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sfa Inggeris kepada Djerman 

Londen, 11 Sept. (Reuter), 
3“ mengoemoemkan keterangan 

Bk: 

n sirap kabinet 
| Lebih landjoet 
hwa poetoesan premier 
ord Halifax dau Sir Johan Simon, 

menteri menteri Inggeris itoe. 

: Pertemoean kabinet Ing- 
Kh geris-Perantjis 

— Moesjawarah pemerintah Djerman 
000 Sudeet dilandjoetkan 

warah antara pemerintah Taj Slowakia 
dan golongan Djerman Sudeet telah 

dilandjoetkan kembali pada tg, 10 

Sept. pagi pagi, N : 

—. Provokasi fihak Djerman Sudeet 

— Praag, il Sept. (Reuter). Disci- 

pline jg njata benar benar dikslangan 
Djerman Sudeet dalam boelan sewak- 
toe krisis itoe kini tidak nampak lagi. 

provokasi menjebabkan pada hari 
' Djoem'at malam ada 8 orang jang 

—.. loeka2 di Aussig. Poen djoega ada di 
—. lemparkan bom diatas roemah sekolah 

— ada koerban2nja. 

'Kemedja Hitam Djerman toeroet 

Beroelang2nja demonstrasi itoe me 
. noendjoekkan adanja politik baroe. 
Beberapa kalangan mengira, bahwa 
kemedja hitam Hitler dari Djerman 
toeroet djoega dalam demonstrasi itoe. 

— Penerbangan didjaga keras 

dikatakan, bahwa se! 

  

“perdjalanan sadja jang boleh diboeka 

djalan oedara, He in 
“Lain dari pada itoepoen dimana2 

|. gar dan jang tidak toendoek kepada 

soedah si 

13 

  

Lasjkar i Djerman dipoesstkan dibatas 
Na  Tsj. Slowakia ? 

Praag. 11 Sept. (Havas). Dikabarkan, bahwa pasoekan2 Henlein te 
h Ana Mentenlea $ ab Ba goena menjiapkan diri kalau ada apa2. 

Pasoekan Djerman dipoesatkan dibatas Taj Slowakia 
| Londem 11 Sept. (Tr. Ocean), SK. “I Pan annar 
“Evening Newa" menoelis, bahwa pasoekan Djerman jg terdiri dari 200,000 
orang serdadoe dipoesatkan dibatas? Tej Slowakia jang tidak koeat sekali 

dan pandjangja ada kira kira 50 mijl. 

Pemoesatan lasjkar Djerman dibantah 

. Kemoedian pemoesatan lasjkar dibatas Tsj Slowakia itoe dibantab oleh 

,Daily Mail“ dan sk. ,Daily Ex- 
koresponden mereka bagian diplomatik, 

(pada hari Djoem'at malam pemerentah ln 

oentoek mengirimkan nota kepada Djerman, Perlo ) 
terhadap sikap menjerang oleh Djerman itoe, 5 

kemoedian dikabarkau oleh sk "Daily Express”, 

Chamberlain itoe sesoedah minta pertimbangan 

setelah mereka menerima penlan Hani 

Nevile Henderson tentang moesjawarahnja dengan Joachim von Ribbentrop, 

bata osroesan loear negeri Djerman pada tg 9 Sapt jg tidak memoeaskan 

| Praag, Il Sept. (Reuterl. Moerja' 

'djoei dalam boelan Maart 1936 

- Tetapi demonstrasi? jang bersifat | 

oemah sekolah | tosannja. 
jang kosong di Hutchin, tetapi tidak — | 

'ngan itoe. Dan karena hoekoeman i- 

Jdjoemlahnja berdemonstrasi didepan 
Pan : 'boei 

Berlin, Il Sept. (Reuter), Bolehj 
| : #eroeb batas barat 

Djerman dari Aken sampai Zwitserland 
moelai 20 September ditoetoep goena | 
perhoeboengan oedara, Hal ini adalah | 
sebagai akibat poetoesan jang menetap | 
kan, bahwa tjoema beberapa djoeroesan | 

litio memakai sendjata apinja, bing 

Eoena keperloean perdagangan dengan |u 
Slowakia, Katanja : 

batas didjaga keras oleh kapal kapal | D' 
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selaloe riboet 

“Rvening Standard“ dan s.k. 

geris telah memoetoes- 

rloenja goena mendje 

oengai Rijn tak moengkin 

  

Angkatan oedara Djerman jang 
palisg koeat kata! Goering 

— Dari Neurenberg dikawatkan 
oleh Reuter, bahwa dalam pidato 

Goering telah digambarkan ren 
tjana 4 tahoen, Ia mengatakan, 
bahwa kekoeatan benteng diba 
tas sepandjang soengai Rija tidak 

| dapat dirampas. , Tidak satoe ke 

koeatan sedoenia poen akan bisa 
moengkin menerdjang benteng 
Djerman dari Barat“. Poen ditam 

bah: ,Dengan tidak melebih 
lebihkan, angkatan oedara Djer 
manlah jang terbesar sedoenia", 

Praag kota merah di Eropah | 
kata Goering 

Dari Neurenberg dikabarkan - 
oleh Reuter, bahwa dalam pida 
tonja Goering mencentijoekkan, 
bahwa ,antjaman merah mengha 
dapi Tsj Slowakia“. Dikatakan 
djoega, bahwa Bolsjewisme akan 
bisa membahajakan negari itoe 
dan ketjerdasannja. Ditambah 
Jagi, bahwa kota Praag kini men 
djadi kota merah di Eropah.       

perintah oentoek menueroen akan di 
tembak. 

Ahli Militer Inggeris Perantjis 
dipersoalkan 

Paris, 11 Sept, (Reuter). Kabinet 
pada bari Senen siang akan dikosm 
poelkan dan sidang menteri menteri 
dengan dikepalai oleh president Le- 
'brun akan berkoempoel hari Selasa 
pagi. x 

Dari Paris dikabarkan djoega, bah 

dakan goena membitjarakan ahli ahli 
militer sebagai jang telah dipersetoe 

Berita Paris beloem ketentoean 

Londen, Il Sept (Reuterj: Ten 
tang berita dari Paris jang disiarkan 
hari Sabtoe sore beloem dapat keten 

Demonstrasi depan pendjara 

Praag, 11 September, (Reuter). Bari 
ta jang beloemrpasti benar tentang 
perkelahian antara golongan Djerman 
Sudeet dan Social Demokrat di Karls 
bad mengatakan, bahwa seorang Hen 
leinist telah dihoekoem berhoaboengde 

ni, maka ada gerombolan orang 12,000 

Berhoeboeng dengan ini maka po 

ga 2 orang mendapat loeka. 

Pidato Hitler depan parade 

Neurenberg, Il Sept. (Reuter). 
BSewaktoe ada massaparade pasoekan 
meojerang, Hitler telah berpidato de 
ngan menoendjoek noendjoek Tejecho 

Saja melihat dengan mata sendiri 
jerman oentoenglah soedah bersatoe,   “terbang polisi, Mereka jang melang Ada djoega orang orang Djermav jang 

rasaan hati kita, kita tjoerahkan ke 

Ikepada kita.“ 

'toeskan selaloe memegang kekoeasaan 

tadi. 

wa disini telah diambil tindakan tin|p 

pada mereka, sebagai djoega mereka 

mentjoerahkan perasaan hati mereka 

emoedian diterangkan djoega oleh 

Hitler, bahwa Nazi mendapat kekoea 
saan oleh perdjoeangan. Dan dipoe 

Pidato Sarraut tentang lasjkar 
Perantjis 

Paris, 11 Sept. (Reuter). Menteri 
osroesan dalam negeri Perantjis, Sar- 
raut, telah berpidato jang pedas dan 
tegas tentang kesiapan lasjkar Perantjis 
erang. : 
Poen dikatakan tentang sikap Djer 

man jang akan memegang perdamai- 
an, Pedato itoe diadakan ketika mem 
boeka tanda peringatan (p'agam) Na- 
gon (Oise) ditengah tengah medan per 
djoangan doeloe. 

»Kalau besok ada bahaja jang me 
manggil kewadjiban kita, maka Peran 
Ijis akan segera bersatoe, sebagai djoe 
ga tiap waktve djika diserang dari 
loear. 

Pidato Benesy depan radio 

Ra'jat haroes tenang. 
Praag, 11 Sept. (Reuter). Dr. 

Benerj, president Tsj Slowakia, telah 
berpidato depan radio oentoek mem- 
peringatkan soepaja rakjat tetap tenang 
sadja, dan djangan mengikoeti krisis 
internasional dengan kegembiraan, 
Katanja : ,Kita mengharap soepaja 
boleh ikoet mengadakan peratoeran 
tentang penjelesaian masjaalah Eropah. 

Poen kita ingin mempoenjai perhoe 
boengan baik dengan negeri negeri 
tetangga kita. Lebih lebih Djerman 
Rajalah jang kita ingini mentjiptakan 
nja", : 
“Gali meloekiskan keadaan kini 

ini dikatakan djoega, bahwa krisis se 
karang ini lebih genting dari pada 
perang doenia jang laloe, 

Kemoedian ditambah djoega: ,Ki 
ta haroes banjak menaroeh kepertja 
jaan goena mengembalikan rasa beker 

  

ap berperans! kata Sarraut 

oedara Djerman jang paling koeat 
| sedoenia! kata Goering 

sa jang besar dalam repoeblik Tsj Slo 
wakia. Sebab deugan ini kita dapat 
mentjepatkan datangnja ketenteraman 
internasional, kedamaian dan ketjer 
dasan jang bersifat tenang," 

Krisis Tsj Slowakia di Downingstreet 

Dari Londen dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa menteri menteri telah me 
landjoetkan pembitjaraan tentang kri 
sis Taj Siowakia selama hari Sabtoe 
pagi, Attlee, lid Lagerhuis Ing- 
geris, dan Winston Ohurcbill, tinggal 
dipremier sampai djam 1. Kemoedian 
Oburchill pergi kekantor oeroesan 
loear negeri, 

| Dalam pada itoe ambassadeur Ame 
rika, Kennedy, enggan ran Lord 
Halifax jang kemoedian menerima am 
bassadeur Djepang. Halifax ini akan 
tinggal di Londen sampai menoetoep 
minggoe 

Wakil Djerman Sudeet menemecei 
Hodza 

(Dari Praag dikabarkan, bahwa wa 
kil wakil Djerman Sudeet Kundt dan 
Rosche telah mengoendjoengi Hodza. 
Konon kabarnja pembitjaraan bisa 
berjakoe dengan baik baik, Ditetap 
kan, bahwa pembitjaraan jang menge 
nai dasarnja akan dimoelai nanti tg 
13 Sept 

Sidang menteri Inggeris 
jang lama 

Dari Londen dikabarkan, bahwa si 
dang menteri menteri jang dilandjoet 
kan pada hari Saptoe siang sampai 
lama sekali. 

Kemoedian Halifax, Hoare, Simon 
dan Cadogan pergi ke Downingstreet 
oentoek berkomperensi dengan pre 
mier Chamberlain. Premier ini me 
moetoeskan oentoek tinggal di Londen 
sampai penoetoepan minggoe berhoe 
boeng dengan situasi internasional jg 
memerloekan kontak sewaktos waktoe 

Von Brauchnitsch ke Neurenberg 

Reuter mewartakan dari Berlin : 
Penglima besar dari Tentara Djer- 

man, jani Von Brauchnitsch pada tg. 
9 September jbl. telah bertolak ke Neu- 
renberg dan hendak berdiam disana 
achir congres partij. 

Bonnet ke Geneve 

Reuter mewartakan dari Parijs : 
Bonnet, minister Oeroesan Loear 

Negeri Perantjis, pada tanggal 10 Sep 
tember jang baroe Ialoe soedah berto 
lak ke Geneve dan pada tanggal 12 
September (djadi hari ini) akan kem 
bali lagi ke Parijs. 

Sidang kabinet Inggeris 

Dari Londen dikabarkan oleh kores 
ponden koresponden Reuter bagian 
diplomatik, bahwa berhoeboeng de 
ngan keterangan keterangan kalangan 
pembesar oentoek menghilangkan ke 
ragoean sampai mana tindakan tinda 
kan Inggeris di Berlin, maka kemoe 
dian diberitakan, bahwa tindakan tin- 
dakan Inggeris tidak dilandjoetkan. 
Dan berhseboeng dengan itoe maka 
sebeloem hari Senen akan diadaka 
sidang oleh kabinet. 

Kepergian Dekanya ke Geneve 
dicendoerkan 

Dari Boedapest dikabarkan oleh 
Havas, bahwa Dekanya jang akan 
pergi ke Geneve oentoek mengoendjoe 

Halifax dan Bonnet bersama djenderal 
Beck mengoendoerkan berangkatnja 
berhoeboeng dengan penoendaan be 
rangkat mereka jang akan bermoesja     tidak merasakan kebahagiaan ini. Pel dja bersama sama dengan bangsa bang warah dengan dia itse, 

ogi dan bermoesjawarah dengan Lord | 

Harga lossenummer 10 cent 

Djangan dipermoedah perkara 
tjabaja mata tocan.     

2” 34 WATT “L 

OSRAM 
“ia 

PN 

  

Lampoe jang hemat. 

  

Hull menerima rapport Kennedy 

Dari Washington dikabarkan oleh 
Havas, bahwa Cordell Hull, menteri 
oeroesan loear negeri Amerika, telah 
menerima rapport Kennedy tentang 
pembitjaraan dengan Halifax, 

Lsin dari pada itoe pembawa kabar 
jang sepesial telah berangkat ke Roc 
pena goena menemoei president Roo- 
sevelt. 5 

Samboetan pidato Hitler oleh Peran- 
tjis dan Inggeris 

Dari Londen dikabarkan, bahwa se 
pandjang hari Minggoe Downingstreet 
giat amat menjiapkan diri oentoek 
nantinja kalau diadakan moesjawarah 
antara kabinet Inggeris dan Perantjis 
tg. 12 Sept. sesoedah Hitler mengha 
bisi pidatonja jang penghabisan di 
kongres Neurenberg, jang barangkali 
jang terpenting djoega, 

Komperensi menteri menteri jang 3 
djam lamanja di Downingstreet No 10 
itoe dihadiri oleh premier Chamber 
lain, Halifax, Hoare, Simon dan habis 
djam 3 siang, ketika Hoare berangkat 

Dalam antara itoe Simon dan Hali 
fax tinggal ditempat premier 15 me 
Dit lamanja, ketika Halifax kembali 
dari kantoor oeroesan loear negeri, 
dan ketemoe dengan yan Sittart dan 
Cadogan (onderstaatssecretaris dan 
diplumatieke kroonadviseur) jang soe 
dah lebih doeloe tiba disitoe, 

Poen Eien dan Kennedy mengoen 
djoengi kantor oeroesan Inear negeri 
itoe djoega. Eden tinggal 95 menit se 
dang Kennedy mengoendjoengi pre 
mier Chamberlain di Downingstreet dj. 
7 malam, 

Kebinet Mesir bersidang djoega 

Dari Cairo dikabarkan oleh Reuter, 
bahwa kabinet Cairo bersidang djoega 
dengan tjepat tjepat, Katanja goena 
membitjarakan djoega situasi inter 
nasional. 

Henderson diterima Hitler 

Dari Neurenberg dikabarkan oleh 
Havas, bahwa atas permintaan Hen- 
derson, Hitler telah menerima dia 
pada hari Sabtoe pagi. 

Sidang kabinet jang pessimistis 

Dari Londen dikabarkan, bahwa 
sekalipoen situasi genting, korespon- 
den Reuter dalam Lobby mendengar, 
bahwa sidang kabinet jang akan dia- 
dakan tg 12 Sept, kelihatannja tidak 
pessimistis, : 

Orang mendoega, bahwa sjarat jang 
pertama ialah bahwa Djerman tidak 
boleh mengharap harap kenangan? 
tentang makseed pidato Chamberlain 
jang betoel betoel jang diadakan dalam 
boslan Maart 1938, Begitoe djoega ter: 
tang pidato Sir John Simon tanggal 
27 Augastus jang laloe tentang Tej. 
Slowakia, 

Kontak Inggeris dengan Dominion 

Pemerentah Inggeris selaloe berdaja 

oepaja oentoek mengambil tindakan- 
tindakan soepaja teroes diadakan per 
hoeboengan dengan dominion jg kekal,   

  

     

     



“Dahlan Abdoellah ingin men- 

      

EP 

djadi Wethouder? 
Orang tii' perloe royaal hati, tetapi manoesia 

haroes tahoe diri dan tahoe terima kasih 

  

Dari Redaksi: 

Berhoeboeng dengan soal pilihan 
Wethouder Indonesia maka telah 
timboel desas-desoes jang dapat me- 
ngeroshkan oedara, tereetama jang 
bertalian dengan namat. Dachlan 
Abdullah. Berhoeboeng dengan 
itoe, maka toean AA Rompis, sekre- 

taris dari Barisan Kasem Boeroeh 
atas nama Pengoeroes 

BKBD meminta dengan sangat pada 
kita.soepaja kita memberikan tempat 
boeat keterangan dari pihak BKBD 
tentang doedoekpja perkara jang 
bertalian dengan t, Daeblan Abdul- 

Djakarta, 

Dengan begini, maka combinatie 
Parinira B.K. B D. mempoenjai 2 
candidaat Wethouder. Dari 2 candidaat 
ini, oleh 11 orang baroe dipilih Wet 
houder jang tertentoe, 

Siapa nanti akan terpilib, itoe tidak 
boleh mendjadi soal, Masing masing 
haroes toendoek kepada poetoesannja 
sendiri. Walaupoen seseorang soedah 
djenggotan dan beramboet postih men 
djadi anggauta soeatoe raad, sekali 
poen amat pivtarnja, tetapi karena 
karakter ta' dipertjajai mendjadi Wet 
houder, baroes menerima nasibnja. 
'Afspraakjes haroes didjaoehkan, wak 
toenja ta? mengizinkan lagi masjara 

Membetoelkan kesaiahan 

Dalam toelisan toean Wisnoe tentang 
Inheemeche rechtspraak pada bari 
Saptoe jl, ada kesalahan tjitak jang 
bisa menimboelkan kesalahan-paham. 
Semoea perkataan Inlandeche recht- 
spraak haroes dibatja Inheemsche 
rechtspraak ketjoeali dalam kalimat : 

Orang djangan salah sangka jang 
Inheemsche rechtspraak itoe sama de 
ngan Inlandeche recbtspraak seperti 
pengadilan district, regentschap dan 
landraad. Djadi Inheemsche recht- 
spraak itoe boekan Inl. rechtspraak, 

Dalam kalimat jang terachir ada 
perkataan “ mentjaboet, Sebenarnja 
menjamboet, 

Penghasilan Pasar Gambir 

Malam penghabisan. 

Pada malam penghabisan, ja'ni ke 
marin malam, PG dikoendjoengi oleh 
5,734 orang Eropab, 9,617 orang Ti- 
moerAsing dan 23.279 orang Indonesia. 

TEREPETETEETFFFPPARRAPRRT APA 

  

  

GEVR 
2 leerkrachten 

Sollicitaties : 

a) persoonlijk met 

Toeroet appel pada Volkenbond 

Beberapa perkoempoelan jang terke 
moeka dalam kota ini, berhoeboeng 
dengan persidangan Volkenbond hari 
ini, telah toeroet memadjoekan appel 
dengan perantaraan kawat, dalam ma 
na berboenji koerang lebih artinja: 

»Lebih dari satoe millioen bangsa 
Tionghoa di Indonesia tetap masih 
menaroeh kepertjajaan kepada Vol- 
kenbond poenja Covenant dan meng 
harap Voikenbond melakoekan kewa 
djibannja bagi Tiongkok jang dise 
rang dan adakan poela maehinerije 
dari perdamaian doenia dengan men 

djalankan actie jang terpengaroeh.“ 

met 

  

AA GD 
H.LK.- diploma. 

medeneming van diploma enz. 

b) op werkdagen vddr 20 September “38, tusschen 8 u.en 12 u.v.m, 

c) op het kantoor v/d Boedi- Arti, Gg. Pondokrotan 83, Batavia-C, 

  

Gevraagd 
een onderwijzer, bevoegd of onbevoegd 
voor een Partic, H.I. S, Voorlopig sa- 
laris f 15,— p.m. Alle sollicitaties te 
adresseren aan 

L. DOEWE 
Tjiledoek S. C.S. 
  

  

Ringkas 
Penting 
  

lah itoe. Boenji keterangan BKBD 
terseboet sebagai berikoet: 

Penghasilan malam itoe sadja ada Commissaris tinggi Philipina 

f 1.659.10, 
Djadi dengan itoe berarti, bahwa 

didalam 16 hari penghasilan Pasar 
Gambir f 111.729 30, 

Pada tahoen (37 PG hanja 13 hari 
dan hasilnja sama sekali f 88.328.20. 

0g 

kat dipermainkan. BKB D dan Pa 
rindra memboetoebkan kiezers, Kie- 
zers njata setia pada Parindra B K 
BD. Tidak pantas sekarang kiezers di 
belakangkan, sesoedah tenaga, hakaja 
memilih, dipakai. 

Satoe soal perloe kita oelangi oen 
toek diketahosi oleh oemoem, « 

Toean Dahlan Abdosliah telah ter 
pilih mendjadi anggauta Gemeente 
lagi boeat periode 1938/1942. Parin- 
dra mempoenjai banjak anggauta jang 
bisa dan pantas doedoek didalam 
raad Gemeente. Agaknja Parindra ti- 
dak begitoe memboetoehkan tenaga 
toean D. Abdosilah sebagai oetoesan 
nja, tandanja toean tadi ta' mempoe 
njai pengharapan mendjadi anggauta 
gemeenteraad, teristimewa dari fibak 
Parindra sendiri. Oleh siapa dan groep 
manakah toean itoe naik deradjat 
mendjadi anggauta - gemeenteraad ? 
Tidak lain dari fihak B.K.B.D. 

Pe. lomba'an memperhiasi di' 2 Dipanggil kemba- 

Pasar Gambir li ke Washington. 

Washington, II Sept, (K. 
P.H.): Didalam kalangan kala- 
ngan bestuur jang boleh diper- 
tjaja telah didengar berita, bah 
wa Commissaris Tinggi Philipi- 
na, jani Paul V Mc Nutt, pada 
permoelaan boelan Oct. akan 
bertolak dari Manila kendak kem 
bali ke Washington dan tak' la 

Pergaboengan verkiesingestrijd boeat 

anggauta Gemeenteraad Betawi antara 

Parindra deogan BKBD, mendapatkan 

kemenangan 100 pCt. Sjoekoer! Pe 
ngikoet BKBD, dan anggauta Parin 

dra, kaoem kiezers, menetapi djandji 
dan kewadjibannja. Soenggoeh pantas 
dipoedji, Lima djago dicandidaatkan | 
oleh Parindra, jalah mereka jang di 
pandang pantas dan pada tempatnja' 
mewakili Parindra didalam Gemeente 
Betawi, jaitoe: tosan toean Thamrin, 
Mr. Dr, Soebroto, Mr, Moh, Sjab, 

Darjono dan Sastroamidjojo. Lain lain 
anggauta Parindra dipandang tidak 
atau beloem memenoehi sjaratnja, atau 
tidak maoce dan tidak dapat doedoek 
didalam Gemeenteraad, BK BD,-poen 
mergeloearkan 5 candidaten,  jaitoe 

toean toean: Mr. Hindromartono, So 

AE AA 

Memberikan diploma2 

Diroeangan Comite P, Gambir ke 
marin malam Saptoe telah diadakan 
oepatjara memberikan diplemadiploma 
kepada standhouders jg toeroet dalam 
perlomba'an itoe. 

Toean Cohen voorzitter dari bagian 
perlomba'an memperhiasi mungoetjap 

kan terima kasibnja kepada mereka ma lagi akan meletakkan djaba 
jg soedah membantos adanja perlom- tannja sebagai Commiasaris Ting 

ba'an, berarti menambah endahnja P. gi. 

Gambir, Kebetoelan ada pesta peringa Berita ini disiarkan oleh karena 
tan pemerentahan Seri Ratoe. II berboeboengan dengan hoofdarti 

Periomba'an itoe dibagi mendjadi kel didalam , Washington Star" 

doea afdeelingen, jalah standhouders dalam mana dioemoemkan, bah 

dengan menjewa stand diatasf100.— || wa President Roosevelt telah 
(kl. A) dan jang ke doea sewa'an di memberitakan kepada Mc Nutt 

bawah f 100.— fkl. B.,) oentoek meletakkan djabatannja 

  Obat pasang meletoes 

Beberapa orang jang tinggal di Mo 
lenvliet West dengan sekovjong2 di 
bikin terkedjoet dengan terdengarnja 
soeara letoesan dan merasakan terge- 

tarnja, 
Ternjata, bahwa dibelakang Pasar 

Boelan, seboeah goedang dalam mana 
tersimpan obat pasang telah meledak. 

