
        

      

   

  

DITERBITKAN OLBR   

       

    

   

Oa Aa 

  

      

    

     

             

    

Ultimatum 

    

Lima distrik disiapkan perang,    
| djoemlahnja (distrik Eger, 

| perang jang moengkin timboel. 

— Lain     
     

     
    

      

      

  

     
    
    

   

    
   

    

awai post orang Tsjecb diserboe 

tempoeran Henleinisten-Tsjech Ta 

Jitimatum peroe 
Pasoekan Soviet diizinkan melaloei daerah 

Dari Praag dikawatkan oleh Reuter, bahwa pemerentah Tsj Slowakia 

| telah memoetoeskan oentoek menjiapkan @ 

Nila Manan Doa, Ellbogen dan Kagen) goena 

dari pada itov dikabarkan poela, bahwa ketika ada insiden pada 

sore antara orang orang Djerman 

yan Sudeet didekat kota Aussig, ketika sa 

enoetoeran| melepaskan tembakan me 

: a-tembakan ini dijdjawab djsega oleh 

da diseberang soengai tadi, hingga 2 orang ditembak 

“Dikabarkan kemoedian, bahwa didekat kota Karisbad ada seorang sep 

post bangsa Tsjech telah ditembak oleh seorang bangsa Djerman 8u 

“ketika orang ini masoek dalam kantor posi oentoek menjerboe. 

so jang mendjadi koerban ketika itoe seorang pegawai post laiouja. 

2 dari fihak Djerman Sudeet 

  

golongan peroesoeh ditolak keras 

— oleh pemerentah 5 

  

S0 
  

  

  

iga 

  

distrik distrik jang semoea 5 

Sudeet dan Tejech, ada 6 orang 

   

  

eh dibentoe pers Djerman 

era “Djalan-djalan ditinggalkan 

Rakij 14 September 1938 
pan an Nana 

N 

  

1 5 Peta 2G 

negeri Czerny. Dalam kawat itue d- 
ngan djelas dan tegas dimadjoekan 
protest keras berhosboeng dengan 
tindakan tindakan polisi jang keras 
dan menoeroet pendapatan mereka 
tidak adil: : 

kan tindakan gen 

  

Poen djoega tindak 
darme terkadap anak anak sekolah 
dan lain lain orang jang tak berdaja. 

Diojatakan djoega, bahwa ketika 
pantserauto pantserauto itoe masoek 
kedalam kota, maka dengan keijam 
melepaskan tembakan tembakan kema 
na mana djoeroesan, 

  

Protest soepaja pegawainja dilepas 

Bsrhoeboeng dengan tindakan tinda 
kan jang kedjam demikian, maka pre 
test proteet itoe meminta soepaja ti» 
dakan tindakan seroepa itoe ditarik 
kembali, Tambahan poela soepaja pe 
gawai pegawai jang berboeat demiki 
an itoe dilepas dari djabatannja,    

  

  Ta ana AN ae ana 

2 | 

si : Djoemlah koerban keriboetan | peguwai peme | 
pera | Lebih 1 Asep ag TAPE 

pembesar mengoemoemj | H ebih landjoet oleh Reuter dari 

telah membeslag | Praag dikabarkan, bahwa kini djoew 

  

    
    

     
    

  

   
   
   

   

      

   

  

    
    

  

   
   
   
   
    

     

  

    

  

    

    

     

  

ang orang dari or 
pasoekan). Dalam 

sebisa bisa menjerang pe 
Wwai pemerentah. Poen di 

bah djoega soepaja orang orang 

man Sudeet sedapat moengkin 

rboe gedeeng gedoeng dan soe 

| didoedoekinja, hingga perhoe 

dengan poesat pembesar 

r bisa poetoes. 

astrasi akan menjerang besar 
besaran 

rman Sudeet ini tidak biea 

gkan hasil jang dibarap ba 
ja, jaitoe oentoex memoetoes 

“mengadakan plebisciet (pe- 

dengan mengambil -pendapat 

maka mereka akan bersama2 

an demonstrasi. Maksoednja 

moeman hoekoem perang 
sdian dikabarkan dengan sia 

oemat opisil, maka pemeren 
memoetoeskan oentoek meng 

| oemoemkan hoekoem perang diseloe 
.roeh distrik jang telah ada keriboetan 

“daripada itoe distrik distrik jg 
isiapkan kalau kalau ada perang di 

tambah dengan 3 djoemlahnja. 

3 Pembitjaraan wakil wakil 
2 dioendoerkan —. 

'Konrad Henlein, pemimpin golo- 
ngan Djerman Sudeet bersama lain lain 
W-kil, telah sampai didistrik Kger. 

     
     

   
        

    
   
    
       

   
    

  

   

  

|. wa mereka akan menoenda pembitja 

raan lebih landjoet dengan Hodza, sam 
pai Rebo tg 14 September. 

- Hoekoem diseloeroeh repoeblik 

NN — Tej Slowakia Pa as 

' Belakangan dikabarkan oleh United 

ress, bahwa Loekoem perang akan 
oemkan hari Selasa siang itoe 

loeroeh repoeblik Tsj Slo- 

diasoet soepaja drang | 

'perboeatan perboeatan golo- | 

Perloenja oentoek membitjarakan bah 

lah koerban dalam keriboetan tsb. di 
atas itoe mendjadi 9 orang. Sepan 

djang penoetoeran diantara mereka 

itoe ada 8 orang dari golongan Djer 

man Sudeet. : 

Pasoekan pemerentah mendoedoeki 
kota dan desa 

Belakangan dikawatkan oleh Trans 
ocean tentang keriboetan itoe, bah 

wa berhoeboeng dengan itoe maka pa 

soekan pasoekan pemerentah Tsj Slo 
| wakia dengan pantserauto telah men 
doedoeki beberapa kota dan desa. 

Lain daripada itoe dikabarkan djoe 
|ga, bahwa bentrokan .itoe paling be 

sarialah didistrik Eger, jaitoe antara 

Djerman Sudeet. 

Insiden di Aussig disimpan doeloe 

Pembesar pembesar masih beloemw 

barnja tentoelab telah dilepaskan 

tembakan tembakan jang hebat oleh 

fihak Tejecb. 5 
Dalam antara itoe berita berita dari 

Selasa pagi banjak djoega tembakan 

'nakanak sekolah dilapangan pasar. 

Berhoebveng dengan ini maka segala 

'toko toko didistrik Eger itoe dan kan 

'Itorkantor ditostoep, sedang anak anak 
'sekalah disoeroeh poelang. 

| Demonstrasi golongan Djerman 
AS Sudeet gagal 

| Demonstrasi-demonstrasi jang diran 
tjangkan oleh golongan Djerman Su 

'deet diantaranja pendoedoek telah di 

bocah moebil pada djam 9 pagi. 

| Kawat protest oleh pendoedoek   premier dan menteri oeroesan dalam 

pasoekan pemerentah dan golongan 

maoe memberi keterangan keterangan 

tentang insiden di Aussig. Tetapi ka 

distrix Eger mengatakan, bahwa bari 

tembakan jang dilepaskan pada bebe 

Irapa orang, antara lainlain pada a-|itoe kalau ada apa apa jang tidax di 

tjegah oleh pasoskan-pasoekan jang 
berkendaraan pantsersuto dan berpne 

tarpoetar dikeliling kota dengan 8 

| Gemeenteraad di distrik Eger me 

Ingirimkan kawat kawat kepada dr. 

Benesj, president Tej Slowakia, Hodza 

Ae Ane pendoedoek 
Berita berita jang belakangan me 

ngatakan, bahwa atas perintah partai 
golongan Sadeet, maka pendoedoek 
telah meninggalkan djalan djalan di 
kota itoe. Dalam pada itos pimpinan 
partai Sudeet akan datang ditempat 
itoe berkoempoel. Maksoednja akan 
mengadakan pidato tentang situasi 
dan akan dikepalai oleh Henjein. 

Dalam antara itoe kabinetpoen ber 
sidang tergesa gesa oenteek memper 
soralkan hal itoe djoaga, 

Sidang kabinet lergkap 
Belakangan dikabarkan djoega, bah 

wa sidang kabinet jang lengkap akan 
dimoelai hari Rebo ini djam 11 pagi 

Segala demonstrasi dan gerombolan 
dilarang 

Dari Praag dikabarkan oleh Reuter, 
bahwa segala pertemoean dan demon 
strasi dilarang diseloeroeh Tsj Slowa 
kia, baik dalam gedoeng jg tertoetoep, 
maocepoen ditempat lain. 

Ultimatum oleh Djerman Sudeet 
kepada Pemerent.h 

Dari Praag disiarkan oleh Reuter, 
bahwa pemimpin2 golongan Djerman 
Sudeet telah mengirimkan ultimatuw 
(seroepa anijaman) kepada pemerentah 
Tej, Slowakia jang 6 djam lamanja, 
ketika djam 5 sore. Anfjaman itoe ber 
hoeboeng dengan tindakan tindakan 
didistrik Sudeet. 

Dan minta soepsja tindakan tinda 
kan itoe ditjab»et. Sebab kalau tidak, 

tentoelah tidak akan maoe menang 
goeng djawab partai Djerman Sudeet 

ingini. 

Hoekoem perang minta ditjaboet 
5 kembali 

Dalam scerat antjaman itoe jang 
dikirimkan dengan bentoek telegram 
ditanda tangani oleh Frank atas nama 
Konrad Henlein dan Kuadt. Boenjinja: 

»Hoekoem perang itoe haroes de- 
ngan segera ditjabuet, Poen polisi ne 

geri haroes ditarik kembali dari dis 

trik distrik jang ada meerderheid 
orang Djerman.“ 

Poen dines dines polisi haroes di- 

pimpin oleh burgemeester2 dan ang- 
gauta gemeente dalam distrik itos'jang 

akan menanggosng djawab dalam 

mempertahankan keamanan oemoem. 

Gendarmeri dari segala tjabang dja 

  

-#fbiasanja | 

keadazn demikian ini. Moengkin djadi 
Lord Halifsx akan ikoet hadir djoega. 

dan Simon bersama Hoare akan berte 

  

keadaan normaal dan haroes mendja- 
lankan pekerdjaan2 jang normaal 
Lain dari pada itoe bagian bagian 
militer haroes tetep tinggal didalam 
kazerne dan haroes dipisahkan dari 
pendoedoek, 

Djawab pemerentah atas antjaman 
itoe 

Setelah kabinet bersidang jang 2 
djam lamanja, maka pemerentah me 
ogirimkan djawabnja berhoebseng de 
ngan soerat antjaman dari golongan 
Djerman Sudeet itoe, Konon kabarnja 
dalam djawaban itoe dikatakan, bahwa 
pemerentah tidak akan memenoehi apa 
jang dimaijoekan oleh golongan itoe. 

menoetoep goena moesjawarah lebih 
landjoet. 

Sesoedah sidang itos maka Hodza, 

perdana menteri Tsj Slowakia menga 
dakan konperensi dengan ambassadeur 
Inggeris dan Perantjis. 

Partai opposisi Inggeris dan 
situasi Internasional. 

Dari Londen dikabarkan oleh Reuter, 

bahwa premier Chamberlain telah 
mengambil tindakan tindakan goena 

menemoei pada siang bari ini pemim 

pin pemimpin partai opposisi boeroeh 

dan liberal perloenja oentoek meminta 
keterangan keterangan dari mereka 

tentang situasi internasional, sebagai 
dilakoekan djoega dalam 

Pada hari Selasa siang Chamberlain 

moe di Downingstreet No. 10. 

Pariement tidak bersidang 

Dari Londen dikawatkan oleh Reu 

ter, bahwa premier Cbamberlain mem 

beri tahoekan kepada Attlee, seorang 

lid parlement, bahwa pada dewasa 

ini tidaklah waktoenja oentoek menga 

dakan sidang parlemst, 

Sutton Pratt ke Tsj Slowakia 

Oleh Reuter dari Londen dikabar 

kap, bahwa telah didengar berita akan 

berangkatnja majoor Sutton Pratt, se 

orang jang toeroet dalam delegasi 

Inggeris di Praag, dengan segera. 

Maksoednja akan menjelidiki hal ke 

riboetan keribostan di Eiger dan Karis 

bad. 

Tindakan militer dan ekonomis 
oleh Perantjis 

Oleh Reu'er dikawatkan dari Paris, 
bahwa sidang menteri menteri telah 

menimbang pada hari Selasa pagi oen 

toek mengambil tindakan tindakan mi 

liter dan ekonomie, manakala timboel 

peperangan nantinja. 

Hitler ke Muenchen 

Dari Neurenberg dikawatkan oleh 

Reuter, bahwa Hitler pada hari Selasa 
siang berangkat dari Neurenberg ke 

Muerchen. Dari sini ia naik moebil 
ke Posrsalzeurg, ,kalau sekiranja si- 

tuasi sekarang ini mengizinkannja" 

- 

Tindakan ekonomis di Perantjis 

Kemoedian dikabarkan oleh Rcuter 
dari Paris, bahwa peroesahaan parti 
koelir telah menerima lijst dengan be 

berapa pertanjaan. Kepada mereka di 
tenjakan, kontrak kontrak apakah jg 

mereka akan bisa mendjalankan, ma 
nakala timboel peperangan. 

Lebih djaoeh didengar kabar, bah 

wa pengeloearan hasil hasil industrie 

jang paling penting dilarang. Poen 
djoega pengeloearan besi dan badja, 

bersama koelit, soetera, katoen, vlas, 
hennep, sisal. 

De Lawarr kembali di Londen 

Dari Geneve dikabarkan oleh Reu 

ter bahwa de Lawarr jang akan me 

Tetapi dalam pada itoe tidak akan| 

Directeur-Hoofdredacte:ir 

M, TABRANI 

Redactie telefoon No, 1440 Wi. 

Administratie telf. No, 1810 Wi. 

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri 

Laan Kadiman 4 telef, WI, 2620 

Harga lossenummer 10 cent 

erman Sudeet riboet dan meroesak-roesak 
kini telah kembali di Londen goena 
menghadiri sidang kabinet, pada 
tanggal 14 September, 

Keriboetan di Tsj Slowakia dan ke 
marahan pers Djerman 

Dari Berlin dikawatkan oleh Reuter 
bahwa pers Djerman keras marahnja 
berhoeboeng dengan keriboetan-keri 
boetan di Tsj Slowakia, 

Sk ,Angriff“ menoelis. bahwa pada 
ketika itoe djoega Hitler akan mengi 
rimkan peringatan ke Praag. Dan 
orang orang Tsjech telah mengambil 
langkah javg koerang baik baginja. 
Ujoemlah orang orang jang mati dan 
pendoedoekan militer didaerah Sudeet 
adalah tanda tanda jang menoen 
djoekkan bahwa Praag tidak sanggoep 
osntoek memetjahkan masjaalah ini 
dengan damsi. 

Henleinisten berboeat keriboetan 

Dari Praag dikabarkan oleh Havas 
bahwa dari Brezno (Schoenpriesen) di 
dengar kabar keriboetan jang disebab 
kan oleh Henleinist jang beratoes ra 
toes djoemlahnja, Jang Jiserang erang 
orang 'Tsjech jang berdjalan, Poen 
djoega mereka memoekoel moekoel ka 
tja katja djendela. 

Tembak menembak 

Poen djoega mereka itoe melepaskan 
tembakan2 jang dikembalikan djoega 
oleh fihak Tsjech, Achirnja pertem 
poeran laloe meloeas antara gerombo 
lan orang Djerman Sudeet dan orang2 
Tsjech. Seorang Tejech mati den seo 
rang Djerman Sudeet poen demikian 
dj ega. 

Hocfdkwartier Socialisten diserbos 
Djerman Sudeet 

Dari Cheb didengar kabar, bahwa 
kira2 1000 orang golongan Djerman 
Sudeet telah menjerboe hoofdkwartier 
kaoem Secialis, Hingga terdjadi per 
kelahian jg 3 perempat djam lamanja, 

Senapan kontra Tongkat 

Dalam perkelahian itoe golongan 
Henlein memakai sendjata api, se 
dang'orang orang Tejech memakai 
tongkatdan koersi goena membela diri. 

Pasoekan Henlein mendjaga djalanan 

Pasoekan Henlein ,F. 8.“ mendjaga 
djalanan dengan naik motorfiets sam 
bil melihatkan tanda swastika, Orang 
orang jang mendjalankan demonstra 
si ini memetjah2kan katja djendela 
toko toko kepoenjaan bangsa Tajech, 

Henleinist memboenoeh sep 
kantor post 

Dari Trinsaifen diberitakan, bahwa 
dekat Josebimetal orang2 Henleinist 
telah mevjerboe kedalam kantor post 
dan memboenoeh sep kantor post di 
sitoe, 

Henleinisten meroesak roesak 
dimana mana) 

Dari Acch dikabarkan, bahwa pa- 
sookan Henlein ,F.8,“ telah mengba 
lang halangi perdjalanan laloe lintas 
dengan mendoedoeki djalanan dan 
perapatan djalanan itoe, 

Lain daripada itoe dari Neudeck di 
terima kabar, bahwa 4.000 orang pe- 
ngikoet Henlein telah meroesak roesak 
tokotoko koperasi dan meroesak2 
hoofdkwartier kaoem socialis. 

Ultimstum Djerman Sudeet diterdjang 

Dari Londen dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa sepandjang penoetoeran 
kalangan kalangan sj Siowakia di 
Londen jang menanggoeng djawab, 
tindakan tindakan polisi jang soedah 
diambil itoe adalah perloe sekali. 
Oleh karena itoe ultimatum golongan 
Djerman Sudeet tidak dapat diterima. 
Diterangkan lagi, babwa tindakan tin 

dakan jang mentjegah itoo tidak akan 
meloeaskan kekoeasaan militer, melain 

kan tjoema memberi kekoeasean pada       bhatan haroes dikembalikan dalam 
7 

4 

wakili Inggeris dalam Volkenbond, polisi lebih dari pada biasanja, 
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LANDBOUW HOOGE SCHOOL 

Besok tgv 16 boelan ini orang akan 
memperingati tjoekoep oesia Middel- 

bare Langbouw-chool di Bogor 35 tb. 
35 taboen ! 

Svenggoeh tjoekoep lamanja oentosk 

membikin perhitoengan, balans. Hasil 

penjelidikan kita: boeah Middelbare 
Landbouwsehool tidak sedikit, 

. Dalam hidoepnja selama 35 tahoen 

itoe ia memboektikan, bahwa ia telab 

dapat mempersembahkan soembangau 

pada kewmadjoean pertanian dalam arti 

seloeas loeas kata. 
Dari itoe disini soenggoeh pade 

tempatnja: djika kita ikoet bergirang 
dengan bari peringatan tjoekoep oesia- 

nja 35 tahoea dari Middelbare Lind- 

bouwschool itoe, M ga moga iateroes 
meneroes dalam kesoeboeran | 

& 1 

Bagi kita, peringatan Middelbare 

-Landbouw-chool itoe ssedah tjoekoep 

oesiar ja 35 tahoen adalah satoe kesewm- 

patan javg sebaik-baiknja oentoek 
mendesak “pada pemerintah, bahwa 

soedah datang waktoenja oentoek 

mendirikan Lsnihcuw Hooge School, 
Sekolah Tani Tinggi. Sehingga seka- 

rang orang haroes pergi ke Nederland 

oentoek mengikoeti peladjarau dan 
didikan pada Sekolah Tani Tinggi 
itoe jaitoe di Wageningen, 

Orang djangan loepa ! 
Boeat kemadjoean Indonesia seloe- 

roehnja diboetoebi organisasi jang 
'serapi-rapinja tentang so'al bertjotjok 
tanam, baik beroepa pembsrian kete- 
rangan dan penerangan, maoepoen 

berwoedjoed bantoean ceang dau te- 

naga. Dan organisasi demikian itce 
memboetoshi personeel rendahan, me 
nengah dan... . tinggi. . 

Djabatan djabatan bagian rendahan 
dan menengah itoe dapat didoedoeki 
oleh mereka jang mendapat peladja 
ran dan didikan pada Middelbare 
Landbouwschool dan landbouw cur- 
su:82n dil,nja, akan tetapi djubatan 

bagian atas (leidende top bstrekkingen) 
praktis banja dapat dipegang oleh 
mereka jang keloearan Sekolah Ting 
gi. Dari itoe, mereka jang tammatav 
Middelbare Landbouwsecbool di Bigor 
itoe hanja dapat mendoedoeki pangkat 
Adjuaet Laundbouw-Consulent, se lang 
pangkat Landbouw-Oonsulent ada di 
tangan mereka jang keloearan Sekc- 
lah Tani Tinggi di Nederland, Keada 
an demikian itve praktis artioja begioi: 

Pangkat rendahan dan menengah ter 
boeka boeat tenaga Indonesia, sedang 
pangkat bagian atas praktis tertoe 
toep boeat tenaga Indonesia! 

Dari itoe, moga moga kegembiraan 
.. dalam memperingati tjoekoep oesianja 

Middelbare Landbouw:chool di Bogor 
35 tahoen itoe akan dipakainja oleb 
pemerentah oentoek lekas lekas men- 
dirikan Landbuuw Hooge School di 
Indonesia sendiri. 

Kita ketahoei, soal ini boekan soal ba 
roe, soedah lama dimadjoekan orang, 
baik didalam Volksraad msoepoen p3 
da kalangan pemerentab sendiri. Akan 
tetapi, apa salabnja, djika soal lama ini 
kita boeka kembali dan terses mene 
roes tetap dioesoelkan sampai diteri- 
ma baik. 

- Djika disini soedah berdiri Recbts 
Hooge Scbool, Gsneeskundige Hooge 
School dan Tecbniseh Hosogse School, 
apakah boekan selajaknja, djika disini 
“lekas-lekas.didirikaa Landbouw Hoo- 
.ge School? Boekankah Indonesia ini 
favah-pertanian ? Boekankah bagian 
.terbesar sekali dari pendoedoek ter- 
“diri atas bapa tani ? 
.. Dari itoe: Indonesia berhak mem 
poerjai Landbouw Hooge School 
sendiri ! Sau 

Ren MT, 

   

    

  

  

  

Cinema Palace 
' Pada malam ivi Cinema Palac: 
mempersew bahkan pertoendjoekan jg 
soenggoeh menarik, bersemangat dau 
memberi pedoman tjara2nja bekerdja 
kepolisian. 

“. 'Baeh von Stroheim, Louis Jouvet 
. dan Albert Prejan pada malam ini 
“akan! menoendj: ekkan kepand:iannja 
“jang beloem diketahoei oleh poeblik. 

Kiranja oemoem dapat saxsikan sen 
diri dengan datang di Cinema Palace 

- Onderwijs-directeur ke Soematera 
|. Kelak pada achir boelan ini dan 
pada permoelaan boelan jad. Directeur 
daripada Oaderwijs akan melakoekav 
erdjalanannja keseloeroeh Soematera 
'imoer dan Tapanoeli. 
“Pada tg. 24 September jad, toean 

Dr, PJ A. Idenburg akan bertolak da 
ri sini menoedjoe ke Medan. dengan 
diiringkan oleh toean @S, Sanders. 

