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Asjik dikalangan Marine Inggeris. 

Hayas dari Invergordon 26 Sept 

  

   

   
     
     

— Reuter dari Pcaag 25 Ssptember, 
g barce diadjoekan kembali kepada 
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oesoel Djerman 

landjoet dalam keterangan 

den, 

svelt mengirimkan 
loeta ke Eropah 

Hitler tentang Situasi kini 

gadakan pidato tentang situasi ki 
i diastana sport. 

Itali beloem mengambil tin 
|. dakan militer 

cuter dari Rome 25 Sept mewar 
kan, bahwa Mussolini telah membe 

eterangan sedikit tentang keadaan 
| minggoe jl. Katanja dalam 

vaktoe itoe Eropah telah dalam ke 
adaan menoenggoe dan berdebar de 

” Kemoedian dikatakan djoega, bah- 

indakan militer. Tetapi manakala ne 
geri negeri lain jang meneroeskan pe 
kerdjaan pekerdjaannja itoe, maka ti 

dak bolehlah mereka nanti ter 
engang, manakala Itali ikost poela, 

angan pembesar Djerman marah 
kepada Prasg : 

ansocean 25 Sept. dari Berlin me 
rkan, bahwa kalangan pembesar 

besar Djerman mengeloearkan a- 
ahnja berhoeboeng dengan | 

. Praag jang mengatakan, bahwa 
n memadjoekan permintaan 
taan baroe lagi setelah rentja- 
rantjis diterima. 

g mendoega, bahwa pertang 
an djawab ini akan didjatoehkan 

poendak orang lain, 

   

  

senja: 

a Chamberlain memberikan oesoel kepada 1 
erima oesoel oesoel jang telah dimadjoekan di Godesberg, maka 

joekan oesoel oesoel lagi oleh Hitler jang melebihi lagi daripada 

an di Godesberg itoe dan tidak seaosai dengan pembitjaraan di 

arnja Hitler bari Senen ini akan 

wa Itali beloem mengambil tindakan 
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bantoe Djerman | —- 
Na 

1» 25 Jeptember mewartakan, bahwa opsir opsir 

Inggeris telah dipanggil kembali. Matros matros asjik dan ma'sjoek | 

| pada malam bari entoek mengan 

  

koet makan dan alat alat bahan 

Ta 

  

bahwa permintaan permintaan Hitier 
Praag, jang berdasarkan kepada 

g dan “pemberian pemberian tahoe 

en dokoemen itoe memoeat 5 fatsal: 

memberi desazan2 kepada Praag, maka Inggeris 
I keterangan leb ih landjoet, bahwa kedoes negeri 

ygi manakala Praag tidak maoe    

  

    

  

   

  

   
   
        kia akan mengambil tindakan 

jang baroe dimadjoekan kepada 

AA Pe ea ba 
Praag soepaja Praag 

Mengaboelkan permintaan Hitler berarti 
emboenoeh Tsj. Slowakia! kata Attlee 

Praag merantjang djawab 
: kepada Hitler 

Reuter dari Praag 25 Sept mewarta 
kan, bahwa pemerintah Praag pada 
tg 26 sedang asjik merantjangkan 
djawab jg akan d berikan berhoeboeng 
dengan memorandum Hitler, Sekali 

. Ipoen waktoe soedah laroet malam,j 

tetapi orang orang pembesar itos ma 
sih berkoempoel. 

: Situasi masih tenang 
Dari Londen Reuter 25 Sept. me- 

wartakan, bahwa setelah kabinet Ing- 

sjawarah antara Inggeris dan Peranijis, 
situasi masih tenang. Dan orangpoen 
masih berpengharapan poela, 

23 Gamelin tiba di Croydon 

Reuter dari Louden 26 Sept. me 
'wartakan, bahwa e4p pada staf pem 
'bolaan nasional Perantjis, Gamelin, te 
lah tiba di Oroydon, 

Menteri Inggeris Horace ke Berlin 

| Reuter- dari Londen 26 Sept mawar 
|takan, bahwa pembiljaraan Inggeris— 
Perantjis jg telah -dimoelai dj, 10,30 
pagi, jang dihadiri djoega oleh Game 
lin dari Perantjis, dioendoerkan keti 
ka djam 12 lebib. hingga diadakan 
sidang kabiret baroe, 
 Makloemat sesoedah adanja pembi 

tjaraan Inggeris-Perantjis itoe me 
ngoemoemkan, bahwa premier Cham 
berlain dengan disetoedjoei oleh se 
loeroehnja menteri menteri Perantjis, 
telah memoetosskan akan memberi   

'periemoean- ini djsepa. 

geris bersidang dan mengadakan moe- 

- Perantjis-Ingg 
bersama-sama 

      

  

Negeri Islam dan kekeroehan 

Transocean mewartakan dari 
Cairo : 

Wakil-wakil dari Toerki, Irak 
Iran, dan Afghanistan — kese- 
moeanja ini telah menanda-ta- 
ngani perdjandjian empat kera- 
djaan Asia Ketjil —ta' lama lagi 

akan mengadakan pertemocannja 
di Ankara atas oesoelnja peme 
rintah Irak, oentoek mengambil 

postoesan2, berhosboeng dengan 

kegentingan di Eropah pada wak 
tce sekarangisi. 

Dari kalangan? jang boleh di 
pertjaja diterangkan, bahwa wakil 

wakil dari Sauli-Arabia akan 
' mengambil babagianoja didalam     

“Ep KANE 
Pn 

tahoekan persoonlijk semosanja kepa 

da Hitler, : , - 

Sir Horace Wilson bari itoe djoega 

berangkat ke Berlin dengan kapal 
oedara. $ 
Persetoedjoean moesjawarah Ingge 

ris-Perantjis T 
Kemoedian dikabarkan, bahwa da 

lam makloemat baroe ada dimoeat, 

bahwa telah ditjapai persetoedjoean 

boelat dalam moesjawarah Inggeris- 

Peranjjis. 

Hitler akan menemosi Wilson 

' Moesjawarah Inggeris-Perantjis soedah boelat 

srmintaan Hitler jang penghabisan(!?)' 
ta . dipenoehi 2 

menemoci Wilson jang akan diantar 
kan oleh Nsville Headerson, ambassa 
deur Inggeris di Djerman. 

Tindakan militer Itali 

Uaited Press dari Rome 26 Sept. 
mewartakan, bahwa sepandjang oetja 
pan kalangan kalangan jang lajak di 
pertjaja djoeros djoeroe terbang Itali 
jang dalam dines, mendapat perentah 
menjispkan diri dalam waktoe 24 
djam dipangkal angkatan oedara. 
Lain dari pada itoepoen segala perlop 
ditjaboet kembali. 

Gamelin membitjarakan tehnik soal 
militer 

United Press dari Londen 26 Sepi. 
mewartakan, bahwa sepandjang penoe 
toeren jang lajak dipertjaja kabinet 
Inggeris dan Gamelin telah berkoem 
poel di Downingstrset No. 10. Perlos 
nja sentoek membitjarakan peratceran 
tehnik pekerdjaan bersama sama anta 
ra Inggeris dan Perantjis dalam soai 
pangkalan laocet. Dan tindakan tinda 
kan ini akan lekas didjalankan, wana 
kala Djerman menjerboe Tsj Slowakia 
nanti ig, ! Oktober. 

— Berapa kekoeatan masing masing 
negeri ? : 

1 Lebih landjoet menceraet soember 
jang boleh dipertjaja, jang toeroet 
dibitjarakan ialah, - 
pertama: berapa djoemiah se 

moea pasoekan Inggeris jang akan 
menjeberang ke Perantjis, 
kedoe a: tjerajang akan dipakai 

oleh pasoekan Inggeris kalau nanti 
akan menjeberang ke Perantjis, 
ketiga: Djoemlah pasoekan Ing 

geris manakala mobilisasi soedah di 
djalankan. 

Djerman jang baik hati! Kata Hitler   Reuter dari Berlin 26 Sept. mewar 

takan, bahwa Hitler djam 5 sore akan 
Reuter dari Berlin 26 Sept menga 

barkan, bahwa Hitler telah berpidato 

Peperangan Tiongkok-Djepang 
  

Pembelaan benteng 
Tienchiacheng 

Dari Hankow diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa garnizoen jang membela 
benteng penting di Tienchizeheng, di 
tepi octara Yangizs, sebelah hilir se 
dikit dari Hankow kini dengan nekat 
nekatan sekali mempertahankan ben 
teng itoe, sedang Djepang mengepoeng 
nja, ' : 

Seboeah barisan jang kosat dari pe 
bak Tionghoa kini menjerang hebat 
dari samping kepada Djepang boeat 
mentjoba mambikin hantjoer kepada 
sajap belakang tentara Djepang jang 
sekarang ini menjerang benteng tsb. 

Segala perhoeboengan antara Han- 
kow dengan Tienchiacheng kini ter 
poetoes disebabkan oleh besarnja hoe 

Tidak perloe chawatir 

gaskan bahwa sama sekali tidak ada 
alasan oentoek merasa ohawatir jang 
keliwat keliwat. 

Menosroet Ma'loomat militer Tiong 
hoa barisan Tionghoa jang pada tang   

hingga d 

djan "bom dan “peloeroe dari oedara 
dan dari tentara meriam Djepang, se 
hingga semoea alat alat pertahanan 
Tionghoa mendapat keroesakan besar. 

Kalangan militer Tionghoa mene 

  

Beberapa 
Gerak Djepang terhenti 

  
  

      
gal 24 Bepiember jl! melakoekan penje 
rangan kepada pasoekan passekan Dje 
pang disebelah timoer laoet Tienchia 
cheng berhasil merampas kembali be 
berapa boekit boekit jang penting, 
laloe dapat menghalaukan Djepang 
kedjoeroesan tenggara. 

Dikabarkan, bahwa pebak Tionghoa 

sekarang meneroeskan poekoelannja 
loentoek mengantjam saj1p belakang 
Djepang jang sekarang sedang. arjik 
menjerang benteng: 

Terhenti sesaat. 

Bementara itoe gerak Djepang me 
njoesoer tepi selatan soengai Yangize 
di Yangehin, sebereng: soengai ber 
henti, dimana pasoekan pasoekan Tiong 

hoa laloe menjerang, sehingga nam 

pak disitoesoal djawab dengan api se 
napan dan meriam, 

Tionghoa meninggalkan Fuchikou. 

Pasoekan pasoekan Tionghoa di Fu 
chikou, jang letaknja berhadap hada   pan dengan Tienchiaeheng pada tgl 

Harga lossenummer 10 cent 
2 

depan radio. Katanja :' 
Sekalipoen orang orang Djerman 

mendapat kemerdekaannja kembali, 
tetapi mereka tidak akan dendam ke 
pada- bangsa bangsa lain, dan akan 
melepaskan pikiran demikian itoe dari 
ingatan bangsa Djerman, Adapoen ig 
menjebabkan marshnja ialah boekan 
Tej Slowakia namanja, melainkan dr. 
Benesj. Segala pertjobaau Djerman 
oentoek meloetjoeti sendjata tidak 
pernah berhasil. 

Setelah itoelah baros Hitler memoe 
lai mengadakan persendjataan sendiri. 
Dan memerentahkan kepada Goering 
soepaja mentjiptakan sendjata geena 
cedara, jang akan mempertabankan 
negeri Djerman dari serangan dari 
foear. 

Dan Djermanpoen tidak pernah me 
lihat persendjataen demikian itoe jang 
beloem pernah dilihat djoega oleh 
doepia. 

Negeri2 Demokrasi ditjela Hiiler 

Lebih djaoeh Hitler dalam pidato 
nja menambah : 

Negeri negeri jang demokratis ba 
njak omongan omorgan belaka, jang 
katanja oentoek perdamaian, tetapi 
jang dalam hakekatnja menghendaki 
perang jang mendahsjatkan. 

Sikap Djerman kepada Perantjis 

Djerman dan Perantjis adalah doza 
negeri jang besar, jang berharap soe 
paja bekerdja bersama sama dan akan 
berdaja ospaja oentoek keperloean itoe. 

Sikap Djerman Terhadap Inggeris 

Hitler lebih landjoet memberi tangan 
kepada Inggeris jang tidak lagi mem 
bosat kepai perang lebih dari apa jg 
telah ditetapkan dengan makseed akan 
memberi djaminan kepada Inggeris, 
behwa ia akan aman, 

Menjindir .Tsj Slowakia 
Ketika Hitler menjindir Tej Slowa 

kia, maka mengatakan : Permintaau 
hak saja jang penghabisan jang me 
ngenai daerah ialah di Eropah jang 
penghabisan, Inilah satoe-satoenja jg 
tidak dapat saja lepaskan. 

la sependapat dan seperusaan dengan 
lain bangza 

Katanja Hitler lebih landjoet: Ia 
soedah barang tentoe serasa dan ee- 
pendapat dengan bangsa bangsa Sio- 
wakia, Hongaria, Polen, tetapi ia da 
lam bal ini tjoema berpidato atas na 
ma orang orang Djerman.   (Samboengan lihat di pagina 3). 

Hankow mengalami serangan oedara 
oga kali sehari 

24 jbl telah meninggalkan Fuchikou 
terseboet, dimana orang orang Dje 
pang moentjoel dengan motorboot 
motorbo»t disoengai Yangize, sambil 
beroesaha berlajar keoedik, lawan air, 

Gerak Djepang terhenti 

Gerak Djepang di Gewest Honan, 
dimana mereka mentjoba memotong 
djalanan kereta api Pinghan dibetos 
lan Sinyang, sebelah oetara Hankow, 
sekarang bisa dihentikan oleh pehak 
Tionghoa di Loshan. 

Sisloshan dirampas kembali 
Pehak Tionghoa pagi tadi telah 

berhasil merampas kembali Sialoshan, 
2 mil sebelah timoer Loshan. 

Hankow diserang doeg kali dari 
cedara. 

Tentara Angkatan Oedara Djepan 
hari ini menjerang Hankow hingga 
dosa kali, Mereka mendjatoehkan bom 
disetasioen-setasioen kereta api, demi 
kian poela lapangan lapangan terbang. 

Pehak penjerang laloe ditembaki 
dengan sangat hebatnja oleh pehak 
Tionghoa dengan meriam meriam 
penembak keoedara,   

Si 
ee Bipe5 ab NA bear G3 pi : ie Sen anta ee ln ME TE Rang Mak is 
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2. Sudeet) masih soessh diterima baik 

—' Inggeris dan Perantjis, oleh Tjecho 

2. perti Tjecho Slowakia itoe tidak akan 
— berani menolak, djika ia tidak jakin, 

       
' Djad , 180 1 : 
kan makin mai 
tetapi makin lai 
tidak, matangpoen 
menoeroet : 
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adapi bisoel merk : 

  

: kitoja Ing 

B3 Gemeenteraad Bogor bersidang 

Pilihan wethouderjang 
ramai.— Terpilih doea 
Orang wethouderslndo- 
pesier dandoea orang 
wethouders Belanda. 

Seperti telah dioemoemkan terlebih 
lak! Ma'loem, (doeloe, hari Senin kemarin tanggal 

noe ketabiban modern |26 September '38. Gomeenteraad Bo- 
s memang tidak boleh di|gor telah bersidang dengan soesoenan 

Ne er anggota jang baroe. Semoea anggota 
spas jaranja doekoen | hadir, 

: Inggeris, Djerman, Perantjis,|karena tidak ada tempat doedoek. 
Itali, Roes dan Tjecho Slowakia sen-|Kiranja hal ini mendjadi perhatian) 
diri. Dan anam doekoen ini pergi| dari Gemeente. 
memidjit boekan oentoek membikin | 
gemboeh penjakit akan tetapi semata | Burgemeester toean Mr. Hildebrand. 
mata terdorong oleh hawa nafsoe|Sesoedah mengesahkan notulen rapat| 
lorang boleh bilang ,kewadjiban“) |jang laloe, pembitjaraan lontjat kepa 

    
. oentoek mempert 

sendiri. Dari 5 i h 
boekan: doekoen menghadapi penja- 
kit, akan tetapi doekoen menghadapi | 

| Kasihan Tjecho Slowakia | 
.. Mati-hidoepuja boekan ditangan sen) 
“diri, akan tetapi ditangan orang lain. 
Ia terlaloe pandjang boeat tjelana pen | 
dek, dan terlaloe pendek boeat tjela- 
na pandjang. Dari itoe: tidak berani 

boekan karena takoet dan tidak ta- 
koet boekan karena berani ! 22 

Berita berita kawat belakangan ini, 
“teristimewa jang disadjikan hari ini 
dilain bagian, lebih lebih mendjelas- 
kan kedoedoekan Tjecho Slowakia. 

s 

ahankan kepentingan |da agenda kedoea, ialah tentang ang| 
itoe, jang kita lihat|katan wethouders, 

Poen White,fraetieleider I,B.V. me 
madjoekan vesoel, soepaja koersi wet 
'houder ditambah satoe, didjadikan 
empat. Setelah ramai diperdebatkan 
antara jang voor dan tegen, laloe di 
stem. Dengan 8 soeara voor melawan 
T soeara tegen, oesoel 1 White ini di 
terima, 

:- Kemoedian diadakan pilihan wet- 
houdergs, 
Koersi pertama: t, Goldman 

mendapat 14 sosara, ti. Agerbeek 1 
'soeara. Djadi terpilih t, Gold man 
EV) | E 
Koersi kedoea: t Mr Samsoedin 

Dan goena memoedahkan sidang ra|j2 soeara, dr Zahar 2 soeara, dr Mar 
masi oentoek menafsirkan isi dan mak 
soed berita berita kawat itoe, ada ba 
iknja, djika kita menjadjikan sedikit | 

soeki 1 soeara. Terpilih t Mr Samsoe 
din (Parindra), , 
Koersi ketiga: t Soepardi men 

| toelisan tentang doedoeknja perkara dapat 8 soeara, t Thung (Tionghoa) 
“disekeliling soal Djerman-Sudeet itoe, 

” Repoeblik Tjecho Slowakia adalab: 
7 sosara. Terpilih t Soepardi 

(Pasoendan). - 

tjiptaan almarhoem Masarykatasbaz-| Koersi keempat: t Thung 
toean pibak jang menarg dalam perang|g sgeara, t Mr Kunkeler 8 sceara, t 
doenia 1914—1918. Ia diberdirikar 

“sebagai ,oepah“ pihak jang menang 
kepada bangsa Tjechis jang telah ber 
djasa besar selama perang doenia itoe. 

' Dan, ..doea negeri jaitoe Inggeris dan 
“Perantjis berkepentingan besar atas 
berdirinja negeri Tjecho Slowakia itoe 

| jaitoe sebagai pendjaga kepentingannja | 
terhadap bahaja Djerman. 

Dari itoe oesaha Djerman oentoek | 
. menjatoekan Djerman—Sudeet dan dae 

—.. rab daerah jang didiami oleh pendoe| 
—. doek Djerman—Sudeet di Tjecho Slo| 

| makia itoe praktis berarti: menolak 
sikap Inggeris dan Peran'jis jang me 

  

| melibara ,andjing“ Tjecho Slowakia| 
terhadap ,pendjabat“ Djermanl Dej 

pada oemoemnja orang memelihara 
“andjing goena mentjegah pendjahat 
“mwasoek dalam pekarangan kita. Djadi 
boekan maksoed kita oentoek membe | 
rikan tjap andjing kepada Tjecho S8lo 
Wakia apalagi tjap pendjahat kepada 

for dari itoel 
Menilik kesemoeanja itoe, dari 

bermoela kita  menaroh tjoeriga 
“ terhadap keinginan Inggeris dan 
Perantjis  oentoek menerima baik 

. oesoel Djerman, Ossoel Djerman di 
“ terima baik berarti: Inggeris dan 

Perantjis kehilangan ,andjing" jang 
galak terhadap ,pendjahat“, Poen 
ossoel penggantian ,andj'ag" jg galak 
(Tjeecho Siowakia dalam keadaan 
sekarang) dengan ,andjing" jg djinak 

“(Tjecho Slowakia, dikoerangi Djerman- 

“oleh Inggeris dan Perantjis, djika kea 
daan internasional tidak memaksanja. 

Oleh karena itoe oesaha Inggeris oon 
“toek mendamaikan soal Djerman 

Blokbuis 1 soeara. Terpilih t Ku n- 
keler IEV?). 

Djadi jang terpilih itoe doea orang 
methouders bangsa Belanda dan doea 
orang wethouders bangsa Indonesia. 
Melihat hasil pilihan ini, groep Tiong 

hoa tidak mempoenjai wakil lagi c: 
col. Ben W (Periode jl. wethouders 
itoe didjadikan oleh satoe dari groep 
Belanda, satoe Indonesier, satoe Tiong 
hoa). 

ajata berboekti, 

oentoek dioemcemkan verslagnja. 
MA 

Kas tekort 

4 In KINI 
Pertandingan Polo 

“ngan BBW3, 

Sudeet pada haxekatnja hanja berarti : |makai nama ,Malayan Tigers“ akan 
Inggeris mentjegah sangkaan dan melakoekan pertandingannja dengan 

. fitnahan, babwa ia tidak menjoekai| ,Batavian Bantengs“, pertandingan 

  

   

  

amai dan lebih menjoekai perang, 
0 Dari itoe, dalam hatinja Inggeris 

“dan teman temannja tidak menjoekai 
| oesoel Djerman itoe diterima baik oleh 

Tjecho Slowakia, Bsektinja : walaupoen 
oesoel Djerman diterima baik oleh 

- Blowakia ditolak, Negeri seketjil sel 

babwa dibelakangnja tidak berdiri pu 
2 3 a Inggeris, Perantjis dan 

(mana jang akan dilangeoengkan dila 
pangan BBWS di Koningsplsin, 

$ ta 0) wa 

Beberapa keijilaka'an 

Di djalan reja Prapatan kemaren 
terdjadi ketjilaka'an seorang pengan- 

larikan kandaraanaja entah bagaimana 
kandaran itoe terbalik, penoenggang 
'nja terlontar dan patah sebelah kakinja, 

Dan di djalan raja dekat Pasar 
Manggis, seorang looper jang memba 

Itoelah sebabnja, bahwa semoea ne (wa krandjang berisi limoen dan Jain 
“geri jang mendjadi doekoen dalam lain minoemar, oleh. seboeah auto 

. bisoel Djerman—8Sudeet itoe sedang |jang di stuur oleh seorang soepir jang 
—.. menjiap njiapkan diri boekan oentoek (sembrono, looper itee di teradjan 

“menghadapi damai akan tetapi oen|hingga djatoeh dan terbalik, Meski 
si toek mengh:dapi perang, Djika baha|poev looper itoe loepoet dari bahaja 

ja perang tidak didepan mata, boeat| berat, tapi keroegiannja poen tidak 
apa semoea persediaan itoe ? “ Isedikit, karena bawaannja itoe habis   —. Inggeris soenggoeb litjin ! 

M.T, 
hantjoer. (Rep.)J 

—() se     

Ke EIAIAAATIA PN Pe anemia TN 

Gampang-gampang membongkar , 2 Doenia Moehammadijah 

pagar pekarangan lain orang Pengoeroes menoelis. 
Sebagaimana telah diocemoemkan 

dalam sk. ini tentang akan adanja 
Conferentie Moebammadijah wilajah 
Tjb: Betawi bahagian Tabligh, maka 
confarentie ini telah berlakoe moelai 
tg 23 sampai 25 Sept '38 dengan ha 
sil jg sangst memoeaskan, 

Hal2 jang perloe dioemoemkan di 

mengambil 
ngan letangga dan 
mengakoei tanah gou| 
vernement mendjadi 

Beberapa orang pendoedoek Tjem 
paka Poetih minta di wartakan soea 
toe kedjadian di kampoeng Tjempakaj 
Poetih Wyk Kemajoran atas perboea|$ 

seorang pegawai 
gouvernement. Sepatoetnja pihak bes 
tuur mentjampoeri, sebeloem kedja| 
dian kasep. 5 

Doedoeknja perkara sebagai beri 

le. Soembangan beroepa wang ada 

3 » barang seharga 
f 26.28 diantaranja dari Toko Delima 
beroepa bulletin banjaknja 10000 lem 
bar, dari t, Hasan Effendi f Djatiboen 
der) beroepa daging 10 kati, dan da 
rit. A, Bachtiar, 
Hindia Post boeat segenap oetoesan2. 