Oentoeng sadja dalam peletoesan ini 
ta' mengambil korban manoesia, keroe 
gian hanja poeloehan roepiah sadja 
dan tidak dipertanggoengkan assuran 
tie, sebab sebabnja beloem diketahoei. 

angkoepon, Tabrani, Rompis dan « : ES Sa Dibawah ini standhoudersjang men|| sebagai Commissaris Tinggi, 

0. Dahlan Abdoellab. Algemeen can Bip Pa pora fear 2 alan dapat prys: Tentang hal ini beloem diberi 

didaat jalah : Dra. S.H, Soebroto. ngenal terima kasih. Apakah oemoem Madjallah ,Basa Indonesia" “Aruu kan commentaar oleh poesat jg 

Masjarakat tentoe soedah menjang- 
. ka danjakin, bahwa ini ll orang jang 
terpilib, semceanja akan toendoek 
kepada perintah Parindra dan BK.BD, 
semosanja didalam soal Gemeente. 
Ini soedah tentoe dan sebaroesnja. 
Tetapi, anggauta Parindra haroes 
toendoek djoega kepada discipline 
Parindra, sebaliknja djago B.K.B.D. 

- terhadap discipline BKBD. Algemeen 
candidaat haroes toendoek dan neu- 
traal terhadap doea perintab. 

Sekarang ada kedjadian jang soeng 
goeh aneh. Toean Dahlan Abdoellah 
ada seorang anggsuta Parindra, tetapi 
didalam pemiliban candidaat anggsuta 
Gemeente ti” dipakai oleh Parindra 
sendiri. Beliau agaknja dipandang 
koerang pantas diostoes sebagai wa- 
kilnja, tandanja ta' dicandidaatkan 
olehnja. 
Oemoem mengetahoei, bahwa tosan 

ini soedah lama mendjadi anggauta 
Gemeenteraad Betawi, tetapi agaknja 
koerang dikenal oleh oemoem, masja- 
rakat, sehingga ta" dihargakan lagi oleh 
vergadering Parindra mendjadi oetoe- 
sannja. Sifat perwakilan dan Wethou 
der itoe berlainan dengan djabatan 
biasa. Ada kalanja ambtenaar automa 
tisch dapat promotie, djika disnstnja 
toea, walauposn otaknja sederhana, 
asal sadja tidak memboeat kesalahan. 
Berlainan dengan wakil diraad atau 
Wethouder, Waiaupoen seseorang te 
lah 40 tahoen mendjadi anggauta raad, 
ini beloem berarti tjakap mendjadi 
Wethouder. Plaatsvervanger Wethou- 
der pada sesoeatoe masa, be 
loem memberi garantie ketjakapannja 
mendjadi Wethouder padalain wak 
toe, dimana anggauta raad tadi ber 
lainan. Lagi poela candidaat Wethou 
der haroes disjahkan oleh vergadering, 
boekannja karena keinginannja sen 
diri sadja. 

Mengingat ini kewadjiban, maka 
B. K. BD. mengoendang anggautanja 
oentoek menentoekan candidaatrja, 
Bagitoe djoega didalam kalangan Pa- 
rindra haroes diadakan pertemoean 
anggauta oentoek menetapkan candi 
daatnja. Soedah barang tentoe, tiap 
tiap golongan anggauta Gemeenteraad 
bisa memadjoekan candidaat2, dan 
vergadering tinggal milih saseorang 

boleh dipertjaja. 
4 Didalam artikel , Star “ dinja 
takan, bahwa kedjadian ini dise 
“babkan oleh selisih faham anta 
ra MeNutt dan chef dari uit- 
voerend bewind jang beroelang 
'oelang dilakoekan oleh merekaini 
4 Selisih faham ini laraa kelama 
an mendjadi hebat. 
& Seorang pembesar menerang 
gkan, bahwa MacNutt sekali kali 
Ftidak akan kembali lagi ke Phi- 
ilipina sebagai Commissaris Ting 

ggi, sesoedahnja ia memberikan 
-rapportnja di Washington pada 
#permoelaan boelan October kelak. 

mengerti sendiri, kepada fihak mana 
tosan Dahlan Abdoeilah haroes toen- 
doek dan terima kasih terhadap soal 
Gemeente ? Perloekah haroes diterang- 
kan, bahwa jang toean moerah hati itoe 
haroes toendoek kepada BKBD,? Ta- 
hoekah toean terseboet tempatnja 
sendiri ? 
# Apakah toean ini jang telah berboeat 
dibelakang combinatie Parindra BK- 
BD.? Oasmoem akan tertjengang, djika 
oemoem mengetahosi  sikapnja ter- 
hadap djabatan Wethouder dan teman 
temannja sendiri! Osmoem djoega 
mengetahoei, bahwa pada saat ini 
mendjadi ,publiek geheim“ bagaimana 
tosan Dahlan Abdoellah dan seorang 
pengandjoer Parindra berkeliling oen- 
toek mendapatkan batsil keinginan- 
nja. 
PEN Dahlan Abdoellah anggauta 

Gemeenteraad karena BK BD. Dida- 
lam soal Gemeente, Parindra haroes 
bersifat ksatrya, artinja tidak boleh 
dan pantas toeroet tjampoer, walau- 
poen toean jang termoelia itoe anggau- 

ta Parindra, Didalam soal lain, me- 

mung pada tempataja toean Dahlan 
Abdosilah haroes 100pCt, Parindrist. 

Kita inginlihat bagaimana sikap 
Parindra Ijabang Djakarta terhadap 
ini soal. Parindra pada masa ini koe- 

at dan koeasa, dapat berbosat se 
maoe maoe. Tetapi ada batas dan 

akibatnja, 
Selama kekoesaan dan kekoeatan Pa- 

rindra dipergosnakan oentoek perboe- 

atan jg adil dan pantas, moedah moe- 

dahan Parindra makin lama, makin 

koeat. Tetapi, djika Parindra mema- 
kai kekoeatannja itoe tidak sebagai ke- 
hendak marhoem ketosa oemoem Pa- 

tindra, Dr Soetomo, tetapi Parindrs 
berboeat sewenang wenang dan achter- 

baks karena kemabokan seseorang 
pemimpinnja, kita takoet, tidak lama 
lagi Parindra akan menemosi keadaan 
jang koerang enak. Parindra masih 
mempoenjai anggauta jang setia pada 
sembojannja : tjinta, adil dan sebagai- 
nja. | 

Atas nama Pengoeroes , B. K. B. D. “ 

A. A. ROMPIS., 

IL Eag Aun Tong (Obat Matjan), 

le prys f 60.— ditambah diploma me 
daille peringatan perak, 2. Lee Cheong 
2e- prys f 40.— dengan diploma 3, 
Van den Bergh's fabrieken 3e prys f25 

dengan dipioma, Selandjoetnja diberi 

kan kepada beberapa standhouders 

medaille peringatan : Pabrik Saboen 
»Johnson, Toko ,De Spin”, Yo Tek 

Tjoe, Hoeokwee huis, Rutachbaan «, 
B. de Roode) dan Eyken Stichting. 

Kelas B. 
Kweekery ,, De Goede Hoop “, le 

prys f 40,— dengan medsille dan dip 

loma. Gouw In Seng, 2e prys f40,— 

dengan diploma dan medaille. 

Kepada doea deelnemers telah diba 

gikan diploma dengan medsille peri 

ngatan jalah kepada , restaurant Sia- 

pa Njana “ dan , Restaurant Njonja “ 

Oepatjara pembagian ini dihabisi 
dengan minoem champagne. | Aneta 

—O— 

Dibawah pimpinan 
"it. Sanoesi Pane 

»Antara“ mengabarkan, bahwa se 
bagai salah satoe akibat dari poetoesan 
Kongres Bahasa Indonesia jang per 
tama di Solo baroebaroe ini, toean 
Sanoesi Pane, akan menerbitkan 
seboeah madjallah bahasa dengan na 
ma ,Basa Indonesia“: Penerbitan ini 
adalah atas tanggoengannja sendiri, 
terlepas dari Komite Kongres Bahasa 
Indonesia. Tenan sekali dalam doea 
boelan moelai keloear dalam boelan 
November, harga langganannja f 1.50 
satoe tahoen (6 nomer). 

Adres: Stadhuisplein 41, Batavia. Orang2 Jahoedi di Itali 

Didirikan sekola- 
han? baroe. 2 

United Press mewartakan dari 
Rome , 

Pemerintah Itali telah menja 
takan, bahwa oentoek orang2 
Jahoedi soedah didirikan sekola 
han2 baroe jang telah dimoelai 
pada tahoen sekolahan baroe, 

Ongkos tentang pendirian ini 
telah disokong oleh keradjaan, 

Habis Pasar Garabir,.. berhenti 
kerdjanja 

K. asal dari dasrah Bakasi, berhoe 
boeng dengan adanja Pasar Gambir 
ini kiranja ada seorang diantara toe 
kang-toekang tjopet jang record me 
ngambil korban, siapa memang terke 
nal namanja dalam notes politie. 

Pada malam penghabisan Pasar Gam 
bir, adalah malam sial baginya, dan 
sebagai malam penghabisan itoe, djoe 
ga penghabisan melakoekan kedjaha 
tannja Ia terpaksa disekap sementara 
dikamar tahanan, 

Kasatrianschool 

tambahsatoe gedong 
lagi. 

Pada tgl. 1 Augustus 1938 jaitoe 
permoelaan tahoen pengadjaran 1938 

—1939 Pergoeroean Nasional , Kasatri 
an“ Kadjiweg 48 dan Djagamonjet 14 
menerima banjak moerid baroe oen- 
toek bagian bagian, H IS Schakel dan 
Handelsschool, Oleh karena banjaknja 
moerid baroe jang hendak masoek, 
sehingga beberapa moerid tidak dapat 
diterima dan toenggoe sampai ada 
tempat, Dari sebab sampai sekarang 
masih banjak permintaan oentoek me 
masoekkan pada sekolah terseboet ter 
paksa menjewa satoe gedong lagi di 
Kadjiweg 46. Gedong ini akan dimoe 
lai ditempati nanti pada tg. 15 ini 
boelan, Berhoeboeng dengan tambah 
nja gedong ini ada kesempatan oen 
toek menerima lagi moerid baroe boe 
at semeoa klas dan semoea bagian, 

Djadi moelai pada tg. 15 Pergoeroe 
an Nasional ,Kasatrian“ bertempat 
di 3 gedong jang besar besar jang le 
taknja di kadjiweg 46—48 dan Djaga 
monjet 14. Kepada pembatja jang ber 
kepentingan diharap soeka memper 
hatikan hal ini, 

Kanonneerboot Siam 

Dibikin di Djepang 

Kobe, Il Sept (Domei): 
»Bhonburi“, seboeah kanon 

neerboot Siam jang beratnja 2265 
ton dan jang dibikin di Kawa 
saki werf telah bertolak pada ha 
ri Minggoe pagi (kemarin) dari 
Kobe menoedjoe Yokohama. Dan 
dari tempat ini kapal terseboet 
akan melandjoetkan pelajaran 
nja ke Bangkok. 

Di moeka pintoe Pasar Gambir se 
dang ramainja, ia telah tjoba loloskan 
kaloeng seorang perempoean bangsa 
awak, sebab teriakan perempoean ter 
seboet dapat dibekoek batang leher 
nja oleh orang orangjang berdekatan 
poen ta' loepoet dihoedjani poekoelan 

Waktoe digeladah ternjata barang 
terseboet masih didapati dalam sakoe 
nja.       

—O -— 

Gerindo tjab: Djakarta 

Soesoenan Pengoeroes 
Baroe, 

“Antara“ mengabarkan, bahwa da 
lam rapatnja jang dilangsoengkan di 
gedong Rialtobioscoop Tanah Abang, 
partai Gerindo tjabang Djakarta telah 
dapat menjoesoen Pengoeroes Tjab: 
jang baroe, jaitoe seperti berikoet: 

Ketoea: Mr. Muh, Yamin, wakil ke 

Lain dari pada itoe poen dibitjara 
kan djoega so'al anggaran belandja 
tentang mendirikan onderneming per 
tanian di Papoea jang akan menjelidi 
ki onderneming peritis djalan dan per 
oesahaan pertjobaan. Dan djoega 
”Nederi. Mij. voor Nieuw Guinea“ di 
minta oentoek mengambil over hal itoe, 
Ongkos ongkos pendirian itoe 2,1 
djoeta roepiah dilapangan jang loeas 
10900 hectare. Dan djoemlah ini tidak   jang dikemoekakan olehnja. Djakarta 12- 9 - 38, 

  

  

hoen, atau setengah parak sekoeartal. 
Perloe diterangkan, bahwa disamping 
redaksinja tt Asmara Hadi, S Wikana 
dan AM Sipahoetar, t Mr Amir 
Sjarifoedin mempoenjai bagian 
djoega selakoe pemimpin rubriek 
»Primbon Politik“ Sedang dioesahakan 

  

»Toedjoean Rakjat" 

Terbit sekali seboelan, 

» Antara“ menjoesoel kabarannja ten 
tang madjallah politik popoeler ,Toe- 
djoean Rakjat“, terbitnja tidaklah 3 
kali seboelan akan tetapi satoe kali 
seboelan (madjailah boelanan), Harga 
langganannja 2 (doea) roepiah seta 

lagi soerat menjoerat dengan pemim 
pin2 jang dalam pengasingan boeat 
soeka toeroet membantoeisi madjallah 
itoe. Perloe diterangkan, bahwa ma 
djallah itoe adalah merdeka, tidak di 
bawah pengaroeh sesoeatoe partai 
politik jang manapoen djoega. 

5 9   
1 

toea: Asmara Hadi, penoelis I Wikana, 
penoelis II merangkap bendahari I: 
Boerai, bendahari II, Aidi dan pem- 
bantoe2 diserahkan kepada toean2 di 
atas oentoek memilihnja. 

Demikian djoega soal2 lain jg ber 
sangkoetan dengan poetoesan2 Kongres 
Gerindo jang pertama oleh rapat ang 
gota tjabang diserahkan perhberesan 
nja kepada Pengoeroes Baroe, 

Si Dalan bana 

Postwisselkoers 

Moelai pada tg. 11 Sept. (kemarin- 
telah ditetapkan postwisselkoers seba) 
gai berikoet: -: : 
Ke Britsch Malaya ! doll. - f1.05 NIC 
Ke Philipina dan Amerika Sjarikat 1 
dollar —- f 1.87 N40. 

ea   
4 Hi . Sa bu ih Ke Pep Bari Bai ea “an 3 ng Dang 2 an 
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Pertemoean KBI Bogor 

Berhoeboeng dengan satoe dan lain 

sebab, pertemosan KBI Bogor jang 
tadinja akan dilangsoengkan hari Ming 

goe kemarin di Pergoeroesan Taman 
Siswa, tidak djali dilangsoengkan, 
toelis pembantoe. 

Vdikeraad tentang anggaran 
belandja malaria 

Melihat pengoemoeman voorz. VR 
kepada ledennja jang penghabisan, 
maka moengkin djadi hari ini dan be 
sok tidak akan diadakan sidang. 

Pagi ini telah diadjoekan anggaran 
belandja penambah goena malaria jg 
telah dirantjangkan 4 ton goena me 
hinggikan rawa, jang mengantjam 
kesehatan dengan hebatnja.   
  

akan dipakai sebeloem tahoen 1946. 
—g— 

Didapat kembali 

Koper dan paspoort 

Dari Semararg kita terima kabar, 
bahwa koper dan paspoort, kepoenjaan 
toean Djoemali, soedah didapat kem 
bali, Hal inita” loepa kami oetjapkan 
pada chef S, 8, di Djakarta, Tjirebon 
dan dari 8.0.8, di Semarang terima 
kasih atas pertolongan jang berharga 
ini. 

Tak lain dan tak boekan semoeanja 
oleh karena organisatis dari 8. 8, jang 
baik dan rapi, hingga penoempangnja 
merasa pocas,  



  

    
    

  

5 Tidak boleh mengoendjoengi 
: rapat politik 

0 Antara" mendapat kabar dari Me 
dan, bahwa toean M, Dj onj, lebih 
terkenal dengan seboetan Banteng 
4 moek, dengan besluit Hoofdpar 

Set telah menerima hoekoeman: ti- 
EN dak boleh mengoendjoengi 

    

ks 
“ 

            

rapat politik selama tiga 
“" boelan, moelai berlakoe dari sedjak 

| tanggal 5 September jang liwat. 
Pada hari Senin, 5 September si- 

ang hari mantri polisi PID Medan te 
lah datang kercemah toean Djoni di 
Soengai Mati mengabarkan, soepaja 
toesan Djoni soeka datang ke Residen 
tieweg (hoofdcommissaris van politie) 

Karena kakinja bengkak, t. Djoni 
keberatan dibawa dengan motorfiets 
sehingga baroelah malam tanggal 7 
September, ia bersama2 toean Adnan 
Noer Loebis pergi keroemah Wedana 
PID, Tk. Arifin, menanjakan keperloe 

“an panggilan tgl 5 Sept. itoe, Dengan 
disaksikan oleh doea ass. wedana PID 

| 4t. Djanape Manik dan Djakaria jang 
“dipanggil kemoedian dibatjakan sali- 
nan besluit Procureur Generaal kepa 
da toean Djoni, jang berboenji kira2: 

Dengan besluit Toean Besar Procu 
reur Generaal tanggal 5 “September 

pernah mendapat larangan tidak boleh 
mengoendjoengi rapatrapat politik, 
dan sendirinja tidak boleh berbitjara 
dimoeka rapat rapat tsb. 

Ketika itoe djoega soedah banjak 
soeara keberatan terdengar dalam pers, 
jang melihat garis jang koerang njata 
antara tidak boleh berapat dengan 
tidak boleh bersoeara. Keberatan ini 
sekarangpoen dengan kedjadian ini 
moenfjoe! kembali, apalagi kalau di 
ketahoei bahwa terdahoeloe dari ini, 
soedah ada perwatasan kepada lang 
kah orang jang menerima hoekoeman 
sekarang. 

Passenstelsel dan peringatan dari 
Parket 

Pada tg. 6 Februari '38 t. Djoni 
mendapat peringatan pertama dari 
Procureur Genersal soepaja alon alon 
dalam tindakannja. Peringatan ini 
tampaknja diindahkan oleb jang me- 
nerima peringatan. Tatkala ra'jat di 
Tapanoeli Selatan memanggil propa- 
gandist Gerindo oentoek memberi kete 
rangan, toean Djoni jang hendak be 
rangkat bersama sama dengan toean 
Adnan Noer Loebis, soedah mendapat 
besluit passenstelsel sebagai djawaban 
atas rekest mereka meminta boleh 

1938 No.10, maka fatsal 7 a darilmasoek ke Tapanoeli, kedjadian tg. 
Stblad, 1919 No.27 jg dioebah dengan 
Stblad 1935 No, 85 dikenakan pada 
toean M, Djoni, oleh karena itoeoen 
toek keperloean ketertiban 
cOemoem toean Djoni dilarang 
memasoeki rapat politik 
boeattiga boelan lamanja. 

Tatkala ditanjakan alasannja, pem 
besar PID di Medan tidak dapat me 
njahoet (tidak memberikan djawaban) 
Seperti diketahoei toean Djoni adalah 
sekarang mendjadi pembantoe P.B. 
Gerindo boeat Andalas Oestara dan 
djoega mendjadi ketoea Madjelis Dae 
rah. Sedjak Partindo diboebarkan, 
toean Djoni actief lagi dalam 
politik, Baroe sesoedah Gerindo lahir 
keatas doenia, ia kembali moentjoel ke 
gelanggang politik dau mendjadi sa 
lah satoe oprichter dari partai baroe 
itoe di Medan, 

Gerindo boekan partai jang menda 
pat vergaderverbod, apalagi partai jg 
terlarang, sehingga hoekoeman jang 
didjatoehkan sekarang atas diri salah 
satoe dari anggotanja seperti t, Djoni 
ini menimboelkan pertanjaan2 dibati 
publiek, istimewa kaoem pergerakan. 
Doeloe dizamannja Partindo dan Pen 
didikan Nasional Indonesia mendapat 
vergaderverbod, beberapa anggotanja 

Keadaan pasar gang Karet Tengsin. 

Orang menoelis : 
Beberapa malam peneelis telah per 

- hatikan adanja pasar Gang Karet 
Tengsin di tiap tiap malam pasaran 
(malam Minggoe dan malam Kemis), 
boleh dibilang tidak kalah dengan 
pasar Tanah Abang seperti toekang 
obral, toekang obat toekang kain, dan 
lain-lainnja, semoea ada. 

Sajang sedikit adanja pasar terseboet 
ada sempit sekali sedang kanan dan 
kirinja toekang dagang berbaris baris. 

' Tambahan lagi kalau sedang ada 
tontonan (toneel) disebelah timoernja 
pasar ini dimana satoe aloon aloon, 

| sebagaimana djoega satoe park seka 
|. Hian pendoedoek disitoe bisa membikin 

kesenargan dapat menonton dengan 
gratis, ketjoeali kalau doedoek dikorsi, 

Dari moelai kamp, Koeningan dan 
Bendoengan Ilir Tjandran, kamp. Pa 
toendoean, jalah soedah mendjadikan 
pangkalan bagi mereka, akan tetapi 
pasar ini tidak teratuer rapih seperti 
pasar jang lainnja. 

Dari adanja pasar ini sempit, terle 
bih lagi kalau banjak kendaraan jang 
laloe bisa djoega mengchawatirkan, 
sebab malam pasaran tadi begitoe 
ramairja, tempo lempo auto dan del 
man, Dari itoe perloe mendapat per 
hatian jang berwadjib. 

Goepernoer Djendral 

Mengirimtelgramke Den 
aag. | 

Berhoeboeng dengan bari jubileum 
dari Sri Baginda Maharadja, Goeper- 
noer Djendral telah mengirimkan tele 
gram sebagai berikoet boenjirja: 

Seri Baginda Maharadja, Den Haag 
| “Pada bari ini, sast hari peringatan 
jang gembira bosat Toeroenan dan Ke 

. radjaan, perkenankanlah saja atas na- 
ma pendoedoek disini, kepada Seri 
Baginda menjatakan perasaan setia ter 
hadap “Huis van Oranje“ dengan oe- 
tjapan banjak banjak terima kasih 
akan rachmat jang tak terhingga ba 
njaknja, dimana pendoedoek disini 
mengetjam pemerintahan selama 40 
tahoen dibawah perintahnja. 

| Fengharapan pendoedoek dengan 
bermohon, moedah2an Toehan mem 
perkenan Seri Baginda bertechta ma 

26 Februari 19383 

Pembitjaraan dalam Kongres 
2 djadi sebab ? 

»Antara“ mendapat kabar dari lain 
pihak, bahwa besluit jang diatas dike 
loearkan adalah didasarkan kepada 
pembitjaraan toean Djoni dimoeka ra 
pat oemoem Kongres Gerindo jang 
pertama di Djakarta, jang seperti di 
ketahoei doea kali mendapat keto 
kan dari PID. Dan ini didjadikan ala 
san, bahwa toean Djoni tidak benar 
mengindahkan peringatan P, Generaal 
jang soedah dikabarkan diatas (peri- 
ngatan tgl 6 Febr. 1938). 

Sampai dimana kebenaran ketera 
ngan ini, tidak dapat diselidiki lagi, 
akan tetapi bagaimanapoen djoega, pe 
ratoeran hoekoeman ini baroelah ini 
kali didjatoehkan kepada salah satoe 
anggota partai jang mempoenjai dasar: 
ingin bekerdja bersama sama dengan 
Pemerintah. Dizamannja semoea lapi- 
san pergerakan bangsa Indonesia ke 
likatan tenang, sehingga tidak meng 
herankan kalau kedjadian ini menim 
boelkan pertanjaan dihati publiek dan 
mendjadikan soal pokok pembitjaraan 
nja sehari bari (Antara). 

sih bertahoen2 oentoek kesedjahteraan 
negeri ini. 

»Starkenborgh" 
au 

Baginda. 

Sebagai balasan dari tilgram diatas 
Seri Baginda mengirim sebagai beri 
koet boenjinja: 

Goepernoer Djeuderal, Buitenzorg 
Merasa terharoe oleh oetjapan sela 

mat dan perasaan setia dari Hindia 
Belanda bersama ini saja dan semoea 
pendoedoek menjampaikan oetjapan 
banjak banjak terima kasih kepada 
Excsellentie- Wilhelmina.“ (Aneta) 

Berita tentang Kwangtsi masih gelap. 

Reuter mewartakan dari Hankow, 
bahwa pada tg 10 September, peri ke 
adaan di Kwangtsi masih teroes gelap, 
tidak ada berita jg terang. Kabar ka 
ibar kemenangan berlawan lawanan 
satoe sama lain. 

