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rapat pagi, maka kabinet 
pimpinan dr. Benesj s: 
andjang pendei :     

Hongaria 

aden 20 Sept. 
bahwa Hitler dengan 
Joachim von Ribben- ) an 

D, | menerima premier Ho 
ja dan menteri oeroesan loear ne 

ongaria diroemahnja di Ober- 

Sepandjang kalangan kalangan poli 
Djerman jang lajak dipertjaja, pem 

g akan dilakoekan itoe 
oal minderheden bangsa 

| Minta hak mengatoer diri 
HA sendiri 

5 cut dari Berlin 20 Sept menga 

  

“bahwa koendjoengan ah 

@ | Hongaria ke Djerman 
e ialah perloe oentoek membitjara 

'ken soal mengatoer diri sendiri jang 
. akan dimi 

. bangsanja 
das, , 

— Cbamberlain dan menteri menteri 
000000 bersidang 2 

euter dari Londen 20 Sept. me 
kan, bahwa premier" Chamber- 

ama menteri menteri jang ter 
dakan sidang pada Na ai 

   

   

      

“akan diambi 
s lekas akan dioemoemkan. Moen 

cin diadi malam itoe djoega atau hari 
sok, bari Rebo. '” 

   

menteri bersama pen 
pin partai ko : 

rkan, “ba hwa hoekoem perang kini 

engar kabar, bahwa tentang hal itoe akan di 

Beck, akan tiba disana djoega. 

(| Nota Praag dikirim ke Londen 

- Imengabarkan, bahwa makloematPraag 
2 telah dioemoemkan dengan mengingat 

'kegentingan jang sekarang ini, Peme- 

eroe3an loear negeri| 

dan Sudeet di Tsj Slowakia | 

a dengan opisil telah di 

nta benarbenar oentoek) - Reuter dari Londen 20 Sept. menga 
di Taj Slowakia jang ditin barkan, bahwa Attlee seorang anggota 

lah mengadakan sidang kabinet, 

Oa aa "Tya AU ANARN LONAA » NA aan dangan hang Menaaaar ben Nyand RAN MANA HAL AN MAKAM NAN 2 MELAMAR BA 
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kar Djerman dibatasTsi.S 

    

lowakia 
  alar n perang! toelis | 
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Sudeet, jaitoe Friedland, Braunau 
ja semoea ada 19 distrik. 

a ialah nota jang akan me- 

rantjis. F 
| didengar kabar, bahwa selama 

oeboengan dengan telpon dengan 

barkan, bahwa sepandjang penoe- 

Iortby, regent Hongaria, telah sam- 
intaan Goering ia telah ikoet berboe 

ja itoepoen didoega, bahwa menteri 

Lebih baik hantjoer dalam 
—... perang! : 

Reuter dari Praag 20 Sept. 
mengabarkan, bahwa ssk. jang 

' haloeannja kiri telah menerang- 
pemerentah 'Tsj 

dak akan bisa me 
nerimapenghinaanjang 

sebetoelnja termoeat dalam 

0oesoel2 Inggeris Peran- 
tjis itoe, Lebihbaikkita 

berperang, dan wati di 
.dalam perang!" 

Stalin akan disamping - 

Benesj. 
United Press dari Geneve me 

ngabarkan 20 Sept. bahwa wa 
kil Sovjet Roeslan telah mem 

beri keterangan, bahwa pemeren 
tah Sovjet memberi tanggoengan 

kepada Tsj Siowakia, Sovjet 

akan berdjoeang disampingnja, 
manakala Perantjis maoe ber 
djoeang, Poen Sovjet akan maoe 
menetapi perdjandjian dengan 
Tsj Slowakia. kalau Perantjis 

      

    poen berboeat begitoe djoega. 

  

Pa an Paris. 

'Reuter dari Praag 20 September 

rintah mengirimkan notanja kepada 
manteri menteri Perantjis dan Ingge- 
ris, dengan mendjelaskan, sikap apa 

jang diambil oleh pemerintah Praag 
terhadap oesoel2 Paris dan Londen. 

Kemoedian makloemat itoe menam 
bah lagi, bahwa sikap jang diambil 
olehnja itoe akan menjiptakan ke- 
moengkinan oentoek lebih djaoeh me 

ngadakan pembitjaraan diplomatik 

jang bersifat ingin damai, jg selaloe 
ditoendjoekkan oleh pemerentah Praag. 

Situasi amat genting . 

Lebih landjoet koresponden Reuter 
bisa mewartakan, bahwa dalam prin 
sip Praag soeka menerima oesoel oesoel 
Inggeris Perantjis, tetapi ada djoega 
jg ia sendiri haroes adjoekan kepada 

'kedoea negeri itoe. Katanja situasi 
kini adalah amat genting. 

| Soerat Attlee kepada Chamberlain 

dalam Lagerhuis, telah menoelis goe- 

njinja: 
| “Berhoeboeng dengan oesoel2 jang 
dimadjoekan oleh Inggeris dan Peran 
ijis kepada Tsj Slowakia, maka per 
loelah lebih doeloe pemerintah Inggeris 
minta keterangan dan pendapat par- 
lement Inggeris, djangan sampai di 

Itoenda lagi. : » 

Sebab hal ini berhoeboeng dengan 

akan petjahnja Tsj Slowakia oleh pe- 

wmimpin Djerman, dan berho-boeng 
dengan ini tidak boleh tidak tentoe 

|lah negeri kita akan ikoet menang- 

| Ambassadeur Polen mengoendjoengi 
' Hitler 

#5 Reuter dari Berlin, 20 Sept. menga 

| 

rat kepada premier Ohamberlain. Boe 

1 |goeng djoega soal soal batas di Ero| 

eman |(pah, jang moengkin djadi akan me 

jang | njebabkan Inggeris berboeat kesalahan 

2g | Itoelah perloenja minta pendapat par 
£ |lement doeloe", 

sa 

- e 4 £ 

Muasolini bangga dan sombong 

Reuter dari Rome 20 Sept, menga 
barkap, bahwa pada malam itoe Be- 
nito Duce Mussolivi disamboet dengan 
kegembiraan di Udine. Dan iapoer 

berpidatolah, dengan tidak menjing 

goeng, situasi internasional, berten 

tangan dengan apa jang orang men 
doeganja, 

Duce itoe menerangkan, bahwa 

Itali kini koeat dan sentausa dilaoetan, 

darat dan oedara, sebagai beloem per 

nah terdjadi moela moela, 
Kemoedian dikatakan poela, bah 

wa rakjat Itali pada 16 tahoen jl. de 

ngan tenang menghadapi semoeanja. 

Oleh karena itoe tidak perloe lagi na 
sehat oentoek mempertahankan kete 

nangan 'itoe, (Kalimat Ini sebagai 

pendjelasan kepada pidato Daladier 
jang baroe baroe ini jang mengata 

kan soepaja pendoedoek Perantjis te 
nang djoega). 

16 tahoen jl. kita berdjalan ke-Rome 

sebagai permoelaan kemenangan fas- 
cis). Dan ditahoen tahoen j,a.d. kita 

poen akan bisa menahan kita", 

Oleh oleh Imredy dari sang 
Hitler, 

Reuter dari Boedapest 20 September 
mengabarkan, bahwa Imredy telah 
kembali di Hongaria setelah ia me 
ngoendjoengi dan bermoerjwarah de 
ngan Hitler, sedang ia menerangkan, 

seloek beloeknja di Tsj Slowakia. 

itoe. 

Polen mints daerahnja kembali 

Press demikian : 

ggeris - 
oek sadjalah kamoe! kata Londen-Paris 

(IRomemarsch pada 28 October 1922|ment Inggeris dalam menghadapi 

berdjalan meninggalkan Rome. Hal 
ini beloem selesai dan tidak seorang 

bahwa ia telah mengetahoei benar2 

Lebih landjoet ia menerangkan, bah 
wa Hitler sanggoep akan membantoe 
orang orang bangsa Hongarjang ada 
di Tsj Slowakia jaug menghendaki 
»hak mengatoer diri sendiri“ jang 
akan direboet dengan perdjoeangan 

“Idjelaskan apa apa didepan anggauta 

'United Press dari Warschau 20 
Sept memberitakan, bahwa djoeroe 
bitjara pada ministerie oeroesan 
loear negeri telah memberi ketera 
ngan kepada koresponden United 

»Polen tidak akan 'mengakoei 
pometjahan masjaalah Taj Slowakia, 
kalau dalam pemetjahan masjaalah 

Perantjis 

kan kembali kepada Polen. Djoeroe 
bitjara itoe menambah lagi, bahwa 
Polen akan menolak segala rentja 

na jang mengenai daerah daerah 
kanton atau autonomie". 

Nota Praag menolak oesoel 
Inggeris Perantijis 

Reuter dari Paris 20 Sept mengabar 
kan bahwa dalam nota kepada Inggeris 
dan -Perantjis pemerentah Praag me 
nerapngkan, bahwa Praag tidak bisa 

' Harga lossenummer 10 cent 

Ingatlah akan mata toean wang 
djangan dibosang-boeang. 

  

Lampoe jang hemat. 
  akan menerima oesoel oesoel kedoea 

negeri itoe, karena dalam memadjoe 

kan oesoel oesoel itoe tidak diminta 
persetoedjoean Praag. Poen pemeren- |: 
tah Praag meminta soepaja perselisihan 
Djerman — Tsj Slowakia ini akan di 
madjoekan depan kehakiman(arbitrage) 
sepandjang perdjandjien dalam 1926. 

Praag dinasehatikan toendoek 
, sadja |! 

Reuter dari Londen 20 Sept me 
“ngabarkan, bahwa pada tg 21 Sept 
kepada gezant gezant Inggeris dan 
Perantjis dikirimkan instruksi soepa 
ja malam hari soeka mengoendjoengi 
menteri. oeroesan loear negeri Tsj, 
Slowakia. Perloenja soepaja memberi 
nasehat kepada pemerentah Tjs Slo 
wakia soepaja Praag soeka sadja me 
nerima oesoel oesoel Inggeris dan| 
Perintjis itoe, karena tempohnja 
menghendakinja. 

Aksi militer Djerman makin 
bertambah 

Havas dari Londen 20 Sept. menga 
barkan, bahwa disini kelihatannja ham 
pir penostoepan minggoe aksi militer 
Djerman makin besar, Maksoed aksi 
itoe oentoek mengantjam Praag, kalau 
Praag tidak mengoebah sikapnja. 

Katanja soedah ada pemoesatan 
divisie Djerman 13 djoemlahnja sepan 
djang batas Tsj Slowakia. 

Djawab Ohamberlain kepada 
soerat Attlee. 

Reuter dari Londen 20 September 
mengabarkan, bahwa premier Cham 
berlain telah mendjawab soerat jang 
dikirimkan oleh Attlee, anggauta par 
lement, Djawab itoe menerangkan 
bahwa soedah barang tentoe jang pe 
merentah Inggeris akan minta perse 
toedjoean lebih doeloe kepada parle 

situasi internasional, 
Memang selaloe memperhatikan s0e 

ara parlement setoedjoe atau tidaknja 
tentang apa jang akan didjalankan 
oleh pemerentah. 

Lebih landjoet ditambah poela, bab 
wa pada waktoe ini masih banjak soal 
jang akan dibereskan dengan damai 
sedapat moengkin, Dan kalau tidak di 
lakoekan dengan berhati hati amat, 
maka moengkin djadi akan berakibat 
berbahaja. s 

Akan mengoempoelkan Lagerhuis 
pada waktoe ini dan menjampaikan 
socrat kepada saja oentoek mende 
ngarkan debat debat dalam Lagerhuis 
amat soekarlah bagi saja, sedang pen 
bitjaraan kini masih berdjalan. Akan 
tetapi dalam pada itoe akan diambil 
tindakan tindakan oentoek mengada 
kan sidang jang chossoes, setelah ke 
adaan agak sedikit baik jang memberi 
kesempatan kepada saja oeutoek men 

  Ringkas 
Serangan dari oedara 

  Penting 

Pertjobaan di Ma- 
dioen dan Tjilatjap 

Moplai tanggal 21 September 
sampai tanggal 26 September j, 
a. d:. diresidensi Banjoemas dan 
Madioen akan diadakan pertjo 
baan mendjaga diri kalau ada 
serangan dari oedara. Pertjobaan 
itoe akan diadakan dengan loeas 
sekali, 

Di Tjilatjap dan Madioen, ka 
pal terbang akan tiba tiba menje 
rang, baik pada tengah hari 
maoegpoen pada malam hari. Oen 
toek maksoed itoe angkatan oe 
dara soedah rela memberi ban 
toean, 

Pertjobaan itoe boekan dike 
doea tempat itoe sadja, tetapi di 
seloereeh daerah residensi Banjoe 
mas dan residensi Tjilatjap, ka 
rena diseloeroeh daerah itoe akan 
disoeroeh gelap, kalau ada sera 
ngan dari oedara. 

Menoeroet pendengaran kita 
toean F, A. 5. Droasaers, Direc- 
teur Departement BB. akan per 

“gi ke Madioen pada penghabisan 
minggoe ini, karena hendak me 
lihat dengan mata sendiri, bagai 
magma djadinja pertjobaan itoe. 

Dr Ratulangi dan Moe- 
hammadijah, 

Karena adanja berita dalam 
beberapa harian jang menjang 
koet dirinja Dr, Ratulangi, jalah 
dengan keangkatan beliau se 
bagai directeur pergoeroean Me 
nengah MD, maka jg tersangkoet 
dalam bal ini Dr. Ratulangi, 
minta kepada Aneta soepaja 
diterangkan, bahwa sekali masa 
beliau beuar diminta dari fihak 
Moehammadijah oentoek pang 
koe djabatan terseboet, tetapi di 
djawab bahwa oleh karena pe 
kerdja'an tidak dapat menerima 
nja. (ANBTA). 

3 5 

Freule van Starkenborgh 

Kenegeri Belanda. 

Dikabarkan kepada Aneta, 
bahwa freule Van Starkenborgh 
jang tertoea nanti tanggal 27 

. dari KLM. berangkat ke negeri 
Belanda: 

Dikabarkan lebih landjoet, bah 
wa beliau boeat sementara wak 
toe akan tinggal di Holland, 

B
e
a
n
 

  

Oct, jad. dengan mesin terbang |.     Lagerhuis, 

Chamberlain ke Djerman hari 
Kemis 

United Press dari Londen 20 Sept. 
mengabarkan, bahwa dengan opisil 
telah dioemoemkan, bahwa premier 
Ohamberlain akan mengoendjeengi 
Hitler lagi nanti,tanggal 22 Sept hari         rkoem 

i ondza, 

  

   
   

i koalisi (perga| ' Reul 
San lagi diroemah|barkan, bahwa ambassadeur Polen si 

ang ini telah mengoendjoengi Hitler, itoe daerah Teschen tidak dipoelang 
Kemis, djam 3 sore di Godesberg. 

  

Sekolahan2 diboeka lagi 

DiDen Haag 

Den Haag, 20 Sept. (Aneta- A, 
N,P): Sekolahan, oentoek anak anak 
dan tempat tempat memelihara anak 
anak jang pada ketika ditoetoep oleh 
karena berdjangkitnja kinderverlam- 
mjing, soedah diboeka lagi.   
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nesia dan Currcio. « 

Bagian pertawa lengkap, memoeas- 

kan. Ma'loem, disitoe didapa p: 

    
   

   

   ti beberapa 
pencendjoek djslan tentang sikap Pe-| 
merentah Agoeng terhadap kepenti 

ngan Nederland di Nederland, Bsekan 

kah dalam bagian itoe antara lain lain 

| Gibitjarakan soal soal: 
    

   

  

  

  

  

   

a. penganggoeran, djoega pengang| 

| b. oesaha oentoek mengoerangi atau | 
membasmi penganggoeran tadi. 

o. Gitu” an uke hn 
d. perobahan belasting, belasting- 

berkiaakag TE Te al 

e. landbouw.. 

Djadi, soenggoehpoen tidak kom: 
    pinta dalam pidato jang mengenai 

Nederland itoe didapati daftar oesaha, 
bagaimana dan betapa orang hendak 
Se ketbg kan beptiingan Noderland 

Diftar ossaha seroepa itoe tidak di 
dapati pada bagian pidato jang me- 
'ngenai Indonesia. Padahal djoega 
Indonesia mempoenjai werklooeheid- 
vraagetuk, soal penganggoeran toea 
moeda, lelaki-perempoean, soal natio- 
pale nijverheid, soal landbouw, soal 
pembelaan negeri, soal  perobahan 
belasting deb-nja, 

Dari itoe ra'jat 
mengetahoei betapa sikap Pemerintah 
Agoeng terhadap kepentingan kepen- 
tingan Indonesia. Dan salah seboeah 
'djalan jang sebaik-baiknja ialah de- 
ngan perantaraan Troonrede itoe, 

Karena selama Indonesia diperintab 
oleh dan dari Nederland, selama itoe 
Troonrede adalah satoe-satoenja pida- 

to jang dapat kita pakai sebagai pe- 
doman oentoek mengenali beleid Pe- 
merentah jang sebenar-benarnja. 

Dari itoe kita sesalkan, bahwa ke- 

pentingan Indonesia tidak mendapat 
perhatian sebagaimana mestinja da- 
lam Troonredeitoe. 
Sepandjang faham kita, djoestroe 

oedara politik internasional mendoeng, 

djoestroe negeri-negeri diktator seper- 
ti Djerman, Itali, Djepang meraoeng 
oentosk mendapat kolonie, soenggoeh 
pada tempatnja, djika dalam Troon-) 
rede itoe dimadjoekan sedikit pedoman 
tentang perobahan, herziening dari 
perhoeboengan politik, staatkuudige 
verhouding autara Nederland dan In- 

Pa donesia, oempamavnja berhoeboeng 
dengan adanja petitie Soetardjo. Poen 

| soal militie osotoek anak negeri pa- 
toet djoega mendjadi isi dari Troon- 
rede, jaitoe berhoeboeng dengan soal 
defensie. : 
Pendek kata :isi Troonrede 'itoe ti- 

dak tjotjok dengan keboetoehan Ne-| 
derland oentoek menjelamatkan diri | 

onie dari negeri ne | 
dalam ana 

| tan kebaoesan kol 
geri jang koent dan koecasa akan 

| tetapi tidak atau sedikit mempoenjai | 
tanah djadjahan seperti 
Itali dan Djepang. 

Orang djangan salah faham! 
Kita boekan seorang jang melihat 

| momok pada siang hari. Djaoeh dari 
itoe! Tjoema sadja, kita akan berdo 
sa, djika disini kita tidak memperi 
ngatkan, soepaja Nederland meme- 
noehi kewadjibannja terhadap Indo- 

| nesia jaitoe: tidak lagi meng-emban 
Indonesia selakoe baji dalam selan- 
dang, akan tetapi memberikan kepa| 
danja kedoedoekan berdiri sendiri! 

Itoelah recept jang sebaik baiknja | 
boeat Nederiand dan Indonesia dalem 
menghadapi gelombang laoetan keha 

“oesan tanah djadjahan (kolonien- 
honger) dari negeri negeri jang koeat 
dad. koeasa tadil 
“Nederland meng-emban baji Indo 

nesia lemah, akan tetapi Nederland| 
berpimpinan tangan dengan Indonesia 
jang berkedoedoekan berdiri sendiri 
koeat ! R3 : 

Dari itoe: 

Djerman, 

perhatian Nedertand 3 
', i# haroesnja dipoesatkan pada pemberi 

an kedoeioekan berdiri sendiri itee 
kepada Indonesia, paling sedikitnja 

seperti dimaksoedkan oleh petitie— 
Ssetardijo ! ': 

MT,     

Indonesia tbehak 

Inah diwartakan. Kini di 

  

il mpAK TERBIT 
& 6 $ Berhoeboeng dengan Mi'radj Nabi 

“| MoehammadSalallahoe alaihi wasallam 
maka besok hari Kemis, tanggal 22 
September 1938 ek. kita tidak terbit 

| Kiranja mendjadi perma'loeman djoea 

bagi sidang pembatj : dan adverteerders 

'Jadanja. 

Perajaan Ne: 

“Rapat comite cemoem 
dan pengoeroea. 

'-| Pada bari Rebo malam Kemis tang 
“Igal 21—22 boelan ini Hoofdcomite 
Imengoendang sekalian anggota comite 

“Idan pengoeroes VIJ oentoek meng 
hadliri rapat jang diadakan diclubhuis 
»Bvedi Banten“, moelai 7.30. 

Jang akan dibitjarakan jaitoe segala 
persediaan oentoek persjaan pada tang 
gal 24—25 jang akan datang di Gang 
Kenari dan lain lain, Pa dani 

Tentang perledekan di fabriek 
petasan - 5 

Korbannja meninggal 
| Menjamboeng berita kemarin ten 

tang perledakan pabrik mertjon dapat 
didjelaskan disini, bahwa perledakau 

— Titoe terdjadi, waktoe perempoean Ijab 

dengan menggoenakan sematjam tjo- 

(djadi boskan di afdeeling toemboek 
obat). Sebab apa meledak, hingga kini 

belsem bisa diketahosi, poen Ijah be 
loem fsampai bisa didengar telah me 

loeka jang terhebat kaki dan tangan 
nja terpoetoes poetoes, djadi tidak ter 
pisah seperti jaog diwartakan. 
'Menoeroet pendoegaan Ingenieur 

dari Veiligheidstoez cht jang melakoe 
kan pemeriksaan boeat sementara, ke 
tjelakaan itoe boleh djadi ditimboel 
kan oleh oedara jang terlaloe panas. 

Boleh ditambabkan disini, babwa 
loods dimana perempoean itoe beker- 
dja ambroek oleh peledakan itoe, se 
dang djaoehnja dengan lain lain loods 
antara 5 meter sebagai ditetapkan 
oleh Veiligheidstorzicht poen orang 
jang bekerdja hanja seorang. 

Seorang lagi nama Ijang, seorang 
lelaki jang kemaren dinjatakan ha- 
ngoes,ia berloeka sebab potongan ziak 
jang terpental ia datang ke tempat 
perempoean Ijah bekerdja oentoek me 
minta obat sebab kehabisan. Selain 
dari kedoea itoe jang djadi korban, 
disampaixan berita, bahwa korban Ia 
in ta” didapatkan. — 

Tentang terkandasnja , Welcombe.“ 

51 2 Tiba di Priok. 
| Menjamboeng berita tentang terkan 

dasnja , Welcombe” dalam lembaran 
ketiga bari ini, lebih landjoet berita 
jang acbir menjatakan, bahwa malam 
jang laloe , Weloombe” telah sampai 
di Priok atas pertolongannja kaps!2 
penjeret kepoenjaan ,Niehm“ jalah 
#Kraus", ,Pief“ dan Teddy. 
Dengan hasil jang menjenangkan 

setelsh moeat2an itoe terbongkar, di 
mesatkan kembali. Pa ah 

Lagi lagi wang kertas f 5 palsoe 

Dalam tempo acbir2 ini, banjak se 
kali dil-ksekan pertjobaan penjiaran 
wang kertas palsoe dari f 5.— 

Beberapa bari jbl telah dapat dibe3 
lag selembar wang kertas f 5 palsoe 
dipostkantoor Mr. Cornelis seperti per 

J. vasche 
Bank telah diterima diantaranja terda 
pat selembar wang kertas palsoe djoe 
ga dari lima roepiah dari seorang 
saudagar Tionghoa. Wang kertas itoe 
memakai serie uummer CS. 07605 jg 
|oleh Politis sedang dioesoet, : Ba AN 

Peringatan Mi'radj Nabi oleh P. A.i 

Tjabang Djakarta. 
Pada nanti bari Rebo malam Kemis 

jad, PAI tjabang Djakarta akan me 
langsoeogkan perajaan Mi'radj Nabi 
Besar oentoek anggautanja dan jang 
dicendang. $ 
Perajaan mi'radj ini akan diadakan 

digedeng PAI Kramat Barooweg 4 
moelai djam 8 malam. 

Antara lain jang akan berbitjara 
ialah toean Ali Assagaf dan Nasaroe 
din Latif. ( 

—— 9 — 

Kepoeterian Obor Pemoeda 
, Djaskarte, 

Pada hari Minggoe jg ialoe Kepoe 
terian Obor Pemoeda Djakarta jalah 
tjabang kepseterian dari perkoempoe 
lan pemoeda Indonesia di Djakarta 
Obor Pemoeda telah mengadakan   
,Kookles boeat anggota anggotanja di 

MH Isoedah liboeran besar dan dihadiri 
oleh 30 anggota. 

sedang memasoekkan bengaalseh licbt 

rong dan disodok sodok perlahan la- 
ban memakai alat penjodok koeningau, 

noetoep mata boeat selamanja, Ia ber 

Ibawah pimpinan Ketosa dan Wakil 
'ketoeanja diroemah tosan Halimoen 

“Idi Petodjo. 
Koskles ini jalah jang pertama se 

2 

Sorenja diadakan djamoean dan me 
ngoendang segenap anggota Obor Pe 
moeda, La Da EN 

Disini dapat kita lihat, bahwa Poe 
teri kita jang "ENI serba modern 
tahoe dengan kewadjiban mereka, ja- 
lah boekannja didepan rapat rapat, di 
korfbalveld, di tennisbaan dabnja, 
djoega mengoeroes roemah tangga. 

