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Indonesia seboejan tegas ooooooapeta Oka 0 An LAKAN d 

HARGA LANGGANAN, 
Dengan Weekbiad ,,Pembangoen” cow... 
Loear Indonesia seboelan ........oow..i.. 

Dengan weekblad ,,Pembangoen" ...c.. 

si PEMBAJARAN DI MOEKA 
FE Boleh dibajar boelanan, tetapi berhi 

haroes diachir kwartaal. 

  

Indonesia mengalah 

IDWALAM zaman damai, disini 
“ senantiasa terdengar tercakan 

orang soepaja biaja-biaja pembela- 

an negeri djoega dibajari oleh ne- 

geri Belanda. ”“ 

'Walaupoen persaboengan djiwa 

nampak soeroet, ta' oeroeng kese- 

-ngitan bangsa lawan kangsa tam 

bah mendjadi, sehingga »damai- 
kembali" soekar bisa Giharapkan. 

Maka didalam zaman koesoet ini- 
lah nasib Indonesia tidak ketentoean 

- “Pesia: 

Letaknja sangat berbahaja, tetapi 

sangat baik djoega djika didjadikan 

pangkalan. 
Bahwa pada masa ini Indonesia 

tidak terdjerat, tetapi tidak boleh 

dioengkiri jbahwa bahaja sangat be- 

sar jang mengantjamnja. 

Kalau kita melihat tindakan2 

pembesar2 militer di Tarakan, mi- 

salnja, djelaalah bagi kita, bahwa 

Boember minjak itoe seakan2 paling 

dekat dengan bahaja, karena seperti 

kita tahoe, kemendan militer disana 

soedah menjiarkan ma'loemat. 

Didalam ma'loemat itoe pendoe- 

doek diberi peringatan soepaja ber 

sedia sedia. Boekan lagi sedia oen- 

toek memperlindoengi diri, boekan 

lagi bersedia kedok gas, tetapi se 

dia2 oentoek menjingkirkan 

diri. E 3 

Diterangkan djoega didalam mak 
loemat itoe, betapa tjara-tjaranja 

menjingkirkan diri itoe. 
Maka teranglah bahwa didalam 

zaman perang jang nampak djelas 

hendak merata keberbagai-bagai ge- 

langgang itoe, Indonesia kedoedoe- 

kannja tidak aman. Lg 

Persiapan2 pendjagaan negeri soe- 

dah dimoelai. tetapi djika dihitoeng- 
an disesoeai- — hitoeng: didjoemlah 

kan, persedisan alat-alat pembelaan 

negeri masih sangat djaoeh dari 

mentjoekoepi, lebih-lebih angkatan 

Iaoetnja, padahal angkatan laoet 

itoelah jang lebih penting dari la- 

in-lain angkatan, karena Indonesia 

Ini terdiri dari berbagai-bagai poe- 

lesu, dan semoeanja... bertepi, se- 

hingga semoea soedoet mestinja 

didiaga oleh angkatan laoet. 

Dengan tiga boeah kruiser sa- 

dja, terang tidak tjoekoep, sedang 

hendak membanjakkan kapal-perang 
tidak ada orangnja jang tjakap 

' #mengemoedikan, berkah . . .sedikit 
MI anak-negeri diadjar berperang 

/-yan diadjar membela negeri. 

Ka Oentoek mendatangkan bangsa 

| Belanda segenapnja tentoeta' dapat 
dan mendatangkan bahaja bagi ne- 

/ geri Belanda sendiri. : 

Kini,. .. nasi soedah mendjadi 

boeboer, tentara memang koerang 

Hendak sekoenjoeng2 ditambah ser- 

dadoe atauanak kelasi terang te- 

rang tidak moengkin lagi, ketjoeali 

djika segenap bangsa, ra'jat anak 

negeri segenapnja serantak ikoet 
membela negerinja, jang . - » . mem- 
bela negeri ini djoega masih perloe 
diadjar djoega. - 

Segala-galanja koerang, boekan 

hanja alat2, tetapi biajapoen koe- 
rang djika hendak memperloeaskan 

tentara angkatan laoet misalnja. 

Dinegeri Belanda dahoeloe soedah 
ditentoekan anggaran belandja hoe- 

at 1940, dimana antara lain lain di 

tentoekan osang sedjoemlah 1'/, 
miljoen roepiah boeat belandja Ma- 
rine dinegeri ini. 

Betapa belandja itoe berhoeboeng 
dengan adanja bahaja pada dewasa 

ini ? La Dk aa 

Ditambah ? 
Tidak. 
Menceroet verbeteringsnota, ia 

boekan ditambah, tetapi dikoerangi 
mendjadi 5 miljoen sadja. 

Kasian Indonesia. 
Belandja boeat mendjaga negeri 

dikoerangi, tetapi hak oentoek me- 
ngoeroes diridan membela diri sen- 
diripoen beloem ada. . 
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berhentg 

Nae ernp enam 

Roes-Lithauen 

ngan 8 boeah pesawat. 

Kemenangan perdjoeangan Peranjjis didjoemlah 

- Pengoemoeman dalam ,,Petit Rarisien" 

Reuter dari Raris 3 Oct. mengabarkan hasil2 penting 

djoeangan strategisch, jang sampai 

akan mendoedoeki roemah-roemah 

mesin, jang sebagai didapati djoega seperti di Verdun doeloe. 

Menteri loear negeri Lithauen terbang ke Moskou 
Transocean dari Kaunas 8 Oct. mengabarkan, bahwa menteri 

oeroesan loear negeri Lithauen, Urbsys, pagi itoe dengan “mesin 

terbang telah menoedjoe ke Moskou, dengan diantarkan olah be- 

berapa pegawai tinggi dalam kementerian Icear negeri. 

Menteri Lithauen ini dioendang dengan special oleh pemerin- 

tah Roes ke Moskou, dan akan berhenti doeloe di Riga. . 

Spanjol takoet akan penga 
roeh Roes di Eropah 

Urbsys tiba di Moskou 
Transocean dari Moskou 3 

Oct. mengabarkan, bahwa men 

teri Urbsys dari Lithauen telah 

tiba dilapangan penerbangan pa 

da dj 5,30 sore dengan diantar 

kan oieh ambassadeur Lithsuen 

di Moskou, dr. Natkevicius. Dila 

panganitoe ia disambost oleh be 

berapa pembesar Roes. 
Yi 

u Saracoglu menoenggoe dja- 
wab dari ankara 

Reuter dari Moskou 3 Oct. me- 

ngabarkan, bahwa menteri oeroesan 

loear negeri Turki, Saracoglu, masih 

mencenggoe djawab dari Angkara, 

berhoeboeng dengan rapportnja hari 

Minggoe jl. jang mengenai pembi- 

tjaraan dengan Stalin dengan Molo 

toff. Kira-kira akan tinggal di Paris 

barang 4 atau 5 hari. 

Ciano kembali dari Berlin 

Transocean dari Rome 3 October 

mengabarkan, bahwa graaf Ciano, 

menteri Iloear negeri Itali, telah 

kembali pagi itoe dengan sepoer 

extra dari Berlin. Ia laloe menoe- 

djos dengan segera ke Palazzo Vene 

zia, perloe centoek memberikan rap- 

port kepada Mussolini tentang pem 

bitjaraan dengan Hitler. 

Mussolini menerima Badoglio 

Reuter dari Londen 3 Oct. menga 

barkan, bahwa Mussolini menerima 

Badoglio, sep generale staf. Musso- 

lini mendengarkan rapportnja jang 

mengenai perlengkapan pekerdjaan2 

pembelaan pantai Itali dan menge- 

palai sidang menteri-menteri, jang 

membitjarakan soal kementerian 

dalam negeri, ekonomi dan ke- 

oeangan. 

Doeta militer Turki tiba di 
Londen 2 

Reuter dari Londen 8 Oct. 
mengabarkan, bahwa doeta mi- 

liter Toerki, dibawah pimpinan 

djenderal Orbay, telah tiba di- 
station Waterloo, dengan di- 

samboet oleh laksamana pepe- 

rangan, lord Birdwood, jang 
dalam perang doenia jl. mem-   beri kommando kepada pasoe- 

kan Inggeris di Gallipoli. 

  

Inggeris-Turki : membitjarakan “mas'alah 
militer 

  

Masing2 pasoekan dimedan barat sama giainja 
Reuter dari Paris, 3 Oct. mengabarkan tentang siaran makloe- 

mat pagi jang menerangkan, bahwa dimalam jang laloe dikedoea 

belah fihak nampak patroeli dengan hebatnja. 

Tetapi serangan fihak Djerman dapat ditolak kembali ketimoer 

dekat soengai Moesel dan daerah Saar. 

Dalam pada itos kedoea artillerie sama giatnja didistrik2 Itoe. 

Djoemlah pesawat Djerman jang roentoeh 

Reuter dari Paris 3 Oct. mengabarkan tentang pengoemosman opi- 

sil, bahwa djoemlah pesawat terbang Djerman jang ikoet- bertempoer 

dan djatoeh ditembak ada 24 bosah sedang fihak Perantjis kehila- 

di medan barat, jang didjoemlah oleh ahli militer dalam &.x 

Parisien“, jang menerangkan, bahwa Perantjis dapat meni oekkan 

daerah Djerman sedjoemlah Lk. 100.000 acre. Dan djoega sebagian be 

sar dari bagian? depan Siegfridlinie, jang goenanja oentoek memper 

tahankan serangan dari fihak Maginotlinie. 

Dalam waktos ini meriam2 Djerman tidak berdaja terhadap pe- 

kerdjaan2 peribelaan Maginotlinie. Kalau misalnja fihak moesoeh me 

ngadakan serangan jang besar2an, maka tentoelah akan bisa madjoe 

dan fihak Perantjis moengkin oendoer. Dengan ini maka moesoeh 

Perdjandjian Lithauen-Roes saling menolong “ 
Havas dari Kaunas 3 Oct. mengabarkan, bahwa sepandjang 

soember jang lajak dipertjaja, tidak lama lagi Lithauen akan me- 

ngadakan persetoedjoean saling menolong dengan pemerintah Roes. 

Paris-Londen tak 'takoet sikap Berlin- | 

Moskou! kata Chamberlain k 

   
berdjandji saling menolong 

3 

aka 
   

  

alam per- 
kini didapati oleh fihak PF tjis 

&. ,,Petit 

petak, jang baroe sadja didi 

rikan: Moesoeh akan tentos mengalami pembelaan dengan sendjata j 

ai 
» s5 

Doeta itos roepanja dengan 
lekas akan mengadakan pembi- 
tjaraan? soal mas'alah militer, 
jang goena Inggeris dan Turki 
mempoenjai arti sama penting- 

sa 

10 ceni 
  

Redactie: 

Kantoor: 

  

Franco takoet akan penga- 
roeh Moskou 

Reuter dari Madrid 3 Oct. 
mengabarkan, bahwa djenderal 
Franco telah memberikan izin 
kepada wakil doea boeah soerat 
kabar jang besar, oentoek meng 
interpioe dia. Ia menerang : 

ikan, bahwa Franco mempoe- 
njai anggapan jang berat, ka 
lau Roes masoek ke Eropah. 
Dalam waktoe- ini mesti sele- 
kas-lekasnja didapati perse- 
toedjoean tentang pertanjaan, 
bagaimana djalannja oentoek 
mentjegah bahaja jang lebih 
besar lagi.     
  

. mengatakan antara lain: 

“Ya sendiri tak bisa mengetahocei,   nja. 

  

Kungoatow dikepeeng . 

| Isi rentjana perdamalan Hitler. 

Tokio, 3 Oct. (Domeij: 
Tilgram speciaai dari Londen jang 

dikirimkan kepada ..Japan Times" 
mewartakan, bahwa dari soember2 
netral jang lajak dipertjajadidengar 
kabar, bahwa rentjana perdamaian 
dari Hitler itoe moengkin akan ber 
isi oesaha oentoek mendirikan kera 
djaan Tsecho-Slowakija jang lebih 
ketjil, dan hal ini adalah sebagai 
Kana seepaja oesoel itoe disetoe 

Selandjoetnja ditambah poela oleh 
tilgram terseboet, bahwa beberapa 
orang orang pandai meramalkan, 
bahwa Hitler itos ta” dapat mem 
pertahan kedoedoekannja, ketjoeali 

hasi! menghentikan Communisme 
jang kian hari kian meloeas di 
Djerman. 

Poen ditegaskan poela, bahwa 
kacem Communist telah menggan- 
tikan Nazi dibeberapa paberik2. 

Pasoekan2 Tionghoa moelai me 
njerang lagi 

Chungking, 3 Oct. (Reuter): 
Keadaan di Changhsa soedah da 

pat diperbaiki lagi, setelah pehak 
Tionghoa melakoekan perlawanan 
jang hebat jang dimoelai pada tg.1 
October jbl, ketika pasoekan2 Tiong 
hoa jang berkasempoel di pegoenoe- 
ngan sebelah Timoer-Lacet dari 
Charighaa telah .melakoekan peria   

Mn An aa KR 

djika dalam doea boelan ini ia ber|P” 

Keterangan Chamberlain dalam 
Lagerbuis jang penceh. 

Reuter dari Londen 3 Oct. me 
ngabarkan, bahwa Chamberlain 
telah memberikan keterangan 
minggoean dalam Lagerhuis jang 
penoeh dengan pendengarnja. Ke- 
terangan itoe me situasi 
internasional. Dengan menjindir 
perdjandjian Roes-Djerman ia 

.Saja tidak pertjaja, bahwa 
Djerman akan bisa beroebah sikap 
nja melihat kedjadian2 jang soe- 
dah laioe ini. Menilik sikap Roes 
dan Djerman itoe kita tidak bisa 
berboeat lain dari pada jang soe- 
dah kita perboeat, jaitoe menjiap- 
kan segala soember tenaga kera- 
djaan Inggeris osntoek melan- 
djoetkan parang dengan sempoer- 
na. 