Ma'loemat militer Tionghoa mene 
rangkan bahwa pada tg 9 ada pertem 
poeran disebelah timoer dan tenggara 
Kwangtsi, tetapi pehak Djepang mene 
rangkan bahwa pasoekan pasoekannja 
ada disebelah barat Kwangtsi. 

Pertempoeran disekitar Kwangtsi 

Didengar kabar dari pihak jang la 
jak dipertjaja, bahwa setelah pasoekan 
pasoekan Tionghoa tengah malam tg 
8 menjerboe kedalam kota Kwangtsi, 
maka pihak Djepang laloe menerima 
bala bantoean lagi dari Huangmei, 

Beresok harinja terdjadilah pertaroe 
ngan hebat disekitar Kwangtsi, karena 
Djepang melakoekan serangan lagi. 

Pertempoeran diboekit Juichang 

Berita berita dari militer Tionghoa 
dari tepi selatan soengai Yangtze me 
nerangkan bahwa pada hari Djoem'at 
sehari harian terdjadi perang besar   ea 

FB 2. tama Haag "na 

« 

  

Ardjoenaschoel 

Pemboekaan filiaal 
di Chaulanweg 10. 

Pada hari ini dengan bertempat di 
gedong tsb. diatas pada djam 8 telan 
diboeka filiaal baharoe dari sekolahan 
kepoenjaan perkoempoelan NIAT WU. 
Jang menghadiri oepatjara, orang 
toea moerid moerid, pengadjar penga 
djar dari filiaal dan dari semoea ke 
pala sekolah Ardjoena jang ada di 
Djakarta, 

Dari H.B.N.LA.T,W.U, jang datang 
dari Bandoeng Ir. P, Fournier sebagai 
Ketoea dan Njonja Bloemmenstein- 
land sebagai secretaresse. 

Setelah mengambil tempat semoea 
nja maka tampil kemoeka t. Logeman, 
kepala goeroe Ardjoenaschool ke 1, 
jg mendjadi promotor adanja filiaal 
itoe, 

Beliau menerangkan riwajat sing- 
kat adanja sekolah Ardjoena dikota 
ini pada tahoen 1921 dengan moelai 30 
moerid dan sekarang soedah men 
djadi kl 1700, Jang memegang pimpi 
nan dalam retasan djalan itve ialah 
Njonja Fournier. 

Setelah membitjarakan riwajat se- 
kolahnja, maka dioetjapkan terima 
kasih atas kedatangan oetoesan H B 
jang telah memperhatikan kemadjoe- 
an oesaha perkoempoelannja, 

Kepada pers demikian poela, sebab 
inilah jang -mendjadi toendjangan 
jang koeat bagi kita oentoek melebar 
kan pendidikan jang dianggap perloe 
oleh masjarakat disini, 

Kemoedian dioetjapkan banjak teri 
ma kasih kepada orang toea moerid 
jang memperloekan mengoendjoengi 
oepatjara ini. Kepadauja dinjatakan 
betapa pesatnja kemadjoean Ardjoena- 
school, djika didapati sympathie dari 
mereka. 3 

Setelah mengoetjap selamat datang 
kepada semoea jang hadlir maka pem 
bitjaraan diserahkan kepada wakil H 
B. Ir. R. Fournier. 

Pembitjaraan beliau sedikit bedanja 
dengan jang dahoeloe, hanja menam 
bah djika sekiranja pemerintah dapat 
memberi subsidi tentoenja sekolahanja 
dengan sebentar pesat madjoenja. 

Dikatakan adanja 5 sekolah HIS. 
dengan seboeah Mulo dari Ardjoena 
dikota ini. “3 

Setelah semoea pembitjaraan habis, 
maka lantas bernjanjilah moerid moe 
rid sekolah itoe, jang bermakna pera 
saan dan keterangan roemah sekolah 

nja. 
Dengan merasa poeas oepatjara 

laloe diboebarkan. 
Menggpaa 

Mosi PNS Bogor 
Tentang penempatan 
Normalisten di H.IL.S. 

Ledenvergadering PNS afdeeling 
Buitenzorg pada hari Minggoe ddo 4 
September 1938 di gedoeng HIS Pa 
soendan, Hospitaalweg 6 Buitenzorg 
dikoendjoengi oleh segenap anggota 

Pa 
aa 

Balasan dari Seri PNS 

Mendengar pembitjaraan2 ten 
tang pengeloearan Normalisten dari 

Berpendapatan: 
a. bahwa pengeloearan salah seo 

rang Normalist dari HIS itoe menda 
tangkan keroogian kepada jg berke 
pentingan tentang ditjaboetnja HIS 
toelage jang f 7,50. 

b bahwa kedjadian pengembalian   di West Java ada lebih menjedihkan 
lagi, karena meski Normalisten itoe 

  

Sikuling 
diserang oleh Djepang 

  
  

      

diboekit boekit Juichang, dimana se 
moea pasoekan pasoekan Djepang se 
ranfak bersama sama" melakoekan se 
rangan melaloei djalan raya kedjoe 
roesan Matoucheng, satoe tempat stra 
tegis ditepi selatan Soengai Yangtze, 
sebelah oedik Juichang, seberang me 
njeberang dengan Wu-hsieh, 

Pertempoeran ini masih teroes ber 
lakoe hingga Saptoe pagi, 

Boekit Singa temboes 
Pehak Djepang menerangkan, bah- 

wa mereka berhasil membikin tem- 
boes garis-pertahanan Tionghoa di 
Boekit Singa, 

Pasoekan-pasoekan Tionghoa seka- 
rang mendoedoeki tempat pertahanan 
baroe disekitar Ma-an-shan dan Hos- 
hanlao, : 

Kapal perang Djepang terdesak 
moendoer 

Ma'loewmat militair Tionghoa menja 
takan, bahwa pada tg 9 September   seboeah kapal perang Djepang masoek 

Te Se abata Ma Jaka LN BRA Le 

k 

telah toea dienstnja terpaksa baroes 
djadi hulponderwijzor lagi disekolah 
kelas 2, : 

c bahwa direseort jg lain oempamanja 
di Iste dan 51e ressort terdjadi djoega 
pengangkatan kepala sekolah kl. doea 
dari Normalisten jang dikembalikan 
dari HIS, 

d bahwa dari doeloe doeloe selaloe 
terdjadi pengangkatan kepala sekolah 
kl. doea dari goeroe goeroe keloearan 
Kweekschool jang tadinja bekerdja di 
HIS dan resulaatnja tidak mengetjewa 
kan. : 

e bahwa pengembalian mendjadi 
hulponderwijzer lagi kepada afgevlosi- 
de Normalisten jg telah toea dienstnja 
mendjadikan verhouding jg koerang 
baik djika bekerdja bersama? dengan 
kepala sekolah jg lebih moeda diensi 
nja, 

Memoetoeskan: 
a, Mohon kepada PT Directeur van 

Onderwijs en Eeredieust dan HPOD 
West Java, soepaja pengambilan Nor 
malisten dari HIS jg telah toea dienst 
tijinja, teroes sadja didjadikan kepa 
la sekolah kelas 2, djangan mendja 
di hulponderwijzer lagi. 

b. Menjampaikan mosi ini kepada : 
1. Directeur van O en EK. 
2,HPOD West Java 
8. Provinciale Raad West Java 
4, Verbondsbestuur PGI Batavia-C. 
5, Hoefdbestuur PNS 
6. Pers. 

— — 

Maandageant Bogor. 
Penerimaan wang Maandageent dari 

26 sekolah dikota Bogor ada sedjoem 
lah f 85,22.— : 

Djoemlah penerimaan sedjak boe 
lan December "35 hingga Juli "33 ada 
sebanjak f 2 932,40, toelis pembantoe 

Pa 

KAWAT 

Nederland 
Pengoeboeran t. Drooglever 

Dihadliri oleh berba 
gaibagaiorang orang 
ternama. 

Dari Den Haag diwartakan oleh 
Aneta—ANP, bahwa pada ketika dila 
koekan pengoeboerannja t. Dreoglever 
jang dihadliri oleh t. Van Boey:n, 
toean Farstner, toean Damme dan t 
Demonchy, dihadhiri poela oleh ba 
njak orang orang ternama. 

— DD — 

Perajaan Jubileum 

Amsterdam, Il (Aneta ANP): 
Pada tgl. 10 September jang baroe 

laloe telah diadakan perajaan penghor 
matan oentoek Seri Ratoe di Stadion 
dan pada ketika mengoendjoengi pera 
jaan ini Seri Ratoe di iringkan oleh Ba 
ginda PrinsBernhard,oleh karena pada 
ketika itoe Baginda Prinses Juliana 
masih sakit,Ketika Seri Ratoe dan Ba 
ginda Prins Bernhard doedoek Gi Loge, 
maka dengan segera dimoelai njanjian 
peoghormatan, dan sesoedahnja itoe di 
langsoengkan poela Ballet penghorma 
tan. Kemoedian daripada itoe dilak»e 
kan historische optocht. 

  

Kinderverlamming 

Dari Rotterdam diwartakan oleh 
Aneta ANP, bahwa ada doea orang 
telah dihinggapi oleh  kinderverlam 
wing,   

Tidak ketentoean keadaan disekitar Kwansisi 

soengai sampai dekat Wuhsueh, laloe 
menghoedjani peloeros meriam kepada 
tempat tempat kedoedoekan Tionghoa 
didarat, tetapi kapal itoe terpaksa ba 
lik kebilir disebabkan moentahnja api 
meriam2 Tionghoa. 

Sikuling diserang oleh Djepang 

Ditepi selatan soengai Yangize, 
orang Djepang sekarang bergarak te 
roes kedjoeroesan selatan menjoesoer 
djalanan kereta api Kiukiang Nan- 
chang, laloe menjerang tempat kedoe 
doekan Tionghoa di Sikuling. 

Djcega ada kabar tentang adanja 
pertempoeran disebelah timoer Mah 
weiling. 

Keadaan di Honan-Timoer 
Tentang keadaan di Honan-Timoer 

dan provinsi-provinsi Wanghwei, di 
mana 3 barisan Djepang bergerak 
dalam pertjobaan memotong djalanan 
kereta api Peiping-Hankow, sebelah 
oetara Hankow, maka ma'loemat mi- 
liter Tionghoa menerangkan, bahwa 
gerak Djepang sebelah barat Hwaiyang 
(jang letaknja sebelah barat Kushib, 
mebelah timoer Shanchen) dapat di   tangkis, sehingga terhenti, 

(4 Ta 2 cl   
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WARTA ADMINISTRATIE 

Djangan loepa !! 

Harap dapat perhatian !! 
Roepanja para ubonne beloem pakar 

tentang atoerannja mendjadi langganan 
Pemandangan, : 

Dari itoe perloe agaknja disini dite 
rangkan, bahwa orang boleh kasih 
maso9k permintaan oentoek mendjadi 
langganan pada setiap waktoe, 

Tapi sjaratnja boeat langganan, 
orang mesti berlangganan sek oe 
rang koerangnjaboeat 3 boelan 
lamapja, dan sekali kali boekan 2 
boelan atau 1 boelan, sedang perwis 
taan oentoek berhenti haroes DI 
ACHIR KWARTAAL. Oeang langga 
nan besarnja f 4.50 boeat satoe kwar 
taal, haroes dibajar lebih doelue djoega 
(vooruitbetaling) dan boleh dibajar 
boelanan, Harap ma'loem adanja. 

Roeslan 
Roeslan mentjampoeri kekeroehan 

  

Hasil pekerdjaau 
Litvinoff, 

Dengan bertjampoer tangan Litvi- 
noff dalam perhoeboengan antara Pe- 
rantjis dengan Ivggeris pada pihak 
satoe, dan Praag lainnja, keaiaan Tsj 
Slowakia dalam krisis mengindjak ting 
katan jang baharoe. Begitoelah kabar 
dari Geneve, Didengar kabar Litvinoff 
telah mengadakan pertemoean dengan 
Buttler dari Kantor Departement Ing 
geris Oeroesan loear negeri. Ia menja 
takan bahwa Roeslan akan mengada 
kan tindakan, berhoeboeng dengan ada 
nja aksi dari Inggeris dan Perantjis, 
dimana mempengaroehi pemerentah 
Tsj Slowakia osntoek memberi Konses 
sie kepada Sudeten. 

Kepada Bonnet, jang tinggal satoe 
hari disana, Litvinoff meneravgkan 
padanja, bahwa Roeslan tidak setoe 
djoe pada semoea poetoesan jang me 
ngenai keadaan Sudeten, djika oleh 
pemerentah Praag dipintanja konsee- 
sie2 lebih landjoet, 

Pertjampoeran tangan dari Roeslan 
ini menimboelkan kegemparan dalam 
kalangan politik. Roeslan ditoedoeh 
nja bermaksoed menggagalkan daja 
oepaja Inggeris dan Perantjis mentja 
ri djalan perdamaian. 

Pada Minggoe malam Bonnet berang 
kat dau menoeroet kabar, membawa 
basil pertemoean dengan oetoesan 
Roeslan, jang membawa kesoekaran 
dengan mendadak dikota sebelah Ba 
rat, 

om g — 

Djerman 
Henderson kembali. 

tidak berbitjara 
ngan Hitler, 

Dari Nearenberg dikabarkan bahwa 
Henderson pada Minggoe sore talah 
kembali di Berlijn dengan tak ber 
hasil berbitjara dengan Hitier, Ha 
ri Djoem'at mengadakan konparensi 
dengan Von Ribbentrop, Saptoenja 42 
ngan Von Weissaegker, tetapi tidak 
ada orang lagi. Pembitjaraan Hitler 
pada tanggal 12 September telah mer 
djadi kegontjangan karenanja didja 
lankan beberapa speculatie, Pendapa 
tan mempengaroehi ia oentoek mewma 
kan plebisciet. Dengan sendirinja tidek 
didapat keterangan njata. 

Erapah aan 
Konsesi Praag pada Djerman Sudeet 

ditolak Roeslan 
Dari Geneve dikabarkan oleh Tr, 

Ocean, bahwa Bonnet dan Butile: 
membiftjarakan situasi jang ditimboel 
kan oleh penolakan konsesi jarg dari 
Praag kepada golongan Djerman Su 
deet, Menteri Bonnet menjetoedjooi 
ossoel oentoek membenoem men 
teri oeroesan loear negeri Roere 
nia, Comnen, mendjadi president da 
lam sidang Volkenbond in pleno di 
antara mereka jang hadir dari negori 
itoe. 

Diterangkan, bahwa tindakan tinda 
kan demikian ini berhoeboeng de 
ngan permintaan2 Sovjet Roeslan, 

Poen ini berhoeboeng dengan ada 
nja kabar tentang persetoedjoean an 
tara Sorjet Roeslan dan Roemenia 
oentoek mengangkoet lasjkar Roeslan 
melaloei Roemenia, 

Wakil Inggeris dalam Volkeabond 

Lebih landjoet dikabarkan, bahwa 
Lord Halifex dan Hoare telah kew 
bali ke Downingstreet djam 5 sore 
dan 5,30, jang kemoedian diikoeti 
oleh van Sittart, 

Dalam antara”itosejKnnedy bertolak 
djoega sesoedah mengoendjoergi 25 
menit lamanja, 

Dan kemoedian dikabsrkan oleh 
Reuter, bahwa tg 12 Sept ini de Lia- 
warr akan terbang ke Gisneve dari 
Londen sebagai wakil Inggeris dida 
lam sidang Volkenbond. 

Konon kabarvja ia menggantikan 
Lord Halifax jang tetap tinggal di 
Londen berhoeboeng dengan krisis in 
ternasional jang teroes meneroes ini, 
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male Ga alem dan an Tae” 

HEINZ .RUHMANN hai THEO LINGEN — HANE MOSER 

200 LEANE HAID : 

Adalah ampat bintang film dalam kota Weenen jang membikin 

0 orang ketawa gelak2. 

ET !:LAATST KUST” 
ENTJIOEM PALING BELAKANG) 

terang an Heinz Ruhmann mendjadikan hi- 
ya $ Naa Tap Tea 

  

  

  

: tata soda dalam hoetan besar, dalam keboen 

| boenga, diroemah pondok, dilaoetan........ dil. 

en ini orang bisa bikin Terik Tg   
  

.Potograat. | THE SUN“ Senen 127 Batavia-C. 
  

  

  

    

  

Hn 

dn men 'oesa Bea djaoeh2, bikin fotonja dalam 

| Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 

“| kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

. Multifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

ambil semoea badan. 
| Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

| tiap satoe pak dapat Pan satoe pak oentoek 

  

— Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setja- 

  4 kali pakai. 

  

i i 2 Levonsverzekaring Maatichap pij 

NA Pan AK erna j1 037 

Ambtenaren! 
Tahoen 1938 soedah dateng. 
Salarisherziening akan keloear. 

ra productief. 

Insjaflah ! 

Mintalah prospectus. 
Inspectie DJAWA-BARAT, 

Adj: Insp: B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

« 

— Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 
| dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 
. Sanggoep memberi pertolongan pada kita. 

Pergoenakanlah tambahan salaris itoe boeat 
- verzekeren kedoedoekain Toean dihari kemoedian. 

—. Onderlinge Levensverzekering Maatschappij »BOEMIPOETE- 

Pe rn menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari 
oe n. 

“Inmpecisar R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng 
aa H. NASIBOE. Kramat 128. Batavia-C. 

  

  

»  SOEMARDJO Garoet. 
  

    

  

Sawah Berar » 

 DUBBEL PROGRAMMA 
Film ke 1 

PA 

KAREN MORLEY 

Film ke 2 

     

      

   Boeat hari Senen 

September 1938 

Rat.-C. 

RICHARD DIX 
Dalem 

SOEKAN SETAN 
Terbantoe oleh: 

LLOYD NOLAN — 
dan lain-lain bintang film jang terkenal. 

BOYD IRWIN 

BOB STEELE 
DALEM 

, THE KID RANGER: 
HOTEL SOERABATIA (Osman Hotel) 
  

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — — 

  

  

Batavia-Ceutrum, 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai. 
memoeaskan, 

  

ba) 2 : : 

  

   

  

    
      
      

in 

  

     

      

    

   

Aw/atoe permata 
“ sdariindustrie hor- 

loge Zwitserland. NX 
Model-model 
modern jang tida 
bisa masoek aboe. Anker- .me- 
chanisme jang terkenal koeat 
sadjek djaman koeno. Ditem: 
patken di atas 15 boetir robijn. 
Ada ditanggoeng sapenocehnja 
oleh sasoeatoe horlogemaker. 

STERLIN 
Aan Aap ten 

Tempat bersih Jan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

   

  

G 
ANKER HORLOGES 

IEESS IMP. HAGEMEYER &.C 25 HANDEL MD. N.V. BEBAN 

    
dan Selasa 12-13 

  

  

Zes Perkoetoet Vogels, een Trap naai 
machine Cabinet ,,SINGER“, een 
Schrijimachine portable , CORONAS, 
een Fototoestel 9 — 12, een Radiotoe- 
stel , PHILIPS, 

Inlichtingen bij Moech. Djamro Ganff 
Lebar II No. 91 (Achter NILLMIJ tus- 
schen 5 — 6.30 n/m). 
  

FLASH GORDON 

Flash Gordon ke 7 soedah sedia. Le- 
bih seroe, lebih kotjak dari jang soe- 
dah-soedah Toedjoeh boekoe com- 
pleet tjcema F 1.— franco diroemah. 
Pesanlah sekarang djoega, persediaan 
sedikit. 

Adm: PEMANDANGAN: 
  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 

Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan doeloe harga f 1.25 sekarang 
f 1.— ongkos f 0.06, 
  

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per blik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 
  

MENTJARI PEKERDJAAN. Satoe pe- 
moeda Indonesier jang berpengalaman 
dan biasa bekerdja serta mempoenjai 
Verklaringen sebagi Machine Zet- 
ter. Adres pada ini soerat kabar. 
  

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per siuk f 0.94 incl. por- 
tokosten. 
  

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f 60.— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap- 
tiap waktoe. 
  

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA 

Pesanlah "sekarang djoega. Memoeat 
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be- 
tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan 
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter 
penting- Lapangan terbang di Kema- 

lain-lainnja. Persediaan tjoema sedi- 
kit-perloe sekali oentoek kaoem pe- 
dagang dan kaoem pelantjong. 

Adm: PEMANDANGAN. 
  

  

PINTOE KESELAMATAN DOE- 
NIA DAN ACHIRAT 

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

Kitab jang bergoena besar seba- 
gai Penoendjoek akan kelakoean 
atau perboealan ('AMAL) bagi 
siapa-siapa jang ingin mendjadi 
seorang jang baik benar (SALEH) 
serta ber'ilmoe loeas dalam tempo 
jang pendek, lantaran isinja moedah 
sekali difaham orang. Memoeat le- 

  

  
Baroe au plaat Beka, Lagoe Djawa 

1515 

1 1523 

1527 

1529 
1539 

1543 

1545 

1561 
2044 

954 

103 
|..580 

956 

576 

18 pi: a F 15.— 

Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 
Djoko Protel I 
Djoko Protel II 
Angleng 
Djoendjang 
Kapal Kandas 
Gondjor 
Semingin 
Bondet 
Midjil Slendro 
Gendjong Goeling 
Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 
Santeng Wareng 
Megatroeh 
Loeng Gadoeng 
Djoeroe Dhemoeng 
Petrok Gareng djaga Gro- 
golan 1 & Ill 
Kenanti Baroe - 
Sinom Baroe 
Kekajaan dalem impian 
ke I—ll 
Midjil laras . 
Srikaroron 
Petrok Besan Gareng 
I& Il 
Midjil Soebokastowo 
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'Gand roeng manis 
'Tetel tetel 
Gongomino 
Godril 
Djoela Djoeli 
Poespo Giwang 
Tjoro Balen 
Laras Mojo 
Tjangklek Genondjing 
Pangkoer Njamat 
Poespodjolo 
Ketawang Langen Gito 
Poetjoeng Palaran 
Patinja Soekasrono 1 
Patinja Soekasrono II 
Kinanti Djeroek Djinggo 
Maskoemambang ' | 
Petrok Gareng djolo ikan I 
Petrok Gareng djolo ikan II 
Kenanti Mandek 
Lobong 
Petroek dengan anaknja I 
Petroek dengan anaknja II 
Sekar Gadoeng 
Slendro Angleng Palaran 
Soebokastowo 
Taroepolo 
Goendjang gandjing 
Gambir Sawit 

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

diatas, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem. . 
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| |. Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

“Toko P. BK. cureri8on Telefoon No. 34     
  
  

    Voor sworo plekjas 
en baby VE1z01GING, 

HARGA HANJA F0.65 PER BLIK 
  

Bisa dapat pada agenten diantero kota Batavia atau pada 

' CHEM.HANDEL , THERAPIE Pasar MerahfSenen|Bat-C, 
dan Administratie , PEMANDANGAN Senen 107, Bat-C, 

bih daripada 545 ajat, dan 315 
Hadits Nabawi sahih Boechari, 
Moeslim dan lain2nja jang soedah 
masjhoer namanja, diljetak dengan 
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a 
foelis Latiin, diartikan (didjelaskan) 
kedalam bahasaIndonesia (Melajoe), 
dengan hoeroef Lalijn bersih. Ha- 
lamannja lebih dari 240 moeka, 
kertas poetih tebal haloes dan om" 
slagaja bagoes, Harga obral f1,25 
sedjilid |franco diroemah per druka 
werk). Pesenan selaloe dengan 
postwissel: Rembours tidak kirim. 