Moga moga tjita tjita Kepoeterian 

diijadikan salah satoe tjita tjita sege 
nap perkoempoelan Pemoeda Indone 
sia hendaknja. 

Bapa PAT 
Toean AR Baswedan 

Soedah beberapa bari ini toean AR 
Baswedan kembali di Djakarta dari 
perdjalanannja mengelilingi poelsu 

Djawa, seperti jang bertoeroet tosroet 
beritanja termoeat dalam soerat kabar 
ini. Ia | 

Kabarnja tosan AR Baswedan disi 
ni tidak akan berdiam lama, karena 

akan melandjoetkan perdjalanannja ke 
Celebes dan Kalimantan (Borneo) — 

Seperti. diketahoei, bahwa selama 
doea boelan jang laloe toean AR Bas 
wedan sebagai leider dari Depro- 

pen PAI telah mengelilingi Djawa, 

maka berdiamnja di Djakarta selain 
mengaso boeat sementara, djoepa a 
kan mengadakan persediaan persedia 

an oentoek conferentie Besar jang a- 
kan diadakan oleh PAI nanti pada ki 

ra kira boelan November jad. di Solo 
Selama toean AR Baswedan di Dja 

karta, maka segala adres soerat me 
ojoerat harap diadreskan ke Kramat 
Baroeweg 4 Batavia Centrum. 

Seorang Hoofdagent dapat tjelaka 

Di djalan schoolweg Pasar Baroe, 
kemaren telah terdjadi ketjelakaan 
ngeri. Toean WSL,. Volb seorang 
hoofdagent politie jang sedang me 
ogendarai otorfiets hendak membe 
lok ke Goenoeng Sahari telah . menoe 
broek satoe deeleman, 
Toebroekan itoe terdjadi begitoe ke 

ras, oedjoeng boom deeleman itoe te 

lah mengenai dadanja Hovfdagent teb 
hingga terlontar dan pangsan. Dengan 
tjepat bamba wet itoe dibawa ke CBZ 

konon chabarnja sangat mengoeatir 
kan oentoek djiwanja. (Rep.| 

Moebil berening disoengsi Antjol 

Karena soepir 
1 ngantoek 

Tadi pagi ada moebil jang diken 
darai oleh seorang B.landa jang me 
ncedjoe ke Tg Priok dan antara Antjol 
dan Soengai Tirem telah masoek ke 
dalam soengai Aatjol, hingga pencem 
pangnja diangkoet ke OBZ, sedang 
soepirvja ditahan dikantor polisi kare 
na disangka, bahwa ia ngautoek waktoe 
ia mendjalankan moebi! itoe, 

— 

Itoe penipse jeng mengakoe 
doekoen 

Beloem selang lama pernah diberi 
takan oleh politis Meester Cornelis 
telah ditangkap seurang bangsa Am 
bon nama M. Lapulusa dengan meng 
goenakan kedoekeenannja telah meni 
poe tosan Lausaunier dan tosan G. 
Tandaiers. 

Oikh Landraad Meester Cornelis 
perkara ini telah diperiksa. Bermoela 
terdakwa tjoba. moengkir telah meni 
poe dan mengakosi ia memindjam. 
Tepi toean toean Laussunier dan G 
Tendaiers memberatkan, dan toetoer 
kan tjaranja penipoean itoe dilakoe 
kan, -. 

Saksi pertama menjatakan, sebe- 
loem ia ditipoe, ia poenja isteri da 
pat sakit, kepada terdakwa memang 
ia kensl, dan terdakwa menjanggoepi 

bisa menjemboehkan sebab katanja 
ia doekoen. 

Ketika -itoe ia dipintakan oeang 
f2,—, ketjoeali itoe oeang ke esokan 
hsrinja terdakwa datang dengan menja 
taken ada keperloean memindjam hor 
loge dengan rantai mas. Dari sebab 
isterinja sedang diobati oleh terdakwa, 
oentoek menoiak ia merasa maloe, 
Hingga beberapa hari terdakwa ta' 
datang lagi, dengan ini kedjadian ba 
ros ia mengerti kena ketipoe, 

Saksi kedoea poen toetoerkan, ia 
pernah tertipoe oeang f 2,— djoega 
oleh terdakwa, dengan mengakous di 
perintah oleh saksi pertama oentoek 
membeli obat. 

Beberapa saksi poela di hadapkan, 
achirnja terdakwa dihoekoem satoe 
tahoen. (Rep.). 

I Menaikkan ,molo" dari Pendopo 
Persatoean Taman- Siswa 

Dari Bad. Peng M Loehoer, Mata 
ram kita menerima berita sebagai be 
rikoet : 

Molo, jaitoe gelegar(balok) jg paling 
diatas dari Pendopo Persatoean Ta   

    

Obor Pemoeda jini akan ditjonto dan) 

  

Berhoeboeng dengan pemboekaan 
Staten-Generaal, kemarin tevgah hari 
poekoel satoe, Seri Baginda Mahara 
dja Ratoe Wilhelmina didalam Ridder 
zaal di Den Haag telah berkenan me 
ngoetjapkan chotbak sebagai berikoet: 

  
Seri Baginda Maharadja Wilhelmina 

»Didalam sa'at permoelaan tahoen 
bersidang bagi melandjoetkan peker 
djaan Toean, terlebih dahoelee Kami 
ada hadjat melahirkan rasa. sjoekoer 
dan terima kasih Karsi kepada sege 
asp Ra'jat Kami dari segala Japisan 
jg didalam beberapa pekan jg achir2 
ini melahirkan rasa tiinta dan setia 
terhadap kepada Kami dan Keloearga 
Kami, Kemoedian itoe tidak akan ter 
loepa bagi Kami selama lamanja. 

Pada tahoen jang laloe kami mem 
beranikan diri melahirkan” 'pengbara 
pan akan adanja perbaikan keadaan 
Ezronomi Negeri, tetapi perdjalanan 
keadaan sedjak sa'at itoe roeparja 
beloem dapat membikin terkaboelnja 
harapan itoe. Bstoel penganggoeran 
sedjak sa'at itoe agak berkoerang, teta 
pi pada oemoemnja harapan harspan 
ekonomi tidak begitoe menjenangkan 
sebagai keadaan doeloe doeloe. 

Keadaan inilah menjebabkan pebak 
Pemerintah kini menghadapi perta- 
ujaan, apakah gerangan jang perloe 
dilakoekan goena menghidoep hidoep 
kan kebidoepan perniagaan dan per 
oesahaan, demikian poela kesempatan 
beroleh pekerdjaan jang lebih loeas 
lagi bagi orang banjak dari antara 
ra'jat, 

Menilik kepada bal ini, akan dila 
koekan persediaan2 jg tertentoe bagi 
memedjoekan pengeloearan hasil2 (pro 
ducten) kita, sedang oentoek beberapa 

kan peroebahan tarief jang bersifat 
pelindoeng. Djoega akan diperhatikan 
senantiasa kepada kesoeboeran jg le 
bih djaceh atas peroesahaan nijverheid 
nasional! dan kepada kepentingan per 
lajaran. 

Djika boleh diharapkan hasil baik 
daripada segala langkah ini atas ke 
sempatan bekerdja, maka disamping 
itoepoen hendak dilandjoetkan poela 
oesaha bagi membasmi pengang- 
goeran. 

Teroetama sekali akan diperloeaskan 
dalam peratoeran bekerdja, jang kira 
sja dapat membantoe lebih besarnja 
tenaga boemi kita goena memboeka 
djalan pekerdjaan lebih lebar dan te 
tap. Kelandjostau pekerdjaan memper 
kering N. O. polder, dan persediaan2 
menoetoep danau Ysel akan dilakoe 
kan dengan tenaga lebih koeat lagi 

Soepaja melenjapkan pengaroeh2 
jang menghambat oesaha membasmi 
penganggoeran, maka kelak akan sam 
pai kepada Toean oesoe12 jang bersifat 
pemberian hoeko:m. 
Penganggoeran jang menindas doe 

via pemoeda mendapat perhatian ter 

peroesahaan2 sedang disiapkan tindaf 

   
     

” Chotbah: Baginda 
istimewa dari pehak Pemerintah : tin 
dakan2 boeat memeranginja dengan 
lebih keras soedah dipersiapkan. 

Sangat memoeaskan —adalah per 
hoeboengan Nederland dengan lain 
lain keradjaan jang tetap bersahaba 
tan, tiada eebahnja meskipuen oedara 
sangat pelik ini, Pemerintah tetap 
berdjags,sehingga kedoedoekan Neder 
land: masih “sama dengan sediakala, 
disebabkan dengan tegoeh memegangi 
sikap politik kemerdekaan sendiri, 

Bagi itov masih diterangkan poela 
oesaba jang diniatkan, ja'ni memper | 
koeat tenaga pembelaan Negeri. 
Keadaan -finarcien - cemoem - masih 
tetapmeminta perhatian jg soenggoeh2 
dan memboetoehi pembatasan sebe 
sar besar terhadap pengeloearanrja. - 
Hal ini lebih perloe lagi, karena pe 
ngoerbanan2, jang diberikan dalam 
keadaan jang sekarang ini bosat ke : 
perloean pendjagaan negeri, demikian 
poela pengosrbanan “ pengoerbanan — 
hsrta bagi pembasmian penganggoeran 
bagi membikin ringan akibatoja soe 
dah sedjak tahoen dilakoekan dan 
akan poela menghendaki sjarat berat 
lagi kepada kas kas poeblik, 

Tetapi pengorbanan jang lebih be 
sar masih sangat perloe bagi kepenti 
ngan 'jang tidak boleh ketinggalan 
centoek kehidoepan ra'jat ini, dan 

jang haroes dipergosnakan dengan 
tjara jang sebaik baiknja, 

Oesoel oesoel jg mengenai seroean 
kepada segenap ra'jat oentoek mem- 
persembahkan pangoerbanan sebesar 
moengkin bagi keperlosan nasionalnja, 
tidak akan lama lagi akan sampaike 
pada Toean, 

Ada dikandoeng makeoed, soepaja 
pada tindakan itoe dihoeboengkan poe 
la dengan oesoeloesoel peroebahan. 
padjak, soepaja bisa didapat pembaha 
gian jang lebih adil atas tekenan pa 
djak, dan sedapat #moengtin menjir 
nskan halangan halangan terhadap 
berloeaenja kesempatan bekerdja di 
dalam belasting itoe. 

Berboeboeng dengan keadaan, bah 
wa peroebahan peroebahan didalam 
perhoeboengan ekonomis dikalangan 
pertanian kian lama kian bersifat te 
tap, maka sangat dipoedjikan, soepa 
ja pada tindakan tindakan jang diam 
bil itoe didasari organisasi, dimana 
teroetama sekali haroes diperhatikan 
oesaba memperiahankan verantwoor 
delijrheid seniiri jang termasoek per 
besahaan peroesahaan tani, 

Kalau Cura510 tetap poeas terhadap 
kemadjosan negeri dan keadaan finan 
cien Suriname. menoendjoekkan “per 
baikan, djatoehnja conjunctuur dalam 
tahoen jl, tidak lodpa meninggalkan 
peogaroeh jang tidak baik atas kea 
daan ekonowi dan fiaancien cemoem 
dari Hindia Nederland. 

Dengan rasa bersjoekoer poela, Ka 
mi menjatakan terima kasih poela atas 
tjaranja tentara Darat dan Laost, de 
mikian poela amtenar amtenar dalam 
djabatan. burgerlijk melakoekan kewa 
djibaunja. 

Meskipoen bheleid financien jang sa 
ngat hati hati, maka negeri masih te 
tap membsetoehkan selandjoetnja oe- 
saba memperloeas dasar ekonomi ne 
geri, 

Tjara mengatoer pendjagaan negeri 
di Hindia Nederland, baik didarat 
maoceposn dilaostan, jg meminta pe 
ngoerbanan beratdari perbendaharaan 
mendapat perhatian kekal dari pehak 
Pemerentab. 
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Djoega dalam tahoen-sidang jang 

akan datang ditoentoet pekerdjaan 
dan perhatian banjak dari pehak pe 
merintaban dan Staten-Generaal, De 
ugan kejakinan bahwa segala peker 
djaan itoe dapat dilakoekan dengan 
tjara pekerdjaan bersama sama dan 
dengan do'a moedah2an Toehan jang 
Mahakoeasa mengaroeniakan tenaga 
dan ilmoe jang perlne, maka Kami 
boeka sidang Staten Gen. inis, 

  

man-Siswa akan dinaikkan pada hari 
Selasa Kliwon tg 27 September 1938 
poekoel 7 45 pagi. 

Berhoeboeng dengan itoe pada ma 
lampja hari Senin malam Selasa akan 
diadakan tahlil, 

mendfioss 

Kabar “Penolong Bahaja Kebakaran” 
Betawi 

Bestuur. menoelis: 
Oleh Toean2 Tjiam Kiem Host, 

Khouw Keng Tjiong dan Rd. Saeroen, 
koetika ddo. 18 ini .boelan djam 1 
lohor, di Nieuw Tanah Tinggiweg.te 
leh diatoer pembagian amal  oentoek 
korban korban kebakaran di Nieuw 
Tanah Tinggiweg, Batavia O: 

Bagi korban? Tionghoa f 41,80 
Indonesier » 12,175 

Djadinja: f 84,25 

Pada Toean Jech Saleh Chalifah 
jang telah kasih pakai ia poenja satoe 

» "   
  

roemah petak boeat sekian hari lama 
nja dengan prodeo, pada beberapa 
korban kebakaran tsb, dengan ini di 
atoerkan barjak banjak terima kasih, 

ig we 

Seorang djoernalis dalam 
peperangan, 

Kini moesimnja peperangan. Spanjol 
hiboek pikoek pereboetan pemerenta- 
han. Tiongkok dan Djepang jg pertama, E 
membela hak pertoean dinegerinja sen 
diri. Awan Europa makin lama makin A.A 
keroeh, moengkia menimboelkan pem 
bentrokan  diseloeroeh. benoea, ja i 
seloeroeh doenia. Re 

Pembatja saban hari dibidangi ka 
bar kawat goal peperangan itoe. Ka 
bar sematjam diatas diperoleh Djoer 
nalis djoernalis jang sengadja dioetoes 
menjaksikan dengan mata sendiri, 
Peri kehidoepan djoernalis dalam pe : 1 

  

  perangan meminta ketjakapan jang 

 



   
    

      Posaskah cemoem me 

    

  

   

tentang. perang? Am 
iranja menjaksi i 

gah perkasa, p 
erdjaan djoerna 

ngan. Kebetoe 
bagi oemoem 1 

    

    
   

  

     

k oesih kiranja poeblik dil 
n legi, tjeritera dan pemain 

£ 

  
  

Bata” dan pegowainja 

erspa bselan jl, ek kita soe 
“berita jang menjatakan 

sadaan keadaan dipaberik se 
af didalam kota ini. 
ara lain lain dinjatakan bahwa 

      

    

   

disitos bekerdja mati matic 

sbihi. waktoe, Kaka 
  

     

   h 

setiap hari“ tidak didapati roepa 
“ ataupoen ,enam djam ker 

setiap 
a didalam kamobesnja Bata". 

        

      
   

             506 panah tidak selamanja dapat 
ang", boektinja pegawai Bata" 

  
   
    

   
   
   

  

Gea tankan “agil mengenal Sa 
     

  

idasarkan kemalasan kasem boe 
eh, dan tidak poela beralasan ingio 
ngan bekerdja dengan oepah besar, 

pi kesemoeanja itoe bagi mendjaga 

   

    
     

   innja dan goena 
snak si boeroeh tadi.    

    

   

Sebab, dengan adanja ,waktoe ker 
4 jang melampaui batas, dari djam 

igga djam 10 malam misal 
oeroeh tak sempat bergaoel 
anaknja sendiri, | : 

  

   

    
    
     

    

3 pergi sebeloem anak bangoen, 
datang sesoedah avak tidoer. 

    

ngan kaoem iboe, padahal kaoem 
€ gsa Indonesia sebahegian be 

ak pandai dalam soal itoe. Me 

    

   a hanja pandai meroberi makan 
epi ta? depat disangkal. bab 
ian besar masih sanget awam 

: boedi pekerti, acnlag anak.j 
jak, djika anaknja menangis 

berkata , Heb, diam, ada | 
ada Belanda enz“ sering 

npai dewasa siansk tadi men 
nakoet,. .., takoet kepada po 

: tidak apaapa, dan takoet 
a orang Belanda jg sedang terta 

misalnja, 

Didalam ,HN,“ kita dapati berita 
erkenaan dengan soal diatas se 
berikoet : 

   
    
   

  

  

    

   
          
     

     

    

   

    

      
    

   ngenai nasib pegawai pegawai bang 
ga Indonesia dipaberik Bata" di Be- 
tawi. Atoeran bekerdja bagi bangsa 
Indonesia cemoemnja sangat boeroek 

Antara pengadoega-pengadoean 
| itoe ialah tentang lamanja pehak 

| pegawai haroes bekerdja, demikian 
. poela tentang sedikitnja hari liboer. 

| Pengadocan jang terpenting ia 
lah mengenai hal hal jang sangat 

    

    
    

  

   
   

  

     

  

tidak dikasih viij pada hari Selasa 
— tanggal 6 September 1938, padahal 

. hari itoe, bari perajaan bagi mem- 
“peringati bahwa Seri Baginda Ma- 

- haradja Ratoe tjoekoep 40 tahoen 
bertachta disinggasana Keradjaan, 

B:rhoeboeng dengan adanja pe 
ngadoean ini, maka arbeidsinspeksi 

    
    
   

       

    
   |. hadap bekerdjanja pegawai pegawa! 

—. Bata” coemoemnja.     

   

  

   
    

    

  

   

     

    
   
   
    
   

    
   

— Demikian kira-kira salinan berita 
“jang termoeat dalam H.N. itoe. 

Kita tidak hendak memboeat sam. 
boefan soeatoe apa, melainkan ingir 
tahoe hasil tindakan arbeidsinepeksi 

h kabar tentang keboeroekan itoe, 
hanja sezarang ini roepanja baharoe 
ada niat hendak melakookan onderzoek, 

Djika dnboeloe tidak mengambil 
poesing, mengapa sekarang'tegak mem 
erhatikan. Ne aan 

    

edah2an tidak hanja disebabkan 
| “tidak liboer pada hari besar", 

pi moedah2an disebabkan “keboe 
an keadaan" itoe sendiri, 

o'akan, moedah moedahan 
| itoe tidak terbatas kepada niat 
sadja, tetapi dilandjootkan kepada 

    

jan “| 

  

        

  

Pa ar 0001... . Itewaran Volkenbund oentoek toendoek kepada artikel 17 dari pada oen- 
mbojan ,delapan djam kerdja ve |dang oendang Perdjandjian Volkenbond berhoeboeng dengan pertikaian di 

ps Te P 

lebih singkat, tidaklah sekali| 

sehatan kaoem boeroeh lahir dan/ 2 

(kepentingan 

“Pp didikan anak harja terserah dij 

4 pandai membceaikan anak, | 

| Arbeidsiaspeksi telah menerimaj 
yengadoean jang patoet mendjadi| 

| perhatian, teroetama sekali jang mel 

jolok mata, ja'ni pegawai Bata' | 

|. akan melakoekan penjelidikan ter| 

'Timboelnja niat penjelidikan : itoe, | 

   
   

  

   
        

   

    
   

  

    
   

    

  

    

     

   
    

1 

    
   
olkembond contra Djepang 

Tiongkok ini. 
|. Kabinet Djepang akan 

   

  

   
perbatasan 

dari Kwangtsi, 

'Riwajat penoempaban darah paling bebst 

|. Yienschacheng dengan Hankow disebelah selatannja, danau danau di 
sebelah timoernja, goenoeng goenoeng disebelah oetaranja dan sebelah: barat 
ja, kini mendjadi tempat tonil penoempaban darah jang paling besar dan 
'perkel bian jang termasoek palirg hebat didalam tarich Tiongkok, 

Tisptiap serdadoe pembela tempat itoe (pehak Tionghoa) tidak sekali 
kali ada niat menjerahkan benteng jang hampir bampir moestshil dapat 
dirampas itoe, karena pada tempat itoelah tergantoeng nasib Hankow, 

 Tiongkox mendapat succes besar di Juichang 

Riwajat kepahlawanan jang 
: gilang gemilang 

Seorang kemendan jang memimpin 
Ppasoekan pasoekan Tionghoa jang ber 
kewadjiban membela Tienchiacheng 
dan jg terdiri dari serdadoe serdadue 
jang paling pandai dan paling lengkap 
'elat-alatnja berkata dengan peranta 
raan talipoen kepada pembesar pem 
besar di Haukow sebagai berikoet: 

|. “»Riwajitjang mengkissihkan hal 
gagah-beraninja serdadoe serdadoe 
saja di Tienchiacheng tidak akan 
membikin maloe, Tiap tiap orang 
dari mereka itoe sanggoep mati, 
roboh bersamasama robohnja ben 
teng bentengnja". 

Di Tiencbiacheng itos soongai Yang 
ize mengalir dengan aroes jg sangat 
deras melaloei djoerang jang sangat 
tjoeram, sedang “benteng benteng ter 
boeat daripada beton jg tahan bom. 

Selain daripadu itoe, benteng-ben 
teng itoepoen disertai meriam besar 
besar boeatan z1man sekarang, dan 
disitoepoen terdapat alat pertahanan 
di Soengai Yangizs jang terkoest. 

Di Huangehuan orang Tionghoa 
2 masih tegoeh 

Hankow, 20 Sept (Reuter). Dise 
belah dalam dari tembok tembok jg 
mendindingi kota Huangebuan 41 
Hovan Timoer pada ga'at ini terdjadi 
perkelahian perkelahian disepandjang 
djalanan djalanan raya. 

Disitoe Djepang ment oba bergerak 
teroes, ingin memotong djalanan kere 

Pehak Djepang Nak di 
cebelah oetara dalam kota Huangcuuan 
itoe, tetapi pebak Tionghoa mash 
tetap. mempertahankan diri disebelah 
selatan kota, demikan boenji berita 
jang diterima oleh Kwartier Militer 
Hankow dari medan perang. 

— Kemenangan pihak Djepang 
Tokio 20 Sspt. IDomeiJ: Menoeroet 

berita berita dari medan perdjoangan 
Itentara Djepang sebelah oetara sepan 

Idjang oedjoeng selatan dari Yangize, 
menjerboe teroes ke Sinuyang disector 
selatan dari djalanan sepoer Kena 
Hankow. Lebih landjoet dikabarkan, 
bahwa pihak Djepang mentjapai tem   jang njata.     

     

an goep mati roboh bersama2 : 
—.. robohnja benteng 

  

gchuan bahagian oetara ditangan : Djepang Ai 
  

P okio, 20 Sep. (Reuter). Didengar kabar, bahwa Djepang menolak 

mempeladjari peri keadaan ini besok pagi. 

"0. IVolkenbond akan menjelidiki soal gas ratjoen Pe 
Poern sin : 3) la ba inja peribahasa # : Sa Tan 5 5 1 Lan » 

NN aa Naa an dil  Geneve, 20 Sept. (Reuter), Didalam sidang komisi jang mengosroes 
| | tjaranja memakai sendjata, maka wakil Tiongkok memadjoekan 

at sedikit mendapat bari liboer,|cesoel oesoel seperti dibawah ini : 3 

Dl menahan boeat sementara (embargo) atas pengiriman ka 
| pal kapal oedara dan minjak ke Djepang: 

2. mengoetoes komisi netral ke Tiongkok bosat mengoem- 
poelkan boekti boekti bsrhbeboeng dengan pemakaian gas ratjoen 
dan penjerangan dengan bom kepada kota kota terboeka , 

- 8. komisi itoe hendaknja mempeladjari djoega semoea per 
kara jang berkenaan dengan perlarangan mempergoenakan tjara 
berperang dengan gas Jan tjara berperang dari oedara. 

