Wirawan akan toeroet meng 

hadliri dalam conferentie terseboet. 

Ozntosk meloeaskan pemandangan 
dalam daerah Madoera, dengan ber 

kendaraan autobus akan mengelili- 

ngi pasisir dan melihat keadaan di 

Madoera. 

Pendosdoek di Soerabaja 
Osntoek melosaskan kemadjoean 

Pemandangan dan Pembangoen, ma 
ka agent di Soerabaja telah mem 

bentoek beberapa colporteur. 
Kepada sidang coemoem kita harap 

kan, atas kedatangan colpolterus ki 

ta diharap terima samboetan jg me 

moeaskan. 
Begitoeposn djoega diloear kota, 

djoega diperloeaskan dengan peran 

taraan colpolteurs kite dari Agent 
schap di Soerabaja. 
Moedah2an. 

Dipanggil P. 1 D. 

Berhoeboeng dengan 
kegentingan. 

Pada tg. 29 i.b. t.t. Dermawan 

Loebis (Soeara Oemoem|, R. Koesen 

(Tempo), Imam Soepardi (Panjebar 

Semangat), S. Tjokrosoedarmo 

(Pembela Rakjat) dan Ajat masing 

masing bersama di panggil P.I.D. 

berhoeboeng dengan kegentingan di 
Eropah, diperingatkan soepaja ti- 

dak membikin critiek jg dapat me- 

roegikan padasatoe diantara lain 

pihak. 

Sesoedah menandai tangan pro- 

ces verbaal, masing2 oleh t. H. Com 

missaris diperkenankan poelang. 

Conferentie Roekoen Tani. 

Djawa Timoerdi Soe- 
rabaja. 

Kita mendengar kabar, bahwa 
moelai tg. 14 hingga tg. 16, di Soe- 

rabaja akan diadakan Conferentie 
Roekoen Rani. 

Antara lain lain jg akan dibitja 

rakan tentang soal soal jg berke 

nsan dengan keadaan di desa. 

Oentoek menggembirakan hati pa 
ra oetoesan, maka pada malamnja 

diberi kesempatan bosat mengoen 
djoengi Jaarmarkt. 

Agenda jang lengkap akan me 

pj esoel. te 

Sarekat Sekerdja partikoelir 

Kepada kita dikabarkan, bahwa 

Sarekat Sekerdja Partikoelir besoek 
pada tg! 8/9,ini boelan akan menga 
dakan rapat. 
Dalam rapat akan dipoetoeskan 

boeat menentoekan mati dan hidoep 
nja S.S. P. 
Dengan berdirinja S. 8. P. ini roe   

Oplossing Probleem No. 43 oleh G. 
F. Anderson — Le3-b6 dengan vari- 
anten : e 
Teh ,Dd2 Xx e2, 2. Pb5-d6 dan 

3. La6-c4 mat. 
PEG , K4 Xx d5, 2. La6-b7 dan 

3. Pb5-d4 atau d6 mat” 
BR s Tel-e7 2 Keci-c6 dan 3. 

Pb5-c7 atau d6 mat. 
Ma ,Dd2 Xx f4 2. Kc7-c6 dan 3. 

Pb5-c7 atau d6 mat. 
Maan “dd 2 Ket-di dan” 8. 

Pb5-d6 atau c7 mat. 
Ga , d3??? 2. Pb5-d6 dan 3. 

Djawaban jang betoel diterima da- 
ri toean-toean. 

A. K. Pose, S. Mahambeng, D. 
Mahambeng, H. St. Oloan, R. Hasan 
Bisri, Benjamin dan Margoena dari 
Batavia-Centrum, Moechlissin dari 
Krawang, Doersaw dari Waled (Tji- 
ledoeg), Kariban dari Cheribon, S. 
Padmodipoero dari Mr-Cornelis, dan 
Soeradji Abonne 8733. Boeat No. 42 
Toean Doersaw, Waled (Tjiledoeg). 

Dari semoea penebak, tidak ada 
satoe jang mengirimkan variant 
jang paling penting, jaitoe variant 
No. 5 Ld3-e2!. 

Oleh sebab itoe maka boeat Pro- 
bleem ini kita tidak bisa berikan 3 
pnt. melainkan 2 pnt. sadja. 