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

s..“Pertoendjoek jang benar 
ialah Al @oer'an dan Al Hadits, 
Dan ifoe doea roepa perfoend,oek 
soeda ditimbang oleh orang jang 
ber'akal (“Oelama2). Oleh kavena 
itoe bilamana Toean2 ada menfja- 
ri djalan (pintoe) KESELAMATAN 
DOENIA DAN ACHIRAT silah- 
kanlah batja KITAB “AMAL SA- 
LEH", itoekitab kalau dibatja oleh 
orang jang toea, maka mendijadi 
MAHKOE TA, diba'ja oleh pemoe- 
da, maka mendjadi PELITA, diba- 
tia olehperempoean, maka mendjadi 
PEDOMAN, Insja ALLAH !": 

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

Memoedjikan dengan hormat 

S. Ahmad Almardoeff, Tegal,   

TE KOOP SPOED EN GOEDKOOP 

joran- pelaboehan di Tg. Priok dan 
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“| antara Kristen dan Jahoedi mesti di 

  
KA 

a 

C2 

  

- hharoes diachir kwartaal. Domicile abon 

|. Ia menoelis antara lain begini: 

2 ifoe? Bangsa Jaboedi di Italia, kira 
“kira 1 orang dari seriboe pendoedoek 

|. djoemlahnja, teroetama bekerdja dika 

  

ek”, 

2 perti Sonnino, Ottolenghi, Mortara, 

—. Triest, kelabiran Jahoedi banjak mem 

  

         
   
    
    

   
     

    
   
    

     

  

| KANTOOR ADMINISTRATIR 
| Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WL —”—— ,- 

HARGA LANGGANAN 

1 PEMBAJARAN DI MOEKA 

Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 

| Ines terhadap koran ini di Betawi. 

terboeka 
Penoetoeran seorang Journalist Spanjol 

  

(Disalin dengan merdeka dari N. R, Courant oleh , Antara") 

   

            

   
   

                        

    

    

                    

   

  

   

    
    

        

    

    

                

    

    

    

| Mussolini mentjiptakan soal baroe. 

| Dalam achir boelan Agoestoes, Fa 
“bian Vidal, seorang journalist 
| Spanjol ternama, jang mempoenjai 

“ banjak perboeboengan dengan orang 
orang Italia pelarian, soedah mengoe 

“ moemkan satoe artikel jang menarik, 
“berkenaan dengan soal, rassen-theorie 
istinaewa soal bangsa Jahoedi di Italia 

metselaars, dibiasi 

Sesoedah 

Boeat apa Mussolini mentjiptakan 

satos soal baroe ? Kenapa ia (Musso 
lini) soeka meniros anti-semitisme asal Jahbedi, 

langan partikelir. Dari kalangan mere 
'ka banjak jang mendoedoeki kerosi 
pemerintahan, 

Salah satoe dari mereka adalah Luz 
zati, mivister-president. Jang lain se 

— Behanzer adalah ministers tjakap seka 
liannja dengan pengaroeh jang besar, 

Kita ingat djoega Nathan, jang berta 
hoen tahoen mendjadi burgemeester 

Rome tadinja. Dikalangan medici 
Italia banjak terdapat medici Jahoedi 
(Israelieten) jang sangat tjakap, dan 
terkenal sekali dalam hikajat. Soedah 

berabad abad mendjadi adat kebiasaan 
tadinja. bahwa Iyfarts dari Paus sen 
diri, seorang Jahoedi. Mussolini ada 

lah tidak pernah mendjadi pengikoet 
anti semitisme. 

'Dalam tahoen 1932 ia pernah me 
noelis bersangkoetan dengan statistiek 

perkawinan. ,Djoemlah perkawinan 

tjampoeran jang tinggi itoe, adalah 

boekti kebenaran bahwa di Italia ti 

dak ada pergerakan anti semitisme. 
Beroelangnja berlakoe perkawinan 

djoega dikeloearkan dari Italia. 

Kedok terboeka. .. 

poedjikan semoea orang, jang ingin 

mendjadi bangsa Italia jang sedjati, 
: : dalam avonturen 2 matjam jang akanj 2 1 : toe 

karena itoelah boekti persamaan hak mempalitkan, jaitoe soal Abessynia tidak lain hanja oentoek memperbaiki 

dan soal Spanjol, berpikir akan memin keadaannja N. O. disini jang soepaja sipil dan moreel dari orang Italia, da 

ri mana sekalipoen asal-oesoelnja"... 
Djadi tidaklah mengherankan, ka 

lau orang jang berpikiran seperti ini, 

tatkala memegang tampoek kekoeasa 

an, soeka sekali kepada Jahovdi, 
Jahoedi Jung mendjadi ministernja 

bagian keoeangan, Penasehatnja dalam 

so'al so'al jang menjangkoet dengan 

keoeangan adalah Jaloedi bangsawan 
Volpi. Dewi pemberi wahjoe padanja, 
sahabat ketika dimasa soekar, penoelis 

poeteri Margherita Sarfatti, jang sam 

pai sekarang masih toeroet bekerdja 
dalam revue ,,Herarchia“ dari Musso- 

lini, sebenarnja bernama Levy dan 

kawin dengan seorang bankier Jahoedi 

dari Venetie. Kaoem millionner dari 

ta pertolongan kepada Londen, 

pagne anti-Jahoedi dari Italia, 

bantoe dengan oeang boeat prepagan 

da dan kemenangan dari fascisme di 

Italia. bi 
Banjak bank bank dan peroesahaan 

industrie jang berserikat, dibawah pim 

pinan bangsa Jahoedi. Dalam tahoen 

1936, roda lingkaran Berlin—Rome 

berpoetar, dan segera djoega orang 
tampak perobahan. Enam tahoen ter 

dahoeloe dari ini, Mussolini telah mem 

berikan hak kedoedoekan jang teristi 

mewa kepada bestuur geredja Israeliet 

dengan djalan satoe oendang2 negeri. 
Siapa jang dapat menjatakan kepada 
mereka bahwa mereka di Italia djoe- 

ga akan mengalami waktoe pemboeroe 

an? Langkah pertama diajoenkan 
oleh oetoesan partai fascistisch, Paolo 
Orano dengan soeatoe boekoe, dida 

ran dibarengi dengan peratoeran. 

Soerat kabar ,Corriere della Serra" 
girang sekali dengan atoeran paksaan : : 
ang didjalankan oleh dictator Goga dll, Alhamdoelillah oesaha beliau ber 

di Roemenia terhadap bangsa Jahoedi, | 3s: 83 : 1 

dan sk ,Stampa“ menoelis: ,jg pasti Minggoe tg 28-8”38 diadakan Perte 

dan tidak bisa dibantah lagi, adalah 

bahwa Judaisme adalah mendjadi peng 
halang jg besar sekali oentoek keha 
roemannja dasar dasar fascisme dika 
langan pendoedoek Italia jg masih sa 
kit karena penipoean internasional 
itoe“. Musgolini biarkan sama sekali 
berlakoe. Ooesuurnja tidak mengenai 
ini campagne akan tetapi ia psersoon 
Iyk tidak mambantoe pekerdjaan itoe.. 

Tahoen 1938 moentfjoel. . , Mussolini - ) 

tidak poenja oeang, dan tersangkoet beliau menerangkan keperloeannja ke 

Dan selekasnja Mussolini menoelis 
satoe nota semi opisil dalam ,Informa- 
zione Diplomatica“, dimana  tertoelis k ! 

bahwa ,pemerintah fascist tidaklah atkan tenaganja Oemat Islam seteroes 

bermaksoed sedikitpoen oentoek me nja dengan pandjang lebar, 

ngikoet politik anti semitisme“, Akan Sesoedah selesai maka t. Solichin ke 

tetapi Volpi kembali dengan tangan 
hampa dari Londen : Ohamberlain dan 
Halifax tidak menjoeroeh Londen 

(City) oentoek menoetoep pindjaman 
itoe, Mussolini jang tentoe mendjadi 

marah, mengamoek dan lantas moelai 

menetapkan satoe poetoesan oentoek 
memboeroe kaoem Jahoedi. Peratoe 

ja Ka. 

emandangan 
Senen 12 September 1938 

| INDONESIA 

BALI 
N. O, Tjabang NEGARA 

Hidoep kembali 

Dalam beberapa tahoen belakangan 
ini NO Tjabang Negara Bali tidakke 
dengaran soearanja, baik dalam nege 

  

dengan sangat sengit melabrak ,,Pro-jri sendiri maoepoen diloearnja, mi 

tocellen ahli pemikir Zion“ soeatoeke|salnja di Congres dll, padahal doeloe 

keliroean besar dalam hikajat modern, | moelai berdirinja adalah sangat ma 

dan menoedoeh Roosevelt sesoedah | djoenja lid lidnja banjak poen selama 

Wilson, melindoengi Jahoedi dan vry |nja sama ghoejoeb, akan tetapi da 
dengan selimoet|lam masa jang acbirachir ini soenji 

democratie dari alim oelama Inggeris|senjap dan orangorang disana tidak 

jg puriteinsch dan berpoerak poerak| kenal lagi nama NO pendek kata 

itoe musicus Casella dan|dalam keadaan ,MATIDE“ kata orang 

novellist Moravia, jang paling bela|Bali, jang artinja tidak bidoep tidak 

kang ini sangat popoelernja dikalangan | mati: hidoep tak terdengar soearanja 

bordjoeis Italia oleh pers dihina dan| mati tidak kerosan koeboernja, 
ditjemarkan, hanja karena mereka ber Menilik keadaan jang sedemikian 

Faringeci, secretaris|itoe, soedah semestinja Madjlis Con 

generaal dari partai, meskipoen mem|sul Djawa Timoer jang mendaerah 

poenjai dosa menanggoeng djawab|djoega ke Bali berdaja oepaja jg soe 

atas 100 djiwa manoesia jang tiwas, |paja Tjabang Negara bisa hidoep kem 

mengoemoemkan dalam soerat kabar|bali dau tidak ketinggalan oleh te- 

nja ,Oreamona Nuova" Iyst dari orang | man temannja di Djawa, kedjadian pa 

ternama dari doenia politik dan kejda hari Saptoe tanggal 27 Augustus 

oeangan di Italia, jang berasal dari/'38, Consul Djawa Timoer dan toean 

Triest dan Turyn, dengan kelahiran|H M Dachlan Pasoeroean datang di 

Jahoedi, ditjemarkannja orang orang| Negara dengan diiring oleh toean 

itoe dan inginkan kedjatoehan orang |Solichin dari tjabang N O Banjoewa 

orang terseboet dan soepaja mereka jngi. 
Sedatangnja disana laloe mengada 

kan perhoeboengan dengan orang 
orang jang ternama, Goeroe goeroe 

hasil dengan baik, jaitoe pada hari 

moean dengan bertempat di Madrasah 
Sjamsoel Hoeda di kp. Loloan barat 
dengan mendapat koendjoengan jang 
menjenangkan djoega, sekira djam 8,30 
pagi rapat diboeka dibawah pimpinan 
toean Consul, terlebih dahoeloe diper 
silahkan t. H. Hasan oentoek memba 
tja @oer'an. Kemoedian diadakan Pi- 
dato pemboekaan oleh t. Voorzitter jg 
maksoednja berterima kasih pada ha 

“Idlirin jang memperhstikan-ini oenda 
ngan ,,., str, dengan pandjang lebar. 

Laloe t. Solichin tampil kemoeka, 

datangan toean Consul kemari jaitoe 

hidoep sebagaimana jg soedah sbedah, 
Oleh karena t. Voorz akan berbitjara 

. Ke Inggeris dikirimnja bangsawan | maka pimpinan diserahkan t, Solichin 
Volpi bosat menoetoep pindjaman.|laloe t. H MDachlan menerangkan 
Bangsawan Volpi mengabarkan pada| Agenda kedoea jalah Azas dan toe 
nja, bahwa bangsa Jahoedi itoe sangatj djoean NO dan sikapnja NO terhadap 
berkosasa dalam bank bank besar, |keadaannja Oemat Islam sekarang ini 
bahwa ,big five“, jaitoe kelima bank|dan menerangkan djoega hal penghi 
besar di Londen ditangan Jahoedi ter|naan kepada Islam dan Nabinja, kalau 
seboet, dan boeat menjenangkan hati kita tidak berkoempoel kata beliau soe 
mereka itoe perloe dihilangkan cam dah tentoe tida' mampoe akan menolak 

hal sematjam itoe, diterangkannja de 
ngandjelas kemoedian berseroe pada ha 
dlirin jg soepaja soeka bergabosng di 
kalangan NO jg mana berarti mengoe 

moeka lagi oentoek menerangkan boeah 
oesahanja NO jaitoe: hal tertjaboetnja 
Ordonnantie perkawinan dan bebasnja 
biaja Ooerban, kemerdikaannja orang 
memelocek mazhab di Mekka dli, 

Laloe diberi Comentaar oleh Voorz: 
diterangkan dengan djelas asal asal 
nja hal terseboet dan ditambah lain 
keterangan lagi, kemoedian diminta 
perhatiannja hadlirin tentang berdi 

Pertama sekali peratoeran mengon-|rinja N.O. maka hadlirin mendjawab 

trole penjiaran - penjiaran Jahoedi, | bersama sama : moefakat dibangoen 

meskipoen tjoema bagian kesoesaste| kan lagi. Oleh karena itoe, laloe me 

raan dan ilmoe pengetahoean, Kemoe| ngadakan soesoenan dan pilihan Be 

dian mendjalar ke universiteiten, Ialoe|stuur baroe jg mana hasilnja sebagai 

teroes setoempoekan peratoeran me berikoet : : 

roesakkan doenia Jahoedi, sampai 
pada waktoe satoe ,bom“ poen mele Arifia Voorzitter. R, Soebarjo Vice 

toes, Satoe golongan fascisten kaoem| Voorz: Abdoerrachman Imran Secre 

Bahagian Tanfizijah terdiri dari tt. 

lamrja ditoedoehkan, bahwa bangsa nrofeseoren, jang tidak maoe menje | taris, Mardjoekie 2e. Secre : Hasan 
     

     

   

Jahoedi tidak pernah mempersem 
bahkan satoe genie oentoek Italia", 
akan tetapi tjoema orang orang dengan 
»kepandaian kepandaian gilang goe- 
milang.“ 

Dalam boekoe itoe djoega terdapat 

perkataan berikoet: ,Imperialisme He 
breeuwech, jang djoega kapitalistisch 
itoe, menoendjoekkan tjampoeran de- 
ngan imperialisme puriteinsch dari 
Inggeris disatos pihak dan dengan 
internationale Marxisme dilain pihak", 

Soerat kabar melandjoetkan 
campagne 

Sek. harian Tevere, Regime Farcista 
dan Stampa membantoe permainan 
ini, Redaktoer dari Tevere, Preciosi, 

ngan dari fascisme Italia. 

sedjak 1000 
pernah mendapat 

Italia 

  

Dalam sepoeloeh artikel itoe dinja 

takan dan ditetapkan, bahwa ada gO/ Aji hin Oemar Al-aidid Rois, Goeroe 
longan golongan manoesia, bahwa ada | Moh. Noeh wakil Rois, Moh. Saleh 
golongan ketjil dan besar, bahwa Tasj Katib, Mansoer katib 2e tt. H. Azra'i, 
itoe soeatoe boekti biologisch, bahwa| gg, Choesien, Iraron, Ramlie, Djakfar, 

tahoen Italia tidak |py, Amin, Saman, semoeanja A'wan, 

: ganggosan POl dan Goeroe H Achmad sebagai Moesj 
njerangan bangsa da bahwa bangsalisejar (Adviseur). Setelah pilihan sele 

itoe bersih dll. Orang haroesisai laloe t, Voorzitter menerangkan 
mengerti bahwa tidak satoe orang jang | koeadjibannja masing2 diambilnja ke 

wetenschappelyk soeka tanda tangan | kerangan dari Alg, H R dengan diarti 

nja dibawah pengakoean demikian. Ikan sampai djelas, laloe mermoetoes 

boetkan namanja mengirimkan satoe| Peningmeester, H, Hasan Hoofdcom 

pengakoean dalam pers dengan me|missaris, tt. Salim, Abdoeihamid, Wa' 

ngoemoemkan djoega kesepoeloeh lara | Djainie, Moh, Noer Ichsan, Moesthafa, 
Abdoellah, H, S8 lim dan Moh, Soe- 
'oed Commissarisen. 

Bahagian Sjoerijah adalah: tt. Sd,   kan akan mengadakan Rapat Oemoem 
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lamanja “paling sedikit 6 boetan 

jang meninggal, asal tidak menoenggak 
“Abonnes 
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Loear Indonesia . : , 5.50 
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4.30 sore telf. No, 4968 Wit. 4 

Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

    
   
     

  

    

   

DOEL. 
: 8 

8 3 Toeloenglah saja ini dari 

| penjakis entjok. Sekoedjoer, 

badan mendjadi kakoe... 

Rakit rasanja seperti 

di toespek? dengan J 

pisau jang tadjam £ 
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mma 

AA all 
Bisa DA?Er BELI 

  

DIANTERO TEMPAT: “ MiB: 
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Harga Blik f 0:80, f 0.30 en f0.10. Sedia kleur DADOE, P 
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 

OETI 

  F 

nanti tg, 30-8-38, di Masdjid djamaik, didjelaskan satoe persatoe hingga mos 

sekira djam 1.30 siang hari rapat di jdab difaham oleh hadlirin.... 

tostoep dengan selamat dan batjaan Lalos toean Bolichin dari Banjoewa 
Do'a oleh Gaeroe H.' Azro'i. agi dipersilahkan, beliau menerang 

kan sebagian dari boeah oesahanja NO 
berdiri hingga ini masa, selandjoetoja 
menerangkan hal Organisasinja NO 

Telah dilangsoengkan Rapat terse Jdiambil dari garis jg besar2 sadja. 
boet ketika hari Selasa tanggal 30 Toean Cousul berdiri lagi oentoek 

Augustus '38, bertempat di Masdjid menerangkan hal Anggauta dan berse- 
Djama Negara dengan dihadlirij-oe pada hadlirin agar soepaja soeka 
kl, 650 orang, datang  djoega orang | menoeudjang gerakan N O. seteroesnja 

orang dari Desa jang djaoeh djaoceb Jl mendjelaskan atoerannja orang jg men 

oempama dari Tjoepel, Sosmboel, Jdjadi lid dan hak baknja. 
Poeloekan, Aerkoening dan Banjoebi- Selesai itoe, toean Goeroe H.-Azra'i 

roe, sekira djam 9 rapat moelai diboe|dipersiiahkan bernasehat, beliau itoe 
ka oleh toean Arifin Voorzitter N Olseorang jang soedah tinggi oesianja 

baroe dan seteroesnja beliau jang melramboet dan djanggoetnja poetih se- 

mimpin sidang, dengan oetjapan selajmoea, akan tetapi roepanja darah moe 

mat datang dan terima kasih padajda sedang mendidih diseloeroeh djas 
hadlirin tercetama pada jang datang |maninja, beliau menerangkan kebena 
dari djaoeh dan wakil Pemerintah, |rannja Agama Islam dengan disertai 

begitoepoen pada tocan Consul H Bjdalil2 dari @oer'an dan Chadits Nabi, 
NO dengan pembantoenja jang datang |seteroesnja menoendjoekakn persetos- 
dengan soesah pajah oentosek mengoe|djosannja berdiri NO. dan menjatakan 

roes dan memperbaiki tjabang N Ol|soeka ia menjediakan tenaganja 

disini jang keadaannja ,matide“. Moe|oentoek bekerdja dalam kalangan NO, 
dah moedahan oesaha kedoea beliau |kemoedian rapat ditoetoep dengan di 

tadi berboeah baik, seteroesnja sebagai | batjakan Do'a oleh toean Goeroe ter 

biasa, laloe dipersilahkan tuean Soleh /seboet, dan sekira djam 1.30 boebar 

dan Sd, Sjeh oentoek membatja @oerjdengan Selamat dan Goembira ada 
'an dengan berganti ganti dengan jnja. 
socara jang ujaring dan merdoe. 1 : : 

Laloe toean R. Soeharjo dipersilah Djalan bertabligh.— 5 

kan membatja Noiulen vergadering| Selama tuean Consul berada di,Ne 
pada hari minggoe jbl dan mengoe|gara selain memberikan Cursus pala 
moemkan bahwa NO disini sedar kem | Bestuur NO. baroe disana tentang bul 
bali dan akan bekerdja sebagaimana | perkoempoelan dan Administratienja, 
mestinja, dari itoe marilah toean2 ber| maka waktoe jang lowong dipergoe 
djoang didalam kalangan kita NO. jnakan bertabligh dan Propaganda ke 

Setelah selesai Ialoe dimoelai Na- (NO, dan pada pendoedoek disana, ke 
sechat oleh Goeroe Moh. Noeb, wa|iika malam Senen bertabligh di roe 
kil Rois #baroe dan beliau mendja | mahaja Goeroe Moh, Noeh kp : Loloan 
bat lid Raad Agama di Djambrana, (tengah dengan mendapat koendjoe 
beliau- menerangkan hal Peladjaran ngan laki prempoean, djam 7 dimoe 
Agama Islam dan kewadjibannja orang (lai sampai djam 830, dengan selamat. 
orang Islam terhadap agamanja ditel Dan pada malam Selasa tg: 29/30, 
rangkan dengan djelas, | Augustus 38, mengadakan tabligh ber 

Kemoedian t Gonsul HBNO Pa3oe|terepat di Masdjid Loloan barat ini 

roean HM Dachlan dipersilahkan ugik|teroentoek kaoem laki sadja sekira 
Mimbar, beliau menerangkan. Asas| djam 6,30, sehabis Maghrib dimoelai 

dan toedjoeannja NO terlebih doeloe sampai djam 8 malam, ki.jg hadlir 

mengoeraikan keadaannja Oommat Islada 300 orang. aa 

lam dalam dewasa ini jg mana vasib| Ketika malam Rebo tg: 30/31 August: 

nja djelek baik dalam kehidoepannja1'38, ivi malam penghabisan bertabligh 
maoepoen dalam Agamanja terboekti di roemahnja t. Abdoerachman Sccre 

timboelaja penghinaan2 deb. dari itoe taris. kp: Loloan ini teroentoek kaoem 
laloe Alim Oelama kita mengadakan Tboe, sekira djam 8 dimoelai sampai 

gerakan NO jg maksoednja akan saja |djam 9,30, jg hadlir djoega banjak 

Nasehat Vemoem 

  terangkan ini, seteroesnja menerang|dan hasilnja menjenangkan adanja. 
kan toedjoeanuja NO dengan pandjang | Hidoeplah N. O, NEGARA |!   
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ak



  

'kaoei , Muntok dan Ki bangsawan 
jari Islam. Kaoem hartawan dan pekerdja 

ta" maoe ketinggalan, Tjermin bagoes 
| tempat. (Disiarkan oleh Secretariaat : 
bs Mataram). 

i jl. Ikomea ia dan Islam, Banana dan 
Jinternationalisme didalam Islam, dan 

Is am sebagainja. 
Insja Allah chotbah chotbah Islam 

Mr R sebagai terseboet diatas itoe, tiap tiap 
    

   

  

Sani moeda, 9 beloem lama m0 
dian meveri @ dal 

    
    

  

   
   
    

   
   
     

    

    

    

   

    
    

      

  

     
    

    

   
    

   

   
   
    

    

  

    
    
    
    
   
    
    
   
   
   
    
    

  

   

    

    

       

  

   

    
    

   
    
    
   

   
     

  

     
   
   
     

  

   
    

   
   
    

    

    

     

      

   
    
   
    
   
     

    

tinggi, ” teroetama dikalangan 
soc I,dan economie : nama beliau itoe 
ta asing lagi. Mereka itoe memandang: 
beliau tidak sebagai seorangtoean, 
melainkan” seorang sa hab at. jg 

oel dengan siapa sadja 
jg 'soeka mengenalnja 
    

   

  

          

    

   

   

,Islam Studieclab" itoe bermaksoed 
menjir-njiarkan aga malslam di 
antara pendoedoek segala bangsa di 
Mataram, teroe ama dari golongan ka 

  

C Harap dan 

asakan Patin 
happelijk, sedja- 

ara ini Ii pejaan, 'itoe baroe 
dengan mengadakau chot- 
   

   

        

    
   

| 2 aa telah dil ig ima tela 1lang- 

a waktos »Islam Studie- 
n (43—14 Djoeli 

Bean 

b ladjar “di Cairo Ta 
tentang: ,Isinja Al- 

bah jg k loea dan ketiga baroe 
sadja dilangsoengkan pada hari ma 
meta Teen jl. (25—26 Agoestoes 

38) d endopo Museum ,,Sana 
ik Java-Inetituut, Gila 

an, R, M, Gon- 
D2 »Wetenschap 

HM, Ma» 

  

   

  

   
   

   
“dojoewo 
dan Agama", dan K 
#joer Ketosa H, B. Moehammadijah | 

.. tentang »Kebendak. wahjoe dari alam 
ghoib". 
Tiga matjam chotbah dari Goea per 

si 1 itoe pjata sekali menerima 
perhatian j jg amat memoeaskan. 