Kalimat2 dalam keterangan 
Roes dan Djerman itoe soal ha- 
bisnja perang, masih baloem nja 
ta terang. Tetapi disamping me- 
madjoekan oesoel damai itoe nam 
pak djoega terselip antjaman, ka 
lau vesoel itoe tidak diterima. Sa 

matjam oesoel jang tiap waktoe 
moengkin dimadjoekan. Tetapi sa 
ja bisa mendjamin, bahwa tidak 
ada satoe antjaman bagaimana 
poen roepanja, akan bisa meng- 

gagalkan maksoed dan niat Peran 
fjis dan Inggeris. Pertjobaan oen 
toek meletakkan sebabnja perang 
ini dilain bagian mesti ditolak, 
hal ini adalah terletak pada me- 

2 lembar, | Lossenummer | 

Penerbit: 

Higenaar: R, H. O, DJOENAEDI 

mang 

Drukkerij ,, PEMANDANGAN” 

1440 WI. Administratie 1810 WI. 
sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C, — 612 WL 

Senen 107, Batavia-Centrum 
Tarief Advertentie, keterangan kepada 

Administratie. 

reka jang menjetoedjoei serangan. 
Pertanggoengan2 dari Djerman 

tidak tjoekoep dan diwaktoe jang 
lampau terlaloe banjak jang di 
moengkirinja. 
Manakala ossoei2 damai itoe be 

toel2 akan dimadjoekan, maka oe 
80el2 itoe akan diselidiki dengan 

. tjarajang soedah saja katakan. 
Tetapi praktek jang kediam tidak 
akan kita loeloeskan". 

Setelah ini maka Chamberlain 
memberikan pemandangan ming- 
gosannja, : 

Colija mendjadi ketoea Centraai Ce 
mite Anti.Revolutionaire-Kies- 

Vereeniging-vereeniging 

Amsterdam, 3 Oct. (ANP.): 

»Standaard“ mewartakan, bahwa 
Colijn moelai tanggal 2 “October jg 
baroe lalos soedah mendjadi Hoofd 
redacteur dalam osroesan politisk 
lagi dan ketika itoe telah memegang 
djabatan poela sebagai ketoea dari 
Centraal Comite Anti Revolutionsire 
Kiesvereeniging2 dengan directe par 
tijleiding. : 

  

Pasoekan pisoekan Roesian 
masoek daerah Sinkiang 

New-York, 3 Oct. jReu- 
ter): Correspondent,,New- York 
Times“ jang ada di Shanghai 
mewartakan, bahwa menoeroet 
berita berita jang diterima di 
Shanghai, sedjak timboeinja 
perloetjoetan sendjata antara 
Roeslan dan Djepang itoe, ada 
beberapa tjabang besar besar 
dari pasoekan pasoekan Rces 
lan soedah masoek kedaerah 
Sinkiang. 

Selandjoetnja djoeroe bitjara 
di Tokio menerangkan, bahwa 
walaupoen perloetjoetan sen 
djata itoe soedah dibentoek 
oleh Roeslan dan Djepang, ma 
ka dari sa'at itoe pehak Roes 
lan masih teroes meneroes me 
nambah banjakkan pasoekan 
pasoekannja, “tank #nja dan pe 
sawat pesawat terbangnija di 
provincie Nomonhan. 

Djoeroe bitjara dari Kemen 
terian Oeroesan Peperangan 
mewartakan, bahwa segenap 
djoemlah dari orang2 Djepang 
jang tiwas djiwanja, jang men 
dapat lIoeka dan djoega jang 
sakit ada 18 000 orang.       

—— ar 

  

wanan osmoem kepada sajap dari 
barisan Djepang jang bergerak 
madjoe kearah selatan. 

Barisan Djepang dihentikan 

Tilgram2 medan peperangan Ti- 
onghoa dari Hunan mewartakan, 
bahwa pasoekan2 Tionghoa itos ti- 
dak hanja berhasil menghentikan 
barisan Djepang, ketika pasoekan? 
Djepang itoe soedah mendekati iboe 
kota Hunan, tetapi telah berhasil 
djoega merampas kembali beberapa 
desa-desa jang strategisch dan 1g 
penting djoega jang letaknja didja 
lanan raja sebelah Timoer-Laoet 
dari kota Changhsa. 

Tilgram2 Tionghoa menambah 
poela dengan keterangan, bahwa 

nglima2 besar dari militer Tiong- 

hoa sendiri telah memimpin sera- 

ngan? dimedan peperangan ini. 

Aksi oedara Tionghoa di Hankow 

Dari Londen diwartakan, bah 
wa menoeroet berita berita jang 
diterima disana, pehak Tionghoa 

boeat pertama kali, sedjak Hankow 

didondoeki oleh pehak Djepang, dja 

di soedah satos tahoen jang laloe, 

telah melakoekan aksi oedara dia- 
tas kota Hankow itoe. 

Sembilan boeah pesawat terbang 
Tionghoa jang telah terbang seting 
gi2nja Itoe soedah mendjatoehkan 

6 boetir bom kepada kota Hankow   itoe, sehingga menghantjoerkan 
tank jang berisi minjak. 

  

    

Pasoekan Tionghoa moelai beraksi hebat 

Hankow diserang oleh pesawat Tionghoa Hankow diserang lagi 

Hankow, 3 Oct. (Domeij: 
' Sembilan boeah pesawat-terbang 
Tionghoa ini hari pada djam 2,30 
siang soedah melakoekan serangan 
kepada kota Hankow, dimana se- 
rangan2 terseboet disamboet dengan 
penembakan sehebat-hebatnja oleh 
meriam2 goena menembaki pesa- 
wat2 terbang. 

Sembilan boetir bom soedah didja 
toehkan pocela kepada seboeah kota 
jangletaknja diloear kota Hankow 
sebelah Barat, dimanaada 26 boeah 
peti jang berisi kaleng minjak ben- 
zine telah hantjoer sema sekali. 

Pesawat2 terbang jang terbang 
tingginja 6000 meter itoe sesocdah 
mendjatoehkan beberapa bom itoe, 
laloe teroes menghilang. 

Kun Gao Tow dikepoeng 

Shanghai,30ct. (Transoceanj 
Tentara Laoet Djepang mengoe- 
moemkan, bahwa ini hari telah di 
lakoeskan pengepoengan terhadap pe 
laboehan Tionghoa, Kun G3o Tow, 
jang letaknja 30 miji sebelah Selatan 
dari kota Wan Chow. Semoea kapal2 
jang ada dipelaboehan tsb. soedah 

diminta, soepaja sebeloem tg. 8 Oct. 
djam 8. malam meninggalkan kota 
Kun Gao Tow. 

Ambassadeur Inggeris bertolak ke 
Chungking 

Shanghai, 3 Oct. |Tr. Ocean) 
Ambassadeur Inggeris, Kerr 

Klark Kerr ini hari dengan me 
laloei Hongkong telah bertolak ke 
Chungking, dimana akan dilakoekan 
permoesjawaratan penting dengan 
Chiang Kai Shek.   Am 

seal 

Ae
 

Kel
as 

P
e
n
a
 

“T
au



   

   

      

dan 
ag 

    

  

  

Inggeris tidak maoe 

BERHORBOENG dengan timboel- 
nja niat Hitler hendak mema- 

djoekan oesoel damai, perdana Men 

beri: Inggeris, “Novia Samnknarn 'tian KPRBB akan mengadakan rapat memberi keterangan djelas disidang 
Lagerhuis. : 

Dari keterangan perdana menteri 
jang oeloeng itoe, terang, bahwa 
boekan lagi Polen jang mendjadi 
sebab2 timboelnja perang, tetapi yo 
koknja ialah bahwa... 
dan Perantjis tidak bisa tahan lagi 
melihat bahwa beberapa bangsa2 
senantiasa terpaksa mengadakan 
mobilisasi pasoekan-pasoekannja, 
oentoek membela kemerdekaan dan 
oentoek . . . mengoerbankan kemer 
dekaannja. 

Demikianlah oedjarnja antara lain 
lain. PEN 

Kalau sebab-sebab itoe bisa dile- 
njapkan, Inggeris dan Perantjis 
soeka damai. 

Wel, dengan pernjataan itoe boleh 
dibilang, bahwa sekarang soedah 
agak beroebah lagi sikap ris— 
Perantjis, tidak lagi hendak mero- 
bohkan kekoeasaan Nezi, melainkan 
asal sebab-sebab diatas bisa hilang, 
Chamberlain soedah maoe. 

Dengan perkataan Chamberlain 
itoe, kita laloe mempoenjai paham, 
bahwa niat... hendak merobohkan 
kekoeasaan Nazi soedah lenjap kem- 
bali : 

Sebaliknja, poen os80el2 Hitler - - 
althans djika benar apa jang dibe- 
ritakan kemari-- adalah sangat 
gandjil pada perasaan pehak lawan, 
karena Hitler seakan-akan minta 
soepaja semoea kepala negeri dise- 
loeroeh Eropah menoeroet kehen- 
daknja. : 

Itoe tidak mengherankan, karena 
memang soedah toedjoean diktatitur 
jang demikian itoe. 
Roepanja Hitler memang berniat 

hendak mentjiptakan Gaboengan se 
loeroeh Eropah, seperti zamannja 

. Napoleon. 
aa 

Samentara itoe makin lama makin 
baik djoega hasil oesaha Roeslan. 
Boekan hanja Estland dapat diikat 
nja, tetapi Letland dan Lithauen 
sosdah poela ada dibawah penga- 
roeh Sovjet Roeslan. 

Poen dengan soal Balkan, makin 
lama makin njata hasil negeri Bi- 
roecang itoe, sehingga sekarang ini 
soedah djelas, bahwa perdjalanan (2 
menteri Tcerki, Saracoglu, -ialah 
atas nama semoea negeri Balkan 

Dengan itoe,...... , Roeslan jang 
doeloe terpentjil sendirian, apa lagi 
pada waktoe ramai-ramainja di 
Muenchen, sekarang soedah mere- 
boet kekoesasaannja kembali. Ia 
mempoenjai pangkalan koeat. di 
Eropah sebelah oetara dan sebelah 
selatan, 

& 

Dalam pada itoe, ja'ni sementara 
ia sosdah bisa mendapat kedosdoe 
kan baik didekat Lsostan Tengah 
itos (dari Lsoetam Hitam melalosi 
Dardaneilenj, maka datang berita jg 
mengedjoetkan orang Tokio, bahwa 
pasoekan pasoekan Roeslan sangat 
Naa diperpoesatkan di Sin 

ang. 

Pemoesatan ini ialah katanja, di 
lakoekan ijoega, padahal antara 
Djepang dengan Roeslan soedah di 
adakan pemberhentian sendjata. 

Bagi orang jang agak teliti, ge 
rak gerik Rosslan itos bisa ditafs'r 
kan sebagai langkah jang mempoe 
njai berbagai bagai kemoergkinan 

Boekan hanja di Sinkiang, tetapi 
diprovirci Nomonhan, poesat perta 
roengan Djepang-Roeslan bsroe2 ini, 
djoega ternjata Roeslan memperpoe 
satkan tank dan pesawat terbang 
jang loear biasa banjaknja. 

Kita henja menghadapi pertanja- 
an: 

Hendak diarahkan kemanakah 
persiapan loear biasa itoe ? 

Kearah Djepangkah atau kearah 
lain, sebab sesoedah Roeslan dengan 
mempoenjai pangkalan di Toerki 
dan di Sinkiang |Toerkistan) itoe 
moedah poela bergerak keselatan ke 
arah... India 

Tidak heran, bahwa Gandhi akan 
segera terdengar soearanja, m 
kin menoentoet hak India jang sem 
poerra keloeasannja. 

A. Tj. 
mean 

'afdeeling Bat.-C. 1. Pensioen Bank, 

“He klasse: 

  

Rapat tiga perkoempoelan 

Besok hari Minggoe 8 Oct. PPB: 

»Jacatra“ dan perkoempoelan kema 

bertempat di Clubhuis Indonesia, 
Kramat 158 dan dimoelai djam 8 

pagi. | 
Agenda: : 

P3. Bi - 
1. Remboekaan dan berita Bestuur. 
2. Membatja dan mengesahkan 

notulen rapat anggauta jtl: 
3. Membitjarakan voorstel? jang. 

diterima dari HB dan menerima 
Vvoorstel-voorstel dari anggauta oen 
toek Congres jang akan diadakan 
di Djokjakarta dalam boslan Novem 
ber '39 (Congres ke 3). 
“4 Memilih ocetoesan jang akan 
mengoendjoengi Congres. 

' 5. Pertanjaan keliling. 
Pauzs 

II. pensicen bank ,,/Jacatra" 

1. Remboekaan dan “berita Bes: 
tuur. ea 

2. Membatja dan mengesahkan 
Notulen Rapat anggauta jang telah 
laloe. 

ri anggauta oentoek disampaikan 
kepada Rapat tahoenan jarg akan 

November 1939 tempat di Djokja- 
karta. 

4. Pertanjaan keliling. 

UI. perkoemposzlian kematian 
KE. P.B. B. 

1. Pemboekaan dan berita Bes- 
tuur. 

2. Membatja dan mengesahkan 
Notulen Rapat anggauta jang telah 
laloe. 

3. Minta kepoetoesan Rapat terha 
dapadanja Perkoempoelan Kemati- 
an K.P.B.B. 

4. Pertanjaan keliling. 
mapan 

Centraal Comite Crisis 
Boeroeh Asia 

Rapat 8 Oct. 39 diclub- 
huis BAP, Petjenongan. 

Djakarta telah didirikan Centraal 
omite Crisis Boeroeh Asia, jang 

bermaksoed: menjelesaikan kesoesa 
han2 jang timboel oleh karena ada 
nja krisis pepsrangan bagi kaoem 
bekerdja. Sampai hari ini telah ada 
20 Sarekat Sekerdja jg telah meng 

2 diri dalam Centraal Co 
mite ini. Pada hari Djoem'at malam 
Saptce tg. 6/7. Oct. '39, Centraal Co 
mite Bosroeh Asia ini akan melang 
soengkan rapat anggautanja bertem 
pat di Ciubhuis BAP, Petjenongan 
ho. 33, BtC.— .- 

ma — 4 

Pertemoean Indonesia Moeda 
Ressort Djatinegara 

Malam Minggoe7/3 Oct. 
Nanti malam Minggos depan, In- 

donesia Moeda ressort Djatinegara 
akan mengadakan malam pertemoe 
an dengan dimoelai djam 8 malam. 
bertempat digedoeng T3. Djatinega 
ra. Perloenja oentoek lebih merapat 
kan perhoebosngan keanggautaan. 

BT.A. competitie programma 

“TOctober 1939 
le klasse: : 23 

Keep Smiling 1 — Bankal1 
(Manggarai) 

80ctober 1939. - 

JTA. 1 — Minahasa 1 (Gg. Chau- 
lan 

PTC. 1 — BRC.1 (voortz.| (Pe- 
: gangsaan 017j 

Khwai Lo 1 — Chung Hua 1 
.(Krekot 2.AJ 

Res. leki. A.: 
STC. 1 — STH. 1 (voortzj (Def. 