Perkelahian goena mereboet Tienchiacheng, 3 

Hankow, 20 Sept, (Reuter). Pada sa'at ini sedang terbit pertaroe 
ngan mati matian goena memiliki Tienchiacheng jang letakoja ditepi vetara 
Tgn Yangtze, sebelah hilir Hankew. Aa 

Jrang Djepang mendesak kearah baratdaja menoedjoe Tienchiacheng 

jatas, pihak Tionghoa mentjoba dengan 
taapi Pinghan, sebelah oetara Hankow 

e, jang megkipoen soedah lama pel : 
'berhasil selalos dipoekoel moendoer 

Serangan Tionghoa dipoekoel moen 

     
- 

  

aa 

“ 

4 

Dikabarkan djoega, persiapan Dje- 
pang pada tanggal 19 Sept telah men 
tjapai daerah sebelah timoer dari Sba 
wo dan dengan kekoeatan jang besar 
teroes dengan serangan kedjoeroesan 
Barat. 

Djeoebnja Shawo dan Loshan ada 
12 km, sedang djaoeh Loshandan Si 
nuyang ada 68 km, 

Tentara Djepang jang koeat poela 
dari Sancheng moelai dengan serangan 
vja mencedjoa Macheng, Pasoekan 
ini moelai dengan seranyannja dike 
doedoekan kedoedoekan Tionghoa di 
Sintin dibawah boekit Tapieh. 

. Oedara amat djeleknja dengan per 
moelaan moe-im dingin. tetapi kega 
gah parkasaan soldadoe Djepang tidak 
berobah, 

Menjeberang Soengai Koening 

Pada tanggal 14 Septembar, pihak 
Djepang mengadakan persediaan goe 
na menjeberangi soengai Koening di 
dekat Changtingtsi terletak oetera ba 
rat dari Taihang. 

Tentara itoe mendoedoeki Lutan, 
40 km sebelah barat dari Taibang, 
setelah dengan berhasil menjeberangi 
soengai Koening. 

Soengsi Koening ini ada berlainan 
dari jang asli, tertjiptanja oleh karena 
penemboesan bendoengan bendoengan 
oleh tentara Tionghos. 

Tentara Djepang ini dapat mengoe 
gir moesoehnja terdiri atas 2000orang. 
Mereka meneroeskan dengan serangan 
nja menoedjoe sebelah barat. 

Sedang hiboek2nja Djepang mem 
peroleh kemenangan didaerah tsb, di 

10 divisi akan mereboet kembali Hwang 
mei dan Kwangtsi, Tetapi mereka ta» 

doer 

Pada tanggal 17 September pihak 
Tionghoa terdiri atas 2,000 orang 
mengadakan serangan disteling2 Dje 
pang kl. 8 km, sebelah barat dari 
Kwangtsi, Serangan ini oleh moesoeh 
nja dipoekoel moendoer, 

Kanton dibom lagi 

Hankow 20 Sept (O.N.A): Oleh pe 
sawat oedara Djepang, Kanton dibom 
kembali, dimana sekolah tinggi diroe 
sakkan, Tidak koerang dari 39 pesa 
wat nampak diatas kota. Tiga poeloeh 

koentji Hankow jang ta" 

moengkin temboes e 

chang disajap kiri, pihak Tionghoa 

jang. soenggoeh soenggueh, hingga 
dapat menahan pereboetan kembali 
itoe dalam beberapa djam. 

ga kiai banjaknja kcrban beloem 
terang. 

Kemenangan Tionghoa 
Serangan jang lamanja satoe malam 

telah menghasilkan pada pihak Tiong 
hoa mereboet kembali Tsaolaoshu 
chung Hsinachuan, dan Luchiawan, 
tiga tempat jang amat penting artinja 
dalam peperangan terletak sebelah ba 
rat dari Ju chang. : 

Setelah mereboet kembali Taoyuan 

dimedan peperangan Ju chang teroes 
mengadakan serangan jang hebat d. 
kedoedoekan Djepang ditiga tempat 
1toe. 

Djepang mengadakan perlawanan 

Kekalahan pihak Djepang. 
Achirnja Djepang dipoekoel moen 

doer dan pada satoe ketika tiga tsm 
pat direboet kembali oleh Tionghoa. 

Setelah memperbaiki stellling stel 
ling baroe dari Tiongboa mereka 
menerosskan dengan serangannja ke 
djoeroesan barat dari Ju chang. Dalam 
pertempoeran jbl. Tionghoa berhasil 
merampas 4 boeah veldgesebut, dau 

lebih dari 100 koeda. Lebih landj et 
dirampas dan ditawannja doea orang 
opisir dan 20 pangkat rendahan. 

Semoea tawauan Djepang menda 

pat loeka loeka besar, teroes dibawa 
ke bagian belakang boeat diobati, 

Kekalahan besar pihak Ojepang 
Dalam pertempoeran pada hari 

scbir schir di medan peperangan 

Hintze, pihak Djepang mengalami ke 

kalahan jg besar, teroetama disebab 

kan peuembakan Tionghoa dengan 
meriam api teroes meneroes, 

Pibak Tionghoa memoesatkan tem 
bakan meriam apinjs kedjoeroesan 

:teling ateling Djepang di Lanitang. 

Sembahjang menentang bahaja 
merah. 

'Tokio, 20 Sept (DomeiJ: Selasa di 
langsoengkan di Tokio, Konggeres 
rehgieus, dimana dikoendjoengi oleb 
73 oetoesan dari agama Nusrani, Boe 
dha, Islam, Lamais, Shinto. 

Konggeres mengambil kepoetoesan, 
pada 7 November, hari lahirnja Anti 
Komintern Pact antara Djepang, Djer 
man dan Italie akan mengadakan sem 

bahjang bersama2 osntoek menentang 
babaja merah. 
Sebeloem konggeres dimoelai, se 

mosa oetoesan menghadap pada Kei 
zer oentoek menjatakan penghorma 
tan padanja. 

Konggeres menerima tilgram per 
njataan selamat dari premier Konoye, 
menteri loear negeri Ugaki dan men 

teri bagian pergoeroean Asaki. 

Perkoempoeian Islam. 
dibawahpimpinan djer 
dral Senjuro Hayashi. 

Tokio 20 Sept. (Domei): Di Tokio 
telah didirikan perkoempoelan jg ber 
asas Islam deugan diketoeai ,oleb 
Djendral Senjuro Hayashi, bekas 
menteri. 
Toedjoean perkoaempoelan ini akav 

memperdekat koeltoer dan merapai 
perhoeboengan ekunomi antara Dje 
pang dengan negara negara lslam, 

Oendangan kepada Djepang 
Tokio, 20 Sept. (Domeij: 
Pada hari Selasa sore, kira kira djam 

3.35 ministerie O-roesan Loear Negeri 
Djepang telah menerima oendangav 
dari Volkeobond, berhoeboeng dengan 
permintaan Tiongkok oentoek melakoe 
ran artikel 17 dari pada Cuvenant 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 

Pemerintah Djepang, sesoedahnja di 
langsoengkan persidangan Kabinet, 
pada hari Rebo mengirimkan pendja 
waban dengan opisil kepada Volken 
bond. 

Sementara itoe didalam kalangan 
kalangan opisil dipertegoehkan, bahwa 
Djepang, selama tertimboelnja pepera 
ngan antara Tiongkok dan Djepang 
ini, selaloe mendlak pertjampveran 
Volkenbond kedalam oeroesan oeroesan 
Djepang—Tiongkok dan inilah sebab 
sebabnja, bahwa Djepang kini mem 
poenjai politik jang fuaodamenteel, 
sehingga politik ini hingga kini masib 
tetap tidak beroebah, 

Maka darj sebab itoe kalangan ini 
mendoega, bahwa Djepang sekali kali 
tidak akan melakoekan tindakannja 
terhadap apa jang telah teb didalam 

Ba ma D5 Ag 5 BR ym nama 

Selandjoetnja kalangan kalangan tsb 
pertjaja dengan sepenoeh penoehnja, 
bahwa dengan pertolongan Volken- 
bond itoe, Pemerintah Nasional Tiong 
boa itoe terpaksa meminta pertolongan 
nja dengan tjara sebagai termaktoeb 
diatas tadi. Kalangan kalangan itoe 
mempertegoehkan djoega, sesoedahnja 
artikel 17 dilakoekan, maka dengan 
sendirinja artikel 16 itoe tidak akan 
dilakoekan, djika- Volkenbond tidak 
memberi idzin, 2 

- Lebih landjoet orang didalam kala 
ngar2 ini sekali kali tidak pertjaja, 
bahwa sesoeatoe keradjaan besar akan 
memasoek mendjadi anggota Volken- 
bond, djika keradjaan ini mengetahoei 
dengan soenggoeh soenggoeh, bahwa - 
Djenderal Chiang Kai Shek mengan 
doeng maksoed sebagai terseboet tadi. 

Begiooting di Mandejoekwo 
Hsiugking, :0 Sept. (Domei): 
Berhoeboeng dengan bezuiniging di 

dalam begrooting keradjeun di Mand 
sjoekwo, teroetama sekali terhadap 80 
kongan oentoek nationale defensie dan 
terhadap industrieele vijf-jaren-plan, 
maka begrsoting ini, menoeroet mi- 
nisterie Ocroesan Keoeangan, sentoek 
tahoen jg akan detai g telah ditetapk.n 
lebih dari 380 djoeta yuan barjaknja. 

: Soesoenan begrooting beloem selang 
berapa lamanja ini soedah diselesai 
kan oleh ministerie ini. 

Serangar kepada Wang Ho Min 
Peking, 20 Sept. (Domei):: 
Kini orang telah mengetahoei de 

ugan njata sekali, bahwa beloem se 
lang berapa jamanja ini soedah dila 
koekan persekostoean oentoek berboe 
ant roesoeh terhadap dirinja Warg Ho 
Min, seorang voorzitter dari executie 
ve comite dari pada pemerintahan 
Marionetten Tionghoa di Peking 
Wang Hi) Min pada ketika itos te 

lah diserang oleh 8 bangsa Tionghoa 
jang mengelorarkan beberapa temba 
kan kepada dirinja itoe. 

Sebagai seorang jang tidak menge 
tahoei, ia berhasil poela msengbindar 
kan dirinja dari serangan serangan ini 
akan tetapi sababatnja bangsa Djepang 
jang ketika 1toe doedoek bersamaen 
ma dengan Wang Hc Min didalam 
seboeah mobil soed-h mendapat loeka, 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
gendarmen Djepang di Peking ta” be 
rapa lama kemoedian daripada kedja 
dian ini, berhasil membekoek batang 
lehernja doea orang bangsa Tionghoa, 
jang mengakosi telah mengambil ba 
hagian didalam persekoetoean ini. 

Menceroet keterangan mereka ini, 
Djenderal Chiang Kai Shek telah me 
ngirimkan seorang jg bernama Wang 
didalam boelan December tahoen jg 
laloe ke Peking. Wang ini adalah be 
kas secretaris dari dewan militer. 

Dan selandjoetnja diperintah oleh 
Cbiang Kai Shek seorang jang berna 
ma Oben ocentoeck menoedjoe ke Tiong 
kok-Oetara boesat memboenoeh seo 
rang anggota jang memimpin peme- 
rintah marionetten di Peking. 

Kedosa doea orang ini masing ma 
sing mendspat oepah sedjoemlah 200. 
000 yuan banjsknja. | 

Mereka ini menjewa beberapa orang 
orang pemboenoeh dan diantara orang 
orang ia: ada dosa orang jg soedah 
ditangkap oleh pihak Djepang tadi itoe. 

Rantjangan merera jg pertama ka 
li, islah oentoek memboenoeh pemim 
pin dari pemerintah marionetten di 
Peking: akan tetapi segala daja oepa 
ja mereka tidak ada jg berhasil. 

Jang akan mendjadi koerban ke 
. padaketika itoe ialah Wang Ho 
Min. 

Berita tentang hal ini menjatakan 
dengan lebih jandjoet, bahwa segenap 
oerserOgtosan ini tertimboel didalam 
concessie Perantjis di Tientsin. 

Saboeah mobil jang pada ketika 
toe membawa bendera Perantjis dan 
jang ditoempangi oleh penboenoeh2 
dan sesoedahnja mereka ini menjerang 
kepada seboeah mobil jang lainnja 
maka dengan segera pemboenoeh2 
melewparkan sendjata2oja dan kemoe 
dian daripada itoa lenjaplah mobil 
jang ditosompangi oleh mereks ini, 

Penjakit cholera di Shanghai. 
Shanghai, 20 Sep (KPH): 
Hari ini gezondheidsdienet telah 

mengoemoemkan angka2 dari djoem 
lah koerban2 jang diserang oleh pe 
ajakit cholera. 

Dari hal ini ternjatalah sekali, bah 
wa kian hari kian bertambah besarlah 
djoemlah ini. 

Didalam concassie Perantjis, sebagai 
mana diketahoei, djoemlah korban ter 
seboet,ada lebih dari 10.000 djiwa. 

Diantara koerban koerban ini soedah 
ada 2.000  djiwa jang telah mati. 
Angka angka jang kian bari kian ber 
tambah banjaknja itoe ternjata, bah 
wa gezondheidadienst itoe mengan 
doeng kesoekaran oentoek memboeang 
kotoran jang ditimboelkan oleh sera 
ogen serangan dari pihak militer, ma 
nepoen dari pihak lawan ataupoen 
kawan dan selandjortnja ditimboelkan 
poela oleh kotoran jang ditimboelkan 
oleh orang orang pelarian jang mema 
soeki concessie Perantjis itoe,       pet 80 km letaknja dari Sinuyang. peletoesan bom dapat dinjatakau, Hing 

han ia Lee an Abal se KKU SA NG Naa PARA KE NG ti 
a Takkan ea Sa an Se AR BN AN 

oendangan itoe, 
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»Kent 
TONY MARTIN 

CINEMA PALACE 
—. Ini 'malem dan malem berikoetnja 

THE RTIZ BROTHERS 
dalam 

ucky Moonshine' 
(KENTUCKY OP Z'N ZOTST) 

dengan 

  

MARJORIE WEAVER 

KENTUCKY MOONSHINE 

  

RITZ BROTHERS dengan tiada dibajar, dapat menghilangkan 
rasa tjapai, bingceng dan kesoesahan Toean2 dan Njonja2. 

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

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

Batavia-Ceutrum. 

Tempat bersih Jan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

   Boeat hari REBO 

dan KEMIS 21-22 

September 1938 
   

  

Sawah Besar — Rat.-C. 

st COVEB THE WAR 
(DJOEROE-KABAR FILM JANG GAGAH BRANI) 

Ada New Universal poenja film jang paling baroe, dengan 
JOHN WAYNE memegang rol sebagai djoeroe-kabar film jang 
gagah brani, dengan terbantoe oleh GWEN GAZE, satoe nona 
moeda jang tjantik dan mempoenjai kepandean loear biasa | 

    

  

  

Slompretan 39. 
(Parapatan - Bongkaran). 
SOERABAJA. 

1515 

1523 

1527 

1529 

1539 
1543 

1545 

1561 

2044 

960 

- 954 

103 

580 
$ 956 

j 576. 

  

IPPO 

18 pl: 

Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 
Djoko Protel 1 
Djoko Protel II 
Angleng 
Djoendjang 
Kapal Kandas 
Gondjor 
Semingin 
Bondet 
Midjil Slendro 
Gendjong Goeling 
Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 
Sanfeng Wareng 
Megairoeh 
Loeng Gadoeng: 
Djoeroe Dhemoeng 
Petrok Gareng djaga Gro- 
gan lan 

enanti Baroe 
Sinom Baroe 
Kekajaan dalem impian 

Midjil laras 
Srikaroron 
Petrok Besan Gareng 
II : 
Midjil Soebokastowo 
Pangkoer 

Senen 60. Telf. WI. 1489. 
BATAVIA-CENTRUM. 

POMPA AIR 
Dengan gampang bisa digoenakan 

boeat segala keperloean. 

Kita ada sedia Monteur boeat pa- 

sang diatas Soemoer, begitoe 
djoega boeat soemoer - pantex 

(soemoer boor). Sedia fjoekoep 

onderdeelen. 

Prijscourant gratis. 

Importeur. 

N SHOKAI 
Doewet 33. 
SEMARANG. 

    

Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 
a PF 15— 

1516 Dangdanggoelo 
Gandroeng manis 

1526 Tetel-tetel 
Gongomino 

1528 Godril 
Djoela Djoeli 

1538 Poespo Giwang 
Tjoro Balen 

1540 Laras Mojo 
Tjangklek Genondjing 

“1544 Pangkoer Njamat 
Poespodjolo , 

1559 Kelawang Langen Gito 
Poefjoeng Palaran 

1562 Pafinja Soekasrono I 
Patinja Soekasrono II) 

1580 Kinanti Djeroek Djinggo 
Maskoemambang : 

961 ' Petrok Gareng djolo ikan I 
Petrok Gareng djolo ikan II 

579 Kenanti Mandek 
Lobong 

1508 Petroek dengan anaknja I 
Petroek dengan anaknja II 

1589 Sekar Gadoeng 
Slendro Angleng Palaran 

504 Soebokastowo 
Taroepolo 

560 Goendjang gandjing 
Gambir Sawit 

1 —— Kita kirim 10 platen, nomer-momer toean haroes pilih, menoeroet 

diatas, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem. 

j TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRI). 

s| Toko P. BK. cmEriBoN  Tetetoon No. 34     

   

    

   

    

GOEROE dapat taoe 
Si MOERID dapat 

sakit kepala: laloe 

di soeroe. minoem 

  

   
   

Poeder 
Sakit Kepala 
Tjap Matjan 

liwat beberapa menit 

Si MOERID beladijar 
kombali dengan ingatan 
lebih djernih serta lebih 

madjoe peladjarannja. 
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Baroe terima New Pilot Vulpen dan Vulpotlood 
(Model baroe) Model P gagang marmer kleur 
matjam-matjam : 
Pen No. 2 harga i 5.50. Pen No. 3 f 6.— 
Model T streep ita dan grys 
Pen No, 2f4.— Pen No. 3f 5.— 
Model T streep baroe kleur mat'am2 
Pen No. 2f 450 Pen No. 3f 550 
Tiap2 vulpen jang Toean beli dari kita, kita 
graveer nama gratis dan lagi dapat persen satoe 
bntol Pilot inkt. 
Djika diminta pryscourant bergambar diki- 
rim gratis. 
Pesenan dari loear kota diatoer rembours, 

Lebih djaoeh kita ada sedia horloge 
tangan dengan harga jang loear biasa 
moerahnja. 3 
Model Boender 

merk Archo f 245 
» Lever f2,50 (radiumj 
» -Test1-275 

Model pesegi 

merk Langara 
f 4.50 

» Elba f 4.50 
(djaroem mas) 

  

merk Tegro '! 3.45 (radium) 
Seiko 

mw model pesegi 
B3 (9.50, f 12,25. 

Lebih djaoeh ada sedia horloge tangan 
prempocan merk Seiko dari harga 
£ 12:50 dan f 13.50. 

TOKO »,ORION“ 
Kramat 14 Te'f.1981 WI. Bat.-C, 

f8.50, f9.75, 7.50, 

VAN ANKER | 
as   

  

R 

Laan Holle 8 — 

Baroe trima masin ys dari listric merk 
SPARTON en motorfiets merk FSCO 
pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer 

UWIEL & MEUBELHANDEL 

Siong & Co. 
Tel. 2918 Wi: 

  

Keenan sa PERS KOES     
  

  

     
   

  

MAN lea 

MODEL BAROE 

(Vacuum) bisa lihat 
tinta dalam Vulpen 

    

GRATIS graveer nama 
sipembeli Pilot vulpen. 
Pilot service station. 

Toko OISHI 
Senen 79 Tel. WI. 1623 

Batavia-C. 
Terima reparatie dan 
graveer nama lain2   
  

  

Satoe perobatan. 
membikin moeda kambali 

Tenaga baik kombali 
Tida perloe kelandjer di operatie 

Djika toean merasa toea sebeloem “wak 
toenja, atau ine tiean Dena kes 
bingoengan, kalemahan rohani stau djas- 
mani, maka satoe pendapatan obat baroe 
Gari orang Amerikaan akan menjemboehkan 
togan. Ta akan mengombalikan toean poenja 
tenaga moeda dan kekoeatan hidoep lebih 
tjepat dari pada kelandjer di operatie. Ini 
obat ada soeatoe obat roemah tangga jang 
saderhana jang beroepa tablet, didapatkan 
oleh satoe thabib Amerikaan. . 

Ini tablet gampang sekali ditelannja dan 
tida berbahaja. Tetapi ia ada satoe obat 
koeat jang paling barce dan paling koeat 
jang pernah dikenal oleh ilmoe pengetahoean. 

Ia bekerdja langsoeng atas kelandjer?, 
asabat dan perkakas" kekoeatan hidoep, ia 
membikin darah baroe dan bersih dan mem- 
bikin ini begitoe tjepat, hingga didalam 
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga 
dan kekoeatan kombali poela. 

Tersebab pakerdjahannja jang langsoeng 
atas kelandjer" dan asabat, maka kekoeatan 
berpikir, ingetan dan tjahaja moeka sering- 
kali mendjadi baik dengan sangat menga- 
goemkan. - 
1 Ini obat koeat dan obat kelandjer Ieear 
biasa bernama Dr, Nixon's Vi-tabs, ada 
Gipertanggoengkan, Ia soedah ditjoba, dan 
hasilnja jang baik itoe telah di akoe sah oleh 
beriboe? orang di Amerika, disini poen fa 
sekarang terdapat diseloeroeh roemah" obat. 

Pesan sekarang djoega Dr, Nixon's Vi-tabs 
pada toecan poenja langganan, tjobalah ia 
dan rasakan sadja sendiri kemoedjarabannja 
didalam 24 djam. 

Beli satoe botol penoeh boeat delapanhari. 
Ia di djoeal kepada toean dengan pertang- 
goengan, bahoea Dr. Nixon's Vi-tahs akan 
membikin toean segar betoel dan toean akan 
merasa 10 sampei 20 tahoen lebih moeda, 
dan djika tida betoel begitoe toean terima 
kombali toean poenja oeang kalau toean 
mengombalikan boengkoesannja jang kosong. 

Botol speciaal dengan terisi dubbel dari 
48 Dr. Nixon's Vi-tabs harganja moerah 
dan pertanggoengannia ada mendjadi satoe 
kepastian boeat toean.: 

Djika tida bisa dapat, toelis soerat 
kepada THE KNOX COMP. Batavia 

PATJAR 
Typ-Cursus ,,DE VLUGGE TIEN” 
(Cursus voor Machineschrijven, Tien- 
Vingers-Blind-Systeem) Batavia Mo- 
lenvliet. West No. 105. Soekaboemi 
Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corne- 
lis Matramanweg No. 93 A. 

  

  

  

  

TEKOOP 
Hawaiin-Guitar in zeer goeden staat 

tegen zeer aannemeliik bod. Inlich- 
tingen Petodjo-llir No. 25. 
  

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 

in den islam“ door Joesoef Wibisono 

verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,65 Incl. portokosten 
  

FLASH GORDON JANG KE 8 
soedah sedia, lekaslah pesan pada: 

Adm. ,, PEMANDANGAN“ 

Senen 107 Batavia-C 
  

Restaurant MATARAM Sawah Besar 
No, 2P Batavia.-C Tjoema satoe-satoe 
nja Restaurant Djawa di kota Batavia 
sedia roepa-roepa makanan Djawa, 
Europa dan laen2 minoeman. Tempat 
bersih dan pemandangan banjak me- 
njenangkan. Trima Abonnement boeat 
boelanan, Sedia tempat speciaal boeat 
pesta of Vergadering. 
  

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

  

harga moelai f 3— 5 

merk vulpenhouders. 
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“Indonesia sgatoe kwartaal , . 

   Se 

HARGA LANGGANAN 

Loear Indonesia . , SEE 

PEMBAJARAN DI MOEKA 

Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 
|haroes diachir kwartaal. Domicile abon 

Ines terhadap koran ini di Betawi. 

Tahoen ke 6 No. 210 

“ WAKIL KAOEM BOEROEH 

DALAM VOLKSRAAD 
Oleh Wisnoe 

Pemilihan anggota Volksraad akan 
mendapat giliran, sesoedahnja pemi- 
lihan Gemeenteraad selesai. Oleh ka- 
rena boeat pemilihan Volksraad itoe 
ada stelsel jang dinamakan getrapte 
verkiezing jaitoe pemilihan tidak de 
ngan langsoeng dari ra'jat makaten 
toe pemilihan itoe tidak akan begitoe |- 
hebat seperti pemilihan Gemeenta- 
raad baroe baroe ini. Soenggoehpoen 
demikian pemilihan jang akan datang 
akan genting poela. 

Orang sekarang lagi sama hiboek 
menjoesoep candidaat2Enja. Jang soe- 
dah disiarkan disoerat soerat kabar 
ialah candidaten Parindra jang masih 
haroes disaring, Oleh karena beluem 
ada penetapan candidaat Volksraad 
maka disini kita akan menggoenakan 
kesempatan ini oentoek mengemoe- 
kan saran kita. 