0.0. Dari kalangan kaoem terpeladjar 
2 dan bangsawan-tinggi nempak hadiir 
| didalam persidangan itoe, doedoek 

| bereudeng bersama-sama dengan ka 
—..0em 'oslama kita. Djoega kaoem-har 

|. tawan-besar bangsa kita (millionnsire) 
| dari Kota journalisten, sauda 
 gar-saudagar dan kaoem pekerdja 
mic Idenstanders dari berbagai ijabang | 

: tement, tidak poen ketinggalan 
2 ms Se badlir didalam persi 

i Ng 
Dari kalangan Donokia jang ter 

nama, ,Islam Siudieclab" itoe poen 
menerima perhatian. Mereka itoe men 
dengarkan chotbah chotbah dengan) 
ssjik, dan achirnja masoek psela men 

   

    

   

  

   

djadi anggauta, Seorang diantaranja, | 
| jaitoe toean Lie Giok Gak |seo- 
rang TH ternama di Mataram jang 
pernah ziarah ke Tiongkok dan Eu- 

-ropa) toeroet djoega doedoek sebagai 
salah satoe dari Pengoeroes. 
Oleh kalangar kaoem Muslimin be 

liau dikemoekakan hendaknja mendja- 
di perintis djalan menjiar njiarkan 
agama Islam dikalangan bangsa Tiong 
hoa jang berked edoekan di Maan 
selandjoetnja melimpah poela kelain 
lain tempat dan kota kota, 

Boeat Indonesia, bangsa Tionghoa 
jang memeloek agama Islam tidak 
sedikit, Djoega di Tiongkok kaoem: 
Moeslimin Tionghoa djoemlabnja tidak 
koerang dari 50 miljoen orang, anta 
ravja memegang djabatan - djabatan 
penting dikalangan tentara dan peme 

. rintahan, Oleh karenanja maka masoek 
nja beberapa toean toean dari kalangan 
Tionghoa di Mataram dalam ,Ielam 
Studieclub“ itoe, boekan lagi tindakan 
jg bakaroe dau perloe dipertjengang 
kan, melainkan adalah kelandjoetan 
dari tindakan sau dara-saudaranja se- 

  

bangsa, didaiam Islam. Banjak hara | 
pan dari kalangan Tionghoa di Mata 
ram akan lebih besar djoemlahuja jg 
soeka menjelidiki dan mempeladjari 

| agama Islam itoe dan menjerhoelah 
mereka itoe dalam kalan s Islam | 
Studice'ub". M.elah- nda. Allab 
8.wa. mengidjiukan, 

Didalam kedcea persidangan itoe, | 
' dilak pekan pertoekaran fikiran dengan 

hebat. Tiaptiap hadliciu diperkenan | 
kan seloeas moengkin .mema 
djoekan pertanjaan dan man jang 
pendapatannja. Antara lainlain, halhal 
n jang dipersoalkan itoe, jalah: 

    

    

     

      

       

   

il mat besar. Mereka itoe terdiri 

Studiec!ub" 
moedahan selandjoetnja dilain lain kota 
terdapat badan seroepa itoe, hingga 
lebih loeaslah penjiaran dan perigortian 
Islam diantara inteflectuselen, bangsa 
wan dan hartawan kita pada choesoes 
nja, serta diantara semoea golongan 
ra'jat (pendoedoek) Indonesia pada 
Pengaman. 

Iboelannjaakan diadakan oleh Islam 
udieclub“. Pembitjara2nja dipilih 
n dari mereka jg memang ahli dan 

d.|faham benar akan hal apa jg dibitjara 
1 lapi|karnja, Alcbamdoelillah boeat Mata- 
paling ram ahli-ahli Islam memang tidak se 

  

dikit. 
Oentoek choibah2 boelan Septem- 

ber depan ini, ketjoeali Kjai H.M. 
Mansoer jang akan meneroeskan 
'cbotbahnja jl. sebagai serie, akan ber- 
chotbah poela tosan toean : Dr. Soe- 
Ikiman dan Hadji Moehd. Fa 
Iried (secretaris HB Moehammadijah 
dan telah mendapat acte propagan- 
dist Islam dari Cairo). Masalah apa 
jang akan dichotbahkan, lebih djaoeb 
akan dioemoemkan, 

Didalam kedoea persidangan terse 
Iboet itoe, oleh Pengoeroes ditjatai de 
Nana poeloeh orang jang soeka 

mendjadi anggota ,Islam Studieclub", 
Menilik djoemlah mereka jang me 

nerima oendangan, maka hitoengan 
itoe adalah soeatoe succes jang tera 

dari | 
berbagai bagai lapisan ra'jat seperti 
diatas telah diseboetkan. 

Succes ini sebeloemnja sama sekali 
tidak terdoega oleh Pengoeroes. Per 
ngoeroes sama sekali tidak mengira 
jg agama Islam pada waktoe sekarang 
ini telah mendjadi perhatiannja banjak 

-Ikacem terpeladjar, kaoem bangsawan 
tinggi, hartawan besar, journalisten 
Gan kaocem pekerdja middenstanders, 
Keadaan ini berbeda djaoeh dengan ta 
hoen tahoen jg ssedah.Moels moelanja 
asma Islam tioema ditjemoohkan, di 
perendahkan, “2onder terlebih dahoe 
los menerima penjelidikan dan peme 
riksaan. Tetapi dewasa ini masa kesa 
daran telah nampak, sa'at hina dina 
nja Islam didalam pandangan oemoem 
telah lampau, 

Mereka itoe sadar, bahwa agama 
Islam itoe sebenarnja telah beroerat- 
berakar dinegeri kita jang lamanja/ 
ada lebih dari lima abad dan 
mendjadi agamarja ra'jat Indonesia 
pada oemoemnja. Setindak demi setin 
dak mereka itoe poelang kembali ke 
agawa ra'jatnja. agama ninik mamak 
nja, dan diperiksainja benar benar be 
toel tidakpja agama Islam itoe bisa 
diterima oleh akal fikiran manoesia 
jang sedjabtera, ataukah tjoema »him 
poenan dongeng dongeng koenos jg 
tjelaka serta menjesatkan. Moedah moe 

didalam hati sunoebari kita pada oe 
moemnja, makin jama makin meloeas 
dan mendalam, achirnja tambah se 
merbaklah baoe haroemnja Islam me 
lipoeti swasans Indonesia serta boemi 
ALLAH ini pada oemoemnja, mem 
bawa rechwat dan ni'mat, babagia- 
sedjahtera padi sekalian manoesia. 

Perloe kiravja  diperma'loemkan, 
bahwa berhoeboerg dengan nampak 
bersoenggoeh soenggoehnja sdr, Ir. 
Soekarno fseorang dari pada pe- 
wimpin besar di Indonesia) memeloek 
Islam, sebagai bosah peladjaran dan 
penjelidikan. beliau atasnja dengan 
baik baik, maka oleh ,,Islam Studie- 
club“ nama beliau itoepoen dikormati 
dan diperingati, serta dipohonkan 
do'a moedah moedahanlah i man dan 
Islam sdr. Ir. Soekarno itoe selan 
djoetnja mendapat pendjagaan Allah 
swa adanja, 

Adapven ssesoenan pengoeroes ,ls. 
lam Studieclub" itoe sebagai tersebcet 
dibawah ini : 
Ketoea Mr, R, Kasmat, 
Penoelis Wali Al-fateh. 
Bendahbari Prawirohartono, 

Pembantoe, toean-toean : 
R. M.A.A. Tjokroadikoesoemo, (Ou 1- 
Regent Temanggoeng), R, H. Hadjid 
(oeiama besar di Mataram), Lie Giok 
Gak, R. Roedjito, (Directeur O.L. My 

Boemipoetera) 8. Tjitrosoebono, lang 
gota HB Moehammadijjah). 

Tjoekeeplah siaran tentang sista 
di Mataram ini moedah- 

Kepada toecan Redscti ie sk. jang ber 
Iaoerah hati memoeat siaran ini, kami 

kanjatas nama ,Islaw Studieclubs meng- 
batoerkan bsriboe terima kesih,   Mataram 29 Aug, 1938. 

dahan kesadaran itoe tetap bersarang | 

  

  

   

  

   

    
   
   
   
   
   

SOBRAKARTA 

Pemb. M. menoelis : 

Volksonderwyzers Moehiam- 
. Madijah. 

Atas oseahanja perhimpoenan Moe- 
hammadijah tjabang Klaten maka 
sekarang soedah diterima idzin dari 
departement van onderwys en eere 
dienst di Betawi boeat mengadakan 
cursus volksonderw yzars boeat men 
djadi goeroe pada sekolahannja per 
bimpoenan itoe, Tidak lama lagi di 
Klaten akan diadakan cursus itoe 
dan pada permoelaan hanja diterima 

20 pemoeda cursisten. 

Mutatie Kantoor A.R. 

Moelai boslan September ini R. 
Sastropradoto le, schrijver djaks:- 
kantoor di Klaten djangkat mendjadi 
hoofdschrijver di hoofdbureau van poli 
tie di Solo dan R.Soekirno secbrijver di 
controleur kantoor di Klaten telah di 
angkat mendjadi le. schijver djoega 
di hoofdbureau van politis di Solo, 

Wajang koelit Djawa 

Orang mengabarkan kepadakita, bab 
wa oentoek menghormati hari tahoen 
nja Sri Soeman, maka besok malam 
Saptoe 16/17 September ini dipendo 
po Kaboepaten Klaten akan diadakan 
pertoendjoekan wajang koelit Djawa 
model baroe. mengambil tjeritera dja- 
man sekarang. dasi djaman Modjopait 
sampai Demak, Padjang dan Mataram 

Menghormati Voorzitter Batik-Bond 

Berhoeboeng dangan menerimavnja 
hadiah bintang, maka pada malam 
Rebo 6/7 Sept jl. , Persatoean Peroe 
sahaan Batik Boemipoetera Soerakar 
ta“ (Batik Bond) telah reengadakan 
pertemosan, bertempat diroemahnja 
R Wongsodinomo di Singosaren, jang 
dibadliri oleh semoea anggota (dengan 
isteri) dan banjak tamoe jang di oen 
dang, koerang lebih 200 orang. Dalaw 
partemosan itoe PPBBS mengatoerkan 
poedjian kepada voorzitter, karena ke 
tika 31 Augustus jl. telah menerima 
gandjaran bintang Meine pe ster 
dari GG.” 5 

| Keramoan-di H Habiprojo 

Berhoeboeng dengan hari tahoennja 
GKR, Emas dan djoega berbareng 
dengan 40 tahoen rageeringsjubileum, 
maka pada malam-Kemis 7 8 Septem 
ber jl, disocieteit Habiprejo telah di 
adakan perajaan, jang dihadliri oleb 
semoea anggotanja (kebanjakan dengan 
isteri), koerang lebih 1000 orang, Se 
telah diboeka oleh voorzitter mar, 
KRT, Wongsonagoro laloe dipertoen 
djoekkan wireng dan petilan wajang- 
orang jang hebat. 

Kerena kelaparenkah itoe? 

Pada hari Kemis jang laise dipinggir 
Bengawan Solo didekatnja pasinggra 
han Langenhardjo ada diketemosi 
majitpja seorang Indonesier jang kira 
kira oemoer 60 tahoen. Seteiah dipe 
rikea oleh tosan Assistent. Wedono di 
Grogol, ternjata soedah tidak bernafas 
lagi, laloe dikirimkan keroemah sakit. 
Menoerost peperiksaan dokter, ternjata 
majit itoe tidak ada bekas loeka dan 
sebagainja. Berhosboeng dengan itoe 
orang timboel pertanjaan, apakah 
matinja itoe karena kelaparan ? 

     

  

Secretaris Parindra 

Oentoek memperijapatkan pekerdja 
an, kita mendapat kabar, bahwa bes 
tuur tjabang Parindra di Solo telab 
mengadakan secretaris jang meloeloe 
mengerdjakan segala pekerdjaan. Ada 
poen jang diangkat jalah RM, Dar- 
masto Darmosoegondo, Secretariaat 
tetap diroemahbnja t. Soetedjo di Ma- 
nahan Solo. 

Brajat Tani bikin semangat 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa besok malam Benen 2-3 Oct, 
dimoeka ini , Perhiwmposnan Brajat Ta 
ni Soerakarta“ akan mengadakan pesta 
dischouwburg Sonoharsono di Pasar 
pon. Selaionja oentoek mempsringati 
1 tahoen berdirinja peruimpoenan itoe, 
djoega akan bergoena bagi memba- 
ngoenkan semangatnja anggruta, 

Hari tehsennja GKR Emas. 

Berhoeboeng dengan hari tahoen 
nja GKR. Hmas jalah permaisoerinja 
Sri Soenan, maka pada hari Rebo 
pagi 7 September jl. dalam Kraton 
telah diadakan pasowaoan besar, jai 
toe semoea hamba-Keradja'an sama 
menghadap masoek dalam Kraton, Sri 
Soenan djoega doedoek painiw aka". 
Slametan deogan oetjapan do'a oleh   hoofdpengoeloe - Kraton dilakoekan 
dengan oepatjara, Pada malam- Rebo 

  

       
     

di Sriwedari diboeka boeat oemoem 
(zonder bajaran), pertoendjoekan com 
pleet, penonton koerang lebih 50,000 
orang. Malam-Kemis di Habiprojo 
diadakan keramaian besar dengan per 
toedjoekan, 

Oesaha Pemoeda Natipy 

“Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa pemoeda dari ,,Nationaal In- 
donesische Padvindery“ di Solo moe 
lai bekerdja oentoek menjokong kacem 
pemoeda—panganggoeran, dengan me 
ngadakan cursus, beladjar pekerdjaan 
tangan (handenarbeid) membikin per 
kakas keperloean roemah tangga. Se 
karang oesaba itoe telah moelai keli 
hatan boeahnja, jang dibawah pimpi 
nannja toean Soelaiman. 

Ketjelakaan ngeri 

Bok Brahim, perempoean Indonesier 
soedah agak toea, djoealan wedang kof 
fie dan thee dipinggir roemabnja t Ha 
dji Sirad dipinggir djalan didekataja 
Pasar legi. Tidak tahoe apa sebabnja, 
pada malam Senen jl, zink atap roe 
mah ifos melajang, dan djatoeh me 
ngenai ,,. kepalanja Bok Brahim itoe, 
Itoe waktoe soedah tidak ingat lagi 
teroes dibawi ke z'ekenzorg, Anak 
oja jang masih ketjil dan doedoek 
disampingnja, selamat tidak kedjatoe 
han atap zink itoe, 

Jsvaansche Muloschool 

Sekolah Mulo-Djawa j:ng didirikan 
oleh , Vereeniging tot bevordering van 
het Neutraal onderwijs aan Inheem- 

moelai 1 Aug 1938 jl. telah mendapat 
subsidie dari pemerintah gouverne- 
raent. Sekarang ini schoolbestuur akan 
mendirikan gedong sendiri, jg akan 
didirikan di Panoemping, sebelah We 
tan dari Toegoe Nationael. 

Soerja — Tour ke Jaarmarkt 
Soerabaja 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besok Saptoe 8 October 
perLimpoenan , Soerakarta Raya" akan 
mengadakan exursie ke Soerabsja de- 
agan autobus.  Diantaranja akan me 
lihat jaarmarkt, ke Madoera, melihat 
kapal api, ke Grisse dan Ampel, Mo- 
djopait dil.nja. Di Soerabaja menginap 
|doea malam dan berangkatnja melalosi 
Tjepoe melihat installatie BPM. 

Kepertjajaan tahajoel jang menda- 
tangkan keroegian 

Penipoean jang sangat 
litjin. 

Meskipoen doenia telah banjak pe- 
nerangan, tetapi boeat di Solo masih 
banjax bangsa Indonesia jang pertjaja 
betoei dengan pengetahoean jang ha 
oja berdasar pada ,goegon-toshon" 
(tahajoel) jaitoe pertjaja pada kekoea- 
tan jang tidak njata, hanja oleh kare 
ag ingin berkoeara atau tidak joeka 
karena sendjata tadjam, jang biasa di 
namakan pengetahoean ,kaprawiran". 

Peda soeatoe hari seorang pendoed et 
desa Tapen (pinggir kota Solo)jg aga k 
mawpoe bernama Pa Kerto,ks datangan 
seorang jang belon dikenal, jang me 
ngakoe sebagaiorang tosa atau ,kjahi" 

jang tingkah lakoenja poen djoega ha 
loes seperti ,kjabi" djoega. Dalam per 
temoean itoe ,kjahi“ itoe menerang- 
kan, bahwa ia bisa membikin orang 
mendjadi koeasa dan kalsu dikenai 
sendjata tadjam tidak bisa loeka, Omo 
ngan ini agak berpengaroeh pada ii. 
kirannja Pa Kerto, karena boleh djadi 
sebelsemnja itoe soedah ada jang ka 
sih tshoe, bahwa ia bermaksoed djoe 
ga akan mentjari goeroe atau ,,me- 
goeroe” tentang pengetahosan ,ka- 
prawiran" itoe, 

Acbirnja Pa Kerto minta kepada 
»kjahi“ itoe soepaja dikasih peladjaran 
kaprawiran itoe, Si ,kjahi“ menerang 
kan, bahwa boeat menerimakan pela 
djaran itoe ia baroes bertirachat satoe 
malam dimakamnja ,Poetri-Tjempo“ 
di pinggir kali Pepe, jang letaknja 
sebelah Lor dari Manahan fkota Solo), 
dengan membawa. , . emas inten dan 
sedikit para boeat ,sesadji“ ateu 
»korban”, Sebab dengan mengorb.n 
kan barang jang berharga di makam 
nja Poetri-Tjempa itos akan lekas 
mendalam masoeknja peladjaran itos, 
dan kalau lebih banjak barang- korban 
itoe. lebih koeasa dan lebih koeat me 
nolaknja segala bentjana dan sendjata 
tadjam. 

Pada malam Djoemahat jl, Pa Kerto 
dan ,kjahi“ sama datang di makam 
nja Poetri- Tjempo, Setelah barang- 
barang jang berharga itoe ditempatkan 
didekatrja makam, maka seharoeanja 
si ,moerid" mandi di kali bikin soe 

tji "badannja, Tetapi ketika Pa Kerto 
kembali dari mandi, , , si ,kjahi" 
dan barang-barangnja telah kaboer. 

Kedjadian itoe oleh Pa Kerto di 
rapportkan kepada politie, Ini adalah 
satoe kedjadian, jang isi peringatan 
kepada semoea sadja, akan bahajanja 
orang memperijajai segala omongannja   orang jang beloem diketaboei kenja 
ta'annja, 

  

schen te Soerakarta“ ketika 1 Aug '37| 
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Moehammsdijah Kartasoera makin 

bergerak 
Dari pihak bestuur kita mendapat 

kabar, bahwa besok hari Myrad Nabi 
27 Redjeb (22 September) perhimpoe 
pan Moehammadijah tjb Kartasoera 
Solo akan mengadakan  conferentie 
wilajah besar dengan semosa groap 
dan grombolan didaerahnja, jg djsega 
akan dipimpin oleh consul dari HB, 
sebagaimana poetoesan congres di Ma 
lang baros baroe ini. 

Pada hari itoe, djoega akan diada 
kan ,tetakkan” bagi anak anaknja 
anggota dan pemboekaan polik:iniek 
jang didirikan atas oesahanja perhim 
poenan itoe sendiri, 

Menghormati Hoofidjaksa 
Barhoeboeng dengan :berentinja R, 
Moehammad Kabiran dari djabatan 
nja sebagai hoofddjaksa landraad di 
Solo, maka pada malam-Minggoe 3-4 
Sept. ini semoea prija ji /pegawai 
gouyernement di Salo telah mengada 
kau pertemoean, hertai mrat diroemah 
nja R. Ng. Soewardjo Ojojorahardjo 
doeroe basa di. Poenggawan Solo, 
gantoek mangormali toesan Kabiran 
itoe, jang moelai hari ini pindah roe 
mah di Klaten. 

Kesekatan Ra'jat den pendcedoek 
Menoeroet pelapoeran DV & maka 

dari tgl. 19 sampai 26 Augustus j.l. 
diseloeroeh gewesi Soerskarta 5 orang 
jang kena sakit (yphus abdonimalis 
dan ada seorang jang sakit diphtheris 
jang sampsi meninggal doenia, 

Lain dari itoe diterangkan, bahwa 
dalam kota Solo (19— 26 Aug, | djoem 
lah ada 49 anak baji jang dilahirkan 
dan 46morang jang meninggal doenia, Se 

Vendulocaal Indonesier. 
Atas oesahanja R. Ng. Sastrosoegondo 

gepensioneerde schoolopz'ener Kasoe- 
nanan, maka di Klaten dapst didiri 
kan tjabang filiaal dari vendulocaal 
.Centrum" jang telah setahoen ini 
didirikan oleh R. Soejono Danoewardjo 
bekas gouv, venduafslager di Keprabon 
Solo, 
  

Meskipoen indah, kalau ta'koeat, 
mendjadi pertjoema, .Meskipoen 
koeat, kalau ta'indah, koerang me- 
nariknja. Jang “sempoerna, indah 
dan koeat haroes'ada semoeanja. 
Dalami mesin Portable kedoea 
sifat terkandoeng dalamnja. Moe- 
dah “dibawa, indah" bentoeknja, 
njata hoeroefnja. Moerah harga- 
nja, tiap orang bisa: dapat. .me- 
milikinja. Moelai enam poeloeh 
roepiah, demikian ketjilharganja. 

Ald: Kantoormathines 

N.V, CARL SG HLIEPER: Haroet mu.     
  

  

 



     

  

       

      
      

      

     

  

     

      

   

    

       
    
       
      

    

      
     
         

     

   

  

    
   
   
   

   

   

    

   
   
   

  

   

   

   
   

    

   
88 doea, ada 

kambing. 

  

    

  

   
   

  

ada kelte mbek alias     
      

   

  

harg. 
h nggak sampai 2 meter persegi), 

stanggoeng nggak ada harapan boeat 
cekal diam disitoe. 

     

    

     
   

  

      
      

  

     

   lebihin 10 taoen: 
| Kalau soedah liwat 10 tahoen, en| 

| tanabija nggak dibeli boeat harga ting 
gi. wagaas, nanti ada orang mati baroe 

    

  

        
       
      

   

  

lagi, en berantakau. | 

toeli koelinja kasian, 
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apa boer, ke paj 

a sekalian. 
oeh, tah, teh sakitoe harganjatoe- 

e nggak sekali doea kali, tapi 
yen saben kali. Ie Nuh 

.... bang Badjat bangsa kelas 
ng falihans kalau dipandang of 

a nggak kaoeroes. Be 

    
    

     
    
     

   

    

   
   
   

   

  

   
    
   

     

     
    

  

   
    

   
   

    
     
   

  

          

    

   

    

  

    
   
   

  

    

  

    

   
   
   

    

   

    

          

  

20. toelangnj 
| al dik 

3 

Lana, Mr uit, 

Toehan mengoe 

na amainja, en 
oekoer manoesia dari| 5, 

'manoesia sekarang kira: ,ke 

'itoe kemoeliaan en kemiskinan 
'inaan“, "padahal “miskin boe 

tapi sengsara, en sengsara 
a, ma'loem orang hina 

e, a manoesia jang pjolong, 
ma'ejiat , , , enseposr" : 

nu, bang (Bedjat pengen lace 
oemaha arti perkoempoelan2 

matian ? Bisa njokong pamili boeat 
bawa kekoeboer orang mati, tapi ng- 

gak bisa djaga soepaja simati sesoedah 
m koeboer bisa tentram. Hoe dezs? 

omite kampoeng ada, perikatan 
eng2 ada, apa salahoja kita bi 
persatoean antara semoea per- 

an kematian”, Banjak goena 
ja boeat noentoet keringanan 

? ja lagi, boeat belitanah wa 
kaf en nog veel meer, “el 

. Empok Bedjat biar merasa tentram 

- nja nggak koeroegan, en bang Bedjat 
| kalau ziarah , ,, bisa kliroe, lo althans 

| kalau bang Bedjat nggak mati doeloean 

ia g dimoelai djam 

p djam 12 tengah 
amat dan soenggoeh

 

  

    
   

   

  

elas|malam Senen dan 
|. diadakan besloten vergadering, ber 

ng idoep berke|tempat di Arabische internaat , Koes 

Liat dikoeboe |tati“ IN ' : 
Kawi.Kawi, | malam Selasa 17-18 October akan di 

n laen laennja, Jadakan openbare vergadering bertem- 

ada kelas doea,ada|pat di societeit Habiprojo. 

camite persiapan congres, jang soe 
soenannja terdiri dari toean2 Abdul 

sccretaris, Moehbarah Sosogkar pen 
ningmeester, 
(Azan Abdat, Aboebakar Asgaf dan 
Nazir Jamani commissarissen, 

Toelang toelangnja nggak boleh nge be Ay 

“Ba... hit... , toslang2 smati jg |menoeroet sIad Ort“ diwartakan ke- 

  

. Miang meroepakan lelatoe lelatoe jang 
boel menembak bolak balik diantaranja 

k doeloe doeleenja dibsrantakin| 284 : 
kali 2 gbr —. Ikoempoei dan meloekakan 20 orang 

manoesia kelas kambing. menemoei dengan hebat. 

| er menoeroet isi kantong), nan terpaksa dioperatie setelah tiba di roe 

boer tjara rapi, pakaijjsin poen nienjoesoel oentoek dimin 
koes, diantar baik (takan pertolongan, : 

ng njamboet | 
osr manoesia mej 

tinggi renj 

Ipandjang dan ramai sekali. Achirnja 

.atinja, sebab takoet toelang2nja nanti | 

"Ikepada pemerintah Kasoenanan soe 

atjitoe ditjaboet, karena sekarang ini soe 
rIdah tidak ada crisis lagi, begitoe djne 
|ga peratoeran salaris korting 15 pCt. 

teljang diadakan ketika djaman erisis se 
'Ikarang ini soepaja ditjaboet, sebab 

di karang tidak lagi lebih moerah tetapi 
o|malah lebih mahal. 

|da pemerintah soepaja diadakan per 
njatoeran pensioen bagi djanda dari pe 

e|gawai negeri |(weduwenfonds) semoea 
Inja, 

  

   

  

nan banana 

a ps3e di Klaten. Ang 
oedah banjak, k.l. 50 orang. 