2 Ostoesan2 dari grosp dan tjabang 
ear jang hadlir : 
groep2 Kemajoran, Tanahtinggi, 

Rawamangoen, Djatinegara, Tanah- 
abang, Bandoengan, Rangkasbetoeng, 
Bogor, Bekasi, Tamboen Poer wakarta 
Wadas, Batoebantar dan Krawang. 
Tjabang2: Teloekbetoeng, Koe- 

ningan, Cheribon, 
Leuwiliang, 

3, Rapat openbaar di Gedong Per 
moefakatan Indonesia Gang Kenari, 
dikoendjoengi kl 800 orang dengan 
Aisijahnja. 

Wakil wakil perkoempoelan lain jg 
mengirimkan oetoesannja dari : P3B — 
PGB—HB PBI—Parindra Tj. Djakarta 

Islami—P3T Betawi— 
Kwartier Besar KBI—PergoeroeanRak 
jat Djakarta— PKK— Persis Tj Betawi 
—N O Tj Betawi—PMR— Persis Tjb. 
Mr Cornelis, HB Persis Bandoeng dan 
soerat dari HB P3B tidak dapat me 
ngirimkan wakilpja, karera semoeanja 
pergi tournee, Wakil pers: Hindia 
Post— Berita Andalas, Pant 
dan Pandji Islam. 

Wakil dari Politie lengkap. 
4e. Poetoesan-poetoesan selama bs- 

sloten 2 kali ada 7 roepa, tetapi jang 
perloe dioemoermkan disini: 

a. Mengadakan moebaligh jg mer 
deka, sedang kehidoepannja ditang 
goeng oleh Tjabang dan segenap groep. 

b. Mengadakan cursus moebaligh 
moeridnja terambil dari : 

le. Groep jg ada didalam kota, sedi 
kitnja haroes mengirim 2 anak moerid. 

26. groep jg diloear kota, sedikitnja 
haroes mengirim | orang anak moerid. 

kepada orang loear jg boekan 
Moehammadijah, diberi kesempatan 
djoega boleh masosk. 

e. Moeballigh-moeballigh jg dapat 
mengarang kitab kitab ketjil, soepaja 
disershkan kepada bahagian Tabligh 
boeat ditjitak dan didjoealnja. 

d. Mengadakan conferentie bahagian 
Tabligh dalam wilajah Tjb. Betawi 
pada tiap tiap tahoen, sedang confe 
rentie jang kedoea, djatoeh di groep 

Sedjak tanah disitoe diambil oleh 
Gouvernement, sebagian tanah tanah 
jang dahoeloenja mendjadi 
kongsi kini masih ada tanah tanah 1 

g, tanah tanah terseboet letaknja |'O 
berbatasan tanah Inl. verponding, 

Perhatian sangat banjak: Koersi dilterletak di tepi djalan Tjempaka 
Sudeetl ——— |tribune tidak ada jg kosong. Banjak 

mendjadi doekoeu paling sedi- sekali jang terpaksa haroes berdiri 

beroepa 200 ex, 

Poetihweg. 
Tanah tanah kosong itoe soedah la- 

ma diminta oleh beberapa orang oen 
toek disewa akan digoenakan sawah, 
tapi oleh pihak jang berwadjib tidak 
diperkenankan, karena tanah? itoe djij 
ka dimoesim panen diberi kesempatan 
oentoek pendosdoek menjebar bibit, 
dan djika tidak digoenakan itoe, dioen 
toekkan tempat pengangonan binatang. 

Demikianlah tenah2 itoe oleh pen 
doedoek .sekian lama dipergoenakan. 

Dalam beberapa tahoen jang achir 
ini, sebagian tanah oesaha jang ber 
batasan dengan tanah gouvernement 
jang kosong itoe, berpindah tangan, 
orang jg dahoeloe mempoenjai milik 
mendjosal tanah itoe kepada toean 
Moehamad Nasir jang dahoeloe men 
djadi klerk di Postkantoor tapi kini 
telah dipetjat. 

Sedjak pemindahan milik tanah itoe 
kepada toean Mhd, Nasir, moelai ter 
bit perselisihan dengan beberapa pen 
'doedoek disitoe, karena tanah kosong 
Gouvernement tadi, laloe di patjoeli 
dan di pagari, hingga keboetoehan me 
nanam bibitan tergarnggoe apa poela 
binatang ternak jang perloe di angon 

Bandoeng dan 
Poekoel 6,30 rapat diboeka oleh 

jaran Amal 

Kedjadian ini oleh pendoedoek per 
nah di adoekan kepada toean Assistent 

Tiba tiba tahoen jang laloe, tanah 
milik toean Mhd. Nasir itoe di djoeal 
kepada seorang Indonesia Batak, dan 
disitoe diberdirikan roemah, 
| Bedjak roemah ini ditinggali oleh 
jang poenja sekarang ini, sikap dan 
kelakoean toean ini sangat mena'djoeb 
kan, dengan sikap jang losar batas 

ini - membongkar lain 
orang. poenja pekarangan, jaitoe peka 
rangan jang djadi tetangganja, seorang 
jg soedah tinggi oesianja, 

. Ma'loem orang toea dan bodohitoe 
berhadapan dengan seorang jang me 
ngakoe mendjadi ambtenaar tinggi, 
maski perboeatan tetangganja jang 
keterlalosan itoe melanggar oendang 
oendang negeri, sebab takoetnja, ta 
brani ia menuventoest. 

Ketakoetannja orang toea jang bo- 
doh ini menambah tjongkak sikapnja 
jambtenaar ini, boekan sadja pekara 
ngan tetangganja jangia telah roesak, 
malah tanah tanah gouvernement jg. 
digoenakan oentoek tempat penga- 
ngonan hewan dan menanam bibitan 
padi, dipatoki dengan patok merah 
soepaja jang berkepentingan tidak da 
pat menggoenakan. 
“ Bebagai diatas telah ditegaskan amb 
tenaar orang Batak ini dapat membeli 
dari t, Mohd. Nasir. 
— Padahal kedjadian dan perboeaten 
lini sangat "melanggar perasaan kemas 
ncesiaan dan melanggar oendang ne 
geri. Dimanakah letaknja inikesalahan? 
“Ambtenaar orang Batak inikah jang 
sengadja berboeat sewenang wenang, 
apakah perboeatannja itoe disebabkan 
kesalahan t. Mhd Nasir waktoe men- 
djsealnja, perkarangan lain orang dan 
tanah Gouvernemet diakoei miliknja 
didjoeal kepada ambtenaar orang Batak 

berani toean 

Ramalan kita kemaren bahwa tosan 
Mr, Samsoedin tentoe akan terpilih, Sekianlah poetoesan poetoesanjang 

perloe dicemoemkan sekarang, ada 
psen versilag lengkap, kalau perloe Besoedah angkatan wethouders ini akan disoesoelkan djoega. St “ngan sengadja kita pakai seboetan |dihabisi, laloe meroendingkan agenda 

— andjing” dan ,pendjahat", karena |jang lain jang tidak begitoe penting Perajaan Amal dari Indonesia Moeda 

tjab Djakarta. 

Setelah saja membatja perkabaran 
jaug disiarkan oleh 
moeat perma'loeman, bahwa Indonesia 
Moeda tib Djakarta, 

“Sectiechefdisehors. me- 

akan mengada 
kan perajaan amal pada tg 8—9 Oct 5 : na 38 di Gedoeng KJB di Waterlooplein koetan orang itoe hendak lari, kare: ia 

dikota ini, maka kita merasa gembira 
sekali. Teroetama sekali. 
melihat akan pembahagian dari pen 
dapatan bersih dari perajaan tsb: 

1, Boeat Studiefonds oentoek meno 
atau lebih 

|. Berhosboeng dengan adanja tekort 
pada kas, maka atas oesoel toean re 
siden k.pada Goebernoer Djawa Ba 
rat, politie Oommissaris 2de klas, 
toean H,A. Noya, jang mendjabat 
'pekerdjaan sectiechef telah dischors. 

1 E & | J P3 

kalau kita 

long Peladjar Tudonesia3, 
singkat SOMPI. “3 

Kita pertjaja bahwa tidak ada seo ee 
rangpoen jang merjangkal bahwa ini| Kemarin pagi hampir soeboeh se 
tjita tjita moelia patoet dipoedji adajorang pengandar bangsa Tionghoa 
nja. Sebab soedah barang tentoe bah|toekang babi, dibetoelan djembatan/ 
wa Studiefondes jang mengandoeng|beton Tangki telah diserang dengan 

berkehendak Isendjata tadjam oleh seorang bangsa 
memberi pertolongan didalam pengajnja jang menaiki sepeda djoega, 
djaran ilmoe, seharoesnja mendapat| Dengan tidak merasa tjoeriga ja 

“Ta'lama lagi dilapa- 

Sebagaimana telah diwartakan ter 
lebih dahoeloe, disini soedah datang 
beberapa pemain pemain Polo dari 
Malaka dan kelak pada tanggal 28 
dan 30 September 1938 jang akan da 
tang pemain pemain ini, dengan me 

jang soetji, 

Demikianlah seroean dari pendoe 
doek Tjempaka poetih mengharap sej Studiefonds didalam pergaoelan hi| dapat memberikan perlawanan ia telah 
beloem kedjadian jg tidak diharapkan 
kediadian ini dapat diselesaikan. (Rep) 

| AI 
Pennirg sepeda oentoek anak 

di Regentschap 

Orang menoelis : 
Penning sepeda oenteek 2e halfjaar 

soedah dimoelai didjoeal. 
Kita berseroe kepada jang wadjib, 

agar Pennirg sepeda oentoek anak se 
kolah di Regentschap Betawi, dapat 
diberi lebih raoerah, djangan sampai 
disamakan kepada jang dewasa. Seba 
gai kita ambil tjontoh kepada Gemeen getaroeat 
te Betawi, telah mengadakan atoeran|ring pengiringnja Jang tertoetoep: ma 
oentoek penning anak anak sekolah. |tanja, seolah olah tidak mengetahoei 

Soedah tentoe, sebaiknja hal ini di 
boecat soeatoe voorstel dan dimasoek 
kan kedalam sidang Regentschap Raad |jang sekarang mempoenjai belandja 
Betawi, agar mendjadi roendingan dan Joja jang pantas, bantoean sekedar ke 
perbatian segenap anggauta" Regent- (pada SOMPI atau lain lain studiefonde 

jang bermaksoed oentoek melebarkan 
bariesn “peladjar peladjar kita | 

dar motorfiets jang sedang kentjang 

akan isinja doenia, 
Alangkah baiknja, djika bangsa kita     chap Raad ada 

Han ayu Kr ea 
Lk Un HAK BEN 
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Alangkah sedapnja, djika ka 
academici jang mengandoerg tjita- 
jang tinggi apabila mendapat p 
djan mendermakan bela 
njajg pertamaboesatst 
fondsataulain2 keperloea 
cemoem! h 

2. Boeat Nationaal Jeugdcongr 
Soedah doeakali didalam doea t 

bangsa Indonesia mengirimkan oeto 
sannja ke loternationaal jeugdeongr 

Ba nationaal jsugdcongres ? Semi 
djak tahoen 1935 tjita tjita oento 
mengadakannja dikirimkan dioedai 
tetapi sampai sekarang beloem dap 
diadakan. Soal ini bocat bagian bes, 

   

    

   

  

   

    

    
      

    

   
    

   

   

      

   

    
perkoempoelan perkoempoelan kepa 
comite NJO. djaoeh dari pad 

    

   
»Apakah sebabnja boeat Interna 
nsal Jeugdcongres dapat dikoemp: 
kan oeang banjak sekali, sehing 
masih ada kelebihannja goena m 
rimkan doea orang wakil ke Amer 
Apakah NJO, dianggap koerang p 
tingnja dari pada IJC. didalam tj 
tjita mengharoemkan nama ban 
Indonesia ? Maka pertanjaan tadi k 
djawab dengan  tersenjoem simp 
djoega tidak sekali lagi tidak! Di. 
dengan djawaban ini kita lahirk 
pengharapan jang sebenarsja dari 
genap lapisan bangsa Indonesia, b 
wa fjita tjita oentoek mengadak 
NJC. akan disokong ba 
dengan oeang,tenaga ma 
poen dengan fikiran. 

3. Boeat congresfonds Ind. Moeda 
#endiri. Kita kira bahwa soedah sel 
jaknja, djika Ind. Moeda meminta se 
dikit dari pendapatannja goena keper 
loeannja sendiri, Kita tahoe, bah 
Ind. Moeda mempoenjai dan men 
djar tjita tjita jang tinggi, Dan djoeg 
bogkan rahasia lagi, oentoek meng 
takan bahwa tiap tiap perkoempoe 
pemoeda, dus djoega Indonesia Moed 
senantiasa kekoerangan alat alatnj 
oentoek mengedjar tjita tjitanja. 2 

Boeat hari ini toelisan kita iniakan' 
kita achiri. Pada jain waktoe kita akang 
memberi pemandangan sekedar ten'' 
tang pertoendjoekkan jang akan disa, 
djikan kepada sidang penonton, 3 

Achiroelkalam kita mengharap, moe' 
dah moedahan perajaan dari Indone 
sia Moeda tjabang Djakarta akan di 
sambeet dengan segenap lapisan Indi 
nesia jang bersemajam di Djskart 
teroetama dengan gembira, , . dengai 
menonton, . : 

     
   

    

   
   
   
       

    

      

     

    

       

    

    

    

       
   
   
   

   
          
    

       
        
   

    

       
       

      

   
   

  

     
  
  

  

   

   

  

      

     
     

      

     

  

   

  

   

— — 2 
Dikrojok dan di pentoengi 2 

di pinggirkali, $ 

Kemarin malam di CB Z telah di 
asoeng ke itoe roemah sakit maja 
bangsa awak nama Komeng bin Di 
dengan dapat beberapa loeka bekas 
dianiaja, Berita jg kita dapat, katanja/ 
orang jang tjelaka itoe sedang berdja' 
lan ditepi soengai di kampoeng Kali 
Bata desa Sarengseng. Di djalan jang 
soenji itoe bertemoe dengan ampat 
orang ronda, Oleh orang ronda itoe' 
ditegor dan disoeroeh berhenti, tapi 
jang ditegor malah lari, dikedjar dan 
dipoekoeli begitoe roepa. Tapi kepa' 
da jg bertjilaka itoe ta' dapat boekti' 
boekti ia habis berboeat kedjahatan: 
atsu niat hendak berboeat djahat. 

Den boekan moestahil poela keta 

    
    

   

   
    

     

     

    

    

   

      

    

ma'loem “ditengah malam di tempat 
soenji ditegor oleh beberapa orang jg' 
bergegaman dengan tidak memaka 
uniform. Apa heran kalau orang it 
lari karena mengira ia berhadapan 
dengan pendjahat? (Rep), Tg 

(an 
1 

aja 

Golok dikepala 

djiwanja terantjam itoe, beloem sempat: 

doep kita, bagi bangsa Indonesia, ber|terlontar ketanah dengan berloemoe: 
goeva sekali, sebab bangsa kita ini se|darah sebab loeka loeka diarah moeka 
oemoemnja tidak disoekai oleh Vewi|hingga beberapa batjokan. Si penje-' 
Fortuna, atau dengan lain perkataan 
bagi- bangsa kita kantong selaloe kojterlihat lagi. 3 
song. Selain dari pada ini, kita per 
tjaja akan ma'ya pepatah Belanda 
»Kennis is macht“ atau , Kepandaian 
itoe mendatangkan kekoeasaan", Ter 
oetama sekali didalam pergaoelan-hi 
doep kita, dimana berdjoeta-djoeta 
orang tidak dapat membatja dan me 
noelis, boeta hoeroef dus, maka si pe 
ladjar dapat dan geharoesnja men 
djadi pembawa pelita, memantjarkan 
sinar pengetahoeannja goena pengi- 

rang dengan sepedanja sekedjap tak 

Menoeroet pengakoean korban satoe 
minggoe jang laloe ia pernah bersite 
gang oerat dengan seorang bangsanja 
pja tetapi hanja berachir disitoe sadja, 

Siapa penjerangnja masih dalam 
penjelidikan. 1 

  

— 4 : ' 

Penonton setia dari V. LL. J, 

P
a
 
A
3
 

ON
 
H
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Z
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Berita sportredactie,” 

Toean ,penonton setia dari VIJ“ - 
disini perloe kita menjatakan kemenji 
salan kita tidak dapat memoeatkan 
toelisan toean, karena mendjadi keb 
saan, bahwa toelisan toelisan ja 
tidak disertai adres dan tanda ta 
jang djelas terpaksa tidak bero! 
perhatian, 

Kiranja ma'loem adanja, 
— (juan 
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Kesetiaan pada sang maba de 

»Daibutsi” soenggoeh m 
ngaroeh pendidikan bat 

Ka moeda, 

    

    

   
     
     |. sekali. £ s5 Lai ii 

. Apa jang dipertoendjoekkan 
5 San oleh N. V. Tjioda soenggoeh 

—. mengandoeng peladjaran bagi peng 
| gemar ketjantikan alam, peloeas pe- 
mandangan. | Mg 

| Japan, you are a beautiful country, 

kita dapat katakan. '”” : 
be: Tas 

       

      

     
      
            

     

        

      

     

    

Ambtenaar dan ,Penjadar“ | 

P. B. aka n ber audienti el 

pada Goepernoer Djen- 
"Arah 1 Ana 

—.. Setelah diadakan beberapa rapat 
- tertoetoep, Konggeres ,Penjadar“ di| 
soedahi dengan rapat oemoem. 

Beberapa poetcesan dioemoemkan 
- dalam repat itoe, diantaranja pekan- 

Pe. didatan H. A. Salim sebagai anggota 
Dewan Ra'jat dergan permintaan pada 

ij politiek lainnja soedi menjokong 

       
      
      
    
     

    

   

   

  

   

                                                

   

  

   
   

          

   

  

   
   

   

    

  

   

        

   

  

   

      

   

  

   

   
   

   

par:1 

kandidat ini. | 
— Landjoetnja Pengosroes Besar akan 
beraudientie pajia Goeperuser Djen- 
dral goena menanjakan bagaimana 
sikapnja pemerintah dari hal keang- 
gotaan ambtenaar goepermen pada 

pergerakan itoe. sea 1 
Sebagai ketoea terpilih H. A. Salim. 

Sebab #jinta ateu oeang 
Mavalebihboeta? 

Seorang pemoeda nama Oedjang bin 
Sanoesi bekas agent pada ,Knies" di 

. Noordwijk beberspa boelan jang liwat 
| telah mengenangkan nasib, sebab ter 

| pisah dengan “seorang ketjintaannja, 
—. tidak moedah dapat dilihat oleh karena 

O. berada didalam ,Pro Joventute", 
—. Ia dirawat disitoe sebab telah mew 
bikin contract contract palsoe oentoek 
orang orang jang telah mengambil gra 

mophoon, Setelah penagihan dilakoe 
| kan oleh looper , Knies" tentoe sadja 
tidak diketemoekan orang orangnja 
jang mengambil barang teb Hal ini 

| ja tidak disekap dalam boei sebab O. 
| baroe beroesia 18 tahoen. 4g 

Sebab ta” tertahan menanggoeng 
rindoe hati, diroeang mata terbajang 

| kekasihnja itoe, maka tidak diperdoe 
| likan, meskipoen tjinta boeta ia tocb 

tidak akan menjasar oentoek mentjari 
si djaotoeng batinja di Klender. 

'Begitoelah O. dapat melenjapkan 
iri dari roemah rawatan , Pro Joven- 

tuts“ jang dengan ini Politie diminta 
olongan, Pe aa : 
erpisahan jang terharoe terdjadi 

: iktoe dilakoekan perangkapan di 
“1 Klender,” dimana O dan  kekasihnja 

| terpaksa berpisahan kembali setelah 
ogm lama berdjoempa .. dengan 

Toman mocka masing masing nampak 

Berhoeboeng dengan ini, kiranja 
'boeronnja O, boekan disebabkan oleh 
“kelakoean jang memang mempoenjai 

nakal, tetapi tjinta poenja gara 
apakah tidak sebaiknja kalau is 
mkan kembali keroemah pendi 

mentara O disekap dalam boei 
Straiswijk oentoek menoenggoe 

pemeriksaannja lebih landjoet. 
nta boeta, tetapi roepanja lebih 
Isgi kalau melihat oeang, sehing 

'boeta akan akibat jang diderita. 
a boeta tidak mengenal ini— 

eta tidak poela mengenal sa 

pe EN 1 di Kebajoeran 

. Pembantoe menoelis : 
an 3 

2. Gadji kaoem. Volksonderwfjzers di LIJKSTE wijze v. sparen OOK U . 

—. district. Kebajoeran Reg. MiC. — me 

      

    

- paling tjepat dan petang bari terimanja, 
. Soedah tantoe mendjadikan kebera 
an ke 

e buja terimanja pada petang hari. 

epala sekolah ambil gadji. 

“Pihak jang berwadjib telah sama hi 

orang pendjahat jang oeloeng dikota 
Jisi, bernama Keme bin Sadi, ber 

seorang kawannja nama Ali asal 
Idari Tjiseeng. 

valboelan, kira kira djam 2.30 malam, 
- salah seorang serean Wij 

bp . athin jang boej| Rasim, waktoe ia ronda pada itoe ma 
sedikit artinja bagi pemoeda pejlam telah kepergok dengan 2 orang 

Ea 00000000 liang ta” dikenal, achirnja terdjadi 
Kanan dan kiri pemandangan baik jlah pemboeroean seorang dariitoe o- 

2000000 Jrang jang diboeroe telah bisa ditang 
tadilkap. Sedangkan jang seorang lagi, te 

lah membawa langkah seriboe, 

sedangkan kawannja jeng lari 

— Itocan Mantripolitie Bivak Paalmerab, 

Maka ternjatalah pada itoe malam ada 

Jpenjelidikan politie, tetapi oentoek di 

oen sebab oeang membikin | . 

lak Ke earga, dan sebab tjinta ia| maar 
: boeta kepada kedjabatan. ')”'””” »CONISEEREN“ 

Ten Nan gm i sa 3 Ba .d.w.z. 

olksonderwlisers dan Gadiihnja,|| SPAREN ZONDKE TE SPAREN. 

. merimanja pada ddo 2 tiap tiap boelan | 

ada sekalian kaosm VO itoe, || 

rosmabnja masing paling tjepat djam|-| 
peti Dan kadang kadang ke 
lan teeroen hoedjan, soedah ten 

esahkan kepada kaoem Volks 
1jzers itoe, 

ri itoe kita voorstel, soepaja mel 
4 ambil gadjinja itoe diwaktoe 

      

   

  

   

       

     
djika Volkszhoolnja ber 

oea oravg. Kepala sekolab 
| gadji, dan Goeroe bantoenja 
adjar sementara waktoe, selama 

2 see Jani 
Siapakah itoe , Keme bin Sadi“ ? 

Telah dapat dibekoek. 

oek oentoek membekoek salah se 

sal dari Pasar Rebo Paroeng, dan 

Pada malam Minggoe tg. 24 ini 

ijk Djati nama 

Itoe orang bernama Keme bin Sadi, 
berna- 

ma Ali. , 

| Dengan seketika itoe djoega, maka 

toean R. Adiwikarta, telah melakoekan 
penjelidikan pada itoe malam djoega. 