Djikalau kita ambil balans dari pe 
kerdjaan Volksraad jang sekarang ipi 
maka ternjatalah bahwa kepentingan 
kaoem boeroeh Indonesia, teristimewa 
bagian rendahan beloem dapat (perba 
tian sebagai semestinja. Betoel soedah 
ada rentjana sociale wetgeving seperti 
werkloosheidsverzekering, pensioenre 
geling boeat kaoem boeroeh partikelir 
dsb. akan tetapi semoeanja itoe tidak 
berarti bosat kaoem boeroeh Indonesia, 
karena dari verslag2 commissie jang di 
boeboehi memberi advies tentang hal 
itoe tanapaklah aliran jang keberatan 
djika atoeran2 itoe dikenakan poela 
kepada kaeem bosroeh Indonesia, 

Nasib kaoem boeroeh, teroetama ka 
oem boeroeh rendahan bangsa kita 
makin lama boekan makin menjenang 
kan akan tetapi sebaliknja jaitoe ma 
kin boeroek. Kita ambil sadja satoe 
tjonto peratosran jang memberatkan 
beban mereka. 

Leonbelasting jang sekarsng tiga 
procent akan dikembalikan seperti da 

— hoeloe ialah empat procent, Padahal 
lain djalan oentoek menambah peng 

| hasilan goena menoetoep begrooting 
masih ada, Pemerintah sendiri lebih 
soeka memberi sibsidie kepada Aneta 
dan Kuilm dari pada memenoshi ke 
pentingan rakjat djelata, 

Soedah barang tentoe nasib kaoem 
boeroeh jang begitoe menjedihkan itoe 
tidak boleh dibiarkan sadja, Ini djoe| 
ga dimengerti oleh pemimpin pemim 
pinnja. Akan tetapi bagaimanakah 
mereka bisa membela nasib kaoem 
boeroeh djika merekatidak bisa mem 
pengaroehi Pemerintah dengan djalan 
mendesak kepadanja soepaja diadakan 
sociale wetgeving jang sempoerna dan 
bermanfaat kepada kaoem boeroeh In 
donesia? Betoel mereka bisa berdamai 
dengan madjikan tetapi dalam prak- 
tijknja perdamaian itoe beloem tjoe 
koep sentoek memenoehi keboetoehan 
kaoem boeroeh. 
— Maka dari itoe lebih baik djikalau 
'kaoem boeroeh mempoenjai wakil sen 
diri dalam Volksraad. Wakil itoe ha 
roea dengan seratoes procent membe 
ri tenaganja goena kepentingan kaoem 
boeroeh.Melainkan ia haroes bisa mem 
bela nasib kaoem boeroeb maka ia 

. Gjoega baroes mempoenjai Juridische 
kennis, sebab dengan ini pengetahoean 
ia bisa mengerti benar atau tidaknja 
juridische eonstructie dari peratoeran 
jang diberinja oentoek kaoem boeroeh, 
Ia djoega haroes soedah berdjasa bagi 

. kacem bosroeh, 
Berat sekali tanggoengan dan kewa 

djiban wakil kaoem boeroeh. Dari 
itoe ja haroes seorang jang tjakap de 
ngan arti jang seloeas loeasnja Dalam 
kalangan orang Indonesia orang jang 
bisa mendjadi wakil kaoem bosroeh 
dalam Volksraad dengan ejarat sjarat 
seperti jang kita kemoekakan diatas 
soedah ada, 

Jang beloem ada hanja kesempatan 
boeat mereka oentoek masoek dalam 
Volksraad, Oleh karenanja kesempatan 
ini haroes diboeka dalam pemilihan 
anggota Volkeraad jang akan datang. 

— Anggota anggota Gemeenteraad, 
regentechapsraad dan lain lain jang 
mengetahoei betoel betoel penghidoe 
pan kaoem boeroeh bangsa kita jang 
rendahan tentoe akan insgjaf dan jakin 
bahwa memang perloe sekali ada ang 
gota Volksraad jang meloeloe dan 
senantiasa memperhatikan kepentingan 
kasem boeroeh. 

— Dari itoe saran kita ialah soepaja 
diberi kesempatan oentoek doedoek 
dalam Volksraad kepada orang jang 
tjakap dan selaloe membela nasib 
kaoem boeroeh, teroetama kaoem boe 
roeh rendahan Indonesia: 

KANTOMR ABMINJATRATI5 
nen 107 BataviasC, Tel. 1810 Wi. 
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Berita tidak betoel, 

Dalam ,Pemandangan” hari Senen 
tg. 19 boelan ini, lembaran kedoea 'di 
dapati berita dari , Antara“ seperti 
berikoet : 

Bahaja kelaparan di Loeboek 
Sikaping, 

Diakoei kebenarannja 
oleh kalangan opisil. 

» Antara“ mendengar kabar, bahwa 
bahaja kelaparen jg mengantjam dae 
rah Loeboek Sikaping, sesoedah lebih 
doeloe dibantah oleh pihak BB. Ero 
pah di Sumatra Barat jang kemoedi 
an dibantah lagi oleh Oomite jg soe 
dah didirikan disana, dengan sekali 
goes mengosmoemkan notulen rapat. 
mereka didalam rapat mana hadir ke 
pala kepala rakjat disana, sekarang 
soedah diakoei kebemarannja oleh ka 
langan opisil di iboe kota Indonesia. 

Tjoema haroes diperiksa lagi b e- 
rapa loeas bahaja itoe soedah me 
ngantjam sebab sampai hari ini be 
loem diterima rapport dari Sumatra- 
Barat, atau sedang baroe dikerdjakan. 
Roepanja dalam hal bahaja kelaparan 
ini terdapat poela oekoeran jang ber 
lain2an. Sebab ada jang bertanja, 
sampai betapa djaoeh kemelaratan rak 
jat itoe baroe dapat diseboetkan soe 
dah ditimpa bahaja kelaparan? Ten- 
tang beberapa orang kepala rakjatjg 
dipanggil menghadap oleh pembesar 
BB Europa di Padang, beloem dapat 
dikabarkan Kenanga aa: 

Sekian , Antara" | 
Kemarin setelah koran naik, djam 

1,20 siang, dari pihak officieel kita 
mendapat keterangan jang pasti, 
bahwa berita jang disiarkan oleh 
Antara” itoe tidak betoel, bertenta 
ngan dengan doedoeknja perkara jg 
sebenarnja, Djadi, kalangan opisil 
sama sekali tidak mengakoei akan 
adanja kelaparan tadi. 

Raad van advies N.LR.O M. 
Rentjana rentjana programma jang 

telah diadjoekan oleh NIROM oentoek 
waktoe ampat minggoe j.a.d. telah di 
pertimbangkan olek persidangan jang 
diadakan pada tg 15 boelan ini. 

Maka Raad itoe oemoemnja soedah 
setoedjoe dengan rentjana tsb. 

Oenteek memperbaiki penerimaan 
di Garoet, maka pada tg 30 Aug jbl 
programma kebaratan waktoe malam 
telah disiarkan oleh archipslzender di 
Tg Priok dengan bergeloembang 49 
meter (akan ganti geloembang 99 m 
jang biasa), 

Maka pertjobaan itoe ada maksoed 
lain poela, jalah oentoek memeriksa 
kalau hasil2nja penerimaan di begian 
selatan poelau Soematra tjoekoep me 
njenangkan, dalam hal mana zender 
P.M.N. boleh dipindjamkan dari pe 
njiaran kebaratan boeat beberapa 
djam lamanja waktoe malam hari goa 
na pendengar ketimoeran di poelau 
Soematra bagian oetara. 

Oleh karena sekarang rapport2 pe 
nerimaan telah habis masoek dan soe 
dah menoendjoekkan dengan terang, 
bahwa “didaerah, dimana geloembang 
99 meter haroes dipakai, geloembang 
49 meter poen dapat diterima, maka 
pertjobaan2 diteroeskan. 

Moelai tg 15 b.i. sampai aehir boe 
lan September, maka berselang selang 
hari zender di Priok pada waktoe ma 
lam dan pagipagi akan mengirim de 
ngan gelombang 99 m. dan 49m. 

Dezgen memperhatikan rapport2 
jang telah diterima, maka diperiksa 
perloe tiadakah mendjalankan atoeran 
jang diichtiarkan. 

Kemoedian dari pada itoe make 
beberapa anggauta telah memoedji 
ketjakapan2 jang loear biasa dari 
NIROM pada hari2 besar kebangsaan 
jang baroe laloe, Programa jg begitoe 
loeas serta dengan lengkap pada hari 
bari itoe, alangkahjberartinja teroetama 
bagi pendengar2 jg djaoeh tempatnja, 

Acbirnja Raad itoe memberi selamat 
kepada toean padri Van der Linden, 
wakil IKROS didalam madjlis teb, 
karena telah dipindahkan ke Semarang 
maka soedah terpaksalah beliau mele 
takkan - pekerdjaannja  membantoe   perkara siaran radio NIROM. 

jang 

dan 

Rebo 21 September 1938 

Pasar Malam Cheribon 

Boeat toeloeng orang 
sengsara di Tiongkak, 

Pengoeroes menoelis : 
Pasar Malam Cheribon jang dibikin 

pendapatannja oentoek . menoeloeng 
orang orang sengsara di Tiongkok 
diboeka boeat lamanja 11 hari, dari 
tanggal 30 Septembersampai 10 Octo 
ber 1988, Itoe pasar malam jang ber 
moela orang niat bikin sedang sadja 
dengan werk kapitaal tidak lebih da 
ri f 7000.—, belakangan soedah diam 
bil poetoesan boeat bikin itoe pasar 
malam djadi lebih besar dengan tam 
bahan werkkapital f 5000 — hingga 
sama sekali werkkapitaalnja itoe pa 
sar malam djadi f 12.000 

Itoe pasar malam bertempat di ke- 
bon radja di Tjangkol dan sekarang 
segala persediaan lagi dikerdjakan. 
Pintoe gerbang dibikin menoerset 
model salah satoe klenteng di Tiong- 
kok, hivgga djadi soeroep dengan 
maksoed jang aseli dari itoe pasar 
malam. Dengan adanja tambalan be- 
grooting baik adanja stand-etand, 
maocepoen penerangan dan lainnja soe- 
dah diloeaskan, teroetama suepsja 
djadi lebih menarik orang soedah 
tambahkan djoega begrooting boeat 
tontonan. 
Perkoempoelan perkoewposlan dalam 
ini kota jg mengetahoei itoe pasar ma 
lam pendapstannja goera toeloeng 
orang sengsara di Tiongkok, dengan 
maksoed soepaja itoe pasar malam ti 
dak terlaloe banjak keloearkun ongkos 
boeat tontonan ada basmjak jg njata 
kan soeka kasi bantoean pertjoema, 
antaranja Hua Chiao Tsing Nien Hui 
akan bantoe soemhang tooneel uitvoe 
ring doea malam, Kepardoean Bangsa 
Indonesia poen akan bantoe meramai 
kan dengan keloearkan satoe doea 
nummer dan pemoeeda Tionghoa Cha 
ribon lantas adakan perkoempoelan 
dengan nama Hua Chiao Harmonica 
Song Band boeat bantoe ramaikan 
itoe pasar malam. Lain orang setjara 
persoon. poen ada banjak jang 
membantoe antara lain - lain Mr, 
Thio Shek Tjhwan dari Bandoeng akan 
kasih pertoendjoekan koenthauw dari 
roepa roepa positie, Mr Lim Seng Djie 
akan kasih pertuendjoekan matjam 
matjam soenglap jang mengherankan 
dan Pah Wongso poen akan toerost 
ramaikan itoe pasar malam dengan ia 
poenja tamboer dan katjang goreng 
atawa lain lain actie lagi jg soedah 
terkenal. Pendek selain tontonan jg 
soedah ditetapkan dan dengan ditam 
bah soembangan soembangan, itoe pa 
sar malam poenja tontonan akan dja 
di compleet dan saban malam akan 
bisa toekar programma. 

Boeat kesenangan penonton, itve ke 
bon radja dalam mana itoe pasar ma 
lam ditempatkan, jg bagian belakang 
nja ada berwatas dengan laoet senga 
dja akan tinggal diboeka, dengan apa 
orang djadi bisa dapatkan pamanda- 
ngan bagoes, apalagi dengan dipasang 
nja jampoe2 berwarna dan kembang a 
pi,itoe akan memberikan pemandangan 
jang lebih indah lagi. Djadinja dengan 
nonton itoe pasar malam selain orang 
bisa dapatkan kepoeasan poen berarti 
djoega toeroet membanioe ringankan 
orang orang jang sedang sengsara 
di Tiongkok. Toelis ,PMAPP“ pada 
kita. 

— 0 — 

SOBRAKARTA 

Rijkebestuurder "ketjoerian 
seharga 1000.— 

Pembantoe M menoelig : 

Berselang beberapa hari ini KPAA. 
Djojonagoro rijkebestuur di Soerakarta 
telah kehilangan sepasang timang ma 
ta briljant (gesper) dan horloge emas 
dengan rantai-emas. Atas ketjakapan 
nja recherche, maka politie telah da 
pat membeslag” barang barang itoe di 
roemah gadai, dan si pentjoeri laloe 
dibekoek djoega. Ini ternjata ada ka 
tjoeng (bedienda) di Kapatian itoe 
sendiri. Dalam tahanan-politie si pen 
tjoeri mengakoe teroes-terang, oeang 
#oedah habis, Menoeroet keterangan 
telah dibelikan roemab, spsia dan 
sebagainja, 

Emma-bloem collecte 

Atas oesahanja comite kaoem poe- 
teri, maka baroe baroe ini banjak 
kaoem poeteri jang mendjeeal , Emma- 
bloem" dibeberapa socie:eit di Solo, 
Sekarang telah dapat dihitseng, djoem 
lah pendapatannja collecte itoe ada   1 85,934. 

  

Tarief 

Me, 

lakm : S 

"|? FONDS KEMATIAN 

Abunnes lamanja paling sedikit 6 boalan 
meninggal, asal tidak menosngyak 

dapat uitkeering ,... f 25— 
advertentie, “ keterangan pada 

administratie, 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
advertentie setelah liwat djam 

“430 sore telf. No, 4968 Wit. 
Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 
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Batavia-C.,   
bisa dapet rabat bagoes.   
  

DEWALIN atawa MINJAK RAM3OET ada meroepaken OBAT boeat 
KETJANTIKAN. M!NJAK 2AMBOET ,TJAP DEWA" di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali 
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molervliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat 
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Malaman Sriwedari moelai bekerdja 

Sementara hari lagi P, M: Ng. Bos 
rodiprodjo sebagai secretaris Sriwedari 
dan diiriog oleh 2 orang anggota 
lainnja akan pergi ke Oheribon, Ban 
doeng dan Bstawi bosat melakoekan 
pembifjaraan tentang tontonan dan 
lain Isinnja goena keramaian Malaman 
di Sriwedari dimoeka ini. 

Kunst Djokja di Solo 

Boeat kepsrlosannja keramaian mem 
peringati Keradjaan Soerakarta tetap 
200 tahoen besok boelan Maart 1939. 
maka hoofd comits telah menerima 
kesanggoepan bijdrage tentang djoged 
dan kesenian Djokja jang toelen dari 
kaoem pembesar dan bangsawan di 
Djokja, 

Solo. makin aman. 

Menoeroet politie-rapport, maka se 
lama boelan Augustus j.l. ini oleh 
politie hanja ada 192 pentjoerian sa 
dja. Ini ada loear biasa sedikitnja, 
karena djarang sekali 1 boelan koerang 
dari 200 pentjoerian itoe. Dari djoem 
blah sekian itoe lebih separo jang te 
lah mendapat keterangan jang sjah. 

Examen mantri verpleegsters 

Baroe2 ini diziekenzorg ,Bale Ko 
gala“ di Mangkoeboemen Solo telah 
diadakan examen boeat mantri ver 
pleegsters, jang dilakoekan oleh com 
missie terdiri dari dr. A, Tuyter, dr. 
R. Soeparman Tjokroatmodjo dan dr. 
R. Soepardi. Tiga candidaat semoea 
loeloes, jaitoe nona2 Soetjihati, Koes 
marlinsh dan V, Kunst, 

Djago Parindra boeat Volksraad 

KieskringsDjawa Tengah 
Beloem berselang beberapa hari ini 

di Semarang telah diadakan conferen 
tie jang dihadliri oleh wakilnja se 
moea tjabang Parindra diseloeroeh 
Djawa Tenga dan Vorstenlanden, oen 
toek membitjarakan dan menetapkan 
lijst dari nama toean foean jang dima 
'djoekan oleh beberapa tjabang Parin- 
dra boeat doedoek dalam Volksraad 
bagian kieskring Djawa Tengah, 

Setelah dibitjarakan semasak2nja 
hingga mengambil tempo sampai am 
pir satoe malam penoeh, maka jang 
ditetapran sebagai djigo Purindra kies 
kring Djawa Tengah, ialah toean2 

|. Moehammad Hoesni Thamrin di 
Betawi (lid dan gedelegeerde Volks- 
raad: 

2. Raden Pandji Soeroso di Modjo- 
kerto (lid Volkseraad) 

3. Raden Soesardjo Wirjoprano'o di 
Singosari, Malang (lid Volksraad): 

4. Meester: Raden Soesanto Tirto- 
prodjoa di Soerabaja (gedeputeerde 
proviucie Djawa Timoor):   

Sei NE aa AREMA LS an 

5. Meester Raden Iskag Tjokro- 
adisoerjo di Soerabaja (advocaat & 
procureur). 
Adapoen candidaat jang ke-enam 

diserahkan kepada masing masing tja 
bang sendiri-sendiri, jang akan dira 
djoekan besok tg 14 atau 15 October 
kepada siadsgemeenteraad atau regent- 
schapgsraad ditempatnja masiny-masing 
kiezers. Lijst haroes sedikit secikitnja 
diboeboehi tanda tangan oleh 3 kie- 
zors (anggota locale raden). 
Toean toean terseboet diatas adaluh 

djago jang bersama sama akan dima 
djoekan sebagai wakil Parindra ci 
daerah kieekring Djawa Tengah, 

Keadaan Oeang Rijk Soerekarta 

Menoeroet financieel verslag jang 
dibikin oleh rijksaccountantsdienst 
maka kesdaan dan keloear masosinja 
ocang di Ksradjaan Kasoenanan Soe 
rakarta selaraa boelan Mei -1938 kita 
ambil dengan pendek seperti berikoet: 

Ontvangston: selama boelan Mei ada 
f 286,499,32 (Mei "37 ada f 310,420,—) 
Kalau dibitoeng dsri 1 Januari rara 
pai 31 Mei 38 djoemlah adaf1,502,4!1,94 
(Jan sampai Mei 37 ada f1,481,954,19). 

Uitgaven: selama boelan Mei ada 
t355.697,20 (Mei 1937 ada f 366 4691 
Kalau dihitoeng dari 1 Januari sam 
pa. 81 Mei 1938 djoembleh 
f 192356302 (Jan.-Mei 1937 ada 
f 1.875 415,29). 

Menilik angka angka diata3 ini tor 
njata. bahwa pada 31 Mei 1938 da 
lam rijkekas ada tekort f 421.151.089 
tetapi oleb karena masih ada pers 
diaan voordeglig saldo tahoen 1937, ma 
ka dalam boelan Mei 1938 itoe masih 
bisa mengelcearkan oeang jang lebih 
dari djoemblah ontvangsten. 

Openbare-lezing Theosofie. 

Pada malam-Rebo 13-14 Sept, ini 
di gedong Loge Theosofie di Solo te 
lah diadakan openbare lezing, jang 
dihadliri koerang lebih 100 orang, di 
antara beberapa kaoem poetri, Djam 
7,30 sore pertemosan diboeka oleh 
toean E.Moody sebagi voorzitter, laloe 
ir, 'T, Mangelaar Meertens dipersilah 
kan berpidato tentang Go heeft 
een plan, dat plan is Evolutie“ dalam 
bahasa Belanda, jang laloe disalin da 
lam bahasa Djawa. Djam 9 sore per 
temoean ditoetoep dengan slamat. 

Astroloog j:ng terkenal. 

, Di Mandjoeng ada seorang Indone 
sier jang mengarti betoel tentang ae- 
trolovie jalah R. Martodarsono. Kepan 
daian ial dipergoenakan djoega boeat 
memberi pertolongan kepada orang la 
in, Dari itoe maka banjak sekali orang 
jang datang diroemabnja astroloog 
iLoe bosat menanjakan hal ini dan itoe,   jang kebanjakan kabarnja djoega tjo- 
tjok. Bermatjam matjam bangsa dan 
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Poen kekoeatan etroo1 
kita oekoer. Tentoel:    

    

     

   
   

  

   

   

    

  

     

      

     

   
  

“kita haroes.tahoe le 
jang dinamakan ,ke 

Misalkanlab, bahwa dalam kawat 
itoe ada mengalir stros 

lijketroom |), jang bagian bag 
ketjil ketjil dari listrik itoe | 
njaknja. Maka dengan ini « P 
lah pengaliran bagian | Ke listrik 
itoe menocroet kawat pada tiap 

kit elcctronen jang mengalir dalam 
satoe detik, maka stroom itoe nama 

mengalir, maka stroom itoe koeat 
Isterk) namanja. 

— Kita mempuenjai alat alat oentoek 
mengoekoer banjaknja electriciteit itoe, 

menghitoeng djoemlah electronenpja, 
sekalipoen kita tidak presis benar me 

koer ini ada oekoerannja jang pasti 
Kalau beberapa electronen jg ter 

wat dengan tetep, maka stroom itoe ki 
ta namakan 1 ampere kekoeatannja (1 

pakai oentoek mengoekoer ini namapja 
amperemeter. 13 

(sterkte), 

sama (gelijre stro 

| au - 

detik. Kalau dalam kewat 5 tia 

nja lembek (zwak). Kalau banjak jang 

- atau dengan lain perkataan kita bisa 

ngoekoernja. Tetepi oentoek mengoe- 

toe dalamsatoe detik mengalir delam ka 

ampere sterk). Oekoeran jang kita 

Ketjoeali ada spanning dan kekoea- 
tan stroom (stroomsterkte), ada lagi sa 

djoega intellectuelen jang sama datang. 
Ia tidak mengbarap pemberian dari 
siapa sadja, djadi boekan seperti doe 
koen jang biasarja hanja boeat keper-|. 
loean isi kantongnja. 

Vuurwerk di Sriwedari 
Pada malam Senen 18 — 19 Sept- 

ini selainnja pertoendjoekan biasa, di 
Sriwedari telah diadakan extra jang 
loear biasa, jalah ,kembang api“ jang 
besar dan menggembirakan. Ini oen- 
toek menghormati hari tahoennja Sri 
Sbenan. Penouton berpoeloehan riboe 
jang memperloekan datang masoek 
Sriwedari. Sri Soenan dengan permai 
soeri dan pengiringnja djoega berke | 
nan datang. 3 

 Perajaan , Wanita-Katholiek". 
“Pada malam Senen 18-19 Sept ini 
nba “ega kacem poeteri , Wanita 
tatholiek“ tjabang Soerakarta telab 

mengadakan perajaan, bertempat di 
sehouwburg Sonoharsono di Pasarpor 
Solo, oentoek memperingati telah 10| 
tahoen berdirinja perbimpoenan itoe. 
Anggota dan tamoe banjak sekali jg 
memperloekan hadir, hingga gedong 
jang begitoe besar ternjata kekoerang 
an tempat : $ 
Djam 7,15 sore perajsan diboeka 

oleh njonja Poerwoatmodjo sebagai 
Yoorzitster, dengan mengoetjapkan 
selamat datang dan terima kasih. Se 
soedahnja diadakan panembrama, Ia 
loe. diadakan pidato oentoek mene 
raugkan riwajatvja WK jg soenggoeh 

- berfaedah bagi masjarakat, 
Beberapa matjam pertoendjoekan, 

mitsalnja djoged Golek, kinder rum 
mere. Sumatraansche densdan wird g 
jang sangat menggembirakan Djam 
12 tengah malam perajaan ditoetoep 
dengan selamat, 

Hoedjan mengoentoengkan 
. pertanian 

Moelai malam Kemis 14/15 Septsam| 
pai ini hari teroesteroesan di Solo| 
saban sore toeroen hoedjan. Meskipoen 
tidak besar dan tidak keras, tetapi 
kiranja soedah tjoskoep boeat kasih 
»kiriman“ bagi waktoe kering ini, ter 
oetama boeat tanaman dan pertanian 
pada oemoemnja, 

Hoofdgeld akan dihapoeskan 
Telah bertahoen tahoen di daerah 

Rijx Mangkoenagaran ada peratoeran, 
jang semoea ra'jatnja di desa diwa- 
djibkan membajar hoofigeld sebagai 
pengganti heerendienst, jang orang 
jang mendapat bagian sawah (atau te 
galan) dengan pekarangan roemah ha 
roes membajar f 2.— tiap tiap tahoen, 
dan jang hanja mendapat bagian pe 
karangan roemah diwadjibkan mem 
bajar f 1.— tiap tiap tahoen, 
— Kewadjiban demikian itoe dianggap 
sebagai pikoelan jang sangat berat 
bagi ra'jat, teroetama dalam djaman 
crisis, mengeloearkan oeang f 2,— 
ateu f I.— itoe bagi kaoem djelata 
ada berat sekali, 
— Sekarang kita mendapat kabar, bah 
wa pemerentah M N. bermaksoed akan 
.menghapoeskan pikoelan itoe dan di 

   

     
       

   

   

san OHM. 

