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| den berarti tambah genting? 
  

- Pransocean dari Berlin 14 Sept, memberitakan, bahwa kalangan ka 

an politik mendoega akan terbitnja revolusi oleh golongan Djerman 

Sudeet. Moengkin poela akan ada pemberontakan oemoem kalau sekiranja 

lalam waktoe jang paling belakangan ini tidak ada peroebaban jang menge 

mpir terbit revolusi 

   

an Chamberlain menggemparkan Londen : 

tika diberitakan bahwa Chamberlain akan pergi ke Djerman maka 

ransccean dari Londen 14 Sept. mengabarkan, bebwa berita itoe meng 

gemparkan seloeroeh kota Lander . Banjak demonstranien jang bersorak 

oentoek menjamboet premier Ohamberlain di 'Downingstreet. 

  

pake £ 3 & & 5 

Bom meletoes di Paris oleh perginja Chamberlain , 

Dari Paris dikabarkan oleh Transceean 14 Sept., bahwa berita akan 

oivja Chamberlain ke Djerman jang sensasionil itoe (oentoek mendjoem 

ai Hitler) pengaroehnja dikalangan kalangan politik begitoe besar seakan 

an ada bom meletoes, Tetapi setelah kegemparan itoe reda, maka ada 

ketenanganan djoega. 3 5 

  

| Dari Berchtesgaden “oleh United 

  

   

    

Le Ree RIP 

lain bermoesjawarah dengan Hitler 

    

' Pemogokan oemoem didaerah Sudeet 

raag perentahkan menangkap Henlein 

Adotf Hitler 

Chamberlain bermaesjawarat 
dengan Hitler 

Tiga djam lamanja 

| Djoem'at: 6 September 1938 

dikabarkan bahwa radja Inggeris te 
lah menerima 
siang hari. 

“Irita, bahwa segala toko dan bengkel- 

. #roen meninggalkan tempat kerdjanjo. 

dapat dipadam 

  

Press dikabarkan 15 Sept. bahwa Hitler 

   

     
      

  

      

          
      

    

    

   

    

   

          

       
    

    

      
         

     

   

  

    

      
        
      
   
     

    

  

|. kan seketika 

ce Dierman |£ Berhof dengan naik mobil, perloe 

he Dj "NN Doentoek menoedjoe tempat tinggal Hit- 

“Iier, dan disamboet oleh Hitler dengan 

Sin Map 3 na berdiri ditangga. 

in di Nederisnd oo” | 

ag eta-ANP 15 Sept. Henlein mengosmoemkan 

akav, bahwa selama majam| iberi! Proklamasi, 

ng laloe tidak nampak agitasi sedikit Reuter dari Berlin 15 September 

oea tentang kedjadiankedjadian | rremberitakan, bahwa kembalinja da 

Siowakia, Kendaannja tenang |erah Djerman Sudeet kepada Djerman 

Dan berita beritatjoema mengajdimintakan oieh Konrad Henlein 

tentang Be ama ten | dalam pengoemoemannja: 
bagaimana perdjalanan beurs. | : . 

Na dan MebeMna premier| Tidak sama dengan kemaoean kita 

lain ke Djerwan diikoetidan|dan tidak menetapi djandji akad mem 

ngan segala minat. Hal ini berikan hak mengatoer diri sendiri 

'berhosboeug dengan ingin |kita telah ditarik dengan keras dan 

ang membatja berita dari | pakeaan 'oentoek disatoekan dengan 

ngat bahaja perang. negeri Tsj Slowakia moelei tahoen 1919. 

AA Aug" 2 (Kita telah mengoerbankan banjak oen 

Daerah hoekoem perang toek menanggoeng hidsep dalamnegeri 

2 @iperloeas Tej Siowakia, 
| Havas dari Praag 15 Sept. mengaj Ssgala pertjobaan dan daja oepaja 

barkan, bahwa pengoemoeman ho@|kita oentoek menggerakkan bangsa 

perang ditambah daerabnja de|-Tgjech soepaja maoe beroending de 

|ngan doea distrik, jaitoe distrik Kolngan adil telah gagal. Kita ingin hi 
| motau dan Warnsdorf. . Idoep jang merdeka selakoe orang 

Chamberlain berangkat ke Berlin orang Djerman, dau kita ingin dikem 

Lu 233 V balikan ke Djerman lagi. 

Transocean dari London 15 Sept.| 
mengabarkan, bahwa kapal terbang 

remier Chamberlain telah terbang 
1 8,39 pagi dari Heston. 5 
acedian Reuter mengabarkan 

   

   

    

     
    
    

  

       

    

      
    

    
    

     

  

   
   
   

   

   

      
   

Sidang parlement menoenggoe 
Chamberlain 

edian Reuter mengabarkan iri Londen dikabarkan oleh Reu 
di Mu: ee amar pn tiba ter 15 Sept. bahwa parlement akan 

Ta bodi ba ae Nana berkoempoel manakala premier Caam 
1 Amati Sa Tai : Tn di Berlin), Rib berlain telah kembali dari Djerman 

2 dana aa ag Alan eka Lan Perloenja oentoek mendengarkan rap 

| Lenka Abe? dalan mtneburia "ya portnja dalam perdjalanannja ke Djer 

rocan Loear negeri. Kemoedian Cham| 2an itoe. 
| berlain bertolak dengan diantarkan) | : . 
oleh Ribbentrop pada dj, 1.15 dengan) Banjak satya dipanggil dalam 

naik kereta api ke Bsrohtesgaden,| - Puan 

Sampai disini djam 4,45 dan disam| United Press dari Prang 16 Sept. 
| boet poela oleh pendoedoek dengan| mengabarkan, bahwa dalam dosa hari 

kegembiraan jang berteriak ,heil" Jini doea kelas reserviaten telah dipang 

sambil melemparkan 'petjinja kestasjgil dalam dines oentoek persediaan 

oleh kegembiraan itoe, Ipereediaan berhoeboeng dangan Ntar 

“Cb Fe sa 'Idalaw beberapa hari jl. Lida generale 

Naa aa Tg Pat) etaf dalam lasjkar Tsjech memberi ke 

0000 Iterangan dalam interpioe, bahwa pe 

Chamberlain itos bersama Ribben-|manggilan reservisten itoe meloeloe 
menoedjoe ke Grandhotel, Setejoentoek tindakan tiudakan pertahanan 

tirahat sebentar maka ia delnegeri sadja, Tidak diakoeinja, bahwa 

  

Iparoepanja, 

telah mengadakan moesjawarah de- 

ngan premier Obamberlaiu jang. tige 

djam lamanja, bertempat ditempat 
tinggal Hitler, 

Chbamberisin diam 

Ketanja ketika Ohamberlain kem- 

bali ke Grandhotel ia amat diam roe 

Lebih djaoeh Transocean menam 

bah, babwa orang selaloe berdaja oe 

paja oentoek merahsiakan perdjalanan 

pembitjaraan antara Ohamberlain dan 
Hitler. Poen tidak moengkin oentoek 

menetapkan apakuh kiranja pada ma 

lam icoe bisa di keloearkan makloemat 
opisi!, 

Dan bari Djoem'at akan di 

moelai lagi pembitjaraan itoe, demi 
kianlah oedjar koresponden Trans- 
ecean. 

Imperiale defensie commissie 
bersidang. 

Reuter dari Londen 15 Sept. menga 
barkan, bahwa banjak menteri ber 

gama kepala? afdeeling telah meng 
hadiri sidang imperiale defensis com 
missie jang d'adakan tiap minggoe, 

Antara mereka kelihatan: Lord Ha- 
lifax, Sir John Simon, #Hoare, Hore 
Belisha, Kingsteywood, Duff Cooper 

Gort, Sir John Anderson. jang men 

doedoek dalam waktoe perang. 

Simon audientie pada Radja 

nja 85 menit, 

Orang orang Sudeet harses 
mempertahankan diri ! 

Dari Berlin oleh Reuter 15 Sept, 4 

dari mereka mesti mentjari 

Inskip, Malcolm Mc Donnald, Elliot, 
Burgin, Stanhope, Oolville, Browr, 

djadi voorzitter dalans koemisi dalam 
ministerie oeroesan dalam negeri oen 

toek mengangkoet orang orang pen |bitjaraan dengan kabinet Inggeris. Te 

Pada siang bari Sir Joha Simon di 
terima oleh radjaInggeris dalam astana 
di Buckingham dalam audientie, lama 

kabarkan bahwa dikota Aecch telah di 
keloesrkan keterangan oentoek menga 

soet orang2 Djerman Suileet dan pe 
agikoet - pengikoetnja, soepaja tiap 

alat oen 
toek mempertahankan diri dari sera 

    

Radja Inggeris menerima Halif: x 

Dari Londen cleh Reuter 15 Sept. 

Lord Halifex pada 

Pemogoken cemoem didaerah 
Sudeet 

Reuter dari Barlija 15 Sept menga 
barkan, bahwa sepandjang penjiarar 
Duitrch Nieuwsagentschap, kini telah 
dimoelai dengan pemogokan oemoem 
didaerah Sudesi, Poen ditambah b: 

bengkel ditoetoep. sedang kasem bce 

Pesen soerat soerat kabar Djerman Su 
deet tidak kelosar, berhcebceng dengan 
litinggsikan oleh kacem boeroehnja 
semoes perijetakan disitoe. 

4 orang Menteri beraudientie 

Dari Londen dikabarkan oleh 
Reuter 15 Sept., bahwa semendjak rs 
dja Inggeris kembali dari Schotland, 
baginda meng'zivokan kepada 4 orang 
menteri centoek keraudientie, jaitoe Si- 
mon, Halifex, Inskip dan Hoare, jang 
mengoendjoengi astava djam 7 malam. 

Henlein “iisoerceh ditangkap 

Travsccean dari Praag 15 Sept. 
mengabarkan, bahwa dengan cpl 
dioemoemkan psrentah oentoek . me 
nangkap Konrad Henlein pemimpi» 
golongan Djerman Sudeetdan lain la 
in pemimpionja. 

Lebih djaoeh oentoek mendjelaskar 
berita itoe maka dikabarkan oleh 
persbureau Tejech, bahwa perentab 
itoe berhoebeeng dengan siksp dan 
perboeatan. Henlein dan lain lain pe 
pimpin Partai tadi jang soedah keloe 
ar brtas dan melanggar hoekoem hoe 
koem negeri dengan mengeloearkan 
pengoemoeman tsb, diatas, jang me- 
ngasoet golongan Rudeet oentoek me 
lawan serangan Tsjech. 

Hoekoem perang meloeaa 
daerahnja 

Hoekosm perang diperiseas daerab 
vja dengan 2 distrik lagi - Rumburg 
dan Sebluckenau, 

Moesjawarah Hitler — Obamberiain 
berlakos baik 
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Ringkas 
Oendang2 baharoe bseat 

daerah zelfbesiuur 

Penting 

Menueroet berita dari Bogor, 
dengan mengbapoeskan oendang 
oendang ,Zslfbestuursregelen 19 
27“ telah ditetapkan oendang2 
babaroe jang mengenai hak hak, 
pekerdjaan dan kewadjiban re- 
geri pada satos pebak, dan zeif 
bestuurdelandechsppen padalain 
pehak, ja”ni landschappen diioear 
Tanah Djawa jang perhoebsengan 
pja dengan Pemerintah Hindia 
Belanda dikoeasai dengan oen- 
dang oendang jarg dinamakan 
, Korte verklaring”. 

Mi'injak tanab Fil p'ina 

Pemerintah Gemeenebest Fili 
pina hari ini mengeloearkan ke 
terargan jang menjatakan, bah 
wa ia soeka mempertimbangkan 
djika sewaktoe waktoe datang 
tawaran tentang meng-e xploiteer 
dan memadjoekan lebih djaoeh 
kepada daerah dserah minjak di 
negeri Filipina, 

Atep roemah sekolah 
roentoeh. 

Dari Clarkdale (Ariz mna) di 
beritakan, bahwa kemarin disana 
terdjadi ketjelakaau. hebat, ja- 
itce atap roemah sekolah me- 
nergah roentoeh, sehingga 50 
orang moecrid terbenam dibawah 
rcentoeban, 

Ditaksir ada 20 moerid javg 
mendapat loeka. Atep itoe goe- 

| goer dengan tiada sebab jang 
tampak. Belakangan ' didengar 
kabar, bawa 2 orang moerid 
perempoean loekanja sangatmem 
bahajakan. 

Koerban koerban dibawa ke 
roemah sakit Arizona, 5 njjl 
djeraknja dari sitoe, dan bebera- 
pa banjak lagi bisa ditolong di 
sekolah itoe djoega. Konon, ha- 
nja beberapa orang sadja dengan 
tjara adjaib tidak mendapat loe. 
ka soeatos apa. E It 

Ha
d 

1 Perkara penggelspan. 

Tn
 

Dari Pamekasan dikawaikan.. 
kepada Aneta, bahwa toean 
wedono Arosbaja telah dihadap 
kan medja bidjau Landraad Soe— 
menep, berhoeboeng dengan sa“ 
lah satos perkara penggelapan. — 

Landraad memcetoeskan ter- 
dakwa kena hoekoeman satoe ta” 
hoen dipotong waktos dalam ta — 
hanan, -     Reuter dari Berchtergaden 15 Sept. 

mengabarkan, bahwa pada bari ivi 
pembitjaraan Hitler—Chamberlsin di 
lakoekan di Obersalzberg, jang dila 
koekan dengan penoeh rasa pertjaja 
mempertjajai dalam mempersoalkan 
fatsal fatsal jang berhoeboengan de 
ugan situasi sekarang ini. 

Cbamberlain akan kembali 
ke Londen 

Prewier Ohamberlain hari Djaem'at 
ini akan terbang kembali ke Londen 
Perloenja oentvek mengadakan pem 

tapi beberapa hari lagi akan kembali 
ke Djerman mengadakan moesjawarah 
lagi. Konon kabarnja pertemoean jg 
akan datang tidak diadakan di Berch 
tesgaden. 

Praag bisa mengoeassi situasi 

Dari Praag dikabarkan oleh Reuter 
15 Sept., bahwa dalam kabar kabar opi 
sil ditoendjoekkan adanja keriboetan 
keriboetan didaerah Budeet. Tetapi 

ilroeparoepanja dimana mana tidak 
akan mendjadi besar dan tidak akan 
mengoeatirkan, hingga pemerentah 
bisa mengoeasai situasinja, 

Keriboetan golongan Sudeet 
diboebarkan seketika,     ' sener, direktoer presidentieele| pemanggilan itoe sosatoe tanda mo- 

kkanselarij fuehrer Hitler, menoedjoe ' bilisasi,   Tejech itoe. 
ngan2 jang memboenoeh oleh fihak Sepandjang berita berita insiden 

  

moerakan oleb makloemat demikian : 
10 orang Sudeet jang bersendjata 

mengepoeng kota Warmstadt dan 
mendoedoeki post polisi. Tetapi setelah 
pasoekan didatangkan, maka keriboe 
tan itoe habislah. 

Dalam pada itoe orang orang Sudeet 
2000 djoemlahnja telah menjerboe 
kantor post di Bonsen, sambil memo 
tong kawat kawat telpon. Tetapi 
kemoedian depat diboebarkan oleh 
polisi dengan poekoelan poekoelan 
karet. 

Poen pentjegahan keriboetan di 
Scboenlinde dapat dilakoekan dengan 
tidak ada penoempahan darah, 

Pertjobaan leri ke Djerman gagal. 

Delam antara itoe 1000 orang Djer 
man Sudeet jang akan melarikan diri 
dengan melaloei batas Djerman dapat 
ditjegah hingga gagal. 

Kembalinja Chamberlain tanda 
lebih genting 

Dari Berlin oleh Reuter 15 Bept di 
kabarkan, bahwa kembalinja Chamber 
lain ke Londen itos adalah soeatoe 
tanda, bahwa situasi semakin genting 
dan tiap penoendaan bahaja itoe akan 
tetap mengoeatirkan djoega.   insiden jang bertoeroet toeroet dioe 

(Lihat samboengan pagina tiga) 
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KESEMPATAN MENGHADAP WA- 
LI NEGERI 

Toesan Besar Goebernoer ' Djenderal 

akan berkenan soedi menerima orang2 

jang hendak datang menghadap di 

Istana Betawi, Koningsplein, kelak 

pada hari Rebo 16 November 1938, 
pagi hari poekoel 9. 

Barangsiapa ingin beroleh idzin bagi 

menghadap ini, hendaknja memasoek 

kan soerat permohonan sebeloem tg. 9 
November 1938 kepada adjudant van 

Dienat di Buitenzorg, dalam mana 

haroes poela diterangkan nama-dan 

tempat tinggal jang djelas, demikian 

poela maksoed menghadap dengan 
teraeg dan djelas djoega. 

—I— 1 

Pertempoeran dengan kepala rampok 

Tangkapan bagoesdari 
politie, doea mantri 

revoiver dibeslag. 

Toean Nataatmadja manteri 
politie Rengas Dengklok telah oen- 
djoek ketjakapannja dapat menangkap 
satoe kepala perampok jang sedang 

hendak lakoekan perampokan, 
- Tangkapan ini soenggoeh ada satoe 
tangkapan jang bagoes, sebab djika 
tidak lantas tertangkap, tidak heran 
diitoe daerah terdjadi perampokan jg 
mengorbankan djiwa manoesia. 

Kepala perampok ini nama Djai, 

Dalam notitieboek politie kepala p-- 
rampok ini soedah tertjatat dan ber 
oelang oelang pernah ditangkap dan 
ditahan, tapi tiap tiap toedoehan da- 
pat dibebaskan. 

Meekipoen demikian oleh politie 
saban waktoe diintai roemahnja ini 
kepala pendjakat, dan dalam beberapa 

bari jang terachir ini diketahoei, d 
itoe roemah datang beberapa orang 
dari tempat tempat djaoeh. 

Kedatangannja tetamoe itoe telah 
dapat di saksikan oleh seorang spion 
waktoe mereka membikin pakatan 
oentoek lakoekan perampokan. 

Berita ini oleh itoe spion sigera di 

berikan tahoe pada mantri politie 
itoe, demikianlah kemarin doeloe ma 

lam waktoenja kepala pendjahat itoe 

akan menerima kedatangannja ia poe 

pja kawan-kawan dan itoe malam 

hendak lakoekan 'perampokan, Man 
tri politie itoe bersama beberapa op 
pasnja telah tiba di tempat itoe. 

Beorang oppas sigerah di prentah 
masoek kedalam poerapoera merta 
moe, Tepi kepala pendjahat ini tahoe 
ia berhadapan dengan wet dengan 

kasar oleh pendjahat itoe di oesirnja 
oppas tadi, Ketika itoe terbit perxe 
labian dalam roemah itoe, tapi lan 
taran di loear roemah mantri politie 
itoe soedah bersedia bersama lain lain 
sebawahannja, sebeloem oppas jang 
berkelabi dalam roemah itoe menda 
pat tjilaka, kepala pendjabat itoe di 
tangkap. Dengan tjepat roemah itoe 
di lakoekan penggradahan, beberapa 
golok dan doea pistol jang roepanja 
itoe malam akan di goenakan oen 
toek alat merampok telah dapat di 
beslag. (Rep), 

Pemerasan di Pasar Rebo 

.. Sebeloem Saari, begitoelah namanja 
seorang pendoedoek di daerah Pasar 
'Rebo dapat tertangkap dan kini men 
dekam dalam hoekoeman hingga poe 
loehan tahoen berhoeboeng dengan 
perampokan dil, kedjahatan, pendoe 
doek disitoe merasa selaloe koeatir 
dan djera. Boekan sadja ia sebaga 
tjabang atas jang berangasan tetap 
djoega telah melakoekan pemerasan 
pemerasan pada pendoedoek, Dalam 
hal ini kalau tidak berhasil diantjam 
nja akan diboenoeh. 
Demikianlah boekan hoeckoeman di 

atas sadja Saari terpaksa mendjalankan 
ini disebabkan dengan pengadoeannja 
seorang nama Djoglong kemaren doe 
loe pada politie Pasar Rebo bahwa 
ia telah mendjadi korban pemerasan 
sedjoemlah f 12,— jang kemoedian 
perkara ini diserahkan kepasa politie 
Mr, Cornelia, 

Waktoe Djoglong diperiksa, apa se 
bab baros sekarang ia menoetoerkan 
kedjadian itoe, sebagai diatas diterang 
kan ia diantjam takoet diboenozh, dan 
ia mengadoe itoe setelah ia mengeta 
hoei Saari soedah dalam tangan jang 
berwadjib. 7 

Hingga 

hadap kembali di moeka hakin kelak. 
—i(y) 

- Hampir mati kelaparan ! 

Didoega minoem 
' ratjoen. 
“Tiap hari bampir terberita dalam 

rdeangan ini orang orang jang mati 
karena korban kemelaratan hidoep, 
Demikianlah telah diangkoet seorang 

Tionghoa dari Jacatraweg ke O,B Z, 
oontoek dimintakan pertolongan kare 
na bermoela didoega bahwa ia telah 
meminoem ratjoen, tetapi ternjata bah 
wa tanda tanda ratjoen tidak didapati. 

Menoeroet pengakoean itoe korban 
setelah sadar kembali, dari pagi hing 
ga sore beloem poela termasoek se- 
boetir nasi, maka kepalanja kelijengan 
kemoedian djatoeh dan ta' ingat, 

Ah 

Badjak laoet. 

Satoe badjak laoet jang telah me 
nolong negeriuja dalam kebinasaan, 
jang moengkin poela dirinja teran 
tjam kebinasaan oleh djiretan wet... 
Satoe film jg kita dapat poedjikan 
soenggoeh mengagoemkan dan meng 
herankan, kenekatan oentoek mere 
boet kemenangan dalam segala apa 
ini akan didapati dalam film , Tbe 
Buecaneer “ jang akan dipoetar moe 
lai ini malam dan selandjoetoja. 

Film jang sebesar itoe sebaiknja ka 
lau datang lebih siang dari pada ber 
desak desakan, 

na Dena 

Societeit , Djakarta" 

Rapat dioendoerkan 
Rapat pengoeroes dan Komisi jang 

akan diadakan pada malam Saptoe 
tgl 16 Sept. sebagaimana kita telah 
kabarkan, berhoeboeng dengan satoe 
dan lain sebab disendoerkan hingga 
bari Senen tgl. 19 Sept 1938 moelai 
djam 8 petang. 

Kandidat anggauta V. R, 

Voorz, Gemeenteraad Betawi meng 
oemoemkan berhoeboeng dengan pe- 
netapan dalam art. 21 en 22 (2) dalam 
Volksraad-Kiesverordening 1926 : 

a. bahwa memadjoekan kandidat 
goena kandidat dalam pemilihan peri 
odiek goena anggauta VR, soepaja 
persoonlijk dimadjoekan oleh satoe 
2 orapg jang menanda tangani moe 
lai tg I4 atau 15 October 1938, antara 
djam 8 pagi —1 siang dikantornja 
(Koningeplein Zuid No 9) atau kalau 
mengenai memadjoekan kandidat, jg 
tergolong pada golongan onderdanen- 
Nedarlanders en Inheemeche Onder 
danen-niet-Nederlander pada salah sa 
toe dari Locale Raden, Stadsgemeen 
teraden atau Regentschapsraden di 
Indonesia, atau kalau kalau memadjoe 
kan soal Inheemesche onderdanen-niet- 
Nederlanders, pada voorziiter dari sa 
lah satoe Stadsgemeenteraad atau Re 
gentschapsraad di Djawa Barat. 

b. Formulier oentoek memadjoekan 
kandidat itoe moelai 14 Sept. 1938 
sampai 14 Oct 1938, boleh didapat di 
kantornja dergan pertjoema, ketjoeali 

i 

  

Doenia V.I.J. 

Pertandingan penghormatan 

Besoek sore, Sabtoe tg 17 Sept 
1938 moelai djam 4.45 VBO 
dan Persis Solo akan ikoet meng 
hormat 10 tahoen oesianja VI) 
dengan membikin pertandingan 
persahabatan, Bagi pertandingan 
ini, seperti kita beritakan lebih 
doeloe, disediakan piala dari 
Firma Tjong 
VBO terkenal koeat, Ia kam 

pioen 1938 dalam doenia Nivu, 
dan pernah mengalabkan Nivu - 
team jang dahoeloe dikirim ke 
Eropah 

Persis poen hebat. Pernah men 
diadi kampisen, pernah melawan 
Nivu-Team dengan kesoedahan 
seri, dan baroe baroe ini meng 
goelingkan Semarang dengan 
10—0. 