Ge 

Sonferentie besar P. A. I. di Solo 

“ Besok 15—18 Oct, !38. 
ihak bestuur kita mendapas 
ahwa hoofdbestuur dari , Per- 

an Arab Indonesia“ akan menga 
n conferentie besar, bertempat di 

lo dari tanggal 15 sampai 18 Octo- 
1938, jang selainnja dibadliri oleh | 
ota hoofdbestuur poen djoega 

| dikoendjoengi semoea wakil tja 
ang 17 tempat dan 6 tempat jang 

ip PAI. 
oe, Minggoe pagi, 

. Senen pagi akan 

  

di Pasar-kliwon Solo dan pada 

Sekarang ini telab diadakan hoofd 

ah Sjahbal voorzitter, Salim Erdit 

Manjoer Jaman, Ali 

' San Dila 5 

Tentang ketjelakaan hebat di Malang 

“2 Dalam pemasangan 
kembarg api. 

Tentang itoe pesta jubilsum, di 
Malang jang terberita membuwa aki 

tjelakaan itoe terdjadi tidak lama 
antaranja sebeloem kembang api jang 
aling belakang seikat ,panah api” 

   

  

Mana ang radio) menijatoehi di te- 
ogah tengah oraog banjak jang ber 

diantaranja terdapat 8 orang telah 

. Antara lain lain seorang anak lela 
ki beroesia 18 tahoen nama Willy Gal 
lert tertembak panah api itoe begitoe 
roepa sehingga hivgga baham ssbe 
lah kanaunja terlepas (poetoes) siap» 

mah sakit. Boekoer, sedang jang lain 

x Sea ee e 

Vergadering prijaji BB di Soto 

Vergadering PPB me- 
noendjoekkan perasa: 
an tidak senang dan 

: tidak poeas. 
Pembantoe M. menoelis : 
Pada bari Minggoe pagi jl. ini 

Pangreh Prodjo Bond“ ialah perbim 
poenan sekerdja dari prijaji B B di 
Kasoenanan dan Mangkoenegaran tja 
bang Soerakarta telah mengadakan 
leden-vergadering, bertempat diroe 
mahnja RT Prawirowadono onder- 
regent BB kota Solo, jang dihadliri 
oleh 50 orang anggautanja, 

Djam 9 pagi vergadering diboeka 
oleh R Ng Wignjosoekojo sebagai 
voorzitter seperti biasa menerangkan 
perloenja mengadakan v. rgadering ini 
Laloe secretaris membatja notulen ver 
gadering jang doeloe jang diterima 

'peratoeran naik pangkat dan peratoe 
ran gadji bagi prijaji BB di Zslfbe 
stuur Kasoenanan jang dianggap me 
njenangkan bagi jang berkepentingan, 
Hal ini mendjadi pembitjaraan jang 

vergadering dengan soeara boelat me 
ogambil poetoesan seperti berikoet : 

1. menerima motie jang diatoerkan 
kepada pemerintah Kassenanan, soe 
'paja diadakan peratoeran jang tetap 
tentang naiknja pangkat bagi prijaji 
B B jang terdiri 2 golongan, jalah ge 
diplomeerden dan ongediplomeerden 

2, mengatoerkan soerat permohonan 

paja peratoeran ketikaldjaman crisis ti 
dak memberikan salaris verhooging 

harga barang keboetoehan hidoep se 

3. mengatoerkan permohonan kepa 

Setelah, membitjarakan keperloean 
lain lsinnja jaug mengenai organisa- 
tie, maka djam 1,30 siang vorgade- 

4 'Djembatan besi Bajabang 

tg 10 September jbl ini. 
|” Pada oepatjara pemboekaan opisil 

gedeputeerde prov. raad Djawa Barat 

|dan Tjiandjoer, maka toean boepati 

baik, Agenda jang penting jalah soal) 

boeka opisi” : ANN 
Djembatan besi baroe dekat Baja- 

   

ini hadlir t.t, Loekman Djajadiningrat, 

sebagai wakil toean Gouverneur, wd 
resident Bogor, wd resident Priangan, 
para boepati Bandoeng, Soemedang 
dan Poerwakarta, wd regent Tjiandjoer 
dan masih banjak lagi, djoega dari 
fihak pergaoelan partikelir. 

Atas nama colleges van gecommi- 
teerden dari regentschappen Bandoeng 

Bandoeng berpidato menerangkan moe 
la moelanja djembatan sampai djadi se 
karang ini. Selandjoetnja jang bitjara 
toean wd regent Tjiandjoer. 

Beliau menerangkan artinja djem 
batan jg baroe itoe dalam kalangan 
perhoeboengan kota-kota.- 

Spr jg ketiga jalab directeur regent 
schapwerken Bandoeng. Beliau menam 
bah keterangan tentang soal techniek, 
tentang tjaranja kerdja meroepakan 
djembatan jg sekarang diboeka itoe, 

Kemoedian pidato directeur Tech- 
nisch Bureau Soenda, jg menjerahkan 
djembatan itoe dengan opisi! kepada 
je berwadjib. kran 

Sebagai penoetoep maka jg toeroet 
bitjara jalah wakil toean gouverneur, 
wd resident Bogor dan dd resident 
Priangan, SA 

Setelah oepatjara ini diadakan arak 
arakan ra'jat oemoem dari pendoedoek 
Bandoeng dan Tjiandjoer. 

Djembatan baroe ini letaknja dari 
Bandoeng kl. 2 djam, : 

Pandjangnja ada 86 meter, Jang 
merantjang djembatan terseboet jalah 
seorang gep. hoofdingenieur V « W 
Jiirgensen West dan dikerdjakan oleh 
Technisch Bureau Soends Bandoen 

Kekoeatan djembatan itoe ada 10'/, 
ton : djembatan terseboet bisa digowni 
kan bagi verkeer menoeroet djalan 
kelas 3, dengan asbelasting 3600 kg. 

Beaja djsmbatan itoe ada f 26 060 
Djembatan itoe dinamakan , Marta- 

uegara", jalah kepada namanja toean 
boepati Baudoeng almarhoem RAA 
Martanegara. f 

B:liau inilah jang mempoenjai tjita 
tjita akan mengadakan djembatan ter 
seboet. (Aneta) 

—0— 
PIPB melebarkan sajapnja 

Menambah sekolahan 
anak perempoean 

PIPB, bagian isteri dari PPBB da 
lam tempo jg achir achir ini selaloe 
melebarkan oesahanja terostama dalam 
menambah sekolahan sekolahan bagi 
anak anak peremposan. 

| Ketosa Pengoeroes Besar PIPB njo 
nja Datoek Toemenggoeng baroe baroe 
ini pergi ke Soematra Selatan oentoek 
menghadliri pemboekaan opisil dari 
Lagere Nyverheidsschool dan Mevrouw 
de. Jonge School di kota Palembang, 
Dengan djalan mengadakan pidato pi 
dato dan demonstratis menambah ke 
madjoeannja pare pendoedoek dalaw 
soal menjekolahkan anak anaknja, 

Dikabarkan lebih landjoet bahwa 
di beberapa tempat di daerah Boven 
landen soedah dioesahakan adanja 
huishoudeursussen. Poen di daerah 
Lampoeng njonja Datoek Toemeng- 
goeng akan beriobtisr mendirikan se 
kolahan seroepa itoe, Dapat djoega 
di Teloek-Betoeng akan lekas berdiri, 
(ANETA) 3 

Na ana 
Middelbare Landbouwschool Bogor 

Tjoekoepberoesia 
3Jatahoen, 

Pada hari Djoem'at tg 16 Sept. de 
pan ini Middelbare Landbouwschool 
di Bogor akan mengadakan hari peri 
ngatan berhoeboeng dengan telah 
tjoekoepnja sekolahan itoe beroesia 
35 tahoen: & 

Pesta peringatan aken dimoelai de 
ngan receptie pada hari terseboet di 
atas djam 10 pagi digedong MLS. Se 
lanijoetnja djam 11 diadakan sport- 
feesten. | Aneta) 

sem 9 

Djago-Parindra dalam Volkeraad 

Oleh Parindratjabang 
Solo. 

Pembantoe M. menoelis : 
Berhoeboeng dengan akan adanja 

15 Juni 1939 maka moelai sekarang 
boofdbestuur ,Party Indonesia Raja" 
telah memberi perintah kepada semoea 
tjabangnja, bosat madjoekan djago 
atau candidaat. Boeat Parindra tjab. 
8olo telah madjoekan namanama jg 
akan dimadjoekaa sebagai djago Volks 
raad, dengan dibagi 3 kiesdistricten, 
seperti berikoet : 

Kiesdistrict Djawa Koelon, toean 
teean: MH Thawrin di Betawi, mr. 
M Soemardi di Djokja, mr R Hindro. 
martono di Betswi, drRM Slamet 
Soedibjo di Betawi dan ir R Roeseno 

pergantian anggota Volksraad besoek 

si 

ia sosdah koerang lebih 5 

AIO ) : 
a mata sal 

| mata hing8 

| inja saia pakei ob3 

bosen kombali. 
MaK3 

obat mata Rohto 

mata. Obat mat 

Me 

SAMA KITA OENTOEK DI PERLIHAT- 
KAN, INI SOERAT MENOENDJOEK- 
KAN SESATOE ORANG JANG 
BERPENJAKIT MATA KEPADA 
DJALAN KASEHATAN. 

Pakailah 

SESOEDAHNYA 
pakal sat mata 

SORRAT POEDITAN 

a bengkak, 

t mata Rohtom 

gari itoe 

kepada oran 
Rohto soeng 

ORIGSINEELNJA DARI INI SOERAT ADA 

OBAT MATA 

OHTO 

    

boelan mendapat 
sakit 

tetapi sesoedah- 
ata saja 106 gem 

saja sanget posajikan
 

g' jang mendapat
 sakit 

gosh mossta4i
3? yekali. 
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Tt os dari naga 

Nas ny 
, 

  

Importeurs: JACOBERG, 

  

Kiesdistrict Djawa—Tengah tosan2: 
MH Thamrin di Betawi, dr. KRT 
Radjiman Wedyodiningrat di Pre:aa 
Oost—Java, mr M Soewardi di Djokja, 
mr. St Moehammad Sjah di Bstawi 
dan M Soetedjo Wirjowasono di Solo, 

Kiesdistrict Djawa Wetan, toean 
tosan RP, Soeroso di Modjokerto, R. 
Scekardjo Wirjopranoto di Malang, 
mar. R, Iskag Tjokroadisoerjo di Soe- 
rabaja, mr, R, Soesanto Tirtopredjo 
di Soerabaja dan nona mr, Siti Soen- 
dari di Malang. 

Setelah namanama diatas itoe di 
koempoelkan dan dibagi masing2 kies 
district, laloe dimintakan pertimbang 
an kepada semoea tjabang Parindra 
djoega dimasing masing kieadistrict 
itoe, jang laloe dimadjoekan oleh kie 
zers-Parindra kepada Raad dimasing 
masing tempat. 

Boeat keperloean itoe Parindra te 
lah mengadakan verkiezingscommissie, 
jang akan melakoekan propaganda 
dan actie boeat pemiliban anggota 
Volikerard pada achiroja th. 1988 ini. 

  

    

    

   

  

    4 KAN K :: 

X GERAK BADAN: 

  

  

Pertandingan daerah PSSI. 

Kemarin doeloe dilapangan VIJ di 
Poelo Pioen, Tjidengweg West, BtC.— 
telah dilangsoengkan pertandingan dae 
rah PSSI, ja'ni VIJ lawan Persib 
(Bandoeng). 

Pertandingan sangat apannend koeat 
sama koest, tidak salah terkaan orang 
bahwa dosa bonden itoe seperti anak 
kembarnja PSSI. dan kesoedahannja 
psen kembar, jaitoe 0—0. 

Verslag lengkap besok dalam Doenia 
Spart. 

Pertandingan persahabatan 

Kemaren dilakoekan pertandirgan 
antara Persib (Bandoeng) lawan Her- 
cules fkampioen dari VBOJ, di Poela 
Pioen djoega. 

Kansen sangat bavrjak pada pihak 
Persib, tetapi tidak djoega ada “hasil, 
tidak productief. Sebaliknje, sesoedah 
liwat tosroen minoem, Hercules me- 
noendjoekkan samenspel bagoes, dan 
dari kans? adajang berhasil, sehingga 
berkesoedahan dengan 1—3 boeat ke 
merangan Hercules. 

Persib tidak mempoenjai sehulter, 
roepanja, 

  

  

Pembantoe H, Bangkalan : 

Jang kita bcetoehi boekan toalisan 
pandjang lebar, tetapi berita berita 
penting jang disoesoen dengan singkat 
tetapi tjoekoep terang, 

Dari itoe djangan menjesal, kalau 
tidak semoea toelisan toean dimoest:- 
kan,   

Pa 
4 

at 
  

Baroe terbit 
  

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 

Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 
ingin mengetahoei hali pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 

      
      gi semoen jang 

   
ring ditoetoep dengan selamat 

di Bandoeng. 

ingin membafja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent) 

Bisa pesan kepada: 1 Administratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C, 
2. t. Choesen Agent Pemandangan Tiirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di 
Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. -5. AG. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6, t, Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Tas 
man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11. Dirdjosoebroto Taman 
Siswa Krawang. bi           

     



     

      
     

  

      

    
      
        
     

      
        
           
       

  

    

      
      

  

   

    

       
    

     
      

     

  

      

    

    
     
    

    

  

   

    

   
   
   

   

     
      
    

       

        

   

          

        

  

    
    

     

   

   

         

    
    

          

    

   
     

tgg. 3/4 Sept '38 g— 5 
.mengadakan rapat hitam 
“dan oendangan jg| 630 ', Pembatjaan sk. 

an memoeaskan.| 7,— malam Lagoe Hawaiian oleh 
| dibitjarakan 1. Pem Syncopators 

n 2 Pen an &Pengadjaran,| 8,— , Gamelan Seenda 
ahan 4 Pilihan Pengoeroes|10,— Berhenti 
“dan Rondvraag, 

sdahnja pembitjaraan pandjang Sela sa13 Sept. 

oleh sdr Doersaw, Soenardi dan 7.— pagi Legoe Arab 
Marcinu, maka laloe diadakanpi| 130 » Lagoe Tionghoa 

lihan Badan Kamitoea terdiri toean2 Oa Lagoe Soenda 

o|Arwasapoetra, Rd, Partawinata dan 8.30 , Berhenti 

”|Barlen, 12,— siang Lagoe Djawa 

Mereka adalah tt, jang telah berdja 12.45 ,,  Lagoe Minahasa 

'sa besar bagi T.S, 1.— lohor Lagoe Melajoe 

'Pengoeroes Tjabang terdiri dari| 130 »  Lagoe krontjong 
| T, Jarcinu-Ketoea, 2.— , Berhenti 

|, Barlen Penoelis b.— sore  Lagoe Soenda 

» R. Partawinata-Bendahari dan 5:30 , Lagoe Djawa 

tt: Ka Saring. Komon, Ali| 6.— » In den kindertuin 

2 an sebagai Pembantoe.| 6.30 , Pembatjaan sk. 

1 Bad in Pe ong terdiri tt. Kanta, 7.-- malam Lagoe. Krontjong 

an, Saring, Komon, Ali dan 71,80 , Lagoe Stamboel 

m, Moedah moedahan dengan| 8.— » Pemandangan Loear Ne 

att. terseboet berdirinja T.S. Ka geri oleh t. M, Tabrani 

kan koeat dan selamat.— 8,30 , Lagoe lagoe Minangka 

an bau aseli 
Welvsart ? FEtii— Berhenti 

: at persediaan militair. Poen hangar 

  

. Denai 

Kini di Kalidjati soedah ditoretes 
engan gedong2 jang mentereng2 boe 

terbesar soedah dapat di isi de- 
ngan ka al2 terbarg jang besar dari 

ng sedang dioesahakan 
g pipa pipa dan mem 

lari Pasirmoentjang, tiang 

 moelai tegak dipinggir       
    

   
   

  

   

  

   

   
   

    

    
    
     
    
   
   
    

   

  

   

        

   
    

     
    

    

     
    
   

    

    

   
    

   
    
     

   
   
    

     

   
      

  

   

  

- & Tanah, poen 

'ada sorenja, “dimoelai: djam 4 di 
terrein tsb, dimana ada satoe loods, 

— berkoempoel tidak koerang dari 1000 
| orang jang menghadapi hidangan oen 

—.. toek dibatjakan do'a dan keselawatan 
Sri Ratoe. 

Tontonan openluebt 

5 | Pada malam Rebonja, dimoelai djaml 
e 1 sore, beberapa bom dan petasan di 

      

ng, Najoeb dan lain 
3 doger tak ketingga 

  

Pe naa 
ai Kertak nja diadakan selama 

tan di Pendopo awedanan Soebang 
: n keramaian Najoeban, jang di 
Uhadik 'oleh beratoes ratces kaoem 

(psiiaji goebermen dan partikelir. 

: : Perajaan tiap tiap gekolah. 

| Tiap tip sekolah diseloeroeh R R 
. maoepoen sekolah Goeper 

Mean, ak 

    

:rigatiekantoor, t toeh 
h Ape listrik, f 

s|bissa dari oemmat Islam. 

:A duea orang propagandist Islam Tiong 

2 1. bosnjikan, menandakan segala tonto- | 
2 “diboeka, Diantaravja Bioscoop ga 

Ane C  Mogtasi 
Berhoeboeng dengan sdr J, Marcinu 

dikenakan O V, maka boest gantinja 
“sekarang soedah didatangkan doea pa 
mong bernama toean Doersaw dan 
toean Mpasi: : 

—G — 

. Openbaro Vergadering Prop, 
Jelam Tionghoa di 
“Teloek Betoeng 

As. 'bari Minggoe tg 4 Sept ber 
mpat di Centrum Theater soedah di 
gsoengkan openbare vergadering, 

ang mendapat koendjoengan jg loear 

Rapat dimoelai poekoel 9 pagi dan | 
dipimpin oleh t. Abd, Rachman 
sebagai voorzitter comite penerimaan 

Ihoa berasal dari Medan. 
Kedoea2oja ialah orang Tionghoa 

toelen, jang satoe bernama Hadji 
Abdos»l Samat dan jang lain 
bernama Moehadirim. 

H. Abd. Samat menerangkan pan 
djang lebar lantjar dalam bahasa Indo 
nesia kebaikan2 agama Islam, Sesoe- 

nerangkan bagaimana doedoeknja aga 
ma Islam, soepaja bangsanja djoega 

Imengenal agama Allah itoe. 
'Tosan Moehadirin menerangkan ten 

tang agama Islam di Tiongkok, Dia 
berbitjara djoega dalam doea bahasa. 
Disana sekarang ada 80 miljoen 
orang Tionghoa jang beragama Islam 
dengan 74 riboe boeah mesdjid. 
Peratoeran peratoeran Islam disana le 
bih sempoerna dari di Indonesia. 

Sesoedah pimpinan rapat memberi 
kesimpoelan, dan sesoedah diberi ke 
sempatan kepada hadirin oentoek ber 
bitjara, maka rapat ditoetoep poekoel 
satoe siang dengan selamat, 
Sajang, dari pihak Tionghoa sangat 

Pa jang hadir,   
  

   

   

  

   

   
   
   

   

  

   

   

   
   

  

SPECIALISTEN IN PHILIPS & 
, ATAN-MENTENG 

ODj. O-OEDIK 

  

engan adre 

A 
NDONES SCHE RADIO REPARATIE ATELI ER) 

moeka sigaren magazijn ADELAAR) 

Oo leh aa Nas owutaur jang tjoekoep pengalaman. 
1 ernah. "Tewnaral dea: ai PU radio-atelier SA 

Bagi. mareka ng odeat di “Petodio tetap bisa -berhoeboengan 
lama Petodjo-Oedik IV. No. 2. : 

wa s Hana aa miaklodii adanja. 

ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 
no: 20 (sebelah trambaan, di 

IV no.2 Genan tennis-baan) 
Tu — 8u 
bsu— bu 

  

dah itoe dalam bahasa Tionghoaia mej 

Ba 
T 
6.25 
6.40 

“1 
8.20 
8,40 

12.— 

  
  

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Bandoeng II 103: 
PLP 21, PMH 45, PMN, 

8 
PMH (45 M), Batavia II (190 M)., 

Bandoeng II (103 
'antorpos masih menoenggoej. 

sore 

” 

” 

» 
7,40 malam Berita berita soerat cha 

” 

» 

» 

9,— malam Gamelan Soenda dari 

11,30 malam Toetoep 

Ika malam Gamboes orkest ,Rozen 

Selasa, 
“PMH 45 M, Batavia II 190 M 

   

Lo d 'Melajoe dari piring 

Djawa Barat 
Batavia II 180 

enin12 Sept. 

M,) 
Studio - Orkest 
Gamelan Delanan Djawa 
Arab modern 
Mana Soeka 

bar dan dagang 
Krontjong modern 
Gambang Kromong 
Persoverzicht 

. Kaboepaten Boepati Ban 
doeng 

BMN29 

Toetoep 

13 Sept 

"|10,— pagi 

SRI 

hasa Belanda 

Peladjaran Beksa Bedaja 
dan Serimpi 

Selasa 13 Sept, 

S'baja Il, Golflengte 68 m, dan 1V 129 m 

8,30 pagi Gending gending Djawa 
Tengah dari piringan 
hitam 

3” 3 Toetoep 

Semarang Il Ill M. Djoeja 11 128 M, 
8olo 11 120 M. 

5,— sore  Lagoe lagoe Soenda 
530 Kinderorkest , TheSwing, 

Hawaiian Rhytms" 
810 Lagoe lagoe Tionghoa 

modern 
6,30 , Pembalasan soerat soerat 

Kepandcean 
0,505 Lagoe lagoe Bali 
7,— malam Berita soerat kabar dan 
ek tsig Membalas soerat soerat 

dan rapport rapport 
T RU Lagoe lagoe Tionghoa 

modern 
" kabar dagang 

7,80 ,. . Causerie oentoek kaoem 
Iboe £ 

NO“ Memperdengarkansoeara 
dari Miss Eulis 

8— , Klenengan gerding gen 
ding Djawa Tengah 

1130 , Toetoep 

Rebo 14 Sept. 

  
Soerabaja II 68 M dan IV 129 Mj. 

Golflengte 86,96 3. 

Selasa 13 Sept 22 

5.— sore Peladjaran Tembang Ma 3901 
tjapat modern 

630 ,  Plaatplaat lagoe Ambon 4930 
6.45 ', Chabar chabar dalam bajy,,— 

1,— malam Ka bangsa kera 6.30 p 

sik 8, — 5 erita pers 6,45 
Study ra » " : 

| Zender Y.D.G 8 slfengte 105 Pa Matan Soerakarta| 701 

Rebo, 4 Sept. ai 

7,14 
7,30 

1,30 

8,— 
8.10 
8,15 
9,30 

10.01 
10.40 

Carel van der Biji orkest 
Heinz Wehner orkest 
Viool Concert 
»Dichter und Bauer" 
Berita koera 
Paul Lincke en Walter 
Kollo 
Lagoe dansa 
Toetoep 

Belasa,13 Sept. 
agi 
» 

» 

» 

siang Lagoe lagoe Serieus 

2.— lohor Toetoep la... 
5,— sore  Kinderuurtje 1250 , 
6:30 5 Plaat?2 lagoe Hawaiian| 1.20 

645 »  COhabarchabar dalam ba| 1.32 , 
hasa Belanda dan berita| 2— » 
pers 220 , 

7.15 malah Plaatplaat lagoe Djawa| 2,30 , 
7,380 Pidato peri hal kesehaj 5.03 sore 

tan oleh Dr R Saleh 
Hofarts Keraton Soera| 6s —- » 
karta 8,30 

8.— ',  Plaai2 lagoe Djawa en 
815 ,  Tjlempoengan compleet| 7.20 , 
12,— 'Toetoep 

Tae 

RENJIARAN NIROM TIMOER | 230 » 
Djawa Timoer 9,20» 

Soerabaja I 81: Soerabaja II 95| 958 , 
Boerabaja Arcbipels. Zender 68 1001 , 
Djokja II 128 : Semarang II 111: : 

Solo II 120. h— 

Batavia I 157,89 m. Batavia Il 61, 
66 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Peladjaran gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
Melandjoetkan lagoe gra 
mophoon 
Toetoep 

Penjiaran oentoek kaoem 
iboe 

- Beberapa lagoe lagoe 
Matinee concert 

lohor Perkabaran 
Matinee concert 
Lagoe marsch 
Mengoelangi perkabaran 
Toetoep 
Albert Sandler's thee 
Concert 2 
Lagoe lagoe Hawaiian 
Film selecties 

malam Perkabaran 
Tentang penjiaran pro- 
gramma 
Concert . Nirom Ouintet" 
Avondwijding 
Melandjoetkan Concert 
Lagoe lagoe dari Weenen 
Berita koers 
Beberapa lagoe lagoe da 
ri Igor Strawinsky 
Teetoep 

B. R. V. 

Senen 12 8epi, 

a
t
.
.
.
 