  

| Oleh Indon. Radio Rep. Atoller ,Aether" Prapatan Menteng, 20, 

“dkk 

Itoe seal jang dalam pembitjaraan soal 
'bisa|soal listrik haroes kita seboet djoega. 

s| Dan fatsal ini ialah ,weerstan d“ 
van de draad ,pentjegahan dalam ka 
Iwats, 

Weerstand, 
“Tidak semoea logam (metaal) akan 

   kan ge- bisa mengalirkan stroom listrik, dengau 
'moedahnja, Babkan ada djoega logam 
jang dengan soesah sekali dialiri oleb 
strcom listrik. Djadi dengan keadaan 
demikian boleh kita katakan, bahwa 
'stroom listrik itoe haroes , berdjoeang" 
lebih doeloe oentoek bisa mengalir da 
lam kawat tadi. 
— Djadi stroom tadi haroes dengan 
soesah pajah melepaskan diri dari rin 
tangan2 dalam kawat itoe dan oleh 
oesaba melepaskan diri dari rintangan 
ini maka adalah warmte (panas). Aki 
batnja ialah laloe ada electriciteit jang 
lepas (verloren) . . . 

| Dan kemoedian akibatnja ialah bab 
|wa dalam satoe detik electriciteit jang 
(mengalir dalam kawat itoe koerang 
lah dari pada kalau kawat itoe terdi 
iri dari gam jang dengan moedab 
mengalirkan stroom listrik, kawat jang 
'dipemakan ,van grooter geleidbaar- 
heid“, 5 
|” Dengan tjontoh air itoeakan lebih 
Iteranglah bagi kita kiranja. 

2s (Akan disamboeng) 

moelai besok tahoen 1940. Kalau be 
toel begitoe ini adalah maksoed jang 
sangat moelia, 

Bikin riboetnja Hoofdbureau 
Van politie 

: Tabur Beloem berselang beberapa hari ini 

'di hoofdbureau van politie di Solo 
ada satoe keriboetan, karena ada seo 
rang Indonerier diperiksa sebagai sak 
si, tibatiba meninggal doenia pada 
waktoe itoe djoega dan di hoofibu- 
reau itoe djoega, Setelah datang toean 
dokter, ternjata meninggal doenia ka 
rena hartverlamming. 

Fancy-fair boeat orang miskin 

Dari pihak bestuur kita mendapa' 
kabar, bahwa ,Solesche Kleeren- en 
Voedingefonds“ besok malam Minggoe 
tanggal 1—2 October dimoeka ini akan 
mergadakan fancy-fair, bertempat di 
societeit Harmoni Solo, jang keoen 
toengannja bersih akan diperoentcek 
kan bagi orang miskin. 

Societeit Mangkoenagaran. 

Orang mengabarkan kepada kita. 
babwa berhoeboeng dengan makin ba 
njaknja pekerdja'an R. M, Darmoro 
Soerjodarmodjo dan R. M. Soepardi 
telah minta b rbenti dari djabatannja 
sebagai voorzitter dan secretaris dari 
societeit M.N. dau bneat sementara 
waktoe diwakili oleh R. M. Sidhiono 
Djojopoespito dan M Ng Tjitrohoebojo 

Sri Soenan bertjengkrama. 

Pada bari Senen pagi 19 Sept. ini 
Sri Soenan dengan permaisoeri dan 
pengiriognja telah pergi ke pasang- 
grahan Pratjimohardjo Paras ( Bsjo- 
lali) boeat mengaso. Lebih djaoeb 
diwartakan, bahwa selama itoe Sri 
Baginda akan mengoendjoengi pasang- 
graban ,B»ekit Ngendromarto“ di 
Selo dan mengoendjoengi thee fabriek 
»Taroe-Moeljo“ di Ampel. 

Hari wafatnja RA. Kartini 

Pada hari Siptoe 17 September ini 
jadalah hari wafitnja R A Kartini, jang 
oleh kaoem-iboe di Solo dipergoena- 
ikan boeat mengoempoelkan oeang 
'derma, dengan mendjoeal boenga Kar 
tini, dan jang pendapatannja oentoek 
disokongkan kepada oesaha sociaal 
jang bergoena. 

Marktwezen Kesoensnan. 

Dengan pergantiannja inspecteur 
baroe, maka marktw zen Kasoenanan 

toeran baroe dun dibikin modern, 
(segala pasar2 jang soedah toea dibikin 
'betoel dan baik, dari sedikit kesedikit. 
'Lebih djaoeh akan diangkat 6 mantri 
collecteurs, diambilken dari pegawai 
(jang sedikitnja berdiploma mulo, 

Pensioenfonds Kasoenanan 
B:reerder dari rijcspensioenfonds 

R. M. Ng. Wigajokoesoemo baroe ba 
roe ini diangkat - mendjadi wakil be 
heerder dari Sriwedari, sebagai pertjo 
baan selama 6 boelan. Selama itoe 
jang diaugkat meadjadi wakil beheer 
der pensioenfondg jalah RM L Mang: 
koesoepadmo.   'Soerakarta djoega mengadakan pera-| 

Keranaian di Sriwedari 

Boeat menghormati hari tahoennja 
Sri Soenan, maka pada hari Mivggoe 
pagi 18 Sept: ini Sriwedari diboeka 
boeat oemoem dengau gratis, zonder 
membajar entree seperti biasa, dengan 
diadakan ,sedekah-reboetan”, jang ber 
poeloeban ribos orang penonton jang 
mengoendjoengi. Sebeloemnja itoe, ke 
tika malam Djoemabat 1516 Sept Sri 
Wedari djoega diboeka bagi oemoem 
dengan gratis, Djoega waktoe itoe ber 
poeloehan riboe orang jang mengoen 
djoengi, mann 

Perajaan Hari-tahoennja 
2. Bri Soenan 

Pada hari Djoemahat- pagi 16 Sept. 
ini bersetoedjoe hari-tahoennja Sri 
Soenan 21 “Redjeb tetap oesia 74 ta 
hoen fperitoengan tahoen Djawa). Da 
lam Kraton pagi bari itoe diadakan 
perajaan, semoga hamba-Keradjaan 
sama masoek menghadap di Kraton, 
hegitoe djoega w kil-gouverneur dau 
Europ. ambtenaren. Pradjoarit Kraton 
bikin parade, meriam dan salvo di 
boenjikan sebagai kehormutan, Sele 
matan diadakan di ,pagelaran” de 
agan oetjapan do'a Zari Kandjeng 
Pengoeloe, Semoea kantor vj. 

Vergadering Comite pembantras 
borta-hoeroef. 

Pada malam Kemis 14 15 Sept. ini 
centraal-comite Pembantrasan boeta 
hoeroef telab mengadakan vergadering. 
bertempat di clubvuis Parindra di 
moeka Sriwedari, jang dikoendjoengi 
oleh semoes wakilnja perhimpoenan 
jang mendjadi lidnja comite itoe, 
djoega tosan2 goeroe jang mengadjar 
di cursus, Vergadering dibawah pim 
pinannja M. Soetedjo Wirjowasono se 
bagai voorzitter, 

Masing2 sama menerangkan keada 
annja cursus jang diadakan dimana2 
'empat,jang oemoemnja memoeaskan, 
Pembitjaraan hal ocaog, comite akan 
meminta subsidie dan mengadakan 
lotery barang. 

Typhps makin koerang. 

Menoerat pelapoeran DVG, maka 
dari 27 Augustus sampai 2 Septem 
ber ini diseloeroeh gewest Soerakarta 
hanja ada 4 orang sadja jang kena 
sakit iypbus, Lain dari itoe ada | 
orang sakit diphtherie, 

Lebih djaoeh diterangkan, bahwa 
Ialam waktoe itoe di kota Solo djoem 
lah ada 69 anak beji jang dilahirkan 
dan 58 orang jang meninggal doenia 

TO 

Gedelegeerden— vergadering .PVPN 

Pada hari Mingcoe tg 18 Sept jbi 
ini Vakcentrale PVPN telah mengada 
kan Gedelegeerden—verg, bertempat 
digedoeng PPPB Djokjakarta Adspoen 
sementara dari kepoetoesar2oja jg da 
pat dicemoemkan disinijalah: 

1. Berhoeboeng dengan dewasanja 
aliran aliran didalam kalangan kaoem 
boeroeh jg mengbendaki pada adanja 
speciasl wakildsri kaoem boeroeh dalam 
baden badan perwakilan rakjat (kepo 
litiekan), maka PVPN telah memben 
toek sebosah Commissie jg disoeroek 
mempeladjari tenang perloe dan tidak 
vja atau baik dan tidaknja di Indo 
nesia Sini didirikan seboeah PARTAI 
BOEROEH. 
Commussie terseboet terdiri dari : 

T. Dc Ssekiman, sebagai Voorzitter 
T 8. Prawirowhardjo, Secretaris, T 
Mr Hindromartono, T Atik Soeardi, 
T Roboslan Wongsokoesuemo, T Soe 
warto Reksosoebroto leden, 

Raipport dari Commissie ini akan di 
roendiogkan dalam sidang congres 
PVPN jad, : 

2, PVPN akan melangsoengkan cong 
resnja di Bandoeng pada tg. 29 t/m 
31 Jan. '39 jad. ini. 

3. Dalam congresnja di Ban- 
doeng itoe antara lain lain akan di 
bitjarakan hal: Sociale wetgeving, 
werkuren, minimumloon, artikel 161 
bis, dan kepintjangan kepintjangan 
atoeran bagi pegawai negeri, 

4 Vakvereeenigingen VOLTA dan 
PPTR telah diterima masoek mendjadi 
anggrutanja Vakcentrale PVPN, maka 
djoemlahnja vakbonden jang mengga 
boengkan diri dalam PVPN sekararg 
mendjadi bertambah ada 15 boeab, 
semoea itoe membawa perhitoengan 
anggauta 36500 orang banjaknja.— 

—Gj 

. MADOERA 5 

Pembantoe. menoelis : 

PGI Bangkalan 
Baroe baroe ini PGI Bangkalan me 

ngadakan leden vergadering bertempat 
di vervolgechool Pongkorsan, dihadiri 
olsh Ik, 24 leden, vergadering dimoelai 
djam 10 siang. Jang dibitjarakan : 

1. Tentang pilihan bestuur baroe, 
berhoeboeng dengan pindahnja toean 
Ipaoetadji Voorzitter PGI mendjadi 
Cursist pada Hoofdacte Cursus di 
Bandoeng pada boelan jl. 

Terpilih: Ketoea t Svedarsono, Se 
cretaris t Tadjoedin, Penningmeester 
t Mertodibardjo, dan Oommissarissen 

ag   ten dari PIT. dari Medan, jaitoe tt. 
Ban AMAN NE SELANG BB ENDE 

Toean ingin roemah sendiri ? ? p 
Lekas berhoeboengan dengan Bank ,, Beringin", | 
Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 

2. Mengadakan instellingen : Cursus 
bahasa Belanda bagi anggauta jang 
beloem mengerti bahasa itoe, 

Djam12,30 siang vergadering boeba 
ran dengan selamat. 

PNS Bangkalan 

Menoeroet kepoetoesan Isden verga 
dering PNS di Kamal tempo bari, jg 
dipilih boeat djadi oetoesan ke Oongres 
jalah t Troenodjojo dan t Notoprawiro 
sebagai reserve, 

Vervolgrchool Tanahmerah 
2 ketjewa? Ke 

Dalam cursus adjaran jang sekarang 
ini vervulgschool Tanahmerah mene 
rima moerid baros dari onderbouwnja 
banja 9 anak, dan dari desa Bandjar 
jang djaoehnja kirakira 4 km, ada 8 
upak, dari desa Galis | anak, 

Itoe sekolah soedah sedjak tb 1935 
jang diantjam ditoetoep. Kepala seko 
labnja telah 3 tahoen berdjalan me 
rangkap kelas, | 

Bantoelah ioean toean akan adanja 
moerid pada vervolgschooi Tanahme 
rab, agar tiada sebagai orang sakit 
keras, dan sajang kalau hingga di 
toetoep, 

Karapan sapi. 

Menoeroet keterangan jang sampai 
ditangan kita, kerapan sapi akan di 
adakan ddo. 8 October '38 di Tanah 
merah dan dikota Bangkalan salah 
satoe antara tg. Gatau 7 October '38 

Mutatie Ini. Onderwijs Bangkalan. 

T, Warsitoasmoro Kepaia Vervolg 
school Sepoeloe reg. Bangkalan dipin 
dahkan ke Vervolgsehool Soekolslo 
sebagai goeroe bantoe. 

T. Martidjam goeroe bantoe Ver 
volgschool Soekol6lo dibenoem Kepala 
Vervolgschool di Sepueloe. 

Consul HB. Moehammadijah 
Palembang," 

akan beraudientieke 
padaT. Besar GG, 

Pembantos menoelis : 
Berhoeboeng dengan akan kedata 

ngan Toean Besar Gjuverneur-Gene 
raal ke Sumatra, sedang memang di 
adakan kesempatan menerima audien 
tie, — KI 

Maka kesempatan jang baik ini 
dipergoenakan leh t, RZ. Fananie 
sebagai Consul Hoofdbestuur Moeharmi 
maocijah Daerah Lampoeng dan Pa. 
lembang. — 

Dari fihak jang berkocasa T, RZ. 
Fanavie telah pasti dapat menghadap 
boeat ber-audientie, nanti tanggal 
23 September 1938, djam 5,30 di 
Lahat.— 
Adapoen jang akan di-odensikan 

diantaranja, jaitoe” 
Il. Mohon soepaja semoesa Goeroe 

goeroe Moehammadijih itde dibebas 
kan dari Heeren-dienst (Gawe Radja) 
dan belastiog Marga.— 

2. Mohon soepaja semoea moerid- 
moerid sekolsh Muehammadijah itoe 
djoega dibebaskan dari Heerendienst 
dan belasting Marga, 

3. Mohon soepaja perhimposenan 
Moehammadijih dinegeri negeri adat 
atau di Marga marga itoe dibebaskan 
dari toentoetan dan peratoeran pera 
toeran adat dan Marga marga, melain 
kan semata mata diatoer dan menoe 
roet atoeran atoeran (wet wet) dari 
Pemerintah Agoeng sadja. , . . jang 
artinja kepala kepala marga itoe TI 
DAK mendjalankan atas kemaoean 
masirg masing melainkan hanja sema 
ta mata mendjalankan dengan didasar 
kan dengan adanja peratoeran pera 
toeran dan wet wet dari Psmerintah 
agoeng. 

2 , 9 —— 

LAMPOENG 

Openbaar vergadering 

Penjamboetant.t.JAPA 
SIONGfH.Abdoessamad 
dan t. Koe Ai Thin (Moe 
hadjirin) propa gandie- 
ten Persatoean Islam 
Tionghoa (PIT.) dari Te 
biug Tinggi(Medan), dil 
Kota Agoeng (Lamponp). 

Pada malam Chamis 14/15 Sept. '38 
jtl. dengan bertempat digedong Bios- 
coop Baror, oleh comite telah diada 
kan opsnbaar vergadering, goena pe 
njamboetan atas kedoea propagandis- 

   S 
# 

Sesoenggoehnja, ! 
moelai kau gosok Mn na 
Gigimoe dengan obat AE - 

gosok gigi ODOL ia ada | '“& 
mercepakan mosetiaral 

     

Ja... obat gosok gigi Odol sesoenggoeh- 
nja adalah satoe-satoenja ! 
la membikin gigi poetih mengkilap .... 
Boesanja obat gosok gigi Odol jang njaman 
dan haloes menghilangkan karatannja gigi 
dengan tjepat. Ia masoek didalam podjokan? 
jang paling kerjil di rjelah? gigi dan disini Ya 
menghilangkan semoea sisa? makanan. Obat 
gosok gigi Odol sesoenggoehnja ada satoe?- 
nja dari segala matjam obat gosok gigi. 
Dan poela Odol jang sanget meriangkan ! 

Tiap? habis gosok gigi, moeloet bersihkan 
dengan air koemoer Odol, Ia boekan sadja 
menghilangkan napas baoe dan rasa tida 
enak didalam moeloet, tetapi mendjaga 
gigi dan moeloet dari serangannja koeman? 
jang berbahaja, jang masoek didalam moe- 
loet waktoe toean bitjara, napas, d.s.b, — 
Membersihkan moeloet dengan Odol 
menjegah djoega menoelarnja penjakit 
dari loear jang masoek didalam moelcet. 

adat 
Pendjaga dari kasehatan! 

— 
  

Jap A Siong dan Koe Ay Thin, Koen 
djoengan publiekamat loear biasa ra 
ma nja, 

Gedoeng biozcoop jg begitoe besar 
penoeh sesak, sampai melimpah keloe 
ar. Dari pibak kaoem poetri amat be 
sar perhatian, sehingga tempat jang 
tadinja dikira soedah mentjoekoepi, 
kebetoelan ta” termoeat moeat, sehing 
ga comite terpaksa bekerdja keras oen 
toek membereskan tempat. Wakil wa 
kil perkoempoelan jang mengirimkan 
oetoesannja, adalah: P S1I, dan Moe 
hammadijah Negarabatir, Anwaroel 
Oeloem, P4 A. Moehammadijah dan 
Aiejijah Kota agoeng, Wakil pemerin 
tah terdiri dari t.t. Districtsboofd dan 
Mantri Politie. Pers hanja, Pemanda- 
ngan dan Adil. 

Poekoel 8 percies toean Agoes Emed 
sebagai ketoea Comite penjamboetan 

mengatoerkan terima kasihnja pada 
badhirin, dan eigeraar Bioscoop jang 

tjoema. Kemoedian pimpinan rapat 
seteroesnja diserahkan kepada toean 
Baheramsjah Tamim, Jang 
djoega mengatoerkan terima kasih pa 
da hadhirin dan hadhirat, jang begi 
toe banjak. Soenggoeh ta” moedah di 
loepakan dalam riwsjat, karena perta 
wa kali Kota Agoeng menerima tamoe 
bangsa Tionghoa dalam Islam. 

Pembatjaan al-gser'an oleh toean 
Soebli, jang kemoedian disalinkan 
kedalam babesa Indonesia, Spreker 
toean Koe Ay Thin alias Moeha- 
djirin meszerangkan tentang Roekoen 
Iman, serta membongkar kesalahan 
kesalahan dan ketahjoelan ketahjoelan 
jang terdapat dalam kalangan oemmat 
Meeslimin dimana mana tempat djoe 
ga, Diadjak soepaja oemmat Islam 
membenarkan ketauhidanpja sebagai 
mana jang diperboeat Nabi Moeham- 
mad saw, 

Waktoe psuze, diadakan njanjian2 
dari moerid moerid sekolah Anwaroel 
Osioem dan Mvehammadijab, berganti 
ganti. 

terdapat dalam kalangan oemmat Islam 
dewasa ini jaag wadjib dilenjapkan, 
Pengalaman spr sebeloem mendjadi 
Moeslimin jang sedar. Diterangkan atas 
gerak dan perdjalanan agama Islam 

Jldi Tiongkok sewaktoe spr malawat ke 
sana dalam th 1934, sekembali dari 
hadji di Mekah. Achirnja diseroekan 
persatosan dan mendjaoehi berpetjah 
belah. 
Waktoe diberikan kesempatan bitja 

ra pada publiek, maka toean Dahlan 
dari Kalianda menjatakan kegirangan 
nja atas kedatangan tetamoe Tionghoa 
lslam itoe, jang disamboet begitoe ra 
mai. Dan Siti Madjar Alam wakil 
Aisjijah menjeroekan soepaja sama sa   
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SEMOEA PINDJAMAN 
POENGOET RENTE. 
spaarbank bangsa kita jang terb 
agama kita, Keterangan pa 

goena 

     

    

     

    

    

  t Troenodjojo dan t Nolo, 

  

     
“Beringin” 

Schoolweg 6, Bogor atau Agenten, 
N.B. Soerat menjoerat HAROES disertai franco, 

ma menoenaikan hak kewadjiban Islam 

»  roemah , 
»  roemah ,, 

1000.— 
00.5 dan 
seteroesnja. 

roemah-roemah itoe TIDAK DI- 
adalah satoe-satoenja Bouw- 

esar dan didasarkan atas sjarat 
ja Directie Bank ,Beringin", 

  

laloe memboeka vergadering dengan 

memindjami gedoengnja dengan per . 

  
Toean Jap A Siong (Hadji Abdoes- 

samad) menerangkan keroesakan2 jg " 
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Pa ga 

  

       

1 mend ada p 
ngan bol pnja ditendang oleh| 

seorang iboe of poeseri. 
Sebetoelnja perkara ini bang Bedjat 

   n elk geval ada moepak 
ada kaga'nja, Artinja doea doea 

0... Doeloe di Inggeris, boekan tjoemav 
| @ftrap, tapi kavem iboe djoegs main 

bola, malah ada jang sampai mati. 
Boksen antara boksters djoegasoedab 

ada. Worstelen djoega ada antara ka- 

| Njetuur mobil djoega ada, malab 
— doeloe di Bstawi uda orang perempoean 

njamar djadi laki lantas pegarg stuur 
Vrachtauto. SA | 

  

   

    

   

    

    

   
     

    

   

  

ter ngangkat gewicht djoega banjak. 

paloe ada djoega, malah ikoet djadi 
toekang besi. EN 3 
Pendeknja, pekerdjaan of permai 

nan kaoem lakilak ane Deed 
sama perempoean boekan sedikit. 

antara ,timoer“ 

   

—.. 'Tjoema ada bedanja 
| sama ,barat", Man aan 

—. Apa bedanja? tang 3 
|. Wel, di barat orang sergadja. Eo 
- @i timoer orang terpaksa. Kalau di 
— Barat peremposan main bola, jab, 
| memang sengadja maoe main bola. 
- Begitoe djoega main boksen, 

Kaleu main yiu yittu nggak apa, 
- sebab penting boeat bela diri. 6 

Nu, di Timber ada dj ega orang 
. perempoean mikoel. Di Indonesia ini 

“ ada djoega perempoean nggendong 
krandjang | bato 

la jang bantosin sseaminja ngang- 

- heerendienst. 

    

      

    

   
   

      

   
   

  

    

   

  

   

     

    

   

    

  

    

  

     

   

   

  

   

     
   

     

     
   

    

    

— Bedjat s 
ea 

atoe orang perempoean djanda 

ba- pja mikoel beras, mikoel Lang .. 
oeli rang berat, pendekanja mendjadi 

angkoet. . : 
Waktoe bang Budjat liat dia dalam 

tahoem 1931, dia masih bersifat pe- 
rempoean. Sekarang gajanja soedah 

| beroebah, bersifat lain. 

“ada, Toenggoe soeami baroe terlaloe 
“lama, dus terpaksa, 

ga djangan mati 
at kirim sekolah anaknja, sa 
| Maar kalau ada perempoean timoer 
jang terkenal haloes koeltoernja, ha 

- loes tingkah lakoenja. baloes tjara ber 
| kata katapja, lantas sengadja maoe dja 

i bokstcry-wab, astaga, kaoem laki2 
endiri merasa ssrem liatoja. 

— Ab, sebetoelnja bang Bedjat njasar 
#mong, padahal diatas maksoed 

pg Bedjat maoe ngomong perkara 
trap“kog djeboel ngalantoer kemana 
na, Naa 
Welnu, aftrap oleh kuoem iboe me 

mang nggak apa-ape, apa lagi kalau 

| didslam djaman modern ini. Tjoeman 
'.. ah... menoeroet bang mn Bi 

| sendiri kog , . . koerang moeparat. 
|. Bang Badiat batja dikoran koran, 

ftrap pertandingan Nivu dilakoekan 
“ Oleh toean resident, boekan njonja re 

| sident, atau toean goebernocer boekan 
- njonja goebernoer, of toean boepati 
| tspi boekan njonja boepati, of toean 

"#eleer maar niet mevrouw Eleleer. 
Maar, bang Bedjat demen kema- 

djoean, Timoer Lendak melompatin 

BANG BEDJAT. 
  

dengan sebenarnja. Djangan tinggal 
dimoeloet, tetapi soepaja diboektikan 

“dengan amal. : ( 
—... Kemoedian oentoek pidato penoe- 

'toep, toean Djakaprihatin, sete 
lah mendjelaskan keterangan ketera 
ngan spr jang doeloean, menjeroekan 

| soepaja sama sama memperhatikan 
akan adjaran adjarun agawa kita. Se 
telab diberi comentaar seperloenja oleb 
pimpinan rapat, maka pk !1.45 open 
aar penjamboetan tamoe Tionghoa 

Islam itoe ditoetoep dengan selamat 
dan gembira. (Verslaggever.) 