.  ingpecteur didalam algemeenen dienst 
Garipsda Inlandech Onderwijs dan pa 
da tg. 9 Ootober kelak akan ditoeng- 
goe kedatangannja di Betawi, 

Penghasilan Pasar Malam Mr Cornelis 

Saperti diketahoei, beberapa waktoe 
jang laloe di Kebou Pala, Meester 
Cornelis telah diadakan Pasar Malam 
boeat keperloean Penganggoeran Ka 
nem Ibos dan Polikliniek Toeloeng 
Sakit dan Seng:ara, 

Dari pehak pengoeroes kita meneri 
ma berita, bahwa penghasilan bersih 
ada f 147203, 

Djadi berarti bahwa Penganggoeran 
Kacem Iboe menerima f 736.0: /, (50 
pCt.) demikian djoega Tuelveng Bazit 
dan Sengsara, 

Satoe penghasilan jang loewmajan 
ijoega, dan kalau diikoeti sering2 
rali, nistjaja banjak paedabnja, 

—. 9 — 

Pioniers-landbouwbediijf 

Sidang Dewan Ra'jat kemarin mem 
bitjarakan begrooting tambahan atas 

begrootirg 1938—1939 tentang pendi 
rian piomers-lanabuuwbediijf di 
Nieuw Guinea. 

Toeau Van Helsdingen tidak merasa 
keberatan terhadap pekerdjaan periu 
tisan itoe, tetepi ia minta keterangan, 

upa sebaboja dipilih pertanian getah 
Tosan De Villeneuve menguormati 

ujatan jang moelia itoe jang soedah 

sepatoetnja mendapat persetoedjoean 
cemoem. 

Kemoedian rentjana tambahan beg 
rooting itoe dipersetoedjoei boelat2. 

— O— 

Marine - Luchvaart, 

Memperbanjak 
pegawai. 

Dalam penambahan begrooting Ma 
rine boeat taboen 1939. pengeloearan 
eang boeat Hindia Belaada ditambah 

deugan f 30.100 — Keterangannja ara 
lah sebagai berikoet : 

Oleh kareas baojakoja pekerdjaan 
di Marine Luchtvaartdienst, disebab 

kan perloeasan dari constructis jang 

bersifat materieel dan mendalamnja 
tentang kapal kapal ocdara baharoe, 

“aki tidak heran bahwa ini semoea 
aja memakan ongkos jang banjak. 

Parsoneel jaig ditambahkau oen 

toek memenoebi perloeasan jai ialah 
L adju:ct-afleelingshoofl, 4 ambte- 
aar technik dan 2 klerk sedang dja 

batan boeat scheikuadig opz chter klas 

1 didjadikan echeikandige di Marine 
Luchtvaartsdienst dengan gadjih we 

uoeroet schaal no 38 dari BBL 1938 
(pensioengroep 1). 

Perobahan dari pekerdjaan ini me 
noeroet organisatie sangat diperloekan, 

dimana bagi mereka diboetoehi oen 

toek pekerdjaannja dalam lapang teb- 
aik, dan tentang penjslidikan dan 

keuring dari brandatoffen dan mate 

rialen boeat Marine Luchivaartdiensi 

pedo Atelier, Ta 
Dengan adanja penambahan ini, 

maka dibawah ini keterangan dari 

pengelosaran begrooting boeat 1938. 

1 adjunct sfdeelingshoofd f 6610 

4 ambtenaar tehnik 17 160 
Ll echeikundige 3.960 

2 klerk 720 
28 440 

af 1 sehsikundige 
opz chter klas | 210 
Tinggal 26 2Du 

atau dibikin gampang 26 200 
Staadplaatstoelage 1.300 
O-djoeng toelage 2 600 

Ada dikaudoeng niatan psda per 
moelaan dienst jaug haharoe dengau 
berdasar atas art.kel 105 akan mendja 
lankan tindakan diatas itoe, 

Binjai 

Pengangkatan Wethouders dan 
La. Wethouders. 

Pada hari Rebo, 21 September 33 
Ioelai djam 7 petang, digedoeng G- 
weente Koningeplein Zuid, Betaw: 
akan mengadakan rapat oemoem dar) 
pida Madjlis Gemeente goena meroen 
dingkan soal ,pengangkatan wethou 
lers dan plv wethoulere“, dan ,pe- 
ucendjoekan anggota anggota boeat 
berbagai - bagai raadcommwissies, ke 
moedian dilakoekan pertanjaan keli- 
ling, 

— (9 —.m 

Rectif'catie 

Berapa hari jl, dalam perkabaran 
dari Cairo tentang: ,Pemoeda Indc- 
nesia jang Pertama Sekali Menggondol 
Diploma dari Ezyptian Uaiversitys. 
ada terdspat kesalahan jaitoe: ,tjue- 
ma sajang sedikit ditaheen ini eutah 
karena apa, sdr. itoe tidak lagi men 
dapat nowor satoe“, pada hal sebenar 
nja setelah kami perloekan pergi ke 
Ezyptian University ternjata bahwa 
jang menang nowior satoe taboen 
ini dalam examen Fsculty of Arts 
section phil-sopby ialah sdr. M Rasjidi. 
Kesalahan ini ialah karena sdr. itoe 
ketika ditanja ta” maoe menerangkan 
bahasa ia jang nomor satoe, sebab sdr 
M. Rasjidi sangat merendah diri, tidak 
zoeka dipoedji poedji. 
Dengan ini k-chilafan itoe dibetoel 

kan, dan ssk jing memoeat kabar tsb   
  

diharap membetoelkan djoega, 
La i 1 : 

dan Marine Etablissement dan Tor| 

  

Disediakan Beker djoega. 

Seperti diketshoei, kemarin ki 
la memoeatkan ma'loemat Hoof | 
Comite psrajaan 10 taboen VIJ, 

- dimana antara lain2 bagi peng 
hormatan VIJ soedah tjeekoep 10 
tahoen oesianja telah diorganiseer 
heberapa pertandingan. 

Didalam berita kemarin itos di 
pjatakan, boeat pertandingan an 

tara anggota2 VIJ disediakan ha 
diah piala. 

Selain daripada pertandingan2 
antara anggota, poen Persis (Solo | 
dan VBO ikoet merajakan. 

Oleh sebab itoe, maka dari pa 
hak Hovf'icomite kita meneriwa 
berita, bahwa djoega boeat pertan 
dingan Persis — VBO ini dise 
diakan seboeah hadiah beker dari 
Firma Tjong & Oo. 

Patoet poela agakoja sekalila 
gi kita beritakan, bahwa pertan- 

dingan besar antara Persis de 

ngan V B O akan dilangssengkan 
di PoeloePioen, Tjidengweg West, 

Petodja pada hari Sibtoe sore 
tanggal 17 September dan antara 
Persis dengan V IL J pada hari 

Minggoe 18 September hari boe 

lan ini, 
Tentang pertandingan antara 

anggota, baiklab sidang pembatija 
djangan meloepakan tanggal dan 

waktoenja seperti soedah kita moe 
atkan beritanja dalam ,Doenia 
Sport“ kemarin,     
  

Doenia Gerindo 

Pendjelasan, 
Toean Mr, Muhamad Yamin minta 

disiarkan keterangannja seperti beri 
koet : 
Dalam soerat kabar ini, tanggal 12 

September 1938, disiarkan pekabaran, 
bahwa saja telah dipilih mendjadi 
Ketoea Gosrindo tjabang Djakarta. 
Selainnja dari pada tidak memperse- 
diakan diri oentoek djabatan jang ter 
seboet,djoega peremboekan tentarg hal 
itoe tidak pernah dilakoekan dengan 
saja. Kepada tjibang Gerindo Dja- 
karta telah saja beritakan (piliban itoe 
dilakoekan pada ketika saja tidak ada 
lalam rapat), bahwa saja tidak mene 
rima djabatan, walaupoen bagaimana 
djoega besarnja kepertjajaan jang men 
djadi alasan pilihan terseboet. 

1 2 

Landbouwschool 35 tahoen 

Telah mengeloearkan 
tenaga bergoena bagi 
masjarskat, Penjari- 
ngan jang teliti didja 
lankan. 

Sebagaimana dioemoemkan, pada 
hari Djoem'at 16 September 1938, Mid 
delbare Landbouwschool di Bogor 
akan mengadakan perajaan peringatan 
berhoeboeng dengan oesia 35 tahoen 

Paia tah ea 1903 di B:gor telah di 
lirikan sekolah tani sebagai instelling 
dari s'Lands Plantentuin, sebegai pe 
retas djalan dari Miidelbare School 
jaog kini berdiri tegak. 

Pada tahoen 19 3 sekolah tani ini di 
bikin mendjadi Middelbare Lanbouw- 
:chool, moela meela dibagi dalam kur 
sus boeat tiga dan doea tahoen, tetapi 
maksoednja soepaja tidak berbedaan 
jang besar dengan maksoed sediakala. 

Perhatian terhadap sekolah ini me 
ojenangkan : kita terpaksa menerima 
lienstverbandieerlinger, pemoeda jang 
30eka menerima toelage tiap tip bl. 
dimana setelah 5 taboen minta peker 
djaau teroetama di Landbouwvwoorlich 
tingdienst., 

Daftar pengadjaran didjalankan da 
lam doea djoeroesan, pertama sifat 
sekolahan tetep sebagai vakschool, 
k:doea kalinja kita mengadakan kon 
sessi konsessi dengan bagiandjabatan 
goerpermen. 

Oleh karena kita mengetahoei, bah 
wa lh karenanja lantas timboel 
soeasana jang tiduk sehat, maka pada 
1920 diadakan perobahan, Pengadjaran 
dilosaskan dan sifst dari Middelbaar 
vakeehool dikembalikan sebagai sedia 
kela. 

Dididiknja poela middelbaar perso 
neel boeat B schw.zen. 
Sekolah MLS jang telah diperbsiki 

itoe menerima moerid moerid keloea 
ran dari HBS, AMS dan MULO, Kita 
mengharapkan MLS itoe mendjadi 
Koloniale Landbouwschool seperti di 
Deventer boeat orang orang Belanda. 

Peladj ran diberikan oleh 5 goeroe 
akademis jang tetap dan boeat semen 
tara 10 goeroe. 

Djoega peladjaran praktek menda 
pat perobahan, dengan pembelian ta 
aah, maka moerid mouerid bekerdja di 
tanah sendiri. Setelah 1926 moerid2 
dalam pakansi 3 minggoe ditempat 
kan diondernemingen. Pada tahoen "33 
diperloess mandjadi 2'/, b .elan. 

Perhatian dalam tempo 10 tahoen 
makin besar, hingga permintaan ada 
toedjoek etau delapan kali dari tem 
pat jang disediakan. Oteh karena itoe     | ,lwaka lantas diadakan penjaringan jg 

      

  

2 leerkrachten 

Sollicitaties : 

GEVRAAGD 
met 

a) persoonlijk met 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, 

H.LK.- diploma. 

  

  

BIJWERKEN : 

(E.L.S, H 

(MULO,. H.B. S., 

KETERANGAN:   
KURSUS KLEIN - AMBTENAAR 

Moerid-moerid sekolah rendah. 

Moerid-moerid sekolah menengah. 

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

Sore 430 — 6, 

  

.LS. dan toelatingsexamens) 

A. M.S.) dalam Wiskunde, Natuur- 

kunde dan Bahasa,     

teliti. Didalam melandjoetkan peladja 
ran ditilik dengan keras kekoeatan 
masing masing moerid dengan watak 
nja, Pengeloearannja berhasil hanja 
60 pCt. 

Dalam 25 tahoen dari 1913 hingga 
1938 jang mendapat diploma ada 439 
anak, terdiri atas 338. Indonesier. 80 
Europa,:23 Tiongbwa. 

Djika dalam perajaan ini kita me 
aapjakan apa hasil dari pergoerosan 
ini, dapatlah kita njatakan dengan 
adanja adjuactrlandbouwconsulenten 
di Lindbouwvoorl chtingdienat. Djoe 
ga pada Bo-chwezen sekolah ini mem 
beri tenaga jang besar artinja, 

Hanja oeroesan jang intern dalam 
pekerdjaan itoe memaksa perpetjahan 
dalam pendidikan di Malang boeat 
boschopz cbter dan jang di Bogor boe 
at boscharchitect kedoea doeanja di 
persatoskan dengan 3ekolahan jang ter 
sendiri, hingga MLS bagian boseb 
bouwklasse pada tahoen depan akan 
diboebarkan. 

Hasil boeat bangsa Europa ada me 
njenangkav. Betoel dari mereka ada 
65 oreng jang mendapat pekerdjaan 
dengan gadjih jang besar tetapi boleb 
diharap perhatian akan lebih besar, 

Bikin penning speda palsoe 
Kemarin telah diberitakan di Pon 

dok Gede daerah Bekasi dosa orang 
telah ditangkap sebab diketahoei oen 
toek mentjari hasil mereka soedah 
membikin penning speda palsoe de 
ngan didjaeal setengah roepiah boeat 
satoe penning. 

Oleh Landraad Meester Cornelis per 
kara ini telah diperiksa, itoe doea o- 
rang terdakwa nama Saih dan Namin 

Kedoganja akoei kesalahannja. Ter 
dakwa petima akoe ia jang bikin 
itos penning palsoe, karena ja ta' 
mempoenjai pekerdjaan meski ia telah 
beriechtisr kemava mana tempat, se 
dang ia memposenjai anak dan isteri. 
Meski demikian pekerdjaam jang ter 
larang itoe beloem berhasil banjak, 
baroe sadja lima penning jang lakoe 
soedah ditangksp. 

Terdakwa jarg keloea mengakse 
ia hanja toekang menawar pawarkan 
dan mendjoeal. Ia tjoema baroe men 
djoeal limu penning. 

Beberapa saksi jang membeli pen 
ning i:oe diperiksa dan akoe mewmbe 
li penniog itoe dari terdakwa, kare 
na penning itoe lebih moerah dan 
tidak tahoe ada penning pal ce, 
Hakim lalse poetoeskan masing- 

masing dihoekoem lima boelan. 

(Rp), 
— c) zam 

GEMEENTE?AAD BETAWI 
BERSIDANG 

Peratoeran baroe tentang air di 
terima dan kedoea amende- 

ment Kleefstra ditolak 
(Sambvengan kemarin) 

Sebeloem sampsi pada pertanjaan 
kel:ling, maka voo1z. mengoemoemkan 
bahwa pengloeasan djalan Goenseng 
Sabarie itoe telah dimasoekkan dalam 
programma gemeente. 

Gemeente dan malaria 
Ketika diadakan pertanjaan keliling, 

maka t. Levert menanjakan tentang 
penjakit malaria di Priok. Ditanjakan, 
apakah dalam bal ini gemeente mem 
poenjai salah ? 

Voorz, mendjawab, bahwa dalam 
hal ini gemeente tidak mempoenjai 
oeroesan apa2. Jang mengoeroes hal 
itoe ialah huvenbedrijf. Havenbediijf 
bekerdja bersama sama dengan gemeen 
te dan dibawah penilikan DVG. 

Toean Ohler memoedji kerdja po- 
lisi jang giat dalam mengatoer perdja 
lanan laloe lintas dan djoega halnja, 
bahwa peratoeran menentang soeara 
berisik didjalanan. Lagi poela peker 
djaan memotong pohon2an akan: me 
moedahkan perdjalavan kendaraan jg 
tak perloe lagi memboenjikan  toeter 
nja kalsu pagar2 itoe dipotong daoen   daoennja jg mengbalengi perdjalanan 
laloe lintas itoe. 

  

Vvorz. mendjawab, bahwa hal ini 2g 
akan diperhatikan. Tn 

Toean Tnamrin menjangka, bahwa 
Voorz, tentoelah soedah akan bersedia 
kalau2 nanti diadjoeken pertanjaan ten 
tang malaria itoe, sebagai terboekti de 
ngan pertavjaan t, Leveri. Laloe voorz, 
mendjawab bahwa memang gemeente 
mengira ada pertanjaan tentang hal 
itoe, Tetapi kalsu sekiranja mendjaga2 
bahwa djangan sampai ada toedochan? 
tidak Jaru toedoehan itoe ialah keloear 
pja dari t. Thamrin sendiri. 
Kemoedian lid ini membitjarakan 

soal penerangan dalam gerobsk pem 
bersihkan gemeente, jg kini tidak boleh 5 
reloear sebeloem ojam 6 sore. Sebe- 
lvem 'itoe keloearvja gerobak2 itoe - 
djam 5 atas permintaan koeli koeli 
gemeente, 

Tentang pertavjaan t, Dachlan, ma 
ka v0012, mendjawab bahwa pegawai 
boleh diam di Betawi ataupoen di 
Priok. Ketika toean Levert menjesal 
kap, bahwa seakav2 toean Thamrin 
mendakwa dakwa berhoeboeng 
dengan soal malaria itoe, maka t. 
Thamrin mengatakan, bahwa ia tidak 
mendakwa apa apa. 

Voorz, poen mengatakan, bahwa ia 
senang, sekalipoen dikatakan djoega, 
bahwa ia tidak senang berhoeboeng 
dengan katakata jang dioetjapkan 
oleh tosan Thamrin. 

Tentang so'ul brandweer jang di 
moeat dalam soerat soerat kabar jang 
dimadjoekan oleh tocan Mentel, maka 
dikatakan, bahwa artikel artikel dalam 
soerat kabar itoe tidak tepat dalam 
mengoepasnja. Berhosboeng dengan 
itoe, muka soedah diadakan koemisi 
oentoek menjelidiki dan boleblah nanti 
akan ditoenggoe. 

  

Permintaan diri 
Kemoedian voo1z.. mengoetjapkan 

kata perpisahan berhoeboeng devgan 
akan berangkatnja anggauta2 lama 
itoe nanti tg 20 Sept jad. Dalam pida 
to ini digambarkan pekerdjaan ge 
meenteraad jang laloe. 

Poen dioetj-pzan terima kasih kepa 
da mereka jg telah bisa bekerdja ber 
sama sama, lebih lebih oetjapan itoe 
ditoedjoekan kepada dr. Kryadoe jang 
mendjadi piwpinan fraksi dan jang 
tidak kembali lagi. 

' Dan masing masing poen memper 
goenakan kesempatan oentoek mergoe 
tjapkan terima kasih atas nama fraksi 
pja masing masing. 

Sidang ditostoep djam 10 malam, 
—O — 

Badi es. dalam perampokan perkara 
di Tjipinang Melajoe 

Eadi ea. kemarin di hadapkan di 
Landraad- Mr Cornelis oentoek men 
dengar poetoesan dalam perkara pe 
rampokan diroemahnja H Seman kp. 
Tjipinang Melajoe, 

Sebagai telah diwartakan hoekoe 
man apa legi jg ini terdakwa Eadi 
akan dihoekoem sebab hoekoeman 
manpja soedah hoekoeman gantoeng, 
Demikian poetoesan Lavdraad 'kema -—7— 
rin, boeat ini perkara Kadi jg di 
ratkan telah dibebaskan, demikian Ia 
io2 kawannja poez dimerdekakan da 
lam ini perkara. (Rep) 
  

Boeat Toean poenja KESEHATAN 

Makanlah selamanja : 

Tepoeng Hoenkwe 

STJAP HAMMER” 
Diperboeat dari 100'/s KATJANG 

IDJO jang toelen. 
Jang memberikan banjak vita- 
mine, dan rasanja ENAK SE- 

KALI, 

Bisa dapet di toko2. 

Harga per pak tjoema 14 CENT 

Distributeur : 

GOUW BOEN SENG & Co. 

Batavia.        



  

   

   

       
     

   
    

     

    

      

Sikuling di 
& 

wear    

  

5 ni 

  

|. temboes 

& dilain lain bahagian medan 
Iban, maka terdjadilah pertaroengan 
a Timoer, d orang orang Dje- 

« rat kedjoeroesan 
arat Kushih. 
reta api Peiping— 

tan, maka pehak Djepang 
ra tentera lengkap dengan 
rsya dari Kushih ke 

   
    

h kota, 25 km. sebelah ti 
ngan hebat antara Djepang 

jatoeh ketangau Djepang 
 melakoekan perlawa- 

»g melakoekan perlawanan jang 

akoekan. sambil berlindoeng —
 

n bom dari oedara. 

  

Pehak Tionghoa disitoe mendapat 
tempat ber'&idag rapi, sehingga tidak 
mengherankan, bahwa penjerangan 
IDjepang dapat ditangkisnja, 

Djepang menjerboe kegaris 
: pertahanan 

6 | . Hankow, 14 Bep ( Reuter), Dengan 
0 #mempergoenakan gas ratjoen, tadi wa 

  

   

            

   
'pertahanan Tionghoa ditepi selatan 
'soengai Yangtza jg letakoja diantara esat | boekit boekit sebelah barat laoet Jui-   

    
     
   
     

  

   
    

    
   
    

    

  

     bate| Maka pasoekan pasoekan inilah se 

Tionghoa, jang menjatakan | 
, bahwa kemaren pihak Djepang | 
oekan gerak penjerangan oe 

: a tempat2 perbentengan 
oekit2 pada djalanan ra 

Tati eng, sedang sementara 
pal kapal perang Djepang tadi 

: aboeh disoeatoe tepi sebe 
anggara Matoucheng oentoek men 

stkan pasoekan pasoexan. 

€T|rantak bergerak bersama menocedjor 
   

    
   
   

  

    
   

  

    

    

   
   

   

   
    

  

   
   

   

          

   
   

      
   

    

    

   

   

orang2 Djepang jang men 
terdapat kemendan bri 

dan beberapa kemendan2 regi 

es kan pada pehak Tionghoa ' 

pi sebaliknja, djoega pehak 
menderita keroesakan besar. 

| mati terdapat djoega 
major Chen Tek Hsin, 

Ten Dirpang jang : : -2 

ewartakan di 

i pehak Djepavg 
il. melakoekan pe 

at tempat per 

ebak 
" co0) 

      

Hanggaran perbatasan itoe 
a |tan sengadja boeat memantjing soeps 

dal jaerah strategis jang letaknja ditepi 
selatan soengai Yang'z3, sebelah oedik 
Kinkiang, dan achirnja disana dapat 
mereka itos menemboeskan garisTioog 
hoa dengan mempergoenakan gas 
ratjoen, 

| Sikuling dirampas oleh Djepang 

“Ditepi danau Poyang tadi malaw 
orang Djepang dapat merampas Siku 
ling dengan mempergoenakan gas ra 
tjoen, jaitoe-sebocah boekit jang pen 
ting jg mengoeasai djalan rsya Tehan 
demikian oedjar ma'loemat Tionghoa 

“Protes Djepang kepada Roeslan 

“ Tokio, 13 Sept (Reuter), Madjlie 
Gaimusho mengirim nota kepada am- 
bassadeur Sovjet, dalam mana .dila 
|hirkan protest terhadap ,,penjerboean 
tidak sab“ kedalam daerah Djepang 
oleh serdadoeserdadoe djaga pehak 
Sovjet didekat Handsz.wa di Saghas 
Tien pada tanggal 12, 2223 dan 24 
Augustus. 
| Gaimusho menerangkan, babwa per 

»perboes 

noa |ja timboel hal hal jang membikin ter 

    

   

  

djan | ganggoenja - perhosboengan antara 
Roeslan dengan Djepang". 

  

  

   

  

   
   

  

  

3 7 'poen pemimpin2 pada hari Selasa itoe 

- lada di Praag, pemerentah tidak me 
minta pertimbangan2oja jang penting 
mengenai pengsemoeman hoekoem 

Iperang dalam beberapa distrik. Telah 
sa terdjadi banjak iosiden dengan di 

    

  

   

     
         

    

    

entah kalau hendak mengam 
akan jang penting, selajakaja 
doelne meminta pertimbangan2 

an Sudeet berhoeboeng 

    

    

1. | serangoja golongan Djerman Sudeet 
dan diboenoeh. Dan kini keadaan 

2 amat genting sekali. 