Boepati Betawi 

Jang akan melakoekan afirap 
dalam pertandingan VBO-Persis 
besok sore itoe ialah p.t. Boepati 
Betawi, ja'ni RTA, Hasan Soema 
dipradja, 

Beliau itoepoen menjediakan 
Herinnerings-beker goena diberi 
kan sebagai tanda mata atas 
berdirinja 10 tahoen dari VIJ. 

Jubilaris akan bermain 
djoega 

Bond jang dirajakan. jaitoe 
VIJ sendiripoen akan membikin 
pertandingan lawan Persis, 

Speler speler dari kedoea 
bond ini tidak asing bagi ramai, 
Persis mempoenjai Maladi, seba 
liknja VIJ mempoepjai Tabrani. 
Persia ada algodjonja, demikian 
djoega VIJ., 

Persis mempoenjai palang pin 
toe, VIJ tidak djoega . ke 
tiadaan. 

Toean Soetardjo 

Toean Soetardjo, anggota Dar 
- wan Ra'jatdan ketoea1 S I, akan 
melakoekan aftrap,soeatoe boekti, 
beliau tidak banja ahli dalam 
oeroesan politik, poen penggemar 
sport, dan bapak kasem sport se 
loeroeh Indonesia. 

Mengapa kita hendak kalah de 
ngan beliau? Kitapoen pengge 
mar sport, boekan? Mari datang 
besok din isesa ke Poelo Pioen, 

hari Minggoe dan hari besar. 

“Ditoebroek sepeda hingga patah 

Di OBZ kemarin dibawa ke itoe 
tempat seorang kake jang oesiarja le 
bih koerang 70 tahoen, 
nja, dari Bogor ia datang kesini oen 
toek mentjari anaknja. Entah dimana 
tinggal sianak, waktoe sedang menje 
brangi djalan besar Matr manlaan o- 
leh satoe penoenggang sepeda ditoe 

Akim nama 

Toebroekan itoe agak keras, boe 
kan tjoema itoe kake djatoeh, malah 
sebelah pahanja patah. (Rep.) 

65 kali melanggar wet negeri. 

Tjidengwest, sambil menoendjoek 
kan sympathie kita terhadap doe 
nia VI ada choesoesnja dan 
doenia PSSI serta ISI pada oe- 
moemnja. 

Rezepsi dan Perajaan 

Berhoeboeng dengan telah tjoe 
koep oesia 10 tahoen dari persa 
toean ,Voetbalbond Indonesia 
Jacatra“, oleh Pengoeroes akan 
diadakan penerimaan cemoem 
(receptie) bertempat di Gedong 
Pertoekangan Indonesia (Kramat 
45) pada malam Minggoe tg, 
17/18 boelan ini, 

Penerimsan oemoem terseboet 
akan dilangsoengkan moelai djam 

dengan dosarja jang masih 
ketinggalan itoe, Saari terpaksa meng 

Politie Bindoeng kini hampir sele 
sai dengan memeriksa perkara jang 
sangat locas, dalam mana sebagai ter 
dakwa dosa orang bangsa Eropah, 
bapak dan anaknja. Kedoeanja, jang 
pada Minggoe jl. mengakoei kesalahan 
nja, soedah tidak koerang dari 65 kali 
keua delict. Aotara lain lain tentang 
pentjcerian speda, memalsoekan toeli 

ilsan, doca kali memalsoe plakzsgels, 
il membeli barang fjoerian. 

Doea terdakwa ini agak lama dita 
ban dan segera perkara ini akan 
diserahkan kepada Raad van Justitie, 

Doea perampok ditangkap. 

Perrah kita wartakan tentang itoe 
perampokan diroemah toean ThioBoen 
Tjiang didesa Kebalan daerah Bekasi 
pada beberapa boelan jang laloe. Toe 
an roemab teraniaja dan ketjoe ketjoe 
itoe dapat menggondol barang perhia 
san dan oeang, sedjoemlah f 195—, 

Dengan tertangkapnja seorang ter 
dakwa nama Idjon, maka atas desa 
kan politie telah dioendjoek doea ka 
wannja lagi nama Djedan dan Dje- 
djer, mereka dapat tertangkap kema 
rin oleh marsose Bekasi. 

Toko Lie v/h Sin Njan Foo 
Pemboekaan gedong 
baroe 

Pada hari Minggoe dengan dimoelai 
djam 7 sore tanggal 18 September jad. 
Toko Lie v/b Sin Njan Foo akan me 
pgadakan pemboekean gedong baroe 
boeat Tokonja, Letak gedong ini ialah 
di Javaweg No81, 

peea 9 m0   
  

8 hingga 9 malam. 

Sehabisnja penerimaan oe- 
moem akan diadakan pertemoean 
perajaan di Gedong tsb. djoega 
oentoek anggota anggota dan 
pentjinta dari VI J. dan mereka 
jang merasa bersatoe dengan se 
mangat perkoempoelan itoe. 

Disamping semoeanja itoeakan 
diadakan perajaan '(tertoetoep jg     hanja teroenioek anggota belaka. 

  

Toekang tjoeri roti 

Di Landgerccht pagi tadi dihadap 
kan seorang terdakwa nama Rasmin 
ditoedoeh mentjoeri roti berharga 7 
sep, pentjoerian itos terdjadi diseboeah 
gedong di Mampangweg. 

Dalam pemeriksaan, kentara terd. 
ini lebih senang tinggal dalam pen 
djara Jaripada hidoep diloear. Ia akoeh 
iboe dan ajahnja tinggal di Djawate 
ngab, ia disini soedah sekian lama ta' 
dapat pekerdjaan. Sebab itoe ia telab 
dihoekoem doea kali karena mentjoeri 
barang orang, barang tjoerian itoe ja 
djoeal oentoek membeli nasi. 

Demikian pentjoerian roti ini, ia 
akoe sebab soedah doea hari tidak 
makan, lain djalan tak dapat, ia ingat 
tiap pagi toekang2 roti mengantar roti 
digedongan. Ini sebab ia intai toekang 
roti jang mengantar roti. Baroe sadja 
roti itoe ditaro, toekang rotinja pergi 
ia laloe masoek dan tjoeri itoe roti dan 
lantas makan. Tapi beloem habis di 
makan sersi telah datang menangkap. 

Doea minggoe kata Landrechter ka 
moe dapat makan diboei Gg Tengah.   (Rep). : cwm Ojo 

    

Pertoendjoekan amal di 
Rex Thater 

Pagi tadi moelai djam 10, seperti 
terdahoeloe beritanja, di Rex Theater 
telah dipoetar film bikinan Mesir, ja 
itoe bagi pers dan orang orang jang 
dioendang, 

Ternjata film itoe sangat bagoes, 
dan mengikat hati jang mempersaksi 
kan. Tidak hendak kalah kiranja de 
ngan film film  Holywood , dll, 
soenggoeh tepat tjara Comite memi 
lih film itoe, 

Lebih menarik lagi ialah extranja, 
ja'ni perkawinan Agoeng dari pada 
Baginda Faroek, Radja Mesir. 

Varslag lebih landjoet, besok. 
— 9 — 

Pertoendjoekan Gambar Hidoep dari 
»Kantor Kesehatan Gemesnte" 

Di Blandongan Bt.-Std. 
vrj (prodeo) boeat 8e- 
moeca bangsa! 

Lantaran penjakit malaria di 
Tg Prioek mengamoek begitoe hebat, 
sekarang afi. Gambar - Hidoep (film) 
dari ,Kantor Kesehatan Gemeente 
Bt,“ di Laan Canne Petodjo No 10, 
Bi-C mengambil tindakan lebih doe 
loe boeat nanti pada tg 17 Sept 38 
hari Saptoe sore maoe dibikin satoe 
propaganda dengan kasih satoe 
pertoendjoekan gambar hidoep ter- 
boeka dengan gratis (viij) boeat 
semoea bangsa di Blandongan Oost 
No 20, diseberangnja ,Pak Wongso 
Crechess di Batavia Std, 

Moelainja dari itoe gambar hidoep 
djam 7 sampai kira kira djam 9 ma 
lam dan jg akan dipertoendjoekkan 
jaitoe film film: , Menjegah dan mew 
bantraspenjakit MALARIA dan TY- 
PHUS dan bikinlah MATI semoea 
ojamoek dan lalat!!! “ 

Boeat orang orang kampoeng jang 
boeta hoerosf dan tidak batja soerat ka 
bar disediakan satoe toekang gem- 
breng jang soedah terkenal boeat ka 
sih tahoe perkara pertoendjoekan gam 
bar hidoep ini soepaja bisa dapat ba 
ujak penonton penonton dari segala 
bangsa | 

— 9 — “4 

Mr. RM Sartono kehilangan bspa 

Pada hari Selasa sore ini RM Ng. 
Martodikarjo di Sidoardjo Solo telah 
wafat. Ia ada ajahnja rar. RM Sartono 
bekas pemimpin PNI jing terkenal dan 
ada gepensionneerde belssting-inner 
di daerah Mangkoenagaran, Pada 14 
Sept ini djam 4sore djenazahnja telah 
dikoeboer di kramat Bibis Loehoer se 
sebelah oetara dari kota Solo, dengan 
diiring oleh beberapa kaoem pembesar, 
kaoem bangsawan dan kaoem intellec- 
tuselan. 

Pengeloearan ke DYjerman 

selaloe bertambah besa" 
Selama 8 boelan pertama dari ta 

hoen ini pengeloearan dari Indonesia 
ke Djerman adalah bertambah besar, 
dan tambahan ini roepanja akan le 
bih besar lagi. 

   
    Naderlandsehe Express : 

Pada tanggal 24 Agoestoes jan 
roe laloe kapal ,Johan van Olus 
barnevelt” telah bertolak dari Betawi 
dan pada tanggal 14 September 1938 
soedah tiba di Genua, 

Penoempang2nja jg heudak melan- 
djoetkan perdjalanannja dengan me- 
noempang ,Nederlandsche Express", 
telah tiba di Den Haag (S.S,) pada 
tanggal 15 September djam 10,07 
pagi, di Amsterdam (|C.S.) pada djam 
10,— pagi dan di Rotterdam Maas 
pada djam 10,16 pagi. 

— n sun 

Oeang kertas 5 roepiah palsoe. 

Politie sectie 7 telah diminta datang 
di Postkantoor Mr. Cornelis karena 
telah diterima wang pembajaran, be- 
roepa wang kertas 5 roepiah pailsoe 
dari seorang soepir preman. 

Berhoeboeng dengan itoe maka di 
lakoekan penangkapar. Menoeroet pe 
ngakoeannja soepir itoe hanja disoe 
roeh oleh madjikannja Nji Raden Itjah 
oentoek membajar belasting. 

ia banja dapat menoetoerkan bahwa 
wang kertas itoe tidak tahoe kalau 
palsoe dan dapat terima entah dari 
siapa asalnja soedah loepa, 

Dalam hal ini tidak dilakoekan pe 
pahanan, sebab selain boekti2 jang 
lain ta” terdapat, njonja itoe tergolong 
dari orang2 jang baik. Tetapi meski 
demikian pemeriksaan jang teliti kini 
sedang dilakoekan. 

Doea waker oedji tenaga. 

Di Pintoe Ketjil Batavia kota pe 
tang kemarin terdjadi perkelahian, 
boekan tjoema politie mendjadi tjam 
poer tangan, malah UBZ. toeroet am 
bil bagian. 5 

Doea waker ini jang seorang bang 
sa awak nama Madir dan jang se 
orang bangsa Benggali, Kedoea mere 
ka itoe mendjadi waker di sebceah 

rtoko. Agaknja kedoea waker ini ta' 
jakoer, satoe sama lain tjari moeka 
rpada madjikannja. Sebab demikian 
mereka telah adoe tenaga, Waker 
Madir roepanja merasa kalau geloet 
tentoe kalah, Achirnja goenakan ba- 
rang keras labrak moesoehnja hingga 
berloemoeran darah dan pangsan.(Rep) 

Moetat ini hari ma 

Dapat gratis koran. 

  
Bagi mareka jang minta men- 

djadi abonne moelai kwartaal 

ke 4. 

Adjaklah kenalan Toean berlang- 

ganan ,Pemandangan”.   
    

  

DJAMOE GALIAN semboeken: Dara 
dateng kotor. 

MOEDA sebab: 
1 Badan djadi keras, 

kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 

MOEDA kombali. 

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3   2 Moeka djadi berfjahja terang. 

Djamoe Djawa jang paling kesohor diJavaboeatketjantikan 

  
poeli, ringkesken peranakan, betoelken 

Orang perampoecan jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi AWET 

3 Dada djad 
Potongan badan djadi singset. 6 Ping- 

gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI 

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian: Djamoe Galian terbikin dari akarsakar 
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet befoal 
receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa, 

.— dam 1 Blik f 0,50 
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja 
Boeal orang dagang dapet rabat bagoes, 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat 
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Njonja itoe didengar keterangannja, ' 
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08! 'menerdjang benteng Singize dipantai selatan 

oe anda pe yg tegoeh dari pihak Tionghoa 

it boekit. Dengan tjara ini Djepang hendak merampas daerah dae 

ra 

1. 

epa 
.sngcbuan 

bat dari pem 
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ari serangan serangan )|8 

dilakoekan oleh pasoe 
'ionghoa, maka pihak 

telah membakar beberapa 

(desa, Seketika itoe djoega ada 

a 20 desadesa jang soedah di 

ar. Beberapa kaoem kaoem tani 

isangka hendak memper s 

diri kedalam pasoekan guerilla 
dengan tidak mempoenjai 

kesalahan soeatoe apaapa telah di 

waktoe ini pihak Djepani 

onghoa 

   
     
    

    

   

  

   
      

   

       

      

   

   
    

       

    

   

'boenoeh. 

   

gPoa 

di Shancben di pan 
Dalam i di 1 | : 

n Djepang ini adalah oentoek merampas Hankow dalam tempo jg 

| Hankow masih 

telah 

   

       
   

  

   

  

   

kalangan 

  

kali, 

di Honan. 
— Oentoek mentjegah dan 

Matocben di bom 

Pihak Tionghoa madj 
kearah Hsuchow 

t 
ber 

2 

di Taiyangtzai, 
enchiayu. 
ahnja dilakoekan pertempoe- 

g lamanja sehari dan di 

jepang mempergoenakan 
ka dengan seketika 

8 

a, ma 

  

menjerai 
dengan memakai bom di 

kepada kedoedoekan Tiong |antara ha 

Menerdjang kedoede 
— Tionghoa jang 

4 MANgA 1 Ber 3 Magna 5 

jang demikian didjalankan djoega dalam operasi di Kwangtsi 

pantai sebelah oetara dari Yangtze. : £ 

Tionghoa didoega adanja perobahan dari taktik pers 

orang Djepang menoedj oemkan, bahwa Hankow 

October ketangan ! 
onja 

oemoem dari Djapang ” Ta 

15 Sept. ICN AJ. setelah mereka mendapat perkoeatan, 

disemoca medan perdjoangannja mengadakan serangan oe 

oetama serangan itoe 

jang Yangtze, Kwangsi 

melawan serangan Djepang ivi, pihak Tionghoa 

'irimkan perkoeatan tentaranja ke Honan sebelah Timoer. 

dapat dipertahankan 2 boelan 
263 lamanja 1 

Dengan bekerdja bersama2 dengan 
tara daratan, maka kapal kal 
g Djepang di Yangtze mer 
touchen 
joekan 

daerah itoe, 
oedara Djep: 

am serangann 
"temp 

ng dapat bantoe 
ja. Jang paling 

pertempoeran terdjadi sebelah 
atan barat dari Matouchen. Sebagai 

i bakaran dan bombar 

dahsjatkan itoe, han 

er loeloehnja kota Matouchen, hing 
tidak ada ketinggalannja, 

engan tegoeh, ti 
ihoedjani dengan bow, 

“pemakaian gas raijoen oleh ah Clipper jang ketika itoe dikepalai 

mana Poteh TV Saoong seorang goebernoer 

2 “£ |dari Bank of China 
$ | i 

bagai men 

hoeboeng 

: Pihak Tionghoa memoendoerkan diri 

. Hankow, 15 Sept (CNA): Di dalam 
| @uichang pihak Djepang me 
in serangannja ke 

n-pendirian kepoenjaan 
pada pendi 

pasoekan2 
Pichiasbi 

  

   Ia 

ena edan 2 kat 

| dari medan peperangan 
erang pibek Djepang.Hing 

an serangan pada kedoedoekan 

oentoek mentjegah adanja kekalahan 
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angan Djepang. : 
diterangkan,” bahwa “ Tionghoa masih 

| hingga doea boelan lamanja. 

    

   
      

     

  

   

    

   

   
    

     

   
   

    

    
   

  

   
   
    
    

bo gun 

ditoedjoekan kepada kedoedoekan Tionghoa 

di Hupeh, Mahueiling di Kiangsi dan Hu 

itos djoega pihak Tionghoa memoen 

doerkan diri, sehingga pihak Djepang 

Iberhasil merampas Tayangisai. 

“Pada waktoe sekarang ini pihak T 

'onghoa mendoedoeki kedoedoekannja 

i Manshan dan Laohutou. 

   

  

    

  

Sementara itoe pasoekan guerilla 

Tionghua menoendjoekkan keactiyar 

nja di Mahusiling seboeab tempat J2 

letaknja disebelah Barat dari , Hinizt 

didjalanan kereta —api Nanchang— 

Kiukiang, 

Lapangan disekitar Mahuesiling se 

karang segenapnja soedah dikosasa! 

“Toleh pasoekan2 Tionghoa. : 

i | Pindjamkah Tiongkok kepada 
Gg aa Amerika ? 

| Almada, 15 Sept (KPH): 
'| Terdengarlah berita, bahwa hari ini 

seboeah delegasi rahasia dari pihak 

Tionghoa dengan menoempang seboe 

-.. 4 Lebih landjoet didengar puela bsr 
, bahwa toedjoean perdjalanan ini 

Sai ialah menoedjoe ke New-York dan se 

' Ilandjostnja menoedjoe Washington. 

an| TV Soong adalah ipar dari genera 

c Nissimus Cbiang Kai Shek dan bekas 

minister dalam Oeropesan keseangan. 

Ia adalah djoega mendjadi kepala 

dari Chins's Liberty Loanwar and 

Borrowing Organisation. 

Lebih landjoet diwartakan djoega, 

bahwa maksoed dan toedjoean keda 

keveangan Tiongkok jang kian 
kian bertambah soekarzja itoe. 

'Apakah pihak Tionghoa 
| memakai gas ratjoen? 

IL Tokio,15 Sept. (Domei). 

(hak Djepang. 

(kan guerilla Tionghoa dan jg 
tika itoe djoega disiarkan oleh hoofd 
kwartier oentoek peperangan guerilla 

Didalam instroeksi2 tsb. dinjatakan 

   

      

berperang 
Ti Mai 

38 

Gerakan Djepang jang beroep 
nijptang 

Tokio, 15 Bept. (domei): Gerakan 
Djepang jang'beroepa nijptang jg di 
lakoekan di Hankow itoe makin lama 
makin hebat jang pada ketika itoe 
disertai poela oleh serangan serangan 

  

Erapah 
Samboengan dari pagina satoe. 

“Maksoed kembalinja Chamberlain 
ke Londen 

Dari Londen oleh Reuter dikabarkan 
15 Sept, bahwa berita akan kembali 

dari pihak Djepang ditepi Oetara dan 
sebelah Selatan dari Yan 

Jantera Kushih dau Hankow. 

Itelah tiba di Almada dari Hongkong 

tangannja di Amerika Sjarikat itoe 

ialah ta” lain melainkan hendak ber 

daja oepaja melakoekan pemindjaman, 

baik didalam keoeangan maoepoen di 

pja premier Ohamberlain ke Londen 
itoe menjebabkan kegemparan. 

'Tetapi orang mendoega, bahwahal 
ini tjoema dimaksoedkan oentoek me 
ngadakan keterangan dan membeber 
kan oesoel oesoelnja didepan kabinet. 
Maksoed oesoei itoe masih beloem te 
rang. Oleh karena itoe tiap tiap doe 
gaan tentang itoe akan tidak baik 
akibatnja dan tidak ada basil. 

Asoetan jang diloear pengetahoean 
pemimpin pemimpin Sudeet 

Yangtze. 
Lebih landjoet diwartakan, bahwa 

pasoekan pasoekan Djepang ini hari 
telah melakoekan serangan oemoem 
di Kwangchow, seboeah tempat jang 
letaknja di pertengahan djalanan Hu- 
chin dan Dinyuang didalam sectie se 
belah Selatan dari djalan kereta api 
Pinghan, Sea 

    

Pihak Djepang madjoe teroes 

Diwartakan bahwa pasoekan pasoe 
kan Djepang jang besar sekali itoe 
dengan menjoesoer soengai Hwai te 
lah madjoe teroes dari Pengpu, dan 
pasoekan pasoekan ini telah mengam 
bil bahagian dalam serangan serangan 
jang dilakoekan didaerah Auhwei. 

Sementara itoe pasoekan pasoekan 
Djepang menoedjoe ke Shancheng, se 
boeah kota jang letaknja didjalanan 

Reuter dari Praag mengabarkan 15 
Sept., bahwa makloemat jang mene 
rangkan, bahwa pemimpin pemimpin 
Sudeet mengasoet kepada pengikoetnja 
soepaja melawan segala serangan 
orang orang Tsjech sebagai telah di 
oemoemkan itoe adalah perboeatan di 
loear pengetahoean pemimpin? golo 
ngan Djerman Sudeet. Suedah tentoe 
bal ini tidak diketahoei oleb Praag. 

Sidang kabinet dengan Chamberlain 

Reuter dari Londen 15 Sept menga 
barkan, bahwa sidang kabinet hari 
Djoem'at siang akan dihadiri Premier 
Chamberlain dengan mengoendang ka 
wan kawan sedjawatnja. 

Pendoedoek Beilin selaloe dalam 
spanning 

Reuter dari Berlin 15 Sept megabar 
kan, bahwa pengoemoeman Henlein 
dan kedatangan Chamberlain di Bereh 

tesgaden itoe selaloe menjebabkan da 

lam spanning. Begitoe djoega berita 
tentang serangan serangan kepada go 

lengan Djerman Budeet. Kantor kan 

tor ssk. diserboe teroes meneroes oleh 
mereka jang mengikoeti segala kabar 
kabar itoe. 

Pendoedoek dalam bahaja ! 
Pengoemoeman oleh Konrad Henlein 

Pihak Djepang menjoesoer tepi 
soengai Yangtze 

Dalam pada itoe diwartakan djoe 
ga, bahwa pasoekan pasoekan Djepang 
masih madjoe teroes dengan menjoe 
30er tepi soengsi Yangtzs sebelah Ba 
rat, sehingga mereka ini berhasil akan 
memoekoel pasoekan Tiorighoa jang 
pada ketika itoe memoendeerkan diri 
dari Matowchen dipertengahan djala 
aan Kiukiang dan Hwangshihkang. 

Pihak Djepang memasoeki daerah 
Hupeh 

Pada ketika itoe dengan lebih lan 
ijoet diwartakan, bahwa pihak Dje 
pang telah meliwati perbatasan dan 
memasoeki daerah Hupeh, sedangkan 
collone Djepang madjoe teroes dengan 
menjoesoer djalanan ditepi sebelah 
Barat dari teloek Poyang kearah Teian 
dan laloe melakoskan serangan ce- 
moem di Aikowhai. : 

ringan. 
Sakitnja Goering. 

Menoeroet berita Transoceaan dari 
Berlin, seboeah soerat edaran tentang 

sakitnja Gosring menjatakan, bahwa 

penjakit Goering Lymphvatenonste 
king soedah berkoerang. 

Poen oekoeran panasnja 
soeroet. 

Obamberlain akan ke 
Djerman sekali lagi. 

Reuter mewartakan dari Berehtes 

gaden, 16 September: Didengar kabar, 

bahwa menoeroet niatan, Chamberlain 

Kekoeatan Marine 'Djepang - - 
di Matewchen  - 

Dengan opisil diwartakan, kekoeatan 
marine Djepang di Matowchen telah 
madjoe dengan menjsesoer soengai 
Yangtze dan berhasil melenjapkan 
barriere2 dan djoega beberapa tam 
bang tambang. 

soedah 

Pihak Djepang merampas lagi 

Tokio 15 Sept. (Domei): 
Pasoekan pasoekan Djepang jang 

telah melakoekan serangsnnja didaerah 
Shansi, berhasil merampas Wuwangtu. 
Chuntu dan Yungho, kesemoeanja 
tempat tempat ini adalah tempat 
tempat penting sekali di soengai Koe 
ning. dimana dilakoekan overvaart, 
dan jang meroepakan perbatasan an 

ngoendjoengi Djerman, 

Runciman dan Chamberlain 

itoe dianggap sebagai djeritan rakjat 
dalam bahaja jg tidak boleh dipandang 

kelak hari Sabtoe akan balik lagi me 

Menoeroet berita Reuter dari Praag 

16 Sept, Lord Runciman balik kemba 
li ke Londen goena mengadakan per 

nmmmmantan Naa Sage mEn-anmnmt NB 

De Lawarr akan hadir dalam 
sidang Kabinet 

Dari Geneve dikabarkan oleh Rvu 
tor, 16 Sept. Dianggap pasti, bahwa 
De Lawarr besoek pagi dengan pese 

Iwat terbang akan bertolak dari Gena 
ve goena hadir dalam sidang Kabi 
net di Londen. Par 

Pertempoeran hebat 

Antara pasoekanT sjech 
dengan orangorang Djer 
man Sudeet. 