3 roemah jang dibongkar oleh itoe 
doea pendjahat, diroemahnja Kentjeng, 
jang lenjap ada 1 keris dan tiga ba 
djoe, roemah Daiman hanja 1 badjoe, 
sedangkan roemah jang ketiga, tidak 
kehilangan soeatoe apa, hanjalah pagar 
dari itoe roemah jang diroesak, 

Keme bin Sadi alias sibeloet poetih 
itoe, memang soedak lama didilam 

bekoek adalah sangat litjin sekali, ka 
rena ia tiap tiap kerperegok oleh pen- 
doedoek larinja adalah seperti kantjil 
dan teroes mengilang. Akan tetapi 
bocat ini kali apa laijoer, karena itoe 
serean jang memboeroe, boekanlah se 
orang jang psnakoet. Dengan kosennjs 
main lompat lompatan, achirnja itoe 
Keme bin Sadi melompati satoe djaro 
roemah, maka kakinja telah disamber 
dengan sepotong kajoe oleh serean itoe 
achirnja itoe pendjahat djatoeh teng 
'koerap, dan teroes tjaboet ia poenja 
kerisjang boleh mentjoeri itoe dan 
sabetkan kepada serean jang mem- 
boeroe itoe. 

Oleh itoe serean, maka 
telah ditangkis poela dengan itoe ka 
joe sehingga terpental. Kemoedian 
baroelah ditoebroek lagi dan diring 
koes oleh itoe serean, sehingga itoe 
pendjabat tidak bisa bergerak lagi. 

Tambahan posla, oentoek membe- 
ratkan Keme bin Sadi poenja perkara, 
jaitoe pada hari Djoewahat tg. 23 iv) 
'boslan, entah apa sebabnja, maka 
isteri dari Keme tsb. telah datang da 
ri-Paroeng ke Petamboeran, keroemab 
t. Mantri politie M. Soeardi boeat 
memberi keterangan jang lebih loeas, 
bahasa diroemahuja telah penoeh de 
ogan barang barang tjoerian jang di 
tjoeri oleh soeaminja, dan barang ba 
rang itoe adalah disimpan diatas lo 
teng. 

Tentoe sadja politis dengan segera 
mengambil tindakan jang patoet boe 
at membeslag semoea itoe barang2 

Oleh karena dikampoeng teb, se- 
ringkali didatangi pendjahat, maka t. 
wijkmeester Djati, telah beroesaba se 
dapat dapatnja, jaitoe memerintahkan 
kepada segenap serean2nja boeat me 
lakoekan ronda pada tiaptiap malam 
didalam ressortrja masing masing agar 
pendoedoek bisa terhindar dari gang 
goean pendjahat. Maka ini waktoelah 
baroe berhasil baik. Atas tindakan t. 
Wijkmeester itoe, patoet poela kita 

| poedjikan, moedah2an atas tertangkap 
vuja itoe Keme bin Sadi, tentoelah itoe 

(kp. Djati akan aman kembali. 

Ini waktoe Keme lagi meringkoek 
di politie Bivak Paalmerah, penjelidi 
kan berdjalan teroes. (M.St,) 

  

| SPAREN IS GOED 

.Coniseeren“ is dus de MEEST 
'ECONOMISCHE en GEMAKE- 

II -kunt erdus niet buiten. 

'Vraagt U daarom direct verdere 
| gegevens en prospectie bij de: 

Han "CON I Ss 
Matramanweg 45 — Meester-C. 

: Auteursrechten op deze annonce   
  

'Waktoe mereka itoe poelang ambil 
s9 - | gadji itoe, tempo tempo sampainja di 

  

Eovok : 

ngatakan kepada Chamberlain tidak 
sabarnja Djerman lagi. Ini soedab 
'pasti. Dan kini loggeris dan Peran- 
tjis telah memadjoekan permintaan 
kepada Tsj Slowakia jang moengkin 
sekali akan dipenoehinja, jaitoe soepa 
ja daerahnja dipiseb, 

Memorandum jg saja berikan kepada 
Chbamberlain adalah memoeat permin 

'disetoedjoei oleh Benesj sendiri. 

itos keris| 

(Samboengan dari pagina 1) 

Djerman soedah ta' tahan lagi 

Hitler menerangkan, bahwa ia me 

Lebih landjoet Hitler mengatakan: 

taan-permintaan saja jg penghabisan. 
Hal ini adalah jg mengenai apa jg 

Pendek kata, rakjat jg berbahasa 
Djerman ingin kembali ke Djerman 
dan djoega dengan seketika. Dan saja 
poen soedah mengatakan djoega, bah 
wa negeri ini akan mendjadi dibawah 
Djerman. Soepaja nanti ditarik batas 
jg akan ditetapkan oleb rakjat dari 
pocaranja jg dipoengoet. 

Benesjpoen tjoema memberikan dae 
rah itoe nanti 1 Oktober kepada Djer 
man. Tjoema inilah jg saja madjoekan 

L:gerhuis dan Hoogerhuis akan 
: bersidang 

Reuter dari Londen 26 Sept mewar 
takan, bahwa kabinet telah boebar 
dan tidak. akan mengadakan sidang 
lagi. Lagerhuis dalam pada itoe akan 
bersidang bari Rebo. Dan Hoogerbuis 
akan berkoempoel hari itoe djoega. 
Perloenja oentoek mendengarkan pida 
to Chamberlain dari , Peers“ -tribune 
dalam  Lagerhuis. Dan berhoeboeng 
dengan ini maka pembitjaraan situasi 
ini akan ditoendasampai hari Kemis. 

Doeta Roosevelt kepada Hitler 

Reuter dari Washington 26 Sept. 
mewartakan, bahwa president Roose- 
velt persoonlijk telah mengirimkan 
doeta kepada Hitler dan Beuesj ,Atas 
nama rakjat Amerika jang djoemlah 
nja 130 djoeta itoe dan oentoek kepen 
tingan kemanoesiaan seloeroeh doenia 
saja mestilah meminta kepada toean 
sekalian soepaja diadakan pembitjara 
an jang damai sedapat moengkin dan 
djangan sampai-tidak",-—-———... - 

Doeta Roosevelt kepada Ohamberlain 
dan Daladier 

Poen oleh Roosevelt dikirimkan 
djoega doeta dengan perantaraan Uor 
dell Hull kepada Chamberlain Daladier. 

Sambil meloekickan bahaja perang 
dan skibat akibatrja, maka ia mene 
rangkan, bahwa tisp negeri akan bisa 
menghindarkan diri dari hal itoe. 

Poen ia mengingatkan negeri nege 
riitoe kepada perdjandjian Kellogg- 
Briant-Psct dan adanja kehakiman 
sepandjarng perdjandjian itoe.. Lagi 
poela dikatakan olehnja, bahwa poli 
tik Amerika jang biasanja didjalan 
kan ialah membereskan kesoelitan 
politik internasional dan djoega jang 
mengenai Laoetan Tedoeh. Tidak ada 
satoe hal jang tidak akan bisa dibe 
reskan lebih doeloe dengan pikiran 
sebeloem didjalankan dengan perkoe 
asaan. 

Selama masih ada moesjawarah, 
maka masih poela ada pengharapan 
bahwa pikiran kita tentoelak akan me 
mwereatah keadaan jg memaksa akan 
perang. : 

Soerat Attlee kepada Ohamberlain 
Reuter dari Londen 26 Sept, me 

wartakan, bahwa Attlee wakil Partai 
oposisi dalam Lagerhuis telah mengi 
rim soerat kepada Ohamberlain, Kata 
nja, bahwa Praag tidak bisa berboeat 
lain dari pada menolak oesoel oesoel 
Djerman. Permintaan2 Djerman itoe 
menggemparkan perasaan Inggeris dan 
kalau permintaan permintaan itoe 
panti akan dikaboelkan, berarti han 
tjoernja Tej Slowakia. 

Inggeris Perantjis dan Roeslan 
haroes bersatoe, 

Kemoedian A'tlee itoe menambah, 
bahwa partai boeroeh mendesak soe- 
paja Inggeris dan Perantjis soeka 
bekerdja bersama sama dengan Roeslan 
oentoek menghindarkan desakan Djer- 
man kepada Tsj Slowakia. Oleh karena 
itoe terhadap soal ini Inggeris haroes 
'mendjelaskan sikapnja menentang 
serangan, 

Djawaban atas dosta Roosevelt, 

Daladier berkata, bahwa djawab atas 
doeta fboodschap) president Roosevelt 
diterima olehrja di. Londen, jaitos 
pada sa'at ketika Perantjis bersama 
sama Inggeris melakoekan pertjobaan     ' yoorbehouden. terachir sendiri bagi memperoleh 

Gamelin malam ini kembali 
Sesoedah dilakoekan permoesjawa 

ratan Inggeris — Perantjis hari ini, 
'Gamelin bersantap bersama sama 
Lord Gort, 

Malam ini Gamelin itoe akan balik 
kembali ke Paijs. 

Samboengan . pidato Hitler 
Reuter mewartakan dari Berlin: 
Hitler telah melandjoetkan pidato- 

nja sebagai berikoet, “Bilamana orang 
Tsjecho-Slowakija dapat mendjawab 
so'al minderheden dengan tjara jang 
baik, maka saja tidak akan memper- 
batikan Tsjecho Slowakija lagi dan 
tentang pendirian saja itoe ialah saja 
akan mamberi garantie. 

  

  

  

— Pasar Betawi 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg terima digoedang pendjoeal 
f 10,40, 

Tepoeng trigoe: na Kodok 
f 2,05, Koeda merah f 2.— Boeroeng 
kaleng f 2—, Harrison f 2.— dan la- 
in lain tjap f 1.90 per bantal, 
Minjak klapas per blik dari 

14", kg bruto boeat roepa roepa merk 
dari f 152'/2 sampai f 155. 

- Bawang merah: Oheribon Aus 
tralie f 13.—, Tiongtoa f 10.— dan 
Tiongliap f 975 per 100 kg. 

Kentang: per 100 kg.f 880. 
'Harga-harga terseboet menoeroet 
pendjoesl di Pintoe ketjil. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5.60.sampai f 6.— per 100 kg Lon 
don noteerirg kwaliteit Straits p. st. 
10-12-6 per ton nom. 
Katjang kedele: Gendja fob 

Tegal lev. Oct-Nov f 7.28'/, nom., 
-Imata hitam Djember fob Pasoeroean- 

Probolinggo f 6 23'/2 nom, Panaroekan 
fvb Pansroekan f 6.31'/2 nom. per 
100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa-roepa merk dari 
f 290 sampai i 3.10: AA f 3.45 per 
100 kg pendjoeal. : 
Lada item Lampong:e.k., 

Telok hari Saptoe ada djadi lev Sept 
Oct f 13,60 dan f 13.50 dengan optie 
trima sendiri f 1340 Oct-Decf 13.70 
Nov-Dec f 13.80: ini hari lev Oet-Dec 
f 1340 pembeli, f 13.60 pendjoeal, 
Nov-Dec f 13,75 pembeli, f 13 90 pen 
djoeal, Dee-Jan 113.85 pembeli f 1410 
pendjoeal, Jan-Mrt f 1425 nom, Ek, 
Batavia lev Oct-Dec f 13 60 nom per 
100 kg London noteering 2-9-16 d.p.lb. 
nom, 
Lada poetih Muntok: fob 

Pangkal Pinang lev. Oct, f 20.25 
nom, per 100 kg. London noteering 
3 9—16 d. p. Ib. nom, 
Koffie Robusta Lamgong. 

15 .pCt, e.k. Telok lev: Oct—Dec., 
f 12,30 pembeli, f12.50 pendjoeal per 
100 kg. 
Citronella olie: hari Sabtoe 

ada djadilev Sept, Oct. dan Oct. Nov. 
f 1,05, ini hari boeat semoea lev ini 
dan lain tahoen f 1.05 nom. 

Karet: sedia Java Std, Sheets 27, 
Jaya Std. Orepe 28 ets, per '/z per kg. 

rif 825 sampai f 8.60 

1 f 33— no. 2f 29.— Tjilegon no. | 
f 32,—, no, 2 f 25.— per 100 kg. 

Katjang tanah: Cheribon da 
er 100 kg. 

Empingblindjo: Laboean no.   
  

toelen harga 
05, WAN LIE 

    

    

Pa Na Optical 

Ke gg, GANG KENANGA No. 37 SENEN 
BATAVIA-CENTRUM 

2 (DEKET DEPAN TOKO LI LIONG 
HIN) 

Sedia Katja Mata Batoe dari 

KATJAMATA Tiongkok & Europa. Ditanggoeng 
tjotjok memoeasken Toean poe- 

nja mata. 
Sedia djoega bergagang Mas dan Penjoe, jang model baroe2 semoea. 

Dan apa bila ada jang sakit mata harep dateng saja 
poenja Toko di kasi OBA TMATA. Tanggoeng moes- 
tadjab. 
Dan boleh PRIKSA maoe pake Katja Mata apa. 
Djoega trima bikin betoel Horloge, Lontjeng dan 
Gramofoon. 

KAN AM UR ULUE 
Sluisbrugstraat 22 

  

      
    

  

IOUSIE » 

masih beloem ada bandingan 

prestatienja boleh pertjaja di- 
kendarai perdjalanan Banjoe- 
wangi - Anjer, jang djaoehnja 
1366 km. ditempoei? dalam 20 

djam 3 min. 

Eerste priis GAROET-STERRIT 

HARLEY- 

DAVIDSON 

Vertegenwoordiger oentoek Djawa Barat dari: 

speda-motor enteng merk: ,VICTORIA" 

Bikinan jang paling mentaadjoebkan. 

Bisa dipertjaja sampai bagian? jang paling ketjil sekali 

Mintalah keterangan pada kita, sebeloem Toean2 beli 

speda-motor jang enteng. 

  

  

ALGEMEENE POLITIE 
Voor personen, in het bezit van het einddiploma der 5 jarige H.B,S. 

c.g. een daaraan gelijkwaardig diploma of getuigschrift, bestaat gelegen- 
heid tot plaatsing op een circa driejarige opleiding voor cormissaris van 
politie aan de Politieschool te Soekaboemi, 

—Gegadigden dienen o.m, te voldoen aan de volgende vereischten : 
a. het bezit van den staat van Nederlandsch onderdaan 
b. een leeftijd van ten minste 21 en ten hoogste 30 jaar, 

Gedurende de opleiding wordt een maandelijksche toelage genoten 

afgelegd examen volgt indeeling bij de stads- of veldpolitie als commis- 
saris van politie 2de klasse op de bij de ,B, B.L. 1938“ vastgestelde be- 
zoldiging (bezoldigingsschaal no. 61 - Kelom III). 

Gedadigden dienen zich onder overlegging van een tot den Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur gericht ongezegeld verzoekschrift, diploma's 
getuigschriften, enz. v66r 15 October a.s. in persoon te wenden : 
a. voor zoover woonachtig op Java en Madoera tot &€n van de Hoofd- 

commissarissen van politie te Batavia, Bandoeng, Semarang of Soerabaja, 
b. voor z0oover woonachtig buiten Java en Madoera tot de betrokken 

technische leiders der veldpolitie. $$ 
Nadere inlichtingen kunnen mondeling worden ingewonnen bij genoemde     - 

perdamaian, 
politieambtenaren, alsmede bij de technische leiders der veldpolitie op Java. 
  

van f 155.— (€€n honderd vijf en vijitig gulden) na met gunstigen uitslag 

      
    
    

    

   

    

  

     

 



    

      

   

SINAMON 

    

        

    

  

    

   

    

   

        

   

        

   

                                

   

  

    

   

   

  

Bogat hari Senen @iSoepaja bisa datang boelan, boenting : 

: 'djangan makan, tidak berbahaja 63 bi- Kg 

26 dan Selasa 27 Midji f 175, 126 bidji f 3.25. Sinamon 3 
exira koeat f 5.50, 

ASALIN 
IBoeat segala penjakit batoek seperti ba- 
foek kering. (Kinkhoest) batoek dara, 
T.B.C. sesek en panas dalem dada 
120 bidji t 1.50, - 240 bidji t 2,80. 

ASTARIA 
Boeat batoek dingin, batoek angin, ba- 
dan selaloe dingin enz. 120 bidji £ 1.50, 
240 f 2,80. 

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

RIGALIN 
Special boeat bikin prampoean seperti 

Igadis kombali. Pake ini obat tanggoeng 
bisa bikin soewaktoe istri 'joekoep da- : 
pet perhatian (berindahan) 1 fl, f 1.50, 
besar f 2.80. 

September 1938    
  

      

   

    

  

      

  

       

     
      

   
     

    

    
   

      
     
     

     
      

     
         

  

       
      

      

    
      
    
    

  

         

  

    
    

  

Sawah Besar Rat,-C. 

— Comite Penolong Kesengsara'an 
. Bangsa Arab Palestina 

. BATAVIA 
Mempertoendjoekkan satoe programma compleet berbahasa Arab, 

Productie dari STUDIO MISR Cairo. 

Sebagai extra's. 
1. Film keramaian dau pernikahan Sri Baginda Radja 

Farouk dari Mesir 
2. HILMU'SSJABAAB (Impian Pemoeda) satoe film njanji dan 

dansa jang menarik. 

3. Pemandangan naik hadji, dalam mana penonton akan melihat 
orang beriawaf di Ka'ba dan pergi Arafat. 

"3 dan sebagai hoofdfilm: 

. AL MALU" ACER" 
".. (POETOESAN JANG PENGABISAN) 
Menonton programma ini berarti : 
Bersenang-senang sambil berbakti ! 

  

   “ MARJORIE WEAVER 
da dibajar, dapat menghilangkan 
esoesahan Toean2 dan Njonja2. 

    

    

the Golden West 
denga ng 

ai DS NELSON EDDY 
SINAROL 

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

CERENOL-PILLEN 
Obat boeat sakit prampoean (SYPHIL- 
LIS) seperti kanan kiri pada Shesweja, 
kemaloean bengkak atawa kloesar bisoel 
ketjil: Soewara ilang leher bengkak, 
pinggang sakit, toelang linoe, kepala 
selaloe poesing, sekoedjoer badan ga- 
tel, atawa kioear bisoel kefjil: Makan 
ini Cerenol 2 flesch tanggoeng bisa 
baik. Ini obat bisa bersiken darah en 
boenoeh bacilnja Syphillis, en tida bisa 
timboel kombali, 150 bidji f 1,50, 300 
bidji f 2.90. 
Pesenan njang sampai f 2.80 ongkos 
vry, pesenan dari f 1.— lebi bajar ong: 
kos separo. 
Rembours famba ongkos kirim 65 Ceni. 
Loear negeri f 1 10, Bisa dapet pada: 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarang 

  

    

  

    

ANG HARI" 
TEBO (Djambi) 

k Boemipoetra 
lilajani dengan seksama. 

2 selamanja didjaga dengan rapi. 
D0 Tjoema terima familie jang sopan. 

“ee BREr BERDAMAN 
Das Hormat de Beheerder 
Oo Toko M. JOESOEF & Co. 
0 MOEARA TEBO.  (Djambil. 

  

  

   Dengen hormat, 

Dengen perantarain Njonja Wed. T. saja soeda beladjar 

kenal dengen Njonja poenja DJAMOE TJAP LAMPOE boeat 

orang ABIS BRANAK, jang saja rasaken betoel2 kemandjoeranja 

   

Tempo saja branak, moela-moela saja tida brasa seger dan 

. sehat seperti sekarang dan badan saja mendjadi Gemoek, 
    

  

- 

$ . B 2 5 25 

S.T. Sjamsoeddin 
'Batik-handel — Djokjakarta 

SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 
| Boeat kaperloean- berhoeboeng dengan 

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga moerah sedang sampai ke- 

es | pada harga jang haloes. £ 

nga Terostama keloearan DJOKJA & SOLO. 

  Maka dari sebab itoe, saja merasa girang sekali dan poe- 

djiken betoel Njonja poenja kloearan DJAMOE ABIS BRANAK 

TJAPF LAMPOE, : | 
Hormat saja Mevr, R.A. E. 

  

Kepada: 

  

Njonja Gouw, eigenares dari 

Djamoe-Industrie TJAP LAMPOF 
Filiaal Batavia-C: Sawah-Besar 2N. 

  

PATJAR 

  

     
   
   

  

   

  

          

    

      
  

MU NYA NUANY 3 ata KEREN RS Kita harap perhoeboengan diseloeroeh || ci maa AWAS. AW 
PAKAN 3 | INDONESIA dengan saudagar-saudagor Ana aan pel pesan mad Aer 3 ayang Belagg tari, 

| batik atau Toko-toko batik atau bocat Toean 

toean kaperloean sendiri. 
aa Kain pandjang Saroeng moelai harga 

YA | #15 — sampai 150.—perkodi. 
| Kain pandjang haloesan moelai harga 

f 3. —sampai harga f 10.—perlembar: Atoer 

loe mintak disediaken. 
Tan Dho Liang Sojafabriek Poerwa- 
dadi-Grobogan, 

    
  

  | FLASH GORDON JANG KE 8 1 

      

    

  

    

          

   
   
    

  

   
      

      

        

     

  

       

       

         
        

         

  

       

    

  

             

        
        
    

  

        
    

           
4 - Se en aa Pa . Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen soedah sedia, Birma pesan pada : : 

kes nb mei La Naa : Eg P3 Aa 

- seni | oeang locan kirim lebih doeloe. : 2 San et 5 - 3 

aan ng Tr Aa 7 Perang batang jang tak di setoedjoei bo | Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada : N 

PA ag K leh di toekar atau osangtoean di kirim kem- Ijj TEKOOP j 
13 1 1 bali, Fotograaf THE SUN Senen 127 Batavia-C. IlHawaiin-Guitar in zeer goeden staat 1 

3 sai | EN 1 8 | MINTALAH PRIJSCOURANT.DI KIRIM Ken 9 tegen zeer aannemelijk bod. Inlich- , 

eh "| El yh Be ta tu Dp RIJOBMA. TN na Hua Ka i tingen Petodjo-llir No. 25. 

1 It ka | SES j -Tidak oesa -pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam | 

HA PA SANG) | Menoenggoe pesanan dengan horiat | Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- STADSGEMEENTE KAART BATAVIA   kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

Multifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe. 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

ambi! semoea badan. 

Lain dari itoe djika beli fiim merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan lot succes bon. 

Memoeat   Pesanlah sekarang djoega. 
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be- 
tawi (Weltevreden — Mr, Cornelis dan : 
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter 
penting- Lapangan terbang di Kema- 
joran- pelaboehan di Tg. Priok dan 
lain-lainnja. Persediaan tjoema sedi- 
kit-perloe sekali oentoek kaoem pe- 
dagangdan kaoem pelantjong. 

Adm: PEMANDANGAN, 

  

On pk AP Ib— 
1516 Dangdanggoelo   1515 Kinanti Pawoekir . 

Ha Nina 2 GIRO aa nga 
..11523 Djoko Protel FI 

—. Djoko Protel I! 

Gandroeng manis . 
Tetei-tetel 
Gongomino 
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200 Kita kirim 10 platen, nomer-nomer tocan haroes pilih, menoeroet 

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

| TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

| Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRI). 

Tok Oo : P. B. K. CHE RI BON Telefoon No. 34 

    

Toean?2 'maoe wang F 25,— (Doea poeloe lima roepia) dan 

Beker perak tjobalah bikin kalah sama toean POUW TEK SIANG, 

jaitoe dari angkatan besi (Gewicht hetfen) 

Kaarijies2 terdjoeal saben hari dari poekoel 10 pagi sampe 12 

pagi dan 6 sore sampe 10 malem 

“Releries bocat Bokswedstryd toean H. Boolen — Joe Eagle — 

Oliveiro 

  

  

Saudagar pelantjongan harga hanja 
t0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan. 
  