€ Pasoekan Roeslan boleh laloe di 
4 000 daerah Roemenia 

Dari Ganeve dikabarkan oleh Reu 
sr, bahwa- Roemenia dan rakjatnja te 

lah menerima alasan alasan akan ber 

djalannja pasoskan Sovjet Roeslan di 

lam pasoekan pasoekan Djepang ber| 
'Ihasil menjerboe kedalam garis garis 

dan. jang disebelah b
arat daja| 

demikian kata Ma'loemat| 

an pada kedoea belah pehak 
  

Djerman akan menjerboe di Tsj Slo 
Wakia. 3 
Beberapa kalangar mengira, bahwa 

goena pasoekan Sovjet itoe akan dise 
diakan daerah jang loeasnja 5 miji 
oentoek berdjalan. 

  

Frank di panggil ke Praag 

Dari Praag dikabarkan oleb Reuter 
bahwa kemoedian didengarnja, babwa 
telegram antjaman itoe baroe diterima 
kan pada djam 6 sore, hingga baroe 
selesai laroet malam, Dalam djawab 
Hodzai itoe Frank diminta oleh Hodza 
soepaja datang di Praag goena mem 
bitjarakan situasi. : 

Moengkia djadi akan bisa ditjapai 
persetoedjoean, jg akan menoedjoe ke 
kedjaman, daa dalam pada itoe boenj: 
djawab Frank ialah bahwa Kundt a- 
kan pergi ke Praag goena mengoen 
djoengi Hodza: 

Kontak Djerman Sudeet dan peme 
rintah Tsj Slowakia. 

Dari Paris dikawatkan oleh Reuter. 
bahwa didengar berita oleh pemeriv 
tah Perantjis. bahwa Ruociman wakil 
Inggeris selaloe melandjoctkan kontak 
antara golongan Djerman Suieet dau 
pemerintah Praag. 

Pedato minister Patijn dalam 
sidang  Volkenbond 

Minister Patija berchotbah didalam 
sidang Volkeubond sebagai berikoet : 

Ketika rapat Volkenbond 2 tahoen 
jang laloe mengambil kepoetoesan 
oentoek mendirikan komite jg sengadja 
diperoentockkau mempeladjari tjara 
tjaranja memakai asas asas Volken 
|bond, pada waktoe itoe orang soedah 
memikirkan kemoengkinan bisa ber 
lakoenja oesoel oesoel oentoek mero 
bah perdjandjian. 

Tetapi oesoel seroepa itoe tidak ada 
terdepat dalam rapport comite tsb. 

Duri sini tidaklah boleh diambil ke 

siwpoelan, bahwa comite tidak mem 
perhatikan, 

Tentang sikap terbadap artikel 16, 
pendapatan ataupoen pabam berbagai 
bagai negeri beroebab. 

Atas soal ini inginiah saja menge- 
moskakar beberapa pemandangan ten 
tang sikep jang haroes dilakoekan 
oleh negeri saja. 
Didalam artikel 16 itoe terkandoeng 

angan angan boeat membangkitkan 
persahabatan internasional. Djika se 
waktoe2 ada penjerangan, maka aksi 
jang haroes dilakoekan ialah melakoe 
kan sanctie ekonomi dan finavcieel 
kepada negeri jang menjerang, sedang 
perkara sanctie militer haknja masib 
dalam tangan negeri negeri itoe sen 
diri sendiri, 

- Bedjak tahoen2 pertama dari berdi 
rinja Volkenbend, dan kemoedian p: 
da tehoen 1925 kewadjiban2 jang ter 
waktoeb dalam artikel 16 itoe soedab 
mendjadi kendor dan lamah. 

Didalam tahoen 1935, ketika angge 
ta anggota (negeri2) Volkenbond bor 
lit boelat mengambil kepoetoesan me 
acendjoekkan sulah satoe dari anggots 
sebagai vegeri penjerang, maka Ne- 
#erland tidsk ragoe ragoe lagi oentoek 
sarggoep memberi bantoean goena 

'Iwewbikin berlakoenja tindakan jang 
dioesoelkan, 

Tetapi pemakaian tindakan itoe ter 
boekti tidak bisa mentjapai toedjoean 
jang dimaksoed,/oleh karena mana dele 
gasi Nederland dan lain lain delegasi 
menarik conseguenties dan kepada 
Pers diberi tahoekan, bahwa tidak 
boleh diperkenankan bahwa sesoeator 
irtikel dari Pect. ja'ni mengoerangi 
persendjataan, mendjadi hoeroef jang 
mati, sedang jang lain lainnja bisa d) 
pakai. 

Sekarang tjaranja ikoet sanctie2 
tentoe akan bersifat lain apa2 jg d: 
acgan-angankan oleh initiatiefnemer. 

Oleh karena itoe merasa terpaksa 
mempertimbangkan lagi oentoek men 
tjiptakan keadaan keselamatan bersa 
ma fcollectieve veiligheid) 

Kita poenja Pemerintahan masing 
masing (jg diwakili dalam Konperensi 
Kopenhagen) telah mengambil kepoe 
toesan mempertahankav pedomsn jg 
memang diikvetinja, dimana oeroesan 
atoeran sanctie dianggap sebagai tidak 
bisa mengikat lagi disebabkan keada 
an keadaan sekarang dan disebabkan 
praktek negeri-negeri dalam beberapa 
tahoen jg achir achir ini, dan patoet 
ditambah keterangan bahwa atoeran 
ini tidak lakoe lagi, tidak hanja bagi 
beberapa keradjaan sadja, tetapi boeat 
segenap anggota Volkenbond. |Pedatu 

@ idengan gas ratjoen dekat kushih 
  

Kaoem Sudeet scedah panas 

Dari Praeg diberitakan : 
Kwartier Besar Kaoem Sudeet me- 

nerangkan, bahwa 8 punten dari chot 
bah Henlein di Karlsbad, jang hingga 
kini mendjadi hadjat kaoem Sudeet, 
tidak bisa lebih djaoeh didjadikan roen 
dingan, Sebagai alasan dikemoekakan 
bahwa peri keadaan soedah sekian 
djaoehnja sehingga tak dapat meroen 
diogkannja. Dinjatakan bahwa kaoem 
Sudeet sekarang ivi demikian moerka 
oja, sehingga tidak ada lain djalan oen 
toek menenteramkannja ketjoeali de- 
ugan plebisciet, 

Ada kabar angin, bahwa Henlein 
hesoek pagi akan mengoendjoengi 
Benesj. 

Bonnet menerima Phipps 

Menoeroet berita Havas dari Paris, 
Bnnet sore tadi menerima perkoen 
djoengan Phipps boeat membitjarakan 
roda perdjalanan keadaan Tsjecho 
Slowakia. 

Minister2 Inggeris hiboek 

Dari Londen diberitakan oleh Ha 
vas, bahwa minister2 Inggeris pada 
bari Selasa sampai djaoeh tengab ma 
lam masih melakoekan konperensi 
oeroesan internasional, 

Djam Il malam Halifax dan Cado- 
gan meninggalkan Downingstreet 10 
menoedjoe kantor Oeroesan Loear Ne 
geri, 

Terima kasihnja Henlein. 

Reuter mewartakan dari Londen 14 
Sept, Pada waktoe itoe djoega Henlein 
menjatakan oetjapan terima kasih dan 
penghargaannja kepada mereka jang 
hingga kini memimpin perm »esjawara 
tan2, jaitoe Kundt dan dr, Sebekowsky. 

Koerban2 bangsa Sudeet 

Dari Londen diberitakan oleh Reu- 
ter, 14 Sept. menoeroet berita opisil 
likabarkan bahwa menoeroet Grzant 
Tejecho Siowakia di Inggeris sampai 
tadi malar, tengah malam di Tsjecho 
Slowakia soedah ada 8 orang bangsa 
Tsjech dan 4 orang bangsa Sudeet 
jang mati. 12 

Bangsa Suleet ditembak zolisi. 

Maenoeroet berita Reuter dari Bar- 
lia, 14 Sspt: DNB, menjatakan, bah- 
wa ada 3 orang bangsa Sudeet mati 
dan banjak lagi jg mendapat loeka di 
Habersbirk dan Falkenah ketika poli 
si Tejech melepaskan tembakan kepa 
ja orang banjak, 

Keadaan agak soeroet 
Reuter mewartakan dari Praag, se 

telah selesai sidang Madjlis Minister 
djam 11.15 malam, maka dima'loem- 
kan dengan opisil, bahwa sama sekali 
tidak diambil sesoeatoe ketentuean. 

Ditambah lagi keterangan, bahwa 
peri keadaan soedahagak baik. 

Tidak bjsa diadakan permoesjawara 
tan lagi 

Reuter mendengar kabar dari Ge- 
zant Tajecho Slowakia jang ada di Lon 
dep, bahwa Henlein dengan perantara 
an secretarisnja menjampaikan per- 
ma'loeman, bahwa dalam keadaan ini 
moestabil bisa dilakoekan permoerja 
waratan lebih djaoeh dengan Hodz1, 

—D0— 

Nederland 
KLM meminta soebsidi lebih 

banjak lagi 

Den Haag, 13 Sept | Anip-Aneta): 
Menoeroet , Aero Press“ terdengarlah 

berita, bahwa KLM telah meminta 
soebsidi lebih banjaknja lagi daripa 
da tahoen jg telan liwat oentoek be 
grooting tahoen 1939, agar soepaja 
lapat mempertahankan kedoedoekan 
jang soedah ada didalam internationa 
le Juchtverkeer dan expansiepolitiek. 

Menteri Oeroesan Waterstast, ja'ni 
Mr. Dr, Ir. JA. M. van Buuren, ter- 
ojata telak mengambil sikap penola- 
kan terhadap" maksoed K. LM. ini. 

Or ' 

Persediaan mokaran oentoek 
perong 

Beboeah wet3ontwerp 
dimadjoekan. 

Dari Den Haag dikabarkan, bahwa 
telah dimaijoekan rantjangan oendang 
oendang tentang persediaan makanan 
waktoe perang, bahaja perang atau 
keadaan jang loear biasa. 

Didalam memorie vaw toelichting 
diterangkan dengan djelas bahwa di 
doega pada kelak hari akan timboel 
djoega peperangan, maka perloelah       

    

      

“sekarang .ini. Waliu daerah Roemenia, manakala pasoekan jai beloem habis.) nan ekonomie jang koeat, ta' boleh 
mengadakan persediaan pembangoe. 

WARTA ADMINISTRATIE 

Ritagg loepa |! 
arap dapat perhatian!! 

Roepaoja para abonne beloem paham 
tentang atoerannja mendjadi langganan 
sPemandangan", 

Dari itoe perloe agaknja disini dite 
rangkan, banwa orang boleh kasih 
wasoek permintaan ventoek mendjadi 
langganan pada setiap waktoe. 

Tapi sjaratnja boeat langganan, 
orang mesti berlangganan sekoe 
rang koerangnja boeat 3 boelan 
lamarja, dan sekali kali boekan 2 
boelan atau 1 boelan, sedang permin 
taan . oentoek berhenti haroes DI 
ACHIR KWARTAAL. Oeang langga 
nan besarnja f 4.60 boeat satoe kwar 
taal, haroes dibajar lebih doeloe djoega 
(vooraitbetaling) dan boleh dibajar 
boelanan, Harap ma'loem adanja, 
  

ditoenggoe lama-lama. Perloe kiranja 
mengambil tindakan dengan berdasar 
wet boeat sementara bersandar atas 
landbouworisiswet jang didjalankan 
pada th 1933, biarpoen boeat mendja 
lankan tidak oesah mengadakan wet 
itoe, : 

Oleh karena meudjalankan sebagai 
ini hanja diperolebkan selama tidak 
dapat djalan wettelijk, maka tindakan 
itoe hanja ditindakan sampai 31/12/39. 

—— 

Kita tinggal tenang 

Menghadapi kesoekaran 
Tsjecho Slowakia 

Dari Den Haag dikabarkan, bahwa 
negeri Belanda selaloe tinggal tenang 
biarpoen ada riboet riboet tentang ke 
soekaran kesoekaran jang diderita oleh 
Tejecho Slowakia, Dimana mana tidak 
ada nampak agitatie, Soerat siaran 
tentang pembitjaraan Hitler disiarkan 
dan dibatja dengan penoeh perhatian 
tetapi sesoedahnja tidak ada apa apa 
dan tidak mendjadi kegemparan. 

sengaja z 

Pemberontak di Chili. 

Boeat sementara wak 
toe president mendja 
di dictator, 

Santiago de Chili, 13 Sept. 
(K.P.H) : 

Pada hari ini Kabinet di Obili telah 
meletakkan djabatannja oentoek mem 
beri kemerdekaan kepada president 
Artire Allessandri, agar soepaja pre 
sident terseboet bisa melakoekan ke 
koeasaannja jang seloeas loeasnja ter 
hadap revolutie jang soedah beberapa 
minggoe ini dilakoekan oleh Nationaal 
Socialistische Partij. 

President Allessandri mengoemoem 
kan hoekoem peperangan. la telah 
meminta kepada Senaat, soepaja diberi 
pekerdjaan lovar biasa dan menerang 
kan djoega, bahwa haroes dilakoekan 
tindakan oentoek menindas berita 
berita palsoe. 

ja 

Kapai! torpedo Amerika 

Soedah bertolak dengan 
takada toedjoeannja, 

Honolulu, 13 Sept. (KPH) 
Kapal torpedo dari Marine Amerika 
“Mecrall", pada hari ini telah berto: 
lak dari Honolulu oentoek melakoekan 
pelajarannja dilaoetan Pacific. 

Pertama kali kapal ini akan berla 
boeb dipelaboehan Tahiti terlebih da 
hoeloe. 

Walaupoen Departement oentuek 
Marine kini masih beloem berkehen 
dak akan menjatakan toedjoeannja ka 
pal tsb, maka dengan tidak opisil te 
lah terdengar berita, bahwa kapal 
torpedo itoe akan berhenti di Tahiti. 

Selandjoetnja dari poesat jang boleh 
dipertjajai dinjatakan, bahwa seboeah 
kapal pemboeroe torpedo dalam 14 
hari ini akan tiba di Pearl Harbour, 

Pven kapal torpedo ini akan menoe 
djoe ke laoetan Pacific djoega. 

teman CP setan 

#witserland 

De Valera dan perdamsian. 

Geneve, 13 Sept. (KPH): Sedang 
kan di Eropah masih dilakoekan pepe 
rangan hebat, maka pada ketika di 
adakan persidangan Volkenbond, pr 
sident dari Ierechen Vrijstaat. 
De Valera, telah berbitjara 
didoenia ini diadakan € 
damaian, 

De Valera jang diangkat lagi men 
djadi president dari Assemblee itoe 
telah melakoekan -pidatonja dengan 
(jara sebagai memohon permintaan 
keras. 

pengen   
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. dalem ter 

Ng KB” 
rejang bantal Alibi—seboeah tjeritera detectiei jang span- 

Han NA , dimainkan Dae, Ka Naa isinja! 

      

  

| Baroe terima lam Beka, Lagoe Djawa 

| (Bpk aPis— 
| 1515 Kinanti Pawoekir 1516 Dangdanggoelo 

0... Pangkoer Gindroeng manis 
1523 Djoko Protel I 1526 Tetel-tetel 
2... Djoko Protel II Gongomino 
1527 Angleng 1528 Godril 
I  Djoendjang Djoela Djoeli 

$ 1529 Kapal Kandas 1538 Poespo Giwang 

000 Gondjor Tjoro Balen 

1539 Semingin 1540 Laras Mojo 

“3 Bendet Tjangklek Genondjing 
1543 Midjil Slendro 1544 Pangkoer Njamat 

$ ..Gendjong Goeling Poespodjolo 

1545 Midjil Erang 2 1559 Ketawang Langen Gito 
Pas Kinanti Larasmadi Poctjoeng Palaran 

1561 Santeng Wareng 1562 Patinja Soekasrono I 

Megatroeh : Patinja Soekesrono II 

2044 Loeng Gadoeng 1580 Kinanti Djeroek Djinggo 

Djoeroe Dhemoeng Maskoemambang 
960 Petrok Gareng dijaga Gro- 961 Petrok Gareng djolo ikan I 

golan 1 & II Petrok Gareng djolo ikan II 

954 Kenanti Baroe 579 . Kenanti Mandek 

D0. Sinom Baroe Lobong 
“103 Kekajaan dalem impian 1508 Petroek dengan anaknja! 

2 “ke I—II Petroek dengan anaknja II 

580 Midjil laras 1589 Sekar Gadoeng 
“Srikaroron Slendro Angleng Palaran 

956 Petrok Besan Gareng 504 Soebokastowo 

181 . Taroepolo 
576 Midjil Socbokastowo 560 Goendjang gandjing 

'Pangkoer Gambir Sawit 

H Kita kirim 10 piaten, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 

“Was, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOTAAL 18 PLATEN HARGA FP, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRI). 

' Telefoon No. 34 

  

  | Toko P. B. K. CHERIBON 
  

Baroe terima New Pilot Vulpen dan vitpotiood 
(Model baroe) Model P gagang marmer kleur 
Ban Ao 2 kaan 
en No. 2 harga f 5.50. Pen No. 3 f 6.— 

Model T site itan dan gys 
“Pen No. 2f 4.— Pen No. 3f 5.— 
Model T streep baroe kleur mat am2 
Pen No. 2f 450 Pen No. 3 f 550 
Tiap2 vulpen jang Toean beli dari kita, kita 
graveer nama gratis dan lagi dapat persen satoe 

bntol Pilot inkt. 
Djika diminta saga bergambar diki- 
rim gratis. 

— Pesenan dari loear kota diatoer rembours. 

—. Lebih djaoeh kita ada sedia horloge 
tangan dengan 2 jang loear biasa 
moerahnja. 
Model Boender 

merk Archo f 0 1 245 
. Lever f 2,50 Gadfam) 

Test. f 2.75 
Model esegi 
merk Langara 

f4.50 
ke djaroe 1450 
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merk Tegro t 3.45 (radium) 
Saiko 

mj model pesegi f8.50, f9.75, 17.50, 
19.50, f 12,25. 
Lebih djaoeh : a sedia horloge tangan 
:prempoean rk Saiko dari harga 
.f£12,50 dan f£13.50. 

TOKO »,ORION“ 
Kramat 14 - Telf. 1981 WI. Bat.-C,    

  

VAN ANKER 

    

Boeat hari REBO 

dan KEMIS 14-15 

September 1938 

    

       

     

    

    

   

        

   

  

   

  

    
    
    

      
    

       
    

       

  

   

       
   

   

  

   

    

   

    

Sawah Besar Rat.-C. 

.. DUBBEL PROGRAMMA - 
Film ke 1 
Gong film Syndicaat soegoehkan ini film jang menghiboerkan - H' 

hati toean. Gong film tanggoeng jang toean tidak menjesal 

melihat keadaan ini film. 

Film date jang paling besar boeat dari th. 1936 

HERBERI MARSHALL — 

DALEM 

JEAN ARTHUR 

-De verstoorde Bruiloft.. 
(IF YOU COULD ONLY COOK) 

dengan 

LEO CARRILLO 

Film ke 2 

»HEIBR TO TROUBLE” 
dengan 

EN MAYNARD 
    

  

  

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

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

Internationaal Onderwijsbureau 
Postbox No. 9, 

BATA VIA-STAD 

  

  

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 
(Pakai soerat garantie). 

Perhijasan lapis mas foca (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radin dan 
nefjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, diftanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 
harga harga mahal. 

Gelang tangan boecat orang toea per pasang 
Gelang fangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 staks) 
Gelang rantei biasa per sfuk 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stsi 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran 
Broch dada roepa2 model per stuk Ma
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Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 
vrij, Bisa kirim rembours di anfero tempat. 

Toko ,T RIO” 
TOELOEN GA GOENG       
  

  

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer 
Tjoba doeloe Anggoer Darah kita ! 

Hoofd agent 
Ta Ho Ton 
Eng An #8) Batavia 

agent agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 
Eng Thafj Ho 8olo 
Thay An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjifatjap 
Ii GoanTong Tasikma    

  

Ea ME Amuk 

TUM 
men TA Djin Sen To Ban- 

Dian Ho Tong) asas 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thai Tjoen Ho) Pekalc 
Tjie An Ho) ngan 

Tha An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 
Eng Ho Tong Cheribon 

Tha Ho Tjoen Soeka- 
Sin “Jie An) boemi 

n 
Eng Hok An) BO8Or 
Eng An Kongsie Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFong abang 

Djin An Ho Serang 
Ban Ka An Rangkasbe- 
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: TAMBAH KOEAT DAN SEHAT. 
  : y toeng 

Ana $a aan 
Ba 3 5 Postweg — Tjikampek 

TELF. 1367. B.C. Botol basir? 3.- 
: Botol ketjil f 1.75 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 
“ANGGOER DARAH tida Ijampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 
#karan, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe   makan dan banjak lagi kagoena'annja. 

BABA EN KEB San Na an 

PATI 

Te APN MANA As San MN BAN , 

     

Typ- Cursus ,,DE VLUGGE TIEN" 
(Cursus voor Machineschrijven, Tien: 
Vingers-Blind-Systeem) Batavia Mo- 
lenvliet. West No, 
Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corne- 
lis Matramanweg No. 93 A. 
  

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per b!ik 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- 
  

Dimana-mana Tocan maoe pa- 

sang ADVERTENTIE, periksalah 
doeloe keadaan OPLAAUNJA.   
  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 

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, 
  

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

  

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

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

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA 

Pesanlah sekarang djoega. Memoeat 
djalan?nan diseloeroeh Gemeente Be- 
tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan 

Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter 
penting- Lapangan terbang di Kema- 

joran- pelaboehan di Tg. Priok dan 

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

Adm: PEMANDANGAN. 
  

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 

in den Islam“ door joesoef Wibisono 

verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 

DANGAN priis f 0,65 Inci. portokosten. 
  

OENTOEK memoedahkan bagi abon- 

nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kit koelit, bisa di beli dengan | perantara- 
an looper dengan harga f0.15 terima 
diroemah. 

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
loDjawa bagi: kaoem Soepir kaoem 

Saudagar pelantjongan harga hanja 

(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm, 
Pemandangan. 

Soedah terbit 

Boekoe fjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

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

Baroe terbit 

Boekoe 

Islam terhadap Nafsoe 
Dichoethbahkan di 

NIROM II 

oleh t. Md. ALI Bandoeng 

Dengan perantara'an boekoe ini, 
Toean akan mengetahoei doedoek- 
nja nafsoe dalam diri tiap-tiap 
manoesia, bahagian-bahagiannja 
dan alat-alat pengendalikannja 
menahan nafsoe jang djahat dan 
menghidoepkan nafsoe jang moelia 
berdasar kepada Al @oer'an dan 
Hadits. 

Lantaran manoesia jang hidoep 
tidak terlepas dari nafsoe, pe- 
senlah lekas boekoe terseboet 
jang tertjitak dengan hoeroef La: 
tiin, Ajat-ajat @ber-an dan Ha- 
dits-hadits tertoelis dengan hoe- 
roef Arab. 

Harga f 0.20 
Prijscourant di kirim gratis 
kepada siapa jang minta. 

Boleh dapat pada penerbit: 

PENJEBAR ISLAM 

Gr. Postweg West No. 23 
Bandoeng'       

105. Soekaboemi 

Menoeroet tilikan lahir dan bathi. . 

  

    

Adm: PEMANDANGAN. « 
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|. Kemarin telah dia 

|. temoeai ole erhit   

      
    

| “Oleh: &. 

    

  

    

        

an oetjapan-oetjapan jang 
mereka seroe-seroeka», kini 

mendjadi. ,genieten 
jeuga en van het 

0o0s leven” dan , 

    

: roetama 
loelah kita meninggalkan 

ari loear. gb 
mpingan: wezenen vorm! 

| @nggsuta baroe. 