(Pada tanggal 15 Sept. dari Eger 
diwartakan oleh Reuter, bahwa ada 
seorang peremposan, seorang politie 

“Idan 4 orang pereman mati, ketika di 
lakoekan pertempoeran hebat antara 
pasoekan Tsjech jang berkendaraan 
mobil mobil bersendjata dan membawa 
senapan mesin dengan orany orang 

| Djerman Sudeet jang pada ketika itoe 
menembaki dari hoofdkwartiernja. 

Nadertand 

Orang menoenggoe dengan berde- 
bar debar 

Dari den Haag dikabarkan oleh 

Aneta—ANP, bahwa dari soember jg 

lajak dipertjaja didevgar kabar de 

mikian : 
Kira kiraan, bahwa koendjoengan 

dan  moesjawarah Hitler — Cham 

berlain itoe akan menjebabkan penje 

lesaian masjaalah sekarang ini dengan 

damai, haroeslah dipandang sebagsi 

dibawah ini mengingat kedoedoekan 

Nederland dalam pergolakan di Ero 

pah ini, jang selalioe moentjoel dalam 

pers doenia loear: Pertavjaan, upakah 

jang akan diperboeat Nederland ber 

hoeboeng dengan keadaan internasio- 

nal, tjoema boleh dilihat dalam katja 

mata politik, bahwa Nederland beroe 

lang oelang mendjalankan politik ti 

dak memihak dan berdiri sendiri. Da 

lam hal sekarang inipoen skan men 

djalankan politik itoe djoega. | 

Oleh karena itoe boleh dipandang, 

bahwa Nederland tidak akan menjiap 

kan diri oentoek memihak kepada sa 

toe atau lain partai, kalau misalnja 

dalam peperangan nanti Nederland 

laloe tersangkoet djoega. 

Pemerentah Nederland selaloe me 

ngikoeti perdjalanan situasi interna- 

sional dengan teliti dan djoega bersedia 

oentoek mendjaya batas2nja dengan 

seperloenja, 
Karena pemerentah Nederland di 

beri tahoekan tentang perdjalanan se 

moganja, maka tidak perloelah orang 

takoet kalau sekiranja perang itos 

nanti pstjah Nederland tidak bersedia. 

Tetapi melihat ini djanganlah di 

ambil kesimpoclan bahwa Nederland 

akan toeroet dalam perang itoe. 
—.O — 

Gezant Inggeris dan Baginda 
Seri Ratoe 

Dari Amsterdam diberitakan oleh 

Aneta, bahwa Seri Baginda Maharadja 

Ratoe berkenan menerima perkoen 

djoengan Gezant Inggeris, Montgome 

ry dalam afzcheidsaudientie, soedah i- 

toe bersantap dengan Lady Montgore 

Ty. : 
—— 

President Senaat 

Aneta mewartakan dari Den Hazg 

bahwa diangkat sebagai presideut Sa- 

naat moelai 20 Sept 1938 ialah toear   tara Shansi dan Shensi. temocan dengan Chamberlain.   
  

De Vos van Steenwijck. 

Ethnografisch museum di Stockholm 

chewanchewan jang loear biasa, di 
  Dari Stockholm diwartakan kepada 

Aneta sebagai berikoet : 
Baroe baroe ini telah sampai ditanah   

Menerima barang2Bali bosat dari kajoe. Gambar gambar itoe 

digoenakan oentoek memperbiasi ar- 
  

  

airnja Zweden toean Kistner, seorang 
ingenieur moeda, Beliau ini amat mem Barang barang jang telah diterima 

dalam pemborongan hasil hasil boemi 

dan dengan hal jang demikian itoe 

ia bermaksoed djoega akan menjokong 
hari 
Hal 

jang demikian itoe ternjata djoega, 

bahwa didalam boelan ini Hankow 

kan djatoeh ketangan Djepang djoega 

an! - Hoofdkwartier Djepang di Taiyuan, 

koliboe kota dari Shansi. ini hari me- 

wartakan, bahwa adalah boektiboekti 
lengkap didalam pertempoeran pihak 

Tionghoa mempergoenakan gas ra 

tjoennja djoega oentoek melawan pi 

Pihak Djepang soedah menerima be 

berapa instroeksi poela jang akan di 

pergoenakan oentoek melawan pasoej 
pada'ka 

bahwa pasoekan guerilla Tionghoa ha 

roes mempergoenakan gas ratjoennja. 

agar soepaja mereka ini berhasil me 

perhatikan kepada penjelidikan goena 
mengoempoelkan barang barang jang 
meroepakan sedjarah soeatoe bangsa. 

Toean Ir. Kistner soedah datang di 
kepoelauan sini, teristimewa di poelau 
Bali, dan tinggal disana lamanja toe 
djoe boelan, Sewaktoe beliau kembali 
ke negerinja sebagai ,oleh oleh“ Ir, 
Kistner membawa barang barang jang 
berharga bagi museum di Stocholm, 

loentoek menambah koempoelan koem 

poelan barang barang jang berhoeboe 

ngan dengan sedjarah bangsa, Sebab 
makin lama museum itoe akan teroes 

'beroesaha mentjari genapnja koempoe 
lan barang seroepa itoe, 

sOleh2“ ini terdiri dari 12 peti, be 

risi tidak kocrang 550 barang barang 

Iseperti gambaran, artja dsbnja dari jg 
|koeno dan jg baroe, Itoe semoea me 

roepakan kehidoepan ra'jat Bali. 
Pemimpin dari museum tsb jalah 

prof, Lindblom. Beliau telah menjata 
.Ikan dengan pasti, bahwa pemberian 

barang barang tsb adalah satoe hadi 

ah jang tidak disangka sangka dan 

mempoenjai harga jg amat besar sekali 

goena museum, Sampai saat ini mu 

seum beloem pernah menerima hadiah     Ingalahkan pihak Djepang. 

oleh museum itoe dianggap perloe 

dan berfaedah sekali baginja sebab 

sampai saat ini, museum tsb baroe 

mengoempoelkan barang barang asal 

dari Bali beloem begitoe banjak, teris 

timewa jang berheeboengan dengan 

sedjarah bangsa itoe. 

»Toedjoeh boelan saja tinggal di 
Bali“, demikian kata t. Kistner, ,dalam 

mengoempoelkan barang barang jang 

telah saja bawa kemari ini, saja amat 
beroentoeng sekali. Diantara lain saja 

bisa memperoleh barang barang per 
mainan wajang klitik Tionghoa jang 
lengkap, terdiri 120 gambaran gam 
baran asal dari koelit. Permainan 
wajang tsb di poelau Bali amat di 
soekai rajat disana dan sampai waktoe 
ini masih dipertoendjoekkan dengan 
mendapat kosndjoengan besar sekali 

dari pendoedoek Bali. Permainan moe 
lai djam 11 malam dan ditoetoep 
djam 4 pagi. Terostama para penonton 

sama goeka sekali djika dipertoendjoek 
kan tjerita tjerita dari kedjadian pada 
djaman doeloe". 

Selainnja barang itoe jang dibawa   jang seroepa itoe. g oleh toean Kistner jalah gambarar 

tjaartja atau dipakai dalam ospa'jara 

pesta djika diadakan arak arakan. Ma 

sih legi jg dibawa artja2 dewa, sea 

djata dari kajoe, dan masih beberapa 

artja lainnja, Poen kedok, tali goena 

tenoenan, beberapa tempat sirik Co 

ngan alat alatnja tidak loepa dibawa 

oentoek ,oleh oleh". 

Alat alat menjanji, sajapoen men 

bawa” kata toean Kistner, ,.tetapi alat 

menjanji itoe sekarang tidak dipakai 

lagi. Ra'jat Bali adalah satoe bangsa 

jg pandai sekali dalam hal menjanji. 

Gamelan terdiri dari barang barang 

pandjang diboeat dari bamboe, uda 

poeia jang diboeat dari badja. Bebera 

pa doos berisi pisau ketjil ketjil jang 

diboeat dari badja poen eaja bawa. 

Pisau pisau ini digoenakan oentoek 

dipasang disoesoehnja djago jg akan 

diadoe, Pendoedoek dipoelau itoe soeka 

sekali mengadoe djago. 
Acbirnja t Kistner menoetoep tjori 

teranja menjatakan kechawatiran, dji 

ka nanti banjak datangnja para pe 

lantjong dan pengaroeh keboedajaan 

baroe, boleh djadi djoega kebuedaja- 

an Bali jang karakteristiek itoe akan 

terdesak adanja. 
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Ini malem dan besok malem 
ERICH VON STROHEIM - LOUIS JOUVET . ALBERT PREJAN 

Ag | dalem tjeritera 

     
   
   

   

   
      

     

      

| oentoek 'Alibi—seboeah tjeritera detectief jang span-. mainkan dengan penoeh semangat, isinja | soenggoeh menarik hati, | 
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LOUISE HOVICK 

  

  

    

TJAP TEKO 

    

   
     

  

   
   

   Sawah Besar Bat.-C. 

   
Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

  

CECIL B. DE MILLE poenja film jang paling besar, dari se- 
adanja jang ia soedah pernah biki n — satoe film jang boekan 
sadja penoe actie dan pemandangan ngeri dan menggontjang- 
ken hati, tapi djoega sanget mentereng dan gilang-goemilang : 

(BADJAK LAOET) 
dalem mana ada bermain 

FREDERIC MARCH - FRANZISKA GAAL - AKIM TAMIROFF 
MARGOT GRAHAME - WALTER BRENNAN 

dan riboean orang lagi. 
  

Moelai hari Senen 19 dan Selasa 20 Sept. '38 

AFTER 

    

EA & Ne 

  

  

     

  

Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati 
Madjoekanlah Peroesahaan Bangsa. 

. moe, berarti memadjoekan diri sendiri. 
        

      
         
            

    

I paka '/, pond” # 0,20 

1 n "5 » f 0,10 

POM 5. “YD,03 
      

   
: 

/ Ab»nnement Pemandangan dapat kor- 
ting 25", boeat Pedagangan2 logar Java 
dapat Korting 40”. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Naniiisite” ——— Administratie Pemandangan. 

Hoofd Depot Commissie Handel ACHMAD CHATIB 
(Chamoco Thee) —  Krendang Kampoeng Baroe 
Djembatan Lima, : BATAVIA, 

        
     

    

    

  

         
         

Baroe terbit 
  

ingin mengetahoei hati pemoeda, woeke 
ingin membatja tragedie dikota 

Harganja hanja F 0.3 

Bisa pesan kepada: 

Siswa Krawang. 

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 

  

Siapa ingin mengetahoci soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan fjinta asli? Siapa ingia mendoega perasaan wanita ? Siapa 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 

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

rpraktyken serta akibatnja ? Siapa 
Bandoeng dan Garoet ? 

O (porto 4 cent) 

11, Dirdjosoebrote Taman 
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SA ee 
: AAN ARSA BELT UT PENERANGAN KAB NANGA     

PAN TJ A RAN AMAL 
Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 

Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

  

      | 

  

  OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 5 
” Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan loear 
Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadijah. 

SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 
Penjebar semangat. Tafsier Al-@oeran (ketrangan djelas). Halaman 

' Poetri. Biografie. Pemandangan loear Negeri. Ilmoe Djiwa, At- 
Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d.L.I. 

enek ee HARGA ABONNEMENT BOEAT, 
di Indonesia f 3.— setahoen, f 1.50 setengah tahoen, f 0,75 satoe 
kwartaal atawa 6 nomor. Loear Negeri setahoen f 3.50. PEMBA- 
JARAN DIM 'EKA. - Pe na ad 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapi hasil 

— besar dan menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 
— rabal banjak. 

—. PERMINTAAN langganan atau pertjontohan Panfjaran “Amal, moeai 
Advertentie atawa larief, serta pesan BOEKOE2 toelis pada: 2 

Administratie ,,PANTJARAN “AMAL 
Kramat No. 5 Batavia-Centrum 

           

     
    
      

      
       

        
     
         
     
    
       

  

  

       
  

Bestuur Boemipoete 

Opliaag 6000 E 
x 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement 

Menghadapi hasil besar dan meajenang 
ganan dapet rabat banjak berhsevoeng 

djadi lapangan advertentie djoega.   Batatia-Centrum IR. Salehlaan 18 Pa 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B B. dan dibatja oleh langanan2 

f5,— sefaon alawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah faon atawa 6 nomer, 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie 

Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- 

Perminta'an longganan atawa pertjonftoan Pemimpin, mocat adver- 
fentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Hindia 

Xemplaren 

ra di Belanda 

boeatl Hindia, 

kan, tariefnja rendah dan berlang- 
dengan djaman soesa, 

Administratie, 
viljoen) Telefoon No. 307i WI.   

        
Baroe terima plaat Beke, Lagoe Djawa 

00118 pa F 15—         
          

        

          

        

          

           

        

         

      

     
       

          

       

         

          

      

      

      
      

  

    

    

  
HARGA HANJA FO. 

    
Voor 1wate plokjes 

en baby verzorging 
65 PER BLIK 

Bisa dapat pada agenten diantero kota Batavia atau pada | Kg CHEM.HANDEL , THERAPIE Pasar MerahfSenen)Bat-C, 
...dan Administratie » PEMANDANGAN" Senen 107, Bat-C, 

TeNGarran:   

1515 Kinanti Pawoekir 1516 Dangdanggoelo 
Pangkoer Gandroeng manis 

1523 Djoko Protel I 1526 Tetel-tetel 
—. Djoko Protel II .... Gongomino 

1527 Angleng 1528 Godril 
Djoendjang Djoela Djoeli 

1 1529 Kapal Kandas 1538 Poespo Giwang 
Gondjor Tjoro Balen 

| 1539 Semingin - 1540 Laras Mojo 
Bondet Ijangklek Genondjing 

1 1543 Midjil Slendro 1544 Pangkoer Njamat 
$ 0000 Gendjong Goeling Poespodjolo 

1 1545 Midjil Brang 2 1559 Ketawang Langen Gito 
(00000 Kinanti Larasmadi Poetjoeng Palaran 

1561 Santeng Wareng 1562 Patinja Soekasrono I 
3 — Megatroeh Patinja Soekasrono Ii 

2044 Loeng Gadoeng 1580 Kinanti Djeroek Djinggo 
. Djoeroe Dhemoeng , Maskoemambang : 

960 Petrok Gareng dijaga Gro- 961 Petrok Gareng djolo ikan I 
2 goln I& II —. Petrok Gareng djolo ikan II 

954 Kenanti Baroe 579 Kenanti Mandek 
Sinom Baroe | Lobong - 

103 Kekajaan dalem impian 1508 Petroek dengan anaknja I 
000.ke IW—lI | Petroek dengan anaknja II 

580 Midjil laras 1589 Sekar Gadoeng : 
Srikaroron Slendro Ang!eng Palaran — | 

956 Petrok Besan Gareng” 504 Soebokastowo 
(lan Te aa —.. Taroepolo 

576 Midjil Sosbokastowo 560 Goendjang gardjing 
Pangkoer : : Gambir Sawi! 

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

TOTAAL 18 PLATEN HARGA PF, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

oko P. BK. cpreriBson  Tetetoon No. 34        

EU LIS No-. 
Mengambil tjerita SARAH 

atawa- BENTANG DESA 

jang isinja tidak kalah oleh 

KULIS No. 
tjerita TJIN NIO di medan 
perang. 

Tjerita SARAH jang sangat 
menarik, ditoelis oleh RA- 
INA seorang romanschrijver 
jang populair didjoeal tjoe- 

ma f 0.54 berikoet onkost 
kirim. 

  

Oleh karena persediaan ti- 
dak banjak kirimlah wang- 

nja dengan segera kepada: 

Adm. ,PEMANDANGAN«$ 
Senen 107 

        
  

  

SINAMON 
Soepaja bisa datang boelan, boenting 
djangan makan, tidak berbahaja 63 bi- 
dii f 175, 126 bidji f 3.25. Sinamon 
extra koeat f 5.50, 

ASALIN 
Boeat segala penjakit batoek seperti ba- 
toek kering: (Kinkhoest) batoek dara, 
T.BC. sesek en panas da'em dada 
120 bidji 1 150, 240 bidji f 2,80. 

ASTARIA 
Boeat batoek dingin, batoek angin, ba- 

240 f 2.80. 
RIGASTA 

Makan Rigasta dalem 2 djam di moeka, 
tanggoeng bisa bikin seneng en poeas 
lelaki njang seneng pleizier. Special 
boecat dapet kakoewatan en bisa tahan 
lama, 1 fl. f 1.50, besar f 2.80, 

»' RIGALIN 
Special boeaf bikin prampoean seperti 
gadis kombali. Pake ini obat langgoeng 
bisa bikin soewakfoe istri Ijoekoep da- 
oel perhatian (berindahan) 1 fl. f 1.50, 
besar f 2.80. 

SINAROL 
Obat boeat orang !elaki njang kakinja 
koerang koeaf, lemes, tida ada tenaga- 
nja (Kahang) makan ini obat 2 fl. tang- 
goeng bisa foeloeng, 1 fi. f 1.50, be- 
sar f 2.80. 

CERENOL-PILLEN 
Obat bocat sakit prampoean (SYPHIL- 
LIS) seperti kanan kiri pada Shesweja, 
kemaloean bengkak afawa kloear bisoel 
ketjil:. Soewara ilang leher. bengkak, 
pinggang sakit, toelang linoe, kepala 
selaloe poesing, sekoedjoer badan ga- 
tel, atawa kloear bisoel ketjil: Makan 
ni Cerenol 2 flesch tanggoeng bisa 
baik, Ini obat bisa bersiken darah en 
boenoeh bacilnja Syphill:s, en tida bisa 
timboel kombali, 150 bidji f 1.50, 300 
hidji f 2 90. 
Pesenan njang sampai f 2.80 ongkos 
vry, pesenan dari f 1.— lebi bajar ong- 
kos separo. 

Rembours tamba ongkos kirim 65 Cent. 
Loear negeri f 110. Bisa dapet pada: 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarang 

PATJAR 
DITJARI 2 pemoeda Indonesiers jang 
actief boeat mendjadi agent dari As- 
surantie Kebakaran, Djiwa dan Auto, 
dengan Commissie dan harapan ba- 
goes, tidak mengerti diangan lamar. 
Soerat.soerat adres: Malaya Import 

  

  

  

27, Batavia 
  

TJOEMA f10.— p.m. of 33 cent sehari. 
Dapat makan 3 kali sehari. Tjoetji pa- 
kaian dalam gratis. Boeat anak sekolah 
jang INDEKOST di Internaat ,RIN- 
DOE“ gang Listrik I No. 13 Kramat, 
Batavia-C. Sedang dioeroes oleh se- 
orang Iboe Nj. Raden OEDE Setiawati, 
Boleh bertanja bila misih ada tempat 
pada internaat terseboet. 
  

FLASH GORDON 

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

Adm: PEMANDANGAN. 
  

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

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

    
   

Batavia-Centrum. NN 

dan selaloe dingin enz. 120 bidji f1.80, 
Mn 

Se 

  

Mij. Afd. Assurantie Kali Besar West 
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'dibajar boelanan, tetapi berbenti 
diachir kwartaal. Domicile abon 
terhadap koran ini di Betawi. 

Oon 
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lamnja. Kemoedian botol itoe disoem 

          

naj ba 

anfta? dapat masoek kedalamnja. Bila di 
1 bal Iperboeat demikian, bidji itoe ta'kan 

| lembagalah|dapat toemboeh karena tiada menda 

boleh dioempama|pat hawa oentoek bernapas. 
aoaman, jang ke-| 

eh meng tajpanas jang 

    

   tiga matjam 
eroetama, Ia 

    

              

  

    

  

  

erl mematikan bidji, 
pan didalam belahan boeah. Bidji 
baharoe toemboeh, menjoesoe ke 
belahan boeah itoe. Tetapi sete 

ih ia berakar, belahan boeah itoe ta' 

ag, 
la kita perhatikan beberapa bidji, 
injatalah ada jg besar, oempama 

air, hawa dan panas. 

  

patai, djengkol, katjang tanah 
tetapi ada poela jg ketjil, oempa 
bidji bajam, tembakan dsb, Djika 
ji besar, banjak makanan persedia 
ja, Bidji jg ketjil itoe hanja sedi 

it mempoenjai makaaan persediaan. 

“Itoelah moelanja haroes kita beda 

jara menoemboehkan 
engan bidji jg haloes. Bidji jang 
tahan kepada pemeliharaan jg 

kasar. Tetapi bidji jg haloes, halsim penghoedjan dap pada pertenga- 

dipelihara sebagai toe i 3 

em bidji kita sera 

-bidji jg be 

      

  

  

an poeteri. 
hkan kepaj Maka mengertilah kita kiranja, apa 

aka hsroes paham kitajsebab pesemaian tembakau, teroeng, 

  

   

“da tanah, m 
apa apa keperloeannja soepaja dapat 

toemboeh. Banjak orang jg merangis 
melihat bidji jan 

maoe toemboe 
ditanamkannja ta' 

Sebabnja ialah tak 
ermintaan bidji jg di 

   

              

nak jg ketjil mengisap 

  

   

              

  “Islam Iran alias toekang tjopet toekang rosok. 

    

   

  

jang toemboeh itoe sama benar 
4 dengan anakkoe jang lagi 

j Maka djawab kita : , Benar 
oh“, Adapoen sebabnja kita 

kian ialah karena belahan 

toe lama kelamaan mendjadi 

set, Soesoe iboe anak itoe sesoedah 

epas menjoesoe, mendjadi kempis 
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Rapat anggota PPST tjabang 
Garoet. 

Pada malam Senen tg. 11-12 Sept. 
1938 telah diadakan rapat anggota 
PPST, tjabang Garoet bertempat di 

gedoeng Pergoeroean Taman Siswa 

Oleh Soetan Sani?) Idi Regol. Rapat ini celainnja men 
dapat. perhatian dari kaoem SS, ers 
dikoendjoengi djoega oleh Ketoea 

t, oentoek mendjaga soepaja hawa Ta 

Ketiga. Bidji jg toemboeh meminta 
tjoekoep. Kebenaran hal 

ah dapat diterangkan, Kalau 

kan bidji diatas ee, pasti bi- 
ta" kan maoe toemboeh. Se- 

ja panas jang terik ( keras) dapat 

— Menoeroet oeraian jang diatas, njata 
lah bahwa keperloean bidji jang lagi 
toemboeh itoe, ada tiga matjam, ja'ni 

Kalau kita bertanam apaapa, ha- 
roeelah keperloean jang tiga perkara 
itoe disediakan.  Icenanja soepaja 
toemboeh bidji itoe dapat sempoerna 

Itoelah moelanja dikatakan, bahwa 

bertanam apa apa haroes didjatoehkan 
pada moesim jang baik, 

Adalah waktoe jang bagoes oentoek 

bertanam apaapa pada permoelaan 

moesim penghoedjan (dalam bahasa 
Djawa diseboet marengan). 3 

Moesim jang terboeroek bertanam 

apa apa ialah pada pertengahan moe 

Mr, Hindro-Martono. 

kono Anggota PB. dari Mataram. 

diboeka poekoel 8,30, 

kan hal azas toedjoean PPST, 

han moesim kemarau. kemoeka, laloe 

lombok, teb dsb perloe disiram siram. 
Pesemaain padi karoes diairi. 

Mengingat kepada keperloean hawa 

bagi bidji, maka bergoena benar ia di 

sediakan tanah jang gemboer. Tanah 
jang berderai lebih banjak mengan- 

doeng hawa daripada tanah jg padat. 