Stadszender 

7,— malam Draaiorgel : Semoea zen 
ders 
Beberapa lagoe lagoe 
Penjiaran bridgen: Stads 
zender 
Penjiaran lagoe lagoe ba ) 
roe : Archipelzender 
Phohi Relay 
Lagoe plaat gramofoon 
Lagoe lagoe Hawaiian 
Ein Heldenleben 
De Comedian Harmonist 
Lagoe lagoe dari Afrika 
Selatan 
  

Toean akan berpakaianme- 
noeroet aliran zaman ? 

Kleermaker 

Datanglah “. Tjobalah 

NJAN FOO 
Merk NJAN JOO 

Kramat 66 Telefoon Wel. 2697 
    

Bandoeng II 108 M, 6,30 pagi Roeparoepa lagoe kron 

5.— sore Bobodoran Soeda , Djaka Ijong dan stamboel dari 
Talamoen" piringan hitam 

6.30 ',  Lagoe Gamboes 7115 ».  Toetoep 
LL malam Lagoe Melajoe tanah Se | Shaja II 68 m dan IV 129 m, Semarang 

- berang | It flim, Djocjall 128 m 
7,15 Tionghoa modern Solo IL 120m 
7,40 Berita berita soerat cha 5 : : 

bar dan chabar dagang| 5,— sore Gending gending Djawa 
8— , . Krontjong populair Tengah dari piringan 

8.15 »  Pembitjaraan tentang hitam 
on — Kitab Indjil 530 Peladjaran tembang oen 

9— Krontjong Orkest ,Sym| toek anak anak 
phonie Soerakarta“ Gg Njanjian dan dongengan 

1130 ,”  Toetoep : oleh dan oentoek anak2 

: PMN 29 7.— malam Berita soerat kabar dan 

Il— ,  Dihoeboengkan dengan kabar dagang 
penjiaran SRI, di Solo| 1,15 » Membalas soerat soerat 

12 — Toetoep dan rapport-rapport 
2 Gending gending Djawa 

PROGRAMMA V.O,K.L dan tentang nasehat ke 

: Gn sebatan 7 

Zender YDH. 7 golflengte 8,— »  Matjam matjam lagoe 
107, 53 Meter Tionghoa modern 

Senen 12 Sept 8,30 Gamboes Orkest, mem 
5,— sore Lagoe Soenda perdengarkan matjas 2 

5,380. ,.  Lagoe Djawa lagoe Arab 
6,— » Lagoe Toerki : .— Roepa roepa lagoe kron 

6.30, - Berhenti tjong dan stamboel 
7.— malam Berita sk Indonesia 11.30 ,  Toetoep 
2 Lagoe Anekawarna 
Ig Lagoe Soenda PROGRAMMA NIROM 
745 » Berita sk (Soenda) Penjiaran Barat 
8,— ,».  Peladjarar Gamelan Archipelz. 99 dari 11.— tjm 12.— 
ll—.»  Toetoep atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
Selasa, 13 Sept. 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

: : Oost dan Midden—Java: Soerabaia 131 | yy 
Pan sore  'Lagoe Melajoe dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- | & 
80» . Lagoe Soenda rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

ata parka, DARA Diokja 181, Solo 188, Tjopoe 186 
T— malam Berita 8. k. (Indonesia) Senen, 12 Sept. 
2 Lagoe Anekawarna 5.03 sore Alfredo Campoli 
AO. ip Lagoe Soenda 8,— Penjiaran oentoek anak 
145 , Berita 8, k, (Soenda) 640 , Berita disco 
8,— Pidato tentang binatang| 7.— malam Perkabaran 
8.30 ',  Lagoe Hawaiian 1,20 » Pemandangan programa 
845 ', Membalas soerat soerat| 7.22 , Orkest Carel v.d, Biji 
9. Gendang Pentja oleh| 7,50 , Pidato kedjadian kedja 

Sekar Pakoean dian penting dari Vader- 
10,— Toetoep landeche geschiedenis 

      

  

se aan Long Lah 
NA Ea Na “ 

    

b.— sore  Militaire Orkest — se 
moea zenders 

5.80 Penjiaran kepandoean — 
Archipelzender 

5.40 , » Beberapa lagoe lagoe — 
Stadszender 

6,— , Albert Sandler Orkest 
6,30 , Lagoe lagoe plaat gramo 

foon — semoea zenders 
6,45 Berita pers — Archipel 

zender 
7,— malam Legoe Zigeuner — se 

: moea zenders 
130 , Penjiaran tentang boe 

koe boskoe 
8,— Phohi Relay 
8.10 , Beberapa njanjian 
8,30 , Penjiaran tentang pertan 

dingan tennis 3 
8.45 , Lagoe lagoe dans 2 
KAU “4 Orkest 
9.45 , Symphonie : 

10,45 Joseph Sahmid 
lagoe lagoenja 

10,50 , Lagoe lagoe jang meng — 
gembirakan sebagai pe 
noetoep 

— Berhenti 
3 

Selasa, 13 8ept. 

7,— pagi Lagoe lagoe plaat gra- 
mofoon 

(30 Berita pers 
7,40» Melandjoetkan lagos la 

goe plaat gramefoon 
2,30 lohor Toetoep 
5.— sore  Vocaal 
530, Accordeon muziek 
8,— Cinema Orgelsoli 
630: 14 Beberapa lagoe lagse 
6,45 , Berita pers: Archipelz. 
8.45 , Lagoe plaat gramofoon:



    
        

  

     
   
   

      
      

  

    

TOERKI 2 
Wet pers di Toerki 

Dari Istamboel dikabarkan pada 
tanggal 16 7'38 oleh pembantoe ,,Al 

kepoenjaan pemerintah telah menjiar 
kan wet baroe jang telah ditetapkan 
oleh madjelis Nasional di Anggora 
tentang oeroesan pers, wet mana me 

politiek, diwadjibkan stor oeang ba- 
pjakaja 5000 pondsterling Toerki seba 

| gai borg. : 

IRAG 

Ketjelakaan jang sedib 

“Dari Biglai dikabarkan, bahwa te 
| Jah terdjadisatoe ketjelakaan jang sa- 
ngat sedih dipadang pasir Irag, jang 
mana telah binasa 3 orang. Ketera 
ngan kedjadian ini diseboetkan begini: 
Gouverneur kota Ramadi telah berang 

- kat menoedjoe ke Bagdad dengan 3u- 
tonja melalosi padang pasir Irag ber 
sama anak psrempoeannja dan seorang 

— #joetjoenja,Mereka telah kasasar dalam 
perdjalanan mereka beberapa hari Ia 
manja, sehingga achirnja didapatkan 
maitnja 3 orang itoe dipadang pasir 

Irag. 
— Perdagangan antara Irag dan 
23 | Jaman. 
' Pemerintah Irag telah toedjoekan 

. maksoednja akan memboeka kantoor 
dagang di San'aa Jaman oentoek 
mengadakan pernhoeboengan dagang 

| antara kedoea keradjaan tersebog,,dan 
satoe gama lain memadjoekan perda 

| gangannja dalam pasar pasar mereka. 

— SYRIE, : 

Congres Padvinder di Biloedan 

“ Dari Bairoeth tanggal 31 Juli '38 
dikabarkan, bahwa premier pemerintah 
Syrie telah boeka kampvuur dari 
padvinders Arab dari Irag, Mesir, 
Biasa dia Palestina jang telah perloe 
kan datang keBaloedan Syrie. Kamp 
yuar ini telah dihadirkan oleh semoea 
ministerdan pembesar pembesar Syrie, 
dan beberapa pembesar dari Demaccus 
dan Irag. Sesoedah diadakan beberapa 
pidato jg bersemangat, telah dilepas 

. ara beberapa ballon dengan di 
toelis nama negeri negeri Arab jang 
ter-eboet tadi. 
Kemoedian premier Syrie ialah Dja- 

ardan Bik telah diangkat seba 
toea moelia dari comite padvin 

    

-- 

| Mendirikan beberapa bibliotheek 
4 cemoem 

Madjelis Minister Mesir telah moe- 
fakatkan keloearpja begrooting 100 
riboe ponds:erling, goensa mendirikan 
216 bibliotheek oemoem di Cairo, Is- 
kandarijib, dan Port Said. 

, Djama'ah Ancaroel-hadj " 

Di Mesir, antara goeroe goeroe dan 
sebagian student dari universiteit 
» Azbar “ dan , Mesir “, telah di diri 
kan sebosah organisatie jg bernama 
» Djama'ah Ancaroel-hadj “. Maksoed 
ini perbimpoenan, ialah oentoek ber 
daja oepaja akan mengatoer adanja 
congres ditanah eoetji setiap tahoen, 
dan djoega goena ber'chtiar dengan 
matjam matjam oesaha, soepaja kaoem 
Moeslimin di Mesir menjampaikan 

.... 
roekoen hadjinja. 

Radja Faroeg hampir binasa 

Selamatnja radja Faroeg dari satoe' 
tembakan jg telah ditoedjoekan pada 
nja, membikin ra'jat Mesir dan seka 

: » Sgp kepada Allah atas selamatnja, 
Dari soember jang sangat Jipertjaja, 
kita mendapat kabar, bahwa hoofdb, 
Al—Irsjad Betawi telah kirim telgram 
memberi selamat kepada radja Faroeg. 

- Kita poen dari sini mengoetjapkan 
. #joekoer Alhamdoelillah atas i'mat 

ja kepada radja Faroeg ini, 

  

-No202 Senen 12 September 1938 

z Ba aa : 3 se eng m— —- 

| Lembaran 

: is. 3 - sa - 

Abram“, bahwa soerat kabar off.cieel| 

netapkan, bahwa siapa jang bendak 
: gen dagbiad atau weekblad 

— Jian kaoem Moeslimin mengcstjapkan| 

   

            

    

   

     

  

   

   
   

   

   
       

  

        

5: Penghasilan SJS, 

” Penghasilan dari SJS, selama boe 
lan Aug 1937 adalah II! 000 dan pada 
tahoen 1938 mendjadi 101.000, 

Pada 8 bnelan jang pertama pada 
1937 ialah 841,000 dan pada tahoen 
1938, 385,000. 

aa Dt 
Penghasilan SCS 

Dari Smg, dikabarkan penghasilan 
809 selama bi Aug tahoen 37 adalah 
248 riboe dan pada th "38 toeroen 
mendjadi 228 riboe. 

Pada 8 bl jang psrtama penghari 
lannja ada 1703 riboe ialah pada tb 
"87 sedang pada 1938 toeroen mendjadi 
1675 riboe, 

mn 

SOERAKARTA 

Politieke Commissie Parindra 

Pemb, M menoslis : 

Berhoeboeng dengan pergantian bes- 
tuur baroe maka Party Indonesia Raya 
tjabang Soerakarta djoega menjoesoen 
'politieke commissie jang baroe, dan se 

zitter, mr. RM Raspito Woerjaningrat, 
drs, RM Soekasno Troenokoesoemo. 
dr, R Soetamsi dan M Soetedjo Wirjo 
wasono anggota, 

Schoslbestuur A. V. M. O. 

| Telah sementara tahoen ini di Solo 
didirikan satoe perhimpoenan jang 
bermaksoed mendirikan sekolah per- 
tengahan, dengan nama ,Algemeen 
Voortgezet Middelbaar Oaderwij:. 
Sekarang telah mempoenjai mulo- 
school jang dibawah pimpinannja 
toesan Maladi sebagai directeur. Ada- 
poen schoolbestuur jang baroe, terdiri 
dari toean toean: mr. RM Widodo 

(|Sastrodipingrat voorz'tter, R, Soetardi 
Hardjoloekito secretaris-penningmees- 
ter, ir. RM Sadyatmo Atmohoedojo, 
dr. R Soeparman Tjokroatmodjo dan 
R. Soemodihardjo pembantoe, 

Hadiah bintang hari tahoen Radja. 

Pada hari Senen pagi 5 September 
ioi diroemahnja assistent-resident mr. 
J F.A, van Bruggen di Villa park 
Solo telah dialakau pertemosan off 
cieel oentoek| memberikan hadiah bin 
tang bersetoedjos hari tahoen Radja 
81 Augustue, dengan dihadliri oleb 
beberapa kaoem pembesar dan semoea 
toean toe-n jang mendapat bintang, 
diantaranja ada R. Wongsodinomo 
voorzitter dari cooperatie bagian batik 
  

Kita doega. maksoed pertjobaan 
oentoek memboenoeh radja ini, ialab 
pertama, barangkeli orang maoe mak 
soedkan soepsja Mesir mendjadi ka 
lang kaboet, kedoea barangkali orang 
'maoe membikin radja ini lebih-lebih 
mendjaga dirinja, sehingga beliau ti 
dak begitoe rapat bergaoel dengan 
rakjatnja, karena radja ini setiap hari 
Djoema'at keloear bersembahjang ber 

. Jeama ra'jatnja dari satoe masdjid dja 
mi' ke masdjid lainnja. 

PALESTINA 
0 G9 sem 

Organisatie baroe dalam perdjoeangan 
orang Arab Palestina, 

Dalam kalangan orang orang Arab 
jang berdjosang oentoek membela ne 
'gerinja dari politieknja Inggeris dan 
Jaboedi, telah di bentoek satoe orga 
nisatie baroe jg mengatoer plan2 bagi 
terroristen, 
“Antara tindakau2 jg telah diambil 

ialah meminta semoea pegawai bang 
sa Arab jg bekerdja pada pemerintah 
Inggeris berenti bekerdja, dan tosroet 
membantoe bangsa sendiri, 

Oleh seroean jg berpeugaroeh ini 
telah berhasil, dan banjak dari mere 
ka jg telah tinggalkan pekerdjaan 
mereka. Lantaran tindakan ini, telah 
imembikin kegemparan dalam kala 
ngan pemerintah Inggeris di Palestina. 
Begitoelah salah satoe sk. Mesir me 
ngabarkan,   

    

karang terdiri tt: mr. RP Singgih voor | 

2“ 

Bond jang mendapat kleine gouden 
ster dan R. Moehammad Kabiran jang 
'baroe sadja meletakkan djabatannja 
sebagai hoofidjaken dengan pensioen 
(groote zilverster). . 

Selawatan 100 hari wafatnja 
Dr. $ oetomo 

Pada malam Selasa 5/6 September 
ini diroemabpja mr. R, P. Singgih te 
lah diadakan pertemoean dari anggo 
tanja Party Indonesia Raya tjabang 
Soerakarta, oentoek memperingati dan 

  

dr, R. Soetomo voorzitter centraal-bes 
tuur Parindra di Soerabaja. Koerang 
lebih 100 orang anggota jang memper 
loekan berhadlir, Malam itoe diada 
kan slamatan dan sedikit pidato, jang 
laloe dibikin boebaran. 

Pemboekaan Clubhu'is I.M. 
Pada hari Minggos—pagi 4 Sept ini 

semoea anggotadari ,,Indonesia-Moeda 
"jabang Soerakarta (laki dan perem- 
'poean) sama berkoempoel di Mulo— 
-chool A.V.M O. dimoeka Sriwedari 
Solo, oentoek melakoekan pemboekaan 
clubhuis baroe. 

Perloe diterangkan, bahwa roemah 
besar itoe disewa oleh Mulo—school 
bersama2 dengan IM dan Parindra 
sebagai clubhuis, Boeat IM mendapat 
bagian tiap tiap Minggoe—pagi dan 
Kemis-sore fmalam—Djoem'at) 

Fancy fair t. b. c, 

Atas oesahanja semoea perhimpoe- 
nan kaoem poetri diS»lo, maka besoek 
malam Minggoe 8 October dimoeka 
ini di sociteit Mangkoenagaran dan di 
militaire scciteit Legioen akan diada 
kan fancy fair, dengan diadakan 
beberapa matjam pertoendjoekan dan 
restaurants. Keoentoengan bersih dari 
pendapatan itoe 100 pOt akan dider 
makan kepada perhimpoenan pemban 
teras penjakit t.b.c, 

Vergadering Natipy di Solo 

Poetoesan2 dan 306 
soenan bestuur. 

Pada hari Minggoe tanggal 4 Sep 
tember ini ,Nationaal Indonesische 
Padvindery” tjabang Soerakarta telah 
mengadakan leden vergadering ber 
tempat diroemah Tjokropradjan Pe 
ncemping '$olo, Bemoea anggota 
(djoega kaoem poetri) sama berhadiir, 

Djam 430 sore vergadering diboe 
ka oleb voorzitter seperti biasa, laloe 
diadakan pembatja'an versiag dari 
Jamboree Natipy jang diadakan baroe 
baroe ini, Dari pada postoesan jang 
boleh kita oemoemkan, jaitoe : 

|. centraal bestuur Nstipy tetap di 
Bandoeng, dengan tosan R. Ostita 
Natawirja sebagai voorzitter : adapoen 
soesoenannja diserahkan kepada voor 
zitter : 

2, kalau ,All-Indonesia Jamboreo” 
tetap diadakan ditahoen 1940 di Solo, 
maka Natipy tidak akan mengadakan 
Jamboree sendiri, tetapi kalau diatas 
itoe tidak djadi, maka Natipy akan 
mengadakan Jamboree sendiri di Tji- 
tjadas Bandoeng. 

S:telah membitjarakan keperloean 
lain lainnja, maka vergadering menga 
dakan pilihan bestuur baroe dari tjb. 
Soerakarts, jang sekarang terdiri dari 
tt.: Soedarjo voorz tter, Soensrto se- 
cretaris, Kawen dan nona Soemirah 
penningmeestere, Abdoerrachman, Par 
djan dan Soetono commissarissen, 
Samto kepala coemoem, Soelaiman pem 
bantoe kepala coemoem, Santoso leider 
Pandoe Moeda, nona Soemiraun leideter 
Pandoe poeteri (dengan dibantoe nona 
Osmijih dan nona Sarsini). Djam 6 
sore vergadering ditoetoep dengan 
selamat, : 

Pembitjarean soal kapok 

Pembitjara'an soal kapok soenggoeh 
sangat penting, boekan hanja di volke 
raad sadja, tetapi djoega diloear, ter- 
vetama- kaoem saudagar kapok dan 
fabrikanten, hingga pemerintah (ka- 
pokcentrale dari departement van eco 
aomiscbe ziken) telah mengirimkan 
ambtenaarnja datang dimana mana 
tempat boeat memberi keterangan 
soal kapok itoe. Baroe baroe ini toean 
Schade wakilnja kapok centrale terse 
boet diatas djoega datang di Solo 
dan mengadukan pertemoean dengan 
toean toean jang berkepentingan da 
lam hal ini, bertempat di kantoornja 
toean landbouwconsulent di Djebres. 

Party-cursus Perindra di Solo 

Dari pihak bestuur kita menerima 
programma dan agenda dari cursus 
jang diadakan oleh , Party Indonesia 
Rsya“ tjabang Soerakarta selama 3 
boelan (Sept-Nov, 1938), bertempat 
di clubbuis-Parindra dimoeka Sriwe 
dari, dimoelai djam 7.30 sore, seperti 
berikoet : 

Rebo-sore 7 Sept tentang economie 
oleh mr KRMT Wongsonagoro, 21 
Sept tentang erfelijkheid oleh dr R 
Soetamsi, 7 Oct tentang kesehatan 
oleh dr R Moehammad Saleh Mangoen   dibardjo, 21 Oet tentang politiek-oe 

menghormati 100 hari dari wafatnja | 

moem oleh RM Soedarjo Tjokrosis 
'woro, 7 Nov tentang partij dan ke 
'bangsaan oleh M Soetedjo Wirjowaso 
no dan 21 Nov tentang kunst & lite 
ratuur oleh RM Soetopo Wonobojo, 
Dalam waktoe 3 boelan di kemoedian 
ja (Dec Febr.) cursus diatas itoe di 
landjoetkan lagi dengan hal dan spre 
kernja oeroet seperti tt, jg terseboet 
diatas, djoega tg 7 dam 21 tiap tiap 
boelan. 

Vergadering Gerindo di Solo 
Boesoenan Bestuurba 
roe, 

Berhoeboeng dengan adanja soal jg 
haroes lekas dibitjarakan, maka pada 
malam Rebo ji. ini ,Gerakan Ra'jat 
Indonesia" tjabang Suerakarta telah 
mengadakan leden vergadering, ber- 
tempat di ,Gedong Permosfakatan 
Indonesia“ di Koesoemojoedan Solo, 
jang dikoendjoengi oleh semoea ang- 
gotanja, 

Djam 9 sore vergadering diboeka 
oleh t. Tasmoengi sebagi v.ce voorzit 
ter (vOo zitter berhalangan). Setelah 
secretaris membatja notulen dari ver 
gadering jang doeloe, maka t. Ismangil 
dipersilahkan bikin versiag keadaan 
congres ,Gerindo" di Betawi baroe? 
ini, jang laloe disamboeng pidatonja 
t. Tasamoengi jang menerangkan kea- 
daannja tjabang Garindo Soerakarta 
pada sekarang ini, jang hal ini patoet 
mendjadi perhatian semoea anggota. 

Setelah membitjarakan hal bal jang 
perloe bagi vergadering malam itoe, 
vergadering laloe mengadakan pili- 
han bestuur baroe, sebab jang lama 
soedah tjoekoep waktoenja setahoen 
berenti, Adapoen jang terpilih ialah 
tosan toean: Darmodisastro voorzitter 
Tasmoengi vice voorzitter, Ismail 1e 
secretaris, Soemadi Ie penningmees 
ter, Soejitno 2e secretaris penning- 
meester, Soetarjo dan Roedjoe com- 
missarjs3en. 

Lain daripada itoe djoega menjoe 
soen anggauta badan badan dari Ge- 
rindo, jang terdiri dari tt, Soegiatto, 
Handiman dan Ismangil (Pers), Ba 
sseki, Soepadi, Darman Soeharto (Ba 
risan Pemoeda), Soetarjo, Siswohar 
djono, Roedjoe dan Handiman (vak 
bond), Tasmoengi, Roedjoe Soepadi 
(pendidikan). Djam I tengah malam 
vergadering ditoetoep dengan selamat, 

Perlombaan boeroeng dara 

Disiarkan dari Soera | 
baja poelang ke Solo 
(2650 K.M). 

Sesoedahnja diadakan perlombaan |: 
dari Lamongan, Toeban, Djatirogodan 
lain lainnja, maka pada hari Minggoe 
jang laloe afdeeling AJPB di Solo 
telah mengadakan postduivensport la- 
gi, dari Suerabaja ke Solo jang djaoeh 
nja ada 250 K.M., jang ini mendapat 
badiah dari Prins BKPH Poerbonagoro 
di Solo, Jang toeroet ambil bagian ada 
27 boeroeng dara, jaitoe 16 dari koe 
roengan kepoenjaannja tosan De Jong, 
9 kepsenjaannja tosan Baay dan 2 
dari tosan Moll. 

Dari djoemlah sekian itoe sesoedah 
ja disiarkan di Soerabaja hanja ada 
10 boeroeng sadja jang datangnja di 
Solo menetapi waktoe jang telah di 
tetapkan, lain lainvja datang di Solo 
soedah lebih dari wektoe jang telah 
ditetapkan, 

Jang mendapat priji, jaitoe: kepoe 
nja'annja toean Baay (le prij:) jang 
ternjata bisa melajang tjepatnja 869,22 
M. per minuut, sampai jg mendapat 
62. pija. Dari 7e, sampai 10s. orij: 
kepoenja'annja toean De Jong (779,25 
M. per minuut). Deogan ini maks 
ternjata, bahwa boeroeng dara dari 
koeroengan kepoenja'snnja toean Bar y 
jang menerima Poerbonagoro prijs, 

Lezing tentang Voikstelling 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa besok hari Selasa sore 13 Sep- 
tember ini di gedong Raad ,Bale- 
Agoeng“ di aloon-aloon Lor akan di 
adakan lezing dari hal Volkstelling 
peritoengan tjatjeh-Djiwa oleh secreta 
ris dari commissie voor de Volkstel- 
ling dr. P. H, Angenent. 