Tats 
1 Sg 

  

    
   

   

  

   

  

   
   
    

     

      

  

   
    
     
     

    
     
     

   
    

   
    

    
      

kelandjoetan 

ah titel mr, dr. 

langan stoeden, tidak 

mendengar oetjapan oetja 
an pidato pidato atoeden dalam 

at dil, Tidak djarang poela 
ar dj djandji pemoeda 

g elandjoetannja : 

Fan € 
langgang perdjoa 

a engkarakan mevarik    
|. Demikianlah barapan masjarakat In 

benarnja beloem bolehdikatakan moe 
ng dan mempergaroehi segala 

nisih memerloekan sekali 
enaga mereka jang beroentoeng men 

st hak oentoek berpendidikan ting 
lapangan mana sadja masjarakat | 
kesia memboetoebinja. 

  
ta beroe dalam kalangan PPPI. 

oentoek diadakan tisp th , setelahada | 
rsu3 baroe, Perloe oentoek memper- 
alkan stoelen2 baroe itoe kepada 
'himpoenan stosdennja. Sebab tidak 

jarang terdjadi, bahwa diantara 
aereka itoe baojak jang tidak tahoe 
arang sedikitp»en teutang adanja 
erbimpoenan seroepa itoe. Lain dari 
ada itoe perloe sekal!, bahwa stoeden- 

stoeden baroe itoe ditarik dalam ge- 
anggang perdjoeangan stoeden goena 

  

    
    
     

   
   

     

      

     

    

   
      

     

  

i poela oentoek mendjaga dja- 
1 gampai mereka jang sebeloem 

|. mendjadi stoeden di Betawi sslaloe 
'berkobar2 semargat dan pidatonja 
mengoendoerkan diri dari gelanggang 
perdjoeangan, setelah mereka tiba di 

Et gg oai ini jang psnoeh dengan 
kesenangan2 dan penghiboer batinja. 

reka sedapat moengkin haroes se- 
.laloe terikat 2 salah satoe perhim 
.poenan pemoeda, 
Saran demikian. kita adjoekan, ten- 

  

  

emoeda jang datangnja dari loear — kota Betawi doeloe bernjala2 segalanya, 
Isloe dingin dan masa bodoh terhadap . perhimpoenan pemoeda, Karena dikota 
nk 

  

   

  

  

benjak kesenangan dan penghiboer 
saka lekas loepalah mereka itoe, 

  

bentoek I 
Kedoea doeanja haroes ber) 

      

      

Jepatjsra perpisahan dan penarikan) 

pertama ini mempoe- | 

“lapangan per| 
stoeden. Tetapi | 

(lepas djoega dari per| 
masjarakat Indonesia, jang | 

oelah ada sebab2nja. Tidak djarang | 

1g Und das its sechonl" 
oecaskan rasa hidoep ni'- 
pemoeda. Dan: kita moe 

ah jg seni'mat-ui'matnja). 
mereka jang berpaling ke 

mbojan ini dan memegang 
n ini sebagai toedjoean hidoep 
oelah kita peringatkan kepada 
“dr Mohammad Hatta 
pembelaannja ketika masih 
“stoeden di Nederland dan 
Ii ketoea Perhimpoenan Indo 

uesia dalam tahoen 1928 depan hakim. 
Ostjapan beliau itoe perloe diperhati 
kan betoel- betoel. Boenji pembelaan 

litoe kira kira begini : 
—. »Mceht de Hollandsehe, de Fran- 

sche, de Engelche student z'ch 
Overgeyen aan de dwaarzsete gevia 
tingen van de jeugd, de Indonesi- 
sche jongelingechap heeft z'ch te 
prepareeren voor een taak, welke 
andere eischen stelt, 

Zij heefi niet een weg te vinden 
voor hear getrasseerd, doch zij 
moet van de grond af mueten op: 
bouwen, te midden van sbijl en 
gewoel,te midden van bittere omstan 
digheden, viji en haat. 

De striji voor de toekomst van 
haar vaderland stemt haar ernstig 
en maakt haar oul voor brar lsef 
ld", 
Mengoelangi oetjapan pemimpin 

Indonesia ini kita tjoema hendak me 
noendjoekkan, betapa sebetoelnja be 
rat dan besar tanggoengan dan kewa 
idjiban pemoeda Indonesi terhadap 
tanah airnja. | 

. Boekan makeoed kita oentoek mela 
sang pemosda bersenang senang, Ti.| 
Papar Pena | 
Tiap orang tidak bisa diloear kese 

djoekkan hsinja, bahwa tenaga dari 
|kaoem intelek koerang sekali oentoek 

: Demikian IP: 5 In|perdjoeangan masjarakat kita, 
| @onesia, Oedara politik Indonesia jangy Osntoek menoendjoekkan hal ini, 

'bolehlah kita madjoekan soerat mar 
|hoem dokter Soetomo kepada sa 
lah seorang intelek di Djakarta ini, 
jang kebetoelan dimoeat dalam sek. 
Indonesia, ketika marhoem itoe boeat 
selama lamanjs meninggalkan pergaoe 

a memboetoehiajs |lan hidoep manossia diatas dioenia 

ng fatsal jg kedoea, penarikan | ini, Isi soerat itoe andjoeran soepaja 
dari fihak kacem intelek haroes dike 

an kemarin malam itoe wadjib |loearkan banjak tenaga goena kema 
@joean masjarakat 

. N 
Pertemosan semalam perloe osntoek 

mengikat mereka jang haroes dididik 
“dalam perhimpoenan, Sebab kata drs. 
Mohammad Hatta poela, perhatian pe 
moeda Indonesia kepada saal soal po 
litik, masjarakat dan ekonomi soedab 
Imoelai pemoeda itoe doedoek dalam 
bangkoe-bangkos sekolah tinggi: ja 
djoega ketika mereka masih doedoek 
dibangkoe sekolah menengah, dll. 

dengan do'a daa pengharapan : 
Moga moga PPPI jang mengadakan 

pertemoean jang gembira dan penoeb 
semangat itoe, selaloe bekerdja disam 

gerakan Indonesia dihari kelak, 

batasan ordonnansi sekolah tinggi itoe 
|bisa selamat. 

Moga moga PPPI bisa menarik pe 
'moeda pemoeda jang hendak mening 
galkan perdjoangan masjarakat dan 
hendak terbantoen dari masjarakat, 
'kembali kelapangan kerdja goena ke 
| madjoean masjarakat tanah air dan 
(bangsa rakjatnja ! 
  

     

         

   
       

    

  

Daerah Semarang, 

Pad 

ongadakan conferentie bertem 
bang Djoeana, 

SI onfetentis Tekasn Biak 

achirnja boelan September| 
'aman Siswa Daerah Semarang) 

| terpenting dalam persoalan jaitoe: 
| Ie persediaan pilihan Madjelis 

. ILoehoer. 
2e tempat peristirahatan. 
36 rentjana pereconomian, 

SOEMENEP 
Affaire akan diperiksa 

| Pembantoe menoelis : 
- Pengadilan kota ini pada tg 14.19   

  

         
conferentie terseboet jang dan 27 September akan moelai meme 

k 

Disini kita menoetosp karingan ini 

ping pergerakan pemoeda laianja goe 
oa tanah air dengan langsoeng dan 
goena menijiptakan pemimpin2 per- 

Moga moga geraknja didalam per 

— Rebo I4 September 1938 

| TJONTO TELADAN 

Perpindom mengatoerkan terima ka 
sih kepada t. Sjomsir 

Toean Sjamsir, itoe saudagar batik 
di Solo jang terkenal, baroe baroe ini 
sesoedah sempoerna mengerdjakan ,,ha 
dji“ di Mecca, datang berkoendjoeng 
ke Mesir. das 

Mempergoenakan kesempatan ini, 
|waka students Indonesia di Cairo me 
agadakan pertemoean di gedong Pers 
pindom menjamb kedatangan t, 
H. Sjamsir beserta dengan t. H, Soeis 
dan njonjanja, siapa jang tidak poela 
asing lagi namaaja teroetama di ko 
ta Medan, Ketika mereka berang 
kat poelang menoedjoe Indonesia, 
Perpindom mengadakan poela sekali 
lagi partemeeau sebagai mengoetjap- 
kan selamat djalan kepada tamoe ta- 
moe jang moelia itoe, jang mana ver 
slagoja soedah djoega kami siarkan 

     

Tarief 

FOND8 KEMATIAN 
Abounes lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

dapat uitkeering , ..f 25— 
advertentie, 

administratie, 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
dan advertentie setelah .liwat djam 
4,30 sore telf. No, 4968 Wit. 

Petodjo-llir No.25 

iitmbaran: kbvides 

keterangan pada 

  

  

  
T# fibma   dalam harian harian di Indonesia, 

Roepanja, sesoedah mendengar pi 
dato pidato jang dikemoekakan dalam 
rapat itoe, dan sesoedah melihat de 
ngan mata sendiri bagaimana pahit 
manijsnja keadaan student Indonesia 
di Mesir, serta sesoedah mengetahoci 
betapa tjita tijia pemoeda pemoeda 
Indonesia itoe sekira ada sjarat roe 
koennja: setelah merenoengkan se- 
moea, roepanja berkesanlah dalam sa 
ncebari toeantoean jang moelia itoe 
akan perasaan wadjib menoeloeng 
melaksanakan tjita-tjita pemoe 
dapemoeda Indonesia itoe jang oe- 
djoednja oentoek kemaslahatan oem- 
mat Indonesia djoega, 
Delam rapat itoe djoega tocan H. 

Soeis dan njonjanja teroes berderma 
sedjoemlah tiga prunds, Egypt, se 
dang toean Sjamsir berdjandji akan 
| membantoe sedapat moengkin, 
| Beberapa hari berselang, t, H Sjam- 
sir telah memoelai memboektikan apa 
jang dioetjapkannja bermoela itoe dan 
tentoe akan teroes memboektikan sifat 
ke insafannja jang merasa tanggoeng | 
djawab akan naik. toeroen deradjat 
|bangsanja dimasa depaa kelak. Atas 
djasa jang sangat berharga dari toean 

mangan. Maksoed kita tjoema menoen|H, Sjamsir itoe. Perpindom sebagai 
adres dari siulents Iudonesia-Malaya 
di Cairo mengatoerkan sepenseh terima 
kasih, dan berharap soepaja djedjak 
beliau itoe sebagai tjonto- tela- 
dan hendaknja bagi oemoemnja oemat 
Indonesia Maleya jang bertjita tjita 
hendak mengangkat deradjat bangsa- 
nja. 

Akan menggerakkan sesoeatoe ,ma 
ejarakat", ta'oebahnja laksana ,, motor" 
akan menggerakkan badanvja (kereta 
nja). Bila segala bahagian dari motor 
itoe tidak sama bergerak sekedar koeasa 
dan kewadjibannja, badaunja tadi ti 
dak akan bergerak selamanja, 

Djika sebahagian ketjil sadja poen 
diantaranja tidak toeroet bekerdja, 
motor itoe soedah mendjadi roesak dan 
perloe dapat perbaikan. Demikianlah 
helnja oemmat dengan masjarakatnja. 
Menoeroet faham ,Perpindoms, pela 
djar peladjar loear negeri, baik jang 
di Mesir maocepuen jg di Haropa dll nja 
jang sangat diharap oleh masjarakat 
Indonesia itue, tidakkan berhasil, ke 
tjoeali djika dari sekarang ,perkoem 
poelan2” disini bekerdja bersama sama 
dengan mereka mengatoer tjara bagai 
mana mentjiptakan spa jang ditjita 
tjita itoe, soepaja bila mereka kembali 
ketanah air teroes tjotjok dengan apa 

» 

datang goela, koerang gcela datang 

LAIN DEWA" 
Molenvliet oost 73 

Batavia-C.   
Bisa dapet beli di Toko-toko dan 
bisa dapet rabat bagoes.   
  

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET , TJAP DEWA :T pan 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, c 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENIN HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. aa 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oost no.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat 

aa 

| (HAIR CREAM) 

  
FIRMA 

MOLENVLIET OOST 73 

BATAVIA-C. 

: & 

di TANGGOENG 
maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 

Harganja menoeroet djaman. 
waroeng-waroeng. Orang dagang   

  

Negeri negeri jang baroe merdeka 
seperti Mesir dll., senantiasa mengirim 
peladjar keloear negeri menoeroet 
hadjat negerinja. Djadi bila peladjar 
peladjar itoe kembali, soedah tepst 
sadja menoeroet hadjat negeri itoe. 

Boekan koerang garam oempamanja 

tjabai dan seteroesnja. 
Negeri kita jg beloem poenja peme 

rintahan sendiri ini, hendaklah ,per 
koempoelan2” menggantikan pemerin 
tah dalam oeroesan terseboet, agar 
masjarakat kita semakin baik djoega 
adanja, 

Djika matjam selamanja ini sadja, 
ber.nafsi2, siapa maoe beladjar keloe 
ar negeri, pergi dan siapa maoe pose 
lang, poelang: djika tetap begini, 
koeatir kita apa basilnja nanti. Tentoe 
tidak djarang bahwa lain jg diminta 
oleh masjarakat lain jg dibawanja, 
lain jg gatal lain jg digaroeknja. Djadi 
bak kata orang Arab, ,faudlaa" sadja, 
jani bikin katjau sadja, Ini, selain 
dari pada kebanjakan jg poelang ha 
nja dengan hampa tangan sadia, tidak 
membawa apa-apa. 

Dengan begini, maka soesah-pajah, 
oemoer, ongkost dan sebagainja jg te 
lah mereka koerbankan itoe tentoe 
akan sia sia belaka dan harapan In 
donesia jg begitoe besar terhadap me 
reka itoe akan hampa djoega kelak 
adanja, 

Kalau ini nanti terdjadi, djanganlah 
Gisesali akan peladjar peladjar itoe, te 
tapi sesalilah diri sendiri teroetama 
perkoempoelan perkoempoelan jg men 
biarkan sadja keadaan jg sedemikian 
berdjalan teroes dengan tidak dapat 
perhatian. 

Sekarang soedah moelai kita dengar: 

ab sipolan jg sekian lama diloear ne 
geri itoe, poelang dengan tidak me 
moeaskan, atau poelang dengan ham 
pa tangan ataupoen poelang bikin ka 
tjau sadja. Ini semoea adalah akibat 
nja dari apa jg kita terangkan itoe. 

Djoege kita sangat heran, perkoem 
poelan perkoempoelan di Indonesia se 
mosanja mssing masing mengeloeh, 
ada jg mengatakan koerang goeroe jg 
tjakap, ada jg koerang leider jg tang 
kas, tetapi sekian djaoeh, masih be 

loem difikirkan bagaimana tjara me 
nostoep kekoerangan itoe. 

Kitedi— Indonesia memang koerang 
goeroe goeroe jg tjakap dan kekoera 
ngan pemimpin2 jg berpengetahoean 
tinggi dan berpengalaman loeas, Apa 
jgtidak ada di—Indonesia ini, mesti 
lah kita tjari diloear Indonesia. Mesti 
lah kita tempah diloear negeri apa jg 
dihadjati oleh negeri kita itoe, 

Menempah setjara beginilah jg kita 
maksoed itoe, dan kedjoeroesan inilah 
»Perpindom“ berharap soepaja dapat 
bekerdja bersama sama dengan per- 
koempoelan2 di—Indonesia ini. Moga 
moga dapat perhatian hendaknja toeli 
san ini dari bangsa kita oensoemnja 
dan perkosmpoelan perkoempoelan ki 
ta choesoeanja, 

Penoetoep, kami celangi lagi menga 
toerkan terima kasih kepada t. H. 
Sjamsir, djoega t. H, Soeis laki isteri 
jg telah memboeka djalan arah kedjoe 
roesan jg penting ini. 

Perpindom 

Cairo July '38 

  

jang dibadjati oleh masjarakat kita 

riksa perkara penggelapan jg terkenal 
terhadap bekas wedana Aro-baja, Goe 
loek-Goeloek dan regentsehapssecreta 
ris. Satve perkara jang ketjil terhadap 
jang pelicg achir akan diperiksa oleh 
'Landrechter. 

— G ve 

IPerobahan bedrijfsreg'ementeerings 
verordening 'tenoenan. 

»Nederlandech-Indische Vereeniging 
van Textiel fabriekanten“ kepada pi 
hak jg bersangkoetan telah mengirim 
kan sirxoelir tentang apajg terseboet 
di kepala ini. Sabagai oemoem keta 
hoei, dengan djalan Departement di 
pintakan pendapat dari Bestuur dan 
Vice Voorzitter dari perkoempoelan 
ini toean CH. Oaals telah mengada 
kan tournee seloeroeh Djawa, oentosk 
meremboek hal ini dengan pihak jg 
bersangkoetan, diantaranja 4 kota 
jang besar besar seperti Djakarta, Ban 
doeng Semarang dan Mataram, 

Tindakan jang diambilnja, 
amat besar paedahnja, teroetama ber   jang | 

hoeboeng dengan saneeringsproces, 
dimana situasi pasar textiel telah 
berdjalan. 

Jang mendjadi perhatian adalah 
soal ini: 

1. Tanda tanda merk (zegel zegel) 
sebagai alat kontrol dihapoeskan. 
Tjara tanda merk dalam praktek 
nja tidak berhasil jang mempoeas 
kan, dan tidak memberi tanggoe 
ngan pada klandestien pembiki 
pan sarong diatas banjaknja li- 
centie, sedang Departement djoe 
ga tidak mengharapkan akan loe 
asnja tjara tanda merk ini, 

Di tiap tiap pertenoenan seka- 
rang hanja boleh ditenoen sebegi 
toe banjak jang telah ditentoekan. 
Dalam tingkatan permoelaan ke 
tentoean banjaknja ini masih be 

Banjaknja jang diperkenankan mem 
bikin ada poela berhoeboengan dengan 
djam bekerdja dalam satoe hari dan 
malam ( etmaal ). Sedang pembikinan 
pada siang hari soedam biasa, idin 
bosat pembikinan di continu bedrijf 
masih diberikan. Boeat pembikinan 
dari beberapa banjak sarong di continu 
bedrijf, tidak begitoe banjak diperloe 
kan benang dari pada siang hari, se 

mendjadi bedrijf sehari2 boeat produc 
tie sebanjak seperti siang hari.diper 
loskan benang2 jang sama teb 

jang berlakoe seka 
rang dalam 6 (7) categorie an di 
hapoeskan dan dirobah mendjadi 
doea categorien (oermpama sarong 
dengan dan tidak dengan gewijnde 
ketting), Masing masing categorie ini 
dibikin dengan berbatas banjaknja. 
ditoedjoekan dan diberi zegel dari 

3. Pembagian   sar, oentoek mentjoekoepi apa jg 
sekarang diperbolehkan membi 
kin.   

BERNADA aa ban : 
5 an BEN AE SPIN LO GP Ta 

4 : 
      

merkplaten benang itoe. Dengan ada 
nja categorie ini jang berbatas, maka 
penenoen dapat membikin sebanjak 

dang sebaliknja djika continu bedrijf 

   

   

    

      

   
   

  

   

      

   

   

  

   

   

        

    

          

    

   
   

    

  

   

    

      

    

    

     

        

  

     



   
    

ug ae Kitab Fakit    

    

sat 50 fasal soedah tiba dimedja 
aksi, jaitoe kitab Fakih jg dihim | 

dan di Melzjoekan oleh t. Mg, 
kro Soebroto, mantri goeroe peu- 

kolah kelas II, sekarang di 

     

  

            
       

    

  

   

  

   
   

  

   
   
   

  

    
    

   

    

   

     

     
     

   
   
    
    

   

    

    

   

  

    

  

   

   
     

eboeah. Isi 
agama Islam, 

, sjahadat, roekoen 
galat dan banjak lagi, 

ab soal zakat dan poeasa, 
sangat terang dan berbahasa Me 
'sederhana. - 

00. Kitab 'Amal Saleh. 

Jahoeloe pernah kita beritakan 
tang terbitnja kitab , Amal Saleh" 
g segenap isinja diambil dari dalil- 

ser-an dan dari Hadits. 
5 ernah kita katakao, apakah mak- 

Isoed hidoep manoesia didoenia ini, dan 
kita beri poela keterangan dari ajat 

er-an, bahwa maksoed Toehan 
mendjadikan manoesia itoe, tidak lain 

@ melainkan soepaja manoesia menjem- 
| #bah (ibadab) padaNja. Artinja : tiap2 

erboeatannja, baik jang akan dila- 
'ikoekan, maoepoen jang sedang dila- 
koekan, semoeanja itoe didasarkan 

“Ikepada perintahNja dan soennah 
nai |RasoelNja, serta segalanja itoelah 

A-Iharoes didjadikan ,,sembahan“ bagi 
, Allah. , k 

ahj Didalam @beran ada tjoekoep dalil 
Idemikian poela dalam Hadits jang 
:Imendjadi penoendjoek djalan betapa 
'haroeenja kita mengatoer hidoep kita. 
Maka bagi keperloean itoe dengan 

p, tetapi mas oeng- |terbitnja kitab ,Amal Saleh“ jang 
bila beloem mening-|diterbikan olev S, A, B, Almardoef 

'nafsoe moethmainnab, | Tegal sangatlah moedah mengetahosi- 
: nja, Kitab itoe terbagi atas 47 pasal, 

'dan tebainja lebih dari 240 halaman. 
Dalamnja kita dapati banjak pedo- 

man hidoep, so:! poeasa, pergaoelan, 
#pendidikan Loegman kepada anaknja, 

Es 2. #perdamaian, bab riba, hal anak jatim, 

Banjak antara kita I, artinja|bab minoem minoeman alcohol, hal 
emmat Islam, jang hanja pandai me |sjaithan, bal ootang, hal taubat, pendek 
ieboet dirinja Islam, Moeslim atau |semoeanja adalah tjoekoep kita djadi | 

1 tetapi ak tahoe apa a | sehari bari. Hargavja 

    

      

     

  

    
          

    

     

    

  

   

      

   
    
    
   
     
    

    

   

     
     

   

  

           

  

   

  

    
    

jang masih awam. s, maka kini terbit tjetakan ke 

bangsa kita dalam) doea. 

pemmaf -mempoeel Ga asa NN ba Nan eorang berpekerti dan seorang 

: Melajoe ada jang 20. jang berboeat 
| Tidak dapat disangkal lagi, bahwa 
antara boekoe boekos jang mengan 

sebahagian |doeng tjerita ataupoen hikajat perdja 
likan ketikajlan mata mata (detective) jang seakan 

kan ditelan oleh kaoem pembatja 
lah hikajat detective Dav.d Brown. 

jak hikajat deteotive ini jang kita 
, enali. Semoeanja hebat dan mengikat 
-an |hati pembatja. Penoen kedjadian jang 
kilseram dan mangkirikkan boeloe teng 

     
    

  

    

              

   

    

   

   

Kitabnja zak-| 

sedih). 

pertjakapan jan 

Hanja pada salinan itoe ada ketje| 
wanja, Seperti diketahoei, seloeroeh 
Indonesia kini sedang asjik memadjoe|goer, hingga menimpa padanja. Sete 

kan bahasa Indonesia dan melebib 
dalamkan oeroesan bahasa Melajoe. 
| Sjahdan, babasa jang kita dapati dijoeroeg tanah dan batoe. Korbannja 

'Idaiam boekoe hikajat David Brown |sesoeap nasi !! 
2 Na BN itoe, tidaklah bisa kita namakan ba- 

Fakih djilid pertama jang melhasa Indonesia dan djaoeh poela dari 
bahasa Melajoe. 