$- Pesemaian tembakau, lombok, te-| 

roeng, kopi, teh dan karet, perloe boe 

at sementara waktoe diberi beratap, 
Goenanja ialah oentoek menghindar 
kan benih jang baharoe toemboeh da 

ri bahaja panas jang terik. 
Akan kesoedahannja dapat kita per 

ma'loemkan, bahwa bila bertanam 

Japaapa hendaklah benih lekas lekas 

Itoemboeh. Sebagaimana kita ketahoei 
dikalangan manoesia banjak berkelia 

ran dasarnja, ialah: 

pannja. 
2. 

angan 

Pengoeroes Bssar PPST. ialah toeau 

Mr. Hindro-Martono dan toean Soeng- 

Rapat dipimpin oleh toean Tarmidi, 

Setelah memberi oetjapan terima 
kasih kepada hadlirin sebagaimana 

biasa, laloe mempersilahkan toean Mr. 
Hindro-Martono soepaja membentang 

Toean Mr. Hindromartono tampil 
mengoeraikan dan 

menggambarkan bagaimana nasibrja 

kaoem rendahan dalam doenia perboe 

roehan, teroetama dikalangan S3 sa- 

ngat mengetjiwakan, kemoedian di 

terangkan akan maksoed PPST seba- 

gaimana jang tertoelis didalam angga 

1, Bermaksoed mentjapai ketegoehan 
kedoedoekan dan kebaikan kehidoe- 

Mengekalkan (mempertalikan) 

persaudaraan, Setelah dikoepasnja dan 

diberinja pemandangan akan maksoed 

PPST itoe, karena dengan tenang 

dan terang menerangkannja sekalian 

jang hadir sama mengerti dan ni 

4,30 

1938 

merasa kebostoehannja boeat berlin- 
doeng didalam PPST, 

Teean 9Soengkono dipersilahkan soe 
paja memberi pemandangan hal per 
gerakan kaoem boeroeh. 
| Dibentangkannja bagaimana riwa 
jatnja timboelnja pergerakan sekerdja 
di Indonesia dan bagaimana keadaan 
kemadjoean kaoem boeroeh di Eropah 
PPST sekarang moelai nampak kema 
djoeannja selama dibawah pimpinan 

Itoean Mr Hindro Martono dalam 1 ta 
hoen lamanja nampaknja anggota ps 
sat betoel asal 1500 sekarang soedah 
ada 7000 anggota, akan tetapi beloem 
memoeaskan betoel karena golongan 
SS ers itoe semoeanja kl. ada 30.000 
orang djadi jang soedah masoek men 
djadi anggauta '/, nja djoega koerang. 

Pilihan pengoeroes' 

Karena sekalian jang hadir moefa- 
kat akan berdirinja tjabang PPST di 
Garoet, laloe diadakan pilihan pengoe 
roeg, jang terpilh : 
Ketoea Toean Eman 
Wakil ketoea Winata 
Penoelis »  Tirtadijahja 
Beudahari »  Soemiratma 
Pembantoe » Wira 

3 5 Soebita 
5 »  Natawidjaja 

dalam bidoepnja itoe 

tvetoep, 
tak Oo —. t 

Tolkantoor Cheribon vooruit 

ini dan bagian itoe boelan djoega d 
ri tahoen 1937 jbl. demikian,   

Kedjadian di kota Djokjakarta 
  

:| Didalam tanahpoen banjak bahaja 

Tig demikian Bangsa koembang, oelat 
djengkerik dan semoet, gemar mema 
kan bidji. Dikoedapnja belaban bosah 

sehingga tak sanggoep bidji itoe toem 
boeh. , 

Haroes kita oesahakan, soepaja lem 
baga lekas berhenti menjoesoe. Arti- 

nja segera ia berakar dan dapat men 
tjari makanan sendiri dari dalam ta 
nah, Perloenja soepaja lekas ia ter 

Akibatnja 
Pembantoe D menoelis : 

Pada malam Rebo, seloeroeh kam 

tjinta!..... 

Setelah selesai pilihan pengoeroes 
itoe, t Mr Hindromartono tampil lagi 
kemoeka memberi nasehat kepada pe 

ngoeroes dan sekalian augguta soepaja 

gama bersetia kepada perkoempoelan- 
nja dan memberi petoeah soepaja di 

dapat menga 

toer dengan baik djangan soeka boros 

dan djangan mendjalankan pekerdjaan 
jang dapat merendahkan akan kedoe 
doekannja dan menjoesahkan akan 

hidoepnja sampai terdjerat oleh woe 

ker. Poekoel Il malam rapat itoe di 

Adapoen hatsilnja pabean kota Che 

ribon, bagian boelan Augustus 1938 

Dari pada beaja barang barang jang 

masoek kemari (Invoerrecht) kini se 

besar f181.422,72 sedangkan doeloenja 

itoe adalah f 178.326,87 djoemlahnja, 

Tang miliknja,maksoednja sebagai oen 

toek biaja bertjerai, dan jang lain lan 

   

    

FONDS KEMATIAN 

Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan 

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

Tarief advertentie, — keterangan pada 
administratie. 

Pengadoean tentang pengiriman koran 

dan advertentie setelah liwat djam 
sore telf. No, 4968 Wit. 

Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

Tjoekai atas barang tembako kini 

banjaknja (629.176,06 melawan f532. 
297,75. 

Accijos daripada angkoetan goela 

sebanjak f80.241,04 dan doeluenja 

adalah f 64.997,24 

Daripada barang minoeman jang 

keras djoemlahnja f 17.521,80 dan jang 

doeloe itoe adalah f 12.434,80 
Beaja atas barang-barang jang ke- 

loear negeri extra doeloenja adalah 
f 10.964,25 dan kini nihil. 

Beaja atas barang-barang jang “i 
kirim keloear negeri (Defensi) f 6087,16 

sedang doeloenja -nihil. 
Statistiekrecht atas barang-barang 

jang dibawa masoek sebesar f 3.522,10 
melawan f 4.835,15. 

Statistiekrecht barang-barang jang 

keloear adalah f 1,566,40 dan f 2 897,45 

Goederengeld aanvoer sedjoemlah 
f 2,301,80 dan doeloenja f 2.243,10 

Goederengeld afvoer adalah f 2.793,30 

melawan f 5.606,05 djoemlahnja. 

Uiivoerreeht biasa tjoema f 1.26 se- 
dang doeloenja f 190,64 

Persewaan goedang banjaknja f 85.87 
dan f 299,27 doeloenja. 

Dari lain lain penerimaan sebanjak 
f 3.113,20 dan f 3.418.75. 

Djoemlah sama sekali pendapatan 
terseboet diatas ini f 927.832 71 mela 
wan f 8!8.505,35. 

Adapoen djoemblah hatsil kantoor 

ini sedari boelan Januari hingga de- 
ngan Augustus dari tahoen ini adalah 

f£ 6.992.636 58 melawan f 6.673.328.25 
djoemblahnja bagian delapan boelan 

terseboet dari tahoen jang baroe si- 

lam. Maka njatalah penerimaan jang 

sekarang ada madjoe sebesar f 319. 

308.33. 

Pendapatan empat kereta api—Aug 
dan exploitatiekosten, 

Pendapatan pendapatan dari peroe 

sahaan empat kereta api diporlau 

Djawa, bagian boelan Augustus 1937 

dan 1938 boeat perbandingan sdarja 

seperti berikoet : 
1. , Semarang — Cheribon Stooni- 

tram My.“ dapat menerima hasil se 

lama Aug. jbl. banjaknja f 228,000, - 

bruto dan voorloopig. Sedang hatsilnja 

bagian itoe boelan djoega dari tahoen 

jl. adalah f 248.000,— djoemlahnja 

soedah ditentoekan | definitief ).   
Siapakah jang moesti dikata mendjadi 

koerbannja ? 
mah djantoeng hatinja. Kebetoelan se 

kali pada waktoe itoe Soe beloem pose 

lang dari pekerdjaan, oleh karenanja 
ia mendapat kesempatan oentoek me 

lahirkan rasa rindoenja kep'da sitjan 

            

   

    

       

     

  

     

   

ea, Bidji jang lagi toemboeh 
“diberi hawa, Mendengar kata 

'itoe, tentoe ada jang berkata : 
roepanja bidji jang lagi toem 

oe bernapas djoega". 
oe ada poela jang membantah 

kata: ,Kalau telah diberi ke 

a, baharoe saja pertjaja". 
keterangannja moedah sa 

   

  

    
  

Kita sekalian ma'loem, bahwa air 

erisi hawa, Tandanja jaitoe ikan da 

ep didalam air itoe boekan ? 

ekarang air sedikit kita panas 
mengeloearkan 
.air itoe. Bila 

  

    

  

kan, Goenanja oentoek 
ng ada didalam 

telah dingin, lekas-lekas kita 

masoekkan kedalam seboeah botol, la 

“loe dimasoekkan beberapa bidji keda 

  

  

  

Memadjoekan economie 

Waktoe ini R, Soetyoso 

ndbouwconsulent jang dibantoekan 

a bagian economische persvoor- 

chtingsdienet telah melakoekan pe- 
dikan di gewest Djokja, dan 

b dari Djokja, pada achirnja bl. 

nber ini toean itoe akan datang) 
jang berkepentingan, 

dikantor economische 

    

   

      

    

     

Solo. Siapa 
eh data m di Djebr 

poeng Gowongan: soedah mendjjadi 

gempar, karena terdjadinja perkara 

penoempahan darah jang sangat hebat, 

sehingga kalau koerang oentoengnja. 

seorang perempoean moeda jg tjantik 

roepanja, akan hilang dari pandangan 
cemoem selama2nja. 

Doedoeknja perkara : 

Si. , adalah namanja seorang pe 

rempoean moeda, kira2 beroemoer 20 

tahoen, roepanja tjantik, ia mendjadi 

isterinja Soe .. , seorang pemoeda jg 
tjakap djoega. Si bekerdja sebagai ba 

boe pada salah seorang keloearga 

Belanda di Prinsenlaan, soesaminja 

mendjadi djongos pada salah seorang 

keloearga Belanda djoega di Prinsen 

laan. 
Sebagai kebiasaan, waktoe mereka 

itee masih penganten baroe, hidoep 

nja sangat beroentoeng, berangkat 

kerdja, poelang kerdja, liat bioscoop, 

selaiye bersama sama, tidak pernah 

Soe pergi zonder Si, demikian peen 

kebalikannja. 
Tetapi pelahan pelahan oedara men 

djadi beroebah ! 
Roepanja dioedjoeng matanja Si, 

hindar dari bahaja binatang binatang 
jang datang menggodanja. 

Bila dibandingkan dengan manoesia 
samalah hal itoe mengoesahakan soe 

peja anak kita lekas hendaknja dapat 
berdiri sendiri, dan pergi dari roemah 
oentoek mentjahari nafkah, 

Pada tanaman, oleh indoeknja se 
'ngadja hanja disediakan makanan 
persediaan oentoek sementara waktoe 

sadja. Bidji itoe sama sekali tidak di 
mandjakan oleh maknja. Djadi tidak 
seperti manoesia. Karena tak sedikit 
orang jg gemar memandjakan anaknja. 

Cadang kadang meskipoen telah 
| poenja pekerdjaan sendiri masih djoega 

| menjoesoe kepada orang toeanja. Ini 
lah soeatoe kelakoean jang ta senonoh, 
'Djadi perloe dibasmi, 

    

   
    

Pergerakan Islam di Hari Mi'rad Nabj 

Pembantoe menoelis : : 

- Tanggal 27 Redjab atau 22 Sept. 

ini adalah bari Mi'rad Nabi. Semoea 

pergerakan Islam di Solo akan meng 

ladakan peringatan besar, Hari itoe 

akan diadakan arak arakan besar oleh 

Oemmat Islam dan sorenja distadion 

Sriwedari akan diadakan pertan 

dingan voetbal, antara HW dengan 
Rest Persis, jang sebeloemnja dimoelai 

akan diadakan veteranen wedstriid 

antara elftal Oemmat Islam dengan 

elftal Batik Bond Soerakarta. 
sebaga aa 

ngan sengit soedah 
mintsan soepaja 
kannja. .. 

MA tentoe terlantar.   ada apa apa jang tidak diketahoei soea 

minja. Ini keadaan makin lama makin 

menjolok, lebih tegas lagi ketika ia de 
memadjoekan per 

ia dimerdeka- 

Soe sangat menesal, tetapi ia tidak 

dapat berboeat lain, itoe moties 

haroes ditoeroet, karena dengan me 

nentangi'itoe, penghidoepannja sendiri 

tas dibagi doea. Tetapi pertjeraian itoe 

masih beloem kedjadian, dan oleh se 

roemah dengan isterinja, 
Berita bahwa dikampoeng Sindoe 

djajan akan ada ,djanda moeda 

jang tjantiks soedah tersiar de 

ngan tjepat sekali, antaranja terdengar 

djoega oleh si Ba seorang pemosda di 

kampoeng Wirjonegaran, jang tidak 

djaoeh dari kawpoengnja Si, B3 sebe 

narnja soedah lama djatoeh fjinta ke 

pada ini perempeean, tetapi karena Si 

masih mendjadi isterinja lain orang, 

ia tanam rasa fjintanja kedalam oetak 

nja demikian roepa. Demi ia mende 

ngar tentang kabar ini, dengan zon 

der ingat apa jang akan terdjadi, ia 

diam diam soedah memadjoekan lama 

rannja, tetapi si djantoeng hati tidak 

soeka memberi keterangan dengan 

djelas, selaloe ia memberi penjaoetan 

dengan poetar kesana dan kesini... 

Hari pertjeraiannja Si soedah dekat. 

sebab itoe, soedah waktoerja ia men 

dapat keterangan jang positisf dari 

si djantoeng hati, apakah boleh di 

harap atau tidak. 
» Tetapi, saja toch tidak akan tahan 

melihat ia berdjalan bersama-sama de 

ngan lain laki-laki”, demikianlah pikir 

Ba, Sesoedahnja dipikir pandjsng pen 

dek, achirnja ia mengambil ketetapan 

slebih baik tidak melihat selana lama 

nja, dari pada djantoeng hatinja di 

ambil lain laki2“. Poetoesan inilah jg 

menjebabkan ia laloe mengasah pisau 

alat pemotong koekoe koeda, dan de 

ngan disemboenjikan didalam badan     Demikianlah ia laloe mendjoeali ba nja, ia semalam mengoendjoengi roe 

bab itoe Soe masih tetap tinggal se|jg 

tik manis. Apakah jg soedah kedjadian, 

orang tidak dapat menjangka, tetapi 

ig diketahoei, pembitjaraan jg moela2 

nja tidak kedengaran oleh siapa djoega 

pelahan-pelahan beroebah mendjadi «0 

mangkin keras, dan achirnja Si telah 

bertereak dengan soeara jang sangat 

memiloekan hati .. , 
Semoea tetangganja memboeroe, Ba 

melarikan diri dergan memegang pisau 

ditangannja, ketika orang masoek di 

dalam roemah, penerangan dinjalakan, 
ternjata Si soedah roeboeh dengan 
mandi darah. 

Assistent Wedono R. Soetrisno jg 
diberi tahoe dengan tjepat mendatangi, 

dalam keadaan tidak ingat akan diri 

nja Si diangkat ke Petronella Hospi 
taal, dimana sesoedahpja dibersihi, 
ternjata ia soedah mendapat beberapa 
loeka sendjaja tadjam, antaranja jang 
sangat parah, adalah satoe loeka di 
dahi, doea loeka dikanan kiri telinga, 
doea loeka lagi dibawah kaak, seboeah 
iboe djarinja jang kiri poetoes sama 
sekali karena oentoek menangkis sen 
djata tadjam, beberapa loeka lagi di 
lengannja kiri. Karena darah jang 

keloear dari loeka loeka itoe sangat 
banjak, Docter tidak memperkenankan 
orang menengokinja. 

Akan dirinja Ba, politie tidak ossah 
pajah lagi, sebab sesoedahnja ia me 
loekai djantoeng hatiuja, ia lantas lari 
menjerabkan dirinja kepada Menteri 

kamposng Djetis, dan tidak oesah 

ditanja lagi, ia laloe dikirim ke 

tahanan. 
Dalam perkara ini, siapakah jang   
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— kedjadian tersel 
akan mendjelek 
Tjoema oentoek men 
nisasi perhimpoenan ba 
oemoemnja. : 

Orang tidak boleh mengira, bahws 
peristiwa demikian ini soal jang tidak 

penting. Sebalkoja! Bahkan dengan 
keadaan demikian itor,tahoelah kita be 

tapa ,keberesan” organisasi Indonesia. 

    

  

      
     

   

   

       

      
   

  

   

     
      
   

          

   
      

     

  

   

           

  

boelksn doegaan doegaan diantara rak 
jat jang baroes masih dididik dan 

|. sedaran dai 2 

organisasi politik. 

000 Apakah kata rakjat jang haroes di 
|. pimpin, kalau organisasi jang akau 

—.. memimpin masih koerang  bati hati 
0. dalam sepak terdjangnja (sehari hari 

Pe 

 Adapoen biajaoja oentoek le balf- 
jaar na one -djoemlabnja | 

“baroe silam banjaknja 

»Semarang Joana Stroomtram“ 
lah menerima sebanjak 101,000: 

Aug. jbl dan jang doeloe itoe 
hoen 1937) adalah f 111000 — 
f£ Dan biajanja dari enam boe 

“pertama dari th. 1938 ini 
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|. 3 ,Ovst-Java Stoomtram” Mij. soe 
ah menerima sedjoemlah f 59 000.— 
oorloopig. Dan pendapatan jang doe 

06 banjaknja f58000— jang telah di 
| tentoekan. Adapoen biajarja itne ba 

— njaknja f 205 000— melawan f 209.000 
bagian 6 boelan terseboet. 

0014 ,Serajoedal Stoomtram Mi? da 
| pat terima sebesar f47,000— bruto 

dan voorloopig dari Aug jbl. mela 

.. terseboet tahuen jang laloe, 
0 Dan djoega biajanja bagian sete 

0... ngah tahoen pertama f100000— se 
'dang doeloenja adalah f101,000— 

—- @joemlahnja. AN Apa Mae 

SOERAKARTA 

— Keramaian Pegawai P. T. T. 

| nja post-, telegraaf & telefoonkantoor 
| di Solo dan daerabnja, oentock mera 

| jakan Il tocan tocan pegawai teman- 
—.. temannja jang telah bekerdja dienst 

Nae 

  

   

5 n 8 sore perajaan diboeka cleh 
| R. Tedjosoedargo sebagai pemoeka, la | 

2. Jijk chef dari PTT di Solo, laloe dia 
| Gakan pertoendjoekan wireng Tohdjo 

— jo—Bvegis dan djoged— Golek. Djam 

   

    

dengan gembira. 
— Lotery-barang Pamong: 
— Pada Minggoe pagi II ! 
ini di sccieteit Habiprojo telak 

— kan penarikan lotery barang, jang di 
adakan oleh pengoeroes , Pamong-Sis 
wo" di Solo, jang mendapat perkoen 
djoengan publiek banjak. 
| Adapoen prijz:n jang besar besar 

| kita ambil disini, jaitoe Te prijs 7486 
Le prij: 4549 Be p'ijs 3339, 4s prijs 

0. 1432, be prijs 9674 begitoe seteroesnja, 

    

'Kekoerangan disiplin dan rasa tang 
goeng djawab. Akibatnja laloe meniw 

jang haroes dibimbing kearah ke 

dan kejakivan politik dengan 

A4 

dari periode terseboet | 

522000,—melawan f 508.000| 

wan f32,000— definitief dari boelan| 

0 Pada malam Senen 11/12 Sept, ini| 
—. di Habiprojo Solo telah diadakan ke|. 

ramaian besar oleb semoea pegawai-| 

1 djaoeh malam peraja'an ditoetoep | 

  

     

» menjalahkan orang 
al. Memang tidak seo 

5 selama 

  

Enagi | 

perboeatan perb sendjoekkan kekoeran 
“3 ng djawa    

     
   

  

   
    
   
   

  

   
   

  

   

  

   
   
   

    

    

    

   

    

   

   

      

   

  

        

   

g dilakoekan karena hal 
ah hal demi 
h pergerakan 

dan tentoe tidak 
| oem dalam sedjarah 

ngan nasional, sekalipoeu tidak 
s dengan tinta emas, 

lak djarang kita dengar keloehan 

Urakjat, babwa oetjapan beberapa pe- 
Naa mpin IJudonesia didepan oemoem 

cbalajak berlainan dengan apa jang 
iperboeatnja. Sedangkan perboeatav 

Inaroes sepandjang oerjapan kata. Teori 

dam praktek! 0. 
Dan bagaimanakah sebetoelnja ke- 

koeatan sesoeatoe perhimpoenan atau 

iloartai? Tjoema tergantoeng kepada 
perboeatan jang didasarkan kepada 

.hteorinja, Semoea baroes didjalankas 

lengan keichlasan dan kejakivan, bab 
wa pekerdjaan jang didjalanxan itoe 

boekan oentoek diri sendiri, bahkav 
oentoek tosroenan jad, dan soepaja 

| savggoep akan melandjoetkan perdjoe 
angan kita sekarang ini, 

Djadi pemimpin, pengoeroes dan: 
v langgauta haroes insjaf benar. bahwa 

semoea haroes didjalankan dengan 

kejakinan dan ketegoeban hati, sambi! 

memegang tegoeh peratoeran, disiplin 
Han memenoehi epa jang diminta oleb 
organisasinja, 

goeng djawab. Dan mereka jang me 
nanggoeng djawab ini wadjib bersoe 

sah pajah dan sanggoep berkoerban. 

| Haroes. sanggoep memberikan apa 
jang diminta padanja oleh organisas 

tadi, Selama tidak ada kesanggoepao 
demikian, tentoelah moestabil organi 

Isasi bisa koeat dan sentausa. Dan ps 
da waktoenja menempoeh gelombang 
'jang sewaktoe waktoe bisa Jatang, 
soedah teroembang ambing, oleng ki 
'an jkemari, Hendaknja haroes tegak 
bagaikan batoe karang ditengah laoe 

tan jang tiap detik mererima poekoe 
lan ombak dan gelombang jang ma 
ha besar dan koeat. 

rs Magang-Bond bikin perajaan 

Bsrhoebosng dengan hari tahoennj: 
Sri Sosnan, maka besok walam Sap- 
toe 23-24 Sept. dimoeka ini perhim- 
poenan , Magang B)»ud“ akau menga 

akan persjaan, bertempat di socie- 

teit Habiprojo Solo, dengan mengoen 
lang semoea anggota dan tamoe dau 
diadakan pertosusjoekan wi: €»g jang 
dilakoekan oleh anggotanja sendiri. 

Autobusdienst Esto 
Orang mengabarkan pada kite, bah 

wa dengan beslu toja toean directeur 
dari departement van verkeer en wa 
terstaat di Bindoeng, soerat idzin ke 

pada toean Kwa Tjwan Ing dan toean 

Kwa Hong Pon boeat mendjalankan 
'sutobusdienst ,,Esto“ dan ,Esto de 
Lux“ dari Solo ke Salatiga pergi poe 

lang itoe moelai 5 Sept ini ditjaboet 

Lote'ij oeang oleh Moehimmadijh : 
Bosat keperlosan mendirikan g3- 

'perhimpoenan itoe telah mendapat 

besarnja f 10 000.— dibagi 1000 lem 
bar dan didjoeal 4 f 1.— atau sete- 
ogsh lot harga 50 cent. 

| 4 endjoealan lot itoe soedah habis,dan 
besok 25 Sent. ini akan dimainkan di 
societeit Habiprojo. 

Vergadering PPKB, 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besok malam-Minggoe 
17-18 Sept. ini , Ferbimpoenan Penga 
djar Kristen Biwah“ Solo akan meng» 

di Chr. clubbuis di Totoggan, moelai 
djam 8 sore, 
“Dalam vergalering itoe selainnja 
'membitjarakan keperloean roemab 
tangga perhimpoenan, djoega akan di 
adsekan lezing tentang paedagogiek 
boeat oemoem, 

Excursie Indoneia-Moeda 

Pada hari Minggoe 11 September ini 
. Ikoersng lebih 100 poetera dan poeteri 
erjanggota ,Indonesia-Moeda” tjabang 

a| Djokja dan Klaten telah mengoendjoe 
Ingi kota Solo. 