Oentoek biang keringat bagi baji pa 

kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe 
wardi per blik hanja f0, 65 bisa dapa 

Pabean Bersamaan LEMARI pada Adm. Pemandangan, 

| terima plaat Beka, Lagoe Djawa || 

: | 1527 Angleng | 1528 pa Ha Ii 
P Net Djoendjang - joeia Ljoe 4 : Dimana-mana Toean maoe pa- : 

an : na! HK , | p ) Gi y , | 3 e B j | 33 12 Sena af # NA Tioro Balen Pertandingan Baksen RSAnr An Na : 

11539 Seming 1540 Laras Mojo. 
n : : 

Ng, Lama an "10 Tangek Orondws: (| di VARIA PARK (sebelah C. Palace) e 
“1 1543  Midjil Slendro 1544 Pangkoer Njama An Laga VERKE - | 

$ Ne Geni dalan Poespodjolo an Atas-oesahanja Bat. Boksbond dan pimpinan OLIVEIRO v Tn | Ae Pa Lg Aa e 

21 1545. Midjil Erang 2 Ag 1859 Ba pera ae Hari SAPTOE tanggal 1 OCTOBER '38 djam 9 Malem mandangan per stuk f 0.94 inc, por- 

2 1561 - Setan an 1562 Patinja Soekasrono | 100” dari pendapetan netto boeat PN aa Bai : tokosten. 
Ob : | | sal Sen : i waar 

Sa Megan Se | Hug . Resnlg Batak Da Da3 Boeat pertama kali sedari 1 Ab TA OR an DUA Senen splin- 
Pn an NE an Pan Sio Sah ad Hb Si sg : ernieuw harga .— contant, Boleh 

2 | 960 Bea On Gra- 961 Petak Gareng, djolo'ikan I ie Hid, party 10 ronde dari 2 min. aa Saat Pemandangan tiap - 

Hem ama btn si Petrok Te ikan JI W. GNIMMAH (85 Kg) 1. UIN KK Ka) tiap waktoe, 

954 Kenanti Baroe : 79 Kenanti Mandek - Sparring partner dari van amp. dari Yost Negeri. 
“3 Be Balon 1 9 Sg TERM TN . Na amp. Mid. Gew. dari : OENTOEK memoedahkan bagi abon- 

103 Kekajaan dalem impian "1508 Petroek dengan anaknja 1 «. Europa nes kita dalam kota, djika hendak mem- 

Mi? Pala ee Doa Petroek dengan anaknja II sak KAS edan Gate Tolu beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
580. Midjil laras 1589 Sekar Gadoeng e » party LA .K kit koelit, bisa di beli dengan perantara- 

3 2 an - vepakn 38 FA e an am Palaran HELSLOOT (72Kg) vs BERKHUIZEN (7 g) 15 latpar dengan harga 0.15 terim 

1.956 Petrok Besan Gareng Pe NN en dan 3 party lagi : 
Peni KAN Aa oa en rena Ai eragola Pa Ma | 

516 Midjil Soebokastowo — 560 Goendjang gandjing Demonstratie Gewicht hefien oleh toean POUW TEK SIANG BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 

| Pangkoer — Gambir. Sawit (Runner up Java Kamp.) dan ,BIG LITTLE TRIO“ dari Bandoeng lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 

ap ig AN bang aNaa i 
An Pa Dn Ta NA ja ya be aa an pe bi 
BRA ian DIANA YAN Wa &     4
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Tahoen ke & No 214 

Perajaan YV. J. J.. 
Ha 

Selasa 27 September 1938 

4 

Sport Nasional berdiri tegak sepoeloeh tahoen : 
Pada malam Minggoe 24/25 Sept '38 

telah dilangsoengkan perajaan VIJ 
goena menghormati tjoekoep beroesie 
10 th. Gedong di G. Kenari moelai 
siang menerima tamoe berdoejoen dor 
joen dari segala lapisan semoeanja peb 
tjita gerakan sport nasional, Hissar 
dari kertas dengan karangan boeng: 
jg diatoer indah permai menjedapkar 
mata, Moesik berdengoeng dengoeng 
sepandjang perajaan hingga tidak mex 
bosankan para tamoe. Hadlirin pads 
malam itos memoeaskan sekali, oetoe- 
san perkoempoelan dan pers semesanj: 
memperloekan hadlir menjaksikan se 
mangat nasional dalam lingkoengan 

1 

ada djam 8 persis Ketoea Ko- 
et. Prawirosoedarmo 

eka perajaan dengan sedikit me 
peringatan atas berdirinja 

sliau menjampsikan oetjapsn 
tasih kepada pendoedoek Dja 

jang telah menjokong oesahanja: 

  

"Dari beberapa orang jang ternama, 
firme2, perkoempoelan, anggota sen 
diri dan ta” ketinggalan dari pers di 
antaranja , Pemandangan“ telah mem 
beri bantosan jang ta' sedikit artinja 
gRoena perkoempoelan VIJ. 

“Dengan pandjang lebar spreker: 
menerangkan makna malam perajaan 
itoe, hingga datang pada waktoenjal MY oewardi (Ketosa V.I, J,) serta toean Soeratno. 
oentoek menjerahkan pembitjaraan 
pada toean Dr. Moewardi seba 
gai Ketoea dari VIJ, 

Spreker memperingati asal moela 
Sportbond VIJ. berdiri, dari beberapa 
geroniholan seudara jang berkejakinan 
kelak kemoedian hari tjita2nja akan 
diteroeskan oleh saudara lainnja. 

iat pekerdjaan itoe 
sampai saatnja pa 

mperingati tjoekoep 
“berdirinja perkoempoelan 

10 tahoen adalah hal 
sekali didengar oleh 
diharapkan hadlirin 

tikan, 
hoeboeng dengan oe- 
VIJ telah membebas 
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' Club jang tahoen ini 
joear: dari VIJ didepa» 
ampaikan  beker sebagai 

r jang mendjadi run 
kan ,seboeah tempat 
k jang diterima de 

ngati djoega djasa se 
i V.L J. jang 

malam perajaan ini di 
dara jg mendapat kehor 

8, Sastroamidjojo 
al pajah teroes menoeroes 

1 toek kemadjoean perkoem 
poelan. Pekerdjaan beliau penoeh me 
minta perbatian sebagai Wakil Ge- 
meeinteraad diinja, tetapi tetap peker 
djasn di V.I,J. sebagai Penoelis tidak 
dilalaikan, Oentoek kesetiaannja ini 
beliau mendapat seboeah kap lampoe 
jang indah, oentoek mendjadi pene 
rangan beliau waktoe malam djika 
haroes bekeraja oentoek V.I J, 

Selain dari pada ini pada pemain 
Soeharna, jang hingga kini 5th 
lansanja mendjadi anggota VIJ de- 
ngan setia telah diberikan hadiah se 
boeah arlodji tangan. Moelai sdr. ini 
tidak tahoe menjepak bola hingga 
sekarang terkenal sebagai pemain jg 
oeloeng, adalah hasil didikan VIJ. 
Ketegoehan iman sdr ini djoega me 
njokong mempesatkan kemadjoeannja 
"alam lapangan persepakragaan. Se 
jak ia ditempatkan dikelas 5 teroes 
ertingkat2 naik kelas, dengan berma 
1 goenggoeh2. Beberepa perkoempoe 

  

—g Kena - 2 
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V. LL J. Sepoeloeh tahoen 
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Diatas ini adalah gambarnja salah satoe dari perejaan2 V. I, J. 
jang soedah tjoekoep mentjapai oesia 10 tahoen, jaitoe dalam pertoen- 
djoekan jang dilangsoengkan pada malam Minggoe 24—25 September 

Komite Perajaan, 

di Gedoeng Permoefakatan Indonesis, Gang Kenari, 
Gambar diatas meloekiskan bestuur V.I, J. dan anggota anggota 

Disebelah kavan karangan boenga ialah njonja Dr. Soehardi dan 

- Disebelah kiri karangan boenga 

djian jg moeloek2 tetapi atas kesetiaan 
sdr tetaplah benteng VIJ didjaganja. 
Patoetlah kiranja sdr ini mendjadi tau 
ladan bagi anggota anggota lainnja. 

Setelah habis oepatjara penjampsi 
an hadiah pada merekajang berhak, 
dimoelailah dengan pertoendjoekan. 

Jang kebanjakan soembangan dari 
pandoe P.O.P., Surja Wirawan KBI 
Semoeanja me nggembiraran padapara 
tamoe dan ta” loepanja demonstrasi 
djotosan jang dimainkan oleh moerid 
dan Zonder sendiri. 

Anak masih beroemoer kl. 8tahoen 
telah dapat menoendjoekkan ketangka 
san dalam tjara berdjotos. 

Lain attractie dari Prof Boon jang 
terkenal, soedi menolong menggembi 
rakan malam-malam perajaan. 

Disitoe toean ini mengeloearkan 
soenglapan jang mena'djoebkan de 
ngan disertai leloetjon jang menggeli 
kan para hadliri», 

' Banjak lainnja pertoendjoekan jang 
tak kalah bagoesnja dengan lainnja. 

Hingga djaoeh malam perajaan ba 
roe ditoetoep dengan njanjian Kron- 
tjong jang merdoe. 

Soenggoeh tepat tindakan Pengoe 
roes dengan mengadakan pembebasan 
hoekoeman pada mereka jang pernah 
mendjalankan kesalahan. Hal jang soe 
dah2, tak oesah dibikin kebentjian se 
teroesnja boekan ?. 

Maka dari itoe moedah moedahan 
VIJ. pada tahoen 'dan perdjalaran 
kedepan dapat dimengerti, bahwasanja 
semoea tindakan adalah goena kese 
lamatan organisasi semata  mata2 ! 

Ta' boleh diloepakan disini kegia 
tan para wanita dan poetri poetri 
jang mendjaga djangan sampai hadli 
rin kehacesan atau kelaparan dengan 
adanja buffet jang lezat tjita rasanja. 

Kemoedian Hidoep VIJ, kami oe 
tjapkan ! . 

Combinatie pertandi 
ngan VIJ.-Persibo 0—4 

Pada hari Sabtce, pada tanggal 24 
September 1938. djam 4.45 sore dila 
pangan Poeloe-Pioen telah  dilang 
soengkan pertandingan sepsk.raga an 

njonja Soeratno dan mendjaoeh sedikit memakai strikdas ialah toean 
Prawirosoedarmo (ketoea Komite), sedang dibelakang njonja Soeratno 
memakai katja mata islah toean Adang Kadaroesman. 

nampak toean Abd. Patah, dan 

nap pendoedoek Djakarta dan demi 
kianpoen poela nama Persibo. 

Kedoea belah Pihak itoe bermain 
amat bagoes sekali sedikit ketjoera 
nganpoen tidak nampak pada kedcea 
belah pikak itoe. 

Setelah kedoea belah pihak ini mem 
pertoendjoekkan permainanja kira 20 
menit lamanja, maka pihak Persibo 
berhasil mengalahkan VIJ dengan 
1—0, Kemoedian daripada itoe pihak 
VIJ bergiat akan mengalahkan Per- 
sibo oentoek mempersamakan kekala 
hannja itoe, tetapi segala daja oepaja 
dari pihak VIJ ini sekali kali tidak 
berhasil, sehingga Persibo berhasil 
lagi memboeat satoe doelpunt lagi. 
Pada saat itoe standnja soedah mendja 
di 2—0 oentoek kemenangan Persibo, 

Dalam pada itoe bola laloe miring 
ke pihak VIJ dan sesoedahnja itoe 
miring lagi ke pihak Persibo, sehing 
ga didalam pertandingan ini orang 
tidak bisa mengatakan, pihak mana 
kah jang baik permainannja. 

Sesaat kemoedian daripada itoe Ia 
loe diadakan pauze. Sesoedah pauss 
terliwat, roepa-roepanja pihak V I J 
mengamoek dan beroesaha dengan 
sekoeat tenaganja oentoek mempersa 
makan kekalahannja itoe, 
Ssperempat djam kewoedian, sen 

tervoor Persibo bisa mempermainkan 
keeper VIJ, sehingga keeper VIJ ini 
akan menangkap bola jg pada ketika 
itoe letaknja masih djaoek sekali dari 
doel VIJ, tetapi tangkapan itoe ter 
loepoet dan bola masih teroes dibawa 
oleh sentervoor Persibo. Soedah ten 
toe sentervoor Persiboini mempoenjai 
kesempatan jang besar sekali, laloe 
bola disepak olehnja, sehingga bola 
ini masoek kedalam goal VIJ. 

Pada waktoe ini stand didalam per 
tandingan ini mendjadi 8-- 0 oentoek 
Persibo. 

Sementara itoe pihak VIJ dan djoe 
ga pihak Persibo kelihatan kemarahan 
nja VIJ beroesaha dengan sekoeat koe 
atnja oentosk mempersamakan keka 
lahannya itoe. Persibo beroesaha djoe 
ga dengan sekoeat tenagarja oeutoek 
memboeat satoe doelpant lagi. 

Kirakira 5 menit pertandingan 
akan sampai pada achirnja, maka 
Persibo berhasil mengalahkan VIJ, se 
hingga pertandingan ini berkesoeda 
han dengan siand 4—0 oentoek ke   tara VIJ, dan Persibo. Nama VIJ.   an meminta padanja dengan perdjan 

  

itoe poen tidak asing lagi bugi seger 

  

menangan Persibo, 

  

Doenia Persib, 

Pada hari Minggoe kemaren doe 
loe oleh Persib soedah diadakan» bonds 

straining lagiantaranja Bond A-Bond B 

Poetoesannja, jalah 1 — 1. Besoek hari 
pe bakal diadakan training sekali 
agi, 

Apa sebabnja ? 

Ta'lain karena Persib haroes meng 
hadapi satoe lawan lagi, jang maoe 
tidak maoe haroes kalahkan fihak Ia 
wannja, kalau Persib maoe disteden 
tournooi PSSI 

Haroes menang inilah jg membikin 
sesaknja dada Persib, karena sebagai 
sidang pembatja tahoe, bal itoe boen 
der dan tidak bermata. Dalam pertan 
dingan bal sering terdjadi hal2 jang 
loear biasa dan tidak tersangka sang 
ka. Persib haroes kalabkan Persibo 
Bogor dengan 2—0, atau @—1 ba 
roelah puntennja sama dengan.concur 
rentnja jalah VIJ, 

VIJ sendiri pada ini waktoe berde 
bar2 menoenggoe hari datangnja per 
tandingan Bandoeng— Bogor. Nasibnja 
VIJ tergantoeng pada'poetsesan per 
tandingan itoe. 

Besoek hari minggoe, tgl doea Oc 
tober pertandingan Bogor—Bandoeng 
bakal dilakoekan dilapang Tegallega, 

Kita oelangi sekali lagi, kalau bal 
itoe boender dan zonder mata. 

Sekali peristiwa Persib haroes kalah 
kan lawannja dengan 4—0, atau 7—l, 

Kalau tidak bisa mengalahkan lawan 
nja dengan angka jang begitoe besar 
nja, maka Persib bakal masoek kotak, 
dan concurrentnja jang keloear ke 
stedentoornooi PSSI, Apa jang terdjadi? 
Semangat Persib berkobar kobar, 

Siang malam pemain pemainnjadi 
bimbing, Pers dikota Bandoeng mem   

Terbit tiap tiap'!:hari Selasa 

NG) 
ANN KAT Mel DaG 
PETJENONGAN 37. B.- BATAVIA C3 

  

  

bantoe sekeras kerasnja. Saat pertan 
dingan datang. Lawanpja Persib dika 
lahkan dengan 9 — 0, dan boeahnja 
Persib ke stedentournooi PSSI, con 
currentnja jang masoek kotak, 

Kedjadian sekali lagi. Persib haroes 
gelijkepelen sadja dengan lawannja. 
Kegembiraan ada, pemain2 dibimbing 
djoega siang dan malam, tetapi keta 
koetan pemain2 masih sadja tidak bi 
sa hilang. Jang sama toempangan 
pegang Persib, malah banjak jang ka 
sik voor, Apa jang terdjadi? Persib 
keok, hantjoer leboer. karena kalah 
dengan 5—1, dan teroes masoek kotak 

Kita toenggoe, bagaimana kepoetoe 
sannja Bogor — Bandoeng. VIJ apa 
Persib jg haroes djadi wakilnja Djawa 
Barat. Boleh djadi tetap PSIT Tjirebon. 

3 

Persibo versus 3BB. 
Stand 4— 0. 

Dengan bertempat di HPO. terrein 
Tanah Sareal Bogor, hari Kemis ke 
maren telah  dilangsoengkan pertan 
dingan persahabatan antara Persibo 
melawan SBB. 

Biarpoen pasangan SBB. diperkoeat 
(sebagai proef oentoek menghadapi 
Tjirebon), tetapi dengan moedah da 
pat dirobohkan bentengnja oleh Per 
sibo dengan 4 — 0. 

  

Wadjib diperhatiken 

     1 dan 

du koclili 

1 boto 

An 

t bah ad : 
Ia 3 Va bs gereja 

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan me- 
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak 
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 
di lema, lamsin (zwak) lekas minoem 

Anggoer Whie Seng :Tjap DEWA" 

Firma Tjap DEWA   MOLENVLIET OOST 73 BATAVIA-CENTRUM., 
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Djalan .“oentoek mendjadi 
kampioen boksen 

Dalam perkelahian djanganlah mempoenjai 
: rasa belas kasihan 

Perioe poela mempergoenakan tipoe 
  

Il 

Dari redaksi" Seperti diketahoei dalam 

3 »Doenia Sport“ beberapa waktoe jang laloe kita telah 

: memoeatkan apa-aps jg ditoetoerkan oleh Joe L: uie, 

kampioen bokser sedoenia jang sekarang. Lebib dja- 

oeh ia meneroeskan tjeritanja sebegai berikoet : 

Ssja poenja trainer Jack (Cbrpie) 
Blackburn berkata kepada ssja: ,Eug- 
kau tidak boleh merasa kasiban dalaw 
pertandingan boksen. Kalau engkeu 

lihat bahwa lawanmoe soedah pejab, 

maka pergoenakenlah kesempatan ini 

oentoek membikin ia ta'loek dengan 

segera, Kalau engkau kasih ia kesewpa 
tan boeat bernapss, maka dialah jg se- 

baliknja akan membikin engkau ka- 

lah“. - 
Peladjaran ini saja perhatikan de- 

ngan soenggoeh soenggoeh, sebingga 
saja dianggap sebagai seorang bokser 
jang kedjam, tidak mengenal rasa belas 
kasihan. LN Mn, 

Tetapi walaupoen demikiav, saja 

merasa sjoekoer djoega, bahwa ketika 
sebeloem habis ronde ke 7 sajarobob 

kan Art Sykes jang tidak sadar 45 
menit lamanja laloe refree dengan le 
kas lekas meujatakan ia kalah,dengan 
tecbniscb kncekout, 

Menoeroet pendapatan saja, sebab- 
sebabnja banjak bukser besar2 mati 
didalam gelanggang. ialah karena re 
free tidak dengan tjepatmenghbentikan 
pertandingan, ja'ni ketika soedah nam 
pak bahwa salah satoe pehak soedah 
menampakkan tanda tanda pajah. 

Max Baer dan Msx Schmeling ada- 
lah termasoek orang orang loear biasa 
karena bisa tahan lama menerima 
poekoelan hebat hebat sebeloemnja 
kalab, 

Djanggoet Max Baer bagaikan batoe, 
sehingga orang jang memoekuelaja, 
genggamannja terpental kembali. 

Kepandaian saja oentoek membikin 
lawan saja lekas kalah ialah saja 
boektikan dalam pertandingan saja 
melawau Charley Retzlaff, pada awal 
tahoen 1935, 

Orang menganggap bahwa djang- 
goetoja sangat lemah, tetapisebaliknja, 
poskoelaa tangan kanannja sangat 
mendahbsjatkan, sehingga barangsiapa 
terkena sekali sadja, nistjaja roboh ta" 
sadarkan dirinja. 
Dalam pertandingan melawan seja, 

satoe kali poekoelannja menjinggoeng 
daerah telinga saja, tetapi dengan tje 
pat saja balasnja dengan hoek kiri 
sehingga ia djatoeh. Babaros sadja ia 
tegak kembali, tidaklah seja beri ke 
padanja kesempatan lama, welaivkan 
dengan lekas saja soesoel lagi dengin 
hoedjan poekoelan sehingga ia djatueh 
knnekout, 

Bokser zwaargewicht jang sangat 
disegani orang ialah Paulino Uzcuduo, 
Sebeloem bertandingan melawen saja, 
beloem perbak ia terpoekoel knockcut. 
Tjara menangkisnja, ialah dengan ke 
doea belah tangannja ia lindoengi ke 
palanja, sehingga soekar bagi saja oen 
toek membikin knocockout kepedarja 

Trainer saja memberi amanat be 
gini: ,Kirimlah poekoelan dengan 
tangan kiri dari dekat. Djika nampak 
penangkisannja agak longgar, berilah 
dengan kiri sadja teroes. Djangan ter 
laloe banjak mempergoenakan kanan 
moe. Poekoellah lebih doeloe dengan 
erlahan. Djangan sekali keli mentjo 
a mendjatoehkannja dengan satoe 

kali poekoel sadja, sebab dengan de 
mikian torlangmoe bisa patab, kalsu 
kebetoelan mengensi toelang sikoenja. 
Dengan djalan demikian ia tertipoe 

ja tentoe mengira, bahwa engkeutak 
dapat memoekoel keras. Paja sa'at ia 
mewpoenjai perasaan demikian, teu 
toe ia boeka tangannja oentotk mew 
beri poekoelan padamoe, Itoelab wak 
tve bagimos bocat memberiken po- 
koeslan dengan kepalan kanan". 

Pesan trainer saja ini saja toeroet, 
dan terojata berboekti, Dalam ronde 
ke-empat boeat pertama kali diboe- 
kalah dagoenja, dan kedsea belab 
tangannja nampak hendak memberi 
poekoelan kepada saja. Tetapi latjoer 
baginja, karena saja dahoeloei dengan 
poekoelan kanan jang erja sertai sege 
Dep tenaga jg ada pada saja sehinggu 
ia djatoeb toenggavg langgang. Ketika 
ia hendak bavgoen, tidak poela ia 
saja kasih kesempata», sampai datang 
saatpja memisahkan, sebab soedab 
aampak djelas Uzcuiun tidak bisa 
lagi membela dirinja. 

Biojak antara bokser2 jang laloe 
mengamoek kalau soedah kena poe 
koelan jang membikin ia merasa sa 
kit, Saja soedah pernah berboeat de 
mikian terhadap James Braddoek, te 
tapi boekannja ia mendjadi lemah, 
bahkan lebih hebat iagi serangannja 
terhadap diri saja, sehingga saja robob 
satoe kali dan perloe memakai waktoe 
6 rouden lagi oentoek membikin ia 
kalah kncekout. 

Ketjoeali peladjaran menjerang, da 
ri Biackburn saja menerima peladja 
ran ilmoe tjaranja menangkis. 

Pertandingan jang soenggoeh2 me 
ngoedji kepandaian saja, ialah pertan 
dingan antara saja dengan Otarley 
Massera jang dilangsoengkan di Chi: 
cago. Ia sangat termasjhoer disebab 
kan paudainja dan hebatnja memoe 
koel toeboeh orang. 

Disitoe trainer saja memberi nase 
bat begini: ,Kalau ia hendak me 
muekoel toeboehmoe, rapatkanlah ke 
dosa belah sikoemoe dibadapan toe 
boehmoe, Iogatlah satoe hal, Joe. 
Kalau ia moendoer sesoedah memoe 
koel, tentoe babagian kepalanja agak 
terbseka, Maka pergvenakanlah ke 
sempatan ini dan bantamlah dengan 
sekoeat2oja didagoenja". 

Satelah saja menerima petoeah itoe, 
ternjata saja tidak mengalami kesor 
karap menghadapi Maesera 1toe, kare 
na semoeanja berboekti belaka, 

Sekali masa, saja pervab melihat 
tjararja Gorilla Jones berkelah:. Is 
membiarkan lawanuja memoekoel pa 
danja dengan tiada membalas. 