Lebib-lebih dalam tjaranja meniroe 
kan orang bertjakap-tjakep. Kita am 
bil, boeat tjontoh seperti berikoet : 

»Si Bernard bermoeka merah, se 
perti se-anak sekolah, tetapi is ter| memakai (nanggap jav) tontonan wa 

senjoem djoega, dengan moekanja jang, 
jang berada begitoe terang dan soe 
dah bitam karena terbakar dari mata 
bari, dan dia bilang : ,Si Barbarajlam sanoebari lapisan rakjat dengan 

bilang, jang saja berada paling bajsepenoeh kekoeatan soedah moelai di 

goes dalam doenia, toean.“ 

Demikiap antara lain-lain kata-kata 
g Jitiroekan dalam 

boekoe itoe. Barangkali terlaloe letter 
lijk, sehingga perkatasn Belanda ,is" 
atau ,ben“ disalin dengan ,berada“. 

Perkataan , seperti se-anak sekolah" | SET 1 

tidak ada dalam bahasa Melajoe, Boleh disitoe. Atoeran ini 

djadi jang dimaksoedkan ,seperti se 

orang anak moerid sekolah". ono ' ceran 

Poen kalimah ,moekanja terbakar |baroes kita djoendjoeng tinggi. Teta 

dari mata hari“ terlaloe kakoe. Menoe 

roet hemat kita kalimah itoe lebih 
baik kalau beroepa begini. , Warna 
moekanja kehitam-hitamandisebabkan 
oleh sinarnja matahari". 

Didalam bahasa Melajoe sesoeng 3 i 
goehnja sepandjang pengetahoen kita, soedah sepatoetnja haroes di beran- 

tidak ada perkataan ,kowe". ketjoeali tasnja ! |! 
bahasa Djawa, atau bahasa Melajoe 
jang dipergoenakan oleh orang Be 
landa, Perkataan ,je“ lebih baik disa 
lin dengan ,engkau" daripada disalin 
dengan perkataan ,kowe". 

Misalnja kalimah ini: d 
»Kalau satoe perempoean bitjara|Hidajah Al Islamijah Ampat Oeloe 

dari sendjata, soedah tentoe ia ber Palembang minta di beritakan, bahwa 

maksoed matanja, Dengan sendjata|pada tg 23 Aug jg laloe, sedang kanak 

itoe, saja djoega berkerdjaken si|kanak jang berladjar dalam madrasah 

toean gemoek itoe, dan dalem sajitoe doedoek berladjar. Tiba-tiba mad 

toe doea menit, si baik itoe, men|rasah itoe di koendjoengi oleh politie 

djadi satos penoeloeng jang soesah|dari PID jang terdiri dari Wedana, 
ditjari. Itoe kowe dosa soedah dapat|Iuspecteur politie dan lain-lain. Mad 

lihat djoega. Inilah semoea apa saja|rasah terseboet laloe di lakoekan peng 

maoe tjeritaken tadi", 
Soedah tentoe kalimah ini 

membingoengkan orang, sebab terla-|djaran jang biasa di goenakan dalam 

loe ,letterlijk“ tjara menjalinuja. Ja- 
itoe perkataan U beiden disalin 
dengan ,kowe dosa", padahal mesti-|nai oeroesan itoe madrasah, 

nja ,kamoe berdoea”. 1 ! 

Ada banjak poela jang kita tidak|kan, karena jg mendjadi sebab tidak 

bisa pahamkan, misaloja poela kali di beritakan, dengan hal jg demikian 

mah sebagai berikoet : 

Barjak tempo ia tidak berada 
akan teroesken itoe kesedihan (bo 
leb djadi jang dimaksoed: ia tidak 
berkesempatan oentoek teroes ber 

  

  

Soedah tentoe dapat kita terka, bah 
wa perkataan perkataan ,banjak tem 
po ia tidak berada" itoe salinan dari| Radio-rubriek 
»veel tijd had bij niet“. : 
Kalimah2 jang demikianlah terda 

pat pada tiap tisp pagina, 
Kalau kita memegang boekoe itoe, 

akan 

   nja pemoekoelan dari bawah, tanah 

dan batoenja di atasnja mendjadi goe 

lah di periksa jang wadjib, kedapatan 
jang koeli terseboet telah mati ke 

Oendang oendang baroe 

Oentoek mentjegah  kerojalannja 
pendoedoek, jang wadjib soedah me 
netapkan larangan, centoek melarang 
Orang -orang,  diwaktoe  mempoe- 
njai kerdja perkawinan epz, dengan 

ketoprak ena.  Begitoepoen 
»Soembangan-systeem“ jang selama 
itoe soedah berakar dan beroerat da 

brantas djoega. 
Soepaja perintah jang sedemikian 

itoe berdjalan dengan soenggoeh soeng 
goeh, selainnja mereka jang berkepen 
tingan baroes minta idin pada jang 
berwadjib, poen dimana ada orang 
kerdja, politiepoen diharoeskan djaga 

ta' lain dan ta” 
boekan, maksoednja oentoek memper 
baiki economie rakjat, atoeran mana 

pi soenggoeh sajang djoega kita os- 
tjapkan, jang permainan adoe ,koe- 
tjivg” dan ,pelong” dalam waktoe 
ada kerdja ta” dimasoekkan djoega 
dalam itoe larangan. Permainan jang 
makin lama makin mendjalar jang 

— O — 

Madrasah Al Hidajah Al Islamijah 
di gradah politie 

Di beslag boekoe-boekoe 
dan soerat-soerat 

Seorang goeroe dari Madrasah Al 

gradahan hingga lebih dari tiga djam, 
kesoedabannja beberapa boekoe pela 

madrasah lain lain poen telah di bes 
lag, demikian soerat-soerat jg menge 

Kedjadian ini soenggoeh mengedjoet 

kanak kanak jg sedang berladjar boe 
kan sadja ta'dapat berladjar selagi pe 
mereksaan dilakoekan, dan tidak sedi 
kit poen kanak-kanak itoe mendjadi 
kaget dan ketakoetan. (Rep) 

  

   

Dia taoe 
jang njonja? dan nona? awaskan dia. 
Bagaimana tjantik mesemnja, djika 
gigi jang terpelihara itoe mengkilap. 

Bagaimana dia bisa poenjakan 
gigi begitoe bagoes! 

Dia pelihara giginja tiap? hari dengan obat 
gosok gigi Odol. Ini obat gosok gigi jang 

    

  

    

  

sanja, mempoenjai kekoeatan membersih- 
kan sangat mengherankan dan sangat haloes 
seperti beloedroe. Obat gosok gigi boekan 
sadja moesti membikin poetih gigl, tetapi 
djoega moesti menjegah baretnja moeka 
gigi dan obat gosok gigi Odol berboeat be- 
gitoe, sebab obat gosok gigi Odot ada ter- 
diri dari obat gosok jang loear biasa haloes. 

OBAT GOSOK GIGI 

ObDOL 
mengasih gigi poetih seperti kapas 
dan begitoe haloes seperti beloedroe! 

Boesanja jang banjak itoe masoek didalam 
podjokan? jang sangat kerjil di tjelah? 
gigi dan membersihkan gigi dengan tjepat 
dan bersih betoel dengan tida meroesak- 
kan moeka gigi jang berharga. 

Bersihkan moeloetr sesoedahnja gosok 
gigi dengan air koemoer Odol. ta me- 
njegarkan dan mendjaga moeloet dan gigi. 

  

Soesoenan Pengoeroes Pemoeda 

Persatoean Islam 

Dalam pilihan pengoeroes Persis 

Bandoeng jbl. telah terpilih Toean2. 

Ketosa E. Saran, w. Ketoe R. Mansoer 

penoelis I M. Sjafiie, penoelis II Sja- 

rani, Bendahara Oemar, Pembantoe3 

Wardjo, Ganda, Aboen dan Roebaie: 

Secretariaat : Gang Asep 60/19 A 

Bandoeng. 

ip 5 3 

Export Guatum kapok 

Batas pangeloearan kapok dari tgi. 

1 Sept. 1938 sampai 31 Augt. 1939 

lebih djaosh ditetapkan mendjadi 

15, 000,000 kg, netto.     
an mmk Seth 

  

erbitkan kitab 
berbahasa 

  

   

          

       

      

  

      

    
   
   
      

  

    

   
   
   

    

   
   

    

    

| bahasa itoe jang di 
leh orang Djswa da 

a. Maksoednja ialah 
- dipergoenakan boeat 

ah moela: kelas 3. Kalau 
oepg. maka tjotjoklah 

an setahoen, karena 
di 30 bab, sedang pela 

ji sekolah rata rata ada 40 le- 
ur, djika dalam seminggoe diambil 

meloelos oentoek peladjaran 
agaid dan figb itoe. 

bkitab itoe ada jg berbahasa 
nemakai toelisan Arab dan ada 

g memakai aksara Latin. 
i sedjoez sedjorz, tetapi bisa 

beli jang tiga djoez mendjadi 
“dengan harga 50 sen, kepida 

lis dan penerbitnja, 

ni soedah ter| Brown, jang achirnja dapat memetjah 

jang sangat moedah|banjak orang. 

koek, dan keheran heranan orang 
membatja ketjerdikan detective David 

ang soelit soelit dan menolong 

. Penggemar boekoe jang terbit ber 
serie tentoenja ma'loem djoega bahwa 
boekoe boekoe itoe diterbitkan oleh 
Geroeders Graauw's Uitgevers Maat- 
schappij NV Awsterdam Soerabaja. 

Mengingat banjaknja perhatian ke 
pada boekoe detective ini, terang bah 
wa maksoed Uitgevers itoe soepaja di 
kenal poela oleh doenia ta” pabam 
bahasa Belanda sehingga kini terbit 
salinan jang pertama bertitel , Seorang 
jang berpekerti dan seorang jang ber 
boeat", boleh djadi jg dimaksoedkan 

|,Es0 man yan eer en een man yan 
Daad“, ja'oi salah satoe boekoe jang 

Imentjeritakan peridalanan Detective 
David Browa, jang menjalin dari 
bahasa Belanda kebahasa Melajoe |?) 
ialah toean Mas Wirowajoeh. 

sekali boeka sadja, soedah kita dapati 
Kalimah jang demian, jang menoeroet 
pendapatan kita kalimah kalimah jg 
bisa dipaham oleh , ,... “ orang Dja 
wa jang bisa berbahasa Belanda sadja. 
Jang ta' mengerti bahasa Belanda 
tentoe soekar hendak memahamkan, 
karena soesoenan kata katanja terlaloe 
letterlijk, dan bagi jang boekan orang 
Djawa soedah tentoe soekar hendak 
memahamkan perkataan perkataan se 
perti misalnja , menggeh menggeh “. 
Kesimpoelan : bahasa jang diper- 

goenakan dalam boekoe itoe ,boekan 
Indonesisch, bockan Melajoe, boekan 
Melajoe-Tionghoa, tetapi ... Melajoe- 
Djawa-Belanda, 
“Sekali lagi kita merasa ketjawa dan 

sajang.” 
Me3kipoen demikian ta' boleh di 

oengkiri akan bagoesnja tjerita Detec 
tive Devid Brown sebagai seringkali 
aa batja, althans jang berbahasa Be 
anda, Tar 

katja. 

kawat tadi, 

  

    

     
   

    

     
    
   
    
    

   
   
   

     
      

    
    

   

rosan sama sekali, 
sekali atau se 

licentie dise- 

   ah dari 5 hand- 
oenan didesa 
ai schietspoel 

h terhindar dari pera 

upoen memakai 
k dalam atoeran 

  

in, djika pasar| 
barang tenoej 
emperkenan, | 

linnja rakjat pada waktoe ini men 

POERWODADI — GROBOGAN 

Pembantoe menoelis : 

Hari Radja 

Sedang dalam kota kota district 
| Wirosasi, Golong, Grobogan dll. dalam 
Hari Radja orang berama' ramai me 
ngadakan tontoran dalam Kawedanan 
keadaan dalam kota Poerwodadi selaloe 
soenji senjap. Di peniopo Kaboepaten 
jang biasanja orang dapat velihat 
berbagai bagai tontonan, itoe waktoe 
harja nampak banjak balon listrik 
merah biroe koening diatas atap 
hingga roeangan pendopo kelihatan 
gelap goelita. Soeatos symbool kedoe 
kaan! Karena kita insjaf jang sela 

derita kesoekaran berhoeboeng gagal 
nja tanaman polowidjo enz, poen be 
lakangan ini Kangdjeng R. Ajoe Soe 
narto baroe tetirah di ini kota jang 
berhoeboeng dengan terganggoenja 

sedang dihari jang kesatoe diadakan 

berhatsil 

elftallen HIS dan Ngesti Darmoschool. 
Sedang comite beker dalam pertandi 
ngan finale antara Brambangan dan 
Torro djatoeh ketangan partij jang ke 
satoe. 

Nasib molang 
Baroe ini di desa Pateh Wirosari 

telah terdjadi ketjilakaan jg amat nge 
ri. Sseatoe koeli mengambil batoe te 
lah masoek lobang jang kira kira 3        

        kesehatannja.   m. dalamnja, Di sebabkan dari keras 

Sekarang kita berpindah dari tjontoh 
hal air ke stroom listrik. Dalam bal 
ini kita oemoemkan ada kawat koper 
jang dialiri oleh stroom listrik dalam 
tjontoh air itoe djadi gantinja pipa 

Pada satoe oedjoeng kawat itoe 
kita adakan stroom listrik jang besar. 
(Bagaimana tjaranja ini akan xita 
terangkan nanti), Dioedjoeng kawat 

jang lainnja itoe boleh dikatakan tidak 
ada sama sekali. Dan kita akan melihat 

halnja dengan air 
dalam pipa itoe: stroom listrik 

itos mengalir sepandjang 

keadaan sebagai 

Oempamakanlah, bahwa kita mem 
poenjai 2 boetir bola, jang satoe posi 
tief dan jang lainnja negatief geladen. 
Dengan keadaan ini orang laloe tjen- 
derong ventoek mengatakan, bahwa 
bola jang positief itoe terlaloe banjak 

Keadaan 'mana soedah seharoesnja|stroom listrik. Tetapi pendapatan ini 

jang rakjat Giroboganpoen toeroet bersalah, Seboetan positief dan negatief 

doekatjita sekedarnja. Dosa malam da |itoe adanja moelai orang beloem dje- 

lam aloonaloon dan klenteng hanja|las benar pengetahoeannja tentang ha 

dipertoendjoekan tontonan biasa sadja, |kekat electriciteit sebagai sekarang. 
Bola jang negatief itoe terlaloe ke 

aubade oleh moerid moerid. Kinder-|banjakan bagian bagian electriciteit jg 

voetbalbond Persap jg dipimpin oleh ketjil jang kita namakan ,electronen. 

tosan Soemardi Atmaprawira soedah| Electronen ini mempoenjai isi nega- 

mengorganiseer joebiloem |tief (negatieve lading). Dan kalau da 

voetbalwedstrij1. Dosa bekers jang dillam bola tadi ada terlaloe banjak elec 

persembahkan oleh Sporting House|tronen, maka bola tadi akan negatief 

Semarang soedah djatoeh ketangan| dengan sendirinja. (negatief geladen). 

  

VOLT, AMPERE dan OHM. 
Oleh Indon, Radio Rep. Atelier,,Aether" Prapatan Menteng. 20. 

ke ata 

II 

Kalau kawat koper itoe kita temp 
kan diantara doea bola tadi, begitue 
roepa hingga doea bola itoe dapat di 
hoeboengkan satoe dan lainnja, maka 
akan terdjadilah stroom listrik, Hal 
ini disebabkan oleh karena isi listrik 
jang negatief (jang terlaloe banjak 
electronennja boekan!) mengalir ke 
loear menoedjoe kebola jang positief 

Dan kalau dalam bola jang negatief 
itoe teroes meneroes kita alirkan 
stroom, soepaja selaloe ada kelebihan 
nja, maka stroom itoe akan teroes me 
neroes mengalir dalam kawat tadi. 
Lagi poela kita haroes mendjaga soe 
paja tekanan dalam bola jang negatief 
itoe lebih besar dari pada jang ada 
dibola jang positief. Seroepa dengan 
jang kita lihat tjontoh air dalam pi 
pa itoe! 

Djadi teranglah, bahwa selaloe ha 
roes ada perbedaan dalam tekanan, 
oentoek membangkitkan stroom listrik, 
Dan dimana ada stroom listrik 
tentoelah mesti ada perbedaan teka 
nan antara doea tempat itoe jang ada 
pada kawat tadi, 

Perbedaan dalam tekanan ini dalam 
hal electriciteit kita namakan spanning. 
Kalau tekanan waterkolom dalam tjon 
toh air itoe kita oekoer dan seboet 
kan dengan oekoeran kilogram, ma 
ka spanning listrik ini bisa kita oe- 
koer djoega dan seboet dengan oekoe 
ran jang dinamakan volts. : 

Hal ini kita lakoekan dengan voltme 
ter. Poen kekoeatan stroora listrik ini 
bisa djoega kita oskoer. 

Tentang ini akan kita landjoetkan di   
£ Pi 3 z 

Na ir ARA TA AY PAKE yaa SEA UAN K, 
PE De RAR MAAN SERTA 

, “ r 

  

karangan jg akan datang. 
ear a 

bodi 

   
Pb AA TR Tian 

njaman, sangar disoeka karena banjak boe- 2d, 

kl 

Bola jang positief itoe koerang elee / 
tronennja. &£ 
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Geen Vacature | Nabi Mochamad Saw. 

oeboetan, 
emajoran. 

t, dengan memakai 
cht). 

ve 
toe 

| Lezing 

: Soerowijono. 
| Dalam perabitjaraan itos akan di 
terangkan meloeloe riwajat Kandjeng 

Seroean 

g akan toeroet optocht diharap 
eboengan dengan comite Micrad 
p/a MH Bahasjawan Basakstr. 9 

Gerakan Rajat Indonesia Soerabaia 
rapat terboeka. SEN 

“Pada tg II ib. dengan bertempat di 

      

  

     

      

     

    

   
   

     
   

  

    

  

   
   

Pemoeda Islam Indonesia tjab, $ 

Pembantoe kita mengabarkan: 
| pengoeroes PISI. dikabarkan 

noerc ra 
   

      

   Fatimah, : 

—|Gedong Nasional Boeboetan telah di 

00. Jrindo tjb Soe 
'baialOleh kl 800 orang. 

  

zbari Edris, Mardjoeki R:   
n penjiaran, Ketoea t. Nacbra 

  

    
    

  

    

        

   
   

    

   
   

    

    

   

        

      

   
   
   

  

       

   

   
     
   
     

“Sport, Ketoea £. Sachilin, 
t. Dablan Bendabari t. Jasin 

Taman Puestaks, t. Mc, Af- 
. Penoelis t. Abd. Moechid 

tib S'baja 
Hainoer Rasjid 

ketoea, Pe 

peratie, ketoea Prang 
ibdulhadi, pencelis 

mbantoe tt: A 

  

   
     

  

    

       

     

     
   

oemoem boeat semen 
ipada t Soedarsono ke 
oedarmo Penoelis, ben 

adi dan pembantoe tt: 
dan Prangko, 

— Perajan PADI 

rajaan PA DI akan dilangsoeng 
'besoek pada tg 21—22 Oct. ber 
at di GNI dan pertoend 

idakan, antara lain pi, 
, Dajak dan Batak dans 

tratie Pentjak, extra Wajang 
- Gatoetkotjo dan Ontoseno, Te- 
elan dlinja, LN ina, 
boeat Secretariaat PO—PADI 

an g. 5 no 36 Soerabaja, 

isebab 
wa saudara tsb melalaikan 

              

   

bannja sehingga meroegikan 

: 'Comite Micrad Nabi &.a.w 

nboeng kabaran kita jll, ma 
koep dan terang kita me 

'enoelis A, Dahlan Ridwan, 
nari Achmad Dimjati, dan Pem| 

: |diberi kesempatan bocat mengoepas 

'|terima sorak beberapa kali, soeatoe 

(tanda bahwa Gerindo diterima dengan 

Igembira ditengah tengah masjarakat 

dalam kota Soerabaia, 

Igjallah baroe dengan nama tsb diba 
»Iwah pimpinan t, M. Soenjoto, dengan 

IIM jg baroe laloe, telah berhasil me 

         

      

   
      
   

    

    

Iketoea t. Soemitro, Penoelis, 1 t. Soe 

    

Ibesok pada tg 18 Sak 

al. Beberapa hari ini gewestelijke re- 

Inacbttrein dari Betawi ke Soerabaja 

    gkan rapat oemoem dari Ge- 
'tjb Soerabaia dengan dihadliri 

| Agenda jang dibitjarakan: 
” Poetoesan congres ke 1 oleh toean 

Atmadji : 
| Asas dan toedjoean Gerindo oleh 

drs A K Gani, 
| Hak memilih oemoem jg langsoeng 
oleh sdr Soediro. 
“Economie dan masjarakat oleh t 

Njonoprawoto. 
P Bai an Sekerdja oleh t Mh 

Sidik Djojosoekarto. —— 
Dalam tiap tiap agenda diterangkan 

oleh sprekers dengan pandjang lebar 

dan memoeaskan, teroetama ketera- 

ngan dari t A Gani diterima dengan 

'applaus jang rioeh sekali. 
“Djalannja rapat dimoelaikan pada 
djam 9 siang hingga ditoetoep djem 1 
siang dengan keadaan sangat memoeas 
tata 

. 

Dian! 8) 

  

ranja jang hadlir tocan Ajat 

keadsan Gerindo, akan tetapi malang 

aginja, dalam pembitjaraan itoe senan 
tiasa menerima edjekan dari rakjat 

teroetama dari Ketoea Osmoem toean 

AK Gani dan terpaksa olehnja dibe 

'rikan nasehat soepaja ia djangan me 
tjah metjah gerakan rakjat jang ada 

ditanah air goa dan dinasehat 

kan poela soepaja masoek dalam per 

himpoenan jang ada dan sesoeai de 

ngan kepikirannja. Tapa 

“Dengan penoetoepnja rapat ini, di 

  

Sesoeloeh Poetra. 

- Di Soerabaja telah diterbitkan ma 

memabai bahasa Djawa jg meloeloe 

oentoek anak anak, keloear saban 

boelan. | : 

Madjallah ini, adalah anak tjabangnja 
dari Madjallah minggoean Poernama 
jg baroe sadja diterbitkan. 

“Indonesia Moeda tjb. Soerabaia 

Perobahan soesoenan 
—. pengoeroes. | 

” Menoeroet kepoetoesan rapat dari 

njoesoen pengoeroes baroe terdiri dari 

pada, t. Moh, Alisastra Ketoea, wakil 

pangat, penoelis II t. Imam Soedjonc, 
penoelis III, n. Harry Soetarsih, ben 
Idabari I, n, Siti Soeprapti, bendahari 

Joehadi Tjiptotanojo dan dalam rapat 
telah memoetoeskan akan mengadakan 
'excursie ke makam tt. aimarhoem t. 
Dr. Soetomo dan W.R. Soepratman 

| Nechttrein dihoedjani bstse 

'cherche dienat telah menerima pembe 
rian tahoe dari stationschef Solo — 
Balapan, jang menerangkan, bahwa 

didekat station Poerwosari dihoedjani 
batoe oleh orang jang ta' diketahoei, 
hingga djendela katja petjah. Politie 

itoe akan dipimpin | 
eda sebagai Algem.| 

oleh lain lain per| 

Sesoedahnja optocht, pada djam kl, 
“19 malam akan dilangsoengkan open- 
(|lucht lezing, dan jang akan berbitjara 

ibeltt: H. Abdoelrachman, Nadhatoel Oe- 
garti lama, toean Abdoelkadir Bahaloewan 
awas Ian sebagai reserve t, 

ja lo,| » Pemandangan kasih ja lor 3 

II, Djoko Sarwono, pembantoe PB t.| | 

| Interst edelijke 
|. wedstryden PSSI. 