Adapoen jang dilibat jalah Sriwedari, 
studio SRV, Toegoe- Nationasl, pasang 
Igcatas IL mgenhardjo dan laloe mengaco 
'diroemabrja R Ng Sastrosasmito d) 
'Pasarkembang, bueat didjamoe makan 
dan minoem. Sore kembali ke Djokja 
dan Klaten,     

   

lak akan kita seboet perboeatan apa | 

Rakjat haroes ditoendjoekkan boekti 

'boektinja oleh mereka jang menang-| 

dong Moehammadijih di Solo, maka| 

idzia boest mengadakaalotery ceing. | 

dakan ledeu-vergadering, bertempat | 

  

Tien-vingers-blindsysteem 

Bsroe baroe ini teleh ada 12 pemoe 
da moerid sehrijfmachine-cureus jang 
dipimpin oleh tocan Wongsvatmodje 

| jang loeloes ada 
    0 orang, jartoe: $ 

Openbare-vergadering 
Moeh:mmad joh 

Berhoeboeng dengen hari besar Is- 
lam Senen 25-26 Sept. ivi perbim 
poevan Moehamma: ijih di Solo akan 
wengadakan opevbare vergadering, 
bertempat di societeit Habiprojo, di 
moelai djam 8 sore, 

Jury-p:ijsvraag Lagoe Djawa 
Besok dengan adanja karamaian per 

ingatan 200 tahoen Keradjaan Sbera 
karta, hovf :comite akan mengadakan 
p'ijivraag boeat pembikinan lagoe 
Ujawa baroe jang baik dan selaras 
dengan hari jang dimoeliakan itoe. 

Pada hari Mioggoe pagi "li Sept. 
ini telah diadakan vergadering dari 
tocan toean jang berwadjib, diantara- 
nja ada berhadlir Prins Mangkoenagoro 
dan Prins Hadiwidjojo sebagai voor 
zitter hoofi cowite. 
.Adapoen menosroet poetoesau varga 

dering itoe, jaug dipilih doedoek da- 
lam jury jalah tt. BK PH. Praboe 
Wwinoto Solo voorz tter, KRMH. Wir- 
jodivingrat Solo, RM A A.  Danoesoe 
gondo Magelang, Ki Hadjar Dewantoro 
Djorja dan A. Brands Buys Djckja 
anggota. : 

Jang diharapkan ada 2 lagoe gen 
ling Djawa, jaitoe 1 gending jg enak 
dan populair dan 2 gending boeat mce 
lakan Kijai Sala, 

Mot'e dari Hoofdinspec'eur van 
Politie 

Baroe baroe ini Perhimpoenan in- 
specteurs van politie diseloeroeh In- 
donesia telah mengadakan congreanja 
jang ke 23 bertempat di Solo. Salab 
satoe poetoesan congres jg disoesoeu 
dalam motie, jaitoe tentang peratoeran 
gouv. besluit 20 Juni (38 no 18 (stbli. 
a0. 365), jang menerangkan bahwa 
hoof dinspecteur van politie bisa diang 
kat mendjadi c»mmissaris van politie, 
Hanja sajangnja jang itoe tidak diada 
kaa overgangsbepalinger, hingga h.i. 
Vp. jang sekarang ini tidak bisa man 
djadi c.v.p, Dari 'itoe, motie dimadjoe 
kan kepada pemerentah boeat minta 
adanja overgangsbepalingen itoe, 

Dr, R. Kartono Martosoewignjo. 

Pernah dikabarkan. bahwa pada 
beberapa hari jl. ini R. Kartono poe 
tera R. Ng. Martosoewignjo gep. amb 
tenasr kantoor agrarische ziken di 
Solo telah toeloes oedjian dokter jang 
penghabisan di GHS,Betawi. 

Lebih djaoeh kita mendapat kabar, 
bahwa dr, R. Kartono Martosoewignjo 
itoe akan. bekerdja diroemah-sakit 
PKO. Moehammadijah di Solo, 

Party—cursus Parindra 

Pada malam—Kemis jl ini ,Party 
Indonesia Raya“ tjabang Solo telab 
moelai mengadakan cursus jg meloe 
loe bagi anggotanja, bertempat diclub 
huisnja sendiri dimoeka Sriwedari. 
Pada permoelaan itoe diadakan eursu: 
tentang cconomis oleh mr. K.RMT 
Wongsonagoro dengan lebih doelce di 
adakan pemboekaan oleh R.P, mr 
Singgih sebagai voorzitter tjabang. KI 
50 anggota jang mengoendjoengi, 

' Openbare — vergadering 
2 Oemmat Islam 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besok Minggoe sore mz 
lam Senen 18-19 Sept ini Oemmat 
Islam jalah persstoeannja semoea per 
bimpoenan Islam di Solo akan menga 
dakan openbare vergadering, bertem 
pat di socisteit. Habiprojo, dimoelai 
djam '9- core, Adapoen jang akan di 
bitjarakan djoega soal Islam berhoe- 
boeng dengan hari Mi'rad Nabi 27 
Redjeb. 

Lez'ng tentang tjerita Mahabharata 

Pada malam Saptoe 9 10 September 
ini di gedong Loge dari perhimpoe- 
nan Theosofie di Solo telah diadakan 
openbare lezing, jang dikoendjoengi 
koerang lebih 100 orang, diantaranja 
ada beberspa kaoem poeteri, Djam 8 
sore pertemoean diboeka oleh toean 
E. Moody sebagai voorz tter, laloe dia 
dakan lez'ng tentang peladjaran dari 
Krishnawurti oleh R. Soekarso dan 
tentang tjerita Mababharata oleh R. 
M. Partowirojo, dengan diadakan ke 
terangan arti satoe satoenja. Dj:m 10 
lezing ditoetoep dengan selamat, 

Dr. Soetomo -Stichting 

Hoofdeomite diSolo 
moelai bekerdja 

Dalam hoof Ibestuursvergadering Pa 
rindra di Soerabaja beberapa bari 4e 
soedah dr, R. Soetomo wafat, dianta   ranja telah mengambil poetoesan, boeat 

di Solo menempoeh oedjian ,tien vin) 
|gera blindsysteo 
F : Wondo, Soetarmar, | 

| Hvedyanto Soejadi, Sabari, Soeratman, 

in |Samadi, Roediman | semoea dari Solo ) 
ari Soelimin (Djokja) dan Jacob (Klaten) 

Retja kemerdekaan 

Tatkala hari Sabtoe, 13 Augustus 
semoea penoempang kapal , President 
Ruoseveit“ haroes bangoen pagi pagi 
benar, djam 6, sebab kapal telah men 
tekati pelaboeban New York. Djam 
5 pagi, kami scelah bersiap, sebab 
kami Ingin sekali melibat Vi yheids- 
beeld (retja kemerdekaan) dan gedong 
gedong pentjakar langit (sk ycrapers) 
jang amat terkenal itoe, Kata orang 
refja itoe sangat indah dan menga 
goemkan, Apakah arti vryheidsbeelu 
itoe? 

Retja ini didirikan sehabis Perang 
Kemerdekaan dari Amerika Serikat, 
lalah sebagai memboektikan kemena 
ogan kemerdekaau Amerika dan De- 
mokrasi. 

Pada sa'at ini Vi ybeidsbeeld ini bo 
lehlah kita pandang sebagai sy mb ol 
Demokrasi jang pada waktoe ini se- 
dang diserang dari kanan dan kiri. 

Sebenarnjalah, pelaboehan New York 
jang kami pandang itoe tatkala pagi 
pagi boeta, adalah menggontjangkan 
bati, tidak hanji oleh karena skycra 
pers jang tinggi2 itoe, akan tetapi 
djoega oleh sebab kami sebentar lagi 
akan mengindjak tanah benosa Ame- 
rika jang penoeh keanehan itoe. Si 
apakah di Indonesia jang tak pernah 
melihat Amerika dalam bioscoop dan 
mengetahoei hal Amerika dari boskoe 
boekoe? Darah terssmboer dalam se 
loeroeh toeboeb, tatzala kapal makin 
dekat kepelaboehan, 

Activiteit journalisten dan 
persfotogrsven. 

Salah satoe dari tauda Amerika ada 
lah djoega kegiatan journalistennja, di- 
sampirgnja tidak pernab poela keting 
galan persfotograsf.siapasadja jg da 
tang dari/or.ng2 ternama din bosat pe 
kerdjaan jg penting,teroes sadja men 
dapat. psrbatian perhatian mereka, 
mereka lapar kabar, Semoea haroes 
,news-getter", poentjari kabar. Demi 
kianlab, sebeloem dapat berhenti di 
kade, sangat banjak persfotograven 
jang naik keatas kapal, bersama de 
agan Joseph Oadden, Chairman dari 
Organising Committee dari World 
Youth Osngress Movement di Amerika 
Setelah sembea delegasi diportret dan 
setejah semoea paspoort selesai diperik 
sai maka sekalian delegasi poen toe 
roen, 

Penerimaan di kade Uxsited State 
Lines adalah gembira sekali, riboean 
pemoeda Amerika jang datang men- 
djempoet kami dengan bendera serta 
pandji pandji mereka jang dilambai 
lambaikao. Sorak-sorai sangat rioeh 
oja, pelaboehan adalah ramai sangat, 
sehingga perloe diadakan pendjagaan 
polisi-agenten berkoeda sebagai extra. 
Semoea delegasi diangkoet dengan 
auto jang dihias dengan bendera Ame 
rika, Sepaudjang djalan dari kade In 
ternational House (tempat delegasi de 
legasi mondok selama berada di N-w 
York) penoeh dengan pemoeda pemoue 
da Amerika, berdiri berdjedjer ditepi 
tepi djalan seraja bersorak sorak oen 
toek memberi selamat datang kepada 
delegasi dari Eropah, 

—
 

9 metjam recepties dan cxcursies. 

International House letaknja pada 
vedjoeng kota New York, djadi ha- 
roes ditemboes doeloe poesat kota jg 
sangat ramai, kami meliwati Broad 
way dan 42 nd Street dan Rockefeller 
Center serta Empire State Buildirg. 

'Recepties dan excursies 

  

  

   

     

   

   
     

  

Oleh Correspondent , Antara" 

Dimana mana nampak gedong-ge 
dong pentjakar langit itoe. Tak berapa 
lama dalam auto kami tiba di Inter 2 

I, House ini adalah national House. 
gedong jang amat besar, terletak di 
tepi soengai Hulson Gedong ini di 

    

dirikan dengan pertolongan Joho D- 3 
Rockefeller. millionnair jg terkenal, 
Gvenapja adalah oentoek memberi 
kesempatan bagi stovden-stoeden dari 
segala negeri oentoek mondok bersama 
sama dan bekerdja bersama sama 
selama mereka berdiam di New York. 

Demikianlah dalam I. Hpunse itoe 
kami berdjoemp3 dengan stoeden2 da 
ri negeri Tiongkok, Djepang, Filippi — 
na, Hawai, Amerika, Perantjis, 

tang adalah sedang vacantie sehingga” 0 
banjak kamar kamar jg kosong. Ka 
mi, delegasi jang datang dari Eropah, 
semoea mendjadi tamoe dari Organi 
sing Committee Amerika, kami men 
dapat pemondokan dengan tjoema 
tjoema,  ketjoeali makannja, Dan oen 
toek mendjoempakan delegasi dengan 
pemoeda pemoeda Amerika itoe, Orga 
nising Comwittee mengadakan bebe 
rapa recepties dan excursies bersama 
sama dengan pemoeda Amerika. Tiga 
hari selama kami berdiam di New 
York waktoe kami tersedia hanja oe 
toek recepties dan excursies. f 
Osmpamanja : pada hari Sabtoe 13 

Avugustus ada 9 matjam recepties dan 
excursies seperti ke Rockefsiler-Center, 
ke Broadcasting Building, receptie Chi 
nese Lanteren party di China Town 
eleh stoeden stoeden Tionghoa. 

Receptie oleh bangsa Neger di Har 
lam, receptie dari American Student 
Uaion.Kami mengoendjoengi receptie 
jang terachir ini. Perhimpoenav Ame 
rican Stulent Uaion jalah perkoem 
poelan jang terbesar dalam kalangan 
kaoem stoeden Amerika, Receptie ter 
seboet diadakan di Roof Garden dari 
seboeah sekolah, karena hari amat 
panasnja, hawa diroemah ini enak se 
kali. Banjak delegasi2 datang ke re 
ceptie ini, kebanjakan didjamoe oleh 
anggota anggota ASI sendiri. 

Oleh karena kami memakai koep'ah 
Indonesia, bagi pertemoean disitos 
menarik sekali roepanja, Kami bertiga 
(tt, Soenito dan Dsaroesman serta no 
na Herawati Latip), selsloe ditanjai 
oleh stoeden stoeden Amerika, berma 
tjam rmatjam pertanjaan jang dimadjoe 
kan, Dari perterjaan pertanjaan jang 
dimsdjoekan djadi bcekti bagi kami, 
bahwa pemoeda pemoeda disitoe ada 
lah amat sedar, Roepa pertanjaan itoe 
adalah seperti berikoet: 

Manakah Iadonesia itoe? Adakah 
pergerakan nasional  dinegerimoe? 
Adekah pergerakan pemoeda? Apa 
kah oseahanja? Dan apakah toedjde 
annja ? 
Bagaimanakah sikap rakjat Indone: 

sia terbadsap peperangan Tiongkok— 
Japan ? Bagaimanaksh tjara Pemeren- 
tah di Indonesia? Sesoedah sgemoea 
pertanjaan itoe didjawabi satoe per 
satoe, baroelah mereka menanjakan 
lein-lain ssal jang mngenai , private 
life“, kehidoepan sendiri sendiri. Oleh 
karena hvedjan-pertanjaan itoe pada 
malam receptis itoe kerongkongan ka- 
mi djsdi kering hanja oentoek men- 
tjeriterakan den sekali lagi mentjerite 
rakan Jndonesia serta keadaannja, Pada 
bari 15 Augustus semoca pemoeka 
delegatie, — toean Soenito dari Indone 
sia — dioendang oleh burgemeester dari 
New York, Mr. La Guardia oentoek 
bertemoe. 

  

mendirikan Dr. Soetomo:stichting 
jang dibawan hoofdcomite, jang terpi 
lih jalah toean toean: 
Woerjaningrat voorzitter, M. Soetedjo 
Wirjowasono secretaris, R, Roedjito 
penningmeester dan dibantoe semen 
tara toean toean lainnja. - 

Setelah mengadakan vergadering di 
Solo, sekarang ini honfdcomite terse 
boet diatas moelai bekerdja, dengan 
mengirimkan Jij:t kepada semoea tja 
bang Parindra diseloeroeh Indonesia. 
jang semoea itoe dianggap dan dite 
tapkan sebagai subcomite dari ,,Dr, 
Soetomo-stichting” soepsja bekerdja 
sekoeat koeatnja oentoek mengoempoel 
kan oeang goena distortkan kepada 
kasnja hoofdcomite. Adapoen tjara be 
kerdjanja sub-comite's itoe telah dite 
tapkan seperti berikoet : 

1, mengidarkan lijst boeat mentjari 
oeang, Jijat itoe akan diberi oleh 
boofdcomite , dengan diboeboebi tan 
da tangan voorsitter dan secretaris 
hoofd comite, 

2: mengidarkan bus jang terkoentji   pakai bendera Parindra, bus itoe dibe 
rikan oleh hoofd-comites semoea lijst 

dan bus jang boekan pemberian dari 
hoof I-comite tidak dianggap ejah : 

3. mengadakan pertoendjoekan, per 
lombaan bal dan lain lainnja jg mak 
soednja mentjari ,oeang boeat distort 
kan kepada , Dr. Soetomo-stichting” 
itoe. 

Semoea pavgiriman oeang kepada 
penningmeester. dan lijst kepada se 
cretaris. Lain dari tjibang Parindra 
hoof !-c3mita djoega akan menetapkan 
djoega orang lain mendjadi sub-comi 
te, mitsalnja teman dan keloearga al 
marhoem Dr Sbetomo dan lain lain 

nja. 2 
— LA 

P.R. S. Donorodjo 

Pembantoe Rasoeda menoelis : 

Soedah hampir doea tahoen lamanja 
oleh sebagian pegawai bangsa Indone 
sia dari Sanatorium , Donorodjo" telah 
diberdirikan seboeah perkoempoelan 
dengan nama singkat P RS (Pakempa 
lan Roekoen Santoso), toedjoean PRS 
itoe seolah olah sebagai Bank Coope 
ratie, karena ti: p tiap anggauta dipas 
tikan menjiwpan oeang paling sedikit   f 025 pada tiap tiap boelan, seberapa 
pendapatan oeang simpanan itoe di 
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dibagi Yan an sapa 

oelan itoe tiada se 
memindjam, djadi 

ang tiada pindjam, tetapi 
Peng agua keba 

ng itos aa anta 
uur2nja sendiri sampai mele 

ri pada oeang taboengannja 

oesti terbajar beres, 
gapa, tetapi bon bon 
elan2 tiada terbajar: 

n seorang anggota jg ma 
1 mempoenjai oeang taboe 
ekoep bendak memindjam 
ada bisa dapat sebagaimana 

diminta, hanja bisa dapat antara 
sampai f 1.50: tentoe sadja 

tiada bisa madjoe pesat dan se 
ian anggsu'a anggautanja mendjadi 

| tiada berdjalan melaloei djalan 
benar. Djikalau dilihat darl p» 
gan memang keadaan pegawai 

sebagian besar tiada begitoe 
sama teman temannja, tampir 

“berloemba loemba tiaggi- 
Erha tinggiao ada djoega jang saring wadoe 

   

  

     

# “ Ig, Kapan dibikin | 1 
“8, Z2g, biar banjak taroin t 

Zg, agar beta Kan, kerga € 
1 

ha ari tilek teb tais tioekoer)| 
sablendong. 
“loem sih. namanja @joega Ser 

#an bangpak | 
Haba !! orang orang jang lihat se. 
sanja ketawa torak N NA " 
hamdoelillah, 

—. Luitenant Amboeradoel, 

AOM BELENGEP. 

    

   

  

    

    
   

   
   

    
   
   
    

    

    

    

    
   
   

  

    
   
    

    

    
   

          

    

  

   

    

Hlo, boekannja doeloe doeloe pa 
at nggak maoe kenal sama toe 

ang tjoekoer, boekan begitoe, tapi, 
em... itoe waktoe ramboet 
in tebel. Dan tebsinja rambost, 

pekan tjoeman boeat lindoengin dari 
hari, welaesen, melawan sinar ma 

i mah bisa pakai helmboed, tapif 
| boeat defensie, you see? 

boekan disebabkan offen 

e sekarang nggak pa- 
pakai koentji biasa, 

an pestol tjowek, Eta 
bagian: aan Mangan 

iwadoelkan ? 

ng bang Bedjat nggak gon| 

   

  

kepada ya eta siapakah jaog 
Tiada lain. 1. jalah 

Neaanaya bekerdja sendiri. Orang jang 
. 

bagitoe matjam ada darah m mb »edak 
jang mengalir dalam toeboehnja, 
Padahal sebagian besar pegawai di 

sitoe baragama cbristen jang pada 
tiap tiap minggoe sama mendengarkan 
(chotbah agama digeredja? Disitoelab 
lantas tiada berarti sama sekali pela 
djaran agama jang sebaik itoe dan di 
dengarkan tiap tiap minggoe. Hai, 
kaoem P, R.9. dan djoega segehapnja 
pegawai disitoe, insjaflah, .. ba- 
|agoenlah, djangan selaloe tidcer nje 
ajak, . ., matahari soedeh naik ting 

Isi, bangoenlah bangoenlab, agar soe 
i paja mengarti kewadjibannja masing 

at dengan hormat kepada si 
|dang redactie, soedi apalah kiranja 
mengirim selembar jang memoeat ini 
kabaran kepada Bestuur P. R.8. di 
Donorodjo Pena). 

Keadaan Pena injaa pendoedoek 
— dierah Tegal 

dna verslag 2e kwartaal jang 
F3 o) berkoerang, neep,... baroe laloe, diwartakan perihal keadaan 

kesebatan rakjat kaboepatea Brebes 
dan Tegal adalah baik djoega. 

— Didaerah Boemiajoe tjoema ada doea 
Gang jang terserang oleh penjakit pest 
'Berhoebo ang tjaboelaja penjakit typhu- 
sangat boleh djadi gara gara patin 
fabricage, 
. Pest, Djoemlahnja korban pest di 
dalam kedosa kaboepaten2 terseboet 

iooladalah enam poeloeh melawan seratoss     

            

   

      

   

   

  

   

     
    
   
      
   
    
   
     

  

   

      

     
    
   
      
    
    

   

   

    

   

  

    

   
      
      

  

    
     

    

   
    
    

   
        

Fa baka: 
call, tapi bo 
ng kiri, bre 

uunt 8, althans 

BANG BEDJAT 

  

ep djamkan anggota anggotal 
“nja jang perloe memakai oeang, segar) 

ngan sampai terdjirat oleb tjengkre | 
.mannja lintah darat, PAN, dipoe 

ket rente djoega 
pisngatan penoelis, pemo 

t Elon daa pi 

   tolong. ea. Lae anggaut 
Se mpoa dn kalang te 

EA hanja terha    

   4 upoen | akan he mberi pertolobaan 
aman kepada jang boekan 
, apalagi kepada anggautanja 

. Moela moelanja dikerdjakan 

paten Tegal telah diberi 

lima poeloeh lima dari kwartaal itoe 
|dari tahoen jang baroe liwa:. 

Dj»emlah itoe tertjatat demikian : 
Slawi doea poeloeh satoe: Adiwerna 
enam belas: Djatibarang ( Brebes ) 

ejempat belas: Talang tiga: Lebaksioe 
tiga: Boemiajoe doea dan Doekoatoe 

. Iri satoe, 

“Typhus. Didalam regentschap |! 
Tegal adalah tiga poeloeh orang jang 
terserang penjakit typhus jg diketa 
boei, dan di Kaboepaten Brebes ada 
tertjatat enam serangan banjaknja, 
Penjakit ini selaloe bertjaboellah roe 
panja. 

dirapportkan orang. Didalam kaboe- 
sebanjak 

7381 soentikan framboesia namanja, 
dan di Ka co Brebes diberinja 
sedjoemlah 4752. 

“TBGO Oonsultatie-bureau di Tegal 
telah bersidang enaw kali dalam kwar 

     

   : taal jang kedoea ini, Tersebset adalah 
ma belas orang sakit baroe. Dan di 
sei 55 consulten. Dalam polikliniek 

ri kaboepaten adalah delapan orang 
njjang diperiksa lantaran diserang pe 

jakit tbc, 

6 2 rachoom. Djoemlahnja consul 

   

Ito en didalam yag den game ii 
so Jedalah 27,979.    

  

   Lepra, Dalam regentschap Brebes 
alah lima belas orang jang sakit 

epra, dan dalam regentscbap Tegal 
adalah delapan orang jang menang 

:|goeng penjakit ini jang diketahoei, 

“Tjatjar: Didalam kaboepaten Bre 
bes dan Tegal adalah empat orang tk 
jatjar jg bekerdja, Dalam kedoea ka- 
boepaten-kaboepaten ini selama kwar 
taal tsb banjaknja 13.150 anak anak 
ig menanggoeng pe Na jatjar, 
" Didalam polikliniek kepoenjaan reg 
Tegal selama kwartaal je kedoea itoe 
adalah 48.875 dan di Brebes 20,754 

bestour bestuurnja dengan baik, (consulten adanja,      
         

abarnja mendapat oentoeng jang 9 —. 

katanianyan mana | 

: anggsutanja, 

gitoepoen djoega djikalau| 

Oleh karena jang pegang pim 

Bacillaire dysenterie tiadalah jang | 

Persiapan Kongres T. $, 
“Antara" mengabarkan, bahwa se 

karang pesona: Kongres Taman 
Siswa sedang dibentoek, hoof Icomite 

»|dan subcomite boesat bermatjam ma- 
tjam bagian. seperti keoeangan, pe 

: Imondokan, pertoeadjoexan, excursie, 
kesehatan," dan Raad van Advies serta | 
banjak lagi, soedah poela tersoesoen| 
terdiri dari pemoeka pemoeka dalam 
berbagai bagai psrgerakan di Mata- 
ram. Dalam Hoofdcomite doedoek tt, 

| Dokter Soed:gdo, Mr. Kasmat, Darmo 
soegitoe, Soetomo, 

R. Rseijito, R M. Rio Gondoatmodjo, 
Ir. Soepardi, Dr. Soekimar dan Ki 
Hadjar Dewantara, 

  

  
—0— 

Armenzorg Pasoendan 

Pemboekaan opisil 
Gedong oentoek Armerzorg Pasoen 

dan jang letaknja di Tjiawiweg depan 

  

   

Buropeezche Kerkhof telah selesai di 
kerdjakan. Osntoek memenoehi adat is 
tiadat, maka pada harj Minggoe tg 
18 Sept 1938 moelai djam 9 pagiakan 
diadakan oepatjara pemboekasn dari 
gedong itoe, 

—p— 
Madjallab ,Soeboer“, 

» Antara" mengabarkan, bahwa Pe 
ngoeroes Besar PBMTS. bagian ba 
dan penjiaran dalam ini telah dapat 
mengelosarkan madjallah opisil de 
ngan nama ,Soeboer". 