Le Nak hj) 
All White 1 — PTC, 2 (Petak 

: Sinkianj 

Res. le kl. B.: Black & Yellow 1 
—S. Y.M.A. (voortz) (Ramboetan 
weg) 4 
Rade 1—Minahasa 2 (Gg.: To- 

- apekong) 
“G,T.C. 1—-Mattenkloppers 1 (Pe- 

todjo Oedik) 
2eklasse A.: Kastern 1—White 

Bird 1 (Petak Sinkian) 
20 klasse B: S Y.M.A.2—Uni 

on 1|Def. v/d Bosch) 
M.T.C. 1-C RC.1 Pe 

- GI 

3eklasse C: Rex 1—M.T.C.2 
(Ramboetanwegj | 

sesaYeikan   

Ipendjoeal 

3. Menerima voorstel-voorstel da |: 

diadakan pada tanggal 24 dan 25): 

»Antara“ mengabarkan, bahwa di | 

  

Ketjilakaan mobil brandweer 
terbalik 

Satoe djiwa melajang 
banjak jang parah. 

Kemaren sore djam 345 pendoe- 
doek kampoeng Tanah Rendah- Ta 
nah Abang Heuvel dan sekitarnja, 
mendadak mendjadi terperandjat 
oleh sesosatoe ketjilakaan jang he 
bat dan mengerikan, dimana satoe 
moebil Brandweer: jang datangnja 
dari sebelah Oetara hendak ke Sela 
tan, telah terbalik dengantjara jang 
dahsjat sekali. 

Bagaimana djadi terbalik ? 
. Menveroet kata orang jang meli- 
hatnja, walsupoen keterangan mere 
ka seorang dergan jang lain ada 
bersalahan, poen ada poela jang me 
nambah nambahkannja, tapi stas 
penjelidikan kita jang soedah lebih 
doeloe mengambil soeara jang ter- 
banjak, kita dapat katakan, bahwa 
diwaktoe moebil Brandweer itoe da 
ri Oetara lari dengan kentjangnja, 
tiba tiba ditikoengan Tanah Rendah 
Tanah Abang Heuvel, seorang pen 
djoeal roti jang bersepeda agak me 
rintangi djalan raja, sehingga ka 
renanja, agar djangan menambrak 

roti itoe, #oepir dari 
brandweer telah meekorkan stirnja 
kekiri (atau dengan perkataan soe 
pir-boeang kekiri) ....tapi ...apa 
malang diwaktos itoe moebil tersa 
boet mendjadi terselip dan karena 
kerasnja lari, moebil terseboet men 
djadi terdjoengkir dan terbalik se- 
hingga ke djalan listrik. | 

Satoe djiwa melajang dan ba 
njak jang parah 

Setelah moebil itoe terdjoengkir, 
para pegawai jang berada diatas 
nja soedah tentoe sadja mental, jg 
mana Satoe diantara mereka telah 
melajang djiwanja, sedang 4 orang 
mendapat loeka jang parah sekali, 
moengkin mengantjam djiwanja 
dan banjak lagi diantara mereka 
mendapat loeka-loeka berat. 

ma. terkena ketjilakaan itoe 
gi 

Poen dapat diberitakan posia, oleh 
barena ditempat ketjilakaan itoe 
ada beberapa orang jang sedang 
berdjosalan, maka satoe diantara 
mereka, katanja toekang roti, telah 
kena kesambar dan mendapat loeka 
loeka djoega. dan.... lagi seoran 
pembersih roempoet dari djalantram 
telah terkena poela dan mendapat 
loeka. : 

Apa "sebabnja Brandweer keloe 
ar Pada kebakaran? ?? 
Menoeroet penjelidikan jang kita 

lakoekan, disini dapat kita toetser- 
kan apa sebabnja Brandweer keloear 
dan membawa ketjilakaan itoe 
Djam 330 Brandweer di Petodjo 

menerima telephone dari seorang 
Tionghoa jang berkedoekan di Karet 
jang ada bahaja di kp. tsb, dengan 
lantas seterimanja telephone tsb. 1 
moebil berangkat lebih hadoeloe, ke 
moedian jang kedoea menjoesoel, 
dan moebil jang kedoes inilah jang 
mengalami ketjilakaan jang maha 
rgari itos. 

mama 

Iboe tiri dipoekcel anaknja 
Sianak sakit otak 

Hari Senen siang jl. djam 1,30 di 
kampoeng Djati Petamboeran telah 
terdjadi pemoekoelan oleh seorang 
anak tifi kepada iboenja. Anak tiri 
jang beroemoer 30 tahoen ini na- 
manja Didi. Ketika bapaknja tidak 
ada dan jang diroemah tjoema iboe 
tirinja bersama kemenakannja, ma- 

tahoe. 
Waktoe ia menanjakan kepada 

iboe tirinja itoe, dan mendapat dja- 
wab demikian ini, maka dengan me 
ngambil sebatang besi, ix memoekoel 
iboe' tirinja, hingga kena djidatnja 
diatas mata. Iapoen melarikan diri, 
dan oentoengnja tertangkap djoega, 

l|dan diangkoet kepolisi Paalmerah. 
Dalam pada itoe iboenja diang- 

kost ke CB Z, 
Sebetosinja Didi itoe soedah agak 

lama mendapot sakit otak, hingga 
| perloe oentoek diperiksa dalam roe- 
mah sakit soepaja semboeh. (M. St.) 

“Ada'apa di Karet ? 
“Kemaren hoedjan jang agak lebat 
dan angin menioep dengan hebatnja. 
Setelah hoedjan berhenti dan angin 
BN Pan Lama 3,30 k.l 

hon kelapa dikampoeng' 
Karet roboh, dan rohohnja menim- 
pa kawat listrik dan menjebabkan 
terpantjarnja api (tentoe kalau les 
trik terkena keras ia akan menge-|' 
loearkan api). seorang Tionghoa 
katanja teroes menelepon kepada 
Brandweer, tapi sebenarnja tak ada 
kebakaran, tjoema pohon kela 
roboh menimpa kawat listrik, 

Sekaian berita walaupoen kata 
kata orang sangat berlebih Iebihan. 
(BAF )   wagon 

ka ia meminta sebatang potlot. Te- | be 
tapi kedoea orang itostak ada jang | 

  

Perkara madat gelap dimoeka 
Landraad 

Seharga f 40.000 
Hari Selasa pagi-pagi tg 2 Octo- 

ber, Landraad Betawi "memeriksa 
perkara seorang-orang Tionghoa, 
bernama Tji Tjang Hoej, importeur 
di Betawi. 
Terdakwa dalam boelan November 

19338 mentjoba menjeloendoep madat 
gelap seharga f 40.000. Madat ini 
diangkoet oleh kapal ,,Tjikembang", 
dan terdakwa berhasil mendaratkan 
madat itoe didalam satoe atau le- 
bih dari satos peti. 
Ssorang pagawai pabean menge 

tahosci perbosatan ini, dan dengan 
lekas ia memberi tahcekan polisi 
tentang hal ini. 

Dalam peperiksaan hakim, ter 
dakwa menjangkal toedoehan atas 
dirinja. Setelah keterangan pegawai 
pabean jang bersangkoetan  dide 
ngar, maka perkara ini berhosboeng 
dengan masih ada- lagi beberapa 
saksi jang haroes: didengar kete 
rangannja, haroes dioendoerkan 
sampai tanggal 25 November jad 
(Anetal, 

Lae 

Kapal ,,Tabintas. 
Kapal ,,Tabintas, jang dalam per 

djalanannja ke Neneri Belanda, ke 
marin sampai Ji Genua. (Aneta). 

sai H9 mom 

Pasar Indonesia kekoerangan: 
kapas ? 

Orang tentoe mengarti, kalau pada 
waktoe sekarang ini barang2 made 
in Germany tidak lagi bisa didatang 
kan seperti biasa. Diantaranja kacem 
importeurs ada jang berpendapatan, 
bahwa atas barang2 tsb. boleh di 
bilang hampir tidak bisa didapat 
lagi dan tidak akan bakal bisa di 
dapat lagi, althans dalam kegenti- 
ngan seperti sekarang ini. 
'Selainnja dari pada obat2 patent 

jang biasa datang dari Duitschland, 
poen kapas moelai dirasa sangat 
koerang dalam kalangan kaoem im 
porteurs, sedang barang itoe jang 
keloearan Europa ada disoekai oleh 
sebagian besar golongan consumen- 
ten daripada keloearan lain negeri, 
moga harganja ada lebih ting- 

Berhoeboeng dengan moengkinnja 
roemah2 obat nanti kehabisan Voor- 
raad kapas, maka pada sekarang 
ini roepanja orang lagi menimbang, 

g |kapas kelosaran mana jang akan 
didatangkan, meskipoen dari Japan 
sekalipoen, tidak djoega mendjadi 
goeatoe halangan kabarnja, mengi- 
ngat Indonesia tidak dan beloem 
mempoenjai industrie2. jang -bisa 
membikin productie kapas. - 
Kapas terbikin dan berasal dari 

pada kapoek jang pembatja dapat- 
kan dalam ini negeri. Kapoek Indo 
nesia haroes berlajar terlebih doeloe 
ke loear negeri, baros nanti kembali 
lagi beroepa kapas. (A. Hamid). 

Aj 

Ketjilikaan mobil 
Hari Selasa pagi kira kira djam 9 

di Priokweg di Betawi terdjadi 2 boe 
ah ketjilakaan mobil, 

Delam ketjilakaan psrtama jeng 
Gjadi korban seorang boemi-poetera. 
Ia menjebrang djalan dengan tidak 
melihat lagi kekanan atau kekiri, 
sehingga dilanggar olah seboeah mo 
bil partikoelir, jang datang dariarah 
Priok. 

Jang menjetir mobil itoe masih 
mentjoba menghindarkan toebroe- 
kan dengan ngeren mobilnja, tetapi 
orang jang koerang hati hati itoe ke 
naterlanggar djoega-oleh lampoe de 
pan, dan haroes diangkoet ke C.B.Z 
aga loeka jang tidak seberapa 

rat. 
Ketjilakaan jang kedoea jaitoe me 

ngenai diri seorang serdadoe Mena 
do. Orang ini lagi doedoek diatas se 
boeah :mobil pengangkoet: militer, 
jang sedang dipakai mengangkoet 
militer. 

Mobil militer ini dengan tiba tiba 
haroes direm oleh karena dihada- 
pannja-ada berdjalan seboeah mo- 
bil. Akibat ngerem dengan tiba tiba 
ini jaitoe djatoehnja serdadoe ter- 
seboet dengan bangkoe2nja jangia 
doedoski. 3 

Orang militer ini djatoeh keatas 

roesan depan. 
| Sangat mengherankan, orang ini 
idak mendapat loeka berat. Dengan 
loeka jang &nteng sekali ditangan- 
ja ja diangkoet ke roemah sakit 
militer. (Aneta). 4 

mw Yaar 1 

Kapal ,,Oranje“ di Priok 
Banjak jang memper- 
saksikan. 

| Aneta mengabarkan, bahwa kapal 
»Oranje" telah berlaboeh di Priok 
dengan banjak jang memperhatikan 
'hingga dipelaboshan berderek2 moe 

pa|bil jang berbaris, kepoenjaan kala- 
.Ingan2 pembesar dikota ini, jg men 
njamboet orang2 dari familienja jg 
kembali dari Eropah karena kea-   
idaan internasional ini. 

sa damus 

  

spatbord kanan dari seboeah mobil | -. 
pengangkoet, jang datang dari djoe| 
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Perajaan Dinijah-school Poeteri 
Malam Selasa 2 Oct. Dinijjah- 

school Poeteri telah mengadakan 
pertemoean oentoek merajakan ber 
dirinja 15 tahoen, bertempat dige- 
doeng R.P.M. Stoviaweg dan dimoe 
lai k.h djam 8. 

Setelah ketoea Comite, t. Agoes 
Salim, memboeka rapat dengan mem 
batja Alfatichah, njonja H. Bgd. 
Dahlan Abdullah berpidato tentang 
Rkj. Rahmah el Junusijjah dalam 
pergacelan oemoem. Ia tidak mem 
beda-beda satoe sama lain. Ia ber 
gaoel dengan kaoem rendahan, me- 
nengah dan tinggi. 
Tentang  riwajat Dinijjah school. 

Poeteri dibentangkan oleh njonja 
Halimah. Chalib Spreekster menga 
takan, sekolah Dinijjah bagian poe 
teri itoe didirikan pada Nov: 1923 
di Padang-Pandjang dengan 70 
orang. 

Anak sekolahnja tidak hanja anak 
jang berasal dari Minangkabau. te 
tapi djoega dari lain-lain tempat, 
misalnja dari seloeroeh poelau Soe-: 
matera, Djawa dan Tandjoerg. 
Dalam tahoen 19837 didirikan seko 

lah oentoek anak-anak jang dihari 
kemoedian mendjadi goeroe. 

Sebeloem. Rkj. Rahmah el Junusij- 
jah mentjapai jang setinggi itoe, ia 
menderita kesoekaran dan kesengsa 
raan. 
Dalam pauze diadakan djamoean 

dan minoeman dan didjoealnja boe 
pan perajaan 15 tahoen kepada hadi 
rin. 
“Sesoedah pauze njonja Ratna Tja- 

ja Joenoes naik mimbar oentoek: 
menerangkan tentang Islam dalam 
kalangan kaoem Iboe.. Antara pida 
tonja, ia mengatakan, bahwa kaoem 
iboe itoe tiang masjarakat. Seboeah 

madjoe . moendoernja . kacem iboe. 
Karena sedjak lahir sampai beroe 
moer 7 tahoen anak selaloe disam 
ping sang iboe. Bila sang iboe itoe 
tidak dapat didikan jang sempoerna, 
teroetama dalam ke Islaman, bagai 
mana ia dapat mendidik anak jang 
dihari kemoedian mendjadi orang 
jang baik2. 

Karena itoelsh Rkj. Rahmah el 
Junusijjah mendirikan sekolah jang 
hanja oentoek kaocoem perempoesan « 
sadja. Ia seringkali mengorbankan 
tenaganja oentoek menolong orang 
jang haroes ditolong. 