Bagian Djawa Tengah 

  

- 

“ Mataram 

Hari pertama 
Mataram— Semarang 
2 — 0. Ha 

Jang dimaksoedkan Mataram, adalah 
Mataram, Kedoe Selatan dan Poerwo 
kertos jang dimaksoedkan Semarang 
adalah: Semarang, Salatiga, Ambara 
wa dan Magelang. 

Perhatian publiek besar, djalannja 

Semarang ditelan dengan zonder tegen 
punt, tetapi sampai disa'at jg paling 
achir, masih bisa membelakan kehor- 

matannja dengan sempoerna. 

Opstellingoja : ati 

Mataram: 

0... Soebowo . 
Hadjir tan Joto 

Koesen Moerkadi Kantil 
Dalimin Djawad Prajogo 
Parto 000. Naroechman 

Sari Arman Idehan Djenal Sagiman 
Djajadi Lasut Karsiman 

Roesmin Soehoel 
Gosnodo 

Semarang: - 

Ketika referee menioep fluit half 
time, stand 1—0 oentoek Mataram, dan 
ketika pertandingan sampai di finish, 
stand beroebah mendjadi 2—0. 

Hari kedoea, 

5 Solo — Semarang 10—0. 
Perhatian publiek hampir tidak ada 

bedanja dengan hari pertama, tetapi 
djalannja pertandingan sangat mene- 
salkan, Semarang jang kemaren bisa 

mendapat poedjian dari 'publiek ka 
rena ketjepatannya, ini hari soedah men 
djadi boeab tertawaau, karena moelai 
sa'at pertama sampai sa'at jang paling 
achir, ia tetap didjadikan mainan. Ka 
Isu ada fihak jang haroes disesalkan, 

itoe fihak adalsh elftal commissie Se- 
marang, karena kelemahan pasangan 
jang ditoeroenkan ini hari, sebetoelnja 
karena beberapa peroebahan jang di 
adakannja ., . 

Pasangannja: 

Semarang: 

Koentadi 
Roesmin Djajadi 

. Soehoet Sagimin Lasut 

Indratmo Handiman Daliman 
Marjo Soewarno 

Maladi 

Solo 

Klaten dan Sragen. 

diloepakan oleh Semarang, 

Hari ketiga 

Mataram-Semaring 

pertandingan memoeaskan, meskipoen | 

     

dan selectie 

  

2-0 

Semarang-Solo 0-10 

Mataram-Sole 3-3 

12 September 19383, 

|. Soedah pernah kita wartakan bahwa berhoeboeng 
|. @engan opstelling jang bakal dimadjoekan pada sport 

. week jang akan diadakan besoek moelai pertengahan 
|... boelan October jang akan datang di Solo, maka daerah 

|. daerah dari PSSI bagian Midden Java, diadakan pemi 
| lihap, oentoek keperloean ini, maka moelai tanggal 10 

at — bertoeroet toeroet sempai 8 hari lamanja, di Stadion 
| keri Mataram, telah dilangsoengkan Interstedelijke 
| dan selectie wedkstrijden : 3 

menarik, Asri telah kebandjiran penon 
'top dari segala bangsa. Penningmeester 
PSIM boleh tersenjoem. 

| Kalau pertandingan ini indruknja 
demikian roepa, orang tidak oesah he 
Iran, sebab doea djago jang toeroen di 
lapang hidjau ini sore, ada doea djago 
jang dalam kalangan PSSI doedoek se 
bagai candidaat kampioenditahoen jad. 

Koersnja Mataram lebih mahal sete 
ngah goal. 

Opstellingnja : 

Solo: 

Maladi 
Soekimam Marjo 

Soewarno  Handiman  Daliman 
Soetenggi Marno Soekoer 
Arman Sartomo 

Naroechman 
Diro Kardjo Djawad 

Kantil Moerkadi Koesen 
Joto Hadjir 

Soebowo 

Mataram: 

APN AE MA, 

Kedoea fehaknja telah main dengan 

SEE 

Voetbal di Pamekasan 

Pembantoe menoeslis : 
Pada hari Saptoe jl, telah dilang 

soengkan pertandingan antara V, P, 
dan R. K, Pertandingan dipimpin oleh 
Bin Amar, Sebeloemnja pauze kedoea 
partij menoendjoekkan permainan sa 
ma koeatnja, ada gerak gerik V, P. 
'jang tambah lama tambah koeat akan 
menang dalam oedjiannja. Bola kian 
kemari ditanah lapang dan serangan 
dari kedoea pihaknja ganti berganti 
serta selaloe mengoendjoekkan perma 
inan jang sportief. Di R, K. backnja 
selaloe mendjadi palang pintoe dan 
bentengnja didjaga dengan tegoeh. 
'Sedang dipihak V. P. voorhoede me 
ngadakan serangan serangan jg hebat. 

Setelah setengah permainan Inam 
pak pihak VP makin moendoer, se 
dang dari RK tambah giat dan mem 
beri beberapa tembakan jang agak 
tinggi, dimana VP ta' dapat menang 
kapnja. 
' Kesoedahannja dari pertandingan 
ini adalah 3—0 boeat keoentoengan 
nja RK. 

Pada bari kedoea dilangsoengkan 
pertandingan antara @uick dan Bar 
Il, Jang mendjadi wasit nampak toean 
Jansen. Kedoea partij datang dengan 
masing masing doea invallers. 

Begitoe permainan dimoelai, maka 
»Nono“ berhasil membawa bola, se- 
dang ia sendirian berdiri dimoeka 
doel. Njata betapa hebatnja permai 

nan antara club Soerabaja dengan ba 

risan kemarin barinja. sebab waktoe 
melswan @uick ada lembek sedikit. 

Permainan dari moelai sampai achir 
nja didjalankan dengan tjepat dan 

keras. Tetapi sebagai penjakit dari 
Bar permainan jg kasar pada hari itoe 
ditoendjoekkan poela, 

Sebosah tembakan jang agak tinggi 
Bar berhasil mentjetak satoe doel se 
beloem setengah permainan 

Setelah pavze @uick teroes menga 
dakan serangan oentoek membajar hoe 

Parto tangnja. Bzek dari Bar dapat dipasseer 
tetapi sajang Dewi Fortuua beloem 
waktoenja memberi kemenangan. Se 
poeloeh menit sebeloemboebaran @u'ck 
berhasil dengan serangannja hingga 
kesoedahannja mendjadi I—l. 

Doenia Tjatoer 
Beloem selarg ini PPPTI, Semarang 

Sari Idehan Moedjono Jasin Asman 

Jazid Soekoer Marno Tenggi Arman 

Perloelah kita terangkan, bahwa |madjoekan besoek sportweek di Solo, 

jang dimaksoedkan Solo, adalah: Solo, 

Ketika mereka itoe toeroen menga 
s0, stand 4—0 oentoek Solo, dan keti 
ka pertandingan berachir, stand 10—0, 

oeatoe nasehat jang tidak dapat 

Solo— Mataram 3—3|Naroechman. (Sportverelsgge- 
Ini sore, adulah satoe daripada tigalv er ,D“.) 1 

pertandingan tsb diatas jang sangat 

speltechniek jang sangat tinggi, hanja 
diperiode periama, Toean roemah po- 
sitienja lebih rendah dari moesoehnja. 
ini jang teroetama karena halfbacknja, 
jang bermoela karena kelemahan Koe- 
sen, tetapi kemoedian laloe mendjadi 
roesak sama sekali. 

Ketika Proewito menioep fluit pau 
ze, stand 1—3 oentoek Solo. 

Dibabakan kedoea, Koesan diganti 
kan oleh Ngali, moelai ini barisan 
Mataram mendjadi baik, sebab achter 
hoedenja mendjadi sentausa. sehingga 
dengan demikian, voorhoedenja dapat 
bekerdja dengan leloeasa, tidak oesah 
memberi bantoean kepada achterhoe- 
denja, lain dari itoe djoega tiap tiap 
melakoekan serangan, dapat sokongan 
tenaga dari bagian belakang, 

wat telah mengambil hoekoeman 12 
pass, tetapi ini kans jang sangat enak: 
tidak berhasil bola keloear paal. 

Sesoedahnja Soeparto dapat mengoe 
rangi hoetangnja dengan via headnja 
Soediro, achirnja ketika pertandingan 
berachir koerang 2 minuut, Djawad 
mendapat kesempatan mengambil pe 
naltykick lagi, dengan ini stand man 
djadi ,geliks, - 

Pasangan Midden Java: 
Acbirnja perloelah kita wartakan, 

bahwa menoeroet berita dari anggauta 
elftalcommissie jang diserahi menga 
toer elftal Midden Java, jang akan di 

pasangan jang akan ditoeroenkan de 
mikian : 

Keeper: Maladi, Soebowo, 
Baek : Maladi Hadjir, Soejoto 

Semarang 
Abdul Hafdidz —Moehardiman 
Hadji Achmad— Sarman 
Dr, Kwik—Tjahjani 
Dr. Teyter—Hoetspea 
Brotomidjojo—Soemowinoto 
Moesim — Soemadi 
Kwee Tiang Hoe — Haran 
Tan I Sing — Soeroso 
Moeljowidodo— Soetadji 

Thung Hong Hoey — Sarobo 
Mangoensardjono —The King Hoey 

Dipermoelaan periode pertama, Dja | Soewarto — Soediono 
Soedarto — Soeratno 
A, Bolwija — Hadisoenarto 
Tio Kien Ling — Soepono 
Tio Tjien Ik — Sastroprajitno 
Kamso — Soenjoto 

telah datang di Solo oentoek menga 
dakan perlosmbaan pe 
Solose Schaak Bond bs 
Mangkoenegaran, 

Jang bertanding jai 

8olo 

   
     

0—1 
0—1 

Kaharhoesmin—Darmomardopo 1—0 
1—0 

1—0 
0—1 
Ph 

1-0 
1 —0 

1—0 

Perloe diterangkan bahwa jg terga 
hoeng dalam SSB, jaitoe: Kalimantan, 
H.W., Koentoem Internas, Pion Poe 
tih, sedang schaakbonden jg soedah 
berdiri jsitoe : 

1 PPPTI. Semarang. 
2.PPPTI. Bandoeng. 
3. S8 B, Salatiga. 
4, SSB. Solo 
5, Malangse sechaak bond Malang 
Oleh PPPTI Semarang ada dian 

djoerkan kepada schaakbonden oen 
tsek mengadakan Conferentie 
seloeroeh Indonesia pada 
tanggal 10 dan 11 December, 

  Halfbaek : Warno, Handiman, Moer- 
kadi, Daliman dan Soewandi, 

Voerhoede : Soeparto, Kardjo, Dja- 
wad, Tenggi, Jazid, Arman, Dito dan   
  

  

NIPPON     
    

     
ran dari pengoeroes Mic 

mentjari oeroesan ini.   
Importeur. 

POMPA AIR 
Dengan gampang bisa digoenakan 
boeat segala keperloean. 

Kita ada sedia Monteur boeat pa- 

sang diatas Soemoer, begitoe 
djoega boeat sdemoer - pantex 

(soemoer boor). Sedia fjoekoep 
onderdeelen, 

Prijscourant gratis. 

SsHOKAITI     
  

  

   

  

MODEL BAROE 

  

(Vacuum) bisa lihat 
tinta, dalam  Vulpen 

f 3.—   
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SOERABAJA, en NA SEMARANG. graveer nama  lain2 

aa merk. vulpenheuders. 
  

engan 

  

   

na 

  

Pe 
mm
a k
a
 
a
s
 ik
o 
2
 

API
 
2 
A
n
 
S
k
a
 Ae

 
Ma 
m
d
 

PN
 a
a
 

Uh 

   



    
: Gamelan Soenda dari 

. Kaboepaten Para Ban 
.doeng - 

13 1 x 0 1 »” : Toetoep 

  

    

   
   

PMN 29 

hiboer 
“ 'Toetoep 

| PROGRAMMA VORL 

Tender YDH. 7 'golflengte 
. 107, 53 Meter 

“Rebo Nan 

»Hati 

& | nga 0 sore Lsgoe Melajoe 
   

  

    

     
   

    

  

u, Kn Si 

— PENJIARAN NIROM TIMOER: 

0... Djawa Barat 

| Bandoeng “IL 1035 -Batavia II 180 
-. Pk .21, PMH 45, PMN, 

3 5 Tan 14 Sept. 
ya H (45 M), Batavia 1 (190 M). 

—mendmng II (103 M,) - 
3 Studio » Orkes 

. Gambang 
“2 Pn Lagoe N ai 

5 kan oleh Bind Insblinde | 

    

  

     

    

  

   

     
         

     
   

  

   

  

     

   

  

    

  

     

    
       

   

    
    

   
     
     

   
    
    

   

    

  

   
   
   

  

   

  

   

  

    

  

   

    
   
   
   
   

  

   
    

    

   

    
   

    

   
         

   
   
    

    

Saad dari Meka 
Lagoe Melajoe tanah Sel 
berang | 
Toetoep 12.— »” . 

Kemis, 15 Sept 

a Isian oleh J,0. 
ti Bandoeng 

| didjaman modern 
t Militair Hof-Or 

kest dari Kraton Soera 
“karta Hadimngrat 
G.mbang Kromong Or 
.kest ,Ngo 2 Laow 
2 eb? 

Kromong Or 
H og Liauw : 

95 tanan| 

anak 

n "ra 
lat a berita soerat cha | 
"bar dan dagang 

Krontjong jg terpilih 
|.  Pembitjaraan tentang 

| keadaan seloek beloeknja 
istiadat ditanah Preanger 

    

    
    
     

   

“PMH 45, Batavia II 190 M Ban 
 doepg II 103 M. 
6,— sore Citeran 
La » Adzan diwaktoe Magrib, 

: te |. Gilandjoetkan — dengan) 
F3 : . Ohasidah 
pen 3 Mengadji @ser'an dari 

Ez plaat gramofoon. 
G3 Gamelan Soenda 
140 malam Berita berita soerat cha) 

tentang 3 

e L Tu 

. Lagoe Soenda 
0». Lagoe Tionghoa 

» Berhenti 
- malam Beritask Indonesia 

. Lagoe Ambon 
“Lagoe Soenda | 
Berita sk (Soenda) 
Berita Besiuur 
Lagoe Hawaian 
Tjelempoengan 
“Toetoep 

Kemis 15 8e pt 
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| 5— sore Lagoe H:waiian 
Tani 130 “3 Lagoe Melajoe 

86,— Lagoe Djawa 
630 Berhenti 
7,— malam Berita sk Soenda 
RR 3 Lagoe Toerki 
1380 , Mengadji @seran 
8—, Lagoe Melajoe 
LN Rebana dan berzauzi 
ea Lagoe Soenda 
CO Lagoe Krontjong 
NO Toetoep 

Djoem'at, 16 Sept. 
1112,— siang Choetbah dan sembah 

jang Djoem'at dari mesdjid 
Besar 

1.— lohor Toetoep 
5b,— sore  Lagoe Krontjong 
8,— Lagoe Djawa 
CA0:. Berhenti 

Tone Lagoe Hawaiian 
Th ng Lagos Ambon 
8,— Lagoe Soenda 

BE Pidato tentang Igama 
Islam 

10— Berhenti 

SRI 

. Golflengte 86,96 

eh Kemis 15 Sept, 
rita Pns cha 10, — siang Klenengan dari Keraton 
Na “Sri Baginda mojjs Sini- 

Ba 5 Kakang waka "53 Hbeprak, »Krido Moel Ia ba Fustosp 

: jaraan 530 sore Plaat plaat lagoe Mesir 
Tusi Pembitj D, tentang | 6,— , Samboengan dengan Mes 

Sa Tionghon djid Besar 
Ba 2 Lapis ia Hoa 7.— malam Barita pers dan chabar 

g Kon Jan) ta Yang) Chabar dalam bahasa 

915 malam Gamboes orkest | Oia 
sasa » Pembitjaraan tentang) 8:— » Boo, jian @oer'an | 

aa 815 ,  Groot Militair Hoforkest 
“PMN 29 10,— , Harmoniumorkest soko 

malam Pembitjarsan tentang | Ka 3 kta 

Fr Mn oleh t. H Kat Djoem'at, 16 Sept. 
80, Ohasidah oleh Misimoodi 8,— pagi Persjaan tinggalan Dha 

lem dari Keraton 
12,— siang Samboengan dengan Mes 

djid Besar 
—1.— lohor Toetoep 
5.— sore Plaat2 Ig Langendrijan 
6.30 , Plaat plaat lagoe Bira 
Ban Cbabar chabar dalam ba 

hasa Belanda 
1 — malam Tentang peladjaran 

3 Khong Kouw oleh toean 
Auw Ing Kiong 

TO Berita pers 
Dn H selah kebatinan oleh 
Pn £ R Darmotjabjono 
Sony Hawailaa - orkest Thel 

Blue Be y3 
I9— Samboergan dengan So 

siteit Ohuan Min Kung 
2 Hui 

2.— Toetoep 

RENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 81: Soerabaja II 95 
Soerabaja Arcbipels. Zender 68 

Pokja I1 128: Semarang II 111: 
. Solo II 120, 

Kemis 15 Sept, 
S'baja Il, Golflengte 68 m, dan IV 129 m 
6,30 pagi Roeparoepa lagoe Tiong 

hoa modern 
1 Ba Toetoep 

— Boerabaja II 68 M dan IV 129 M 
| semarang IN III M, Djocja II 128 M, 

Solo 11 120 M. 
5,— sore  Lagoe lagoe krontjong 

: dan stambooel 
50 in Lagoelagoe Arab. Diwak 

toe Magrib, mengadji 
| dan soeara adzan 

6,— Memperdengarkan Deans 
Grand Opera dari Si 

: ngapore 
"10130. Ohotbah tentang hal 

Agama Islam 
"093 « Lagoe lagoe Hindoestan 

dinjanjikan oleh Su- 
: rat Jan 
7,— malem Berita soerat kabar dan   kabar dagang 

5 : Harmoniumorkest ,,Peng: B 

7 — walam Berita 8s. k. (Indonesia)| 

7.20 
7.25 

7.55 

8,— 

11,30 

6.30 

7,15 
12, — 

(16 

5, — 

5,30 

— 6 sa” 

6,30 

7.16 

7.20 

7,30 

7,50 

8,— 

1130 

5.03 
6,— 

6.30 

7. — 
7.20 

7.22 
7,50 

8.10 
9, — 

958 
1001 
10,30 
11.— 

t 

6.45 
7,01 

8,— 

11.03 
11,40 . 
12 — 
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| Sera Nempot at, 

Arab 

  

elagoe Arab modern 
: diojanjikan oleh Omi 
Kalsoum 
Disamboeng dengan Zen 
der SRI, Hof orkest dari 
Ta Soerakarta Hadi 

  

kara 
ngannja R Ng Ronggo- 
warsito, poedjangga be 

ar di Soerakarta 
   

bidik 16 Sept. 

pagi 

siang 

lobor 

S'baja ll Golftengte 68m, daniV 129m| 

Katiji @oer'an oleh 

   
enak dengan Mesi 
git Besar di Ampel 
Soerabsja. 
To algap 

S'baja ll 68 mdan Iv 129 m, Semarang | 
I flim, Djocja Il 128 m 

sore 

7.— malam 

” 

Solo 1 120 m 

Roepa. roepa lagoe Tiong| 
hoa modern 
Gending gending Djawa 
Tengah dari piringan 
hitam 

- Lagoe lagoe Hawaiian 
Ketoprak dari perh, 
»Roekoen Wargo" 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat s0oerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe lagoe Soenda 
Leziag tentang hal ,As 
trologie“ Jilmoe kebin 
tangan) 
Lagoe lagoe Tionghoa 
Cinema : 
Krontjong Orkest ,Tja 
krawala" 
Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11l.— t/m 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

Oost dan Midden—Jaya: Soerabaia 131 
dari 7.30 samp 
rabaja III 19 
Djokja 181, " 8olo 188, Tjepoe 186 

ai 2.00 atas 25 m. Soe- 
, Semarang 122, Malang 

Rebo, 14 Sepi. 

s0re 

» 

Sguire Celeste cctet 
Omroep orkest Carel van 
der Bil 
Lagoe dansa 

malam Perkabaran 

Tentang penjiaran pro- 
gramma 
Lagoe lagoe dari Italia 
Kesoekaran dalam pen- 
didikan 
Van Beethoven eyeles 
Populair concert 

“ Berita koers 
Beberapa lagoe lagoe 
Concert 
Toetoep 

Kemis, 15 Sept. 

Y 
» 

” 

siang 
” 

6.30 pagi Peladjaran gymnastiek 
Lagoe gramufoon 
Melandjoetkan lagoe gra 
mophoon 
Toetoep 

Lagoe lagoe piano 
.Morgenwij ling 
Beberapa lagoe lagoe 
Concert oentoek perdja 
moean 

r Logoe lagoe Greta Keller 
Perkabaran 
sLutter lunch“ 
Mengoelangi perkabaran 
Tostoep 
Thee Concert 
Arendnest 

Wiener Boheme orkest 

Psrkabaran 
Tentang penjiaran pro- 
gramma 
Lagoe lagoe dari Scan- 
dinavie 
Pemandangan minggoe 
an Loear Negeri 
Progr. Oabaret Perantjis 
Concert 
Anem bintang film 
Berita koers 
Lagoe lagoe dansa 
Erich Borschel 
Toetoep 

B. R. V. 

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

Rebo,14 Sept, 

s0re Peladjaran gymnastiek j1l1l,—      

Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 

. Lagoe lugoe 
Tafsir @oer'an oleh t.H.| 
(Machioed Sidik 

  

   
      
     
     

     
          

     

  

: Gaia “ yna "loe bae 5 
| KRS - 1 telepon minta 
            

   

    

   

  

BIER.    

  

   

  

   
   
   
   

    
   

  

   

Boektinja jang 

 moerah 

kwaliteitnja 

  

Sg FP 5 
ON He-e 2g saja maa 5 

meter itoe KRIS-BIERP 
Sahan: hari Lebih lakoe. j8 

2 kali, Kris Bier tidak me- 

 lainken harganja paling 

sendiri, 

paling baik, boektinja IN 

saben hari lebih lakoe. £ | 

   
    

        
    

Inn 
303 2 
CERIA 

njata se- 

     

   
   
   

   

  

    
       

tapi 

djcega 
   
          

     
    

          

        
    
        

      
    

  

      

   
   
   
    

  

      
     

    

   
    
   

     

  

ta
ka
 

- LEDIKANTENHANDEL 

THAY ANI 
KONGSIE 
STAALBUS — 

LEDIKANTEN 

Membikin matras — Divan 

Harga pantas -kwaliteit baik, 

Pintoe Besar 72- Tel. 1433 Bat. 

   
  

  

|   
  

  

Plaat-plaat dan Gramofoon, 
ODEON-GADJAH dan COLUMBIA. 
Lagoe Melajoe, Soenda, Djawa, Ambon, dan Menado serta 
Hawaian-platen. 

PA en, 

ODEON GADJAH 

satoe veer Model 40/R. 

KANAN 3 Ma dent aah 

COLUMBIA sa veer 

Model 56 harga f 21.50 

SPECIAAL TASCHGRAMOFOON. 
Merk ,RADJA PLAAT” pakei Zelf- 
stopper (berenti sendiri) vormnja ma- 
nis sedia roepa roepa kleur. 

Model No. 1 f 12.50 

Model No. 3 » 10.50 

Model No. 100 315.50 

Model No. 106 » 12.— 

Model No. 114 satd50 

Ini gramofoon kita bisa kirim teriak 
Menoenggoe dengan hormat 

N.B. Saban boelan terima plaat opname baroe dari roepa-roepa 
Lagoe dan Merk. 

Toko ,,RADJA PLAAT” 

KESENANGAN 
oentoektoean-toean 

dan njonja-njonja 

.1 1,85 p. Stuk. 