  

——D— : 

Islam Studieelub di Mataram 

»Antara“ mendapat 'kabar, bahwa 
dalam boelan October depan ini, Islam 
Studie Club di Mataram hendak me 
ngadakan pidato. Jang akan berpidato 
adalah tt, Hadji Kjai Manejser dan Dr. 
Soekiman. Anggota Studieclub ini se 
karang soedah mendekati djoeml:h 
100. Sedang dipikirkan sekarang ke 
moengkinan opal memoeat tiap tiap 
pidato dalam boekoe ketjil jang akan 
dikeloearkan saban boelan meroepakan 
brosoer, »— PSA ig 

Perdi Mataram dengan lezingen 

»&otara“ mengabarkan, bahwa Per 
di "jabang Mataram pada tanggal 17 - 
18 Sept jad, ini akan mengadakan 
pertemoean dipergoeroean Taman 
Siswa oentoek mendengarkan pidst 
pidato tosantoean RM Gondojoewo 
a0 soal Cultuur Indonesia dan toeav 
Mahmoed L, Latjoeba tentang penga 
lamannja di Tanah Hindoestan. 

— GG 

Moesim lotery barang . 

»Antara“ kabarkan. bahwa pada 
waktoe ini di Mataram adalah mor 
simnja lotery barang. Sekarang sedang 
didjoeal lotlot dari Oaderwij fsnde 
Taman S sewa, dari Moderne Islam 
School, Adhi Karti, dari Roekoen Kaw 
poeng, Rata rata akan diboeka doea 
kali tiap boelan. 
  

  

  

Samensielling PSSI Dan 
Setelah diadakan pertandinganpada 

10, 11 dan 12 September ini di Djok 
ja, antara anggautarja PSSI di Sems 
rang, Djokja dan Solo, maka elftal 
Commissie mengadakan rapat, oentoek 
menetapkan soesoenan kesebelasan P 
SSI Djawa Tengah seperti berikoet: 

Soebowo 
: Djokja 
Hadjir Soemarjo 

: Djokja Solo 
Soeparno Moerkadi Soewarno 
Djokja Djokja Solo . 

Djawad — Soekardjo Tenggi 
Djokja Djokja Solo 

Soeparto Jazid 
Djokja Solo 

Adapoen sebagai reservisten : Soejo 
to, Naroechman dan Soediro dari Dj »k 
ja dan dari Solo: Handiman, Soewan 
di, Soemarman dan Maladi.! 

Soegoenan ini akan dimadjoekan di 
lapang idjo stadion Sriwedari Solo, se 
lama ,Sportweek ISI“ dari tanggal 
15 sampai 22 October dimoeka ivi, 
berhadapan dengan kesebelasan PSSI 
Djawa Barat dan dari Djawa Timcer, 
begitoelah toelis pembantoe kita M 

— 9 

Kampioenschap P. S S. I. 

Persib Band oeng— 
V.LJ, Jacatra 0—0, 

Pembantoe menoelis : 
Kembali V.I. J. tidak dapat kalah 

kan Persib. Pantas VIJ -- Persib di 
Iseboet anak kembar dan PS SI, 

Tahoen jg laloe VIJ djaga moen: 
tah ini tahoen djaga moentah lagi. 
dan selamanja Pesib jg djadi concu 
rentnja jang paling hebat. 
Tahoen janglaloe VIJ afgespeeld,   Persib haroes bertanding sekali lagi 

B.woek, 'Saebani 
dan dalam Raad van Advies doedoek | 
tt. BPH. Soerjodiningrat, Mr. Soejoedi, 

Restaurant 
SAWAH BESAR am 

Abonnement boeat boelanan,   

P
A
 

grroooe00 #00020000000000012roio0000660 00000000 #so.ooop 

No. 2 P — 

. Tjoemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 
sedia roepa-roepa makanan Djawa, Europa dan laen2 minoeman. 
Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima 

Sedia tempat speciaal boeat pesta of Vergadering. 
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BATAVIA-C, 
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Radja Katja Mata 

. JANG ENAK DIPAKENJA 

K
e
 

a 

  

Djikaloe TOEAN dan NJONJA 

aken mendapet : 

KATJA MATA 

SABELON TOEAN DAN 

NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

Toko Radja Katja Mata 

: J.H. GOLDBERG 
SOERABAIA, — TOENDJOENGAN 24, 
WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 

  

melawan Persitas Tasikmalaja, Persib 
melawan Persitas dengan uitslag 0—0. 
lebih lebih kalau Persib bisa kalah 
kan Persitas, maka Persiblah wakil 
Djawa barat mengoendjoengi Steden- 
tournosi P SSI. 

Dasar bal boenier dan tidak ber- 
mata, Persib di Tasikmalaja dihan- 
tjoerkan oleh lawannja. Hantjoer kami 
ketakan, karena Persib dipsekoel 
dengan 5—1, sebesar2aja kekalahan 
jg boloem pernah dialami oleh Persib 
Seloeroeh kota Bandoeng ikoet mera- 
sakan kesedihan. 10 autobus suppor- 
tears tidak ada jg dapat ketawa, 

Ini tshoen boeat kedoea kalinja VIJ 
djaga moentah. 

VIJ —Persibo Bogor d—2. 
VIJ—Persib Bandoeng 0—0. 
Persib— Persibo 

Kalau Persib dalam pertandingan 
jang akan datang bisa kalahkan Per- 
sibo dengan 3—i paling sedikit, ba 
roelah Persib djadi kampioen district 
PSSI I. koerang dari 3—1, maka VIJ 
lah kembali bakal pergi ke steden- 
tournooi. VIJ—Persib memang anak 
kembar PSSI. Siapa bakal djadi kam 
pioen district I, masih dalam teka. 
teki. Bal boendar dan tidak bermata, 

Pertandingan tennis 

Soetardjo—beker. 

Pertandingan tennis antara P.T.I.D. 
(Persatoean Tennis Indonesia Djakarta) 
dengan P:I,T.B, (PreangerIndonesische 
Tennisbond Bandoong) osntoek mere 
boet Soetardjo—beker, sekarang soe- 
dah ditentoekan akan dilangsoengkan 
pada hari Minggoe tg 18 Sept. ,38 
Tempatnja di tennisbaan aande Lem 

bangweg Bandoeng, Akan diadakan 
13 partij, 3 damessingles, 5 heeren- 
singles, 2 mixad—doubles dan 3 hee 
ren doubles, 

Pasangan dari PTID adalah sebagai 
berikoet , 

Dames—singles : 1 Nona Ratulangi 
2 »  Roeslinah 
3 » Nanie Moe- 

talib, 

Reserva : 
Heeren-singles : 

1 Samboedjo Hoerip 
2 Katili 
3 Tarik 
4 Jacoeb 
5 Djaja 

Reserve: Ketje dan Alimoertolo 
Mixed-doubles: 1 Njonja Soetikno 

/Samboedjo 
2 Nona Moetalib 

/Katili 

Nj. Oeakoni 

Heeren-doubles : 
1 Samboedjo-Soenarto 
2 Roesli-Moetalib 
3 Katili-Ketje 

Reserve: Tobing 
Supporteus (anggota PTID) boleh 

ikoet ke Bindoenvg dengan ongkos 
f 3,84 heen en terug 

Berangkat dari Batavia-0 (Station 
Koningeplein) dengan kereta 150. Jg   tidak poenja penginapan akan dioeroes 

—0— 

  

Pertandingan Schaak di Solo. 

SSB Solo — PPPTI Se 
marang (11: —62). 

Pembantoes M. menoelis. 

Pada malam Minggoe 10-11 Sept. 
ini di sociteit Mangkoenagaran telah 
diadakan pertandingan tjatoer antara 
Bond Solo SSB dengan Bond Semarang 
PPPTI jg kelhhatan ramai. Djam 9 sore 
pertandingan diboeka oleh R. Broto- 
amidjojo sebagai voorz'tter di Solo 
dengan mengoetjapkan selamat datang 
dan sebagainja, teroetama kepada 
tamoe tamoe dari Semarang, jg laloe 
didjawab oleh R. Hadisoenarto sebagai 
wakil Semarang. Adapoen keadaannja 
pertandingan seperti berikoet: 
SSB Solo: ' PPPTI Semarang: 
A. Hafidz — Mosekasdiman 1—0 

H Actmad — Sarman 0—j 
Dr Kwik — Tjahjani (pt 
Dr Tuyter — Hoetapes 1— 
Brotoawidjojo — Soemowinoto 1/,—1/ 
Moesion — Sobemadi Ya menta 
Kwik Tiang Ho — Hasan 1—0 
Tan I Sing — Darmomardopo ' 0—1 
Moeljowidodo — Soetadji 0—1 
Kaharkoesman — Darmomardopo 1—0 
Tan Hong Soey — Sarobo 1—0 
Mangoensardjono-Tan King Hoei 1—9 
Soewarto-Soeaatno 0—1 
Soedarto-Soeratno Yaa 
A., Bolewija-Hadisoerarto Yg, 
Harjono-Soepono k09 
Tio Tjien Ik- Borraprajiing 1—0 
Kamso-Soediono 1D 

11 /7—8'/2 

Djam | djaoeh malam pertandingan 
boebaran. Adapoen pertandingan jang 
pada waktoe itoe beloem selesai, jury 
telah mengambil poetoesan, siapa jang 
menang dan siapa jang kalah. 

  

  

  

  

Abonn8 13976, Tjirebon 

Berita tentang pengangkatan bur- 
gemeester Tjirebon, boleh djadi toean 
terlewat membatjanja, karena sebe 
loem lain lain s. k. memoeatnja, Pe- 
mandangan soedah memoeat lebih da 
hoeloe, ja'ni pada tg 3 Sept, 1938 
lembar pertama, pagina 2, kolom ke 8 

Tetapi moengkin djuega, Pem. jg 
toean terima tidak memoeatnja, kare 
na ada sebagian ketjil jang tidak me 
moeat tetapi sebagian besar memoeat, 

Hal itoe disebabkan karena datang 
nja kabar, setelah Pem. hari itoe moe 
lai dipoetar | naik pers ).   
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1230 | 

190. —... Berber : 

5,30 , Tera Pa bk 
6,— » Lagoe Melajoe Seberang | 
6.30 ,  Pembatjaan sk. 
7.-- malam Lagoe Djawa 
8— Lagoe Tio 
8,30 ,  Lagoe Da Kromong | 
8,45 »  Lagoe Hindoe 
Bee Team nLief- 

— PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Darat 

“Pandoong, 1 
27, PMH 45, PMN, 

SAN. at 16 mas 

  

: pubiaan oleh dan oen| 
toek anak anak 

#3 Lagoe Dolanan Gamelan | 
 Djawa 

6,15 ,  Lagoe Gamb. Kromong 
635 ',  Chasidah i 
640 ,  Krontjong Orkest ,Kemj 

bang Mawar" 
140 malam Berita berita soerat cha 

5 bar dan dagang 2 Bi 
»  Krontjong jg terpilih 

815, Pembitjaraan — tentang 
6 3 keadaan seloek beloeknja | 

istiadat ditanah Preanger | 
AA dan Gamelan Soenda dari 
3 Kaboepaten Woepati, Ban 

NN 'Toetoep - 
PMN 29 

M— Harmoniumorkest ,,Peng 
hiboer ,Hati 

5 Toetoep 

—. Sabtoe 17 8ept. 
PMH (45 M), Mana Tt (190 M) 

Bandoeng II (103 M,) 
-YL— siang Gamelan Djawa dari 

: ... 8olo 
1130 , Lagoe Gamb. Kromong 
12.— , Orkes Soenda, Poesaka", 
2,— lohor. 'Toetoep 

.PMH 45 M, Batavia II 190 Ban- 
doeng II 193 M. 

5.— sore Studio - “Orkest 
630. Gamelan Soenda 
6,80 .,  Hawaiian Barat 

29 Or ra Lagoe2 extra's 
Tea Berita berita soerat cha 
Aas bar dan dagang : 
8— Ketoprak » Roekoen 
PA Ann (Batavia) 

1.4 , La 

Sk papa 18 8ep 
PIA tavia II bo M Ban! | 

doeng. Ia 103 M. 
.9— pagi Man : 

Boe3 

     

  

ih siang Choetbah dan 

.b,— eore  Lagoe Krontjong 
BG Lagoe Djawa 
6:30 2 Berhenti 

ai | Kepandosan 
5.45 , Hawaiian Timoer 
1 malam Harmoniumorkest , Peng | 

— hiboer Hati" 
Ditambah dengan lagoe 
lagoe jang baharoe 
Berita berita soerat cha 
bar dan sport djika ada 
'Melandjoetkan — Harmo 
njumorkest , Penghiboer | 
Hati" 

' Pembitjaraan “tentang 
Serat Rama" 
Pembitjaraan : 
Hardjowirogo 
Lagoe Gambang Kro 
mong dinjanjikan oleh 
3 Tjatjak dan Roti 

Ketjapiorkest »Sekar 
Familie" 
Toetoep 
PMN 29 

lam Krontjong tanah Seberang 
Arab modern, soearal| 
Mohd, Albar 
Lagoe-lagoe extra 
Toetoep 

  

Toean 

PROGRAMMA V.O,R.L 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Djoem'at, 16 Sept. 

sembah 
. jang Djoem'at dari mesdjid 

Besar 
1.— lohor Toetoep 

7 — malam Berita s&. k. (Indonesia) 
CA Tn Lagoe Hawaiian 
“0 Lagoe Amben 
8— , Lagoe Soenda 
8.30 5 Pidato tentang Igama 

: Islam 

Saptoe 17 Sept 

'6,— sore  Lagoe Hawaiian 
5,30 , Lagoe Djawa 
6— Lagoe Melajoe 
6.30 , - Berhenti | 

7.— malam Berita sk Indonesia 
7180 ,  Lagoe Toerki 

745 , Berita sk (Soenda) 
8— Lagoe Djawa 

12320 & Wajang golek 
6,— pagi Toetoep 

Minggoe 18 Sept 

8,30 pagi Siteran 
2,— lohor Toetoep 
5.— sore  Lagoe Ambon 
5.30 Lagoe Melajoe 
86,— Lagoe Tionghoa 
6,80 Berhenti 

.7,— malam Berita sk dan sport 
$ 7:20 5 Lagoe Anekawarna 
71,30 , Pidato tentang kesehatan 

1830, The Hawaiian Crooners 
ea Toetoep 

SRI 
Golflengte 86,96 

Saptoe 17 Sept, 

10— pagi Peladjaran beksa Bodaja 
dan Srimpi dari Keraton 

2.— lohor Toetoep 
Kg 8,50 Gamelan Kjahi 

1.— lohor Toetoep 
5,— sore  Kinderuurije HW 
630, Hal Pangreh Prodjo 

'7,— malam Pers overzicht 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
—. Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, 
Boerabaja Arcbipels. Zender 68   ae mM di Ba 

oe Ba Gamelan 

Dian Hj ta | 
12.80 Mawam 4 di daa # 

4 1 Ss 2 # H 1 an 
he 1 

San Ao Deora Bavia! | | 
Ta oetoep 
PMH” 45 M, Batavia 11 190 M,| 

Bandoeng II 103. 

8— 4oro— Lagoe Gamelan Djawa| 
Dolanan 

1" 5,80 Roepa roepa lagoe Kron 
tjong i 

Djokja II 128 : Semarang II 111, 

et pagi Roeparoepa lagoe 
Hawaiian 

RAI Toetoep 

Il.— siang Lagoe lagoe krontjong 
dan stamboel dari piri 
ngan hitam 

11,380 , Lagoe lagoe Soenda 
12,— Causerie tentang bal oe 

roesan roemar tangga 
225 Roeparoepa lagoe Tiong 

hoa, Cinema dan Man- 
darija 

1,— lobor Gamelan ,Sri Katon” 
k20. Memperdengarkan Wa- 

jang Orang dari Taman 
Sriwedari 

AG 5 Menadoneesch Fluit 
Orkest 

2— Toetoep 

a 
Moenggang Patalon dari 

Setinggil Keraton 
430 sore Hawaiian muziek soko 

ngan The Tahitian swi 
3 ngers Hawaiian | 

6,30 Plaat plaat lagoe Arab| 
6.45 , Cbabar chabar dalam ba |: 

hasa Belanda 

7.— malam Berita pers 
TEA Pidato Agama Islam 
8.— Plaat2 Wajang orang 
9,— Samboengan dengan So| 

cieteit Cbuan Min Kung | 
Hui 

D— 7 Toetoep 

Minggoe, 18 Sept. 

6,— pagi Pengadjian Al-@seran| 
Boetji 

6,30 ». Plaat2 lagoe. Hawaiian 
GO “5 Plaat plaat lagoe Djawa 
8.— Krontjong-orkest Apollo 

8— Plaat plaat lagoe Soenda 
815 , Myatiek 
9— Klenengan dari pendapa 

padoeka KRMH- Wirjo| 
diningrat 

1,— » Toetoep 

Soerabaja II 95 | 

segar sebagaimana 
semoea ganggoean” itoc 

tidak bisa dihindarkan 

dan tiada merasa sakit. 
selaloe menjoeroeh mem 

    

Hari jang 9 ditakoeti 1 1 
diwaktoe dapat haid..”1 
Jang doeloenja ia merasa badan tidak begitoe 

mestinja, 

babnja maka ia doeloe menderita ganggoean? jang 

pada kekoerangan makanan jang memberi kehi- 
doepan pada toeboeh. Oentoenglah ia kenal sama 
Kalzan dan sesoedahnja ia makan ini seketika 
waktoe, maka kesoesahan? itoepoen hilang. Kalzan 
mengisi itoe rongga? dan mendjaga soepaja hari 
jang ditakoeti diwaktoe dapat haid, berlakoe biasa 

KALZAN DAPAT DIPEROLEH 

PADA 

OBAT DAN TOKO2, 

  

maka sekarang 
hilang sama sekali. Se- / 

itoe, ialah tak lain dari 

Dari sebab itoe tabib? 

akai Kalzan. 

SEGALA  ROEMAH2 

   
       

    

                      
    
    
      
      

      

        

    
          
    
        
     

     
    

  

  

  

  

  

  

  

    

  
        

  

  

  

      

  

  

  

Saptoe16 Sept 

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

  Soerabaja II 68 M dan IV 129 M: 
Semarang II 111 M, Djocja II 128 M, 

Solo Il 120 M. 
| 
| 

5,— sore  Njanjian dan dongengan 
anak anak dari oemoer 
3 — 9 tahoen 

6,— , Memperdengarkan Keto 
prak , Vccaal" 

f G2 Roepa roepa lagoe Kron 
tjong dan stamboel 

6.40, Lagoe lagoe Tionghoa, 
Shanghai modern 

T,— malam Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 

TAS Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 

720 Lagoe lagoe Gandroeng 
Banjoewangi 

7,30 ,  Wajang Kroetjil Djawa 
Timoer, tjerita , Lahirnja 
Raden Kobad Sarean“ 

12— Toetoep 

Mtiavoe 18 Sept. 

S'bajall 68 m dan IV 129 m, Semarang 
.. Milli m, Djocjall 128 m 

. 8olo II 120m 

9 — pagi Kinderokest , The Samoa 
Islanders" 

9,40 , Lagoe lagoe Tionghoa, 
Shanghai modern 

10— Klenengan dari Studio 
Nirom, meloeloe geading 
gending Djawa Timoer 

12, — siang Membalas soerat soerat 
" dan rapport-rapport   Solo II 120. 

  

li215 | Meneroeskan klenengan 
e | Djawa Timoer dari Stu 

dio Nirom 

2,— lohor Toetoep 
'6,— sore  Mengadji @oer'an 
15,15 ,  Chotbah tentang Agama 

—. Islam 
.6—  ,  »Tantang Kepandoean” 

KBI 

7.— malam Pemandangan Loear 
Negeri 

1.720 » Berita Pers jang paling 
- 2chir, (djika ada) 

1,25 ,  Lagoe lagoe Tionghoa 
. (Mandarijn) 

7,30 ',  Peladjaran bab, Tiong 
hoa (Mandarijn) oleh 
Njonja The Chung Shen 

8,— Batak Orkest , Andalas" 
9— Disamboeng dengan Zen 

der SRI, Klenengan dari 
endapa Padoeka K R 

M H Wirjodiningrat 
12.— »  Toetoep 

»SOEKA" 
Gang Tjoetek — Pasar Baroe — Batavia-C. — Telf, 2893 WI. 

Restaurant Menjediakan segala roepa makanan 
dan minoeman jang lezat2 bisa di- 

kirim di roemah-roemah (levert eten buitenshuis). 

Ditanggoeng menjenangkan, 
Satoe kali dateng — teroes berlangganan. 

Djoega menerima : 

Reparatie Radio dari segala roepa merk 

Maman SEE TERNATE EA BEN PP TE BA 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— tm 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaia 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

$ Djoem'at, 16 Sept. 
5.03 sore Jack Hylton parade 
8,— Peladjaran menjanji oen 

toek anak anak 
6.40 , Bing en Connie 
7.— malam Perkabaran 
F2: Tentang penjiaran pro- 

gramma 
PAS Beberapa eoli 
150 Pidato tentang Igama 
8.10 Kamer muziek 
BAD Vocaal 
9,— ,  Verloofd , Anna Klaasen's 

Toneelgezslschap« 
946 Afredo's ,Gypsy" 
958 Borita koers 
100k Viool soli 
10,30 -., Lagoe dansa 
1l— Toetoep 

Sabtoe, 17 Sept. 
6.30 Peni Peladjaran gymnastiek 
6,45 Lagoe gramofoon 
7,01 » Melandjoetkan lagoe gra 

mophoon 
8,— Toetoep 

11:08 siang Francisco Canaro 
11,80. Beberapa lagoe lagoe da 

ri Debussy 
12)— ,  Fredo Gardoni's Ensemble 
1220 , Matinee concert 
1.20 lohor Perkabaran 
aer Concert 
2— Lerenzi dengan lagoe 

Rbythmics 
2,30 , Toetoep 
5.03 sore The Varie 
6,— Hollandsche accordeon 
Obi Bympbonie 
7.— malam Perkabaran 
Di Pan Tentang penjiaran pro- 

gramma 
Ta 9 Mana Soeka 
7,50 Pidato Anna Klaasen 
8.10 Mana Soeka 

didalam kota Betawi. 

Weltevreden, 

ngan harga pantas. 

memoeaskan,      

8,40 
9,10 
9,30 

10,30 

10.45 
12,— 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 61, 

66 m. 
boemi 12.18 m. 

5b.— 
5.30 
6,— 

GE 

6,30 

6,45 
7,— 

8,— 
8,10 
8,15 

8.45 
9,30 
10,— 
10,30 

11. — 

7.30 
IT, — 
Ka 

6,45 
6.45 

Fase 

1,30 

8.30 

9,30 
10.15 
11, —   

Perkara tarief boleh berdamai. 

12.— 

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

Tempat bersih Jan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 

  

     

    

    

    
   

   
   

   
   
     

   

    

    
   
    

    

   

Hongaarsche Melodieen 
Mareeillaan Alibert 
Melandjoetkan progr. 
Beberapa lagoe lagoe da 
ri Afrika Selatan 
Lagoe dansa 
Toetoep 

B. R. V. 

3 
8 

3 
3 

  

4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 

Djoem'at,16 Sept, 
sore  Vocaal: semoea zenderg 

e Orkest. 
BRV Radiocursus in 
Stenografie : Arehipels. 
Lagoe Hawaiian : Stads- 
zender 
Lagoe Mana Soeka: 
doea zenders 
Berita pers : Archipelz, 

malam Concert , Berlijnsch Phil- 
harmonisch Orkest: ke 
doea zenders 
Pnohi Beurs Amsterdam 
Selingan 
Drama didjembatan ke- 
reta api 
Cello recital 
Lagoe Z'igeuner 
Melandjoetkan progr. 
Lagoe lagoe opname ba- 
roe sebagai penoetoep 
Berhenti 

Sabtoe, 17 Sept. 
pagi Lagoe lagoe plaat gra- 

mofoon 
“ Berita pers 

lohor Toetoep 
sore ' Orkest — semoea zenders 

$ Vocaal 
Berita pers — Archipelz. 
Lagoe lagoe plaat gra- 
mofoon — Stadszender 

malam Instrumentaal — Semoes 
zenders 
Cinema Orgelsoli 
Lagoe Mana Soeka 
Lagoe lagoe jang meng 
gembirakan 
Lagoe lagoe Zigeuners 
Lagoe dansa 
Orkest 
Toetoep 

” 

#2 

ke 

0
5
3
 

» 

” 

3
2
.
 

Batavia-Ceutrum, 

De Directie



  

K No 206 'Djoem'at16 Se 
Lea 

  

     

  

ptember1938tahoen ke 6 | 
Ben RA. 