Pertemoean Ini djam sepoeloeh 
lebih sedikit ditoetoep dengan sela- 
mat. : 

“saka 
Bataviasche Verkesrs Maatschappij 

Pendapatan kotor dari dines tram 
boelan : September 1939. jaitoe : 
f£ 37922,91'/, terhadap f 42.713,73 
dalam boelan September 1933. Se- 
mendjak 1 Januari 1939 sampai 
September 1939 f 327.052,59'/, terha- 
dap f 316.679,27 selama 1 Januari 
1938 sampai September 1938. | Anetaj 

nj : 

. Tooneel Fatimah 
Dari t. H.M. Hoesin Alatas, voorz. 

Comite Tooneel Fatimah, kita me- 
nerima berita jang antara lain lain, 
bahwa tooneel itoe tetap bisa di 
langsoengkan pada tg. 7 Oct. '39 di 
Prinsenpark zaal 4, 

Soedah. banjak poeblik Tionghoa 
Indonesia dan Arab jang membeli 
kartjis lebih doeloe, karena tertarik 
oleh tjeritanja, poen hasilnja bosat 
amal. : 

Kita soedah menerima 
. Berita Oemoem. 

Berita Priangan jang terbit di 
Bandoeng, kini socdah “beroebah. 
nama mendjadi Berita Osmoem. Pim: 
pinan redaksi masih tetap dipegang 
oleh toean Bakrie Soeraatmadja, 
dan direktoert. Ali Ratman. Tjetak 
nja sedikit baroebah, meskipoen be 
sarnja lembaran tetap. Kita oetjap 
kan selamat hidoep! 

Pewarta Oemoem. 
Sebagai djoega telah disiarkan 

lebih doeloe Darmo Kondo di $olo 
berganti nama mendjadi Pewarta 
Oemoem. Direktoernja toean M. Boe 
tedjo dan hoofdredacteur toean S. 
Koesoemodirdjo, terbitnja doea lem 
bar, mengindjak tahoen pertama.   Landjoetlah oemoernja, 

“rm 

  

negeri madjoenja tergantoeng atas 

 



   

  

    
TJIBADAK 

  

Djawa Barat 

Rapat Oemosm Geriado 

Dilarang memb'tja- 
rakanpeperang-n di 

na as abarkan, bahwa 

$ ha Hari Ela tanygai 1 Oct," 39 
Gerindo tjabang Tjibadak telah 

mengadakan rapat oemoemnja ber- 
tempat digedong bioscoop “depan 

station $ S. Jang hadir. Lk. 500 

orang, wakil perhimpoenan, wakil 

R.I D. t. Mr. Djoemhana dengan 

stafnja, wakil pers lengkap. Djam 9 

agi rapat diboeka oleh ketoea t. 

Nata, setelih anak anak dibawah 
oemoer 18 tahoen diminta kelcear 

dan orang jang dianggap polisi di 

bawah oemoer disoeroeh keloear. 

Pimpinan memoelai pemboekaan de- 

ngan “memberikan pemandangan 

serba sedikit tentang kegentingan 

“internasional sekarang, dan ketika 

gpr. hendak meneroeskan pambitja- 

raannja tentang pertempoeran Djer- 

man Polonia, wakil P,I,D. mengetok 

dan melarang spr. oentoek membi- 

tjarakan (mengeritik) keadaan di 

Eropah sekarang. Pimpinan kemoe- 

dian mempersilahkan t. Adam 

Malik dari Djakarta oentoek me- 
ngoemoemkan poetoesan2 kongres 

ke II di Sriwidjaja, jang dilakoe- 

kan dengan doeloe menerang- 

kan, bahwa hari Minggoe itoe djoe- 

| ga, Gapi dan Gsrindo di Djakarta 

dipersila 
“Gerindod 

sama mengadakan rapat oemoem, 

hingga pembitjara tidak banjak 

g bisa datang dari Djakarta. 

Laloe t. S. Tjipto Ori Buni 
persilahkan menerangkan tentan: 

oesaha sarekat tani dalam bahasa 
Soenda dan menerangkan, perloenja 

kaoem tani berorganisasi. Boeat 

kedoea kalinja t. Adam Malik di 
poela oentoek mene- 

kan soal Barisan Remoeda 

Gerindo, dengan keterangan pemoe- 

da Indonesia doeloe, sekarang dan 

sampai kepada Barisan Remoeda 

“Garindo dengan menjeroekan soepa- 

ja di Tjibadak segeralah pemoeda2 
nja masoek dalam Barisan Remoeda 

Gerindo jang akan didirikan. . 
Kemoedian t. A. K. dari Djakarta 

ahkan membitjarakan so'al 
engan Gapi. S»s0edah sprs| 

menerangkan riwajat beberapa ba- 

dan pergaboengan politik hingga 

sekarang dan sebabnja Garindo 

masoek dalam Gapi, spr. njatakan 

poela bahwa pada hari itoe di Dja| 

karta pada pertama kali Gapi me 

ngadakan rapat oemoem oentoak 

menjatakan pengharapan ra'jat 
menghendaki adanja parlement In 
donesia. Selesai pembitjaraan2 se 

mosa, maka kepada hadirin -diberi 
kan kesempatan centoek bertanja 

atau berbitjara. 
Kesempatan ini digoenakan oleh 

beberapa orang. antaranja oleh oe 
'9psan B.P. Gerindo Soekaboemi 
  

— Bedjarah dan arti hari Wuchang 

| )e-13 dari perkoempoel 

aa Pidato Kongsol Djen- 

deral Tiongkok 

Berhoeboeng dengan Dies Natalis 
an stoeden 

— #Fionghoa dikota ini, Ta Hsioh Sing 
Hui, maka nanti tg 10 boelan ini 
akan diadakan pertemoean, bertem 

ngnja, Kramat 124. . | pat digedoengnj 
Moelai djam 7 —8,30 malam de 

ngan resepsi. Satelah itoe diperde 

ngarkan pidato Kongsol Djenderal 

Tangan soal ,Sedjarah dan arti : 
hari Wuchang”. 

Kebonsereh tidak aman 

Orang menoelis : C5 
Kampoeng Kebonsereh, bilangan 

Pisangan, MrC.— moelai tidak aman 
lagi, oleh karena hampir tiap malam 
pendoedoek jang satoe didatangi 
pentjoeri, demikian djoega jang lain- 
nja bertoer : 
Terasi masih beloem hasil djoega 

malingnja itoe, meskipoen kadang2 
bisa m ngkoet satos dan Isinnja. 

Lain dari pada itoe poen antara 
djam 8—10 malam beberapa pen- 

doedoek roemahnja mendapat lem- 
paran batoe jang sampai memetjah 
kan atap. Tentoslah demikian ini di 
rapportkan kepada polisi. 

. Berhoeboeng dengan ini, maka per 
loelah fihak Jang berwadjib dengan 
lekas mengambil tindakan? jang se 
pantasnja. ta 

Instituut Journalistiek toetoep 

Nanti malam Instituut-Journalis- 
tiek tostoep. Barang siapa jang ber 
kepentingan harap ma'loemlah de- 
ngan ini. 

serena 

memaawn ar mean Lam Ama mun Psm na 

sospaja di Tjibadak segeralah ber- 
diri tjabang dar! Barisan Remoeda 
Geriado (B.PG). Beberapa orang 
lain bertanjsitentang ssbbanja Ge- 
rindo menerima kacem Indo dalam 
partainja. Boeat mendjawab parta- 
njaan itos t. Adam Malik madjos 
lagi kemoeka dan ketika menerang 
kan bahwa dalam masjarakat jang 

Isekarang djoega dikalangan bangsa 
Indonesia soedah ada perbedaan tji 
ta-tjita, karena pembedaan kepen 
tingan (disini PID- mengetok dan 
dilarang meneroeskan .perkatan de 
mikian. | Ar 

Spr. terosskan pembitjaraan de- 
ngan menerangkan bahwa Gerindo 
menerima sebagai termaksoed da- 
lam resolusi) kaoem peranakan, ka 
rena dalam masjarakat kaoem pera 
nakan sendiri Indonesia mereka me 
rasakan perbedaan kepentingan djoe 

ngetok dan selandjoetnja diperingat 
kan djikalau pembitjaraan diteroes 
kan demikian polisi akan memboe- 
barkan rapat oemoem terseboet.) 
Tosan Adam Malik karena merasa 
soedah tjoekoep menerangkan soal 
itos kembali doedoek ketempatnja. 
Dan t. A. K. Gani tampil poela oen- 
toek mendjawab pertanjaan2 selan 
djoetnja dengan memoecaskan. Ra- 
pat ditoetoep djam 12.30 siang. 

Doenias Taman Siswa 

Berhoeboeng dekatnja boelan 
Poeasa jang akan djatoeh kira2 
pada tanggal 14 October ja.d. ma 
ka nanti pada tanggal 12-13 Sept 
Taman Siswa tjabang Soekaboemi 
akan mengadakan malam perte- 
moean orang toea moerid dengan 
disadjikan chotbah2 dari: 

le. Ki Mangoensarkoro, ketoea 
oemoem Taman Siswa Djakarta. 

2e. Toean M. H. Thamrin jang 
mosngkin datang oentoek mengce- 
raikan: Onderwijs diloear negeri. 

3s. Tosan Soekardi ketosa Badan 
Penjokong jg sedang giat bekerdja 
oentoek mempertahankan oesaha 
bangsa dalam lapangan onderwijs. 

: Spa 

BOGOR ee 

Menaikkan harga dengan 2 
tidak beralasan 

Landrechter di Bogor beloem se- 
lesai dengan pemeriksaan orang jg 
menaikkan harga dengan tidak ber 
alasan, jang selalos bertambah ba- 
njaknja. : : & 

Hari Senin pagi-pagi jbl. diperiksa 
beberapa terdakwa dalam oeroesan 
menaikkan harga dengan tidak ber 
alasan. Ssorang terdakwa dibebas 
kan, dan jang lain dihoskoem denda 
besarnja dari f 10.— sampai f 60,— 

Jang didenda f 60.— ialah se- 
orang Tionghoa, jang soeka men- 
djocal kaleng minjak kelapa dan 
tanah jang kosong pada pabrik 
minjak, dan sesoedah tgl. 21 Sept. 
jbl. ia djoeal kalengnja dengan 
menaikkan harganja dengan 100 pCt 

C3 ““ YAneta). 

Tanah Seberang 

MINANGKABAU 

Mendirikan Filiaal. 

Pradata menoelis: 
Kita dapat kabar, bahwa Bank 

soed akan mengadakan filiaalnja di 
Manindjau. —. 
Poen djoemlah orang orang jang 

hendak masoek djadi anggotanja 

akan didirikan dan disjahkan, sam 

pai sekarang beloem lagi ditetap 

an. 
. Moedah moedahan sadja maksoed 
jang baik itoe lekas langsoeng, soe 

paja kedoedoskan kaoem saudagar 
di Manindjau dapat perbaikan. 

Akibat kegentingan internasional 

Dari segenap perdjoeros keadaan 
doenia Eropah tetap mendjadi per- 

hatian. Istimewa dalam daerah Mi- 
nangkabau. 

. 'Ketjil besar siboek ikoet membi- 
tjarakanrja. Orang2 jang doeloenja 

tak pernah membatja koran. di- 
waktos jang belakangan ini djadi 
sangat radjin membatja. Orang? 

jang tak mampoe akan berlangga- 

nan gosrat kabar, laloe. berkongsi 

beberapa orang, soepaja enteng 

membajar. 

Toeroen kesawah 

Moesim panas pada beberapa boe 

lan jang laloe sangat mengetjiwa- 

kan hati pendoedoek Fort. de Kock. 

Tetapi pada waktoe belakangan ini 
hari telah bertoekar djadi moesim 

nghoedjan. Dibeberapa tempat   pe 
orang telah banjak toeroen kesawah. 

  

ga (boeat kedoea kalinja PID me-| 

Nasionsl Fort de Kock ada bermak. 

soedah banjak. Pabila filiaal itoe' 

sc. 

Mengingat keadaan sekarang ini, 
kita mengharap soepaja ninik ma- 
mak segera mengingatkan anak ke 
manakannja, soepaja masing masing 
toeroet kesawah, sebab moengkia 
benar pemasoekan beras kedaerah 
ini akan mendjadi soekar. 

Akan masoek P.P.P.T. 
Kita telah beritakan, bahwa di 

Fort de Keck telah didirikan R. P. 
P.T,, jaitoe keringkasan dari Persa 
toean Roetra Poeteri Tapanoeli, Ga- 
rakan ini sekarang sedang beroesa- 
ha oentoek mendirikan tjabangnja 
disegenap tempat. 
Belakangan ini kita dapat kabar 

poela P.AT.I, (Persatoean Anak 
Tapanoeli) jg berkedoedoekan di Pa 

kan diri dalam P.P.R.T. 
Siapa lagi akan toeroet ? 

& 

- -Persatoean goeros partikoelir 
Kita dapat keterangan, bahwa di 

sana telah didirikan persatosan goe 
roe-goeroe partikoelir daerah Tapa 
nosli bertempat di R. Sidempoean: 

Jang mendjadi anggotanja tidak 
akan diketjoealikan, asal bangsa 
Indonesia. 
Toedjoeannja ialah sekedar cen- 

toek memperbaiki keadaan onder- 
wijs partikoelir dalam daerah Tapa 
nceli, djoega akan berichtiar oentoek 
membantras boeta hoeroef. 
Kesingkatan nama persatoean itoe 

»Pergoep“ dan sossoenan bestuur- 
nja ssbagai berikoet : : 

Ketoza tosan M. Tahir Loebis 
Pen.  tosan A.M.St. Kenaekan 

 Comm. tosan A.P. Hasiboean. 

Mengadakan jambore H. W. 
Pernah kita beritakan, bahwa H. 

W. daerah Minangkabau baroe2 ini 

telah mengadakan jamborenja di 
Fort de Kock. 

Kini kita mendengar kabar lagi, 
bahwa H. W. daerah Tapanoeli te- 

lah mengadakan jamborenja poela 

pada tg. 9 sampai 12 Sept. 39. Ha- 

nja sajang sekali perhatian orang2 

sangat koerang. Agaknja disebab 
kan kekoerangan kesadaran atas 
kepandoean itoe. 