Gramofoon merk Columbia & Odeon - Me 

  

merk H. M. VOICE 

      

  

SENEN 163 TELF. 3909 WEL. . BATAVIA - CENTRUM. 

Stadezender Kemis, 158Sept. 
b.— Vocaal: Archipelzender Kd 
5.30 : Lagoe lagoe plaat gramo Pelan Aa ln Pot 

foon : semosa zonders 730, Berita pers 

545 ', Penjiaran oentoek anak-| 7,40 ,  Melandjoetkan lagoe Ia 
anak ga T plaat gramofoon 

— loh t 
6,46 , Berita pers : Archipelz | 01 aa : oval 
6,45 , Lagoe lagoe jang meng| 6,— ,  Lagoe lagce militair 

gembirakan: Stadezender 6,45 Berita pers: Archipelz. 
7,— malam Beberapa lagoe lagoe 6.45 , Lagoe aneka warna : 
TAN Pemd. loear negeri Stadszender 
ema Lagoe dansa 1,— malam Lagoe Viool, piano de- 
8.45 , Lagoe lagoe jang me- ngan cello 

njenangkan Mjm 13 Phohi Relay 
8104 Cinema Orgel concert 9.15, Beberapa lagoe lagoe 9,-— Traviata Opera dari Verdi 

OB "4 Marek Weber orkest 1045 ” Lagoe lagoe jang men 
10,20 , Lagoe lagoe piano EA gembirakan : 
10,50 , Lagoe jg menggembira- | 11, — : Toetoep 

kan sebagai penoetoep baka 

Berhenti 

    

    
    

  

   

      

    

    

    

   

  



  

        

     
      
    
      

    
   
     
   

    

      
     

      

      

       

   
       

      
              

      
        
    

       

  

       
       
        

   

    
       

        

         
     

  

    

  

       
    

    

          

   

    

   

  

   

   

      

   

   
   

    
   
   

  

(Barisan tentara menoedjoe kot 

| tara negeri 
si Batavia dan Mr 

. loear, tetapi 
| Bairenzorg, B 

& 

“likan djalamnja itoe ,perang", bagai 

| mana taktiekoja jaog memegang rol 

| mendapatkan tempat jang L 

| pi bertaroengan ini hanja baroe bagi 
|an moeka dari barisan sadja, beloem 

| gi, mesin terbang dari peudjagsan ne 

. tamp2 
Jah tentara Biroe. PAR YA E | 

Commandant bagian Merah lantas 
irim barisan mendjempoet oentoekj | 

“ra Biroe dibawah periutah kolonel 

| perintah Kolonel Kemmerling. 

ang 
| Tangerang- Pes 

auto—wadja (pantser—4 
dan kereta—perang (tanks semoea 

meskipoen semoea temba 
ekan tangai" tor 

    

   

   

Na dari | 
Bandoeng, : 

    

          
oetnja, selain soldadoe soldadoe 

an off cieren, djoega alat alatnja, ke 
ta dapoer loeb, koeda 

“Tentara pendjaga negeri 
ar  kaba i, lantas papsk 

ini sehingga terdjadi per- 
ihampir tengah tengah, 

rang sebelah Barat 

  

menjerang memakai tanda 

di topi»ja, sedang tentara 

pendjaga dengan tauda kain merab 

Ada nampak lagi offieieren memakai 
band poetih di lengan “badjoe tanda 

nja, jala jang meroepakan seolah-olub 
: 2 

'commissie oentoek melakoekan peni 

  

penjerang dan pendjaga. 
PeTelah diatoer bahwa pada pagi Se- 
nen 12 September tentara jang mave 

masoek kota Betawi bertempoer de-| 

ngan pendjaga'sn negeri ini di dekat 
— Tjoeroeg. Perkelahian terdjadi oentoek) 

baik, Teta 

“kepala kekoeatannja. 
ada hari    Senen 12 September pa 

geri, Merah, memberi tahoe bahwa di 

operdjalanan ke djoeroesan mereka 
k teotara koeat mendatangi, je 

menahan ini perdjalanan. 
Perloe kita terangkan bahwa tenta 

Plesman dan tentara Merah dibawah 

Apa ia lihat kita dari ini manoevre 

Dj. 1 malam, kita moelai metinggal 

      

     
   

    

»- (ke daerah Tangerang. Hawanja kebe 

Itoelan baik dan boelan menjivarkap 

     

  

     

  

bakanji 

  

   

  

      

38 tahoen ke 6 

  

etawi disamboct di dekat daerah 
y hebat di Tjoeroeg 

fa Dari Inheemsehe Persafdeeling ANETA 

sd 5 nda ai 

bjaoja jang terang. Sampa! di T- 

ngerang ini district kelihatan terang 
dari. lampoe lampoe listriek. 

Kita tidak melaloei djembatan Tji- 

Isedane, tetapi djalan teroes depan roc 

Imah controleur, pasar dan tidak anta 

'ra lamaada di loear ,kota”. Melaloe 

ra? 15 km.dari Tangerang baroelab 
pak ada apa apa, Koeds tentara 
ah dengan pakaiannja dikendali 

dipegangi oleh soldadoe, keretv 

jat bisjau toea jang terkenal naw 
ak dibawah poehoen poehoenan jang 

hampir tidak kelihatan, dan di bebe 

a roemah serambi depannja banjak 

kelihatan soldadoe jg soedah bangoen ! 

doer, diantaranja sedang tjoekoer mor 

karja, sebab meskipoen dalam perang 

roepanja haroes djoega orang keliha 

   

tan netjis. 
Sesoedah membeloek kiri dan kanan. 

melaloei'djalanan kebavjakan tidak bo 

leh dikata rata, maka djam 3 malam 
kita sampai didesa Djaha, tidak dja- 

e loeb antaranja dari Serpong. Di djala 

Joan pertiga nampak pendjsgaan wil) 

  

   

    

tair, sebentar2 kelibatan sinarnja lam- 
| Ipoe senter boeat melihat kaart, Diin 

»|pertigsan djalanan kita menoenggoe 
dan menoenggoe. 

Ketjapaian djalan sedikit barangkal: 
bisa melihat apaapa. Teringat pads 

kita perkataan lJuitenant kolonel Scbil 

ling, waktoe pembesar militair ini toe 
ase |toerkan bahwa djikelau opmarech me 

'Inoedjoe ke Betawi itoe berdjalau baik, 
maka sampai pada waktoe pertempoe 
ran pertama orang tidak akan dapat 
banjak menjaksikan spa apa. | 

— Dan benar sampai djam 4 lebih bo 
illeh dikata beloem. nampak apa-spa 
Kemoedian tidak lama antaranja dar 

ijaoeh kedengaran boenjinja trompet. 

Menanja pzda jang mengetahoei ox 

roesan militair tentang ini, kita dapst 
#jawaban bahwa trowmpet tidak ads 

o|tanda perentah moelai berangkat. D- 
ri djaoeh nampak sinarvja lampoe au 

to, satoe. doea, tiga dan ada beberspa 
Tg. Ternjata isirja boekan teotera, 

tetapi kereta jang angkat toestel pr 

rlogirimau dan penerima'an radio dan 

j|setahoe apa lagi, 

' Dimana tentaranja jang akan mela 

». Ikoekan penjerangan? Apakah mereka 

'beloem berangkat ? si 

Soedah lama diperdjalanan dan bs 
leh djadi soedah mehwati djoeroesav 

tempat kita menoenggoe, tetapi tidak 

goenakan djalanan biasa. melainkan 

didjalan menobros pekarangan dav 

kebon kebon, dengan tjara seolah olar 

merangkang soepaja tidak diketahosi 

Orang, teroetama moesoeh. 
— Tidak lain, kita sekarang haroes te 

'roes teroes ke tempat jang diatoer 

loleh piwpinan manorvre boeat men 

|djadi lapangan bertaroengan pertama. 

|“ Ternjata dari sebab babis hoedjan 
'djalanan tidak begitoe gampang dila 

loei. Seorang kapitein motorfietenja 

tidak bisa teroes djalan karena bajak 
'oja timah lempoeng jang melengket 

diroda kendaraan terseboet. 
Belikangan kita dapat dengar bah 

wa kemaren sore peda waktoe dila 

koekan pengangkoetan barang baraag 

alat dari halte Serpong terdjadi slip 
beberapa auto-angkoetan militair, D- 

'ogan tjepat angkoetan itos diteroes 

kan dengan koeli bajaran sehingga 

tidak ada halangan soeatoe apa. Pa 
ginja semoea itoe soedah beres dau 
'kendara'an jang slip melintang di 

djalanan soedah bisa meneroeskan 

| perdjalanannja. 

| Pertama kali menjaksikan 
ba peperangan 

|. Hampir moelai fadjar kita sampai 
di satoe pioggir tegalan dengan ada 
pekarangan dengan banjak tanaman 

luja. Ternjata waktoe dekat di ping 

— Igir pekarangan itoe banjak soldadoe 

.mendekem“ menosuggoe moesoeh 

oja, Tjaranja diatoer rapi dan pakaiav 

kipoen dari dekat, Dalam itoe peka 
rangan ada roemah ketjil dimana 
tinggal koelawarga orang desa itoe. 

“|Sembari menoenggoe apa jang akau| £ 
arani kepala roemah| $ terdjadi kita pa 

tangga itoe roewah jang terdjadi soe 
dah bangoen begitoepoen lain lain 

soldadoe pada beberapa bari ini pa 
man tani tadi tidak merasa takoet, 

'Ipoen lainlain orang desa sitoe tidak, | 
sebab soedah dikasih tahoe oleh loe 
rah tidak akan ada apaapa. Meski 
poen begitoe, orang perempoean ba 
ujak “koeatir sangka boleh terdjadi 
ada perang betoel, maka sebagi ia 
poenja isteri dari sore sampai pagi 

do'a-do'a keslamatan... 
Sementara itoefadjar moelai menjing 

sing. Sebentar-bentar" kita melibat 
djam dengan hati berdebar-debar. Dari 
djalanan soedah terang tidak kel hatan 
soeatoe apa mendatangi. Tetapi dari 
poehoenan ketela kelihatan agak ada 
aawpak apa-apa bergerak, begitoepoen 
dari selokan pinggirannja kalau tidak 
uampak kelihatan bagian atasnja topi 
bamboe, Sebeloem kita dapat menegas 
kan dengan benar soedah kedengarau 
sogara tembakan beroentoen. Soeara 
mendjadi rawai dari tembakan dan 
ceommando. Tentara Biroe mendesak 
teroes. Merah menarik diri. Tidak la- 
ma antaranja datang kereta-wadja 3 
bveah. Naa 

Sampai di bagian djalanan ada di 
pasang kain ,Pau hindernissen”, jg 
artinja rintangaa bosat itoe kereta wa 
ija, dalam perang betoel boleb djadi 
itoe bagian djalauan di bom, atau bo 
leh djad: ditaroh beberapa t-ingkal poe 
hoen, pendek tidak dapat dilaloei. Mes 
cipoen hanja kain sadja, tetapi orang 
naroes berlakoe seperti kalau ada pe 
rang betoel, maka commandant pasue 
kan pantserwageng itoe lantas melihat 
Runan dan kiri, kemoedian ambil ke 
poctoesan menobros pekarangan dan 
pagar serta giligili maoe meneroeskan 
perdjalanannja. Hoibat sekali melihat 
ni kereta wa ja in sctie. Dengan jg 
pegang stuur Orang pandai, dengan 
vuurnja dan ronstructie badannja jg 
losar biasa, maka kendara'an alat pe 
cangini soedah terdjang segala apa jg 
ada didepannja. 4 

Sesoedah itoe kereta kereta melaloei 
rintangannja, kita meneroeskau perdja 
lanan dengan auto ke Tj »erueg, Sepan 
ijang djalan kiri dan kanan djalana» 
besar teroes kedengaran soeara tom 
bakan, jalah perlaw.nan tentara Merah 

# 

tentara Biroe, , e 
Waktoe. kita eiaipak At Tjoeroeg, 

oampak pasar Tjoeroeg sebelah Sela- 
tan mendjadi hoofikwartier militair. 
Disibi nampak pembesar penrbesar 
wilitair dengan paksian veldtenue, 
bintang bintang dilehernja, Diantara 
lain ada nampak geueraal majoor Sta- 
tus Duller, inep-cteur sendjata genie, 
luttenant kolone! De @uant, generaal 

najoor Ox iaspecteuc tofanterie, over 
ste Kamp:, inspecteur cavallerie dan 
Kolonel Waal, huofi-intenda:t. 

Tidak lama sesoedah peperangan 
moelai ramai, Gjoega mampak resitent 
Betewi mr. H. Fieves de Malines van 
Giukel dan assistent-resident van 
Ha fien. 

Di sini kita menemosi luitenant- 
kolonel Sebiiling, dan keterangan 
keterangan diberikan kepada kiia apa 
jang bersangkostan dengan manoeuv e 
itoe pagi. 

Kita dapat pengetahoean babwa 
tentara Merah sebagian benjaknja ada 
ti kebon kelapa sebelah Octara T'joe- 
roeg. Pendjempoetan di djalanan boe 
kan dilakoekan dengan kekoeatan be 
3ar, tetapi hanja boeat mengendorkan 
perijulanan tentara Biroe sadja. , Dji 

tempoeran besarpja, tidak djaoeh dari 
sini, koerang lebih satoe djam lagi 
akan terdjadi. 

(orang isi 1toe goemahi. Melihat bajak 

itoe tidak tidoer, tseroes membaija 

bagian depan menahan perdjalanan | 

kulau toean mave merjaksikan per 

Kita menoedjoe ketempat jang di 
oeudjoek, satoe lapangan locar kebon 
kelapa. Wuktoe kita sampaiselain poe 

  

Perbaikan kampoeng 

Oleh dienst dari Perbaikan kota 
dan Perosmahan rakjat teleh diran 
tjang ongkos2 membeli tauah jang di 
perloeaskan goena perbaikan dari kom 
plex kampueng jang terletak disebe 
lah oetara dari Gang Pondok Rottav 
'-belah timoer d ri Steenbakkereweg 

(Sawah Besar bagian ke 4). 
Reoijana ini berdjoemlah f 15.310. 
Oentoek melekaskan dari perbaikan 

ini maka sebeloemnja rantjangan itoe 
diadjoekan dan diterima diharap oleh 
Ben W babwa moelai sekarang ba- 
roeslah dikerdjakan tentang tanah ta- 
nah jang diperloekan itoe. 

Didalam prakteknja oentoek menda 

pat tanah tanah inilah jang mendjadi 
kesoekaran, dsn beberapa kali mendja 
dikan gagalnja t,ita tjita. 

Komisi tehnik ada menjetoedjoei da 
lam beberapa hal, asal sadja mentje 
gah pembelian roemah roemah atau 
bagian dari roemah. 

Mempertahankan adanja tikoengan 
di kp, kp. bagi Komisi dipardang 
tidak keberatan, malahan lebih baik 
boeat mendjaga djangan sampai af 
koopkosten terlaioe tinggi. 

Dengan pertandaan, bahwa jang 
acbir akan memperbatikan nasebat 
ini, Bdan W mendjandjikan akan 
memberi poetoesan dalam Dewanjad. 

Perang perangan di Laoetan 
Hindia 

' Senen 19 Oct. eskader, jang terdiri 
dari doea kruiser, divisie pertama dari 
kapal pemboeroe torpedo, divisie per 
tama dari kapal2 tenggelam, seboeab 
rombongan kapal oedara dan 9 kapa! 
oedara laoetan akan meninggalkan 
kota S'beja menoedjoe perang2an jg 
diadakan ai Laoetan Hindia, 

Dimoelai dengan, tembak2an pada 
hari siang dan malam disebelah Ti- 
moer dari Selat Madoera. 

Sesoedahnja akan dimoelai deagan 
pertjobaan bersama sama di Laoetan 
Hndia, dimana tercetama pertjobaan 
jang taktiseh pada tahoen ini dilakoe 
kan. 

Moela moela kapal oedara Dornier X 
akan toeroet dalam perang perengan 
dalam bagian besar, : f 

Beberapa ocfeoingen dimana kekoe 
atan berdjoang akan dibagi mendjadi 
doea parij sebagaimana tahoen jang 
soedah soedab, akan dipiwpin oleb 
Komandan dari Kekseasaan Laoet 
dan V.ce Admiraal H Ferwerda sen 
diri, dimana akan berangkat dari Soe 
rabaia dan mengkibarkan benderanjs 
di kapal Hr M3 Kruiser , Da Ruyter". 

Pertjobaan pertjobaan terseboet di 
atas bermaksoed pendjagaan dari laloe 
lintas di lanetan menocedjoe semuea 
benoea di Djawa dalam moesim perang 
dan lainlain persntah jang berhoeboe 
agan dengan itoe. 

Bosat keperloeaa ini selama satoe 
minggoe akan dibantoekan kepada 
armada laost beberapa bosah jang ie 
roepakan koopvaardij-chip. 

Lapang oentoek perijobaan itoe 
moelai dari Padang bingga Tjilatjap 
djaoebhnja ada kl. 200 zee jjl dari pe 
sisir Dj-wa dan Soematera dan me 
lingkoengi bagian sebelah Barat dari 
Laoetan Djswa. 

Bseat tambahan keperloean aist? 
perang-perangan itoe eskader tahadi 
»mkan berlaboeh dari 29 Sept hingga 
3 October di Toeloek EK ama, dimana 
pada penghabisan harivja adalah ke 

ti sebagaimana biasa 

  

     
      
    
    
    

dan sebelah selatan dari Prinsenlaanj 

datangan Goepernoer Djenderal de 
ngan Gss,., Rigel“, diiring oleh Hr Ms 
»Flores“ dan sesampainja menghorma 

    
    
    
    
      

    

       
   
   

   
   

Ksbarahan Koelit, 
loeka koelit atau goedig itoelah 

ganggoean senantiasa. Soedah ter- 

lampau banjak kali penjakit ini tidak 

dindahkan dan sebegitoe dapatlah 

dia meroewak.  Adapoen sesoeng- 

goehnja ada begitoe gampang dan 

lekas boeat menghilangkan penjakit? 

koelit itoe. 

Karenasesoenggoehnja Purol soedah 

menjatakan obat serasi boeat loeka 

angoes, loeka potong, loeka kena 

parang, loeka tersebab djatoeh, atau 

lelas, letjetan, kaki bertjetah, tjalar, 

bintjoet, poeroe dan segala matjam? |' 

' penjakit koelit. 

   

    

  
Bagian? jang menjemboehkan dari 

Purol masoek sampai djaoeh kadalam 

koelit, membersihkan, memboeang- 

kan toelardan menjemboehkan.Tiap? 
penjakit koelit lekas semboeh, kalau 

sadja dipakai Purol.    
Harganja begitoe moerah serta ke- 

goenaannja begitoe besar. Sediakan- 

lah selamanja 

sedoosdiroe- 

mah, karena yes Erna 2 

(PuRoL hampir seha- / 

   

                
   
    

      

       
    

f 

: “if at 3 ri? “terpakai. | Mapan 
TE: gan 

Disegala roe- ox BASE LS)! 
« KA na, S 

mah obat dan NX 

tokc?, tiap- 
doosf 0.Yatau 

| 40.75. 

PUROL 
Sescedahnja Goepernoer Djenderal 

berangkat dengan lantas kapal2 dan 
kapal cedara itoe menoedjoe ke Lace 
tan goena meneroeskan perang2an, 
dimana pada tanggal )2 dan 13 Okto 
ber didaerah Selat Soenda akan di 
koendjoengi oleh Landvoogd, 

    
   

       

  

— Oo — 

Reglementeering- tenoen 

Diwartakan, bahwa instantils 
tie jang bersangkoetan, depai 
Osroesan Eronomi dan Reglem 
ringsraad, kini mesih hiboek pikoek 
mempeladjari so'al oentoek merotbah 
reglementeering-tanoen jang soedah 
ada itoe, sehingga orang hendak me 
lakoekan peroebahan jang smat pen 
ting sekali didalam kedoedoekan te 
u.en, teroetama sekali jang amat be 
sar jang ada dinegeri ini. 

Hingga kiri orang masih beloem 
senang terbadap reglewenteering jang 
soedah ada jang @G'lakoekan atas 
tencen tenoen itoe, oleh banjak sekali 
mengelosarkan details, sehingga in 
stantie2 jang bersangkuetan (betrok 
ken overheids-instantie) bekerdja atau 
melakoekan pekerdjaan dengan oe 
roesan jang ketjil2 didalam indoesteri. 

Oleh karena berbagai bagai keper 
loean2 didalam indotfsteri ini agak 
berlainan sekali, maka dengan tjepat 
sekali departement Oeroesan Exonomi 
telh melakoskan permoessj.waratan 
dengan bond daripada tenoe»2 besar 
dan dengan berbagai bagai coopera 
tie2 tentang peroebahan jang te- 
lah  dipoetoeskan didalam regle- 

menteering terseboet tadi, mereka ini 

dapatlah mentjapai persetoedjoean jg 

agak menjenangkan dj ega... : 

   

  

    

   

                  

   

              

   

            

   

    

hoen kelepa tidak nampak apa #pa, 
Tidak lama antaranja kelihatan bebe 

Poen Commissie jang terdiri atas 
  

rapa orang militair naik koeda ma 
soek di itoe lapangan Semakin lama 

orang orang Ahli tentang tenoentenoen 

ini ssedah memadjoekan adviesnja 

rasa panas. 

senapan mesin dan tembakan keras 
beberspa meriam. Di sini menarik ha 

kan tidak dari tempat jang tadinja 
tidak tersangea sangka ada orang ter 

am tidak bergerak. 

bakan ke djoeroesan moesoehnja, T 

dak   aja jung hidjau menjebabkan mereka       kank-- Betawi denganauto menoedjoe ini tidak nampak dengan sigera, mes 

semakin terasa akan terdjadiapa apa, 
dau sementara itce hawa terlaloe te- 

Waktne tentara Merah soedah moe 
lai mengintip dan tondjolkan kepala 

aja disitoe, terdengar beberapa lepa 

san tembakan senapan, diikoeti oleh 

ti sekali, sebab ksiocearnja itos temba: 

semboenji. Waktos satoe rombongan | 
Biroe sedang madjoe, kedengaran soe 
ara mesin terbang. Menarik sekali 

bagaimana soldadoe soldadee itoe lan 

tas rebahkan dirinja di roempoet, di 

Sessedah mesin terbang pelempar 

bom (3 Glenn Martins) pergi, mereka 

moelai lagi melakoekan beberapa tens 

antara jama datang doea tanke 

(kereta-perang) ke itoe lapangan tidak 

sesama soedah mati... 

pat menerosskan perdjal-nanvja. Ba 

digoenakan oentoek - .mengoeatkan 
Boeat Merah djoega tidak begitoe da 

dekat sekali pada tempat kedoedoekan 
vja terpenting. Semoea tenaga soedah 
madjoe, sehingga djikalau tidak bisa 
mengalahkan — Biroe pada hari 

"litoe djoega, tentoe akan malah dika 
lahkan,   Ba id 

perdoeli djalsusn matjam apa dilaloei 
Masoek lobang, melangkahi gili- gili. 

tabrak poehoen-peboepan dan meli 

wati selokan, Teutarai Biroe jang ada 
di sitoe dalam tjeritanja soedah tersa 
pos bersih oleh tanks pendjaga negeri. 

mereka goedah sama mati semoea, Se 

soedah ,mati“ ini mereka itoe ada jg 

keloearkan bescbuit dari saxoenja, ada 

jang minta sigaret sepada temannja 

Sebab pertemoean jang heibat di 

kebon kelapa ini maka Biroe tidak da 

gian balakang aixu reservenja barorsi . 

lam keadaan baik, sebab Birve soedah | 

poela, sehingga soal ipi ta' berapa 
lama lagi akan dibitjarakan atan di 
roendingkan oleh reglemeteeringeraad. 