Gemandangan 
  
  

Lembaran ketiga 

  

Manoeuvre besar didaerah 

Tangerang 
Pertempoeran hebat di lapangan mesin-terbang.—Pertaroengan seroeh 

dengan tenaga penoeb dari 'kedosa fihak dengan kesoedahan seri. 

maa ea Maa 

Duri Inheemsehe Persafdeeling ANETA f 

1 

Pertempoeran antara doea moesoeb 

di kebon kelapa sebagaimana telab 

kita toetoerkan ternjata berdjalan 

teroes dengan seroeb, Ternjata pot 

la bahwa tentara Biroe dapatkan be 

njak keroesakan sebab serangan ten 

tera Merah dengan tanks dan dar 

oedara, Tentara Merah selain itoe 

masih mempoenjai tenaga jang 

loem dipakai (reserve) beroepa barisan 

penoenggang kereta-angin jang me 

ngambil tempat di sebelah Oetara 

Timoer di desa Tjidjengir, 
Boeat Biroe, penjerang, tidak ada 

lain djalan lagi dari memanggil bari 

san belakang soepaja madjoe ke depan. 

Barisan di belakang ini adalah batal 

jon XIV, jang adanja di Tjoeroeg. 

asoekan ini madjoe ke depan tetapi 

ambil djalan kelilingan dari sebelah 

Wetan soepaja dapat menjerang P- 

goekan wiehijders terseboet. Dan nam 

paklah barisan ini bataljon XIV 

mempoerjsi taktiek perang lebih buik, 

'sebab berhasil mengoesir pasoekav 

penoenggang kereta angin terseboet. 

Bantoean ini memberi kamenangan 

boeat Biroe di ketika itoe. Sebab ps 

soekan jang bertempoer dengan ber 

hasil baik di kebon kelapa, men 

dengar datangnja moesoeh di sebelah 

W. tan soedah mengbanijoerkan kawan 

kawanpja wielrijdera, lantas pikir dj 

lan paling baik muendoer mapan, 80e 

paja djangan dipoekoel dari sebelah 

kiri dan depan. 
Sementara itoe kemoendoeran Me- 

rah sampai kepada goencekan ten»gr 

jang pengabisan, jalah bataljon XV 

jang ambil kedoedoekan di desa Bi- 

toeng, di perdjalanan simpang tiga 

Kekosatan di Btoeng ini sekarang 

diadi dari bataljon XV ditambah res 

tot pasoekan IX jang moendoer 

mapan tadi. 
Karena moendoernja kaoem Merab 

dari kebon kelapa, maka Biroe beroen 

toeng dapat mendoedoeki beberapa de 

sa dan djalan teroee ke Oetara menoe 

djoe xedjalan besar Serang— Betawi, 

Tetapi perdjalauan ini tidak didiam 

kan sadja oleh moesoeh, Sesoedah doea 

djam tidak dapatkan perlawanan s0e 

atoe apa, Biros pada waktoe sorenja 

ketemoe dengan bataljon IX dari Me 

rah. Dari sebab soedah tjarai karena 

satos bari berdjalan teroes Biroe jang 

tadinja seolaholeh menapg dikebon 

kelapa sekarang kepoekoel kalang ka 

boet, 
Disini mengaso tidak djaoeh antara 

nja dari Bitoeng jg mendjadi sarang 

'nja Merab. Ini kesempatan oleh Me- 

rah tidak digoenakan oentoek menje 

rang, boleh djadi karena soedah ma 

lam. Merah mentjari tempat jg lebib 

sentausa boeat taban perdjalanaanja 

Biroe dan dapatkan didekat lapangan 

terbang Tangerang, jalah desa Tjire- 

wed, 

Kesoedahan manoeuvre hari 

pertama 3ebik pdam P3 

Djikaisu mano 
sitoe dibikin 

    

Bksa He Srb eka 

0... Pasoekan Biroe seedah bisa berhasil 
| hindarkan kekalahan beibat karena Se RP SEN 

bantosannja dari bataljon XIV, De- 
ngan begitoe maka Marab terpaksa me 

ngosatkan tenaganja dengan reserve 
nja dan pertempoeran kedoeanja telah 
terdjadi dengan seroe. Biroe dari sebab 

tjapai tidak dapat meneroeskan perdja 
lanaonja dengan 'rintangan moesoeh, 
sebaliknja Merah tidak poenja tenaga 

boeat bantjoerkan Biroej sebingga tjari 
tempat moendoer lebih sentausa dan 

toenda peperangan boeat itoe bari. De 
ngan begitee maka peperangan hari 

pertama itoe beloem mendatangken 
hasil bagi dosa fihsknja atau tidak 
bisa ditetapkan siapa jg menang dan 
siapa jg k lab. 

Peperangan bari kedoea didekat 
lapangan mesin terbang. 

Commandant pasoekan Biroe seba. 

gaimana djoega dihari pertama dapat- 

kan kemadjoean langkahnja. Pada 

hari kedosanja ini ia meoe kasih 

                                

   

                  

   

   
   

   

  

   

        

    

    

              

    

   

: alang, mekubalal Mg 
. toerkan begini : 

  

“Isoedah soeka membeli 100 aandeel 

poekoelan jang djitoe soepaja keme- 

nangan ada padavnja. Maka dari itoe 

boeat koeatkan tenaganja diminta 
datangnja Jain bataljon termasoek 

diroe jalah jang adavja didekat Tj:- 

sasek, bataljon XI boeat menoedjoe ke 

desa Tjoekanggalih. Malamnja bersama 

dengan ini bataljon merangkang diam 

beldiam menoedjoe ke Ostara lebih 

landjoet sampai dapat menjeberang 

djalan besar Serang— Batavia. 
Pada waktoe paginja, masih beloem 

terbit matahari peperangan soedah di 

teroeskan, Soeara senapan dan meriam 

kedengaran. Itoe tempat dekat dangan 

lapangan mesin-terbang (noo: landiugs 

terrein Tangerang, ialah dari djalanan 
besar ke Bantam. 

Pada waktoe pagi dilapangan tsb, 

kelihatan sepi, meskipoen disekitarojs 

kedengaran sosara tembakan berkali- 

kali. Jang oendjoek bahwa 'itoe hari 

boekan ,hari biasa“ ialah adanja doea 

kereta militair jang angkoet dan boleh 
digoenakan oentoek mendjadi station 

radio dan telefoon, ditaroeh disebelah 

Oetara Barat itoe lapangan, Selain itoe 
pagar kawat lapangan didoesa tempat 
nampak poetoes disebabkan tobrosap 

dari tank..Diroempoet njata poela be- 
kas bekasnja kereta perang itoe liwat 
disitoe, 5 : 

Djikalau bataljon XI lebih mende 
kati sararg Merah, waka pada kita 

uampak poela itoe tanks mendjalaa- 

kan kewadjibannja. Melibat ini kerets 

'wadja dengan roda roda seperti oelar 

selaloe menarik hati. Tjepat sekali 2 

tanks itoe lari menabrak djalan jang 
bagaimana sudja tidak perdoeli rata 
atau tidak, ada selokan, pobon kefjil 

utau tanah Joempoer, teroes kentjang 

lari sembari menjebarkan tembakau 

kekanan dan kekiri didepannja. 
Tentara biros dibikin kaloet oleb 

itoe tanks jang tidak maoe taboe tem 

pat semboenjian atau seesab dilaloei, 
Doea pibaknja mengetahoei kegev 

tingannja itoe pagi dau masing masing 

koempoelkan tenaga dengan diatoer se 

rapi rapinja, Disini terlihat semoea 

alat peperangan pekerdja. - Aruullerie, 

cavaleris, infanterie, mecio terbang 

dan 1fjwielbrigade bekerdja keras. 

Pertempoeran jang heibat tidak la 

ma lagi terdjadi. Biroe maoe madjoe 

teroee, tetapi Merah tidak xaaoe me 
pjerah begitoe sadja. 
Peperangan penghabisan hari kedoga 

ini diloekiskan dengan Merah dibar 

toe oleh tanks, tetapi Biros oleh caya 
lerie dan wiel ijders, 

Pertempoeran mati-matian ini di 

moelai dengan diam dan soenji. Be 

moea bersedia tetapi dengan hati-hati 

madjoe, ambil djalanan dari poeboen 
poehoeuan dau alang-alang soepaja 

tidak diketahoei oleh moesoeh, 
Sebagai orang peres kita merdeka 

ke fihak Biroe atau ke fihak Merah, 
asal sadja tidak toetoerkan apa jang 

kita lihat pada lain-narti. ' $ 

Pertemposra» pertama dengan t 
bakan dari senapan biasa. Satoe ten 
bakan, doea dan di ikoeti oleh rent- 
tan soeara korabija dan mitrailleur. Da 

ri lapangan agak tinggi general Bak 
ker dan pembesar2 militair lainnja 

melihat itoe peperangan besar boeat 

toempahkan tenaga sepenoehnja. 
Socara tanks jang meroesak banjak 

poehoen poehoenan selaloe kedenga- 

ran, dan setelah dipandang tjoekoep 

masing2 tenaganja, maka ditioep trom 
pet oentoek boebaran. 

Sajang boeat penonton biasa, tetapi 

soidadoe soldadoe jang dari kema: 

renpja dan malam terces sperang", 

kiranja naik napas lega mendengar 

boenji itoe trompet , . . . wapenstil- 

stand”, berhenti perang. 
Memang baroe berhenti sidja, boe 

kau soedah berachir, sebab tanggal 

15 dan 18 ini boelan ada lagi perang 

perangan sematjam itoe jang nanti 

kita akan toetoerkan poela. 
Menanjakan tentang kesoedahannja 

hari kedoea ini, kita dapat djawaban 
babwa ini perang besar dibikin habis 

sementara dengan doea doeanja tida 

ada jang menang atau kalah, alias: 

seri 

      

  

  

NV hasil boemi di Soerabaja 

Atasoesaha Indonesiers 
Antara“ mengabarkan dari Soe- 

rabaja bahwa pada malam Ming 
goes jl, dikata itoe telah berdiri soea 
toe comite bosat mendirikan soeatoe 
perniagsan barang barang hasil boemi 
setjara NV, Kalau N V setjara Bnemi 
poetera jang dibitjarakan oleb B. Z 
bisa lekas keloear N V ini akan didi 
rikan setjara demikian tetapi kalauti 
dak, tetap setjara lama. 

Diantara 30 orang jang hadir s0e 
dah sama moesfakat dan soedah sama 
sama memboeat perdjandjian bakal 
membeli aandeel. Diantaranja ada jg 

dan ada poela jang 50 sekali goes. 
Dalam pertemosan ini comite telab 

meminta toean Nadjamoeddin berp' 
dato dari pidato mana jang hadir me 
libat basil jang bakal datang, karena 
perboeboengan jang baik antara ka 
oem pelajar Indonesia. Toean Nadja 
moeddin telah diminta oleh comite 
oentoek membikin rantjangan statu 
tennja badan perniagaan ini. Djorga 
sebeloemnja tahoen 1939 badan ini 
soedah moelai bekerdja. Bareng ba- 
rang producten jang akau diperda 
gangkan ialah asal dari Borneo, Cele 
bes dan demikian poela dari tanah 
Djawa oentoek lain lain poelau di Se 
berang. Pengoeroes Comite telah dipi 
lib, jaitoe : 
Voorzitter : Maitalitti, Becretaris 

Sjamat, OCommissarissen Daeng Patap 
pa. H. Abduliah Hasan. ,,Madjallab 
Doenia Dagang“ mengambil bagian 
jaog besar djoega dalam pendirian 
badan perniagaan ini. 

— 

Penanaman karet 

Percentage oentoek 
memperloeaskannja 

Dari pihak jg boleh dipertjaja, me 
noeroet Aoip—Auota diwartakan, bah 
wa Pemerintah telah mengelosarkau 
pembitjaraannja oentoek memberi id 
zain kepada ondernemiog underneming 
didalam tahoen 1939 dan didalam ta 
hoen 1940 oesutoek memperlosaskan 
penanaman karet hingga sedemikian 
roepa, sehingga sesoedahuja diada an 
perloeasan osntoek onderneming on 
derneming bagi keperlosan keperloean 
ocemosm itoe, maka- tiap ondervemer 
akan diberi idzimr oentoek memperloe 
askannja jang besarnja 4/4 pCt dari 
pada rubberaresal jg soedah ada itoe 

Idzn oentoek memperloeaskanvja 
ini akan berlakoe hingga pada sast 
jg ditetapkan dam boleh djoege dila 
soekan oleh onderneming onderne 
ming lain lainoja atau onuerneming2 
jang baroe didirikan: Dengan persedi 
aan oentoek perloeasan ini soedah be 
leh dimoelai, menoeroet ketetapan da 

ri L R.R,C, 
—— 

Pemilihan anggota Volksraad 
periode 1938 — 1942 

Candidaton dari Kaii- 
mantan, 

sAntara" mendapat kabardari B a n- 
djer masin (Bsrueo), bahwa soal 
pemilihan anggota Volkeraad periode 
jad, ini soedah moelai hangat dibitjara 
kan disana, Seboelan jl. masih dibisik 
bisikkan sekarang soedah dilakoekan 
propaganda jg kian bari kian njaring, 
bocat beberapa nama feroetawma ditoe 
Ajoekan kepada anggota anggota Bau 
ijarraad jang mempoenjai hak memi 
lh anggota anggota Volksraad itoe.      
   
    

    
              

Anggota jang sekarang doedoek di 
srasd, tocan Ir. G. Mohd. Noor, 

1divoniiji-.pongaroshnja, jang 36 
Nan Uitakan masih tetap 

   
djoeddin. Parindra sendiri beloem me 
nentoekan pilibanpja. 
Bagaimanapnen djoega pemilihan 

sekali ini di Kalimantan bakal hebat 
lebih hebat dari doeloe, tampaknja, 

0 0) 

: Penggelapan oeeng kag 

Seorang Zoutpakhui" 
meerstermelarikan diri 

Avip—Aneta mewartakan dari Soe 

rabaja, bahwa seorang zu'pakhuis- 
meester di Djombang, sedjak hari Ming 

goe jang laloe telah melarikan diri de 

ngan membawa oeang2 kas sedjoem 
lah f 1 500.— 

Zvatpakha'is di Djaombang 'itoe dires 

sorteerkan dibawah Bestuur dari Pro 
vincie Djawa Timoer. 

0 

» N- V. Exploratie- Maatsehappy 
» Bengkalis. “ 

Direksi mengabarkan, bahwa pang 
hesilan boeat boelan Agoestoes 1938 

(619 djam) adalah sebesar 26.3 kg 
bullion mas ( Djoeli 306 kg ), dengan 
kehaloesan ditengah tengahnja 970 
dan 988/1000. 

fp aan 
aman angan e ANg: 

Kongres pertama dari pergerakan 
» Penjadar" 

Di Djakarta 

,Antara" mengabarkan, bahwa Per 

gerakan Penjadar jang dipimpin oleb 

toean HA Salim dari tg 21 sampsi 

25 Sept jang akan datang ini akan 

mengadakan kongresnja jg pertama 

Resepsi oamoem diadakan malam 21/22 

Sept di Karetweg no 44 Th. Abang, 

sambil memperingati hari Mirradj 

Nabi Moehammad s1w. Rapat oemoem 

kedoea diadakan pada hari Minggoe 

malam Senen 25/26 Sept djoega di 

Karetweg no 44 Tanah Abang. 
safe 3 ' P 

Cursus boeat gadis Irdonesier 

Dari pihak jang berkepentingan ki 

ta mendapat kabar, kalsu tjoekoep 

jang minta, Idenburgschool j:lah 

Christelijre H.I,8. di Sidokare Solo 

akan memboeka cursus, jang meloeloe 

bagi gadis gadis Iadonesier, dengav 

diadakan -peladjaran bahasa B:lauda, 

bikin pakaian perempoean anak auak, 

masak masak makauan Djawa, peme 

liharaan anak dan kesebatan, jang di 

pimpin oleh enderwyzsreesen nona 

aona Spedarti, Huisingh dan Keus3, 
—0— 

Sriwedari diboeka bagi semoem, 
. gratis 

Oentoek menghormati bari—tahoen 

oja Sri Soenau 21 Redjab (16 S-p') 

ini maka pada malam —Djvewrat 15 

16 S-pt. dau Minggoe—pagi 18 Sept 

stadstun Sriwedari diboeka bagi oe- 

woew, gratis dengan diadakan p-rtoeu 

ijoekan cumpleet seperti kaiau wmalaw 

Minggoe dan pada hari Minggoe-pag) 

itoe djoega akan diadakaa ,sedekah 

reboetan” atau Vulksspelen, 
—O— 

Rapat Osmoem VORL. 

tentang mosi Soetardjo 

Pada hari Minggoe tg. 25 Sepi 

moelai djam 9 pagi Vorl, akaa menga 

dakan rapat oemoem oentoek mew 

perbitjangkan mosi »Joetardjo c3" 

jang telah diterima di Dewan Ra'jat, 

tentang penjeraban siaran ketimoerav 

kepada PPRK, (Perikatan Perbim 

poenan2. Radio Ketimoeran). 

Rapat akan diatakan di gedoeng 

HIS, Pasoendan, Bandoengs , 

Jang akan mendjadi pembitjars 

diantaranja : Toean toean Soetardjo 

(gedelegeerde Volksraad), Poeradiredja 

(Lia RR. Bandoengl, NM tisoemantr 

ILid RRj dan Soedjono (Koneol SRV. 

Baadoeng). 
Kepada psndoedoek Baindoeng, ter 

oetama jang mempoejai radio adalab 

sastnja oentosk beramai2 mengoeu 

djoengi goena kepeotingannja seadiri.   
ma jakoi: 
tenaar B B di Hoeloe 
Tadjoeddin. Melihat s0eso enan Bandja 

besar dari Hoeloe Soengai, maka tocan 

Mohd. Hanafiah ada kans besar terpi 
hb, apalagi karena toean Mohd, Hana 
fiah poen mendjadi gecommitteerde 
dari Bandjarraad terseboet. Nama toean 

Ir. Mohd, Noor meskipsen pembitja 

raannja dalam  zittivgen Volkeraad 
belakangan ini memoeaskan hati rakjat 
di. Borneo, hampir? tidak terdengar, 

ketjoeali oleh doea tiga orang di Mar- 
tapoera. 

Lebih njaring: didengar nama Mr. 
Tadjoeddin, direoteur Sareket Dagang 
Borneo, Dan disamping ini, perboe- 
b engan Sarekat Dsgang Borneo ba 
goes poela dengan Parindra, sehingga 

orang soedah rawaikan babwa kana 
bagi Mr. Tadjoeddin poen besar. Ada 
terseboet lagi satoe nama jaitoe da 
ri toean Derab Djohansjab, tapi ka 
barnja toean ini menolsk dan akan 
menjokong kandidatuur toean Mr. Ta   

Keane BESAR TANGAN Da 3 

  

   

   

   raad sekarang, jang terdiri sebagian 

Regeniscbapsraad Tjiamis 

-— Pemberian tahoer 

#pati Tjiamis mengoemoowkan. 

bakama pada tanggal 14 dan 15 Ocro 

ber '38 dari djam 8 pagi sampai djaw 

| sore diadakan kesempatan oantoek 

memasoekkan opgaven dari candidaa 

Gandidaat lid Volksraad (artikel 2! 

dan 22 dari coendang oendang Volka 

raad Staatsblad 1926 no. 26 jo. 217) 

Boeat mengisi opgaven terseboet dis 

dakan blaneo-blaveonja, jang boleh di 

minta oleh lidlid Regentecbaperaad 

Tjiawig moelai dari tanggal 14 Sept 

sampai tanggal 14 October “38 ketjoe 

ali pada bari Minggoe dan hari Besa 

pada waktoe boeka kantor, blanco2 

mana dapat diminta dengan pertjo' 

ma dari kantor Seoretarie Regentechap. 

Djikslau mengisi blanco blanconja ad: 

jang koerang terang atau ada sedik:! 

aoesah, maka dari fibak Toean toeai 

leden Regentechspsraad dapat dimii 

takan keteragan kepada kavtoor Re 

gentechaps-Becretarie di Tjiamis.   

' Pencetoepan post 

Saptoe 17 September post oedara di, 
toetoep boeat Palembang Soematra's 
Osst dan. Westkust, Tapanoeli, Atjeh, 
Penang, Singapore. Siam, Indo China, 
Hongkong, Cnina, Japan, Pbilippijsen, 
Guam, Hawaii eilanden, Amerika Te 
ngab, Cavada. Kleine Antillen, Br 
Indie, O-ylon, Afzbanistan, Iran, Irag, 
Syrie, Turkye, Balkan Egypte, Afrika 
Europa dan Amerika dengan kapal 
oedara KLM. ,Nandoe“ kapal cedera 
ini bersamboengan dengan ,Trang 
Pacific“. Pengawbilan penghabisan 
aangt. slukken djam 8,30 pagi dan 
soerat soorat biasa (kantoorbus) djam 
845 pagi, 

—G-— 
Perlomba'an goera njanjian 

Djawa, 

Beloem lama berseiang di Solo telah 
dilangsoengkan rapat bertempat di 
gedong Sono Boedojo antara Pangeran 
Hadiwidjojo dan Mr. Prodjowinoto, 
ketoea dan penoelis ,Comite Peringa- 
tan 200 tahoen berdirinja Kraton 
Soerakarta“ dengan Z H. Mangkoe- 
negoro, pengarang dari fjita fjita 
mengadakan perlomba'an membosat 
gending lagoe Djawa dan tosan Ko- 
perberg dari Java Instituut. 

Selandjoetnja jg hadlir dalam perte 
moean tsb jalah beberapa orang abli 
lagoe Djawa, Beliau beliau ini nanti 
akan meroepakan mendjadi jury per 
lomba'an itoe, . 

Jury akan terdiri dari toean toeanz 
Pangeran Hadiwidjojo dan regent 
Magelang R. A, A. Danoekoesoemo. 
Doea doeanja adalsh terkenal sebagai 
djoeroe pengarang dari lagoe Djawa. 
Selainpja beliau beliau ini, masih ada 
lagi tocan toean regent Kraton Solo 
R.M,A. Wirjodiningrat, seorang abli 
lagoe Djawa, Ki Hadjar Dewantoro, 
terkenal sebagai seorang pendidik dan 
abli dalam lagoe -Djawa poela dan 
toean Brundts Buya, seorang djoerce 
penjelidik jang telav agak lama moslai 
dengan kedjaanpja itoe. 

Commissie ini masih berhak me- 
nambah, djika dianggap perloe, 
seorang acbhli penjair Djawa dari 
Djekja. 
Goena perlombasn. tsb akan disedi 

akan prys doea marjam. Jg satoe goe 
na lagoe jg baroes mempvenjai @ifat 
jg tenang -berbentoek tjara lama dan 
meloeloe ditoedjoekan kepads se- 
mangat Sclo, Poen djoega baroes ber 
sfat mengbargai. 

Sedang jg lainnja goena lagoe jg 
bersifat agak enteng dan berbentosk 
tjara baroe, dengan basa jg lebih di 
mengerti oleh oemoem, Perioenja doea 
lagoe itoe  dikelak hari oentoek 
peringatan dan bantoean geena kema 
djosannja kesenian Djawa dan perga 
velan hidoep cemoem. 

Keterangan keterangan lainnja ten 
tang perlombaan tsb dengan segera 
akan disiarkan dalam pers Dj.wa. 
(ANETA), 

— 9 —— 

Seorang polisi agent dipoekoel 

Olehmembelaperem 
poean. 

Didepan hakim Soerabaja telah di 
madjoeran OJ H, kelahiran di Djer 
man, oemoer 84, mendjabat insinjoer 
ian bertempat tinggal di Sverabaja, 
ditocdoeh “menjakiti dan mempersoe 
kar ambtenar, dalam melakoekan ke 
wadjihami ja”. 
Terdakwa ditoedoeh, pada malam 

5/8 Maari 1938 di Darmokali dengan 
sengadja meliudoengi 3 orang Wanita, 
jang oleh politie hendak ditangkap, 
berhoeboong pelanggaran “verorde- 
ning tot het tegengaan van uitlokking 
tot het plegen van ontucntige hande 
lingen”. 