PUNTENLIIJST. 
S. Mahambeng. 94. 
S. Padmodipoero. 93. 
D. Mahambeng. - 92. 
H. St. Oloan. 86. 
R. Hasan Bisri. 1 82. 
Moechlissin. 14. 
M. Sastrodihardjo. 65. 
Doersaw. 47. 
A. K. Pose. : 43. 
Kgs. Hasan Basri. 38. 
Taman Siswa Bogor. 28. 
Margoena. 25. 
Benjamin. 23. 
M. Kariban. 7. 
R. Roestamhadji. 6 
R. M. Soejadi. 5 
Soeradji. & 
Soeharto Ismani. ca 
Djokosarwono. 3 
M. Soepangkat. 2 

PROBLEEM No. 45. 
Oleh Dr. J. DOBRUSKY. 

Poetih: Kal, Df3, Ta6, Pd2, Le5, 
pf2 — 6 boeah. 

TINGGAL SEDIKIT 

ditanah Djawa 

PEN OELISNJA : 

PENERBITNJA.: 
HARGANJA: 

tidak kehabisan! 

panja tidak mendapat samboetan 
jg memoeaskan, sehingga lahirlah 
Sabpindo singkatan dari Sarekat 
Boeroeh Partikoelir jg dioesahakan 
oleh golongan Parindra. 

Beberapa kali oleh pengosroesnja 
S.S.P.|ditjoba boeat membangoenkan 
kembali pada perkcempoelan tsb, 
tetapi ternjata sia-sia. 

en No Re 

TIAP-TIAP HARI 

Advertentie ,PATJAR" 
5 REGELS F1.— SEKALI MOEAT 
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loem “mengitjipi kebahagiaan hi 
doep,.... pengharapan Neng besar. 
Roepa Neng jg tjantik, boedhi Neng 
jg baik, tjoskoeplah rasanja sebagai 
smodal“ osntoek mentjapai kebaha 
giaan hidoep itoe...." 

»Ach bi, ....“ djawab Nji Mintar 
sih sambil menocendoekkan kepala 
nja, ,,djika hidoep saja selamanja 
dircendoeng malang, boekankah la- 
bih baik kita mati bersama2....? 

»Neng,....“ sahoet Bi Sarinah, 
»loepakah Eneng, bahwa nasib baik 
dan nasib boeroek itoe dari Toe- 
han? Loepakah Eneng, bahwa ke 
malangan itoe ada gebagai tangga 
oentoek mentjapai kebahagiaan, a- 
sal kita tidak berpangkoe tangan ? 

Penderitaan, kepahitan dan kege- 
tiran hidoep itoe adalah sebagai 
batoe oedjian, oentoek memandjat 
keatas tingkatan hidoep jang lebih 
tinggi..... 
Djanganlah Neng berpoetoes asa. 

Agama kita melarang kepada. kita : 
tidak boleh berpoetoes asa."   

ar   

  

loeloehlah rasa hatikoe.... 
Kita selaloe diroendoeng malang. 

Sekarang..... ditambah lagi.... 
bibi sakit. Apakah djadinja dengan 
nasib saja kalau bibi meninggalkan 
saja ....?" 

»Neng,....« sahoet Bi Sarinah, 

djanganlah berketjil hati. Kita ma- 

noesia hidoep didalam kehen- 

dak Toehan. Bila Toehan menghen 

daki, .... kita haroes bertjerai,.... 

apa hendak dikata? Dan poela, . 

pertjeraian itoe.... achirnja akan 

datang djoega....“ 
»Kalau kakak Soeria soedah sem 

bosh,.... dalam keadaan jang se- 

perti sekarang ini, .... tentoelah 

kita tidak begitos kesepian, dan.... 
dapatlah kita meminta pertimba- 

ngannja,.... apa jang haroes kita 
perboeat....“ 

“Bersabariah.... besok atau loesa 

kakak kembali.... “ 
.Moedah2an sadja ia lekas datang 

djawab Nji Mintarsih. ,,Ach bi da- 

sar nasib kita boeroek,.... dalam 

sa'at kita perloe dengan fikiran   »Bi,.... sch, kalau saja menge 

nangkan nasib kita ini, hantjoer dan pertimbangan orang lain .... 

Achmad Gadjalie poen telah bebe- 
rapa hari tidak poela datang ke- 
pari “01 

»Roepanja .. . 'bapaknja beloem 
semboeh." 