Svedah tentoe silawan mempoenjai 
anggapan, bahwa sangat moedah mem 
bikin roeboeh G-rilla, maka ia oela- 
ngilah hoedjan psekoelan, sebinggr 
ja tidak begitoe memperhatikan pem 
belaan atas dirinvja sendiri. Maka ke- 
sempatan inilah dipergoenakan dengan 
sebaik2nja oleb Gorilla Jones, 

Tjara itoelah pernah dipergoenakai 
oleh Max Schmeliag dalam pertandi 
ugan kita jang pertama. Gberoe saja 
pernah bersata, bahwa didalam boksen, 
kita haroesmenipoe lawan. Disamping 
itoe kita baroes bisa berpikir lebih 
tjepat dari lawan kita. Memang moer 
tahil bagi bozser jang manapoen djoe 
ga bisa mendjadi kawpioen dengan 
tidak mempergoenakan pikirannja. 

  

Garoeda I —Blauw Wit I. 

Dengan mengambil tempat dilapang 
Ajex, hari Saptoe kemarin tgl 24 S-pt. 
'38, telah dilangsoengkan pertandi 
ngan sepak raga antara Sv. Garoeia 
(dari Persibo) melawan Bisuw Wit 
(kampioen S. B. B) 

Pertandingan terseboet telah berdja 
lan dengan sangat hebat dan seroe, 
Masing masing mempertahankan ke 
hormatannja, Tetapi kampioen SBB. 
itoe tidak depat menahan serangan 
dari Garoeda sehingga pertandingan 
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ini berscbir dengan stand 4—1 oen- 
toek kemenangan Garoeda. 
Dengan kalabnja Sv, Sangkoeriang 

kampioen Persibo sendiri dengan 5-2 
dan sekarang kampioen S.B,B. dapat 
dikalahkannja poels, ini mendjadi 
soeatoe alamat, bahwa Sv, Garoeda 
jg baroe berdiri itoe akan mendjadi 
soeatoe yoetbalclub jg paling koeat 
sendiri di Bogor,— 

' pres Dj s0 

Persibo — Persib, 

District-wedetiiji Persibo melawan 
Persib akan dilangsoengkan di Ban- 
doeng. nanti pada hari Minggoe pe 
tang tgl 2 October '38, 

menipu f 

Pertandingan Amal. 

boceatanak kembar 
di Blitar, 

Moelai tgl 1 October di Pamekasan 
akan diadakan pertandingan toeroet 
menoeroet antara perkoempoelan2 di 
sana, Pendapatan bersih dari semoea   

Va PEN UNA aan Be 
TAN KAN Kah 

  

INDONESISCHE SCHAAK- 
BOND DJAKARTA ? 

Dalam , Doenia Sport“ Peman 
dangan hari Selasa 20 Septem 
ber 1938 dikabarkan, babwa di 

Shio telah didirikan Ikatan 

Sport Indonesia“ atau dengan 
singkat ,Isi. : 

Badan jang terseboet jang di 
pimpin oleh t. M. Soetardjo, 

Volksraadlid, dan M. R, Poerbo 

pranoto sebagai penoelis, akan 

bsrmaksoed meninggikan dora 
djat tiap-tiap tjabang sport Avak 
Negeri. 

Lebih landjoet dikabarkan, 
babwa ,Isi“ berniataksn menga 

dekan ,Pekan #port oemoem In 
donesia“ di Solo pada boelan 

October ini, moelai tanggal 15 

sampai 22 Oct: ber 1938. dimana 
akan dipertoendjoekkan pertan- 
di gan berwatjam matjam sport. 

Perkabaran ini soedah teutoe 

diterima dengan gembira sekali 
oleh doenia sport ditiap tiap 
kota jang besar. 

“Djoega di Djakarta perkabaran 

ini mendjadi pembitjaraau setiap 

hari teristimewadikalangansport. 
Voetbalbond VIJ, Tennisbond 

PTID, Badmintonbond dau lain 

lajonja tentos akan mengirimkan 
ostoesannja ke Solo. 

Dan Bagaimanakah sekarang 
dalam kalangan ,tjatoer“ di Dja 
karta? Dipatkah penggemar2 
tjatoer di Djakarta djoega me- 
ngirimkan oetoesan-oetoesannja 
jg ternama dau pandai ke Solo ? 
Tidak ? Apa sebabnja ? , 

Sebabnja, jaitoe sebab perhim 
poenan perikatan ,tjatoer Iudo- 
nesia Djakarta“ (Indonesische 
Schaakbond Djakarta) beloem 
berdiri. Dapatkah ia berdiri ? 
Tentoe, 1000 Xtentoe. 

Sebagai perkoempoelan tjatoer 

Batak, Kramat, Ardjoena, Men- 

teng, Kemajoran, Sawah— Besar, 

Kebsn—Katjang dll. dengan ke 
maoean jarg besar, tentoe dapat 
dipersatoekan dalam seboeah 
bond, ja'ni dalam ,Indonesische 
ecbaakbond Djakatra.“ 

Moedah-moedahan boeah piki 

rau saja'ini dapat perbatian jang 
sepenoehnja dari semwoea pengge 

mar tjatoer di Djakarta, dan 

moedah-moedahan lekaslah berdi 
ri ,Indonesische scbaakbond Dja 
karta ini. 5 

AP I. Boebari. 
2   
    
pertandingan itos akan didermakan 

kepada anak kembar ampat di Blitar. 
Dari seseorang jang tidak maoe dise 
boet namanja telah diberikan beker, 

goena direboet dalam pertandingan 
itoe, 

— — 

Voetbal di Solo, 

Pemb, M. menoelis : 

Berhoeboeng dengan bari M'rad 
Nabi Moebamad, maka di Solo telah 
tiadakan pertandngan - veteranen, 
ialah djago-kspoek antara Persis 
lengan Bitiks-B ud PP BBI dengan 
ipesoenaD seperti berikoet : 

Persis: 

Sastrosasmito 
Soetarman Sadirman 

Moeljow jadi Soatardi Ksrtobastono 

Sardjono Tjondro- Widodo 
diprodjo 

Tjokroat- Sverono 
modjo 

Moeljodi- Martohar- 
hardjo djono 

Atmodi-  Prodjomi- Hardjosoe- 
1n0mo djojo karno 

Atmosoe- Abdeel- Moer 
warso kadir sidi- 
Tjokrossekarvo R Moeslim 

W ongsodinomo 
Batik-Bond. 

Pertandingan kelihatan djoega ,span 
send” dan bisa bikin ketawanja se 
Png jang berhadlir, Achirnja stand 
1— 

Sehabis itoe laloe diadakan pertan 
dipgan antara elftal HW dengan 
Rest. Persis, jang soesoenannja seperti 
barikoet : 

H,W. Roeljaman 
Marjo Soekiman 

Sentot Handiman Wagimin 
Arman Wandi Marno Soekoer Jadjid 

Sartomo Pahang Tenggi Jono Soewito 
Harno Dono Katmo 
Darmodjo Kartono 

Rest Persis Maladi 

Pertandingan kehormatan ini ada 
kelihatan memoesekan, Meskipoen pi 
hak Rest Persis djoega menoendjoek   kan kekoeatannja, tetapi stand pada 

  

@ebirnja jada 3—0 oentoek kemena- 
ngannja HW, 

Boeat malam ini disediakan banjak 
badiah dari beberapa Toko dan Firma, 
jang laloe dibagikan kepada clubs dan 
spelersnja masing masing. Djam 10 
malam perajaan jg mendapat perhatian 
besar itoe ditoetoep dengan selamat. 

— (9 sm 

8. V. Setiaki 

Dalam Rapat Anggota tahoenan, 
jang diadakan di Gedong Pergoeroean 
Ra'jat pada tunggal 18 September 
1938, telah ditetapkan sebagai Pe- 
ngoeroes S. V. Setiaki tahoen 1938 
1939 : 

Ketvea: toean A. Halim 
Wakil Ketoea: tosau I, Soepomo 
Penoelis Oemoem toean Poerwadi 
Penoelis Tj. Sspak Raga toean Simani 
Penoelis Tj. Korfbal toean Puerwadi 
Penuelis Tj Kepuetrian toean Auna 
Pemimpin Tj, Muz'ek toean Pontas 
Bendshari Tj. Sepak Raga  t. Arbi 
Beudabar Tj. Kurfbal t. Hasan 
Bendabari Tj Keposetrian n Hitiseh 
Pembantoe Tj. Sepak Raga t, Ratidjo 
t, Soebroto, t. Moehadji, t. S»emarmo 
Pembantoe Tj. Korfbai t' Rochmaviar 

n. Hatisab 
Pemimpin Oemcem Tj, 8. Raga 

t. Soekisno 
Pemimpin Oemoem Tj. Kofbal 

: t, Soewai no 
smear 

Kompetisi V. B. O, 

8. V. B, B.— Oliveo2—1 
Kemarin doeloe sore di Keboen Bi 

oatang telah dilakoekan pertandingan 
sepak raga antara SVBB dan Oliveo. 
Permainan didalam pertandingan 

tidak begitoe bagses dan kegesitannja 
poela  djarang tertampak, sehingga 
S V BB dapat mendjatoehkan Oliveo 
dengan stand 2 — 1, 

9. 

Hercules di Bandoeng 

Hercules — Uni5—0 
Oentoek menghormat 35 tahoen 

oesianja Uni, maka Uni dengan se- 
ngadja telah mengoendang Hercules 
oentoek melakoekan perlawanan. Per 
tandingan antara Hurcules dan Uni 
berkesoedahan dengan stand 5—0 
oentoek Hercules. 

Hercules — Sidolig 3—2 

Selandjoetoja pada tanggal 22 Sep 
tember 1938 jbl soedah dilangsoeng 
kan pertandingan antara Hercules 
dan Sidolig. Poen didalam pertandi 
ngan ini Hsrcules dapat mengalahkan 
Sidolig, sehingga pertandingan ini 
berkesoedahan dengan stand 3—2 oen 
toek Hercules, 

Jong Ambon — Hercu- 
les 4 — 3. 

Bementara itoe soedah dilakoekan 
pertandingan lagi antara Jong Ambon 
dan Hercules, Ternjata, didslam par- 
tandingan Hsrcules tidak mempoenjai 
kekoeatan lagi oentoek mendjatoehkan 
Jong Ambon, sehingga Jong Ambon 
dapat mengalahkan Hercules dengan 
stand 4—3 oentoek Jong Ambon. 

— Disiuilab Jong Arabon telah berha- 
sil mengalahkan Hercules, kampioen 
dari VBO Kemenangan dari Jovg 
Ambon ini kesemoeanja dilakoekan 
oleh Pattiwael. 

van 9 ca 

sy AWAS. —8vy. Lego II! 0—0 

Pada hari Sabtoe sore, tgl 24 Sept 
1938, dilapangan Kebon Sereh, Djau 
negara telah dilangsoengkan pertandi 
ngan sepak raga autara perkoempoe 
lan jaug terseboet diatas, dengan men 
dapat perhatian penonton jang banjzk. 
dengan berkesoedahan seri 0—0, 

Sebeloem pertandingan dimoelai, 
T, Soenjoto dari sv: Awas, berpidato 
sedikit, jaitoe menerangkan, bahwa 
&v. Awas soedah mengoendang sv. 
Lego, tidak hanja bermaksoed oentoek 
bertanding setjara sahabatan sadja, 
djoega oentoek memperingati 2 th. 
berdirinja perkoempoelan terseboet, 

Toean Soendoro dari sv Lego atas 
nama perkoempoelannja merjamboet 
pidato tadi dengan singkat dan mem 
bilang banjak terima kasih dan berse 
roe moedah moedahan sv Awas hi- 
doep soeboerdan bahagia selandjoetnja. 

Pertandingan jang dipimpin oleh 
Toean Gandamihardja, segera dimoelai 
dan masing masing pihak menoeroen 
kan pasangan seperti berikoet : 

3V Awas: 
Pamekas 

Djoebeidi Bintang 
Abdoelah Tachmid Salim 

Roesman The Tjeng Jang Miin 
Salomo Amsir 

2   Amat Soepomo 
Basoeki Rahajoe Hamid 
Rahardjo Patty  Soedarto 

Kitjing Soekamadi 
Rameli 

BV Lego: 
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Setelah bola diglindingkan oleh 
Rabajoe, dengan tjepat voorhoede Le- 
g0 menjerang benteng Awas, akan 
tetapi backstelnja dapat menjingkir 
kan bahaja itoe. Bola digiriug oleh 
Techmid dan dari sini dioverkan ke 
Salomo. Kanan loear ini dengan tje- 
pat dan tjerdik ngribit disepandjang 
ija dan mengasi voorzat tetapi sa- 
Jang sekali bola terbang keatas doel- 
lat Setelah bola ditendang oleh Ra- 
meli dan diteriwa oleb Ruhajoe Osu- 
teryoor ini memimpin kawan kawan 
nja kedepan duel Awas. Dengan ke 
ras Hamid mengasih tembakan, akan 
tetapi Pamekas berdiri ditempatoja 
dan bola disingkirkan dengan moe 
dab, 

Kedoea pihak berganti ganti serang 
menjerang akan tetapi kedoea doeanja 
tidak mendapat hasil, Setelah Miin 
mandapat bola dan dioverkan ke 
Roesman jang berdiri vrij, akan teta 
pi wasit menioep pelocitnja -tanda 
uffside dan kans jang bagoes itoe 
tersia sis, Sampai pauze stand 
masih 9 — 0. 

Sesoedah pauzs permainan semang 
kin hebat. The Tjeng Jang c3. mem 
bikin kalang kaboet achterhoede 
Lego, djika tidak. Rameli, Kitjing 
dan Soekamadi jang mendjaga ben 
teng Lego dengan safe, bola soedah 
berkali kali bersarang, Ternjata ke 
doea pihak sama sama tanggoeh dan 
koeatnja, Tidak lama kemoedian 
wasit menioep peloeitnja Jagoe boe 
baran dengan stand 0 — O. 

& 9) — 

Sport di Soerabaja 

Competitie 1938 — 1939 

Setiap Sabtoe dan Minggoe bertoe 
roet toeroet Persibaia telah melang 
soengkan competitienja, dan demikian 
pada tg 24 ib telah diadakan pertan 
dingan antara Olivio III melawan Poe 
tra Soerabaja Ili, 
Kemoedian diteroeskan barmain 

antara Tjahja Lioetl melawan An- 
dalas I, 

Dalam pertandingan ini bersama 
koeatnjs, moela moela pihak Andalas 

mencroes tidak diberi ampoen Jagi, 
sehingga pengabisan stand 0—5 boeat 
Tjahja Laset, 

Pada tg 1 Ootoberakan dilangsoeng 
kan pertandingan antara Mafoeto Ill 
melawan Tjabja Laoet III, dan Olivio 
melawan Sinar kota I. “3 

Dan pada tg 2 dilangsoengkan poe 
la antara Andalas Il melawan PPP II 
dan Jong Ambon-l-melawam HW ! 

Masing masing pertandingan br 
tempat ditaneh lapang Persibaia ! 
sartoeri dan dimoelaikan djam 4 80 

Bodjonegoro — Boerabaisi" 

8 — 0 boeat Persibaia 

Pada hari Mingggenja difangsoeng 
kan pertandiogen antara Buind XI Bo 
djonegoro melawan Bond XI Soera- 
bara (Persibaia). 

Perhatian dari penonton sangat me 
moeaskan, sehingga roeangan dalam 
lapavgan Pesartoeri jang Ivees itoe 
bampir penoeh, teroetama diroesangan 
tribune. 

Djam 4,30 sore pertandingan di 
moelaikan dengan pimpinan seorang 
repree dari Madioen, 

Oleh karena dalam pertandingan 
ipi akan mereboet titel kampioen 
Oost Java, maka soedah 'seh#iroesnja 
masing masing bondnja sengadja di 
perkoeatkan, demikianpoen djoega da 
ri pihak Bodjonegoro pemainrja dipilih 
bvueat diadjoekan dimedan lapangan, 
Djalannja pertandingan, biermoela 

pihak dari B'negoro soedah keoedjanan 
peloeroe, dan baroe sadja permainan 
berdjalan kl. 5 minuut, maka benteng 
B'negoro bisa didobol oleh Persibaia 
stand 0—1 boeat S'baia, 

Permainan diteroeskan, sekalipoen 
B'negoro ingin mempertahankan keka 
lahannje, akan tetapi bagaimana hei- 
batnja serangan, toch hingga pauzs 
stand 3—0 boeat S'baia. 

Sesoedah habis mengaso, maka per 
mainan dilandjoetkan, dan disini anta 
ra kedoea pihak bersaling menjgadoe 
ketjakapannja, sehingga dalam tiap 
tiap kali terdengar soerakan dari pu 
bliek sangat gemueroeh, dan roepani- 
pihak S'baia menghabiskan keko 
nja dan ternjata stand hingga pe 
bisan berobah 0—8 boeat kemena 
Persibaia, 

Pasangan dari Bond XI Bodjone   demikian : 

dikoeroeng oleh moesoeh dan teroeg”
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h, I e boenjinja itoe soerat 
“»Kabroentoengan“, Boeat bang 
boekan rante-kabroentoengan, 

bohongan”, 
kwadrat, L 

ja bohong: kalau dimoe 
rika, wel, oeat apa toh di 

Lara orang di Betawi 

artinja bo 

  

   

   
   

      

  

   
   
   
     
    

  

   

  

       

    

        

   
    

    
    
   
    

  

    

    
    

  

hong lagi: Kenapa dise 
Pola Negrie, waarom 

Pola Negrie . 2 
bohong diosega' disebelah 

jilaka dalem tempo 
apa toean Blies dari 
jasampai 88 hari ???? 

ng besar lagi: mati diang 
Ab, kom, mati itoe soedah 
angnja kalau pertjaja itoe 

k bisa msti ???   
soerat rante begitoe ? 

awa3. Disitoe ada di 
t hama orang of toko, Ada 
|Gitjela ada jang dipoedji, 

semoea jg trima soeratrante 
roet, wel, itoe berarti kita 

kan reclame, soepaja 
rtjsla of terpoedji cf dikenal, 

vertensi, zonder tjetak sendiri,           
     

    

i toean kirim 
adi satoe hal ja: 
   

  

     
    
   

   
   
   

  

   

     

    

      

  

       

  

   
   

  

   kalau semoea pakai perangko, 
riboe roepiah ilang pertjsema 
perangko lantaran soerat tacha 

begitoean ? 
Dan lagi, boeat bang Badjat, nasib 

djahat dan boeroek semoeanja bang 
serahkan sama Toehan, en boe 
ang Bedjat sadja, malah wadjib 

yaa kacem Moeslimin, Kalau 
tjaja sama soerat gitoean, ar 

ja kita gantoengkan nasib kesitoe, 
ildus oetjapan Allah sa sjarikalab, ng- 
Igak ada sekoetoe, kita bikin ongeldig, 

- "lantas soerat-rante dibikin sekoetoe, 
ilPas op, besar dosanja. 

a |dipertjsja ada chasiatnja of kagak, 
wel, disitoe nggak diseboet »ad3 ka- 

e-|oem kromos jang sekoenjoeng2 djadi 
— #milliosnair, padahal kalau dipikir, jg 

ebih doeloe pertjaja tantos kaoem 
1kromo kebanjakan, ma'loem disebab 

n koerang iimoe, boekan ?? ' 
Dus bohong, en sebagai orang Moes 

semosa moesti berani bohongin, 

    

  

    
   
   

    

   
   

      

   

   
   

  

apat tjilaka. Lebih.enak fji 
oenia dari tjilaka dineraka, di 
membikin sekoetog Toehan. 

bo PAN ah 

  

1 (og —1o—'88 Bere- Wedstrijdcon 
SAE A AS tra Bondselftal 

"1 Oentoek pertandingan ini disedia 
sebagai le prij3, seboeah beker 
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   bina To Ep ag, 

mennaan VOA boneka bai MIL Winsli   

  

       

   

  

   
   

  

   

  

   

   
   

    

   
    

'O, Tamarindelaan 31 t, J. Stam 
oleh John Pryce & Oo, 

Di Molukkenweg 8, t, H, Fekkes 
|oleh Krijuen, 

Kemis 29 Sept, '38 
“1 Di Djamboelan 3, t. EJA, Goossens 
—.|oleh Weltevreden. 

Di Nw, Tamarindelsan 12, t, Mr. 
H “Nieuwenhnizen oleh John 

sa PANORAMA Coy ate On 
:I. Di Djagamonjet 54, Nona MSL, 

“Krijaon. 

    

   

   

     

      

  

   
   

    
    

tambah besar sampai mendjadi 
| dan banjak lagi lain lain 

soeroehan orang. Eo, tjoba: 

Jnjak kritiek, biarpoen nanti publiek 

imangoeraikan fatsal pendapatannja 

Ohalbcman gan 7 paling kan 
alau terima teroes pitjeun waej 
ndjang kotoran, biarpoen lanta 

ANG BEDJATI! 

' pak besar dan sebagai 2e prijs me-| 

dapat 

Tanggal 15 October semakin dekat! 
Koerang seme 

ka kembali kota 
rat akan ketam 
kalangan spo 
berlangsoeng keti 
ra» oentoek mem 

    
   

     

  

rakarta Hadining- 
an djago djago dari 
sebagaimana telah 

petakan oepatja 
e peringati windonan 

PSSI. Kita imasih terbajang tatkala 
riboean pasang mata dari segala 
golongan dan bangsa memerloekan 
menjaksikan perihal djalannja pertan 
dingan. Oepatjara windonan PSSI tak 
akan moedah kita loepakan oleh ka 
rena selainnja mendapat perhatian be 
sar dari oemoem poen poela soedah- 
lah berboentoet dengan dilahirkannja 
badan baroe jang bersedia melindoe 
ngi segala tjabang olah raga anak 
negeri. Dibentoeknja Ikatan Sport 
Indonesia adalah soeatoe phase 
baroe didalam hikajat gerakan badan 
badan bangsa kita, oleh karena boe 
kan sadja memperhatikan fatsal sepak 
'bola bahkan merangkap semoea tja 
bang sport jang rata rata diketahoei 
oleh anak negeri. 
Baloem djoega hilang bajangan soal 

djalanpja pertandingan selama diada 
kan perajaan wiudonan PSSI. maka 
tersoesoellah petjahnja berita jang 
mewartakan bahwa sementara tempo 
lagi di Solo kembaliakan dilangsoeng 
kan pertemoean besar oleh ostoesan 
oetoesan daripada berbagai ma 
tjam bimpoenan gerakan badan goe 
na mengoedji tenaganja masing ma 
sing, sehingga perlombaan terseboet 
boekanlah terbatas pada persepakra 
gaan sadja, 

Kabar termaktoeb soedah barang 
tentos kita samboet dengan penoeh 
kegembiraan, Menilik waktoenja goena 
mengatoer segala sesoeatoenja oeroe 
san ada sempit, dapatlah kita gam 
barkan sendiri bilamana sportweek 
kebangsaan tadi akan berdjalan agak 
koerang sampoerna. 
Biarpoen nanti menampak banjak 

keketjewaan, bisrpoen nanti terbit ba 

  

          

     
   

  

  

   

    

   

     

  

koerang poeas terhadannja, bal itoe 
pada hemat kita baiklah sadja dipan 
dang sebagai soeatoe peladjaran, soea 
toe lering, jg akan membawa doe- 
nia eport kita kearah gerbang perbai | 
kan. Kepada para djago oedjoeng pena If: 

ganlah dipertoenda- 
1 sampai besok 

dikerdjakan sekarang 
  

tara waktoe lagi ma 

akan mendjalar 

Y Oleh: "Har" 

masirg masing tentang djalannja per 

menantikan verslagnja belaka. 