2 

Conferentie Taman Siswa di 8olo, 

Beberapa poetoe- 
san penting, 

Berhoeboeng dengan adanja congres 
T. 8. dalam boelan November di Djok- 
ja, maka baroe baroe ini madjelis dae- 
rah , Padjang “ telah mengadakan 
conferentie, bertempat di gedong per 
goerocan T. 9, di Solo, jang dihadliri 
oleh wakilnja semoea tjabang dalam 
daerah itoe. Djam 8.30 30re pertemoe 
an diboeka oleh R. Moehbammead Ali 
sebagai voorzitter dari madjelis daerah 
seperti biasa, laloe membitjarakan be 
berapa bai, diantaranja : 

1. pelapoeran keada'ennja TS di ma 
sing wasing tjabang diperiksa dan 
pendapatannja ada baik pada cemosm 
nja, hanja ada 1 tjabang jang haroes 
diperhatikan madjelis : 

2, berhoeboeng dengan banjak moe 
rid keloearan T'8, tidak bisa mene 
roeskan peladjaransja, karena tidak   mempoenjai bisja, maka dipoetoeskan 

soepaja TS, mengadakan onderwij3- 
fonda : 

3. boeat bekalnja bekas moerid TS 
bagi permoelaan hidoep di masjara 
kst itoe poen djoega hareos diperha 
tikan Setelah dibitjarakan maka diam 
bil peetoesan soepaja 'TS mengadakan 
skeloearga fonde", 

4 vergadering menelapkan commis 
sie jang diserahi kewadjiban, menjeli 
diki boekoe boekoe jang dipakai oleh 
semoca pergoerosan TS soepaja sama 
dan djoega peil dari pengadjaran da 
lam semeea pergoeroean itoe. 

Setelah mengadakan candidaat jang 
akan dimadjoekan sebagai anggauta 
madjelis loehoer kepada congres jad 
maka djam 12 tengah malam vergade 
ring ditoetoep dengan selamat. 

— Gj was 

' Pabrik sepirtus terbabar 

Sebabnja beloem 
terang 

Dari Modjokerto dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa paberik sepirtoes , Wa 
tes" telah terbakar dan sebab sebabnja 
beloem terang. Apinja teroes menjala. 

Sama 0) tan 

Pabrik rami di Bojolali 

Akan diboeka kembali 

Dari Semarang dikabarkan oleh A- 
neta, bahwa tidak lama lagi pabrik 
modern goena rami boea onderneming 
Sokorame di Bojolali akan dikerdja- 
kan lagi. Pada psuanaman jang per 
tama banjak diperbatikan goena mem 
beri pengloeasan lapang kerdja kepada 
pendoedoek disitoe dan mengoentoeng 
kan industrie Nederland. 

Jang mendirikan ialah toean G,L, 
d'Abo, dari Brussel, direktoer Kui- 
tuurmij dalam exploitasi Dabolanden, 

—9 — 

Pengeloearan karet 

Boelan Akugustus 
Kantoor voor de Statistiek mengoe 

moemkan djoemlah pengeloearan ka 
ret boeat sementara waktoe: onderne 
mingsrubber dari Djawa dan Madoera 
5.109 ton, dari daerah Seberang ada 
7.129 ton. Karet pendoedoek 10.793 
ton. 

Dalam boelau Juli onderneming2 
memproduseer 13007 ton goena perse 
diaan dari karet pendoedoek dan ex 
porteurs didaerah Sebsrang a12 14.000 
top. 

Berita opisil 
Dari Bogor dikabarkan dengan opi 

sil angkatan moelai dari 21 Sept. '38: 
Dinaikkan pada Persendjataan dari 

Inpanteri : 
1. sebagai kolonel, jetnan  kolonel 

W. Sebilling di Weltevreden, dan R. 
T. Overakker, di Malang. 

2. sebagai majoor, kapten L.N.W. 
Vogelesang, di Koetaradja, 

Kepada onderletnan pensioen dari 
Militair Administratie F, van Berkum 
diberikan pangkat titulair letnan ke 2. 

Atas permintaan sendiri dipetjat 
dari djabatannja sebagai Adpokat dan 
pokrol di Raad Justitie di Semarang, 
Mr. Lie Osn Hoek, di Soerekarta. 

Atas permintaan sendiri dipetjat 
dari djabatannja sebagai Adpokat dan 
pokrol di Raad Justitie Medan, Mr. 
G. Kh, Liem, 

Kepada G.A. W. Ob. de Haze Win- 
keiman, goepernoer dari Groote Oost, 
diberikan perlop ke Buropa, dengan 
perdjandjian, bahasa ia meletakkan 
djabatannja pada pertengahan boelan 
November 1938. 

Pemberian diploma Pasar 
Gambir. 

Dalam standinheem 
scheNijverheid, 

Dalam kantoor ,, Keradjinan Bos 
mipoetra“ di Pasar Gambir te 
lah dilakoekan cepatjara oentoek 
pemberian diploma dan diantaranja 
dengan medaillenja kepada stand 
houders dalam bagian keradjinan anak 
negeri, 

Lebih doeloe Boepati Betawi toean 
Kaden Adipati Ario Hasan Soemadi- 
pradja toetoerkan dengan senang me 
wakili toean Resident Betawi oentoek 
melakoekan oepatjara pemberian di 
ploma dan medaille itoe, 

Di antara lain toean Regent njata 
kan berhoeboeng dengan pesta peme 
rentahan Seri Ratoe jang telah tjoe 
koep 40 tahoen lamanja, maka Pa 
sar Gambir oemoemnja dan Sub Co 
mite Keradjinan Boemipoetra choesoes 
nja djoega tidak ketinggalan oentoek 
toeroet didalam peraja'an itoe dengan 
memperloeaskan tempat pasar tahoe 
nan ini dan bagi tentoonstelling di 
sediakan tempat djoega jang lebih 
besar dari pada tahoen jl. 

Spr merasa poeas sekali, bahwa da 
lam tentoonstelling tsb banjak barang 
keradjinan jang bagoes. Poen diterang 
kan poela oleh spr artinja diploma 
jang akan diberikan itoe, Spr meng 
harap moecdah moedahan dengan ada 
nja diploma ini bisa memberi tjam 
boek kepada peroessha'an keradjinan 
Boemipoetra oentoek menjempoerna 
kan dan memperbaiki barang barang 
perboeatannja oentoek dipertoendioek   kan dalam Pasar Gambir depan. 
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Ternjata standboulers dalam itoe 

rogangan telah dapatkan diploma se- 

bagai dibawab ini: : 

L Mad Arip Bogor, 3e prijs medaille 

proenggoe, 2. Hadji Haris Suekaboemi, 

20 piji 3. Svekarta Soemedang, 2e 

p ii» 4. Mobamad Mocatar Soekaboe- 

mw), 2e piijs, 5. Toko Kabinangkiten 

Tasikmalaja, le piji 6. Vlecbtery 

»Lux" Tarik malaja, 2e p'ijs medaill- 

perak, 7. Nontji & Co Suerab:j3, 2e 

pij:, 8. R. Soerowidj: jo Dj"kj-karta, 

2e pijs medaille perut, 2! M Soe: 

bardjo Djokjakarta, 2e pij: medaill: 

erak, 10 Desabussbeud:cuolen PIPB 

Nan C, Ie pijs medaille perak 

sepoeb kefjil, Jl. A Cnajan Solo, 3- 

ia medaille proenggoe, 12. Radja 

Mardo Marzoeki Fort de Ke cx 2opiij . 

13 Tjveng Khoen Fue BCO.te py 

14 Karmani Semarang, 3” p'y3 medail- 

le proenggoe, 15 Opik G-tang B O— 

tweede piys, 16 Moh Affaudi Tasi: 

melaja 3e p”y3 medaille proenggoe, 17 

R M. Poedjoan Djokja,8e p y: medaili 

proenggos. 18 Scnoen en Ta-chenma: 

kery ,D2 Spm BC — lep y3 wedaill 

perak 19 Nyverheidecentinle BC.- 

E-rediploma, 20 Ejsen Sticbting BtC. 

le p'y: medaille perak sepoeb busa! 

21 M Ab Kohar Palembang, le p'y”, 22 

Tja Kee Djan Dj-para, tweede p'y- 

medaie perak, 23 H-dji Mohamau 

Bjarif Fort de Kock, iwecde p:ys me 

ille perak. 
s 

Ni Peta!caliephandel en Drogiste 

'ij ,Probitas“ Betawi le prijs, 25 Mae 

TjokrodissstrO Djokja 20 m1): medail 

le perak, 26 Acbmad Noer G yab 

Soerabaja 2e pH, 27 E opod Mauuv 

djaja 2e pi. 28 R Sastrodarsono 

Diokja, 30 prij: medaille proenggoe, 

29 Koo Kwau Kiet Den Passar le 

p'ij:, 30 Mobamad Ali Palembang 2e 

py,31J3 Nieuwkerk Bandoeng 2« 

p ij: medaille perak, 32 Toko ,Dj3 

wa" Batuvia CO 20 p'Y'. 33 Midden- 

Jsva“ Batavia C 20 p V5 34 Dalam 

roespgan tentoon'sollwg PO MER 

Bitavia O te orij: medaille perak se 

poeb besar, 35 E. Thein Bandoeng 

Ie p ij: medaille perak sepoeh besar, 

88 Tjstje Bogor 2e p:1)3 medaille pe 

rak (Aneta). 
— GO — 

SINDANGLAOET 

Comite Mi'raiz Nabi s. a. W. 

Tocan SL. menoelis: . 

Atu jnitiatiefsja Toean Wirasas 

tra, voorzitter POMPI tersingkat dari 

Persarikatan O-lama Madj-lis Penjia- 

ran Ilmoe, pada ddo" 8 djalan ke 9 

September ini boelan telah mendir 

kan Comite oentoek memperingati da 

menghormati Mi'raz Nabi sa W besoek 

ddo: 24 September "38. : 

Soesoenan Comite sebagai berikoet: 

Voorzitter: Dari Moehammadjj:h 

groep Sindanglaoet C/vToearSorm3 

ptawidjaja. . 

Seoretaris 1. Tocan Rd. Nonong dari 

: Pasoendan 

9, Toean Tatang dari Pasoen 

dan 

Penningm. 4 Toean Wisastra P O. 

Tentang penghormatan dan peringa 

tan itoe oleh Comite dirantjang dewi- 

kan 
Moelai akan mengatakan optocht 

anak anak sekolah oleh P.o. dau Mae 

hamwadijih. Kedosa mengadakan ee 

dekahan jg kiranja boleh dikata tjoe 

koep. Ketigs setelah itne teroes meng 

adakan IL-z'ugen, agar kaoem Mes 

min di Siudanglaoet, choesoes Mueel 

min se lndonesia, ada sedikit koerang 

dari berlainaa f£ h1m2 jg d-pat merec 

pakan sama peagakoeannj beda per 

boeatannja, betoel kiblatoja s- lab 83 

bakjanguja. betoel wetnja lain menger 

djakaonja erz: Kita setvedjoe dengan 

demikian tjaravja, memang berarti 

Jaagkah Csmite itoe satoe tindakan 

gema menosdjoe ketinggian Igama 

Islam dan deradjat segenap kaoem 

Moeslimin, 
Dalam pada itoe menoeroet audjoe 

rau voo)z akan mengoendarg prom» 

tor promotor jg oetama, dari mag 

masing Par'jj: 
Dari Persarikatan Oelama Kijai Ab 

doelbalim dari Madjaleogka, 

Dari Moehammadijsh Kijii Mbd. 

Tbojib (Koeningan). Dari Pasoendap 

toean Kd. Nonong. 
Maksoed Comite bagres! Boleh di 

tjatat oleh pendosdoek Sindanglaoet, 

kerena zctie demikian babaroe kedja 

dian, adat jang biasa satoe sama lain, 

Terimalab langkah Comite jang pen 

ting dan soetji ini! 
Hanja kita beran! Kewanakah Psr 

tai Nahdatoel Oelsma? Tech N O 

di Sindanglaoet ada besar artinja ! 
—— Oo — 

SOEBANG 

Moerid jang tertolak 

Perioe dioesahakan oleb 
initiatief partikelir 

Pembantoe menoelis : 
Sebagaimana kita telah beritakan 

bahwa di Soebang reg: Krewang pada 
taboen pengadjaran ini, tiap tiap se 
kolah teroetara Volksechool keban 
djiran moerid, sebingga mmenjebabkan 
beratoesan anak anak jg tertolak wa 

lauxpoen ada djoega satoe doea bagian 
sekolah jg diperloeas, tetapi toch dja 
oeh tidak mentjoekoepi, boektinja ti- 
dak sedikit jg tertolak. Sedang anak2 
jg tertolak itoe, soedah sampai oemoer 
nja haroes moelai mendapat peladja 
ran dan pendidikan, Sebab inilah jg 
akau meroegikan bagi masjarakat kita 
ladnnesia, jg memang soedah merasa 
baoves oleh peladjaran. 

wadjiboja pentjirta pentjinta bangsa 
lebih lebih mengoetamakan terbadap 
kepentingan itoe, dengan djalan me- 
ogadakan initiaticf dari fihak kita 
sendiri. 

S psrti baroe baroe ini, kita telab 
mentjioem chabar jang agak terang" 
babwa di Soebang jang akan mengam 
hil foitiati-f jaittoe Perhimpoenan , Nah 
ilatoel 'Oclama, oentoek menulong 

apak anak jang tertolak tadi, ds 
ngan djilan mendirikan Standaard- 
-etool. 

Kalau soenggoeb fihak NO mempvue 
:jai initintif demikian, patoet kita 
poedji dan kita dorong maksoed jang 
moelia itoe, 

B.gi f hak NO asal soenggoeh maoe 
bekerdja, kiravja moengkin ter'j p-i, 
vareba hawpir tiap tiap krivg NO 
mempsevnjal roemab pergoeroean sen 
tiri, seperti djoega NO Svebang mem 
poenjai roemah pergovroean tjoekoep 
vesar, baogkoe bavgkoe dau alat alst 
lainvja tjoekoep, walaupven sederba 
na sedang pagi pagi tidak terpakai. 
Dus boleh sigra dikoempoelkan seka 
lian anak anak jang tertolak itoe, 
sedang oentoek goeroenja jg bev»egd 
masih b3ujak jang menganggoer dan 
sanggoep. 

foilah soeatoe saat jang baik meno 
long sesama bangsa jang terlantar 
oleh pengadjaran jaog terdiri dan ter 
banjak anak auak desa jang oemoem 
oja koerang mampoeh. 

Tambahvja kemadjoean kota 
Svebang. 

Nama P, en T. Landen ta' asing 
lagi terkenal keseloeroeh doenia karena 
P.enT, itoe mama satoe My jang 
terberar dis loeroeb Indonesia, soedah 
tidak beran lagi semangkin toea oemoer 
oja semangkin tegoeh kedoedvekannja. 
Oleh karena poesatnja itoe my di 
Soebang: dapat djoega mendorong 

pesatuja kemadjoean kota @bebang. 
Terpjita itoe my sekarang sedang 
hiboek mendirikan gebouw jang amat 
besar dan tinggi, serta diatasnja di 
perkoeat oleh ijz3ren c»ostructie, ialah 
oeatoek menewpatkan Hoofi kantoor 
oja. 

Baroe baroe ini soedah siap gedoeng 
Europeese school jang tidak kalah 
besar dan indehuja, walaupoen isi 
moeridrja tidak berapa bapjak. 

Perloeasan pererdjaan Provincie 
dan R,R. 

Autokeuring di Soe- 
bang. 

Orang orang jang mempoenjai suto 
txi di Soebung semangkin banjak 
dan Soebang termasoek djoega station 
uja auto auto trxi dari mana mana 
temp-t, sehingga perioe diperloeaskan 
lagi oentoek stauapl:atenja, 

Kedoea kalivja jang perloe segera 
liadakan di Svucbang tempat menge 
Reur, soepnja auto au'o t xXx: Soebaog 
dan sed-erah P .n T L du, tidak 
begitue barjak mengel-carkau onkost 
.uwmana perloe au ovja mendapat ku 
ring ma'loem antara Pen T Landen 
Puerwakarta (tempat mengekeur) ber 
#jaoeb sampai 75 xm satoe djalar, Dus 
uewang beusinnja sekoerany koerang 
oja f 5 — beloem terbitoeng oepaban 
lan wang makan Soepir, kalau satoe 
kali bisa dapat, kalau tidak mesti me 
ageloearkan onkost lebih banjak lagi 

Pada boelan jtl. eigenaar2 suto tax' 
ssedah bersenang hati, karena menda 
pat chabar, Prouviucie Suebang akan 
wengadskan tempat mengekeur, teta 
pi roepanja maksved itoe dipoendoer 
kan lagi beberapa boelan, 

Harap sadja pembesar Provincie 
segera mewbueka tempat keuriog di 
Svebsng walsupuen soedah pasti ba 
Kal diadakan, tetapi minta segerunja. 

: Pendjegalan R. R. 

Didalam tahoen 1938 ini soenggoeh 
banjak boekaan di Soebang, R R. poen 
tidak sedikit pekerdjaannja, boektinja 
walaupoen tidak begitoe diteriakkan 
oleh jg berkepevtivgan.sekarang dapat 
anoegrah pendjagalan, jang gobouw- 
uja sedang dipekerdjakan, terletak di 
Kp: Tj paria desa Tjigadoeng.— 

Kepada anrvegrah ini, pendoedoek 
Soebang boleh bergirarg, karena nanti 
setelah itoe pendjagalan djadi, orang 
memakan daging tidak was2 lagi, se 

hat atau tidaknja itoe sidaging atas 
pemeriksaannja Keurmeester. 
Apakah lagi jg mendjadi kepenti 

ngan rakjst? 
Ocb, kalau kita seboet masih banjak 
sekali !   

Pen baba pa ena duet 
2 PE Aan Na 
Pe REA 

Maku oleh karena itoe, soedah sel 

   

  

   

              

Bier 

dari 

kem tjap dari 

koeat, kekoerangan 

perasaan sakit kapan 

  

            

    

van Vollenhoven soedah tersohar 

zaman dahoeloe boeat pakerdjahannja jang me- 

njemboehkan dan menjelamatkan boeat orang: koerang 

darah, merasa lesoe, tida bisa 

tidoer, dan orang jang baroe semboeh sakit keras 

Teroetama istri-istri perloe sekali minoem ini obat, 

sebab bikin tetap datang boelan, dan hilangkan segala 

datang boelan. Bikin tjepat djalan 

darah, sehingga paras mendjadi 

bertjahja. Djoega istri-istri jang 

baroe bersalin perloe sekali 

minoem bier Item soepaja 

segala kotoran keloear. Stout 

menimboelkan nafsoe makan, 

sedang didalamnja mengandoeng 

banjak sekali zat? makanan. Siapa 

jang tida bertenaga mincemlah: 

P 

ee, 
  

Anti nganggoer. 

Restaurant Soerakarta 
Baroe baroe ini di Soebang telah di 

berdirikan beberapa matjam peroesa 
baan oleh orang orang jg tidak keba 
gian boeroeh dan jg terpaksa kehila 
ngan vafzabnja dari pekerdjasn 

Seperti djoega telah diberitakan, 
bahwa doea goeroe Taman Siswa Soe 
bang ( tt. Srijino din Spepevo) men 
dapat Onderwij: verbod, sekarang tor 
an 8: ij no dapat memboeka restaurani 
dengau merk , Soerakarta “, wsluu 
poen tidak berkapitasl besar, tetapi di 
atoer jg agak modern dan serba bersib. 

Restaurant itos dikerdjakau oleh t. 
Siijono sendiri, dari masak bingga 
meladeni tamoe tamoe, Makavaunj: 
boleh tjoba: roeparja toean itoe bor 
kan banja seorang p-udidik anak anak 
sadja, tetapi poen ahli masak jg tidak 
kalsh enaknja, 

Dengan djalan demikian dapatlab 
ia hidoep dengan anak isterinja seper 
ti rediaksla, 

T.S jo dapat djoega meaggerak | 
kan dau memadjoekao djalan penghi 
doepsn kepada bebsrapa orang ngang 
goer dengan djalan mendirikan Was 
rchajj. Bbliotheek, membikin :etter 
letter, Reparatie dli. Dus seolah olah 
ia mengandjoerkan , Aati nganggoer " 

  
& 

Soerat berkala , barisan” 

di Menade 
Pada kita telah disampaikan soerat 

berkala jang beruama ,Barisao“ jang 
diterbitkan di Menodo jang keloearnja 
tiap minggoe dengen dipiwpin oleh 
tt. Geda dan nj. Dauban Walandcuw 
dengan maksoed akar memadjoekan 
rakjat oemoemnja, 

Kita mengoetjap terima kesih atas 
kiriman itoe, Moga moga pandjang 
lah hidoepnja, 

SIAP Pekalongan. 

m engadakan kamp 
Pada tanggal 6/7 September 1938 

SIAP tjabang Pekalongan telah me 
ngadakan kamp keloear kota jang 
terletak kl doeapoeloeh kilometer dja 

oebnja dari sitoe. Pengalaman dite 

ogah djalan mengandoeng pendidikan 

jang boekan sedikit, hingga dengan 

djalan demikisu bertambahlab kiranja 
pengetahoean bagi mereka. 

Dan poela pemandangan indah per 

mai, tjantik dan elokrja tjahaja sang 
soerja terang benderang, amat me 

ngembirakan sekali kepada anakanak 
pandoe, 

Bergoenalah kiranja sekali kali   memperdekatkan diri kepada Toehan, 

— Gg —   
  

Sa MIGAS Ca   

          

  

Maandblad Bergambar 

Dikirim pertjoemah kepada leden P 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Eur 

f5,— setaon alswa 12 nomer, 

bujaran doeloe : berlangganan pa 

Menyh 
ganan dapet rabat banjak berh 

Ingetlah, kalangan Regentschapsraa 

djadi lapargra adverlentie djoega.   

Besiuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Hargaabonnement boeat Hindia. 

f2,50 selengah taon stawa 6 nomer, pem- 
ling pendek setengah 

Lapangan bagoes dan ioeas oentoek reciame 

idapi hasil besar dan menjenangkan , 
'eboeng dengan djaman soesa. 

d atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

oleh Regentea, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa mea- 

Perminta'an langganan afiwa perfjontoan Pemimpin, 

fentie atawa tarief, serta masoek lid 

Batavia-Cenirum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3071 Wi. 

dari persaloean Priaji 

.P.B B. dan dibatja oleh langanan2 

opa. 

taon atawa 6 nomer. 
dan advertentie 

taricfnja rendah dan berlang- 

moeat adver- 

P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie,   
  

  

  

Lapisan emas disoengai Yslu 

banjak djoemlahnja 

Dowei dari Tsiteihar mengabarkan» 

bahwa sepandjang ssengai Jalu telah 

didapati lapisan emas bavjak Tempat 

nja dekat Palin dan Pokotu sebelab 

barat Tsitsibar, 

Ketjoekoepan makanan di Djerman 

Goena2 tahoen 
lamanja. 

Dari Neurenberg dikabarkan oleb 

Transocean, babwa menteri Walter 

Darre menerargkan depau kongres, 

bahwa Djerman ijoekoep makanaunja 

hingga sawpai 2 taboen lamanja bisa 

memenoehi keboetoehannja, 

Mdustrali “ng 

Pemogokan ditambang Australia 

Dari Sydney dikabarkan oleh Reuter, 

bahwa daja oepsja oentoek memper 
hatikan tambang tambang batoe bara 

gagal, Pemgokan oemoem jang dika 

barkan tg 6 Sept dimoelai pada malam 

bari. Segala koeli-koeli tambang di 

& 

  

daerah 'itoe tersangkoet semoeanja 

ketjoeali di Australia Barat jang tidak 

menggsboengkan diri kepada perga 

boengan boeroeb tambang disitoe. 
sma Dm 

Ckilia 
Pemberontakan di Chili 

Lebih dari60 orang mati 
Santiago, 9 Sept (KPH): 
Senast di Chili telah memberi pe 

kerdjaan2 loear biasa kepada Presi 

dent. Artoro Alessandri Pulma lama 
uja 80 hari, agar soepaja president 
terseboet berdaja oeprja oentoek me 
nindas keriboetan2 jang pada permoe 

iaaa wminggoe ini soedah mendjadi 
pewberontakan, sehingga ada lebih 

dari 80 orang mati, 

  

  

  

Lelang di Betawi 
Selasa13 September. 

Di roemah t, J Hoogewoud di Laan 

Trivelli 13 oleb Krijaen 
Rebo1l4September. 

Commissie-vendutie di Petodjoplein 
21/26 oleh Fenirs. 

Di roewah t, CJ Kok di G Holle 
Dierentuin 20 A oleh Krijuen 

Di roemah t. 8 Rsindersma di Gg 
Kp Ketapang 18 oleh F de Seriere   

Na AE LAMA Pas TE Ie Saba ea