—AOo— 

PALEMBANG 
32 Ma mmemaa umma 

Pembantoe menoelis: 

Mengganggoe hak orang lain 

Ssorang pezdoedoek kp. Tg.Agosng 
nama HAB, ada memposnjai sebosah 
polong y(djalan air) jang telah di 
pergoenakannja Ik. 50.th. : 
Kemosdian oleh orang sekampoeng 

nja nama RH dengan tidak minta 
izin lagi air polong itoe telah dipa- 
kai. osntosk mendjalankan sebosah 
kintjir penggiling padi. F3 

Tentos sadja perboeatan RH. itoe 
tidak disetoedjoei oleh AHB. laloe 
mendjadi pertikaian jang achirnja 
disampaikan kepada. jang berwa- 
djib- 

Oleh tt. Ass. Demang dan Mantri 
Belasting jang telah diwakili oleh 
Pemerintah osntoek menjelidiki per 
kara itoe telah diperintahnja RH, 
soepaja djangan lagi memakai air 
polong tsb, tapi RH. seolah2 tak 

| memperdoslikan, karena air polong 
itos masih terces dipakainja. 

Baroelang-oelang H. A. B. mema- 
soekkan pengadoeannja kepada T. 

t 

dapat djawaban.apa-aps.. 

loeasa telah membongkar kajoe pe 
agempang air, hingga djalan air ti 
dak teratoer lagi. 
Pengadoean jg dimasoekkan oleh 

H.A. B. kepada t. Controleur T. 
Tinggi dan Pasirah Lb. Poeding 
atas perboeatan R. H. jang belaka- 
ngan ini, kabarnja beloem djoega 
lagi mendapat djawaban. 

Kiranja berita ini benar, diharap 
tindakan jang berwadjib oentoek 
menjiasatnja lebih djaoeh, soepaja 
pihak jang bersangkoetan mendapat 
perlindoengan jang tjcekoep atas 
milik2nja dari ganggoean lain orang. 

Pentjoerian 
Kabarnja — pentjoerian mendjadi 

djadi benar didaerah marga Loehoek 
Poedirg dan Tg.Agoeng. Ternak 
seperti kerbau, sapi, beri-beri, ajam, 
itik dsb-nja banjak jang hilang. 
Gandjilnja keganasan si pentjoeri, 
kaki sapi dipatahkannja, hingga bi 
natang itoe haroes disembelih atau 
posen didjoeal dengan harga moerah 
oleh jang empoenja. : Pa 

Kalau berita ini AOENGETAH, ter 
djadi, tentoe jang berwadjib akan 
mendjalankan tindakan soepaja 
ketenteraman pendoedoek terdjaga. 

A. mengabarkan: 

Korban api 

Pada hari Selasa petang tanggal 
19 ke 20 September 1939, maka kota 
Palembang telah digemparkan oleh   karena kebakaran jg hebat, dan oen 

dang, berhadjat akan menggaboeng. 

Resident Palembang, tapi tidak men 

Dalam pada itos R H. dengan le 

Mg aM Nu Ear 

  

ORANG TOEA, 
jang ingin soepaja anak-a 
Belanda dengan djalan am 
dapatlah mempergoenakan 

ANAK-ANAK 

TA API JANG TERATOE 

sangat dipoedjikan soepaja 

K. L. M. 
Amsterdam — Medan 2 
Amsterdam — Palembang . 
Amsterdam — Batavia   roh-harga. 

kira-kira pada pertengahan boelan October. bertolak dari 
negeri Belanda dan dengan mana 

dibawah pengawasan K.L.M. bisa memboeat penerbangan 
Holland-Indie...BOEAT PRERDJALANAN DENGAN KERE- 

DAM-NAPELS DIOESAHAKAN OLEH K.L.M. Dari itoe 

-bisa dilakoekan pada semoea kantor-kantor K.N.I L.M. 

Anak-anak dibawah oesia 12 tahoen hanja dikenakan sepa- 

naknja jang bersekolah dinegeri 
an bisa balik kembali ke Hindia, 
pesawat terbang special, jang 

R. DENGAN TERTIB AMSTER-- 

segera memasoekkan nama jang 

£ 1350 
£ 1440 
£ 1500   

  

toeng api bisa dipadamkan oleh ka 

berapa pandos dari KBI. dan PSII. 
Djam 7 koerang 10 menit, nam- 

paklah api di atas woewoengan 
Centrale Drogistery, di Tengkoeroek 
kade, Drogistery ini baharoe sadja 
2 boelan jl. telah didirikan. Drogis- 
tery ini ada kepoenjaannja seorang 
Europa. 

Api dari mana asalnja orang tidak 
mengetahosi, hanja orang telah men 
dengar peledakan dan api poen 
mendjalar keatas woewoengan. Pada 
itoe saat, jang mempoenjai toko 
ada dibawah bersama2 personeelnja, 
sedang di roeangan atas |lste ver- 
dieping) tempatnja barang2 chemis. 
Oleh karena di roeangan tempat 
chemis ini ada banjak obat-obatan, 
soedah tentoe orang mendoega pele 
dakan itoe daripada obat-obatan. 

Memadamkan api 
Djam 7 lebih 15 menit, pompa 

dari gemeente telah tiba dan per- 
bantoean dari militer, Surja-Wira 
wan serta pandoe pandoe jang lain 
telah dimoelai, dan djam 7 lebih 40 
menit api baroe bisa dipadamkan. 

si Bekerdjanja api. 
Centrale Drogistery, letaknja di 

perceel jang sebelah kanan Over- 
sea Chinese Bank Corr. 
Ltd. dan sebelah kiri dari toko 
De Zon jang baroe didirikan, akan 
tetapi beloem selesai. 

Oentoeng kanan kiri gedong jang 
terbakar temboknja tinggi, djadi se 
kalipoen saat itos ada angin besar 
jang menghemboeskesebelah gedong 
Oversea Chinese Bank Corrp, Ltd. 
api tidak dapat mengambil korban. 

Ke sebelah toko De Zon-poen be- 
gitoe djcega, hanja orang chawatir 
api menjambar kesebelah belakang 
jaitoe dimana kampoeng 16 Ilir ter- 
letak dan banjak roemah2 Indone- 
siers jang dari papan. 
Waktos pompa dan penoeloeng 

datang, angin-poen dengan sendirian 
berhenti dan ssdikit toeroen hoedjan. 

Oleh karena giatnja jang beker- 
dja membantoe brandweer, djam 8 
lebih 5 menit, api dan asapnjapoen 
telah habis. 

Boekan sadja pembesar politie, 
begitoa djosga tosan2 Hoofd var 
Plaatselijk Bestuur dan Assistent 
Resident Benedenianden. 

Keroegian dan assurantie. 
Centrale Drogisterij telah dapat 

keroegian f 35000 akan tetapi di 
pertanggoengkan assurantie hanjs 
£ 36.060, 

keroesakan. 
Toko ,,Varta-Industrie” dan Toko 

onderdeelen auto kepoenjaarnja t. 
»Singh” telah dapat banjak keroe- 
sakan oleh karena air pompa, dise- 
babkan djalannja slang brandweer 
hanja dari itoe doea toko bisa da- 
pat dilaloei. : 

Terima kasih dari Pembesar 
Negeri kepada pasoekan Su- 
rya Wirawan. 

Sesoedah selesai, maka waktoe $ 
W.ergakan poelang ke clubhuis. ma 
ka toean ,,M. Arga” Commissaris 
Daerah Sumatra Selatan, jang me 
mimpin pasoekan Surja Wirawan, 
dapat pernjataan terima kasih atas 
bantosan toean dan keactiefan S.W 
ers pada terdjadinja Kebakaran. 

Ay A 

LAHAT 

Rapat pengoeroes harian Parindra. 

Pada malam Raboe tanggs126-27 
9-39, telah dilangsoengkan rapat 
pengoeroes harian Parindra tjabang 
Lahat, bertempat disekolah N.V.S. 
Passar lama. Rapat dimoelai djam 
8 malam percies. 

Agenda: 
1. Verslag Gapi.   2. Membangoenkan Badan2. 

Barang? toko jang dapat 

1, Toean Abdoellah Kadir ketoea 
rena pertoeloengan brandweer, pi-|Parindra tjabarg Lahat, menerang 
hak Surja Wirawan militair dan be|kan sedikit verslag Gapi rapat di 

Djakarta, dengan memoeaskan dan 
terang. 

2. Membangoenkan hadan: 
1, Badan Penjiaran terdiri dari 
t. Abdoellah Kadir ketoca, pem 
khantoe2 i. t. Bamin, 2. t. Soroso 
3. t. KA. Fabbil, 4. t. M, Hana- 
fiah 5. t. R, Djadja. 
2. Keoeangan. 

Ketoea t. K.A Fabbil, pembantoe2 
t. Soroso, t..K Abdoellah Hasjim, t 
R Djadja, t Sjamsoeddin 

3. Social. 
Ketoea t. Iadra, pembantoe2. t. 

Machmopdi t. Bamin, t.dr KA Fab- 

4. Propaganda: 
Ketoea t. KA Moestapha. Kamel 

pembantoe2 .t. Sorogo,.t Abdoellah 
Kadir, t Sjamsoeddin, t. Indra. 

5. Economie : 

Ketoea t. Machmoed, pembantoe2, 
t. K. Abdoellah Hasjim, t. R. Dja- 
dja, t. Sorogo. 

6. Politiek : 
Ketoea t. Abdoellah Kadir, pem- 

bantoe2 t. Machmoed, t. M. Hana- 
fiah, Ibrahim, dan t. K.A. Fabbil. 

7. Kesehatan : 
Ketoea t. K.A. Fabbil, t. Bamin, 

dan t. Sorcso. 
Djam 10 malam rapat ditoetoep 

dengan diiringi sercean Hidoep! 
—|y- 

MAKASSAR 

Taman Siswa 

Sesoedah cursus baroe pergoe- 
roean nasional Taman Siswa tjabang 
Makassar mendapat kemadjoean 
jang pesat. 

Boeat ini cursus baroe telah me- 
nerima 120 moerid jang mana ber- 
arti satos kemadjoean jang besar 
sekali. Osntoek keperlaean ini telah 
didatangkan doea pamong baroe, 
jaitoe, t. Adnan dari Jakatra dan 
t. Sena dari Teloekketoeng Lam- 
poeng. 
Oentoek keperloean ra'jat maka 

sezoedah boslan Poeasa akan men- 
dirikan poela satoe taman baroe, 
jaitoe Taman Ra'jat | Volksuniver- 
siteit). 

' Kabarnja Taman itos akan mem 
beri peladjaran malam dalam : 

le. bahasa Inggeris. 
2e. bahasa Djerman. - 
3e. bahasa Belanda dan 
40. A.B.C. 

  

  

  

Tosan Joesoefdinar 
Pekalongan. 

Boekoe ,,Rasionalisasi" jang toean 
tanjakan itoe didjoeal oleh madjal- 
lah Doenia Dagang, Westerbuiten- 
weg 26 Soerabaja, harganja tjoema 
50 sen dan ongkos kirim 6 sen. 

Toean Dwidjosepoetro 
Solo. 

Boekoe sedjarah pergerakan Indo- 
nesia jang toean tanjakan itoe di. 
karang oleh mr. Soenario di Maka- 
sar, beliau adalah salah seorang 
pemimpin madjallah boelanan politik 
di Makasar jang namanja ,,Indone- 
sia Sedar“. Kalau toean tanja ke- 
sang, tentoelah akan diberi ketera- 
ngan. Harga boekoe itoe 50 sen. 

—ya   

| 
| 
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|



      

TOKO ORI 

  

     
  

Postspaarbank di Hindia- 
Belanda 

Diperingatkan kepada penjimpan 

oentoek menjerahkan boekoe spaar- 

banknja kekantor pos boeat menoe- 

liskan boenga tahoen 1938 dan jang 

lebih doeloe, 
Di BETAWI, SOERABAJA, ME- 

DAN dan MAKASSAR boleh djoega 

boekoe itoe teroes diserahkan kepa- 
Sawah Besar  — 

  

  

Ini malam 

£ penghabisan 

Bat.-C. 

SFIGHT FOR YOUR LADY” 
  

da Postspaarbank. 2: 10, 

Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 

So ka 

Djam bitjara 3 —7 sore 

Boeat panggil tei. 3895. WI 
si Apa al peang PS       

Pergolokan Internasional dan Pere- 

boetan dalam Lapangan Perecono- 
mian serta Perdagangan, 

djika kita maoe memperhatikan dan 

mave insjaf, soedah njata2 menoen- 
djuekan boekti dan membangoenkan 

fikiran kita, boeat pertjaja kepada ker 
koeatan diri sendiri, menjintai bang- 

sa sendiri, menghargai oesaha bangsa 
sendiri serta lebih soeka memakai 

atau menggoenakan segala apa jang 

    

Rame ! 
diperboeat atau dikeloearkan oleh 

bangsi sendiri, — atau menoedjoe 
SWAUVESI. 

Dari sebab itoe, adalah kewadji 
ban fFoean jang sepenoeh 'nja boeat 

lebih menjoexai jan selaloe memi 

men Ujimue2 tjap ,MATAHARI 
GELaTias, jsng asii, soetji dan man- 
djoer, jang diperboeataja menoeroei 
recest acnliZ Koeno dan Modern, 

berdasarkan experimenten jang ber- 
hasil bagoes, Jing “soedah banjak 
mendapat soerat2 poedjian dari orang2 
jang t:rnama segala bangsa. 

Keluearan Fabriek Djamoe Indo- 
nesier satoe2nja, jang ternama dan 
terbesar diseloeroeh West Java. 

Tersiar diseloeroeh Indonesia: per- 
sediaannja tjoekoep compieet boeat 
memenoehi keboetoehan oemoem 
dalam merawat kesehatan dan mengor 
bati matjam2 penjakit. 

Djika diminoem akan memberikan 

Pasar Malem 

  

- Seroe! 

Koendjaengi 

Moelai besok malem 

sa 05 AE 
SPIDER'S WEB" 

SRIGALA 
Bagian pertama 

Columbia poenja Actiefilm jang paling besar dan heibat 

dalem ini taon 

Hebat ! 

  

Cheribon ) 1939. 
Hati POEWAS — TAMBAH pengatahoean 

TENTOONSTELLINGEN dari banjak tjabang Indische Nij- 

verheid jang telah dapet banjak perhatian koetika ber- 
ada dalem Pasar Gambir. 

CONCOURS: Krontjong — Stamboel II — Tandak. 

BOKSEN jang AMAT PENTING (lihatlah circulaires). 

BEHENDIGHEIDS-Wedstrijden oentoek AUTO dan MOTOR- 
fietsen, dibawah auspicitn dari K.I.M.C. 

PENDIRIAN lebih LOEWAS dan lebih INDAH dari apa jang 
soedah-soedah. 

TONTONAN antero terpilih dari KLAS SATOE. 

KE NE IE RAN TANGKAI SAN 2 
  

kesehatan jang tegoeh, diperdagang- 
kan memberikan keeentoengan jang 
memoeaskan ! 