Bersandarkan pada sembojan : ba- 
jibeladjar berdjalan lang- 
so0eng dengan merangkak 
serta djatoeh lebih doeloe 
maka segala kedjadian jang koerang 
dan beloem memoesskan kita anggap 
sadja sebagai peladjaran seperti soedah 
kita bentangkan diatas tadi, 

Kesemoeanja oentosek menjempoer- 
nakan oesaha kita bersama! Jaitoe 
soeatoe oesaha jang selaloe menoedjoe 
kearah pintoe kemadjoean dan jang 
seteroesnja mentjiptakan Olympiade 
Indonesia Osmoem sebagaimana telah 
ditoetoerkan oleh perganda PSSI, Ma 
salah ini soenggoeh kelihatan amat 
soekar oentoek diwoedjoedkan, akan 
tetapi sebaliknja djikalau dipikirkan 
lebih dalam maka dalam bakekatnja 
djoega boekan berarti impian kosong 
belaka, boekan soeatoe utopie, atau 
lebih terang lagi: masalah terseboet 
boekan mengandoeng arti mendirikan 
istana ditengah soeasana, 

Lantaran pada oemoemnja anak ne 
geri pada masa acbir ini menampak 
giat menerdjoenkan diri digelanggang 
hidjau maka moelai sekarang boleh 
kita pertanggoehkan keinginan oen- 
toek mengolah raga sebentaran lagi 

dimana mana, kese 
moeanja kita pandang baik asal sadja 
meloeloe bersifat mendidik rocbani ser 

   

    

   
   

  

2 Daan 

ROENGOET RENTE. 

agama kita. . Keterangan   alias para wartawan kita sejogiakan    

tandingan wendjadi boekan sadja kita , 

II Gerakan ena) 
Ke LN TAM Ontel TAN 
PETJENONGAN 37: B. - BATAVIA C. 

  

ia djasmani. Dan selandjoetnja dja- 
nganlah sampai pekerdjaan tertinggal 
karenanja, karena toedjoear sport a- 
dalah sebalikuja menoendjang energie 
lagipoen kekoeatan baroe pada jang 
bersangkoetan goena menjempoerna 
kan pekerdjaan sebagaimana seharoes 
nja terdjadi. Oentoenglah gerakan 
olah raga bangsa kita sekarang telah 
melaloei djalan jang benar, soal mana 
poela diakoei oleh perganda PSSI, 

. Sportweek kebangsaan jang seben 
tar lagi akan berlangsoeng di Solo 
adalah soeatoe dorongan —stimulans— 
bagi penggemar sport pada choesoesnja 
oentoek teroes berlomba lomba dikala 
ngan olah raga, sebab dimana riboean 
djiwa akan toeroet reenjaksikan djalan 
nja pertandingan maka lebih besarlah 
miknat oentoek mengoedji tenaga. Ter 
djadinja minggoean sport termaktoeb 
jang bersandarkan pada kemaoean 
keras oentoek memperloeas lapangan 
olah raga, soeaggoehpoen hanja me 
ngambil tempo sempit adalah mengan 
doeng peladjaran bagi kita: Djangan 
lah dipertoendakan sampai besok apa 
jang dapat dikerdjakan sekarang ! 

Moedah moedahan segala djenis per 
tandingan berlangsoeng baik dan ke 
pada sekalian pemain kita berseroe : 
Toendjoeklah kekoeatanmoe dan beri 
lah tauladan jang bersifat sportief fair 
pada publiek sehingga maoe tidak 
mace mereka harees berkata pada diri 
sendiri: Soenggoeh besar faedahuja 
sport !   

Toean ingin roemah 
Lekas berhoeboengan dengan Bank ,,Beringin”. 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 

ME EN TE KRI 

sendiri ? ? ? 

roemah , 1000.— 
roemah ,, 1500.— dan 

seteroesnja. 

SEMOEA PINDJAMAN goena roemah-roemah itoe TIDAK Di- 

“Beringin” adalah satoe-satoenja Bouw- 
spaarbank bangsa kita jang terbesar dan didasarkan atas sjarat 

piia Directie Bank 
Sehooiweg 6, Bogor atau Agenten. 
N.B. Soerat menjoerat HAROES disertai franco. 

» Beringin", 

  

  

  
DE COLOGNE 

TRES PURE 

90 

HOUBIGANT   
menyegarkan. 

Sau de Cologne 2 Anca yee 902 dari HKeutbigant 

kanja bakat an peema La jang disaring dengan peta PPA 

dan csaences padu Ari MarelLost jang terpilih. Ba 

Za dilanggeeng soenygceh Led ada mengandung. Genmpoman brang 

- bom Ha ada Cat de Calon (oelen aleondinan 

Fa Kebabbesannja dan aktor Me Locnadinna. 
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dan djasmeni, jang mana wenjatakan 
| bahwa manoesia itos lebih sempoerna 

dari pada binatang dan mzchloek lain 
nja. Manoesia mempoenjai pikiran dan 

| hawa nafsoe, tapi seandainja kita ma 
noesia tidak dapat mengoeasai bawa 

| mafsoe itoe, maka amat rendahlah 
| deradjat kemanoesisan. 

! kesopanan pr. menerang 
wa ada jang merasa sopan 

“8eloeroeh badannja ditoetoep: 
ropah melihatkan badannja djoe 

ga diseboet sopan, sehingga anggapan 
nja tiaptiap golongaa berlainan satoe 
sama lain. Dari sebab itoe didoenia 
haroes ada agama jang tjotjok bagai 
peri kemanoesiaan. 

Toehan telah mengoetoes Nabi-Nabi | 
. membawa agama jang betoel oentoek 
kita manoesia. . Antaranja Nabi Isja 
membawa kitab Indjil, tapi boeat pe 

  

     

  

   
   

  

noetoep jalah Nabi Moebammade'a.w. | 
dengan @ur'an jang soetji. Agama Is 
hina “Hoek akan berobah jani tetap 
terpakai selamalamanja. Spr, mene 
rangkan tjoema agama Islamlah jang 
mendjadi peajoeloeh kita manoesia. 
| Doeloe beliau beragama - Boedha, | 
kemoedien pindah ke agama Kristen, 
setelah diselidiki dalam2 agama mana 
jg sebaik-baiknja oentoek bernaoeng, 

“sehirnja dengan penoeh kepertjajaan: 
masoek agama Islam. 

- @rang jg beragama adalah lebih 
.sempoerna hidoepnja dari lain golo- 

. ngan, oleh sebab itoe kita wadjib 
. mempertahankan kehormatannja, 

'Kemoedian diadakan pauze, waktoe| 
| mana publiek diberi kesem 
. toek membeli boekoe2, 

Spreker kedoea toean Mak Go me- 
nerangkan ezas dan toedjoeannja P.I.T. 
Dibatjakan djoega Statuten dari P. 
IL T., jg dengan ringkas osntoek men 
“djoendjoeng tinggi deradjat kaoem 

patan oen- 

Tionghoa Islam dan menjiarkan agama. 
Islam teroetama digolongan bangsa 
Tionghoa oemoemnja, 

Kita oemat Islam haroes melihat 
kan keloehoeran dan ketinggian Is- 
lam dan haroesiah kita mengoendjoek 
“kan kemoeliannja Islam terhadap lain | 
golongan, . 
Orang Tionghoa jang tidak menge 

nal agama Islam melihat bangsanja 
masoek (Islam, antaranja mesgatakan 
djadi orang Melajoe, hingga didjaoeh 
kan dalam pergaocelannja. sedangkan 
agama tidak akan meleboer kebang| 
saan. Kita beroesaha menjebarkan 
dan /menghendaki soepaja dengan ke 
inejafan orang masoek Islam, 

Lebih landjoet spr menerangkan) 
tentang perloenja sekolah Islam, soe 

o paja kita mengerti maksoednja satoe| 
satoenja ajat @ur'an, hingga depat 
mengoendjoekkan keloehoerannja Is- 
lam dengan sempoerna, BN 

. Setelah diadakan sedikit komentar 
oleh pemimpin. tocan Lim Kie Ohie 
bitjara lagi, maksoednja bahwa di Pa 
lembang-djoega akan didirikan badan 
propaganda Islam dari PIT, ' 

. Waktoe publiek diberi kesempatan 
berbiijara, banjak jang telah pidato, 
tapi sejang ada satoe #pr moeati dapat 
tegoran dari wakil pemerintah, karena 

. mengeloearkan perkataan jang tidak 

    

  

pantas, Kira kira djam 1 siang rapat|pat harga bagoes. Roemah sekolah 

  

| Pembitjaraan tentang 
Theosofie, oleh  toean 

    
    

    

Soemardjo | 
9— »  Dihoeboergkau . dengan 

“penjiaran'SRI klevengan Ka akan 

Lena 
Pena Naa o MB — Kongan »Orkesi »Sinar 

N.O.R.O, Ik 23 'Toetoep 

geri oleh t. M, Tabrani, 
Gs Ts . Dir.-Hoofdred, ,, Peman- 
BN . dangan“ 

0| 8.30 , Krontjong orkest ,Licf 
Ag Souvenir", dipimpin oleh 

DL t. Soewardi 
glil— , Berhenti 

baj Rebo 288ept,: 
a| 7.— pagi Lagoe Krontjong dan 

Kk. Wakill Stamboel : 
Pen GIRO Lagoe Soenda 

: a clehj 8— ,  Lagoe Gamboes 
o H, Masjhoer arie dengan 8,390 , Berhenti | 

pidato pemboekaan seperti biasa Pe-|12,— siang Lagoe Tionghoa 
| mimpin menerangkan bahwa mak-/1289 , — Lagoe Djawa 23 

soednja ini rapat, jalah centoek mene| 1—, lohor Lagoe Hawaiian dari 
.rangkan agama Islam dan pendirian- Sol Hoopi : 
ja P.I,T, jang akan diterangkanoleh| 189 ,  Orkest Belloni 
tt, Lim Kie Chie Kk .Gie, | 2— , Berhenti 
 Tocan Lim Kie Ohie lantas tampill 5.— sore Lagoe Tionghoa 
kemoeka oentoek menerangkan maj 5,39 ,, Pembatjaan tentang Aya 
'noesia dan agama. Pidato jang amat ma Islam oleb perkoem 

| pandjang ini kita toelis koerang lebih poelan ,Persatcean Is 
| sebagai berikeet: lam“ tjabang Mr.-C. 

| Lebih doeloe apr. mengoeljapkan) 6,— ,  Lagoe Arab 
terima kasihnja tentang penjawboetan| 6,39 ,  Pembatjaan ek. 
kedatangan beliau itee, '”” 1,— malam Lagoe Soenda 
| Manoesia itoe terdiri dari badan| 3,— VORO, gamelan orkest 

| kasar (wadak), badan haloes, rechanifyi,— , Berhenti 5 

— Studio Kramat 96 
Y.D.G. 8 golflengte 105 — 

. Selasa 27 Sept ( 
sore  Lagoe Soenda 

7,— malam Lagoe Tionghoa . 
Pemandangan locar ne 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat : 

Bandoeng II 103: 
PLP 27, PMH 45, PMN, : 

PMH 45 M, Batavia II 190 Ban- 
Selasa 27 Sept 

| PMH (45 M), Batavia II 
Bandoeng If (103 M)) 
5.— sore Studio Orkest 

Rebo 28 Sept 

| 6,10 ,- Tionghoa Yang Khiem 
6,25 ,  Roeparoepa lagoe kren 

- tjong 
6,40 , Ketjapi Orkest Marga 

5 loejoe 
7.40 malam Berita berita soerat kabar 

dan dagang 
8,— Melandjoetkan Orkest 

» Margaloejoe« 
  

Menjambcet kedatangan PT. 
Perhatian sangat 
memoecsaskan 

“Beberapa hari berselang dengan 
'bertempat digedong Hos 
Oen Tong Sia oleh comite penjam 
boetan oetoesan HB Persatoean Is 

pertemoean dengan mendapat perha 
tian sepenoebnja. Diantaranja tetamoe 
Tionghoa, toean Vice Consul Tiong 
kok djoega berhadir, 

Maksoednja itoe pertemuean jalah 
oentoek memperkenalkan toean toean 
Lim Kie Cbie dan Mak Go kepada 
hadirin oemoesmnja. Tentang pendiri- 
ap, z3s8 dan toedjoeannja P I T dite 
rangkan dengan pandjang oleh kedoea 
oetoesan itoe, 

Pertemoean jang sangat memoeas- 

boebaran. Toelis pembantoe Be. 

Bed:ijfschool makin madjoe. 

Pada permcelaan taon pengadjaran 
baroe dikota Bojolali telah didirikan 
bedrijfschool oleh pemerintah Kasoe- 
nana», jang dibawah pimpinan pemoe 
da keloearan werkcentrale , Wawi " 
di Solo sebagai hoofd dan diterima 30 
anak moerid sebagai permoelaan. Se 
ikarang terpaksa menerima 68 moe:ji 
karena banjaknja jang minta masoek, 
jang dibikin paralel-klaesen dan goe 
roe ditambah seorang lagi. Lobih dja 
oeh diwartakan, bahwa hatsil peker 
djaan moerid moerid itoe sekarang 
soedah moelai bisa didjoeal, jang da 

Batavia II 180) 

(190 M)f 

MEA an Arab modern 
645 , Gambang Kromong di 

njanjikan oleh Miss Tjak 
tjak dan Roti. “3 

7,10 malam Gamelan Kijahi Kenjoetj 
Mesem 

#7140 ,  Berita2 ek. dan dagang 
8.— ,  Lagoe lagoe Ambon 
8.15 , Pembitjaraan tentang Ki 
5 tab Indjil lagoe Geredja 
9,— , Berbagai lagoekrontjong 

"930 , Gamelan Soenda 
1130». Toetoep 
P3 PMN 29 M. 
11.— malam Opera Melajoe Seberang 
12— , Berhenti 

5,— -s0re Hawsiian Band ,Gueen" | 

Kiauw | 

lam Tionghoa telab dilangsoengkan| 

Ikan itoe hingga djaoeh malam baroe 

“Kemis 29 Sept. 
PMH 45 M, Batavia II 190 M, 

Bandoeng II 103. 
5.— 80re. Ketjapi modern 
6.— , . Gamelan Djawa dari 

Magelang 
620 , Gambang Kromong 
6,30 ', Adzan dilandjoetkan de 

ngan Ohasidah 
OB 4 Mengadji Over'an 
850 ',  Krontjongorkest , Sinar 

Tionghoa “ 
7.40 malam Berita berita soerat cha 

: bar dan dagang 
8.— ,  Melandjoetkan orkest ,,Si 

.nar Tionghoa" 
8,30 ., Pembitjaraan — tentang 

: 'Igama Islam oleh Nona 
Siti Noerdjana Batavia 

9— , jet. sis yapoen Arab, 
9,30. ,  Lagoe Soenda jang 'po | Tab : 
10,— Lie Tan Orchestra, Gam 

bang Kromong 
111.30 ,  Toetoep 

PMN 29 M. 
11— malam Lie. Tan Orchestra, Gam 

. Kromong 
».. Toetoep 12.— 

PROGRAMMA V.O.K.L 
Zender YDH: 7 golflengte 

- 107, 53 Meter 

i Selasa 27 Sept 
b,— sore  Lagoe Krontjong 
3, »  Lagoe Djawa 
3,—  , Lagoe Soenda 

“86,80 Berhenti 
7 — walam Berita sk Indonesia 
7120 , Lagoe Ambon 
730 ,  Lagoe Soenda 
TAS, Berita sk Soenda 
8,— , Lagoe Anekawarna 
8.30 , . Lagoe Hawaiian 
845 ', -Membalas soerat soerat 

. Ia » Pidato tentang Theosefie 
1930 ,  Lagoe Djawa 

: Rebo 28 Sept 
5,— sore  Lagoe Djawa 
'5,30.»  Lagoe Melajoe 

s—... Lagoe Hawaiian 
6.30 , Berhenti 
7.— malam Berita sk Indonesia 

Lagoe Krontjong 
7.30 : . Lagoe Anekawarna 
Ld Berita sk Soenda 
8,— , Legoe Hawaiian 
Sa 5 Berita Bestuur 
8,380 Krontjong Orkest , De 

Nachtstem" : 
12,— ” Toetoep 

» Kemis, 29 Sept. 
5.— sore Lagoe Soenda 
530 , Lagoe Djawa 
8,— Lagoe Hawaiian 
8,80 Berhenti 
7,— malam Berita sk Soenda 
GEA Rebana dan berdjarzi 
815 , Lagoe Toerki 
530, Lagoe Hawsiian 
9— The Moutb Organ Band 

(MOB) 
10,— ,  Toetoep 

SRI 
“Golflengte 86,96 
Rebo 28 Sept 

10,— pagi Peladjaran Beksa Bedaja 
2. dan Serimpi dari Keraton 

2,— lohor Toetoep 
b.— gore Kinderuurije 
0,30. Piaat plaat Ig Mesir 
6.45 ,  Cbabar chabar dalam ba 
8 0. hara Belanda 
7.— malam Berita pera 
TG in Piaat plaat lagoe Djawa 
“0 3 Pidato peri hal kesehatan 
8.— Plaat plaat Ig Minahasa 
Blog Pasar malam keradjaan 

Boerakarta Hadiningrat 
200 tahoen 

9, — Klenengan 
— ,.  Toetoep 

& Kemis 29 Sept 
'10,— pagi Klenengan dari Keraton 

. Bri Baginda rrijos Sini 
|. waka 

2,— lohor Toetoep 
5,30 sore Plaat plaat lagoe Arab 
86.— Samboengan dengan 

Mesdjid Besar 
7,30 malam Berita pers dan chabar 

chabar dalam bahasa Be 
landa 

8— Blinden - Tokkel - Hof - 
“ orkest 

12,— , Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

'Soerabaja I Si: Soerabaja II 95 
-  Soerabaja Archipels. Zender 88 
Djokja II 128 : Semarang M 111: 

Bolo II-120. 
Rebo 28 Sept.     ditoetoep dengan selamat, poen djoega akan dibikin sendiri. 

  

2853 
2852 
2824 
2654 

Plaat Gramofo 
BELI 6 PERSEN 2 

Vrij ongkos sampe diroemah 

Pililah sekarang : 

   

NT 43 Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta Jan Boen 
NT & Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen Sarono 

9086 Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja Soepiah 
3942 Anak Linta — Sri Cheribon Itjem 
3708 Siapa itoe — Sri Bandoeng van der Mull 
3501 S'baia waktoe malem — S'baia station Semoet Jacoba 
2855 Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa Sadimin & Mira c.s. 
2854 Krontjong Atjeh — Goegoer Beenga Abdullah — Louis & Nora 

Zonder Kaki — Boenga Mawar 
Krontj. Oost Java — Marine Kazerne 
Krontj. Boengoer — Boenga Rampee 

  

on ,,H.M.V.e 

   
   

   
      
        

           

    

      

     

    

  

     

  

    

  

       

Sadimin & Mira c.s. 
Mira — Louis & Nora 
Mira — Louis & Nora 

  

9139 
9158 
9232 
9157 

Sridajoeto — Kapidondong 
Pena 
Sriketarto — 

  

   MIE MET EM 
Pantjoran 32a, 

Tjap Andjing 

  

dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe-   1S'bajall Golflengte 68 m dan !V 129m     6.30 3 

Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng Mira — Getemeyer ' 

— Renjep Eling2 
adrang Wiloedjeng 

  

Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali 

Harga 6 plaat f 8.— franco (berikoet persenan) 
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim 
Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim 

DL Firma ,HOO 

rabaja III 196, Semarang 122, Malang ja 5 
Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 1867 9... " 

Belasa, 27 Sept. na « 

b.03 sore  Lagoe lagoe Spanjol 10.30 : 
8— Lagoe dansa Il, 

Opera 

  

SOEN 

BATAVIA 
DEA AA EA AL SARA BESAR SEN 

Wiradat (Gamelan) 
Kamini (Gamelan) 

Retnaningsi (Gamelan) 
Wiradat (Gamelan) 
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telf. 1076 Btv. 
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6,30-pagi - Roeparoepa lagoe Kron| 7.— malam Perkabaran 3 
tjong dan stamboel CR Tentang penjiaran pro- 3 

115 » Toetoep gramma B 
128. Zangers dan zangeressen 

Soerabaja Il 68 m dan IV 129 m, Sema jang terkenal £ 
rang li lil m, Djokjall 128 m 1,50 ',  Avondwijling $ 

Solo Il 120 m 8.10 Concert 5 

5.— sore  Lagoe lagoe Tionghoa,| 840 ,  Corcert 5 
modern 958 , Berita koers 

5,30, - Peladjaran tembang oen|1001 , — Brahm's guiotent 
toek anak anak 1040 The Lonon Piano Ae- 

8.— .,  Njanjian dan Dongengan cordeon Band 
oleh dan oentoek anak-|llh— »  Toetoep 
anak 

7.— malam Berita soerat kabar dan Bs Ba AAA 4 
kabar dagang 6.30 pegi Peladjaran gymnastiek 3 

Tea 3 Membalas soerat soerat| 8,45 , Lagoe gemdira 3 
dan rapport rapport On Melandjoetkan lagoe gra 

CPO Disamboeng dengan Zen mophoon 
. SRI Lean 8,— Toetoep 4 
an gendinggending Dja $ : 2 

wa, Mn enn Santan . siang Bepulair ouvertures ) 

nasehat nasehat peri kese tg" ” entoek orang sakit 3 
hatan 2.» . Orkest 3 

8— ',» Lagoolagoe Hawaiian|1230 , — Matinee concert 3 

oleh The Golden Dragon) 4.20 johor Perkabaran ! 
Hawaiian Ticklers 182 ,  Lagoe perdjamoean 4 

S19:-:, Disamboeng dengan Zenj 2,20 Mengoelangi perkabaran | 
der SRI mempercengar| 2.30 Toetoep P3. 
kan klenergan b.03 sore ,Kreuder“ Thee si 

12.— . Toetoep 6,— , . Omroep orkest 
630 Marek Weber Orkest 

Kemis 29 Sept, 
7.—: malam Perkabaran 

Sbajall Golfiengte68 m danIV129mj 720 , Tentang penjiaran pro- 
ramma 

6,30 pagi Roeparoepa lagoe Tiong| 7,22 Zenprecital 

hoa, modern 1,50, Soekarnja dalam pendi- 
aan Toetoep dikan 

SelOi ri, Programma populair 
Soerabaja !1 68 m,dan!V 129 m, Semaj 9.58 , Berita koers 

rangil iiim, Djokjall 128m 10,01 ', Leagoe Anekawarna 
Bololl 120 m 11,— Testoep 

5,— sore — Lagoe lagoe krontjong 
iis stamboel BR, V: : an 

5.40 ,  Lagoe lagoe Arab danj Batavia I 157,89 in. Batavia II 61, 
sooara alzan 66 m. 4 Buitenzorg 158,25 m, Boeka- 

G3 Lagoe ingoo Hawaiian | boemi.12.18 m. 
dimainkan oleh And 
Iona and his Teidadera Selasa, 27 Sept. 