Ketiga wanita itoo disoeroeh masoek 
kehalamannja oentoek  teroes melari 
Kan diri, terbebas dari toentoetan, se 
lawg agen polisi jang maoe masoek 
tihalangi, 

Landjoetoja terdakwa telah memberi 
ijotosan dengan sengadja pada seorang 
gen polisi, jang dititshkan menoeng 
goe didepan roemahnja sampai keloe 
Iarvja,3 orang perempoean itoe, 

Sidang -dipimpia oleh Mr. Boeye 
tan O.M. diwakili oleb Mr, van Al- 
pben sedang terdakwa dibela oleh Mr 
Burgbardt. GA 3 AE AA 

toedoehan, 
Sebagai saksi dimadjoekan 3 politie 

beambte dan 3 wanita. : 
Bahwa terdakwa telah memaksa me 

lepaskan 3 perempoean itoe dari geng 
zaman politis toedoehan itos dibantah 
ja. " 

Pres, Toean di landrechter soedah 
wempoenjai serie hoekoeman2, teroeta 
»a berhoeboeng dengan siksaan ringan. 
Terdakwa datang di Indonesia pada th. 
1929. Pada tahoen 1930 ia telah men 
lapat boekoeman berhoeboeng dengan 
ikeaan jang ringan. Kemoedian hakim 
polisi membatjakan Jijst pelanggaran 
pelanggaran dari terdakwa hingga ta 
hoen 19538.   Terdakwa mengakoe 'teroes semoea “— 
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Sebagai saksi pertama dihadapkan 
agen polisi klas 2 D. 

“. Saksi pada malam itoe dengan te- 

“ manuja lagi meronda di Darmokali. 
' Mereka sama sama menangkapi koe 

koepoe malam, dan menggiring 
| Y orang boeat dibawa ke buresu. Tv 

| tapi satoenja telah melarikan diri, 
Sempai didepan roswah terdakwa, 

maka 8 perempoean itoe dipanggilnj» 
oentoek mazoek kedalam roemabuja. 
Dengan tangannja perempoean itoe 

| disoeroeng kedalam dan psrempoean 
djalang lari larian masoek kedalam. 

“Terdakwa menoentoeti mereka itoe, 
“sedang saksi masoek poela kepekara 
ngan. Tetapi oleh terdakwa mereka 
itoe dioesirnja. 

Setelah itoe, ketika saksi disoeroeh 
mendjaga didepan roemah itoe, ter 

| dakwa keloear dari roemahaja dande 
ngan soeara tandes mengoesir hamba 
wet itos. Saksi tidak maoe pergi dan 
tempat pendjagaanrja, dimana lantas 
terdakwa memberi djotosan pada sak 
si dengan memberi antjaman sekah 

| lagi, serta lantas masoek keroemahnja 

lagi. 
Mendah saksi pertama maka dima 

djoekan saksi kedoea. Djoega saksi 
ini memperkoeatkan jang pertama, 
bahwa terdakwa telah menjoeroeng 
peremposan itoe kedalam pekarangan 

| Setelah pauzs off cier membikir 
reguiatoir. Pewbitjara menganggap te 
rang sslahnja dan mengivgati pelang 
garan pelanggaran jang soedah soedal 
maka diminiakan hoekoeman 2 wing 

aa 

e. 
Setelah itoe pembela dari terdakw: 

membikin belaannja dengan mengate 
kan boekan maksoed terdskwa oen: 
toek meughalang balangi politie 1: 
nangkap 8 orang koepoe koepoe ms 
lam 1toe 

Fembela mengharap berhoeboeng 
dengan djiwa terdakwa, bocat sekal 
ini nemberi hoskoeman antjaman ke 
ras dengan tjara hoekoeman oeang 

Setelah selesai semoeanja dan raad- 
kamer telah dibikinnja, maka poetor 
sannja terdakwa dihoekoem f 250 atau 
3 boelan, 

Terdakwa akan berpikir lebih da- 
hoeloe, 

vm IG an 

MOETASI 

Dept. O. & E. 

Dipindabkan dari 3de Eur. scbcol 
“di Betawi ke Eur scbool di Temang 
goeng goeroe Eur. bosat sementars. 
F. Latuperisa 

Goeros Boemipoetera 

Ditempatkan di regent-chap Tj'ai 
Gjoer, oentoek kemoedian menujad) 
goerog bantoe ditempstkan di Mande 
dengan di'jaboet kembali angkatannj: 
di Tasikmalaja, gocroe bantoe di Ini. 
Lager Ouderwij: Ahmad Kosiw, 
kini ditempatkan di Openbare Isl 
Behos! der 2e klusse di Kawaloe, 

Ditempatk-n di Tasikmalaja oeutoek 
kemoedian dipekerdjakan di le Opei 
bare Inlandeese lagere meisjes school 
di Tasikmalaja dengan ketika itor 
djo gi mentjaboer'angeatannja distads 

| Remrcente Bandocng, Mej Njimas Siti 
- Atikab Jatmikasari bosat” sementar: 
mendjadi Tulandech huloondeswij 
zeres di Ini. Layer Onderwijs dan kiu 
ditempatkan di Inl, Legere Meiajes 
school di Bandoeng. 

D. V.G. 

Meletakkan Gjabetannja ditjaboet 
beslit, dimara wd. Gour ladxoL 

Arts di DVG M Hoeesein 8oc 
ramoelia .engan ditoendjoekkas 
Maoemers sebegai kedoeduekan te 
beschikking gesteld dari Z-lfbesiu 
rend Landechsp Sikka (res. Timoer 
dan onderhoorigkeden), 

Dipindahkan dari Maoemere fres, 
Timor dan onderhoorigh»den jjkeboofa 
kantoor DVG, di Djisarta M. Hoc 
sein Soerawcelia jang mnj 
bat boeat sementera sebegai Guuv 
Indiceh Arts di dienat tsb diatas, 

Ditoendjoskken Mavemere sebagai 
kedoedoekan, terberchikking gestela 
dari Z Ifbesturend Landscuap Sikka, 
boeat sementara wd. G uv. Indigo 
Arts di DVG. Lm Khe Tjongy' 
ditempatkan di.0B a,    
   

    ap, kini ditempatkan di Tspa- 
diperbantoekan kepada Opper- 

Iu utvester di Atjeh dan onderhuorig- 
heden. 

Boscbopziebter Mohamad Ta: 
brani, sekarang di Atjeh dan On- 

. derbcorigheden, diperbantoekan ke 
- Opp:rhoutvester di Tapanoeli, 

Mantri- bosebpclitie masing masing 
“boscbwocbter duri Dienst Boschwegsu 
di daerah Kleine Ssendeeilanden, Mas 
Sem oeto, masing masing Raden 
Tjiptoscesilo dan 1 Made 

“ Djinaga, dihitoeng dari tagl 1 
. Djoeli 1938, ditjaboet kembali, boeat 
| sementara ter beechikking gesteld dari 

Resident Bali dan Lombok, oentoek 

          

dari opperhou'vester, beheerder dari 
|dienstkring Kiecine Soendasilanden, 
boeat dipekerdjakan di Balische 
Z Iibesturen. 

Perlop seboelan, berhoeboeng sakit 
oja diberikan kepada hovfiscwijver 
dari Dienst Buschwezen, Iksan, woe 
lai 15 Djoel: 1958, sini diperpandjang 
dengan alasan jang sama, (Aueta) 

— ) mar 

BERITA DARI TH. PARTIKELIR 

Boeahnja mendjadi hakim s:ndiri 

Pembantoe kita mengabarkan : 
Beloem berapa lama kita telah ka 

barkan tentang penganiajaan oleh se 
orang Veldpolitie Marrechsusse berna 
ma Saipslla terhadap seorang koetsier 
sado nama Saimoen 

Kini sebagai vepahnja kelanijangan 
Saipalla, ia tidak boleh mendjalankan 
pekerdjaannja sebagai Marechaus e lagi 
dan haroes masoek bata.ljon sebagai 
soldadoe infanterie kembali. 

Poelo— Besar affaire. 

Soeatoe kedjadian jang amat meng 
gemparkan adalah kedjadian di bils 
upau Kemandoran Poelo Besar dalam 
kampveng Kobak-rotan pada baroe- 
baroe ini. 

Hal ini karena matipja seorang na 
wa Di min jang kena batjokan doea 
lobang dibetoslan batoek kepalaoja 
oleh seorang Veldpolitie marchzusse 
uama Mas Soedir jang berpakai 
in preman waktoe menggroj»k orang 
orang main dadoe dirsemahuja nama 
Sailam. 

Dalam oeroesan ini roepanja akan 
nerboentoet pandjang, Duea orang 
Tongboa nama E:.g Han dan Tong 
Ho didjadikan saksi waktoe ada kedjs 
dian tsb. 

Opz'ener Tan:h berboeat 
sewenang Wenang 

Doea orang dari kp. Awirarangav 
termasoek tanah partikelir M chicl- 
Arnold nama Sakinan dan Sairan telab 
latang menghadap pada A.W, Setoe 
nengadoekan babwa mereka dipaksa 
dengan diantjam akan dihoekoem k- 
lau mereka tidak maos membajar 

wang kompsnian jg baujakaja f 10,50, 
padabal mereka telah viij compenisn 
karena djompo dan meuuapat soerat 
keterangan dari Dokter di CBZ semen 
d,ak tahosu 1937. Opz ener iso seorang 
Belanda ta' mioe m:ogarti tentang 
ceterangan dari CBZ itoe. Bagaiman: 
sikap toean AW. Setoe dalam hal ee 
rorpa ini? Taueh pariikelir memang 
penoeh dengan k “ ijaibau.— 

ja 

SEMARANG DAN DAERAHNJA 
Bt 

Pembantoe kita Hds, menoelis : 

Rapat Indonesia Moeda 

Pada bari Minggoe siang Indonesia 
Moeda telah melungsoengkan rapat 
snggau'a bertempat digedoeng Pergoe 
roean Taman Siswa dan dipimpin o- 
leh tosan Beenterrjo serta mendapa' 
perhatian tjoekoep,D autara pbetoes n2 
jang patoet diketahusi olen cemucm 
jaitos: 

ls. Toeroet ambil bahagian dalaw 
Massa actie pendjosalan ,Benga Kar 
uni“ pada tanggal 17 September 

20 Mengirimkan salah seorang pr 
por ke Koedoes oentoek mengadakan 

persiapan tiabang. 

Kepsndosan Bangsa Indonesia 

Pads bari Selasa sore moelai djim 
1 K BI. akan mengadakan bari psr 
agatan oentoek berdirinja K BI. 

Ketjoeali pandoe pandoe dan pare 
anggauta serta penjokong djoega lai 
lain kepandosan akan dioendang poela, 

Comite Persjaan Lebaran 

Ssbagai pada tahoen jang soedah2 
meka dalam ini tahoenpoen didirikan 
poela seboeah Comite Perajaan Lebe 
an C PL. akan mengadakan chot 
bab2, perarakan, njanjian dan lain 

hak jg juridicch itoe, Hingga kini 
orang masih beloem berani bertang 
goeng djawab terhadap termpat2 ikan 
di Tjilintjing, jani tempat2 berte 
loernja njamosk2 malaria itoe, 
Maka dari sebab itoe kini oang 

agak kebingoengan djoega oleh kare- 
na batas gemeente di Tjilintjing itoe 
masih beloem tetap, sebingga orang 
mengira bahwa tempai2 ikan itoe le 
taknja didalam gem. Betawi dan ada 
poela jang mengira letaknja didalam 
ressort Regentschap. 

Selandjuetnja terpjatalah djoega. 
bahwa berbagai-bagai verordening2 
dari gemeente itoe tidak oentoek Tan 
djveng Priok, 

Banjak lagi so'al so'al jang berhoe 
boengan dengan pihak jang juridiccb 
ivi terhadap so'al so'al tempat tempat 
Ikan terseboet, Boleh djadi rapat pada 
tanggal 21 September jang akan da 
tang ioi akan memberi penerangan 
dan keterangan tentang bal ini, 

Sementara itoe terdengarlah berita 
jang menjatakan, bahwa gemeente 
bestuur Betawi berniat akan meme 
djcekan oesvel oesoel kepada Peme 
rintah, oesoel wana jang hendak mem 
bawa peroebahan penting dan perbai 
kan dengan fjara memelihara pendoe 
dvek2 di Tandjoeng Priok dengan se 
soenggoehaja dan memberi obat obat 
kepada mereka ini, 

Gemeenteraad I Bandoeng 

Pada bari Senen. moelai djam 6 
sore Gemeenteraad Bandoeng mengs 
dakan sidang jang penghabisan de- 
ngan anggauta anggauta jang lama. 
Sebeloemnja sidarg dimoelai, Toean 
Burgemeester atas namanja college 
menghatoerkan selamat peda toeap 
Tjen Djien Tjong wethouder Tionghoa. 
karena dapat ancegerah dintang off 
cier ji/d Orde Oranje Nasesu Sehabis 
uja toean T. D. Tjong membalas ox 
tjapan Burgemeester, baroelah sidang 
dimo-laj, 

1. Notulen sidang jang laloe diterima 
baik. 

2, Hal menoeroenkan tarif waterlei 
ding, ditanggoehkan sampai sidang 
javg akan datang, bersama samr 
membitjarakan on werp begrooting 39 

3 Gelovfs jbrieven anggauta baro: 
iperiksa oleh commissi, zmder ada 
Dembitjaraan soeatoe apa. 

4. Rondvraag tidak ada seorang 
teen jang memadjoekan pertanjaan 

Dalam pemberian tahoe, Tuean 
Burgemeerter memperma'loemkan ke 
Ijalian kedjadian 4 tahorn jang 
suedah laloe dau menghatoerkan ke 
girangannja atas bantoeannja sekalian 
“0ggsuta dan wethouders. Dj. ega ke 
adaan keseangaa gemeente boieb 
diseboet menjenangkan djoega. 

Hanja .tentang kepoetoesan2 dari 
Geleputeerden tentang bal gadji kin- 
tertoelags duurte toeslag dan Isin la 
In jang mengenai kepentingan perso- 
acel Gemeente jang masih haroes di 
perbintjangkan. 

10 Orang anggauta soedah ikoetbi 
tiara, menjamboet  pembitjaraannja 
Pu gemeester dengan kegembiraan, ta" 
loepa mengoetjapkan terima basihuja 
Voor de nangename samenwerking. 

10 orang jang bitjara itoe dari wa 
kiinja IKP., Pusoendan, Parindra, I. 
EV, CEP,, dan Demceratirche groep. 
Powbitjara jang paling belakang im 
Toean Nauta Lemke jang tidak me 
msedji2 belsiduja 5 en W, bahkan 
wentjelarja, diantararja beliau men 
tjela belerdnja B en W jang koerang 
memperBatikan kepentingan personee! 
G meente Bandoeng, teroetama- lana 
cah peroebahen gadji, hal minta duu 
retoeslag dan kindertoelage. Beliau 
Mat menjesal, mengapa itoe oeroesan 
lang psling penting mesti ditoenda, 
berbslengan karena pesta Jubileum. 

Belhau minta agar Burgemeester 
lekas lewas bitjirakan bul gadjih per 
soresi G:meeate itoe dengan Gouver 
eur pertel foon atau ti legram,.. si 
Burgemesster sotelah..s 

pewbitjara denga 
ratnja gede 

  

  lainnja, 
Lai If sita : | 

it Ata hatau di Tg Prioasgta 

hboeng berita berita € 
€ tjaraan jg baroe2 dilakoel : 
eh berbaga 

  
    

  

H i2 pembesar? terhadap so 
al tempattempat ikan di Tg Priok 
itoe, dapatlah kini diwartakan seba 
gai ber:koet : 

Kelak pada tanggal 21 September 
jang akan datang akan dilakoekan 
pembitjaraan ,civiel“ antara wad bur 
gemeeeter Betawi, Europeesche dan 
lulandeche Bestuur dan wakil wakil 
dari DVG. Adapoen muksosd dan 
toedjoean Konperensi ini ta' lain me 
lainkaa semata mata hend:k mentja 
bari pemandangan terhadap so'al 
t-rseboet, teroetama sekali pibak jang 
juridicch itoe Oantoek mentjapai pe 
mandangan dari pihak ketabiban itoe 
akan dilakoekan pembitjaraan poela 
autara beberapa thabib2 

Maka dari sebab itoe ternjatalah 
soedah, bahwa oentoek memberi pe 
nerangan soal ini amat soekar dan 

     
   

  

Wethouder Tiong Hwa dapat 
bintang, 

Pada bari Minggoe jl. di sociteit 
»Tiong Hwa“ Tjong Siang Hwes di 
Chineesche- Voorstraat 11, Bandoeng 
liadakan pesta oleh ra'jat Tiong Hoa 
Bindosng karena Toean Tjen Djien 
Tjong dapat anoegerah bintang offi 
cier in de Orde Oranje Nuasau, 

Toean Me, Thuig Djien Lel, voor 
zitter pari perajaan atas nama pendoe 
doek Tiong Hos menghatoerkan sela 
mat pada Toean T D, Tjong dan pada 
sekaliannja jg hadlir, Perdjalanannje 
T,D. Tjong diriwsjatkapn. Jang hadlir 
masing masing mengoetjapkan selamat 
pada toean T,D. Tjong. 

Bintang laloe oleh toean resident 
sendiri ditjantoemkan didadanja. Sehs 
bisnja toean T.D. Tjovg membalas 
sekalian pembitjara, pesta dilandjoet 
kan sambil mendengarkan moesik jg     “kemoedian dibawah txchnisehe leidiag 

  

soelit sekali, teroetama terhadap pi merdoe. 

   

“ 

  

Satoe katja 

Ada kliroe boeat 

  

Orang demikian s 
dan beharga, dan 

kesalahan. 
Kita poenja persediahan besar dari 

tjofjok dan pantes, 

Pasar Baroe 83  — 

bikin pantes kau poenja paras. 

tida pantes boeat paras. 
Satoe katja-mata baek dan jang terpili tjofjok kebanjakan 
ada lebi pantes dari pada saorang, jang fida liat betoel, 
tida pake katja mata. 

kali roman dan model, akan menjanggoepken boeat kau memili model 

Kita oendang kau boeat daleng ,pas" pada kita. 
Zonder kewadjiban boeal membeli. 

C. FIELIEN, O.D. 
Batavia-C, — 

mata jang dipili tjotiok 

kira, bahoewa satae kafja-mala ada 

eksa iapoenja mata jang soeda paia 
dengen begitoe djadi berboeat satoe 

gagang katja-mata dalem banjak se- 

GEDIPL. OPTICIEN 

Telf. 159 Wit. 

  

  

Ta 
  ra 

Potongan    
D   
ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
KRAMAT PLEIN 43 — 

Bikiniah pakean toean menoeroet mode! baroe 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA 

BATAVIA CENTRUM, 

naar maait 

Netjis, doedoeknja bagoes     

SOERABAIA 

Pembantoe kita mengabarkan : 

Residentie Djambore K.B.I. 

Dari seorang psugneroes dikabarkan 
bahwa pida tanggal 16 hingga!18 ib 
KBI Kalibaroe (Banjoewangi| akan 
mengadakan pertemasan diantara pao 
doe pandoe Dijawa Timoer bertempat 
di Kalibaros (Blambangan). 

Ketjoerangan di pegadaian 
Pasartoeri. 

Di Pegadaian Pasartoeri telah tim 
boel ketjoerangan jg diperboeat oleb 
seorang beambte maandloener bernama 
Ssemarto, 

Ketjoerangan tab, baroe sadja dapat 
didjalankan dengan mendapat kesem 
patan boeat mengambil barang beroepa 
kaloeng dan horloge sebarga f 780. 

Dan sekarang t. S. ditahan oleh po 
litie, dan dengan segera menosroet 
besluit dari Inspecteur Pandbuiedienst 
ia dikeloearkan dari djabatannja dan 
sekarang meringkoek dalam tabanan 
menodenggos kepoetoesannja hakim. 

Keloehan bekerdja dalam Pegadaian 

Dari pibak jang berkepentingan 
menerangkan, bahwa pada waktoe 
jg sebir ini orang bekerdji dalam pe| 
gadaian kelihatan sangat berat, hul 
mana dapat diboektikan dalam Pega 
daian S,erabaja pegiwainja poelang 
pa pekerdjaan rata rata djam 19 ma 
am. : 

Lebih2 keadaan di Pasartoeri (Sbaia) 
setiap hari pegawairja telah meneri 
ma kemarahan kemarahan, dari. Ba- 
beerdernja, sebab roepanja ei beheer- 
der mendapat kesempatan jg sebaik 
baiknja sesoedah dipegadaian dioe- 
moemksn boeat melarang pegawainja 
melahirkan perssaan pada ocemoem, 
baikpoen djoega dengan. perkataan       

   
   
   

    

A0 Uokoet-kejada golongan pers ? 

  
Ha Mena LG 

atau dengan perantaraan pera, 
$ Roepavja pibak pegadaian sangat 

su 

Pada waktoe jeng sebir ini G-rind 
tjabang Suerabaja telah hiboek beker 
dja centoek kepentingaa partijaja. 

Dalam propaganda kigiatkan, sehing 
ga dapat menjoesoen Barisan Pemoe 
danja dalam pimpinannja tt: Abdul 
recdhim Ketoea, Sa'fullah Penoelis, 
Bendahari dan sdr Abdulfatah Pem- 
bantoe, 

Beladjar ke Matahari terbit 

Pada tgi. 13 datang  dikaatoor ki 
ta tt. Mustapha dan M, M. Arief jang 
menerangkan, bahwa f, Arief akan be 
rangkat ke Japan besoek pada tg. 20 
ini boelan dengan kapal Cberibon 
Maru, 

Meroeroet keterangan, bahwa beliau 
akan ke Jspan itoe sangat dipertahan 
kan oleh orang toeanja, akan tetapi 
terdorong dari kemaoean jang kerae 
ingin mendjoendjoeng deradjat Noesa 
dan Bangsanja, maka tidak boleh ti 
dak perdjalanannja itoe akan diteroes 
kan, dan bersekolah di The Interna 
tional Student Instituut and the In- 

Barisan Pemoeda Gerinda 

pat tinggaloja di Lfinstituut Interna 
s'onal de Etiduants Khokisu Gakuyu 
Kai No. 458, I Chome Nishi Okubo 
Jodobasbi Ku di Tokio. 

Sdr. MM. Arief dilahirkan dalam 
daerah Selebes Selatan, dan belaka 
ngan keloearan. dari Midd, Tech. 
School di Soerabaja, 

Dengan kepergiannja t, Arief ini 
akan diantar oleh sahabat dan kenalan 
nja hingga di Tg. perak, poen tak 
poela kepada pihak pers akan mene 
rima oendangan bosat mengantarkan 
ke Oedjoeng. $ 

Menoeroet kabar, bahwa baharoe 
sekuli ini poetra Zuid Celebes dengan 
Cblss hati meninggalkan tanah airpja 
oentoek menoedjue (meneroeskan) se 
kolahannja ke Japan. 

Moedah2an dengan berangkatnja t, 
MM. Arief iniakan mendapat “sela 
mat dan bahagia" s-hingga terkaboel 
segala tjita tjitanja oentoek kepenti 
ngan Noesa dan Bangsanja. 

Poernama terhalang terbitnja 

Kita menerima kabar, Lahwa boeat 
lamanja setengah boelan sk. Minggoean 
»Poernama" jang buroe sadja diterbit 
kan, sekarang tidak diterbitkan poela, 
berhceboeng dengan beberapa hal hal 
jang mengenai dalam oeroesan per 
cesahaan itoe sendiri, 

Bsrhoeboeng dengan itos, sekalian 
redaoteurnja terpaksa keloear dari 
reaactieschap, dan kemosdian disos 
soen pengoeroes baroe sebingga dapat 
membawa kemadjoean dalam bediijf 
terseboet. 

Lotery Surja Wirawan 
Soerabaja. 

Dari pengoeroesnja minta dikabar 
kan, bahwa berbhoeboeng dengau hing 

Wirawan beloem habis didjoeal, ma 
ka terpaksa dioendoerkan penarikan 
penarikannja, hingga 20 October, 
F5 anesaidtiOsry masih bisasdi beli 
p/a 4, Sosawijo Bak Nasional Indo 
oesia di Roehoetan Soerabaja Sean 

Soepratman stichting. 

Oleh. Peng, dari Soepratman stieh 
ting meminta dikabarkan, bahwa ber 
hoeboeng dengan makeoed dari comi 
te sticting akan memperbaiki makam 
almarhoem W. R. Soepratman, maka 
mengharap atas perhatian Ra'jat Indo 
nesia seoemoemnja. 

Oentoek mewberestikan pekerdja 
an tsb maka pada tg 18 ini boelan 
telah mengadakan sidangnja jang ke 
doea kali, sebab jg pertama kali be 
loem dapat dilangsoengkan berhoe 
boeng dengan beberapa bal jg sangat 
mengetjewakan. 

Akan menjokong pekerdjaan tsb, 
poen kabarnja dari Poestaka Nasional 
berdaja oepaja boeat mendjoealkan 
fsto almarhoem dan sekarang baroe 
dikerdjakan, j 

so kara | 4 3   tern, Students House dan sebagai tem 

  

ga ini waktoe pendjoealan lotry Surja ' 
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