Pesanlah sekarang djoega, atau 
minta keterangan dan ,Pedoman ke- 
sehatan dan ketjantikan“ dengan per- 
tjoemah pada: 

Djamoe Industrie & Handei Tjap 2 Njonja, — 
SOEKANAGARAs Jang soeda terkenal diantero Indonesia, srenta kemandjoerannja 

- i K6 2 soeda teroedji dam terpoedji oleh sekalian pemakenja jang terdiri dari 
T. Abang Heuvel 12-14, Batavia-C berbagi2 Bangsa, 2 

Agenten: F Prijscourant jang compleet, Gratis. 
Gg. Voaden No. 20 S. Besar: Gg. Filialen: 
Kepoeh Oost 290.: Kebondjatiweg 4B BANDORNG Konga ajo. SEMARANG  Ambengan 2g si 

» 1 : « asar 2 1 
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Priok dan dikota2 Besar di tanah|| MALANG” Koedoesan 7. NP” Haa 
Sebrang. MODJOKERTO Kediristr. 54. SOLO Singosaren 149: 
      

  

Djangan boewang oeang pertjoema! 
Dengen beli barang sembarangan, teroetama boeat obat.obatan, sebab 

U boekannja sadja aken roegi oeang, tetapi bisa djoega mengganggoe 

pada U ampoenja Kesehatan badan. 
Kalo U perloe dengen djedjamoe, mintalah selamanja : 

DJAMOE .IBOE" 

Agentschap, di mana-mana tempat. 

Fabrikaat Seerabaja 

  

  

       

  

  

Berbahaja besar kalau manik soeka 
kloear sendiri diwaktoe soedah 

tidoer ! 

Kaloe manik soeka sering keloear sendiri diwaktoe 

tidoer dengen ada mimpi jang aneh atau tidak ber 

mimpi, begitoepoen djikalau habis kentjing maniknja 

toeroet kloecar dengen tetesan, itoelah boekan satoe 

kebiasa'an tapi satoe matjam penjakit jang berbahaja 

jang orang namakan Bongsiat atau Wie Tjing. 

Berbahaja ini penjakit ada banjak, antaranja ada 

membawak kelemasan badan, koerang darah, moeka 

poetjet, males dam lesoe, koerang napsoe, rida bisa 

dapat anak, oemoer pendek dan sebaginja. ANTI- 

POLLUTION TABLET TJAP PRAUW, ada obat meloeloe di 

bikin oentoek semboehkan itoe matjam sakit, bikin 

sehat dantambah manik baroe, Atoeran pakai berikoet 

pada saban botol. 

Harga 1botol.f 1,25 Kirim wang doeloe franeo. 

Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa dimana-mana, 

atau pesan sendiri pada kita, 

Importeurs: MEDICIJN , IMPORT SAM TAK CO, - Kembang 
Djepoen No. 48, Sourabaia. 

Filiaal Batavia di Toko Tiga No. 84, Batavia. 

  

    
  

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

Perhijasan lapis mas toca (mas oekon) 22 kris reepa-roepa model 
jang paling baroe dengea pembikinan jang tjoekoep aloes radjin dan 
metjis. Keada'an barang maoepoen kealoesamnja pembikinan, dilanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasas mas jang oemoem dan jang 
harga-harga mahal, 

Gelang tangan bosat orang ioea per pasang ' 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang f7.— 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) i 7.50 
Gelang rantei biasa per stuk f 6.— 
Gelang rantei dioekir kembangan per siuk (7.— 
Medaillon Compieet (rantei dan mainan) 1 stel f 5.— 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk i4.— 
Peniti Kebejak roepa-roepa model per stel f4.— 
Rantei Horlege per stuk f4,— jang besaras f 6.— 
Broch dada roepa2 model per stuk f3.— 

Harga di atas beloeam ongkos, kirim csang di moeka ongkos kirim 
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

N.B, Prijscourant bergambar. akan dikirim pertjoema pada siapa 

Toko ,T RIO” 
TOELOENGAOOENG.,     
  

  BN 

TINGGAL SEDIKIT 

»Atoeran Pengadilan Agama Islam 
ditanah Djawa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

PENOELISNJA: Mr. Notosoesanto, Griffier pada ,,Mah- 
kamah Islam Tinggi" 

PENERBITNJE: M.Tabrani, Tolbrugweg S8 MrC.-sTel.610 Mc. 

HAEBEGANJA: 50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. 

Boeat abonne ,,Pemandangan“ jang tidak ala toenggakannja: 

30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 

diadreskan pada tocan Anwar Tjokroaminoto p/a ,,Peman- 

dangan“, Senen 107 ,Batavia -Centrum, telefoon 1440 Wil. 

Djangan mencenggoe lama-lama centoek membelinja, 'soepaja 

tidak kehabisan! 

Pa TR AE 

#scosocebeBoBBIBLABEE BALE 
Hap-tlap hari Advertentis “Patjar” F 1.- sekali masat 
Gnoonossossesonesasakokesase 
  

  

HOTEL SOERABAT 1 (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden  —  Batavia-Centrum" 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 1 
Retaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 33 
Menerima tetamoe segaia bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai. Tempat bersih dani rawatan 
-memoeaskan, | 2 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

  
SANDAL MATJAN 

West Java Agent 

ON KRAMAT 14 

BATAVIA-C. 

    

  

  

PATIJAR 
Gemeubileerd huis te huur £ 40.— 
'sm. Centrum P. Baroe. Brieven 

onder no. 1083 yan dit blad. 

Boekoe G RDON- 
NANTIH bisa pesen pada adm. Pe- 
Pena £.0,50 franco f 0,04 - 

OENDANG2 SEWA MENJEWA 
ROEMAH perloe sekali oentoek ei- 
genaar dan penjewa roemah harga 
tjoema f 0.90 ongkos kirim f 0.08 
bisa, dapat di Adm. Pemandangan. 

BAROE TERIMA LAGI: Boekoe 
penoentoen boeat bikin Obat Gosok 
(Balsem), Hoofdpijn Kaude Cologne 
dan Minjak Poko harga f 0.50 dan 
ongkos f 0.04. Boekoe penoentoen 
boeat bikin Obat Njamoek dan 

  

  

  

  

Istroop harga f 0.75 ongkos kirim 
f 0.04 pesen pada adm. Pemanda- 
ngan Senen 107, Batavia-C. 

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm: 
Pemandangan per stuk f 0,94 incl 
portokosten, 

Bisa dapat di Administratie Peman- 
dangan boekoe masakan dari TOKO 
DELIMA harga f 0.50 ongkos fran- 
co £ 0,04. 

»Huwelijk, Polygamie en Echtschel 
ding in den Islam” door Joesoe! 
Wibisona verkrtjgbaar bij adminis 
tratie PEMANDANGAN prija f O.ft 
Inci, portokostea, 

. BOEKOE PENOENDJOEK 
DJALAN DI POELO DJAWA 

Bagi: kacem Soepir kaoem Saudagar 
dan pelant. harga hanja f 0.90 
onkos f 0.04 bina dapat di adm 

  

  

  

    PEMANDANGAK, 
  

  

Djamoe Djawa jang paling kesoher di java boeat ketjantikax 
Hama yaa 

  
DjAMYUE GALIAN semboeken: Dara poeti, ringkesken peranakan, betoel- 
ken dateng kotor. 
Urang perampoean jang sering makan Djamoe Galian tentoedjadi AWET 
MOEDA sebab: 

1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi 
kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset. 
6 Pinggang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja 
DJADI MOEDA kembali. 
Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 
dan daon-daon obat serta rempa.rempa Djawa jang toelen dan meneeroet 
betoel receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa. 

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.—, 1 Blik f 0.50 dan 1 pak f 0.10. 
Harga terseboet belon teriteeng ongkos kirimnja 
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes. : ae) 

“ 
Firma TJAP DEWA   Molenvliet Oost 84, Batavia-C. Teli, No. 1019 Bat. 
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ADA tahoen 1573 Prins Hen- 
drik van Anjou jang kemoe- 

dian mendjadi Radja Hendrik III 
dari Frankrijk telah diangkat oleh 
rijksdag oentoek mendjadi radja, 
tetapi pada tahoen 1514 terpaksa 
mesti menanda tangani seboeah per 
djandjian jang sangat mengoerang 
Kan haknja ssbagai radja. Ketika 
Radja itos melarikan diri pada th., 
1575, maka dipilih centoek djadi 
penggantinja Stephanus Bathori 
van Zevenburgen (1575). "Setelah 
Radja Stephanus itoe wafat, diang 
kat djadi gantinja Pring Zwaden 
bergelar Sigismund III (1588-1632) 
dari toeroenan Wasa jg ditoeroerkan 
oleh anaknja Wladislaw IV (1632 

1648) dan Johan II Casimir (1648 
1669), dan tibalah saat pepsrangan 
Rolen menghadapi Zweden, Rusland 
dan Brandenburg (bahagian Duitsch 
land). 

Pada tahoen 1635 'Polen haroes 
memberikan Lijfland kepada Zwe- 

pada th., 
1660. Kemoedian sesoedah berhenti 
nja peperangan pada tahoen 1667 
di Andrussow Smolensk, Kiew dan 
negeri di Timoer soen Dnjepr. 

Kekalahan Polen ini menjebab 
'kan ra'jat Polen 'mentjari radja da 
lam negerinja sendiri, jaitoe Wis- 
“niowiecki (1669-1673) dan Johan 
Sobieski (1673-1669). 
Dalam pada itoe berganti posla de 

ngan Radja Augustus |II, boekan 
bangsa" Polen, melainkan bangsa 
Djerman. 

Radja Augustus II teroes meng- 
hadapi "peperangan dalam Noord- 
zche Ooriogen dengan Karel XII. 
Tetapi pada tahoen 1703 Radja itoe 
dioesir dari Polen, menjebabkan 
ra'jat Polen mentjari gantinja lagi 
dan memilih Stanilus Deszcynski 
merdjadi radja mereka. : 

Dalam tahoen 1709 Augustus III 
dapat mereboet titel radjanja kem 
bali dan setelah ia meninggal doenia, 
karena d dari Oostenrijk dan 
Rusland, dinobatkanlah Augustus II 
van Saksen (1733-1763) mendjadi 
penggantinja, jang telah beroen- 
toeng dapat mengalahkan Stanis- 

Tadi kita terangkan, bahwa Ruas 
land jang mendesak kepada Augus 

. tus III van Saksen, soepaja ia men 
djadi Radja bangsa Polen itoe. 

' Tetapi setelah radja itoe tidak ada 
lagi (1764), oleh desakan Rusland 
@joega terpilih Graaf Stanislaus Po 
niatowski djadi penggantinja. Be 
berapa orang Bangsawan tidak me 
njetoedjoei keangkatan Graaf ini 
mendjadi. radjanja, karena mereka 
Na mema'loemi perbosatan2 Rus 

"Mereka laloe mempersatoaekan diri 
padatahoen 1763 dalam confedera- 
da van Bar. Tetapi hal ini didengar 

4 Ae # 
Anna 

  

  

' SEDJARAH POLEN 
Oleh: Realist. 

II 

oleh Rusland, Tentoe sadja Rusland 
mengambil tindakannja poela, laloe 
mengadakan confederatie djoega di 
Radom. Hadjat Rusland akan mem 
bela kaoem Dissidenten (kaoem her- 
vormers) jang selamanja seolah- 
olah mendjadi orang orang boeroe- 
an di Polen. 

Kedjadian ini menjebabkan tim- 
boelnja peperangan saudara di PFo- 
len dan Rusland ikoet djoega ber 
perang. Turkie jang djoega serta 
memberikan bantosannja kepada 
Polen, dapat dipoekoel : moendoer 
oleh Rusland. : 

Pruisen (bangsa Djermanj jang 
merasa chawatir, kalau2 Polen dja 
toeh dibawah koeasa Rusland, tsroes 
mengambil tindakan bersama sama 
dengan Oostenrijk oentosk menga- 
dakan pembahagian jang pertama 
dari daerah Polen (5 Augustu31772) 
jang dikosatkan oleh Rijksdag P.o- 

menjerahkan kembali kepada Prui- 
sen, West Pruisen, diketjosalikan 
Dantzig dan Thorn, dengan Net- 
z8, Oostenrijk Oost-Galicia dan Lo- 
domeria dan Rusland negeri negeri 
jang letaknja dekat pembatasan 
Rusland jang 1osasnja 3818 mijl per 
segi dan mempoenjai rakjat 5 mil- 
joen. Y 

Kekalahan ini membangoenkan 
rakjat Polen. Kaoem patriotten ber 
oesaha, soepaja perobahan jang di- 
adakan dalam negerinja itoe dapat 
menaikkan deradjat tanah airnja. 

Pada tahoen 1788-1791 keloearlah 
grondwet baroe di Polen jang di- 
koeatkan pada tahoen 1793. Grond- 
wet itoe ditetapkan setelah Stanis- 
laus, Radja ketoeroenan dari Sak- 
sen itoe meninggal doenia. 

Liiberium veto dan confederaties 
ditjaboet. Kemoedian karena desa- 
kan dari Rusland, oleh beberapa 
orang kacem bangsawan diadakan 
confederatie dari Targowitz (1792) 
jang berpendirian tidak menjetoe- 
djoei dengan adanja grondwet baroe 
itos. Dalam tahoenitue djoega Po- 
len diserang di Dubienka, Ilaloe 
Rusland dan Pruisen (Djerman)j me 

           
Dantzig, Thorn, Pesen dan Zuid 
Pruisen dan Rusland dapat lagi pem 
bahagiannja 4500 miji persegi de- 
ngan rakjat sedjoemlah 3 miljoen. 
Dalam tahoen 1793 Polen berge- 

rak lagidengan dikepalai oleh Kos- 
clusko, dengan kegagahan dan ke- 
beraniannja jang loear biasa, Kos- 
c'uskodapat mengoesir bangsa Rus 
land dari Warschau, tetapi pada 
tanggal 10 October 1793 ia telah 
dapat poela dipoekocl moendoer o- 
leh Suwarow didekat Maciejowica, 
sehingga bangsa Rusland dapat me 
masoeki Praga dan Warschau kem 
bali. 
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2 Djawa Tengah 
MATARAM 

Pembantos kita memoalin g 

Mendjadi koerbannja isteri jang 
tiada setia. 

Minta bertjeraitiada 
diloeldbeskan, laloe ka- 
boer dengan lain laki2. 