6,30 , Ohotbah tentang hal Aga| 5.— sore Orkest: semoea zenders 
ma Islam oleh seorang) 5.45 , Lagoe lagoe piano 
poeteri dari perb. ,Wa| 6.18 , Lagoe lagoe orgel 
nita Joewana" 6.35 ,  Lagos gembira 

6,50 ,  Lagoelagoe Urdu 8,45 , Berita pers: Archipelz, 
7,— malam Berita soerat kabar dan| 8.45 , Melandjoetkan lagoe Ia 

kabar dagang goe : Stadezender 
TAB Membalas sgoerat soerat : : 

dan rapport rapport 7,— malam Borie Leneky Trio 

71.20. ,  Lagoe lagoe Arab 180 ,  Penjiaran boekoe boekoe 
71,30» Tafsir @oer'an oleh t.H.| 8— »  Phohi Relay: semoea 

Machfoed Sidik zendere : 
815 » Lagoe lagoe Arab mol 810 , Lagoe gembira 

dern dari film ,La Reine| 815 , Lagoe Hawaiian 
du Music Hali" 980 ,  Symphonie 

8,30 , Membatja @oer'an oleh|10,35 , Piano concert 
Kaarid pung dari Mad|ll— ,  Toetoep 
rasah Nahdhatoel Oelama 
tjabang Soerabaja bagi Dobodenena 

“an poeteri 7,— pagi Lagoe plaat gramofoon 
M3 Harmonium Orkest mal 7.30 , Berita pers 

tjam matjam lagoe Arab| 7,40 ,  Melandjoetkan lagoe gra 
dan Melajoe dengan mofoon 
combinatie 2,30 lohor Toetoep 

12— , Toetoep 5,— sore Peladjaran gymnastiek : 
Stad: zonder 

PROGRAMMA NIROM 5.30, Lagee gramophoon : se- 
Penjiaran Barat moeca zenders 

Archipelz. 99 dari 1l.—tjm 12—| 5— Vocaal: Archipelzender 
atas 205m. West-Java: Batavia 126,| 5,45 ,  Osntoek anak anak 
Bandoeng 120,Buitenzorg182,Oheribon| 648 , Berita peres: Archipelz, 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 6,45 ,  Lagoe gembira: Btadez, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 7,— malam Orkest: semoea zendera 

Pemand, Loear Negeri 
Operette - 
Vocaal 
Lagoe Z'geuner 
Beptet in E majeur op 2 
Lagoe gembira 
Toetoep 
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KATJOENG2 ROKOK 
ra www un 5 

| Didalam soeratsoerat 
dibitjarakan orang tent 

| panpenangkapan dan 
| katjoeng katjoeng 

  

kota Bandoeng. 
Sedjak seminggoe j: 

berita, bahwa katjoeng katjoerg jang 

mendoekoeng peti peti rokok dioesir 
oesir, tidak diperkenankan lagi ber 
djoealan rokok dengan tjara itoe di 

| Gjalan raja. Mereka oleh agenagen 
| polisi dilarang berdjoealan didjalanan 
oemoem, dan 1 hendax ber 
djosalan, TE .meiak 

ar kota Bando 

- & 
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| Tidak koerang g 
tjoeng kanak kanak pendjoeal rokok 
sana. Soedah bertahoen tahoen mere! 
itoe berniaga demikian, baharoe sexa 
rang inilah mereka dioesir dan ditang 
kap, bahkan ada poela jang soedah 
dihadapkan dimoeka hakim, 

Mereka tidak -diperingatkan lagi, me 
lainkan sekoenjoeng koenjoeng roepa 
nja tangan besi jang dipergoenakan 
orang. y. Sea 

Jang mendjadikan adjaibnja dalam 
perkara ini, bahwa ssekar didapat ta 
hoe, darimana datangnja perintah me 
lakoekan tindak Keras seroepa itoe. | 

— Padahal, djika kita melajangkan 
pikiran kita, membatja boekoe, meli- 
hat gambar hidoep, nistjaja kita tahoe, 
bahwa boekan dinegeri kita ini sadja 
terdapat pendioeal pendjoeal rokok se 

- roepa itoe. Di Melbourne, di Adalaide 
dan banjak lagi, perkara kanak kanak 
berdagang rokok didjalan raja sambil 
mendoekoeng peti tidak asing dan ti 

|... dak terlarang, E E 
0 Bandoeng hendak melaini roepapja 

. dengan lain lain negeri. Apa alasan 
| menangkap? Banjak jg tidak mengeta 

3 

| hoeipja. : 
|. Salah seorang katjoeng soedah ada) 

jang ditangkap dipersalahkan melang| 
gar oendang-oendang, karena meng- 
ganggoe laloe-lintas ( verkeer!. Padahal 
didalam proces-verbaal ditoelis, bahwa: 
katjoeng itoe menaroehkan dagangan 

. nja diatas Memo aA doedoek ber 
— djoealan dipinggir djalan, P 

aa Ann Lana KET Djika| 
orang doedoek dipinggir djalan sam 

| bil berniaga, toch tidak sesoeai de 
ngan akal mereka bisa mengganggoe 

| tertipoja laloe-lintas, 2A 

Lagi poela katjoeng2 jang berdjoeal 
rokok dengan djalan demikian, djika 
soedah berkeliling-keliling tidakkah 

“ mereka itoe sebentar-bentar memper 
loekan istirahat, menjeka keringat dan 
melepaskan lelah? : 

"Dalam keadaan demikian itoe soedah 
tentoe ia soekar memperloekan pergi 
kedalam kampoeng atau gang dahoeloe 
sekadar goena menaroeh peti rokonja 

| oentoek melepaskan lelah satoe doea 
| menit itoe sadja menjebabkan toentoe- 

tan, maka perasaan kemanoesiaan 
tidak memperkenankan oentoek ber- 
lakoe keras kepada mereka itoe. 

Oleh karena itoe, sikap: melarang 
katjoeng berdjoealan rokok demikian, 
sikap main tangkap itoe, padahal 
boekti tidak ada bahwa mereka meng- 
.ganggoe ketertiban ialoe-lintas tetap 
kita tjela sekeras kerasnja, bahkan 
sajogianja haroes dilahirkan protest 
tidak dari katjoeng-katjoeng jang 
bersangkoetan itoe sendiri, melainkan 
haroes poela dari pamimpin-pemimpin 

| ra'jat, pembela-pembela bangsa, per 
— koempoglan2 'amal dan lain2nja, 

Ada poela berita desas desoes, bah 

keras ini, ialah berhoeboeng dengan 

boeatan perboeatan nakal dari anak 
anak jang soeka menggaret, ataupoen 

sedang berhenti dipinggir djalanan. 
Ada jang menjangka, bahwa per 

boeatan perboeatan ini menjebabkan 
. pehak katjoeng rokok mendjadi koer 
— ban pengoesiran.” " : 

Dengan itoe, roepanja pehak polisi 
| disana mendjatoehkan kesalahan xepa 
12 “da katjoag rokok jang berniaga de 

ngan djalan halal itoe, jang nistjaja 
agak moestahil, karena oemoemnja 
anak anak jang sedjak ketjil memban 
ing toelang oentoek menijari kehi 

doepan sendiri itce sangat djarang se 
kali jang mempoenjai ingatan oentoek 
melakoekan kedjahatan meroesak hak 
orang dengan tjara ,sambil laloe“, 

  

  

  

   djoealan rokok didjal djalan raja di - 

eliwat petiab | 

  

   

ijika masih hendak ber) 

boeat satoe doea menit, Dan djika| 

adanja ,katjoeng-terreur", jaitoe per| 

meroesak mobil mobil belanda jang: 

  

  

      

   

    
    
  

      

  

      

  

    

  

  

  

   

  

   
  

... Satoe peladjaran! 
“ Bagiannja seorangpe- 

“ moeda jang koerang 
|. 80pan. 

Perboeatan pemoeda bangsa kita ter 
Ihadap gadis gadis dengan oetjapan os 
tjapan jg koerang sopan dan tidak se 

onoh seringkali terdengar didjalanan 
gga menimboelkan rasa sakit hati 

  

    

  

     

  

        

'Ipada orang orang jang masih mem 
aa yang 

rasa kesopanan. Ini hal atjap 
, kali hanja berachir disitoe sadja, se 
Ibab peladjaran apa jarg dikasihkan 

ada laki laki jang moraliteitnja bedjat 
itoe tidak diberikan. 
Sebagai peladjaran baiklah kita toe 

tosrkan peristiwa sosatoe perboeatan 
jang koerang sopan dilakoekan oleh 
pemoeda Tionghoa terhadap gadis 

| bangsanja sendiri jang beloem dikenal, 
Di G. Daging Kp Djembutan Lima 

Betawi hari Djoem'at jbl diroemah t, 
ATB jg memboekafpinatoe, dimana t, 
roemah sedang berada di toko kainnja 
di P. Djembatan Lima diroemah di 
toenggoe oleh seorang gadisnja: 

Sekenjong2 tiba seorang pemoeda 
bangsanja nama TS Hwat jang me 
nanjakan ini itoe dan berapa oepah 
tjoetjian. 

| 'Waktoe pemoeda itoe mengetahosi 
bahwa diroemahnja ta' ada lain orang 
selain iboe gadis itoejg sedang masak 
didapoer, maka dengan sangat 
koerang adjar ia telah rabah2.,, 

Tetapi perboeatan itoe mendjadikan 
goesar nafsoenja gadis itoe dan ber 
tereak2 mentjoetji maki. Si pemoeda 

    

   

memang mengetahoei akan deradjatnja 
telah. melarikan diri. Tetapi pemoe 
da itoe terpegat dan orang baujak 
mendatangi memberikan ,rabah2 
jang sebenarnja" hingga ben 
djol2, baroe diserahkan ketangan po 
lisi Pendjaringan. 
Bsekan sadja hoekoeman itoesadja, 

tetapi terpaksa mendjalani 2 perkara 
hoskoeman poelajang akan diberikan 
oleh hakim, satoe perkara sebab ma 
goek keroemah «rang lain zonder idzin 
dan kedoea sebab memboeat maloe o 
rang. 

Betapakah pemoeda kita atau ban 
sa lainpoen dapat mendjoendjoeng de 
radjat kaoem iboe, bila kita sendiri 

gaan masih koerang. 

— Pertanja'an Dewan Ra'jat. 
'Toean Soangkoepon pada tanggal 

123. Mei 1938 telah mengirimkan per 
tanja'an kepada Pemerentah sebagai 
berikoet : 

»Menoercet berita, maka oentoek 
pemilihan kepala marga Djedjawi di 
onderafdeeling Komering Ilir, resi- 
dentie Palembag, jang dilakoekan pa 

— Ida tanggal 10 November 1937 telah 
diadakan beberapa candidaten, antara 
lain Moehsmad Zaini bin Samid, klerk 
di comptabiliteitekantoor Ralembang, 
jang ditoendjoekkan'oleb Pemerentah. 
Angkatan candidaten ini didasarkan 
djoega dengan artikel 6 hoofdstuk I 
dari gewestelijk reglement dalam pe 
'milihan, djoeoga dengan pengakoean 
|dan penglepasan dari kepala marga 
dalam residentie Palembang. Dalam 
(pemilihan itoe Moehamad Zaini me 
nerima soeara terbanjak jalah 38 s00 
ara. 

wa sebab sebab timboelnja tindakan| 

Selain daripada itoe, protest hendak 

na dengan adanja katjoeng katjoeng 
rokok itoe poeblik dimoedahkan tjara 

Imembelinja, artinja tidak oesah mem 
'perloekan pergi djaoeh djaoeh men 
dapatkan kedai. | 
| Kita chawatir, djika segala seroean 
ini tidak diikoeti poela oleh pehak 

Ilain, maka moengkin larangan atas 
'katjoeng katjoeng pendjoeal rokok itoe 
Imendjalar kelain lain kota, misalnja 
,di Betawi dan 'laintain oleh karena 
mana anggota anggota madjlis Ge 
meente hendaknja soedi posela berke 
nan melimpahkan perhatian atas na 
sib anak-anak jang... sekolah tidak 

soeap nasi sendiri itoe. 
Moedah-moedahan,   

nke6 | 

jang menghadapi seorang gadis jang | 

jang telah dilahirkannja rasa penghar | - 

'pja datang dari pebak poeblik, kare | 

mampoes dan terpaksa mentjari se 

   
   

Karena angkatan mendjadi candi 
daat dan teroes dipilih sbagi Moeha- 
mad Zaini diatoer dengan tjara sjah 
dan tentang pengakoean kepada jang 
bersangkoetan jg didasarkan atas arti 
kel 2 dari hoofdstuk II dari regle 
ment tsb tidak ada keberatannja, ma 
ka menoeroet pendapatan penanja jg 
bersangkostan sebagai kepala satoe 
marga Djedjawi haroes diakoei dan 
ditetapkan, tetapi sekarang sebaliknja 
telah terdjadi, 

Djika berita berita ini soenggoeh be 
nar maka penanja mohonkan diri me 
madjoekan pertanjaan kepada Peme 
irintah, apakah sebab sebabnja dengan 
tidak mengakoei Moehamad Zaini se 
bagai kepala satoe marga tsb, 

Djawaban Pemerintah 
terkirim tanggal 21 
'eptember 1938). 

Tidak  mengakoeinja Moehamad 
Zaini dalam pemilihan tanggal 1G 
November 1937 jalah oentoek mengisi 
pangkat agan pasirah dalam 
marga Djedjawi jang telah mendapat 
'soeara terbanjak, maka pemilihan itoe 
berboeah jg tidak dianggap sjah oleh 
resident Palembang, 

Sebab sebabnja tidak pengakoean 
tentang pem'lihan ini, diharap melihat 
pada salinan besluit dari Bestuurs 
beat tertanggal J1 April 1938 No 
465. 2 , 

Dari besluit t. resident Palembang 
ternjata, tentang angkatan candidaat 
dari Zaini telah diadjoekan beberapa 
keberatan. 

Keberatan keberatan ini setelah di 
adakan penjelidikan ternjata bahwa 
semoea itoe tidak benar keberatannja 
terkeatjoeali dari keberatanvja Ha- 
nafiah bin Mohamad Adjis dengan me 
madjoekan bahwa kiezerscollegenja de 
ngan soeara bselat ditolak oentoek 
mendjadi candidaat. 

Besluit resident selandjoetnja 
takan: TN. si 

  

  

menga 
SN Kg 

Berpendapatan, bahwa penolakan 
tab, membantoe alasan jang mengata 
kan Hanafiah tsb akan hendak me 
mostoeskan contact dengan marga 
Djedjawi, tetapi dari penjelidikan ter 
njata bahwa Hanafiah dengan soeng 
goeh menipertahankan contact itoe, 
sehingga penolakan tsb diatas tidak 
pada tempatnja. 

Sedang lainnja ternjata, bahwa Ha 
nsfiah djoega memenoebi ejarat sjarat 
oentoek djadi candidaat pasirab seper 
ti jang diterangkan Hoofistuk I arti 
kel 6 dari vigesrende verkiezingsre- 
glement, : $ : : 

Memperhatikan reglement pemili 
han, djoega memperhatikan penga 
koean lepasan kepala kepala Marga 
di residentie Palambang, meloeloe di 
Hoofdstuk Il artikel |. 

: Memueteeskan : 
1. Menghapoeskan pemilihan jang 

diadakan pada tanggai 10 November 
1937 di Djedjawi jalah oentoek mengi 
si pangkat Pasirah jang lowong, 

2. Memberi perentah kepada toean 
assistent resident Palembangeche Be- 
nedenlanden oentoek mengadakan pe 
milihan baroe lagi, dimana Hanafiah 
bin Mohamad Adjis baroe diangkat 
mendjadi Pasirah. 

“ 

Soal pembelaan dan tahanan 
preventief, 

Pertanjaan toean Boelen. 
Dengan bertarich 19 Mei 1938, ang 

gota Dewan Ra'jat toean Boelen me- 
njorongkan pertanjaan Dewan-Ra'jat 
kepada Pemerintah jang boenjinja se- 
bagai berikoet : 

Jang bertanja ini diperkenankanlah 
kiranja memadjoekan pertanjaan2 ke 
pada Pemerintah sebagai berikoet : 

1, Tidakkah Pemerintah'menganggap 
perloe djika seseorang pembela dari 
seorang toentoetan diberi hak jang se 
roepa dengan haknja seorang pembe 
la di Nederland seperti termaktoebda 
lam artikel 60 Sv. Vo? 

2. Tidakkah Pemerintah berpaham, 
bahwa di Hindia Nederland ini pena 
han preventief loeas dipakai orang ? 

3, Tidakkah Pemerintah membenar 
kan paham, djika kepada seorang 
jang ternjata tidak bersalah dima 
soekkan kedalam preventive diberi ba 
jaran keroegian, seperti keadaan di 
Nederland ? 

Keterangan. 

I. Di Nederland seorang pembela 
Irsadsmanj itoe dibolehkan masoek 
menemoei orang tahanan. Dia boleh 
berbitjara sendirian dan boleh poela 
soerat menjoerat dengannja, dengan 
tidak oesah isi soeratnja dilihat orang 
lain ketjoeali pengamatan jang perloe 
'perloe sadja, 

Di Hindia isi si-pembela baharoe 
berhak mengoendjoengi orang jang 
dibela sesoedahnja perkaranja diver 
|wijs kepengadilan, Oleh karena disini 
terlaloe banjak dipakai hak penaha 
nan orang dalam preventief dan ka 
rena banjaknja pekerdjaan amtenar 
openbare ministerie sehingga sa'at 
moelai ditahan sampai sa'at pemerik 
saan itoe berlakoe berboelan-boelan   (kadang kadang melebihi setahoen 

maka dengan sendirinja orang jang 
ditahan itoe berada dalam keadaan 
jang tidak njaman, Ia ketiadaan ban 
toean jang juridisch, djika misalnja 
ia ingin dibebaskan dari penahanan 
preventief seperti dibolehkan dalam 
artikel 360a v.v. Sv. Bahkan ada ka 
lanja orang jang ditahan demikian 
itae tidak tahoe sama sekali bahwa 
masih terboeka hak oentoek- minta 
bebas dari tahanan didalam. 

Lebih tjelaka lagi akibatnja, jaitoe 
sedangnja amtenar amtenar jang mela 
koekan penjelidikan dan penjoesoetan 
mempoenjai kesempatan berboelan 
boelan boeat mengoempoelkan boekti 
boekti jang memberatkan padanja, se 

sempat boeat mengoempoelkan ketera 
ngan keterangan sendiri bagi mem 
boektikan ketidak salahannja. hal ma 
na soedah tidak sempat lagi dilakoe 
kan pada waktoe perkara itoe diver 
wijs kepengadilan, artinja meskipoen 
bisa hanja boeat sebahagian sadja, 

Achirnja sipembelapoen dengan pro 
cesmethode jang sekarang ini biasa 
nja sama sekali koerang kesempatan 
(tempo antara verwijzing dan bari pe 
meriksaan biasanja harja 7 hari dan 
sebanjak banjaknja 14 bari) oentoek 
melakoekan penjelidikan atas perkara 
jang dipertjajakan kepadanja itoe, le 
bih lebih dalam mengoempoelkan boek 
tiboekti dan saksi saksi serta oentoek 
mempersiapkan diri dalam pemeriksa 

Pendeknja, penahanan preventief jg 
sesoenggoehnja hanja bermaksoed oen 
toek mentjegah lari atau berboeat ke 
djahatan lagi, tidaklah boleh bersifat 
memoetoeskan perhoeboengan semata 
mata dengan doenia loearan (sehingga 
orang jang ditahan itoe seakan akan 
terampas kesempatan oentoek membi 
kin persediaan, jang moengkin mem 
boektikan tidak bersalabnja) seperti ti 
dak djarang terdjadi di Hindia ini. 

2, Nampaknja, memang tidak ada 
kechawatiran terhadap pengoelangan 
atau lari, tetapi penahanan preventici 
itoe oentoek mentjegah soepaja siter 
dakwa djangan sampai memboedjoek 
saksi2, hal mana 3esoenggoehnja boe 
kanlah termasoek dasar hoekoem, Se 
landjoetnja jang bertanja minta per 
hatian atas apa apa jang beroelang2 
diperkatakan orang tentang hal ini 
didalam sidang sidang Dewan Rajjat. 

3. Orang orang jang didakwa ka- 
dang kadang setahoen atau lebih di 
masoekkan dalam tahanan preventief 
sebeloem datang perkaranja, Kalau 
dibelakang terrjata mereka tidak ber 
dosa, maka mereka tidak berhak men 
dapat keroegian, padahal di Nerderland 
hak itoe ada seperti termaktoeb dalam 
artikel 89 Sv, Vo. 

Djawaban Pemerintah. 
Pemberian hak kepada seseorang 

pembela dari salah seorang terdakwa 
seperti hak hak pembela di Nederland 
sebagai termaktoeb dalam lid 1 artikel 
50 Sv, Vo itoe hanja bisa dipakai 
djika termasoek strafprocesrecht jang 
berlakce disana, dimana penjelidikan 
justisi bersifat accusatoir jang gematigd 
dan pada soeatoe formatie dari pada 
badan badan penjoesoen dan penjeli 
dik seperti di Iboe Negeri itoe. 

Tetapi dinegeri ini vooronderzoek 
jg dilakoekan olek badan penjoesoet 
masih bersifat inguisitoir, dan Pome 
rintah menganggap beloem tjoekoep 
sjarat-masjroet boeat mengadakan atoe 
ran baharoe. 

Persangksan, bahwa penahanan pre 
ventief terlaloe loeas dipakai orang 
dinegeri ini, tidaklah benar, 

Tentang lama atau sebentarnja me 
nahan orang dalam preventief penga 
wasan dilakoekan oleh hoofdparket, 
dan hingga kini terboekti, bahwa lama 
menahan orang itoe hanja 'terdjadi 
boeat perkara2 besar. Djoega dalam 
perkara besarpoen dioesahakan dengan 
soenggoeh2 soepaja bisa dengan lekas 
beresnja perkara. 
Memang benar soeka terdjadi bah 

wa saat antara menahan orang dengan 
saat pemeriksaan depan hakim mema 
kan waktoe lebih dari setahoen, tetapi 
hal ini adalah perketjoealian belaka, 
bal mana mendjadi akibat ketjoeali 
dari besarnja perkara, poen disebab 
kan oleh terpaksanja melakoekan be- 
zuiniging pada tahoentahoen jl atas 
pedjabatan pedjabatan jg. melakoekan 
penjelidikan dan penjoesostan. Dan me 
mang betoel poela bahwa orang jang 
sedang dalam tahapan itoe selama di 
lakoekan vooronderzoek sama sekali 
tidak berkesempatan mengoempoelkan 
keterangan keterangan oentoek mem- 
boektikan tidak salahnja, tetapi sebalik 
nja dia selamanja diberi kesempatan 
loeas oentoek memadjoekan alasan apa 
sadja kepada amtenar penjelidikan 
menoeroet apaapa jang ia pandang 
baik goena membela dirinja, dan ala- 
sanalasan itoe benar atau tidaknja 
tentoe diselidiki dengan sangat teliti. 

Setelah selesai voorzonderzoek, ma 
ka siterdakwa itoe bolehlah dengan 
sendirinja soerat bersoeratan dengan 
pembelanja. Soerat soerat terdakwa 
kepada sipembela tadi diteroeskan ke 
pada alamatnja dengan tidak diboeka   

baliknja ia sendiri sama sekali tidak | 

terlebih dahoeloe, dan sebaliknja soe 
rat soerat dari pembela jang dikirim 
padanja (menoeroet artikel 44 lid 5 
Cestichtenreglement ), 

Djika sipembela tidak telaat mem 
perloekan bertemoe dengan amtenar 
jang diserahi pekerdjaan menjelidiki 
perkara, soedah tentoe amtenar ini 
bersedia oentoek memberi keterangan 
keterangan tentang ketentoean waktoe 
pemeriksaan, djika perloe perkara me 
nentoekan hari sidang ditilik poela 
berapa lama sipembela memboetoeh 
kan waktoe oentoek bersedia. 

Tjara jang demikian itoe dalam 
praktijknja memang soedah biasanja 
disini, 

Perkara jang dikatakan, bahwa pre 
ventief itoe perloenja semata mata 
mendjaga djangan sampai orang jang 
bersangkoet itoe lari atau mengoelangi 
kedjahatan ataupoen memboedjoek 
sakei jang katanja boekan termasoek 
dasar hoekoem, patoetlah disini dinja 
takan. bahwa Wet pertama kali me 
mentingkan kepentingan onderzoek, 
dan onderzoek itoelah jang didjadikan 
tapa menahan orang dalam preven 
ief. 
Bahwa kepentingan ini melawan 

atau menjebabkan orang tidak bisa 
memboedjoek atau memboeat saksi 
itoe soedah tentoe. 

Terhadap soal pembsrian keroegian 
kepada mereka jang dengan tidak ber 
dosa dimasoekkan kedalam tahanan 
preventief, hendaknja diperhatikan 
djoea pembitjaraan2 atas mostie Boe 
len cs. (Bijl, Hand, Volksr, 1938/39. 
Ond, 1 Afd, Il, stuk 7). 
“Kini sedang diselidiki mosngkin 

tidaknja diadakan atoeran memberi 
keroegian kepada orang jang ditahan 
tetapi tidak berdosa, djoega penjelidi 
kan 'ini berhoeboeng dengan motie 
terseboet. 
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MOETASI 

Dept. van V dan W. 