Perosbahan2 tsb bermaksoed roela 
akan memberi kemerdekaan seloeas2 
vja kepada ondernemers, . sehingga 
perdjocangan ini dilakoekan djoega 
oleh reglementeering2 jg soedah ada: 
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Budapest, ,the most beautiful | 

  

    

city in Europe" 
Kehidoepan jang soedah ,,verpolitiekt" 

  

aa 2m ana ai 

Budapest, 19—25 Aug. 
Disamping cursus-moesim-panas di 

Dehreczsm ada poela sawmboengannji 
dengan satos minggoe vakansi di 
Buiepest, dalam minggoe itoe djoeg» 

dilangsoengkan oepatjara karamaiav 

St. Stefan, Kami menoempang dalam 
internaat. Hari pertama hari terang 

tja digoenakan oentoek melibai 

lihat dengan menaiki autobus, Jang 

dilihat adalah berbagai bagai gedong 

gedong besar jang indah, patoeng- 

patoeng, geredja geredja toea jang 
indah dli. Demikisa djoega gedong 

lement jang mengagoemkan itoe. 

rang haroes mengetahoei bahwa di 

Eropah geredja geredja dengan segala 

| perabot perabot soetji didalamnja mev 

Hadi “barang tontonan bagi kaoem 

touristen, sehingga geredja Rerodja 

itoe saban bari dikoenijoengi touris- 
ten terseboet. 

- Djoega tanah lapang kemerdekaan 
dari Budapest kami saksikan, dimana 
tergambar diatas roempoet tjita-ijita 

Trianon dengan tegas sekali, dan djoega 
at indah berwarna-warna jaitoe: 

daerah Hongaria jg lama dengan di 
liogkoengan dalam daerah Hongaria jg 

. sekarang, dan disekeliling ini semoea 
ditoeliskan kepertjajaan dan soempah 
dari Magyarorazag : ,Sija pertjaja ke 

da Toehan jang Satoe, saja pertjaja 
daa Tanah Air jang Satoe, saja 

pertjaja kepada Pengadilan jg benar, 

saja pertjaja kepada rebargoenan kem 

bali dari Magyarorsrag, Amen—" Djoe 

ga dalam tram, toelisan dari kepertja 
tjaan dan soempah ini, digantoengkan 
didindiag. 

Keramaian St. Stefan 
di Budapest. 

Boeat menghilangkan waktoe se 
minggoe perloe programma jg loeas. 

Mengoendjoengi gedong2 artjaschouw 

burg, excursies antara lain ketempat 

simpanan angoer di Buisfole, diman» 

kami semoea didjamoe dengan ber 

matjam ma jam anggoer jg enak enak. 

Djoega di Debreczen tatkala kam 

toeroet dalara excursie ke horrobagy 

jaitoe pusta's Hongaria, dimans djoe 
ga dansa Hongaar, tjardas dan mce 

sik dipertoendjuekkan dan diperde 

ngarkan, kemoedian mengoendjoengi 

tempat anggoer jg terkenal Beleroeb 

doenia, anggoer Tokaj. Tangga! 20 

Augustus keramaian oentoex meng 

rmati St Stefan jaitoe Radja Krister 

“jang pertama dari Hongaria, dilang 

goongkan orang. : 

Hari ini adalah bari loear biasa bs 

gi seloeroeb negeri Hongaria, sebab 

St. Stefan hidoep dalam kepertjajaav 

Oleh: correspondent ,Antara“ 

ji dan peringatan bagivja, bari ini 
idalah peringatan jang ke 900 sedjak 
meninggalnja tahoea 1038,— dilakoe 
xan dengan keramaian dan oepatjara 
loear biasa. Dalam rombongan djalap 
berkeliling dan menoedjoe tempat 
ospatjara digoredja besar, toeroet dira 
maikan oleh golongan militer, pembe 
3ar negeri dan doenia partikelir serta 
kaoem agawa dengan pakaian kebesa 
ranpja. Begitoe poela leden parlement, 
serta ostoesan2 dari berbagai soedoet 
negeri berbaris tosroet dalam rombo 
agan itoe poen dengan pakaian kebe 
saranpja jang indah indah, oetoesan2 
Magyaren dari loear negeri toeroet 
bernadir. 

Berbagai2 barang soetji geredja, toe 
roet dibawa, antara lain tangan kanap 
dari Bt Stefan, jg sedjak wafatnja te 
lah disimpan dalam lemari ketjil ter 
boeat dari mas tjemerlang, toeroet di 
angkoet. Dalam oepatjara arak arakav 
ioi tampak djoega Horthy Miklas, 
Regent dari Hongaria. 

Banjak orang asing bertamasja 
di Budapest 

Bahwa pada waktoe begini banjak 
or-ng asing jg bertamasja di Budapest 
rasanja tidak perloe diterangkan lagi 
Di alam restaurani2 kita kasem ,sawo 
mateng” senantiasa menarik perhatian 
orang, Hari pertama kami disana kem 
bali dari Debreczan kerap kali di foto 
oleh orang orang asing, kami tentoe 
tidak menolak. Poen tatkala kami sa 
toekali didjalan raja makau kukurutes 
(djagoeng), seorang fotograaf pers ber 
lari mendjnempakan kawi danmeminta 
kepada kami soepaja kami boleh ia 
foto. O,K. kata kami, begitoclah de 
agan djagoeng dimoeloet kami, kami 
li ,kodak", 
Apakah goto 'itoe laioe djoega di 

moeatnja dalam soerat kabar kami 
tidak ketahoei lagi. Teniang ketjanti 
kai kota ini dalam soerat soerat saja 
jang terdahoeloe soedah saja njatakan. 
Budapest sesoenggoehnja mempoenja) 
beberapa tempat jang indah indab 
Letaknja didekat Donau, Buda sebelah 
boekit dan Pest sebelah bawah, Marga 
rithen-insel jang indah, sekalian ia: 
membenarkan perkataan Thomas Bi! 
son jang berkata bahwa Buiapest ,the 
most beautiful city in Europe" alias 
kota jang paling indah di Eropah 
Budapeat diwaktoe malam dengan pe 
uerangannja, adalah soratoe pemande 
Ogan jang mengagoemkan mata dan 
hati, 

(Akan disamboeng ). 

  

i 

Pemboekaan Perajaan di Petamboe- 
| ran Bat.—Centrum 

Oorr, kita ,M. St.“ mengabarkan: 

Bagaimana jang telah diketahoei 
oleh segenap 9emoem, jaitos moslai 

dari tg. 8/7 Sept, 1938, adalah bar 

jg awat terpenting sekali boeat keza- 

“djaan Nederland. Hari jg amst termce 

“lia danjang tidak bisa kita loepakan 
itoe, maka diseloeroeh negeri mana 

jang dibawah keradjaan Nederland, ti 

dak poeia meloepakan oentoek mem 

peringati dan merajakan berhoeboeng 
dengan bari genapoja 40 tahoep Beri 

Bagiuda Maharadja Ratoe Wilhelmina 
memegang tapsek keradjaan Neder- 

land dengan aman dan sentosa, 

Pada hari Rebo tg, 7 Sept. '88, di on 

derdisirict Tanah Abang Bat.O. telab 

dilangsoengkan poela itoe perajaan, 

sehingga mendapat koendjoengan koe 

rang lebih dari 3000 manoesia, jang 

imenandakan bahasa itoe perajaan, 
adalah sangat terpenting sekali boeat 

seoemoemnja. 
Persjaan tsb. adai:h dibawah 

pimpinannja toean Sipan Ase, Wedana 

ond, Tanah Abang (Voorzitter), tocau 
Mob. Sali, le Wijem Djati (Penning 

meester) dan toean M:#ibar Gelar St. 

| R Moeda (le Secretaris) serta dibantoe 
oleh beberapa badan Cumite, Maka 

atas djasanja toean toean itoe jg telah( 
8 kali mengadakan perajaan boeat 

negeri dengan selamat, maka patoetlah 

rasanja akan mendapat perhatiannja 
jang berwadj:b. 

Kitapoen ikoet poela bergirang, 

serta mengoetjapkan selamat kepada 

    
| hadir banjak terima kas jg telah 

soedi -mengoendjoengi itoe perajaan| 

jang semata mata berkepentingan bagi 

ita bereama.” 5 

Beliau telah meagoeraikan dengan 
pandjang lebar. tentang apa goenanja 

16 kita-ini waktoe mengadakan ini 

perajaan, ta' lain dan ta” boekan, ia 
lah akan memoejiakan dan memper 
ingati bari genapoja 40 tahoen Sri 
Baginda Mabaragja Ratos Wihelmina 
diatas tachta keradjaan di Nederland 
Dan aelanma Baginda memerintah, ma 
ka diseloeroeh negeri jang dibawab 
heradjaan Baginda itoe, adalah dida 
lam kesentosaan dan aman, serta t) 
dak koerang soeatoe apapoen, 

Maka kita seoemoemuje, patoetiab 
berdo'a kepada Allah Soebhanahoe 
Wata'ala, dan ikoet bergirang hati, 
moedah moedahan segenap negeri jg 
dibawah keradjaan Baginda itoe, se 
makin jama, hendaklah-semakin ber 
tambah ma'moer dan aman, 

Kita berseroe sekali lagi, dan kita 
oetjapkan ,Selamatlah"“ Sri Ba 
ginda Maharadja Ratoe dengan seka 
loearganja. Moedah moedahan, rakjat 
seloeroehnja, mana jang bernaceng di 
bawah bendera bertjorak tiga itoe, 
bendaklab didalam kesedjahteraau 
djoea hendaknja, maoepoen Biginida 
cekeloearganja, dipandjangken oemoer 
ossisnja, seria kekal memegang kera 
djaan Nederland serta negri negri jg 
takloek padanja. 

Setelah beliau habis pidato dengan 
bebatnja itoe, maka kedengaraulah 
oleh kita soerak penonton jang beri 
boe riboe itoe dengan gemoeroeh, jang 
menandakan atas kegirangannja, Ke 
moediaa diboentoeti poela dengan soe 
ara bom 9 kali, jang menjatakan itoe 
persjaan telah dimoelai. 2 
“Keadaan penonton moelai dari djam 

Bore hingga djam 7,30 -malam, be 
loemlah begitoe ramai, akan tetapi se 

“telah djam 8 malai, maka kita lihat 
lapangan jang begitoe Ibeas, adalab 

penneki sesak dengan manoesia, sehing 

ga orang ssesah berdjalan, bahkan se 

mangkin malam,semangkin bertambah 

ramainja orang jang datang mengoen 
djoengi itoe persjaan, : 

Bstapa lagi kalau kita memperhati 

kau waktoe permain n toneel, wajang 

koelit dan topeng bermain, adalah sa   

bangsa Hongsar sebagai seorang soe- |. 

    

  

onkost kirimnja vrij. 

(Zonder kosong). 

  
Diboeka t:nggal 30 October 1938 oleh Jury, 

kasoedahannja nanti dikabarkan pada semoea jang toeroet ambil bagian. 
Ini Pijsvraag diad kan dengan gra 

bagian menebak, melainkan langganan 
moelai 1 Januari “38, sampe 28 October 1938. 

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

Boekuitgevers & Commissiekantoor ,,K IS MET“ 
KAMPOENG BAROE 

EXTRA RECLAME: 
»Ardjoeno" itoe namanja wajang, dibocang dsewa letter djadi namanja air, dan air apakah itoe ?. 

Pada siapa-siapa jang bisa mendjawab tjotjok (djitoe), nanti dipersen saroepa barang persenan indah 

sSevagi suvenir, dan d amiaranja: Ka 1. Satoe Schrijimachine Corona, atawa oewang contant f 50—, Ka 2 

Satoe Damespolshorloge mas, atawa oewang cuntant f 30.— Ka 3. Satoe Lontjeng (Muurklok) atawa 

oewang ef 10.— Ka 4. Satoe Gramufoon, atawa f 7.50. Ka 5. Satoe Poishorloge bagoes, atawa f 5.— 

Ka 6. Satoe Kiektoestel Agfa, Persenan ka T sampe ka 15 masing2 satoe Horloge tangan nickel model 

baroe. Moelai persenan ka 18 teroes sampe habis semoeanja, terdiri dari roepa-roepa barang reclame 

ketjil-ketjil seperti Horloge kantong, Wekkers, Aanstekers, Cigarettenkokers, Dasi soetra, Vulpotlood, enz. 

jang poetoesannja tid 

166. 

Per gjilid tamat f 0.82. 

tis, sebagi reclame dari peroesahan kita. Tetapi jang bole toeroet 

2 dan orang2 jang ada memesan boekoe boekoe dari kita sedari 

PRIJSVRAAG ja 
Goena meringanken serangannja malaise dalam penghidoepan, kita sengadja terbitken 5 matjerm boekoe 

pengatahvean penting. Ka-1, soeroe ,Wasiat", isinja: Peladjaran membetoelken Horloge, Akal mentjari 

oewang, Ilmoe bikin prampbean mendjadi eilok dan tjantik, ilmoe potong ruk, Soenglap, Obat2, Bikin 

ramboet poeti djadi liitam iagi, enz. Per ojilid tamat f 085. 
Ka 2. Boekoe ,Pantjoeran Ocwang”, isinja: Peladjaran membikin Cliche, Bikin tjet pakean goena 

Chemische-wasscherij, Tinta, Letter timah, Emaillceren tjet boeat bikin pantji, Anggoer, obat, Perment 

karet, Obat- bat binatang, Lijm gias, enz. djoemiah 50 recept modern, 
Ka 3 Boekoe ,10 Recest Fabriek Jarg Berharga", isinja. Bikin Batoe-api, Kembang-api. Minjak 

wangi, Doepa. Hopjes, M.noeman keras, enz. djoemblah 10 recept, didjilid sebagi boekoe ketjil tipis, per 

djilid tamat f 0.75. Dan pesanan boekoe-bvekoe dengan po»stwissel atawa dibajar dengan pusizegel, 

a bisa dibantah lagi: dan bagimana 

SOERABAIA   
  

ah penoehnja dengan penonton be 
aka. 
Sekalian tamoe-tamoe jg datang, 

adalah disamboet dan mendapat soe 
hoehan dengan seperiinja oleh comite, 
sehingga tidak mengetjiwakan. 

Jg datang centoek menjaksikan itoe 
perajasn, maka t. Saeroen dari Pers- 
buresu ,Aneta", soedi poela memboe 
ing tempo dengan anak istri beliau, 
maocepoen wakil Pers ,Pemandangan", 
ian banjak lagi dari lain lain go- 
longan, seperti toean tosan tanah, t 

J. Gerweck, Tasp. politie le kl. B vak 
Parimerab, t. 8, Abd. Babeher dan t. 
Penghoeloe o/d Tn.eAbang. 
Djam 1 malam, itoe perajaan diboe 

barkan dengan selamat, serta memboe 
ajikan 3 bom lagi. 

—g—' 

Indie dan Indo — China 

Baros baroe ini Alliance Francaise 
tjabang Betawi telah mengadzikan per 
tembean goeva mendengarkan causerie 
uja toeap Oattegno, hoofiredacteur dari 
sk, ,L “Opinion”, Wartawan perantijis 
inimengoeraikan pemandangannja dan 
memperbandingkan antara doea ne- 
geri: Indie dan Indo OLina. Collega 
kita itoe mengoendjoengi negeri ini 
bergama sama dengan pembuekaan 
sfficieel dari djslanan oedara jbl ini. 

Spr mengoeraikan perhoeboengan jg 

dari doea negeri itoe. Ta' luepa djoega 
lengan sipgkat diterangkan perdjala- 
oannja wartawan itos ke Sidney, djoe 
ga dengan mesin terbang Antara la:». 
spr katakan, bahwa kota kota seperti 
Port Darwia dan Cloncurry dalam 
djalanan oedara ke Syiney meroepa 
kan tempat jang baik sekali. 

Selandjoetnja dengan melaloei kota 
kota dan poeisu posisu Koeparg, Bili, 
Sosrabaja datanglah lagi dipvelaa 
Djawa. Spr. merasa gembira dan ber 
ventoeng sekali, karena kebetoelan 
spr. sampai disini. maka orang sedang 
dalam meramaikan bari peringata» 
Seri Ratoe. Ini bosat spr. adalah satoe 
peringatan jang tidak akan moedah 
hilangoja, 

Dalam ketentramannja dan kebai 
kannja hati pendoedoek di ini negeri 
menuerost pewmandargannja Wartawab 
itoe dalam oemoemuja sama dengan 
pendoedoek di Indo China. Orangpoen 
tidak boleh loepakan, bahwa dinegeri 
sini telah mendspat kemadjoean sede 
mikian, oleh kar na telah tiga rators 

gama sama dengan pendoedcek dari 
kepoelauan ini, 

Selandjoetnja spr menerangkan, se 
bagai bandingan, bahwa Cochin-China 
dari lima keradjaan di- Indo-Obina. 
adalah jg mempoenjai hasil jg paling 
besar, Tetapi sebalikrija djnega masib 
ada beberapa daerah: jg letaknja di pe 
goenoengan misih kekoerangan maka 
nsn, Seperti di Tonkin keada'annja di 
sana djaoeh dari menjenangkan, Pen 
doedoek disitoe sama kekoerangan ma 
kan, karena tidak tjoekoep pekerdjaan 
Dari sebab itoe mereka sama mentja 
ri kerdjaan di kalangan vijverbeid, 
iodustrie, tetapi djoega dikalangan ko 

lonisatie lainnja. Soal2 ini poen di 
negeri sini telab mendjadi perhatian 
cemoem, 

Dalam pertjakapannja Toean Besar 
dengan collega kita itoe, jang telah 

mendapat idzin, maka dalam garis 

garisnja besar njata benar bahwa djoe 
ga dalam beberapa soal di Hindia B 
landas mempoenjai dasar jang sama 
lengan soal soal di Fransch Indo 
China. 

Sekarang djalanan oedara telah di 

boeka. Maka oleh karena itoe saling   koendjoeng mengoondjoengi dari doea 

baik dan persahabatannja jang rapat| 

tahoen bangsa Belanda bekerdja ber, 

  

Diantara toe 
memakai katja 
moernja lagi (t 

beri advies ser 

  

   
     

  

     

   
" 

PUNKTAL SEN 
KISI ASIA ODTICI 

an2 ada banjak sekali terdapat 
mata, boekan oekoeran boeat oe- 
emponja soedah keliwat). 

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 
14 B —BATAVIA-C, tel. 1949 WI., sanggoep mem- 

ta membenarkan goena keperloean 
tocan poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat 
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se- 
kola, Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata 

Ale. 

  

  

Menerima moerid baroe : 

Bajaran sekolah f 5.— 
8 Keterangan lebih 

negeri ini perloe sekali, Spr memberi 
andjoeran kepada badlirin oentoek me 
ngoendjoengi oewpamanja dalam se 
bari, goena mel'bat keada'an di Ang 
kor, seperti dikatakan oleh Rostand, 
jalah, bahwa, ,kita tidak akan mati, 
selama masih ada sisanja dari apa 
lang telsh kita bocats, 

Tentang Aonam, Pnom-Penh dan 
Hue maka spr menerangkan dengan 
bersemangat seperti ia mengenal poe 
Iu Djawa. Dilain waktoe—kata sp — 
kami akan mengoendjoengi lagi. 

Tidak loepa djoega spr mengoetjap 
kan terima kasih terhadap penerima- 
'an jang telah disadjikannja. 

Ketoea tjab: Betawi mengoetjapkan 
terima kssih atas soembangan pidato 
'. Cattegno dan mengharap djika nanti 
kembali lagi kesini soedikah toean tsb 
djoega sanggoep mengadakan pidato 
seroepa ini, 

Jg. hadlir antara lain pada malam 
itoe jalah toean2 prof. Hoesein Djaja 
liningrat, Snsrobadikoesoemo, . toean 
Maron dari Franeche consulaat gene- 
raal dan masih banjak iagi. 
Wartawan itoe kembali ke Saigon 

pada tgl 14 Sept. (Anetaj, 
—O — 

Mosi Wirjopranoto dalam Volksraad 

Sesoedah diadakan perdebatan ten 
tang pemasoekan wakil Indonesia da 
lam pewboeatan ren'jana perdjandji 
an jang mengenai steiseljang ctorsoea 

sambil meminta kepada pemerentah 
loehoer soepaja dalam perwakilan Ne 
derland di Volkenbond goena kepen 
tingan pendoedoek Indonesia, renfja 
us itoe diterima dengan sosara 26 Ja- 
wan 12. 

Interpelasi Kruyne 
tentang malaria 

Kemoedian setelah itoe maka di 
landjoetkan pembitjaraan tentang in 
terpelasi Kruyae tentang penjakit ma 
laria di Tg Priok dan pembitjiraan 
Ijoega oleb wakil wakil masing ma 
siog fraksi jang mengadjoakan mosi 
snepaja" diadakan tindakan2 jang tje   pat, T, Kruyne tadi mengatakan, bah 

TERENURAN E 

  

landjoet : 

djam 6 — 8 malam — 

NA DAN TEBU NA AN TR 

dalam mengambil koeli koeli kerdja. 

  

Instituut Journalistiek 

dan 

Pengetahoean Oemoem 

Pengadjaran saban hari, ketjoeali hari Saptoe. 

Moelai djam 5 sore sampai djam 8.30 malam. 

Jang diterima: Mereka jang berpengetahoean 

—  Oemoem setingkat keloearan Mulo. — 

Kramat 174 si 

wa oleh adanja anggaran belandja 

tambaban goena itoe, maka mosi itoe 
roepanja tidak perlne. Maks oleh ka 
repa itoe ditarik kembali, 

Tetapi delam pada masa itoe mosi 
— Soetardjo diadjoekan oentoek me 
minta dengan sangat perbatian jang 

lebih besar kepada masjaalah malaria 
itse dalam oemoemnja, 

Interpelasi itoe soedah selesai, bing 
ga kini jang mendjadi soal ialah dite 
roeskan oleh mereka jang mengedjoe 
kan anggaran belandja tambahan, Da 
lam hal ini t Roep menerangkan, 
bauwa interpelasi itoe perloe goena 
memadjoekam anggaran belandja tam 
bahan. 

Kemoedian wakil pewerintab, dr. 
Offringa mendjaweb, Katanjo, babwa 
bal ini harges dihseboengkan poela 
dengan kepentingan pembelaan nege 
ri. Dan kepada pembenoeman pega- 
wai akan diperbatikan poela dengan 
selekar2oja dan dalam tahoen ini djoe 
ga akau datang anggaran belandja 
tambahan itoe dan Priok ini akan di 
dahoelo- kan, sekalipoen lain lainnja 
tidak akan diloepakan. Dan anggaran 
belandja tambahan itoe diterima se- 
joeroehnja: 

Hati2 dengan air jkeras. 

Ketjelaksaan hebat 
Pada hari Senin djam 3 sore seo- 

rang Indonesier datang ditoko , Nio 
Tbaj Fo“ perloe membeli air keras, 
Apa boleh dikata malang ta' dapat di 
tolak, orang itoe djatoen sedang me 
megang botolnya, 

Botol petjah dan isinja berhambos 
rau kemana mana. Kebetoelan menge 
'aai .seorang Indonesier lain serta 
orang toko. Jang pertama tidak begi 
toe hebat, tetapi jang paling achir ma 
tanja dimasoeki air keras itoe, 
Soedah barang tentoe ketjelakaan 

ini mendjadi malangnja pendjoeal air 
keras diatas, dan goena berobat ja di 
angkast ke CBZ.) 
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