»Ada sadja, ... Amboe Soeta poen 
poelang...“ 

,Kalau mereka tahoe, bahwa bibi 

sedang sakit, tentoe mereka segera 
menengok kita kemari...“ 

Bila ada jang menemani bibi di 
..Isini, tentoe saja pergi sebentar ke 

Bandoeng...« 
»Kemana...?« 
,Mentjeriterakan hal kita ini ke- 

pada Achmad Gadjalie...” 
.Tidak oesah Neng, ...“ sahoet Bi 

Sarinah, ,,pertolongan 'A. Gadjalie 
kepada bibi soedah banjak Bibi da 
pat menoempang dirosmahnja jang 

rangan Soeatoe apa, ...pertolongan 
jang sebesar itoe,... rasanja,...ti 
dak perloe minta ditambah lagi...” 

»Bibi boekan tinggal diroemah A. 
Gadjalie,” sahoet Nji Mintarsih sam 

— SCHAAKRUBRIEK. 
Dipimpin oleh ,,00M” 

Hitam: Keb. TcT, Lfl, pb4, d3, 
f4, g2. — 7 boeah. 
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Sea Mat dalam 3 (Tiga) zet. 

Djawaban selaat-laatnja hari Sela- 

sa tanggal 12 September, mesti ada 

dalam tangan Pemimpin Rubriek 

ini. Djawaban tidak tjoekoep dengan 

sleutelzet sadja, melainkan mesti di- 

sertai dengan paling sedikit 2 vari- 

anten boeat Doea zet, dan dengan se- 
moea varianten jang penting boeat 
Tigazet. Djawaban jang betoel di- 

hargai dengan 2 punt boeat Doeazet, 

dan 3 punt boeat Tigazet. Barang 

siapa jang mentjapai 50 punt, maka 

ia mendapat prijs f 2.50 Purtenlijst 
diadakan teroes, djadi boeat mereka 
jang salah djawaban atau boeat se- 
mentara berhalangan oentoek men- 

djawab, masih ada harapan akan 
mendapat prijs. 2 

Lain dari pada itoe setahoen seka- 
li akan diberikan Directieprijs kepa- 
da penebak-penebak jang mentjapai 
punt jang terbanjak dalam tahoen 
jang soedah, jaitoe, le. prijsssatoe 
polshorloge harga f 10.—, 2e- prijs 

. Isatoe vulpenhouder harga f 5.— dan 

.|8e. prijs satoe vulpotlood harga 

.|f 2.50. Djadi boeat pertama kali 
prijs ini diberikan pada 1 November 

.11939, waktoe mana Rubriek ini ber- 
2.“oesia satoe tahoen. 

Tiap-tiap abonng dari Pemanda- 
ngan atau Pembangoen, jang tidak 
ada toenggakan boleh ikoet dalam   

sebagoes ini dengan tidak berkekoe |-   bil.tersenjoem, bibi tinggal diroemah   » saja... 

perlombaan ini. 

  

»Atoeran Pengadilan Agama Isiam 
dan adoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

Mr. Nctosoesanto, Griffier pada ,,/Mah- 
kamah Islam Tinggi" 
M.Tabrani, Tolbrugweg ,8 Mr C.sTel.610 Mc. 
50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. 

Boeat abonne ,,Pemandangan“ jang tidak ada toenggakannja: 
30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 

- diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto p/a ,,Peman- 
dangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1440 WI. 

Djangan menoenggoe lama-lama centoek membelinja, soepaja 

.... Peringatan 
Mag   

Boeat keberesan pengiriman 
»Pemandangan“ dan atau,,Pem 
bangoen“ diharap dengan sa- ' 
ngat, soepaja siapa jang tidak 
menerima koran atau madjallah 
lekas lekas memberikan tahoe 
kepada Administrasi: Senen 
107 telf. 1810 WI. Setelah djam 
5 sore semoes pengadoean ha- 
roes diadreskan pada telf.672 
WI., Gang Kembang 19A.     
  

memanen: er amen 

Bi Sarinah memandang kepadaNji 
Mintarsih. 

»Betoel 'bi, . . . ini toch roemah 
saja... Achmad Gadjalie telah mem 
berikan roemah ini dengan moetlak 
kepada saja...” 
»Dengan maksoed 'apa? ” tanja 

Bi Sarinah. 5 
»Ia memberikan roemah ini de- 

ngan ichlas... dengan tidak meng- 
ea Ba pembalasan apa2 dari sa- 
Barat 
»Emh, .. . orang jang baik hati ..!” 

sahoet Bi Sarinah memandang ke- 
pada Nji Mintarsih, air matanja ber 
linang-linang. : 

»Neng, ...”" katanja kemoedian, 
»sebeloem bibi meninggalkan Neng 
oentoek selama2rja, . . . idjinkan- 
lah bertanja Besoeatoe kepada Neng. 

ts F9 2g 

akan disamboen,. 

 