Boeat sementara diwadjibkan seba 
gai wakil dari pangkat Kommies ke3 
dari Dept, V en W, Mas Sapardi, Ra 
den Soembodo MJ S»edira, Mas Sar 
kam Joedoatmodjo, dan Raden Soen 
toro. semoeanja klerk klas 1 di Dept. 
terseboet. 

S,S. 

Atas permintaannja, berhoeboeng 
sampai dienstnja, moelai pertengahan 
Oktober 1938 dengan hormat dan 
berbak pensioen dipetjat dari 's Lands 
Dienst FA Lokollo, adjunet-hoofdsta 
tionschefS$ Malang, 

Doenia kehakiman 

Diwadjibkan sebagai wakil boeat se 
mentara President Loear Biasa ke 11 
dari Landraad Soerakarta, Mr Raden 
Achmad, kini mendjadi Voorzitter 
Landraad Patjitan. 

Diangkat mendjadi Voorzitter Land 
raad Patjitan,. Reehtkundige Raden 
Mas Sidardjo, kini Voorzitter 
Poerwakarta, 

Diangkat mendjadi Voorzitter dari 
Landraad Grissee dan Lamongan 
Reehtkundige R. Tedjopradoto, 
kini Onder Voorzitter dari Landraad 
Semarang dan Kendal. 

Diangkat mendjadi Onder Voorz. 
dari Landraad Semarang dan Kendal, 
rechtkundige Mas Soenario, kini 
anggota landraad Tegal dan Pemalang 

Boschwezen 

Diangkat kembali mantri boschpo- 
litie dari Dient dan didjadikan Kepa 
la dari Dienet der Boseehen di Djawa 
dan Madoera, R Djojoatmodjo, 
beambte buiten werkelijke dienst, moe 
la moela mantri boscbpolisi di bosch 
distrik Probolinggo, 

Boeat sementara wakil leerling op 
nemer dalam Dienst Mas Baron Soe- 
gito dan maandgelder G Jacobs boeat 
sementara diwadjibkan mewakili pang 
kat boeat sementara wakil onderop- 
zichter di Algemeene 'Technische 
Dienst. 

Pergoeroean Boemipoetera 

Ditempatkan di reg. Tjiamis (res. 
Priangan) oentoek kemoediannja di 
angkat di Openbare Inlandsche School 
ke 1 dari 2e klasse di Tjiamis dengan 
seketika pentjaboetan dari. penempa 
tannja di Stadegemeente Bogor, goe 
roe bantoe di Inlandsch Lager onder 
wijs, Mas Niti Soemantri, kini 
ditempatkan di Openbare Inlandeche 
School ke 6 dari 2e klasse di Bogor, 

Ditempatkan di Stadegemeente Bo-   gor, sentoek kemoediannja diangkat 
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Satelah congres meneroeskan pro- 

grammanja der gan melangeoengkan ra 

pat2 tertoetoep, maka bagian rapa' 

terboeka dimoelai pada we l.m Saptoe 

ibl ini, jang telah diberitaken, dan 

malam Senen, 2 
Pada walam Minggoe, bari Minggoe 

paginja tg 24, 25 dan 25 26 S-pt. di 

roeangan gedong Karre'wcg, 44, Beta 

wi diadakan rapat terboeka oentoek 

meroendingkan rentjana etatuten dar 

Pergerakan Penjader, dimana futs | 
jang kesatoe telah dipostoeekan dalau: 

persidangan ig "pertama. Seperti soe 

dah diwartakar, maka dalam persida 
ngan oemoem jg pertamz menetapkan 

woedjoed, nawa dan tempat kedoedoe 
kan dan medan oesaha Pergerakan 

Penjadar. $ 

Dalam persidangan oemoem jg ke 
doea, ketiga dau ke ewpat terseboet 
jalah pada malam Minggoe, Minggoe 

pagi dan malam Senen jbl ini, per: 
oendingan tentang statuten itoe bisa 
selesai dan sehingga pada rapat jg 
penghabisan, congres bisa mengambil 
poetcesan dari rentjana statuten itoe 
dengan seboelat boelatrja. . 

Dalam persidangan terboeka itoe 
wakil dari kantoor voor Inl. Zaken 
dan wakil dari PID hadlir semoea. 

Sebeloemnja rentjana statuten itos 
dipoetoeskan oentoek diterima dan ti 
daknja, maka terlebih doeloe tosan 
H.A. Salim sebagai pemimpin oe- 
moem dari Pergerakan Penjadar me 
nerangkan fatsal fateal (satoe persatoe 
dengan pandjang lebar. 
Kemoedian kesempatan oentoek me 

nambah atau mendebat rentjana sta 
tuten tsb diberikan kepada para wakil 
oetoesan. Dan waktoe ini baujaklab 
wakil wakil jg menggoenakan sehing 
ga menambah terangnja rentjana sta 
tuten itoe. : 

Poen djoega fatsal 6 sampai fatsal 
15 jg sebetoelnja akan diroendingkan 
dalam rapat tertoetoep, maka pada 
persidangan Minggoe pagi fitsal-fat 
sal itoe djoega drbitjarakan setelah 
oesoel dari toean HA Salim diterima, 
(isi fatsal fatsal itoe sebetoelnja telah 
sebagian besar telah didjalankan oleb 
Pergerakan Penjadar selama berdiri) 

Bsliau mengaudjoerkan dalam ra- 
pat itoe oentoek mentjepatkan dan 
djangan sampai waktoe terboeang ma 
ka lebih bagoes, kata spr, djika fat- 
sal fatsal itoe poen dipoetoeskan hari 
itoe djoega. 

Semoea setoedjoe, hanja seorang wa 
kil tosan Soenan Moekbir, menerang 
kan babwa3 ia berkeberatan terhadap 
oesoel itoe. Toean S9. Moekbir mema 
djoekan satoe fatsal jing mengatakan 
antara lain: Dimana ada tiga orang 
anggota berdekatan dalam sesoeatoe 
kampoeng at:u desa atau negeri dan 
diantaranja jang dapat memiwpin dan 
mengerdjakan soerat menjoerat, per 
hitoengan dengan centraal cowite, bo 
leh berdiri sebueah Lokal Comite Per 
gerakan Penjadar. 

Sedang d.fatsal itoe djoega diterang 
kao baiws wadjib berdiri disatoe tem 
pat satoe Lokaal C.mite Pergerakan 

 Penjadar, apabila disesoeatoe tempat 
'itoe ada 8 orang anggofa dan dian 
taranja mereka itoe bisa memimpin 
dan mengerdjakan pengoeroesan se- 
perti teb tadi. 5 

Tentang fatssl ini agak lama ada ber 
toekar fikiran, tetspi dengan persetan 
djoean sebagian besar dari para wakil 
oetoesan, terketjoeali toean S8, M- ekbir 
jang tetaptidak setoedjoe, Oleh karena 
dipoetoeskan oleh congres, maka toe- 
an itoe sarnggoep akan mendjalankan 
poetoesan Congres. 

Setelah segala statuten habis diroen 
dingkan dangditerima semoea, maka 
toean AM Sangadji sebagai ketsea da 
ri bagian aksi dan propaganda, me 
noetoep pertemoean dan memberi pe 
mandangannjs pandjang lebar tentang 
kewadjiban para anggota djika nanti 
peslank ke masing masing tempatnja. 

etoea rapat toean Mohd. Roem me 
nambah jang menegaskan keterangan 
nja spr jang pertama. 

Pada majam Senennja poen diada 
kan rapat terboeka legi. Dalam rapat 
ini tidak membitjarakan statuten lagi 
melainkan meroendingkan beberapa 80 
al @rtara lain riwajat |Pergera- 
kan Penjedar oleh toean 

Sardjan ,secretaris penningmeester 
Centraal Comite, tentaag pergerakan 
kaoem boeroeh di Tjilatjap oleh toean 

Poetoesan-poetoesan 

M. Saidoen ,gedelegeerd lid di Djawa 
Tengan, tentang dsftar oesaha jarg 
berboeboengan dengan mata pentjari: n 
ra'jat oemoem oleh toeap M Soepanaji 
pemimpin oeroesan oeang tentang 
oesaba oesaha pawan tavi dalam kam 
poerg dengine opsratienja oleh toeu: 
A H Notupuerojo, pembantoe bagian 
Pendidikan dau Pengadjaran di D awa 
Timoer, tentag Pendidikan ra'j:t 
oleh tosan S. Sucrowij no, ketcea ba 
gian Pendidikan dau pengadjaran 
teutang coordinate politiek Peryera: 
kan Penjadar oleh tosan Mobd. Rvem, 
president Centrazl Cemite, 

S:moea futsal f:tsal terseboet olel 
para pewbi'jara divetarakan dengai 
pandjang I-bar dan tidek loeps djoe 
ga diadijuekan beberapa tjonto dar 

serjadian tehari barinja. 
S.bagai penoetorp pertemoean peng 

habissin itoe. toesau A.M, Sangadj 
dan toeen H A, Saliw memberi pe- 
wandangannja jang berfaedah bagi 
wakil wakil, 

Dengan pandjsng lebar toean A 
M, Sangadji mengemoekakan sifat sifat 
nja Penjedar setelah statuten dite 
rima dengan diberi tjonto tjonto, 

Tocan H A. Salim bentangkan se- 
rangan dan bisik bisikan dari loear 
jang mengatakan, bahwa Penjedar 
itoe berhaloean fascist debnja, Spr de 
ngan bersemaugat membantah tjela'an 
tsb dengan memberi alasan jg djitoe. 

Poetoesan-poetoesan. 

Selainnja mengoetarakan riwajat 
Pergerakan Penjadar, maka toean 
Sardjan mengoemoemkan poetoesan- 
poetoesan Oongres Pergerakan Penja- 
dar jg ke-I. 

Poetoesan-poetoesan 
berikoet : 

1, Mengambil motie kepertjajaan 
terhadap angkatan pemimpin oemoem 
dari Pergerakan Penjadar jalah toean 
H.A. Salim. 

2. Fibak Pemimpin mendapat toe 
lage jg tertentoe pada tiap boelan 
goena keperloeannja seperti beaja 
3oerat menjoerat, penerbitan kitab ki 
tab debnja. 

3. Mengandjoerkan dan mengirim 
kan soerat kepada ra'jat cemoem, 
djoega kepada perkoempoelan2 teroe 
tama perkoempoelan jg berdasar Islam, 
jg bermaksoed agar mereka bantoe dan 
menjokong candidatuur Dewan Ra'jat 
dimana dipilih toean H.A. Salim, 
baik dengan tjara dipilih, maoepoer 
dengan fjara diangkat. 

4 Pimpinan skanu memobon berau 
dientie kepada ZE Gu uverneur (iene 
raal dan akau mewobon keterangan 
tan sikap dari Pemerentah tentang 
penerimasn anggota Pergerakan Pc 
»jadar, jang sama kerdja dikalanga: 
G uvernement, Djoega akan memohon 
keterangan dan sikap Pewmerentah ter 
hadep para anggota Pergerakan P- 
ojadar di Soematra- Barat, jg mana bul 
Di akan dihseboengkan dengan pem 
batasan bersidang dav berkoempvel. 

5. Memsetoeskan piwpinan Lerg 
takan Penjadar jg dibagi mendjasti 
loea golongan: 1. Pimpisan dan 2 
Centraal Comite. 

Pimpinan (Ixz'ng) terdiri dari: 
tt. HA Sslim p-mimpin oemoem AM 
Sang-dji, pemimpin bagian aksi das 
propaganda. OS Tjokrosoeprodjo pe 
mimpin bagian oeroesan economie. 
M. Soepadji, pemimpin bagian keoea 
ngan, S. Soerowij no dan dibantoe 
oleh toean AH, Notopoerojo pemim 
pin bagian pendidikan dan pengadja 
ran ra'jat, 

Centraal Comite f(Bestuur) terdiri 
dari tt.: Mohd, Roem, president Sar- 
djan, vice-president merangkap secre 
taris-penningmeester. 

Selainnja ini diangkat beberapa 
anggota koeasa (gedelegeerden) jang 
terdiri dari toean : Abdulkadir (Soe 
matra-Selatan), M. Sabirin |Djawa 
Barat), M, Saidoen (Djawa Tengah), 
MZ Arief (Djawa-Timoer). 

6. Covgres jang akan dilangeoeng 
kan pada boelan September 1939. di 
Djaws-Timoers (tempat dan tanggal 
beloem ditentoekan). 

7. Memoetoeskan dan menerima ren 
tjana statuten dengan seboelat boelat 
nja. 
items rapat ditoeioep dengan 

selamat, Djaroem djam menoedjoekkan 
angka satoe malam (Aneta). 

itoe sebagai 

  

di 6s Openbare Inlands2he School dari 
26 klasse disana dengan pentjaboetan 
seketika penempatan di reg Tjiamis 
(res, Priangan). goeroe bantoe di Lager 
Ini. onderwijs, Nata wisastra, ki 
ni ditempatkan di le Openbare Ini. 
School dari 2e klasse di Tjiamis, 

Ditempatkan di reg. Garoet (res 
Priangan) oentoek kemoediannja di 
djawabkan sebagai wakil kepala (2e 

catagorie) dan dipekerdjakan di Lage 
re Meisjesschool Leles, dengan pen 
tjabosfan seketika dari penempatanpja 
di Soekaboemi (res Bogor). wakil goe 
roe bantoe dari Inlandscb Lager On 
derwijs, Nona Nji Mas Soearsih 
Tresnaningroem, ditempatkan 
di Inl. lagere meisjesschool di Tji 
tjoeroeg,   
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AWAN KEROEH DI EROPAH 

Dienst Prang Weenen den Boedapest 

Dihentikan oleh K.L,M 
Berboeboeng dengan keadaan di 

Bepab jangamst kaloet ini, maka da 
3 Deu H ag diwartskan oleh Av'p 
Aneta, bahwa direcue dari Koninklij:e 
Lucbivaart Mastecbapjij (KLM.) soe 
deh mengawbil kepsewesan oentock 
menghentikan dienst Praag Weenen 
Bo-dap:st, 

Pesewat terbang KLM jang telah 
tbua di Bvedipest, soedah bertolak ke 
Fravukfort dengan melaloei W-enen. 

Lebih landjoet diwartakan, bsbwa 
pada bari S btoe keadaan di Eropah 
toesoedah tidak berbabaja lagi dar 
bel dui terb sekti djoega kepada ke- 
ujataan, bat wa KLM. mengambil ke 
Pvetoesannja lagi nevtoek mengada 
kan dienst Praag Weenen dan B-e- 
dapest itoe. 

Ropah bersedia 

Demikianlah, berhoeboeng dengan 
keadaan di Eropah itoe amat kaloet 
sekali ini, maka seloeroeh Eropah ki 
ni soedah bersedia, djika tertimboel 
soeatoe kedjadian apa apa, oedjar 
Anip-Aneta dari Den Haag. 
Noorwegen sosdah memanggil re- 

Cruut-recruutnja oentoek memegang 
sendjatarja. 

Roemenia — Joego Slavia 
Setiapada perdjan- 
djian, 

Reuter—Boedapest, Dari Boekarest 
dan Belgrado diterima kabar penjam 
palan oetoesan Roemania dan Joego- 
Slavia pada pemerentah Tejecho Slo 
wakia, selaloe terikatoja oleh perdjar 
djian Kleine Entente. Mereka berse 
dia menjokong Tsjecho Slowakia, dji 
ka Hongarijsa menjerangnja, Lebih 
landjoet dari Boekarest keterangan 
itoe diakoei oleh para diplomatik di 
Boedapest. 

Perang atau damai? 

Persediaan? dinegeri 
Belanda. 

Pada waktoe teraehir ini orang ma 
sih beloem dapat mendjawab atas per 
tanjaan, teroetama sekali tentang kea 
daan di Eropah jarg hingga kini 
masih kaloet. sekali itoe, pertanjaan 
mens jang menanjakan soeatoe so'al, 
apakah di Eropah itoe akan timboel 
peperangan atau yrerdamaian, demi 

kianlah oedjar Anip Aneta dari Dep 
H-ag. 

Kini orang masih berdiri didalam 
keadsan jang soelit sekali, bahwa 
masoeknja segenap pasoekar pasoekap 
Djsrman ke Suietenland itoe dioen 
Inerkan bingga se minggoe lawanja 
Berboeboeng dengan kedjadian ke 

'jadian internssion:| di B cpah itoe 
maka kemarin tertin hoellab kegador 
ban diantara ra'jat Negeri B landa, 
oleh karena orang mendotg:, balwr 
berita tentang mebihsasi Tsj. cbo Sie 
Wakia itoe dan djveya tentang pen b 

jaraan antara Cbewberlain dan H1 
ler itoetidak akan we gandoerg hasil 
jang begitoe barjrkrja, 

Bu'letin2 jang t-lah disiarkan oleb 
beberapa soerat serat kabar itoe, pa 
da waktoe ter-chir ini selaloe dibatj: 
oleh poeblik, sehingga perdjalanan Ia 
loe lintas didepan gedoeng , Haagsch2 
Courant" itoe terhenti, karena banjak 
orang berdoejoer doejoen akan mem 
batja bulletin2 terseboet dan dalam 
hal ini polisi djoega beroesaha oen 
tah mangatoer perdjalanan laloe lintas 
ni, 1 

Kemarin doeloe sore dan kemarin 
malam soedah agak tenteram, oleh ka 
rena berita berita tentang loear negeri 
itoe tidak begitos hebat seperti jang 
soedah soedah. 

Bebagaimana  diketahoei, berhoe- 
boeng dengan keadaan di Eropah ini 
segenap militer militer tidak diberi ke 
sempatan oentoek berperlop. Peladja 
ran peladjaran perang dalam mana 
lichte brigade djoega mengambil ba 
hagiannja, soedah diachiri dan pasoe 
kan pasoekan ini soedah kembsli lagi 
ke garnizoen garnizoennja, 

Tentang tindakan oentoek tidak 
memberikan perlop kepada militer mi 
liter ini, kini masih hiboek dibitjara 
kan, akan tetapi hal ini dipandang 
sebagai soeatoe tindakan jang tidak 
menggemparkan, 

Tejecho Slowakia tenang 

Reuter Londen : Menoeroet kabar 
belakangan legatie Tejecho di Londen 
menerima warta adanja ketenangan di 
Praag, sifuasi pemerentahan dikendali 
kan dengan baik. Pemimpin kaoem 
boeroeh atas andjoeran Attlee pada   
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Tanjakanlah pada toko-toko Kitab dan Agent-igent 
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OBAT 

wah ini. Djoega      tah 

ketijak dan jang koerang air soes 
dateng, harga 1 tempat f 5.— ada 

10 gram f 0.50 dan 15 f 0.75, 

sekali, kalau orang minsem saben 

ini obat h:rga 1 botol ..,.. 

tidak sakit dan keloear baik.   Harga I borol f 1.50 

walam Minggos mengoendjoengi lega 
tie Tsjecho. dan membitjarakan tentapg 
perdjalanan Gezant Tsjecho di Londen. 

Sudeten Djerman menjerang? 

Menoeroet kabar dari Asche pada 
tgl. 24, pada djam belakangan persa- 
toean dari Sudeten Djerman viijwilli 
ge korps dari Haslau menoedjoe ke 
distrik Ascb, Tentara Tsjecho meram 
pas kedoedoekan kedoedoekan kl 3 
mijl lebih djuoeh. 

Distrik Asch didoedoeki Sudeten 
Djerman 

Transoeeap, dari Asch mengabarkan 
semoea ambtenaar pemerentah Tejech 
didistrik Asch oleh polisi spesial dari 
Sudeten Djerman dirampas sendjata 
nja diboeang. seperti kaoem kominis 
jang berdiam didistrik itoe, Pemerin 
tah dari seloeroeh distrik Asch seka 
rang ada ditangan Sudeten Djerman, 
ambtenaar pensioen dan lain lain jg 
tjakap mengganti djabatan bangsa 
Tejech jang sama diboeang. 

Staking dihabisi. 

Berhoeboeng kesoerxa 
ran internasional. 

Delegasi pemogokan bouwvakarbei 
ders di Perantjis menerangkan pada 
Arbeidsminister, wenindjau kesoekaran 
kesoekaran internasional, pekerdjaan 
kaoem  boeroeh dimoelai kembali   

Sub 2 Ge Aa Aa aa Ti 
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  pada bari Senen (dus kemaren). Dan 

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG, bisa me- 
njemboehkan roepa2 penjakit seperi terseboet diba- 

jang berpangkat tinggi, kesehatannjz terlaloe sangat 
dan perloe sekali disimpan dalam roemah boleh dibi- 

mememedi lang seoempama berdekatan sama Doctor. Pertama 
sekali obat ini bisa mengilangkan penjakit panas dan penjakit batoek, 
sakit perempoean, sakit kentjing, sakit toelang2, pinggang, peroet 
bengkak, sesak, panas, boeang air darah, napas berbaoe boesoek, 
kepala poesing, sakit dengkoel dan bisoel, airnja diletakan pada tem- 
pat jang sakit sebentaran sadja tentoe lantas semboeh begitoe djoega 
amat perloe bagi orang jang selaloe soeka naik kereta mesin soepaja 
djangan meroesakan sjahwat, dan pedih-pedih hati, atawa keketegan hati. 
Dan amat bergoena boeat perempoean jang abis beranak, lebih-lebih boeat 
perempoean jang koerang deres keloear darah, dan perempoean jang ba- 
dannja koeroes, lebih djoega boeat mengilangkan kwaja, sakit medjen seri 
awan. Atoeran minoemnja obat ini'3 kali sehari pagi, siang dan sore, sebab 
meskipoen lebih diminoem tiada djadi apa malah menambah keseha- 
tan banjak, kalau diminoem sedikit tentoe tiada bergoena. Djoega ini 
bikin tjahja moeka trang. Obat datang dari negeri Arab terbikin dari 
barang-barang soefji tiada nadjis. Ini obat mandjoer sekali boeat orang 
perempoean jang kepengin lekas dapat anak boleh boeat obat manis 

Djoega sedia minjak ZAL-ZAL obat gosok jang amat moestadjab harga 

OBAT AMBARI 
Apakah itoe? Ja'ni obat sakit bawasir (ambai) jang paling moedjarab 

s:mps habis satoe bstol, jang soedah-soedah lantas itoe penjakit 
hilang dengen pertoeloengan Toehan. Harga 1 17.50 
Obat aneh dan adjaib, seroepa minjak gosok RADJA MOEDA barang 
Siapa seeka pelesir naik kapal oedara lama moentahnja boleh pake 

Boeat peremp 'ean kalau keloear sakit, kalau minoem ini obat lantas 

Boleh dapat beli pada: 

SAID bin ABOED ATAMIMI Pandjoenan—Cheribon, No. 169 

Pa an : pa 
Peak (HP Sama Oa 

£ 

MOESTADJAB. 

soedah dapet poedjian dari orang2 

oe. Ada ma'djoem PARZIE baroe 
djoega jang f 10.— f15.— f17.50 

djam 1 send-k, insja alloh beloem 

Ingat lihat tjannja.   
tiap tiap waktoe semoea dienst dari 
kaoem boeroeh jang bersangkoetan 
kepada pembesar di Seine, hingga 
moelai hari Minggoe constructie peker 
djaan defensie ta' terlambat. 

Perioeasan tentara 

Dalam sk, Y Petit Parien Daladier 
menerangkan perloeasan tentara Pe- 
rantjis dibatas Timoer dengan 10 di- 
Visie. 

Oostenrijk— Tsjecho Slowakia 

perhoeboengansepoer 
terpoetoes. 

Reuter, Weenen, perhoeboengan se 
poer antara Oostenrijk dan Tsjecho Slo 
wakia terpoetoes sama sekali, Perso 
ueel Tsjecho dibatas Oostenrijk selama 
Kpn kerdja terpaksa bertinggal disi 
oe, 
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