Toean Jap A Siong 

Akan melandjoet 
kan perdjalanan 
njake Djawa. 

Besoknja sehabis openbaar di Kota 

| Sekarang roepanja makin lama mo | 
“kin mendjadi mode kalau a Oleh |tavah Djawa, 

sgak bisa bilang moepakat atawa) | 

INabi Besar 

Perempoean jang mengangkat hal | 

Perempoean jang ngangkat martil of| 

“| Pada hari Djoem'at 23 

besar berisi batoe, malah) 

djoega di Betawi ivi bang| 

g banjak anak sekarang pekerdjaan-| 

— Nah, itoe boekan dikarenakan spor : 
— tief, tapi... bapak anak soedah nggak | 

ada 
semoeanja boeat| Hb 
-kelaparan en boe 

110,40. 

melandjoetkan perdjalanannja ke Kota 
oemi, jg telah ditoenggos oleh Comite 

moean tertoetoep antara 
hoa disana dan openbaar 

rti djoega di Kota Agoeng, 
n dengan Rapat tertoetoep 

  

bangsa Tionghoa. Dan Selandjoetnja 
elah Kota Boemi selesai toean Jap 

akan meneroeskan perdjalanannja ke 
   

    

Akbar Moebammadijah 
“Blok IV di Kota 
Agoeng, 

menjamboet hari 

|IMoedammadijah Blok IV ke 7, ma 
Ika pada nanti 22—23 September dil 
moeka akan diadakan Tabligh Akbar 
Moehammadijah dan Aisjijah, 

| Pada malam Djoew'at 22 djalan 23 
September 38 Tabligh Akbar Moe 
bamwudijah, dengan bertempat dige 
Toeng Moehammadijih Kota Agoeng 
Agenda diatoer sebagai berikoet: 

Pembatjaan algoer'an oleh t. Sjam 
soeddin Alifi dari Wej Kraf, 
“Isra” dan Mrradj oleh t, A, Kadir 

deri Teloek Betoeng. | 
Soal pengadjaran dan pendidikan 

oleh, tosan Baheramejah Tamim Hi- 
dcep menoeroet sepandjang kemsoean 
jagama Islam oleh Sjamsoe'ddin Alifi 
'Seroean soetji oleh Hasjim Abdoellah 
dari Talang Padang, Pn 
Pa : September 

1938, moelai djam 2 skan diadakan 
Tabligh Akbar boeat kaoem Aisjijah. 
djoega bertempat disekolah Moehara- 
madijah Kotaagoeng, 2 

| Agenda diatoer sebagai berikoet : 

1, Pembatjaau algoran oleb: Siti 
—.. Madjar Alam 

2, Isra” dau mi'radj oleb: Zainab 
Noer (Talang Padang) 

3. Sosi pengadjaran dan pendi- 
dikan, oleh R.N.A. Djoeairijah. 

4. Kedoedeekan kaoem rem- 
- poean di, Islam oleh: Siti Ma- 

djar Alam 

Moga moga tabligb, terseboet akan 
'berdjalan dengan baik adanja, 

  

  

PASAR BETAWI. 
 Goela pasir: per karoeng dari 
1102 kg terima di goedang pendjoeal 

Tepoeng terigce: tjap Kodok 
f 2,05 Koeda merah f 2,—, Boervseng 
kaleng f 2,—, Harrison f 2,— dan 
lain lain tjap f 1.90 per bantal 
Minjak kelapa: per blik dari 

143/4 kg bruto boeat roepa roepa 
merk dari f 1,52” sampai f 1,55, 
Bawang merah: Cheribon 

Australie f13,—, Tiongtoa f 10,— dan 
'Tiongliap f 9,75 per 100 kg. 

Katjang tanah: Cheribon me 
libat kwaliteit dari f 8— sampai f 8.60 
per 100kg. : 

- Empingblindjo: Labosan no 
1 f 33. no2 f 29. Tjilegon no 1 f 32, 
no 2 f 25 per 100 kg netto, 
Kentang: per 100 kg f 880 
Harga harga terseboet menoeroet 

pendjoeal di Pintoe ketjil. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5.60 sampai f 6 per 100 kg London 
noteering toeroen 2-6: kwaliteit Straits 
110-12-6 pondsterling per ton. 

| Katjang kedele: Yendja Te 
gal fob Tegal lev Sept Oct f 7.12 nom 
mata hitam Djember fob Probolinggo 
Bept-Oct f5.91 nom per 100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me 

dium boeat roeparoepa merk dari 
f2.90 sampai f310:, AA f 3,45 per 
100 kg, pendjoeal, 
| Ladehitam Lampoeng:ek 
'Telok kemaren ada djadi lev Sept-Oct 
f 13,85 belakangan f 1375 Oct-Dec, 
f 14— dan Nov-Dee f 1419 ini bari 
lev Sep-Oct f 13.75 pembeli. f 13.80 
pendjoeal dan Nov-Dec f 1390 pem 
beli f 14— pendjoeal dan Nov-Dec 
f 14— pembeli f 14.25 pendjoeal. Ek 
Batavia lev Sept-Oet f 14— nom per 
100 kg Londen noteering 2:/, dp, Ib 
pem, 

Lada poetih Muntok: fob 
Pangkal Pinang lev. Sept. Oct. kema   | agoeng, toean Jap propagandist PIT 

. 

ren ada djadi f20 80: ini hari f 20 60 

   

deal Tionghoa Kota 
dilakoekan di Kok Min school 
dapat perhatian penoeh dari 

Mrradj | 
PAN: Moehammad sa.w. danj 
Iberbetoelan poela dengan conferentie 

Jdan NN. dimainkan antara 4 ronde 
'Idengan 2 menit. Permainan djalannja 

das dengan tangkisan dari moesoehnja. 

nom, per 100 kg, London noteering 
3:/4 d. p.Ib. pendjoeal. 

Koffie Robusta.Lampong: 
16pOt ek. Telok lev, Oct,-Dec. f 12.60 
pembeli, f 1290 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren 
ada djadi lev. Sept/Oct. dan Oct. sen 

ini tahoen dan lain tahoen f105 pem 
beli, f1,07'/, pendjaesl. 

K arte: sedia J: va Std. Sheets 26/,, 
Java Std. Crepe 27'/eta. per '/2 kg, 

- 

  

  

  

Pertandingan Interstedelyk 
dari S.VJ.A. 

Aneta mengabarkan : 
Nanti pada tanggal 1 dan 2 October 

jad. oleh perkoempoelan sepakraga 
sJONG—AMBON“ Betawi akan di 
langsoengkan pertandingan interstede- 
Iyk. Jang akan dioendang dalam per 
tandingan nanti jalah zustervereeni- 
gingen dari S.V.J.A. Bandoeng. 
8 Rentjana pertandingan sebagai beri 
Dera S2 
Pertandingan pertama, tg 1 Osto- 

ber: SVJA Bandoeng—Hercules Bata wi 
Pertandingan kedoea tg 2 October: 
Jong Ambon Djawa Barat— VBO. 

Segala pertandingan akandiadakan 
ditanah lapang BVO. ” - 

Pasangan SVJA Bandoeng seperti 
dibawah ini: 

Laisina —  Loby 
Sahetapy Sopaheluwakan Souhoka 
Tahapary Kalati Sahertian 

Nikiluw . Bilaboy 

Melihat pasangan ini, maka pertan 
dingan nanti akan heibat dan gesit. 

Pertandingan djotosan 

Tadi malam telah dilangsosngkan 
pertandingan djotosan di Decapark. 
Sebeloem dimoelai dengan Hoofdpar 
tij lebih dahoeloe diadakan voor 
pariijen, Keoendjoengan ada barjak, 
bingga tempat penoeh, tetapi jang 
pertama tama orang orang Singapore 
itoe main lebih memoeaskan koen 
djoengan posblik. Itos oleh karena 
permainan Joe Eagle jang menarik 
sekali. SA 

Pertama voorpartij antara Haye 

tidak begitoe seroe, Haya selaloe me 
megang az1s defensief sedang N N.ti 
dak koeasa boeat meroeboehkan moe 
soehoja. Poekoelan poekoelannja kan 

Kedoea bokser itoe adalah moerid da 
ri Mesman Schultz. : 

Setelah pertandingan itoe, tampil 
kemoeka bokser jang masih ketjil 
mengadakan demonstratie dengan me 
lo tjetlontjat tali. Jang mendjadi gem 
parnja poeblik setelah datang 2 anak 
Tionghoa oemoernja paling tinggi 8 
tahoen jang sama mengadakan par'ij, 

Setelah habis voorpartij ini, maka 
lantas dimoelai dengan Hoofdpariij 
pertama. 2 

Jang bermain Kid Herman 52 kg 
dan Dick Hayem 53 kg dari Bandoeng. 
Partij ini dimainkan dalam 6 ronde 
dari 2 menit dan dihitoeng knock out. 

Moela moela Bokser Bandoeng me 
ngatakan serangan serangan jang ber 
hasil oleh karena pendjagaan dari moe 
soehnja koerang koeat. 

Dalam ronde kedoea Kid Herman 
moelai mengamoek dan teroes menje 
rang moesoebnja hingga berhasil de 
ngan poekoelan poekoelannja. 

Dalam ronde ketiga Hayem moelsi 
dengan serangannja lagi tetapi tidak 
b gt eserce, , 

Dalam ronde ke 4 nampak disitoe 
permainan jang ramai, poekoslan poe 
koelan satoe dan lainnja. Pada ronde 
ini Herman roepanja lebib oenggoel, 

Roepa roepanja bokser itoe merasa 
tjapik maka kelihatannja amat pajah, 
dan Herman dimana pada ronde per 
tama ada barapan akan menang ter 
pasga menjerah. 
Jimmy Kicks - Hendriks. 
Jimmy Kicks dikalahkan 

dalami7 sekon? 
Pertandingan jang mengetjewakan 

bagi poeblik, Setelah djoeroe pemisah 
melepaskan ,djabatan tangan” antara 
kedoea bokser, dan mereka mengam 
bil tempatnja sendiri sendiri, dengan 
mendadak Hendriks memberi djoto- 
san pada moesoehnja mengena pipi- 
nja, Dengan mengherankan oleh poe 
koelan itoe Jimmy tidak dapat berdi   

diri f105, ini hari boeat semoea lev.| 

     ee PEP engan mna 

  

   

  

     

  

Diantara toean2 ada banjak sekali terdapat 
memakai katja mata, boekan oekoeran boeat oe- 
moernja lagi (temponja soedah keliwat). : 

— Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 
14 B —BATAVIA-C, tel. 1949 WI., sanggoep mem- 
beri advies serta membenarkan goena kep 
toean poenja katja mata. 

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

   

  

   

   

     

     

can 

  

Menerima moerid baroe 

Bajaran sekolah f 5.— 
Keterangan lebih 

8 

    Instituut Journ 
1 . dan 
Pengetahoean Oemoem 

Pengadjaran saban hari, ketjoeali hari Saptoe. 
Moelai djam 5 sore sampai djam 8.30 malam. 
Jang diterima: Mereka jang berpengetahoean 
—  oemoem setingkat keloearan Mulo. — 

landjoet : 

djam 6 — 8 malam 

  

alistiek 

Kramat 174, 

  

    

LEDIKANTENHANDEL 

THAY AN 

KONGSIE 
STAALBUS — 

LEDIKANTEN 

Membikin matras — Divan 

Harga pantas-kwaliteit baik. 

. Pintoe Besar 72- Tel. 1433 Bat     

Diadakan perhitoengan hingga se 
poeloeh, tetapi tetap Jimwij tidak ba 
ngoen, hingga dengan djalan jang ta? 
mempoeaskan ini rlendriks dapat me 
namakan pemenang dari pertandingan 
itve. 

Pertandingan Figbting Micck dan 
Joe Diamond jang pertama dapat ke 
menangan dalam punten. 

Pada ronde pertama Joe ada lebih 
gesit, Begitue djsega pada ronde ke 
doea. Ketiga Diamond dapat peringa 
tan oleh karena poekoelan jang terla 
rang dan djoega moesoehnja dapat 
tegoran, 

Dalam ronde seteroesnja diadakan 
serangan dari kedoea pihaknja hingga 
penghabisan kemenangan didapat oleh 
Fighting Micck, 

Badminton di Kediri 
Perbik,contraIbibs 

Pada hari Minggoe 18-9-38, telah 
dilangsoergkan friendly game antara 
kedoea bond badminton tsb jalah Per 
bik dari Kediri dan Ibibs dari Blitar, 
bertempat di baan BOK, Pertandingan 
teb dapat koendjoengan jang memoe 
askan, perdjalanannja pertandiugan 
ada bersemangat dan gembira. Ada 
poen standnja jalah 10—3 goena ke 
menangannja Kediri. Manilik stand 
tsb bond badminton Kediri ada djaoeh 
lebih koeat, 

Pasangan sebagai tsb dibawah : 
Single Heren. 
Perbik Ibiba 
Boebawo  Sawidjan 15—13 4—15 

17—18 0—1 
Boepangat Nyatedjo 7—5 Pan 

2 
Hoedjito  Kamilan Daan 

—0 
Soekarman Soeseno 14—17 15—10 

165—5 1—0 
Martono — Soegeng 15-65 15-7 1—0 
Tohir — Soewarno 1591815 1—0 
Saemo — Soepardi 15-3 15.8 1—0 
Double-heeren 
Soekarman-Moedjito — Sawidjan-Nga 

tidjo 1015 7-15 O—1 
Soebowo-Poniran — Soewarno-Soese 

no 6-15 !5 13 15:13 1—0 
Soemarke-Darsono — Waridi-Kame 

—. Jan 15-7 15-12 1—0 
Djanib-Hardjo — Irawan-Moel 

jadi 15-9 15-12 1—0 
Kasdiran-Pangat — Markidjo-Soetjip 

to 16-11 15-10 1—0 
Tohir-Moerman — Doelmoengin-Soe   ri lagi. geng 158 15-7 1-0 

Mona EN EK BEN TN 
Djoega toean didalam sedikit wak- 
toe bisa disemboehkan dari pe- 
njakit wasir, djika sadja toean 
memakei ANUSOL. Ini obat be- 
kerdjanja tjepat dan sampoerna, 
dari sebab itoe ia sampei dipoe- 
djikan oleh thabib-thabib. 

    

  

Boeat Toean poenja KESEHATAN 

Makanlah selamanja : 

Tepoeng Hoenkwe 

» JAP HAMMER” 

Diperboeat dari 100”/ KATJANG 
IDJO jang toelen. : 

Jang memberikan banjak vita- 
mine, dan at ENAK SE- 

KALI. 

Bisa dapet di toko2. 

Harga per pak tjoema 14 CENT 

Distributeur : 

GOUW BOEN SENG & Co. 

Batavia,   

  
    

Moelat ini hari ms 
Dapat gratis koran 

Bagi mareka jang minta men- 

djadi abonne moelai kwartaal 

ke 4, 

Adjaklah kenalan Toean berlang- 

ganan , Pemandangan",       
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1 — “saia Waktoe Ngak anak | 
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12,— siang Choetbah 

“1530 
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- malam Pena ang 

Lagoe Melajoe tanah ge : 
beri : g 
'Gamboes Arab 

». Toetoep 
Sabtos 24 Sept 
siang Studio orkest 

Melandjoetkan 
.orkest - 
Gamelan Kjabi Kanjoet | 

Mesem 
Ketjapi orkest 

TA studio 

2» 

' Gambang kromong 
- Pesiar ke tanah Timoer 

malam Bobodoran Soenda 
— Berita2 s,k. 

Melandjoetkan bobodo 
ran : 
Radio tooneel 
Cabaret Melajoe ,Bin 
tang Mas" 

. Berhenti 

PROGRAMMA V.O.K.L 

Zender YDH. 7 golflengte 
.. 107, 53 Meter 

Kemis 22 Sept 
— sore Kinderuurtje terpimpin| 

oleh Tante Soep 
. Lagoe Soenda 

Pi Berhenti 
T za malam Berita sk (Soenda) 
715 ' Lagoe Toerki 

Mengadji dan menafsir 
| kan @oer'an 

Lagoe Gamboes 
Rebana dan berzanzi 
Lagoe Anekawarna 
Lagoe Soenda 
Toetoep 

SA — 
. 

- 

» 

Djoem'at 28 Sept 
Sembahjang 

Djoem'at 
1.— lohor Toetoep 5 
5.— sore Lagoe Melajoe 
5.30 Lagoe Djawa 
8,— Lagoe Soenda 

16,380 Berhenti 
7,— malam Berita sk 

1 7,20 Lagoe Hawaiian 
7.30 Lagoe Soenda 
7.40 Pemand, Loear Negeri 
8— Peladjaran Wireng. 

Toetoep 
KT: 

» 

: Saptoo, 24 Sept. 
$ bra sore Lagoe Hawaiian 

Lagoe Djawa 
— Lagoe Auekawarna 

6,30 s Berhenti 
7 — walam Beritask Indonesia 
7.20 Lagoe Krontjong 
1.30 Lagoe Ambon 
145 Berita sk Soenda 
8,— Lagoe Djawa 

Pantoen Boma 
Toetoep 

SRI 
Golflengte 86,96 

 Djoem'at 23 Sept 

» 
»' 

» 

” 
“9 

» 

» 

per 

n- 12— siang Samboengan dengan mes 

Batavia u 1190 M) 
Ne 3 1 

Membatja Tan Ooer'an 
- dan Chasidah 8 
Gamboes Orket Pel 
moedas 
Studio Orkest 

Batavia Ir 190 M Ban 

| Gamelan Boenda 
| Adzan diwaktoe Magrib 

2 naa pakan dengan 
jasidah . 

" Lagoe Turki, Bossrat | 
Enayat Haneum 

aa Bag orkest , »Sinar 

Berita sk dan sport dji opa 

O' tkan Melandj Kron- 
: Se NA Pe an : 

. Pembinaan tentang 

djid Besar 
P1— lobor Toetoep 
'b.— sore Plant2 lagoe bermatjam?2 
'6,— ,  Hawaiian orkest soko 

2 ngan The Loh Hwa Band 
|1— mgkn Cursus Pedalangan Pada 

 soeda dipimpin t Rm Ng 
Doetadilaga 
Radio toneel Wajang 
orang Sriwedari mengam 
bil tjeritera , Widaretna 
Laroeng bertempat di 
pendapa padoeka KRMT 
Widhaningrat 

»  Toetoep 
Saptoe 24 8Bept, 

pagi Peladjaran Beksa Bedaja 
. dan Serimpi dari Kraton 

— lohor Toetoep 
Gamelan Kg Kjahi Moe 

8.— 

1— 

Nee 

3'50 

tinggil Keraton 
4.30 sore 

6,— 
oleh kaoem Indonesiers 
Hawaiian orkeat 3oko 
ngan The Lu San Min 
oteris 

7 — malam Chabarchabar dalam ba 
hasa Belanda 

Bi Berita pers   
5 17,15 

gas Pra 

It 8.15 

: Mn I 8i, 

  

Nschtegaals 
»  Toetoep 

— RENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

Soerabaja II 95 
Soerabaja Arcbipels. Zender 88 

. Djokja 11 128 , Semarang 1 Ig: 
. Bolo II 120. 

Djoem'at 23 Sept. 
e S'baja Il Golfiengte 68m, danIV 129m 
16.30 pagi Lrgoe lagoe Arab dari 

:piringan hitam 
Toetoep 
Disamboeng dengan Mesi 

. git Besar di Ampel, Soe 
rabaja 

Ph 15 lohor Toetoep 

lema 1 65-10. dan IV 129 m, Sema 
rang Il 111 mi Aga 128 m 

| &— 

10.— 

1120 

nggang Patalon dari Si 

Chinees orkest Pat lein : 

Krontjong Avond soko-| 
ngan dari ,De Solosche 

5,— sore Gending ala? Djawa 
a Tengah 

Lagoe lagoe krontjong | 
dan stamboel 
Extra Pat Iem dimain | 
kan oleh Pat Iem Orkest | 
Lezing tentang hal pela 
djaran Nabi Khong Tjhoe 
Lagoe lagoe Gandroeng 
Banjoewangi 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 

alas soerat soerat 
dan rapport rapport 

“lagoe Soenda 
Lezing tentang hal , Eesj 

6,30 

6.50 , 

7,— malam 

7,16 

7.20 
7,30 

8,— Yang Khiem Orkest 
Me batja boekoe de- 
ngan te, embang Pep 
Toetoep 
ptoe 21 Sept 

H,30 
“Bi 

8,30 pagi 

KO. 
11l.— siang 

11,30 

Roeparoepa se Ha- 
waiian 

Toetoep 
Lagoe lagoe krontjong 
dan stamboel 

» Genderan dan tjlempoe 
ngan 

12.— Oauserie teniang hal oe 
roesan roemah tangga 

12,25 . Meneroeskan Genderan 
— dan tjlempoengan 

2,— lohor Toetoep 
Soerabaja 11 68 m, daniV 129 m, Sema 

rang ll tlim, Nania, Il 128m 
Solo ll 120m 
Njanjian dan Dongengan 
anak anak dari oemoer 
3 —9 tahoen 

: Lagoe lagoe Tionghoa 
Cinema dan modern 
Memperdengarkan Wa- 
jang Orang ,Saritomo" 
Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe lagoe Tionghoa, 
Shanghai modern 
Wajang koelit 
Tengab, tjeritera 
damana Loeweng" 

» Toetoep 

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: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, ' Bolo 188, Tjepoe 186 
Rebo, 21 Sept. 

| 5.03 sore Theo concert 
: 6,— ,.  Lagoe lagoe koeno 
6.30 z Comedian harmonists 
1.— malam Perkabaran 

Tentang penjiaran pro- 
gramma 2 
Schip: Ahoy 
'Soekarnja dalam pendi- 
dikan 

» 

5.— sore 

» 6— 
6,30 , 
7.— malam 

7.15 

7,20 

7,30 Djawa 
»Gan- 

1,— 

7.22 
7,50 

8.10 
8.30. 

10.10 
10.12 

. NVioot concert 
Berita koers 
Concert 

10,40 ,. Lagoe dansa 
ll— ,  Toetoep 
TER Kemis, 22 Sept. 
9,01 pagi Ochtend concert 
1015 , Sympbonie 

11.— siang Marek Weber orkest 
12.— . Cinema Orgel 
12.20 — Matinee corcert 
1.20 jabar Perkabaran 
1,32 »- . Beberapa lagoe 
220 ', Mengoelangi perkabaran 
2,30,  Toetoep  - 
5.03 sore. 'Lagoe Marek Weber 
6.— Muziek,  njanjian dan 

00 pidato 
6,80 ,  Georges Boulangers En- 

sombiee 
TI — malani Perkabaran 
71.20 , . Tentang penjiaran pro- 

.gramma 
Ts 2D Orchestre Raymonde 
7,50 - Pemand. Loear Negeri 
810 ,  Lagoe Hawaiian 
8,40 ,  Orkest Carel v.d, Biji 
9,10 “Legoe plaat gramofoon 
9,25 Opera 
958 , Berita koers 
1001 , . Lagoe dansa 
1030 . Emil Rooez 
11. Toetoep -. 

NN am 23 Sept. 
pagi Peladjaran gymnastiek 

Lagoe gramofoon 
Melandjoetkan lagoe gra 
.mophoon 

. Toetoep 
Lagoe Sorieus 
»Marcel Wittrisch sings" 
Gaumont Britisch orkest 
Matinee concert 

- Perkabaran 
Melandjoetkan Matinee 
Concert 
Lagoe dari Beieren 
Mengoelangi perkabaran 
Toetoep 
Fotpourris 
Peladjaran menjanji oen 
toek anak anak 

SA
R 

s
a
.
a
c
u
m
a
.
u
.
 

6.30. 
8,45 
7,01 

8,— » 

11 03 “ii 
11,40 
Yaa 

1250 
1.20 

11,32 

2, — 
2.20 
2,30 

5.03 
6, SDI 

9-2 

7   

S'baja ll Golilengte 68 m dan 1V 129 m| 

CHA 
(7 Astaga samaan kaloeN 
| saja djalan- dari sini 

t djalan 
bawak KpiSIBIER 

Sea hop KPIS: BIER 

Abon bata bh h ti ve. 