Bada hari Rebo jbi., Land- 
raad di Djokjakarta, dibawah pim- 
pinannja Mr. Garbens, soedah perik 
sa perkaranja Tosan Ong Joe Djwan, 
jang ditosdoeh, bahwa: : 

a. bahwa ia dengan sengadja da 
dipikir lebih doelos, soedah mentjo 
ba akan mengambil djiwanje Toean 
Njo Dji Oe, ditengah djalan, dengan 
mempergoenakan sendjata tadjam 
kalau ia poenja keniatan tidak ke- 
sampaian lantaran ia poenja koer- 
ban dapat kesempatan bosat sing- 
kirkan dirinja, masoek kelain orang 

' poenja roemah boeat minta perlin-| 
doengan. 

b. atau kalau tidak demikian, se 
tidak tidaknja ia dengan dipikir lebih 
doelos, soedah lakoekan #niaja'an 
berat pada koerban terseboet diatas 

Terdakwa akoei bahwa ia betoel 
soedah menjerang pada Toean Njo 
Djie Os didjalanan Beskalan dengan 
mempergoenakan sendjata tadjam, 
tetapi tidak mempoenjai keniatan 
bosat boenoeh pada ia poenja koer 
ban, hanja sekedar boeat sakiti pa- 
da ia poenja koerban, soepaja selan 
djoetnja Tosan Njo Djie Os tidak 
berani berboeat jang meloekai hati 
nja terdakwa. 

Atas perentahnja Hakim, terdak 
wa memberi penoetoeran tentang 
riwajat penghidoepannja : 

Ia soedah lama hidoep  se- 
bagai laki isteri dengan Njonja Liem 
Swan Ing Nio, dengan di-ikat per- 
nikahan sah dikantoor: sampai ta 
hoen 1936 ia sosdah mendapat anak 
2 orang: dalam boslan Augustus 
1936 mendadak ia poenja isteri soe 
dah hilang dari roemah, sesoadah 
nja 3 hari tidak ketemos, ia lantas 
rapport pada Commissariaat van 
politie. Selang 13 hari kemoedian, 
ia mendapat- keterangan, bahwa ia 
posnja isteri 'soedah kembali pada 
roemah orang toeanja, ketika dise- 
lidiki, ia mendapat keterangan bah 
wa jang membawa lari isterinja 
adalah toean Njo Djie Oa, lantaran 
ini sebab lantas ia datangi dan ia 
poekoel. . 

. Ini oeroesan lantas mendjadi per 
kara politis. 

Sedari itoe, ia lantas tinggal di 
Koetoardjo, dan ssiang 5 boelan ke 
moedian, ia lantas bekerdja di Se- 
marang, dimana lamanja 1'/, tahoen 
kemoedian ia lantas poelang lagi di 
Djokja, ia poenja isteri ia tjari di 

len pada tahoen 1773. Polen haroes | 

ngadakan pembahagian oentoek ke-|ria saksi IL em Hok Soen, ia mem 
. 5 Na ANN la #beri .keterangan tjars-t : ma £ rman) mengambil ketika saksi pertama maszoek dida 

lam japoenja roemah: saksi tidak 

  

fsteri soedah disewakan oleh Toean 
Njo Djis Os ada dikampoeng Sosro 
widjajan. 
Waktoe itos, ia sosdah tidak mem 

posnjai keniatan apa2, malahan Ian 
itas soedah tidak ia perdoeli, hanja 
saban2 ia ketemoe dengan Toean 
Njo Djie Oe, ia selaloe disdjeki, 
malahan satoe kali ia pernah dika 
sih dengar soearanja jang sangat 
menjakitkan hati. ,,Ksuposenja istri 

apa sekarang?“ lantaran ini edjekan 
ia lantas pergi kepasar, boeat beli 
arit f 012, maksosinja boekan boe 
at boenoeh, tetapi kalau sekali lagi 
Toean Njo berani maka soeara'jang 
tidak sedap, akan ia kasih adjaran 
dengan itoe sendjsta tadjam. 

Begitoelah pada satos malam, ke 
tika ia ketemos pada Tosan Njo di 
siraat Beskalan, itos orang soedah 
keloearkan perkataan jang lebih me 
njakitkan hatinja,,,Iniandjing 
ada disini maoeapa?" keti 
kaia dengar ini perkataan, ia lantas 
sadja serang Toean Njo dari moeka 
3 kali, tetapi itoe moesoeh larikan 
diri, masoak dircemahnja T. Liem 
Hok Soen, boeat minta parlindoe- 
ngan : 

Saksi Njo Djia Os», memberi kete 
rangan, bahwa sebeloem kedjadian 
perkara ini, ia beloem kenal dengan 
terdakwa pada soeatoe hari ia iseng2 
diroemah bordeel, dinana ia kete- 
moe dengan Nj Liem Swan Ing Nio 
tetapi sama sekali ia tidak tahoe, 
apakah ia masih mempoenjai soea- 
mi atau tidak, djoega ia tidak taoe 
apakah ia ada isterinja terd tidak: 
lantaran ja senang, dan orangnja 
maoe, itos perempoean lantas ia pia 
ra, dan ia sewakan roemah. Pada 
satoe malam, waktoe .ia djalan di 
strast Beskalan, tahoe2 ia diserang 
terd dengan sendjata tadjam, oen- 
toeng djoega jang 'ia bisa larikan 
diri diroamahnja T. Liem Hok Soen, 
terd. waktoe itoe masih msmboeroe 
dan panggil ia soepaja lantas keloe 
ar, sebab ja akan dibeenoeh mati. 

Lain2 saksi tt. Tjan Biauw Tjwan 
Siem Djieng Sosn, Siem Djing Kiem 
didangar keterangannja, mereka sak 
sikan waktos terd. berkelahi dengan 
saksi nomer satoe, tetapi ia tidak 
tahos pasti tjara bagaimana itos pe 
njerangan dilakoekan: saksi jang di 
sehoet paling belakang, memboerce 
dan memberi pertolongan. 
Kemoedian didengar keterangan- 

  

ingat pasti, apa jg dioetjapkan pada 
terd. pada waktoe itoe, apakah is 
bilang ,,akan boenoeh“ atau ,,akan 
poekoels, 5 

Saksi jang paling achir adalah 
njonja Liem Swan Ing Nio, ia akoel 
hahwa ia soedah dipiara oleh saksi 
nomer 1, tetapi beloem dinikah, se 
bab ia baloem ditjere oleh Iakinja, 
terdakwa, ia doeloe soedah pernah 
minta ditjere, sebab tidak dikasih 
ongkes makan oleh lakinja, tetapi 
lakinja tidak mace tjere. Ketika di 
tanja, apakah ia mace mendjadi sak 
si dalam ini perkara, ia bilang ,,ti 
dak maoes, lantas ia disoeroeh 
keloear. 

Sesoedahnja raad kamer, Djaksa 
memberi keterangan, toedoehan per 
tama jg didjatoehkan padaterdak 
wa, dibebaskan, tetapi ia poenja 
dosa dalam toedoehan kedoea, ada 
terang, tetapi sebab ada beberapa 
sebab jang mengentengkan, ia di 
hoekoem 8 boelan, dipotong selama 
didalam preventief, lamanjaShboelan. 

P, K, O. affair 

Sekarang hakim akan 
memeriksa boekoefkas 
boek) jg. menoeroet ke 
terangan Eischer, soe- 
dah diroesak, banjak 
peroebahannja. 

Boeat jang kesekean kalinja, pada 
tg. 27 Sept. '39, Landraad di Djok 
jakarta meneroeskan memeriksa per 
kara pengadosannja t. Hadji M. 
Soedja, Directeur roemah sakit Moe 
hammadijah, pada t, Abdoeilah dan 
Ashari, masing2 ada Penningmees 

Moehammadijah, bagian PKO.» Ei- 
scher minta soepsja terdakwa ke- 
doea2nja didjatoehkan hoekoeman 
membajar padanja banjaknja f 2100 
lebih, sebagai satoe keroegian jang 
dipikoel oleh Eischer, jang disebab 
kan oleh perboeatannja terdakwa 
kedoea, sebab soedah meroebah kas 
boek dan verantwoording pengeloea 
ran oeang dari pembikinan roemah 
piatoe PKO. di Toengkak. 
Terdakwa kedoes2nja dibela oleh 

Mr. Karmad., 
Hakim moelai periksa keterangan 

nja saksi t. Hadji Hasim, salah sa 
toe orang jang dioendjoek oleh 

  

Ini saksi memberi keterangan, 
bahwa pada satos hari, wsktoe ia 
kebetoesian memboeat perhitoengan 
oeang, oleh Hischer ia diberi tahoe 
tentang satos boekoe kasboek jang 
beberapa angkanja ditjorak-tjorak 
Idiroebah). 

Pres. Apakah maksoednja tentang 
itoe kasboek ? 

Saksi. Eischer waktoe itoe sedang 
bikin peritoengan uitgaven dari pem 

soedah ada disana, dan kau mace|bikinan roemah Jatim PKO., dan 
saja diberi tahce satoe boekoe jang 
ada beberapa tjorakannja. Saja soe 
dah loepa kapan kedjadiannja itoe, 
hanja kira2 3 atau 4 tahoen jang 
laloe. Tjoema saja tidak perhatikan 
dengan betoel, sebab saja pandang, 
itoe boekan oceroesan saja. 

Pres. pada Eischer: Dari mana 
saksi bisa tahoe pasti bahwa boekoe 
jang Toean berikan tahoe itoe, ada 
betoel2 boekoe PKO ? Kalau ia ti- 
dak tahoe itoe, apa perloenjaia Toe 
an madjoekan sebagai saksi ? 

Eischer: Maksoed saja, ia tahoe 
pasti, bahwa boekoe kasboek dalam 
bagian uitgaven, soedah diroesak, 
banjak jang diroebah. 

Pres pada saksi.: Betcelkah Tosan 
tahoe itoe ? 

Saksi: Ja. 
Pres, Tetapi apakah Toean tahoe 

pasti, bahwa boekoe 'itoe ada boe- 
koe dari PKO? 

Saksi: Tidak, tetapi boekos itoe se 
karang masih, hingga bisa diperik 
sa lagi. 

President rasa, bahwa saksi sak- 
si lain, jang tidak bisa memberike 
terangan kedjoeroesan lain, soedah 
tidak perloe diperiksa lagi, hanja 
atas desakannja Eischer, lantas di 
ambil poetoesan akan periksa boe- 
koe2 jang dinjatakan,,banjak'pe 
roebahans, boekoe mana, seka 
rang disimpan oleh 'Toean Abdoel- 
lah, Lid Hoofdbestuur Moehamma- 
dijah. Lantaran ini sebab, maka pe 
meriksaan dioendoerkan lagi dilain 
Minggoe. : 

OENGARAN 

Socitsit soedah berdiri ! 

Menjamboeng berita sekitar oe- 
roesan pembangoenan Sociteit, ma 
ka baroe baroe ini telah dilang- 
soengkan rapat oendangan jang di 
koendjoengi oleh 50 hadirin. 
Dalam peroendingan sering ter- 

djadi ,,Jebat“ ramai antara fihak 
Comiteleden dan publiek. Sepadan 
dengan pendirian 
moefakat djanganlah adanja Soos 
sampai mengandaskan peri keterti 
ban dan perdamaian didalam balai 
roemah tangga. 

Serenta datang pada hal contri- 
butie maka ditetapkan leden disoe- 
roeh membajar '/, pCt dari gadji 
atau pengasilan dengan minimum 
20 sen dan maksimum f 1,50, ze- 
dang leden diloear batas kota ha 
nja dikenakan separo dari kontri- 
butie biasa. Ocang 'entree ada 2x 
contributie boleh ditjitjil 2 kali. 

Soesoenan pengoeroes : " 
Voorzitter toean Soekirno, vice 

Voorz. toean Prawiroatmodja, 'sec- 
retaris toean Abdoelkarnen dan 
masih ada 3 commissarissen. 

Selandjoetnja toean wedono men 
djadi beschermheer dan sebagai ad- 
viseur kita toean Dr. R. Soemodir- 
djo. : 
Perkoempoelan sedapat moengkin 

akan mengadakan pidato pidato oleh 
achli achli. 
Sampai sekarang sociteit ,,Pa- 

mongmitra” soedah mempoenjai 55 
anggauta. 

SOERAKARTA, 

Pembantne M. menoelis: 

Saudaranja Sri Soenan wafat 

Pada hari Rebo 27 September ini 
djam 1 siang Bandoro Raden Ajoe 
Soerjaningrat. telah wafat. karena 
sakit jang beloem begitoe lama dan 
dalam oesia koerang lebih 48 tahoen 
Hari Djoem'at 29 September djina- 
zah dikoeboer di Astana Imogiri 
(Djokjal, dengan oepatjara kabesa 
ran, dari Solo per extra trein berang 

ter dan Secretaris dari Hoofdbestuur (kat djam 10 pagi. Jang wafat itoe 
poetrinja almarhoem Sri Soenan X. 
dan saudara moeda dari Sri Soenan 
XI, jalah permaisoerinja K.R.M,T.H 
Soerjaningrat, regent najoko dalam 
Kraton. 

Mutatie priaji 'B.B. 

Moelai 2 October dimoeka ini toe 
an N. Ng. Mangoensoeparno 
meletakan djabatannja sebagai we- 
dono B.B. di Kartasoera (Solo) de- 
ngan hormat mendapat pensioen, se 
mentara jang akan diangkat mendja 
di gantinja jalah toean R. Ng Soe- 
pojo Soemopranoto assistent wedo-       dengan mempergoenakan sendjata|roemah mertocanja tidak ada, ke 

' tadjam. 

  

moedian ia dengar jang ia poenja 
Elscher, sebab dipandang perloe 
keterangannja didengar. 

v 

Ta SER an an ak en uan 
Hrg Oh To umbar Soo 

no B.B. jang dikerdjakan dikantor 
Kapatian bagian departement B.B. 

Comite - hadirin: 

     
aa 
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Bintang film kita 
jang menarik hati, kata: 

“BOESA JANG HALOES DARI | 

SABOEN WANGI PALMOLIVE 

$ 
4 

MENJEBABKAN KOELIT TETAP 

LEMES DAN SEHAT”. 

ke Fc 

Bermillioen-millioen orang di Neder- 
land, Engeland, Amerika, Frankrijk 
dan 867 lain negeri memilih pakai 

saboen-wangi Palmolive jang sedap 
bacenja, tercetamia boeat mandi. 
Palmolive mempoenjai boesa jang 
haloes. sehingga masoek di porisn 
(lobang koelit) sampai dalam, meng- 
hilangkan segala kekotoran dan mem- 

bikin koelit tetap sehat. Maka dari 
itoe, belilah ini hari 
beberapa potong. 