Boektinja jang njata se- 

kali, Kris Bier tidak me- 

" lainken bharganja paling 

moerah sendiri, tapi 

kwaliteitnja djoega 

paling baik, boektinja 

Lagoe- plaat grumofaon : 

saben hari lebih lakoe. 

  

Hawaian-platen. 

| Hanan sa 

ODEON GADJAH 

satoe veer Model 40/R. 

Kang 2 PAN 

COLUMBIA aa veer 

Model 56 “harga 

SPECIAAL 

nis sedia roepa roepa kleur. 

Model No. 1 

Model No. 3 

Model No. 100 

Model No. 106 

Model No. 114 » 

Lagoe dan Merk. 

SENEN 163   

KESENANGAN 

oentoektoean-toean 

- dan” njonja-njonja 

Plaat-plaat dan Cerai Bk H. M. VOICE 
ODEON-GADJAH dan COLUMBIA. 
Lagoe Melajoe, Soenda, Djawa, Ambon, dan Menado serta 

111,85 p. Stuk. 
Gramofoon merk ,Columbia & Odeon- 2 elsa 

Se 

f 24.— 

f 21.50 

TASCHGRAMOFOON. 
Merk ,RADJA PLAAT” pakei Zelf- 
stepper (berenti sendiri) vormnja ma- 

f 12.50 

10.50 

15.50 

» 12.-— 

1350 PN 

Ini gramofoon kita bisa kirim rembours 
Menoenggoe dengan hormat 

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

TELF. 3909 WEL. 
Toko ,,RADJA PLAAT" 

BATAVIA - CENTRUM.   
  

840 Charlie kunz 
7.-—: melam Parkabaran 
7.20 Tentang penjiaran pro- 

gramma 
Id” Lagoe dansa 
7,50 Tentang boenga boenga- 

an dan tetanaman 
8.10 - Berita Disco 
8.30 Kamer musiek 
9, — Leloetjon 
9.40 Concert 

10,10 Berita koers 
10,11 
11,— 

Disco cabaret 
Toetoep 

B. R. V. 

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

Rebo, 21 Sept, 

6.— #ore 

5,— 

545 
8,45 
6,45 

1,— 
7.40 
7,45 
8, — 

8,30 
9.10 
9,40 
10,— 
10,30 - 
11, — 

Peladjaran gymnastiek : 
Stadezender 
Beberapa njanjian : 
Chipelsender 
Penjiaran oentoek anak2 
Berita pers : Archipelz 
Lagoe gembira: Stedez, 

Ar 

n 

malam Sonate No, 1 
Lagos plaat gramofoon 
Pemand. Loear Negeri 
Vocaal 
Marek Weber orkest 
Lagoe dari Hongaria 
Draaiorgel 
Tinno Rossi menjenji 
Aceordeon 
Toetoep 

Kemis, 228ept. 

7,— pagi Lagoe plaat gramofoon   7.30 Berita pers 

1,40 

5,— 

5.30 
6.15 
6,35 
6.45 
L— 
7.30 

Ba 
8.10 
8.45 
11, — 

I— 

7,30 
7.40 

12,30 

5, — 
5,30 
6, — 

6,30 

6,45 
T— 

7515 
1,45 
810 
8,35 
8.50 
9.15 
9.35 
10.— 
Ifa   

»” 

2,30 lohor 
sore 

» 

» 

n 

» 

Melandjoetkan lagoe gra 
mofoon 
Toetoep 
Lagoe pertjintaan 
Lagoe Hawaiian 
»Van Ivoren Toetsen”“ 
Lagoe Anekawarna 
Berita pers 

malam Lagoe Anekawarna 
» 

» 

» 

» 

2» 

Programma operetts 
Phohi Relay 
Lagoe lagoe jg terkenal 
Opera 
Toetoep 

Djoem'at, 293 Sept, 

pagi 

Bore 

Lagee gramofoon 
Berita pers 
Lagoe gramofoon 

12,— siang Setengah djam oentoek 
orang orang jang sakit 
dan orang orang toea 
Lagoe Anekawarna 

2,30 lohor 'Tostoep 
Thee Hailfuurtje 
Lagoe jagoe Perantjis 
Cursus BRV tentang ate- 
nografie 
Programma jang menje 
nangkan 5 
Berita pers 

malam Beberapa lagoe 
Pertanjaan dari anak 
Lagoe piano 
Phohi Relsy 
Sja'ir oleh Paul Huff 
Concert 
Cuintet 
Vocaal 
Orkest 
Toetoep 

menadpean  



   

  

   

   

   

  

  
     

    

   
   
   

   
   
    

   
ser | atas permintaannja sendiri dengan oe 

000 Itjapan terima kasib berhoeboeng ber 
— Itahoen2 bekerdjanja sebagai sekretaris 

    

    

— Tabligh oemoem Moehammadijah 
0. jabang Betawi 

. Besok hari Kemis malam Djoem'at 
tgl 22/23 Sept. 1938, moelai djam 8 
malam, akan diadakan Choetbah oe- 
moem di Gedoeng HI S Moehamma: | 
dijah Kramat No 49 Batavia-Centrum, | 

pemandangan Mi'radj | Agenda: 
Riwajat dan 

nja Nabi Mocbammad 8 a. W. 
Mengharap kedatangannja Toean toe 

an dan Njonja njonja. Oentoek kaoem 
iboe disediakan ga terpisah ! 

Pertemoean di gedoeng PAI 

Pendirian Comite pe- 
njambsetan. 

Seperti telah dikabarkan dalam soe 
rat kabar ini, tentang itoe pertemoean 
dari perkoempoelan2 Islam di Djakar 
ta atas oendangan dari PAI. jang te 
lah dilangsoengkan pada malam Se 
nen jang laloe, jaitos centoek mem 
bentoek sebosah Comite penjamboetan 
kedatangan saudara saudara Moeslimin 
bangsa Tionghoa dari Persatoean 
Islam Tionghoa Medan, jang akan da 
tang disini oentoek mengadakan pro 
paganda Islam. Ber tapak TA 

Dalam pertemoean itoe jang dihadiri 
oigh 15 perkoempoelan Isjam, telah di 
moefakati membentoek sebceah Oomi 
te penjambostan. Setelah dilakoekan 
pewilihan, maka dengan soeara boelat 
diangkat sebagai voorzifter Comite ia 
Jah PAI. tjab. Djakarta, mendjadi soe 
soenan pengoeroes Comite itoe terdiri 
dari: : : 2 
Voorzitter—P AI, tjab Djakarta 

soretaris —M D. Djatinegara 
Penningm,—Persatoean Islam Maester 

Tt 1 . Cornelis 
Commissarissen — Federatie Pergerakan 
Panjadar, HB Al-Irsjad, Annadil Isla 
mi, Verg. Matahari, Consul HB Moe 
bammadijah, Nahdatoe! Oelama Bata 
via, Moebammadijah bagian tabligb, 
ahdatoel Oelama Mr Cornelis, Hizboel 

Sjahab dan M D tjabang Batavia. 
Sementara Djam'ijah Atkatirijah mes 

. kipoen-ada hadir wakilnja, akun tetapi 
tidak bersedia doedoek dalam Comite. 
Lain lain perkoempoelan Islam jang 
dioendang akan tetapi tidak hadir, 
akan diberi tahoekan dan adjak beker/ 
dja bersama. 

—. c aa 

Pertoendjoekan film Mesir 

Goena menolongke 
sengsaraan Palesti 
na100pCt 

Beberapa hari berselang kita telah 
mengoemoemkan pertoendjoekan film 
Mesir dibeberapa gedoeng bioskop goe 
na kepantingar sokongan berhoeboeng 
dengan keriboetan2 di Palestina, 

Dibawah ini kita tambahkan Isbih 
landjoet tentang pertoeadjoekan itos. 
Boelan September. 
Rextheater, hari Minggoe 25 Sept. 

1938 dengan gratis matine djam 4 sore, 
Alhambra bioskoop, hari Minggse 

25 Sept 1933, Senen 26 Sept, Selasa 27 
Sept (tiga malam bertoeroet toeroet) 
main doea kali satoe malam dengan 
menjewa gedoeng itoe seharga f 200, 
dari direksi Alhambra, dan kemoedian 
akan didermakan kepada komite Pa- 
lestina. 
Boelan Oktober: 
Rex theater, Minggoe 2 Oktober'38 

dengan gratis matine moelai djam 3,45 
sore, : 

Semoea diatas itoe oentoek dikota 
Betawi. Dikota loear Bstawi sebagai 
berikoet: Te “3 
Pekalongan 
Capitol, Rebo, Kemis, Djoem'at tang 

| gal 5, 6 dan 7 Oktober tiga malam 
bertoeroet tneroet, satoe malam 2 kali. |. 

21 Tegal 
— Main 3 hari bertoeroet toeroet moe 

| lai tanggal 10, 11 dan 12 Oktober, 
NN Beri bon go 

Main tanggal 16, 17 dan 18 Okto- 
ber bertoeroet toeroet, 
Solo 
Main 2 kali bertoeroet toeroet pada 

tanggal 19 dan 20 Oktober. 
Demikianlah jang dikabarkan oleh 

komite Penolong Kesengsaraan Bang 
sa Arab Palestina. 

  

“Idan di iringkan poela oleh veldpolisi 

  

Mr, G. Vandermeulen 

Diberhentikan de 
nganhormat 

Moelai tanggal 1 Djanoeari 1939 

djendral Waterstaat Mr. G. Vander 
meulen. Sebagai penggantivja ditoen 
djoekkan Mr. D, G. W, Spitzen, adwi 
nistrateur oeroesan dalam negeri. 

Menerima seang setalen ! 

Bisa 6 boelan kamar 

gelap. 
Landraad Bstawi hari Selasa kema 

ren telah memoetoeskan hoskoeman 6 
boelan kepada seorang agent politie 
Moesim bin Batjep jang soeka mene 
rima oecang soeapan sebesar setalen. 
Doedoeknja perkara begini. 

— Ketika tg 2 April 1938 ada seorang 
soepir autolette Ridjan namanja mele 
takkan moebilpja diloear batas tempat 
'moebil di Pasar Senen, maka ia men 
dapat tegoran dari seorang agen polisi 
dan ditangkap. kalau sekiranja ia tidak 
maoe memberikan oeang kepadanja. 

Soepir itoepoen memberinja osang 
sebesar setulen dan bebaslah ia dari 
toentoetan polisi. 

Tetapi karena dalam autolette tadi 
ada orang djoega jang menoempang, 
maka orang ini memberi tahoekan hal 
'itoe kepada sep polisi, hingga tardjadi 
penoentoetan atas dirinja, sampai kena 
6 boelan pendjara, 5 

| Hal ini kiranja akau mendjadi ps- 
ringatan bagi mareka jg mendjalankan 
kewadjibannja jang maoe akan disoeap 
dan oeroeng mengerdjakan pekerdjaan 
itoe, 5 
aa 

Perdjalanan Wali-Negeri 

Telah bertolak dari 
: Tandjoeng -Perioek. 

Pada hari Minggoe, kira-kira djam 
6 sore Wali-Negeri telah bertolak dari 
Tandjoeng Perioek oentoek melakoe 
kan perdjalanannja ke Lampongsche 
Districten, Palembang, Bangkahoeloe 
dan Soematera Barat dengan menoem 
pang kapal ,Rigel“ dari Gouvarne 
ments Marine, gezagvoerderpja toean 
WF van Rooy. Wali Nageri ini di 
1ringkan oleh Mevrouw Van Starken 
borgb, kedoea doea freulesoja jonk 
vrouwe CM de Villeneuve, algemeen 
secretaris, fi, intendant dari Roemab 
GG dan adjudant dari GGS ,luitenant 
ter zse Van Vreeswije. 

Kira kira djam 4 sore psngiring pe 
ogiring ini menoempang tiga boeah 
mobil dan telah bertolak dari Bogor 

  
Bogor hingga sampai perbatasan resi 
|dentie ini, selandjoetnja dari perba 
tasan residentie terseboet hingga Tji- 
lilitan oleh veldpolisi Betawi dan 
achirnja dari Tjililitan bingga Tan- 
djong Perioek oleh verkeerspolisi da 
ri kota Betawi jang pada ketika itoe 
|mengicbtiarkan soepaja perdjalanan 
Wali Negeri ini tidak terhalang oleb 
soeatoe apapsen djoega, perdjalanan 
mana jang melaloei seloeroeh kota 
Betawi teroetama sekali melalosi Bui 
tenzorgeche weg, Meester , Cornelis, 
Salemba, Kramat, Pasar Senen, Tanah 
Njonja, Goenoeg Sari dan selandjoet 
oja Priokweg. 

Di Tg. Priook Wali Negeri telah di 
iringken oleh Commissie Ketjil jang 
terdiri atas vice president dari Dewan 
Hindia Belanda, goebernoer Djawa Ba 
rat, hoofdinspecteur dari Scheepvaart, 
directeur dari pelaboehan Tg. Prioek 
dan havenmeester Tg. Prioek, 

Sesoedahaja Wali Negeri dengan pe 
-ngiringnja,menoempang kapal “Rigel", 
'maka pada djam 6 sore pada hari 
terseboet diatas itoe dimoelailah per 
djalanannja itoe. Kapal ini diiringkan 
djoega oleh kanonneerbot “Flores", 
jang dipimpin oleh kapitein luitenant 
terzee, ja'ni toean J OA. Serolte. 

Lebih landjoet dari Tandjoeng Ka 
rang diwartukan oleh Aneta, bahwa 
pada tanggal 19 September (djadi ke- 
maren doeloe) Wali Negeri dengan pe 
ngiringnja itoe soedah tiba di Lam 
poeng dan laloe'melandjoetkan perdja 
lanannja menoedjoe ke onderneming 
karet ,Kedaton“ dengan melaloei Tan 
djoeng Karang. Kemoedian dilakoekan 
perdjalanan keliling dikeboen2 karet. 
Selandjoetnja Wali Negeri dengan pe 
ngiringnja itoe mengoendjoengi seboe 

    

Ht 

    

PALEMBANG 

Tionghoa boenoeh diri 
0. Poetoesasa? 

Pembantoe menoelis : 
Seorang Tionghoa bekerdja sebagai 

toskang batoe, bertempat tinggal di 
Soebanboeroeng. Tidak tahoe apa jang 
mendjadi lantaran pada sosatoe hari 
mendjadi mata gelap, menoeeoek pe 
roetnja sendiri. 

Korban itoe oleh polisi B P M segera 
diangkat ke Hspitaal di Pladjoe. Di 
sana ia meninggal doenia, oleh karena 
beratnja loeka leeka, hingga oesoesoja 
'keloear. Apa jang mendjadi lantaran 
beloem terang, atau poetoes asakah ? 

 Perempoean kedjim 

Anaknja sendiridi 
sii boenoeh. 
corang perempoean Melajoe telah 

berboeat kekedjaman terhadap anak 
Juja sendiri. Sedangnja anak itoe ti 
doer, moela moela hendak digantoeng 
boeat melepaskan njawa anaknja jang 
penghabisan. 
Tetapi perboeatan itos ketahoean 

oleh Niniknja. Roepanja perempoean 
djahanam 'itoe beloem postoes asa 
akan bekerdja sebagai malaikat maoet, 
diambilnja sebilah pisau, anak jang 
tiada berdosa ditoesoeknja , ... .- 
dan . , .. paroet serta oesoeg keloear. 
  

itoe menoedjoe ke touw dan kistenfa 
briek ,Natar". Sesoedahnja mengoen 
djoengi/segenap pabrik pabrik ini laloe 
kembali lagi ke Teloek Betoeng. 

2 

Perdjalanan Goebernoer Djenderal 
Hingga di Tandjoeng 

: Karang, 
Pada 7,30 pagi ,Rigel“ telah sam 

pai di Oostbaven. Jang datang men 
djempoet ada 80 perahoe Boemipoete 
ra, Gsepernoer Spits, Residen Lam 
poeng, HPB Telokbatong, Havenmees 
ter, mendjempoet sampai dikepal. Se 
sampai didaratan dengan Wilhelmus 
dan: tembakan oleh Flores. Setelah itoe 
Goebernoer Djendral mengadakan in 
nan dari pendjagaan kehormatan pel 
posisi, 2 — 

Laloe teroes menoedjoe keroemah 
residen, dimana telah menoenggoe Njo 
nja Pauw dll. autoriteiten, Njonja Van 
Starkenborgh dan poeterinja paling 
toea mendapat boenga. Setelah diada 
kan oepatjara didepan halaman Resi 
den diperdengarkan njanjian poedjian 
oleh moerid moerid Europa, Tionghoa 
dan Boemipoetera. 
“Dimana mana tampsk perhatian 
besar, " 

»Welcombe" beloem tertolong. 

Daja oepaja menjeret , Welcombe" 
hingga kini beloem djoega berbasil. 
Menjeret dalam hai ini amat soekarnjs, 
oleh karena kepal soedah kemasoekan 
air dan masoek dalam loempoer, Di 
moelai dengan mengambil moeatan 
jang ada didalamnja. Selainnja 4lich- 
sers jang berangkat pada tanggal 17 
boelan ini, berangkat doea lagi, 

Nanti malam didoega jg berangkat 
minggoe jl dari Holland akan datan 
kapal seret kepoenjaan NISHM , Roif", 
Kapal ini djoega memakainja dosa 
lichter, 
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Candidaat2 lid Volksraad '39 —'43 
bosat Sumatra-Selatan ? 

Pembantoe kita mengabarkan, bah 
wa di Sumatra-Selatan, seperti ditem 
pat lain lain djoega, sekarang orang 
sedang ramai mempertjakapkan siapa 
akan dicandidaatkan boeat pilihan 
Volksraad j. a. d, 

Menoeroet kabar jang boleh diper 
tjaja adalah lima orang jang akan di 
imadjoekan boeat mendoedoeki satoe 
koersi di Pedjambon itoe. 

Mereka jang akan dicandidaatkan 
ialah: toean Depati Boestan, lid Volks 
raad sekarang ini: toean Pangeran 
Bakri, voorzitter dari Pasirah-Bond, 
toean Mochtar Praboe Mangkoe Negara 
bekas lid Volksraad jang digantikan 
toean Boestan, toean Ir. Ibrahim be 
kas goeroe sekolah Moehammadijah 
dikota Djakarta ini dan sekarang men 
djadi Rubber ambtenaar di Pig. dan 
seorang lagi jang masih moeda betoel 
Lk, 25 tahoen oemoernja, tetapi soe 
dah terboekti ketjakapan dan kegia 
tannja, jalah toean Abdoel Moerad, 
pemimpin dari beberapa sekolah par 
ticulier den voorzitter dari beberapa 
perkoempuelan, tinggal di ini kota 
dan berasal dari Tg. Radja, 

Menilik banjaknja candidaat candi 
daat boeat satoe koersi sadja itoe bo 
leh djoega kita menarik kesimpoelan, 
bahwa soedah banjak djoega pilihan 
dari Sumatra-Selatan boeat doedoek     ah paberik dan kemeedian daripada 
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2 Itjeuj, mendadak doea orang Tionghoa 

Seketika itoe djoega anak ketjil itoe 
teroes meninggal. Keroean sadja pem 
boenoeh manoesia itoe teroes dibekoek 
oleh polisi. Apa sebabnja perempuean 
jang biasanja haloes perasaannja, te 
lah berboeat kekedjaman jang alang 
kepalang, beloem terang, 

- y sapa Kama 

MOETASI 

Doenia D. V.G. 

Diangkat mendjadi arts Goepermen 
klas 1 dan ditempatkan di HoofJ- 
kantoor dari Dienst der Volkegezond- 
heid di Bstsvia, arts Goepermen klas 

(1 dari DVG, Dr. j.A. Slot, ambtenaar 
diharap kembali dari perlop loear 
Ta acbir2 mendjabat pekerdjaan 
itoe, 

Diangkat dalam djabatan tetap se- 
bagai verpleegster klas 1 di Algemeene 
Ziekenverpleging dari DVG dan tetap 
ditempatkan di CBZ Soerabaia, Nona 
TE. Van Wely, kini boeat semen 
ang sebagai pembantoe dari djabatan 
itoe, : 

Diangkat dalam djabatan tetap seba 
gai arts Goepermen, dan ditempatkan 
di Zzlfoesturende Landschappen Boe- 
loengan, Sambalioeng dan Goenoeng 
Taboer dan tetap kedoedoekan di Ta- 
rakan (res. Zuider dan Oosterafdeeling 
dari Borneo), Raden Soemito, 
kini boeat sementara diperbantoekan 
pada djabatan itoe. Sa 

BANDOENG 

Korban lintah darat 

Seorangpokrol pe 
nipoe, harta benda 
f40000loedes, jang 
poenja digijzel, 

Seorang Indonesier jang goblok, 
nama W, tinggal di Tjibeunjing, lan 
taran difitenah oleh doea orang Tiong 
hoa mindring di Verlengde Regent 
weg, sampai dimasoekkan gijzeling 
diboei Bantjeuj Bandoeng, lamanja 
16 boelan. 

Bisanja W keloear dari gijzaling, 
sesoedahnja dapat nasehat dari orang 
kalau ia haroes minta perfolongannja 
seorang pokrol, sebab banjak saksi2, 
kalau ia tidak poenja pindjaman pada 
Tionghoa mindring itoe. 

Dasar oeang koeasa, orang tidak 
berdosa sampai bisa masoek di gijzel 
16 boelan lamanja, dan jang salah ni 
poe pada W, dengan tjara mempsr 
goenakan tanda tangan palsoe dan 
sampai djoega masin dipreventief, bisa. 
keloear Jagi dari tahanan. 
Disivilah berbahajanja 

pokrol bamboe ito sesoedah 
aja W. memberi generale volmacht 
pada seorang pokrol bamboe, maka 
pokrol ini laloe pergi kepolisi, me 
aerangkan bahwa doea orang Tiong 
Hoa jang kasih masoek boei W, itos 
menipzse. Boektiboekti tjoekoep. Poli 
si ambil tindakan dan doea orang 
Tionghaa ditahan preventief. W, be 
loem djoega dikeloearkan dari gijzs- 
ling. 

Dari sekarang, maka perkara pani 
poean itoe dibikin koesoet oleh pokrol 
bamboe ,... 

Seorang landsdienaar ikoet tjampoer 
tangan tentang ini perkara, sampai 
keadaan lebih roewet. Beat sementara 
waktoe beloem perloe namanja orang 
orang itoe diseboet terang terangan, 
agar tidak mengeroehkan peperiksaan. 

Sesoedahnja ada ,pertjamposeran", 
sesoedahnja doea Tiong Hoa itoe 
enam hari mendekam diboei Ban 

itoe dikeloearkan dari boei, W, djoega 
keloear dari gijzeling. 
Bagaimana girangnja W. melihat 

doenia baros sehabisnja 16 boelan 
mendekam di boei, tak perloe ditoelis 
kan, Begitoe djoega doea orang Tiong 
Hoa itoe. 

Terlebih lebih pokrolnja jarg da 
pat boeroehan dari kedoga fihaknja. 

Last not least pokrol mendjalan 
kan rolnja -teroes. Barang barang 
oja W seharga lebih koerang f 40 000 
didjoeal, dan oeangnja di angglap sa 
ma sekali, 

Perkaranja dengan doea orang men 
dring itoe beloera' berea djoega, kare 
na perkara penipoean beloem dipoe 
toeskan, dan memang tidak bisa di 
poetocskan, karena tidak diteroeskan 
oleh pokrol bamboe jang main soelap, 
djadi koeasanja Tiong Hoa mindring 
dan koensanja W. Selain dari itoe ada 
tambahannja lagi oleh doea orang min 
dring tadiakan dimasoekkan gijzeling 
lagi, kalau ia berani goegat goegat lagi 
perkara ini. W, selainnja soedah dja 
di miskin, masih djoega chawatir, ka 
lau kalau difitenah lagi oleh doea 
Tiong Hoa mindring itoe. 

Sekian dahoeloe. 

Landrasd Bandoeng 

Seorang Indonesier bernama Soelae- 
man, pendoedoek Rantjamajar onder- 
district Pameungpeuk oleh landraad 
Bandoeng, tgl 17-9-38 di voorzitteri 
oleh Mr R. M, Soenggono, soedah di 
djatoehi hoekoeman doea tahoen, di 

  

bitjaraan 
Plaatselijkfonds dikalangan ra'jat Ben 
koelen, jang mana Fonds tsb bagi ra' 
jat tiada memoeaskan sebagai satoe 
badan jg mementingkan kepentingan 
masjarakat: 

    
     
     

    

  

Pesakitan soedah dipersala-kan, ka 
rena potong ramboet isterinja dengan 
pisau pemotong tembako, Karena iste 
rinja melawan maka djarinja sampai 
poetoes satoe. 

Saksi saksi, 'Nji Salamah, Nji Ejat 
dan R Djoendjoenan semosanja mem 
beratkan terdakwa. 
'Loerah desa Poetjang, Djatisari, 

Tjikawpek bernama Daoed, karena 
main sintir di Tjimahi pada hari Sap 
toe jbl. dihadapkan diwoeka landraad 
Terdakwa moengkir, djadi bandarnja, 
Pengakoean 4 orang saksi, berbeda 
djaoeh dengan pengakoesunja dalam 
vooronderzbek, 

Perkara diatas ini soedah lama se 
kali, sedari boelan November 1986, 
dan soedah diperiksa boeat ke 4 kali 
nja dan dimoendoerkan lagi sampai 
tanggal 3—10-—'38. 

Gemeenteraad Bandoeng | 
| Besoek hari Djoem'at, tanggal 23 
ini boelan Gemeenteraad akan menga 
dakan sidang openbaar 

Sebagai agenda jalah : 
1, memilih wethouders, 
2. mengangkat matjam matjam com 

misgie, 
3. membitjarakan begroting 1939, 
4, Mengatoer stemkantoren, d.11. 

V. O.R.L. Bondoeng 
Pada bari Minggoe di moeka ini, 

tanggal 25-9-'38 Vereeniging van Oos- 
aa Radio Luisteraars akan me- 
ngadaxan rapat openbaar di gedoen 
H.I8. Pasoendan, Salah sia dasi 
agenda jalah membitjarakan motie 
Soetardjo di dalam Volksraad, 

Rasa kemenoesiaan pendoedoek 

Sokongananax kembar 
ampat di Blitar 

Boeat anak kembar ampat di Blitar 
oleh pendoedoek disini dikoempoelkan 
oeang hingga sedjoemblah f 18. Oeang 
ini j(oleh AVB akan dipasrahkan ke 
pada Dr Soemantri. Verantwoording 
dari ocang ini tiap tisp penjokong 
dapat saksikan diroemah toean J, D. 
Broers, jang soedi selandjoetnja me 
njampaikan sokongan pendoedoek 
kepada pihak jang berkepentingan, 

Tak loepa dioetjapkan banjak terima 
kasih atas kedermawanan pendoedoek 
disini, toelis pembantoe kita, 

BENKOELEN. 

Komite Persatoean Soeara 
Boemipoetera, 

mengadakan rapat 
o0emoem. 

Minggoe malam Senen II-2 Sep- 
tember dengan bertempat dige 
doeng Bioscoop Glorie. telah diada 
kan rapat terboeka atas oesaha Ko 
mite Persatoean Soeara Boemipoetera 
Kota Benkoelen. Rapat dikoendjoe 
ngi oleh kl. 1000 orang laki dan pe 
rempoean, wskil perkoempoelan, pers, 
pemerentah semoenja lengkap, 

Rapat dibawah pimpinan Toean 
Abdoel Rivai-Darwis dan dimoelai 
djam 8.30. 

Komite ini tertjipta atas oesaha 
Parindra, berhoeboeng dengan koen 
djoengan Goepernoer Djendral kelak 
pada tgl. 27 Sept. soepaja mengadjoe 
kan keberatan2 ra'jat. 

Jang akan beraudientie telah dipoe 
toeskan Toean Hadji Joenoes 
Djamaloedin dengan mengadjoe 
kan oesoel2 sebagai dibawah. 

1. Menerangkan balnja Piastselijk 
fonds dan raad jang akan dimintakan, 

2. Minta diangkat oleh Pemerintah 
Tinggi, seorang anak boemipoetera 
Benkoelen mendjadi lid Dewan Ra'jat 
di Betawi, 

3. Menerangken hainja Hakim Ke 
tjil dan minta perobahannja, 

Pada rapat itoe jang berbitjara t. 
Zahab jang menerangkan seloek be- 
loeknja Plaatselijkfonds. Toean Sjari 
foedin meriwajatkan Volksraad moelai 
berdiri hingga sekarang. 

Pembitjara penghabisan adalah T. 
Hadji Joenoes Djamaloedin jang me 
nerangkan tentang Raad Hakim Ke- 
tjil. | 

Setelah ketoea memberi pemanda- 
ngan tentang pembitjaraan 3 Toean 
itoe, maka rapat menjetoedjoei adanja 
mosi seperti dibawah ini : 

Motie 
“Rapat ramai, diadakan oleh Comite 

Persatoean Soeara ra'jat Boemipoetra 
Kota Benkoelen, dalam Gedong Clorie 
Bioscoop di Benkoelen pada hari 
Minggoe malam Senen i1—12 Sept 
1938 dihadiri oleh kl 1000 orang. 
Mendengar keterangan dan pembi 

tentang kedoedoekannja 

Meingat bahwa dalam persidangan 
Dewan ra'jat ( Volkeraad) setelah 20 
tahoen berdirinja, 
djoega wakil wakil dari Sumatra Sela 

soedah doedoek     di Pedjambon. potong selama preventief, tan, wakil wakil terseboset selaloe di   
Me nanya Ii na DA aa Aa



    

“ambil dari Boemipoetra keresidenan 
Palembang. 

Meingat bahwa dalam masa terse 
boet, kepentingan Bankoelen oleh wa 
kil terseboet, koerang kelihatan di 
kemoekakan, 

Meingat lagi, bahwa di kota Ben 
koelen ivi, ada satoe badan jg terke 
nal, jang bernama Raad Hakim Ketjil 
jang menetapkan ahli waris, pemba 
hagian poesaka dan menjelesaikan 
perselisihan dalam perkara nikab, 

thalak, roedjoeg, taalik, choeloek dar 
pembahagian harta persbearangan ba 
gi orang laki isteri jang bertjerai hi 
doep, bagi Boemipoetra jg berigama 

Iklam di Kota Benkoelen ini, badan 
pengadilan ini tiada memoeaskan lagi 

bagi Boemipoetra jg beragama Islam. 

Menetapkan 

Dengan mengingat maksoed pewe 

rentah akan mengadakan perobahau 
pemerentah di Sumatra ini dan meng) 

ngat hoekoem bak dan keadilan dan 

kemanoesiaap akan moehoen permin 

taan kepada Zij1e excellentie Gbuyer 

neur Generaal jg akan datang disini 
pada tg. 27 Sept 1938.— 

1 Soepaja Piaatseliiifonds tsb diro- 

bah mendjadi satoe Raad apa sadja 

nawanja, jg ledeonja dipilih oleh ra'ja' 

sendiri, 
2. Soepaja Zijre excellentie GG. me 

ngangkat seorang Boemipoetera kere 

sidenan Bankoelen ini, mendjadi lid 

Dewaa Ra'jat (Volksraad) dengan be- 

noewan. 
3. Soepaja Raad Hakim Ketjil tsb. 

dirobah mendjadi Raiad Agama seper 

ti ditanah Djawa dau poetoesannje 

boleh disppel kepada Hof Islamiti- 
zche Ziken di Betawi, 

4. Menjerabkaa kepada Comite per 
satoean soeara boem'poetera, akan 

melakoekan daja oepsjs jang halal, 
oentoek mevjampaikan motie ini kepa 
da toean Adviseur voor Ial. Ziken, 

kepada leden Volksraad, dan kepada 

Zijae excellentie G4. dan pers. 
5, Menetapkan sebagai wakil Oo- 

mite terseboet atas nama ra'jat boemi 

postra Benkoelen, menjerahkan motie 

jui kepada Zij 10 excellentie G.G. dan 

memberikan keterangan seloeas loeaa 

nja, kepada toean Hadji Joenoas Dja 
maloedin. 

Atas uama ra'jat boemipoetra 
Bankoelen. 

Setelah selesai motie dibatjakan ke 

tosa rapat minta kepada jang hadir 

moefakat apa tidak, vergadering men 

djawab moefakat, girang serta 
bersemangat, . 

Poekoel 10.20 vergadering ditoetnep 
dengan selamat. 

—— ic 2 

Prijsvraag , Klabat" 

Dari moelai October sawpsi Maart 
1939 Agentuur dan Commissiehandel 
»Klabat“ mengadakan p'ij vraag jang 
amat moedah sekali. Publiek banja di 
soeroeh menggoenting letter K L jang 
besar dari etiket saboen tjoetji merk 
#Klabats". 

Goentingan ini haroes masoekkan 
dalam amplop dan dikirimkan kepada 
Agentuur dan Commissiehandel afi, 
Reclame di Pangkalpinang. 

Mereka jang paling banjak mengi 
rimkau, maka mendapat hadiah seperti 
dibawab ini : 

No. 1, 1 karoeng berasseharga f 9.— 
No, 2. 1 kaleng koffie boeboek 

sebarga f 
No. 8. 25 pak thee seharga 
No, 4. 25 pak rokok djinggo 

keloearan Nojorono 

Total  f 750 
Hidiah ini diberikan tiap tiap boelan 

KBI Poerwokerto berapi-oenggoen 

Pada hari Selasa malam jtI., KBI 
tjabang Pverwokerto telah melangsoeng 
kan api-oenggoeunja, gnena memper 
ingati hari berdirinja KBI seloeroeb 
nja, bertempat di halaman Taman- 
Poetraschool di Sawangan. 

Poekoel 7,15 api-oenggoen diboeka 
dengan sedikit oepatjara dan pidato 
p-mboekaan dioeraikan oleh T. Soe 
dibio, sebagai ketoea tjabang. 

Sesoedahnja pimpinan api osnggoen 
diserahkan kepada T Mob. Slamet ja 
lah pemimpin oemoem KBI di Poer 
wokerto, ketoea tjabang tampil kemoe 
ka lagi oentoek meriwajatkan KBI 
tjabang Poerwokerto. 

KBI. Poerwokerto berdiri ampir7 
tahoen dan jang telah megang pimpi 
nan ja'lah Toean toean Hadisoenarto 
feekarazg di Semarang), Moerdiman 
(sekarang di Tjilatjap), Poesposoetjipto 
(sekarang di Medan) dan moelai ta 
hoen 1935 sampai sekarang dipegang 
oleh T, Moh, Slamet, 

Setelah itoe laloe T, Mob, Slamet 
berpidato hal riwajat K BT. seoemoem 
nja, jang pada tanggal 13 Sept, 1938 
beroemoer 8 tahoen, 

Bersamaan dengan peringatan ini, 
api oenggoen itoe djoega goeua me 

f 2.50 

—. 

  

lantik sementara anggauta pengoeroes 
baroe dan pemimpin pemimpin baroe. 

Sebeloemnja toean toean itoe mengoe 
tjapkan perdjandjiannja, pengoeroes 
bsroe dengan diiringkan oleh bendera 
bendera pasoekan, berdjalan mengeli 
lingi api oentoek diperlihatkan kepa 
da Paadoe Pandoe dan orang toea 
Pandoe. Sesvedahnja itoe toean toean 
itoe dilantik dengan memegang ben 
dera tjabang. Dengan pelantikan ivi 
maka pengoeroes tjabang KBI Poerwo 
kerto terdiri dari toean toean : 

Soedibio (ketoea). Soewardji (pe 
noelis|, S. Hadiwigoeno (bendabari). 
Wirjoatmodjo (pembantoe), Mob Sla 
met (pembantoe mewakili kwartier 
Tjabang). 

Jang dilantik mendjadi pewimpir- 
pemimpio, dengan diberi soerat hak 
bekerdja dari Kwartier Besar jalah: 
E. Renggawati, Resivingroem (pemim 
pin pemimpin) dan Soemardi. Dengan 
pelantikan ini dewao pemimpin terdiri 
tt: Mob. Slamet, Ismadi dan pemimpin 
pemimpin baroe tsb. 

Dengan pembentoekan pimpinan ba 
roe ini KBI Poorwokerto akan menjem 
poernakan organisasinja dengan kira 
kira 90 anak pandoe dan 23 anggauta 
'jab. Moedab moedaban orang oraug 
toea anak akan inefif adanja kepan- 
doean dan akan toeroet mendjadi ke 
loearga KBI. 

Pbekoel 8,45 api oenggoen, jang di 
koen joengi oleh kepandoean HW, 
Tri Dharma, penjinta KBI dan orang 
toea pandoe, ditoetoso dengan selamat 

POERWODADI — GROBOGAN 

Gadjih baroe zustermijen, 

Pembantoe menoelis : 
Seperti oemoem telah memakloemi, 

lalam boelan Augustus oleh fibak jg 
tertinggi dalam golongan zusterwij :» 
dan S.S. soedab bitjarakan dari adavja 
salarisregeling baroe oentoek personeel 
zustermijsn, Dari fihak jaug pabaw 
lalam hal ini, kita mendapat warta, 
jang hasilnja itoe peroendingan, oleb 
Hoofivertegenwoordiger telah dike- 
loearkan atoeran gadji baroe. Banjak 
antaranja golongan2 jang sesoedahuja 
ini atoeran baroe keloear, mendjadi 
girarg disebabkan gadjinja ada sedi- 
kit mentereng, sedang paraambtenaar- 
ambtenaar dan beambten jg mempoe 
ojai anak sekolah wendjadi lebih 
girang lagi, dari sebab keloearoja 
atoeran kindertoelage. Di sampingnja 
itoe poen ada golovgan2 jg sesoedah 
peratoeran gadjih terseboet keloear 
mendjadi merengoet, karena msxima 
dan periodieke verhoogingen dalam 
keadaan merosot. 

Golongan ini jalah 'Hoof leomiezsn, 
Osmmiezsn, SKL. ie dan 2e ki, dan 
Klerken. Soedah barang tentoe atoeran 
jang sedemikian dirasa koerang adil 
oleh mereka itoe, 

Dari itoe, kita seroekan: Bangoen 
kanjah persatoean PB KI. mos kem 
bali! : 

Moehammadijih Goendih 

Baroe baroe ini telah dilangsoeng 
kan pertemoean antara para bestuur 
dari Mobammadij ih groep Goendib. 
Pertemoean jang dipimpin oleh t. Sa 
giman soedah memoetoeskan: a me 
ogadakan avundcursus bahasa Belanda 
dan Inggeris, b membrantas ,boeta 
hosroef“hoeroef Djawa latija dan Arab. 
Sebagai goeroe jang berpengalaman 
telah dip.lih tt. Soegeng, Darjono dan 
Wignjo, Sveatoe langkah jang haroes 
dipoedji. : 

Moesim kebakaran, 

Sslagi hawa temperatuur kini moe 
lai panas, di sebabkan djarang toero-n 
boedjan, orang haroes bati2 mendjaga 
api. Begitoelah, karena sembrononja, 
roemah dapoernja seorang Tionghoa 
di iui kota baros jai telah mendjaidi 
korbannja api. Oentoeng jang tetang 
ganja datang menolong, hingga ketj 
lakaan manoesia dau keroegian jang 
agak besar ta” di dapatkan. 

Bagtinepoen dalam hretan Berdjo 
daerah Wirosari telah terbakar djoega. 
Kovon kabarnja dari kedjabatan. Ke 
roegian ada kira-kira 1 hectare loeas 

oja. 

Mirad Nabi, 

Osntoek menjamboet datangoja hari 
Mr'rad Nabi. oleh echnolvareeniging 
Pawmardi-Poetro telah di bentoek soea 
toe comite pertemoean, Pertemoeav 
akan dilangsoengkan dalam roemah 
sekolah terseboet, dan di boeka boeat 
siapa sadja jang soeka mengoendjoe 
nginja. 

Lebih landjoet di beritakan jg oleh 
comite terseboet di edarkan lij:t, kepa 
da mereka jang soeka memberi ,am 
bengan“ oentoek itoe perajaan, 

Comite Mi'radj Nabi gs. a. w. 
Sindanglaoet. 

Pada malam Selasa tg 12-9 '38 per 
koempoelan2 Agema di Sindanglaoet 
telah berapat bersama sama akan mem   
  

perdamaikan tjara tjaranja memper 
iogati Miradj Nabi, rapat mana me 
moetoeskau membentoek seboeah co 
mite, seperti dibawah ini: 
Ketoea: T, Soemantawidjaja 

Moebammadijsh 
Wakil ketosa: T Padmawidjaja NO. 
Pcnoelis I: Sastraprawira P O. 

» II: TT Soetisna 
Penningw.: T Wirasastra PO. 
Comm.: T Nonong 

T Marzuki PO. 
T Soedja PO. 
T Imam NO. 
T Mas'oed PO. 

Peringatan Miradj itoe akan dilang 
soengkan disekolah Pasoendan. Ada 
poen tjara tjaranja memboeat perinya 
tan Nabi itoe ta'sekali kali akan ber 
ria ria, seperti mengadakan opt: cht, 
menjediakan makanan jang lezat le zst 

dsbnja, akan tetapi jang selaras benar 
dengan keadaan djaman diambil per 
loenja sadja, jalah mengadakan tabligb 
loear biasa, oentoek memberi penera 
ogan penerangan jang perloe dan ber 
faedah kepada rakjat Sindanglaoet se 
oemoemnja, Moebaligh akan didatang 
kan dari tempat Isin, jang tidak doe 
doek dipartij agama jang telah ada di 
Sindanglaoet. 

—— Ao 

Pendirian Hu'shoudechool 

miliknja Roekoen Wa 
nito Kristen. 

Pembantoe Rasoeda menoelis : 
Pada boelaa jl. telah kita kabar- 

kan rapat peremboekan pendirian se 
kolah Rsemah Tangga. Dengan boe 
lat diterima oesoel pendirian itoe de 
ngan memoengoet oeang sekolah ps 
ling tinggi f 1.50 dan anak kedoea fi 
anak ketiga dan seteroesnja 0 50. Sc 
dang bagi mereka jang agak koerang 
mampoe dipoengoet rata rata 0,25. 
Pergoeroean 'itoe akan diboeka de 

agan opisil pada 1 Oktober 1938 dan 
jang diserahkan memiwpin ialab 
uons Soepilab, saudara mceda 
djoeroetoelis A.W: Doekoebseti,. 

Pergoeroean ini tidak berdasar Ba 
rat, tetapi Timoer, Tempat pergoe- 
roean di Margoredjo dengan roemah 
dengan alat alatnja mendapat pin- 
djam dari Doopgeziadezandingvereeni 
ging, dengan tidak oesah menjewa 
asal dipelihara baik baik. 

Moelai sekarang pengoeroes Roe- 
koen Wanita Kristen lagi hiboek de 
ngan perantaraan Ass-Wedana Doe 
koehseti, mentjari sokongan beroepa 
menjampsikan lij:t kepada kepala ne 
geri oentoek maxsoed pendirian seko 
lah roemah tangga itoe. 

  

  

  

Perlombaan mewek di 
Pamekasan, 

dioesahakan pihak 
pelpolisi, 

Pembantoe menoelis , 
Pagipagi benar pelomba pelomba 

menembak “pengoesaha Pelpolisi, di 
moeka moesik Barisan, menoedjoe ke 
Lapang Tembak Militair didjalanan 
ke Proppo. Ditempat terbias kehi. 
djau?an dengan bendera Toean Hee- 
z:rmans, kepala bagian tehnik pasoe 
kan pasoekan dan Bloem, komandan 
tangsi dari Pasoekan Pemakasan me 
nerima para pengoendjoeng dan pe 
lomba. Pelomba terdiri dari pasoekan 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan 
Soemenep. 

Hadlir poela Toean2 Gotlieb, Kepa 
la dari Inspoktoer dari lospeksi Daerah 
Djawe Timoer, penggenti Residen 
Madnera, Boepati, Asisten Residen, 
Komandan pasoekan dari Barisan Pa 
mekasap, Kontelir asriran dan opsir 
dari persendjataan. 

Dalam perlombaan didapati hadiab 
hadiah gebagai berikoet : : 
Hadiah ke 1 seseorang karabyan boeat 
kader Ruben, H pagen Pamexasan. 
Hadiah ke 2 seseorarg karabya boeat 
kader Block, Komandan Tangsi Bang 
kalan 

Hadiab ke 1 seseorang idem boeat agen: 
M oecbnie, tingsi Pamekasan 
Hadiah ke 2 seseorang idem bceat agen, 
Manbasad tangsi Pamekasan 
Hadiah ke 3 seseorang idem boeat 
agen Pawiro, tangsi Sampang 

Perlombaan menembak 
dengan pestol, 

Hadiab ke 1 boeat kader Block, Ko- 
mandan tangsi Bangkalan 
Hadiah ke 2 boeat kader de (root, 
Komandan tangsi Sampang 
Hadish ke 8 boeat kader Vaas koman 
dan tangsi Soemenep 
Hadiah kel boeat agen tangsi Bang- 
kalan 
Hadiah ke 2 idem tangsi Pamekasan   Hadiah ke 3 idem tangsi Soemenep   

MA ee ena 2 BA Ban MEREKA 

    

  

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

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

Internationaal Onderwijsbureau 
Postbox No. 9, 

BATA VIA-STAD 

  

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

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

Gelang tangan boeat orang toea per pasang f 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang £ TFT: 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) f 7.50 
Gelang rantei biasa per stuk f 6.— 
Gelang rantlei dioekir kembangan per stuk 
Medaiilon Compleet (raniei dan mainan) 1 stel 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran 
Broch dada roepa2 model per stuk Pa
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Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

Toko ,T RIO” 
TOELOEN GA GOENG       
  

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

48 

Hoofd agent 
Taff Ho Ton 
Eng An He) Bataris 

agent-agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 

Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjilatjap 

Ek GoanTong Tasikma 
aja 
Djin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho- Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaj Tjoen Ho) Pekalc- 
Tjie An Ho) ngan 

Thajj An Ho Magelang 

go 2 
Eng Ho Tong Cheribon 

Thaj Ho Tjoen Soeka- 
boemi 
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Sin jie An) 
Eng Hok An) Bogor 
Eng An Kongsie) - Mr, 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan Jok Fongabang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 
Ban Hok8oen Tangerang 

Lauw Tjeng Hoa merk 
Toko Oe Hok Kie Groote 
Postweg — Tjikampek 

HARGA 
Boto! besar f 3.- 
Botol ketjil f 1.75 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 

“ANGGOER DARAH" tida tjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 

akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 

Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe 

makan dan banjak lagi kagnena'annia. 
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Lebib landjoet tangsi Pamekasan 

dalam kemenangannja mendapat pnv 
ten lebih oenggoel dari lain lainnja, 
Sajang bagi pendjaga haoes dan la- 

par pengoendjoeng dan pelomba tia- 

da disediakan hadiah, tentoe njonja 
Ruben akan kebagian. 

Baroe terbit 

Boekoe 

Islam terhadap Nafsoe 
Dichoethbahkan di 

NIROM II 
oleh t. Md. ALI Bandoeng 

Dengan perantara'an boekoe ini, 
Toean akan mengetahoei doedoek- 
nja nafsoe dalam diri tiap-tiap 
manoesia, bahagian-bahagiannja 
dan alat-alat pengendalikannja 
menahan nafsoe jang djahat dan 
menghidoepkan nafsoe jang moelia 
berdasar kepada Al @oer'an dan 
Hadits. 
Lantaran manoesia jang hidoep 
tidak terlepas dari nafsoe, pe- ' 
senlah lekas boekoe terseboet 
jang tertjitak dengan hoeroef La: 
tijin, Ajat-ajat Moser-an dan Ha- 
dits-hadits tertoelis dengan hoe- 
roef Arab. 

Harga f 0.20 
Prijscourant di kirim gratis 

Dengan moesik “didepan, rasa tjapai 
karenaftioepau lagrelague jarg ba 

njak, Spada djam 12 mereka sama 
poelang, 

Ostjapan pondjian pada pengoesaha 
toean tosan Hileseamaos dan Bloem 

kiranja disini tidak dapat dilcepakan. 

Pertjakas Pendawa 9 — 4 

(Soekaboemi) — (Bandoeng). 

Pada hari M'inggoe jbl. direcreatie- 

lokaal Pasoendan telah dilangsoengkan 

pertandingan tjatoer antara Pertjakas 
(Soekaboemi) dan Pe-dawa (Bindoeng) 

jang dimoelai pvekoel 9,45 dan ber 

achir poekoel 1 siang. 

Score board meloekiskan: 

Pertjakas Pendawa kepada siapa jang minta. 

Soembing Mcehtar Yam Boleh d bit: 
Djoemena Hiariej 5 6 oleh dapat pada penerbi 

H, Boestom Boejoed 0—1 PENJEBAR ISLAM 

  

Eng Nam Ho Poerboli” 

      H Abdoerachman — Soepaat 1—0 Gr. Postweg West No. 23 

Radjali — Soeparlan 1—0 Bandoeng. 

Soeleiwan — Wirawinata 0—1 
Moeh Moesa — Soemardan 1—0 f 
Marj mo — Soepardjo 1—0| Abd Halim — Kadarman fasa! J3 

Di — Soerojo 1-0 5 Tea ena 
K H setabarat — Martoredjo 1—0 djoemlab 9—4 
A Affandi — Slamet 1—0|boeat kemenangannja Pertjakas,   ig sm 
Eadjoh — Soemwono 0—1 

  

TT dengar  