    

     
     

    

  

    
olive dibikin 

Pakan eiak otit p 
dan tida mengan- & 
doeng ga diih 

binatang. 
   

  

Mr. R, Soebekti Nitipoestoko 
Dari pihak keloearga kita menda 

pat kebar, bahwa Mr. R, Soebekti 
Nitipoestoko, jang baroe sadja ke- 
loeer dari rechtsschool di Betawi dan 
boeat sementara waktoe ini beker- 
dja dilandraad diSolo di bahagian 
griffie, menerima angkatan mendja 
diambtenaar terbeschikking di raad 
van justitie di Semarang. 

Inspecteur Pandhuisdienst 
Rijk Kasoenanan Soerakarta me- 

ngadakan pekerdjaan berpangkat 
inspecteur dari pandhuisdienst, se- 
mentara jang diangkat jalah toean 
W.J.B. Suyderhoud, masih dalam tij- 
delijken dienst. Iaada bekas inspec 
teur pandhuisdienst gouvernement. 

Ada apa didalam Kraton ? 

Toean gouverneur K.J.A. Orle 
di Soerakarta telah berkenan ma- 
soek dalam Kraton dan mengada- 
kan pertemoean dengan Sri Soenan 
XI, hingga djam 2,30 siang baroe 
poelang. Perkoendjoengan jang loear 
biasa ini menimboelksn pertanjaan 
sada apakah didalam Kraton itoe?“. 
Osntoek ketenteramannja jang ber 
kepentingan, lebih djaoeh kita ka- 
barkan, bahwa perkoendjoenganitoe 
tidak berhoeboergan dengan hal 
jang agak menjedihkan. 

Bemoea pachier pegadaian 
Djawa akan diperiksa 

Selainnja roemah gadai gouverne- 
ment, maka didaerah gewest Soera- 
karta itoe moelai djaman doelosada 
beberapa roemah gadai kepoenjaan 
particulier Ra'jat Zeilfbestuur, dian 
taranja banjak jang pacht itse di- 
overkan kepada hartawan Indone- 
sier dari tegalgendoe (Djokjal. Hal 
itoe sekarang mendjadi penjelidikan 
pemerentah, dan moelai Selasa 26 
September ini semoea pachter roe- 
mah gadai itoesama moelai dipang 
gil pemerentah, boeat diperiksa se- 
perloenja. 

Mutatis regent “dalam Kraton 
Atas titahnja Sri Soenan, maka 

onder-regent toean R.M.T. Wirjodi- 
poero telah diangkat mendjadi re 
gent, dengan nawa dan gelaran 
KRMT, Soetonagoro. Tetapi lebih 
djaoeh kita mendapat kabar, bahwa 
jang barce sadja mendapat promo 
tie - itoe, permoelaan - boelan 
October ini diberhentikan dengan 
hormat dan mendapat pensioen. 

Dr R. P, Soedarso Prawirohoesodo 
Dr R.P. Soedarso Prawirohoesodo 

jalah dokter Kraton jang melan- 
djoetkan peladjarannja ke Europa, 
sekarang telah poelang di Solo de 
ngan menggondol diploma volledige 
arts, dan moelai hari Selasa 26 Sep 
tember ini moelai bekerdja sebagai 
officier van gezondheid bagian pra 
djoerit Kraton dan sesoedah itoe 
membantoe Dr KRT, 'Moehammad 
Saleh Mangoendiningrat hekerdja 
di rosmah-sakit ,,Panti-Raga" di 
Kadipolo (Solo). 3   
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Dihawatirkan jang Rakjat akan 
mender:ta kelaparan 

Meskipoen daerah regentschap 
Klaten itos terkenal makmoer, teta 
pi ada sebagian ketjil jang kerap- 
kali mengalami kesoekarar, djoega 
sampai kelaparan, jaitoe di sebagian 
dari daerah onder-district Tjawas 
dan onder-district Karangdowo ter 
oetama. Sekarang ini pemerentah 
telah menjediakan oeang f 
bosat pembeli padi, dan jang seka- 
rang ini telah disimpan di loem- 
boeng di dekatnja rosmahnja toean 
assistent-wedono Tjawas dan Ka- 
rangdowo itoe. Dalam waktoe pa- 
tjeklik padi itoe akan dipindjam- 
kan 'kepada Rakjat jang mengala- 
mi kesoekaran hidoepnja. 

Prins Mangkoenagoro di Kraton 
»Baka" 

Pada hari Senen pagi 25 Sept. 
ini Prins Mangkoenagoro dengan 
permaisoeri dengan di iring rijks 
bestuur Prins Danorradjo djoega 
dengan permaisoerl dan sementara 
kaoem bangsawan, telah berkenan 
mengoendjoengi daerah bekas Kra 
ton Keradjaan ,,Baka“ di sebelah 
Selatan dari Rrambanan, jaitoe Kra 
ton dari Keradjaan Djawa djaman 
sebeloemnja Keradjaan Madjapait. 

Sembahjang bersama-sama boeat 
perdamaian doenia 

Pada malam Selasa 25-26 Sept. 
ini diroemahnja toean R. Djojosoa 
hardjo onderwijzer di Pedan (Kla- 
ten) telah diadakan vergadering, 
jang dikoendjoengi koerang-lebih 
200 orang, diantaranja djoega ada 
tosan wedono. Setelah diboeka oleh 
toean R. Djarodjan sebagai voor- 
zitter, laloe tosan R.M, Taroemoel- 
jono berpidato, jang laloe disam 
boeng oleh toean R, Djojosoehardjo, 
jang mengandjoerkan, soepaja pen 
doedoek daerah district Pedan. me 
lakoekan ,,sembahjang“ atau ,,solat“ 
bersama-sama, pada tiap tiap ma- 
lam Djoemahat, mohon kepada Toe 
han, goena ketenteraman dan perda 
maian-doenia selama timboel perang 
di Europa sekarang ini. 

Penghidospan Rakjat wskt-e 
. perang ini 

Pada malam Kemis 27—28 Sept. 
ini dipendopo kaboepaten Klaten di 
adakan conferentie dari semoesa we 
dono B. B. diseloeroeh regentschap, 
jang dibawah pimpinannja regent 
dan Europeesche bestuursambte- 
naar, jang meloelos oentoek membi 
tjarakan bagaimana penghidoepan- 
nja Ra'jat dalam regentschap itoe 
berhoeboeng dengan timboelnja pe- 
rang di Europa pada waktoe ini. 

Congres P.P.K. 
Congres jang kedelapan dari ,,Pa 

kempalan Poenggawa Kalosrahan“ 
jang diadakan dalam hotel Klaten 
baroe2 ini diantaranja mengadakan 
pilihan hcofdbestuur baroe, semen- 
tara jnng terpilih mendjadi voorzit 

  

boeat jang pertama kali disiarkan 
cemoem, dengan perantara 
annja radio zender S.R.V., jang da 
pat mengirimkan lagoe2 Europa, 
Arab,Tionghoa,Indonesia dan Djawa 
jang sangat merdoe sosaranja. 

Middenstandsvereeniging 
Atas oesahanja sementara jang 

berkepentingan, maka di Solo telah 
bisa didirikan t'abang dari midden 
s'andsvereeniging,dengan voorloopig 
bestuur terdiri tosan2 Seegelaar 
voorzitter, Rohrig secretaris dan 
Alb. Rusche penningmeester. Djoem 
lah anggotanja baroe ada 15 orang 
toean2 koeasa dari toko? dan lain2 
nja. 

All Indonesian Jamboree 
Pada malam Minggoe 39 Sept. me 

ngadap 1 Oct. ini diroemahnja toe 
an R. Samto di Panoemping (Solo) 
diadakan vergadering dari comite 
akan persiapan adanja ,,All Indone 
sian Jamboree" atau ,,Perkino" jang 
terdiri wakilnja semoea pergerakan 
pemoeda padvindery dari matjam2 
golongan diseloeroeh Indonesia. 

Dikoeatirkan rakjat akan kekoera- 
ngan makan 

Berhoebceng dengan koerang ba 
iknja hatsil boemi dari pertanian 
rakjat di sementara bagian dari da 
erah regentschap Bojolali, jang di- 
koeatirkan besok waktoe ,,patjeklik“ 
akan kekoerangan persediaan maka 
nan, maka sekarang ini pemerentah 
telah melakoskan tindakan, membe 
li beberapa ratoes picol padi, jang 
disimpan dalam loemboeng di dis- 
trict Temon, district Wonosagoro 
dan onder district Sambi dari dis- 
tr'ct Banjoedono, jg. djoemlah koe 
rang lebih ada f 3000.— harganja. 

Beberapa ritoe roepiah disebar pa- 
da rakjat 

Berhoeboeng dengan koerang ba 
iknja hatsil pertan'an rakjat, oen- 
toek memberi oepahan boeat beli 
makan, maka pemerentah telah moe 
lai mengadakan pekerdjaan besar, 
dengan mengadakan djalan baroe, 
dari Simo Temon (regentschap Bo- 
jolali) ke Barata sampai di Salati- 
ga. Dengan ini sedikitnja ada 500 
orang mendapat pekerdjaan, jang 
masing2 menerima 12 cent tiap2 ha 
ri. 

Pertemoean Oemmat- Islam di 
mesdjid 

Pada malam Djoem'at 23-29 Sept. 
ini di pendopo soerambi dari mes- 
djid besar di sebelah Barat dari 
aloon2 Oetara (Solo) telah diada- 
kan pertemoean oleh koerang lebih 
1000 orang kaoem Moeslimin, dian 
taranja ada beberapa kaoem perem 
poean, oentoek mendengarkan bebas 
rapa lezing tentang pengetahosan 
Islam-dari beberapa pemimpin Islam 
dan kaoem Og'ama jang terkenal. 

Melaman Tiong Tjhoe oeLtoeng 
f 3000.— boeat Tiongkok 

Sebagaimana jang telah kita ka-   ter hoofdbestuur ialah toean R. Jo 
sohardjono tjarik kaloerahan desa 
Karang (Delanggoe, Klatenj, jang 
doeloenja dalam P.P.K. mendjabat 
secretaris hoofdbestuur. 

Distir'cts conferantie B.B. 

Pada hari Rebo pagi 27 Sept. ini 
dipendoponja tosan wedono B.B- di 
Delanggoe (Kiatenj teiah diadakan 
conferentie, jang selainnja dihadliri 
oleh semoea loerah kepala desa di 
seloeroeh district Delanggoe, djoe- 
ga dibawah pimpinannja regent de 
ngan EHuropeesche best uursambte- 
naar, diantaranja djoega membitja 
rakan pertanian dan industrie ke- 
tjil dari Ra'jat daerah itoe. 

Ngschttrein banjak telaat 

Kereta api jang berangkat dari 
station Semarang—Tawang djam 
7.22 sore. pada malam Rebo 26-27 
Sept. ini. ada distation Soemberla- 
wang mendapat storing dalam loco 
motief, hingga haroes menoenggoe 
datangnja locomotief dari Solo, dan 
datang di Solo djam 12 tengah ma 
lam. Djoega nachttrein hsroes me 
nsenggoe sampai 2 djam lamanja 

Gamelan muziek modern model 
baroe 

Pada malam Minggos 30 Sept. 
menghadap tgl. 1 Oct. ini. dipendo 
po dari roemahnja tosan BK. Mar 
todikromo di Samakan (Saloj telah 
diadakan demonstratie taboehan da 
ri gamelan muziek jang modern dan 
model baroe, dilakoekan oleh bebe- 
rapa anggotanja Pagoejoeban Kema 
djoean Pemoeda Djawa, jaitoe ga- 

barkan disini, maka pada malam 
Rebo dan malam Kemis tg. 26-27 
dan 27-28 September ini di stads- 
tuin Sriwedari (Soloj telah diada 
kan pertoendjoekan jg. loear biasa 
oleh tt. pendoedoek Tionghoa bagi 
an afdeeling rcode kruis. Lebih dja 
oeh kitamenjapat kabar, bahwa 2 
malam ifos bisa mendapat oentoeng 
bersih koerang lebih ada 3000.— jg 
didermakan pada fonds- amal Ti- 
ongkok. . 

Kesehatan rakjat 
Menoeroet pelapoeran DVG. maka 

dari tg. 17 sampai 23 Sept. ini di 
selosroeh gewest Soerakarta hanja 
ada 2 orang sadja jang kena sakit 
typhus (disntaranja ada 1 jang me 
ninggal doenia). Lain dariitoe dite 
rangkan, bahwa dalam minggoe itoe 
di kota Solo djoemlah ada 67 anak 
baji jang di lahirkan dan 48 orang 
jang meninggal doenia. 

Conferentie Moehe mmadijah 

Dari pihak bestuur kita menda- 
pat kabar, bahwa besoek tg.7 dan 
8 Oct. dimoeka Ini semoea tjabang 
dan groep dari perhimpoenan Moe- 
hammrsdijah diseloeroeh gewest Soe 
rakarta akan mengadakan Confe- 
rentie besar, bertempat di Kartasoe- 
ra (Solo), jang dibawah pimpinan 
nja t. R. Moeljadi Djojomartono 
sebagai hoofd-consul dari hoofdbe- 
tuur Moehammadijah. 

majas 

SEMARANG. 

Goebernoer Djawa Tengah minta 
pensicen 

Soerat kabar ,.Locomotief“ men: 
melan muz'ek sjang vorm .dan oe-|dengar, bahwa goebernoer Djawa 
djoednja ada berlainan dari game-|Tengah, toean Bertsch, pada tang- 
lan biasa, begitos djoega bisa dipa|gal 30 December 1939 akan memin- 
kai boeat segala matjam lagoedan|ta pensioen, (Aneta). 
gending, Pada malam itoe adalah 
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Congres Pemoeda P.S. LI. 
di Tjilatjap 

Beberapa kepoetoesan 

Dalam congres terseboet jang di 
adakan moelai tg. 12 sampai 17 Sep 
tember 1939 telah dioemoemkan be 
berapa postoesan seperti barikoet: 
Jang mengenai doeniaSi 

apdan PMI. 

1. Jaarversilag Departement Per- 
gerakan Pemoeda PSII., jang me- 
pgenai langkah dan lakos pergera 

kan pemoeda PSII maoepoen tentang 
peroeangannja dibenarkan oleh Cong 
res, 

2. dengan segera moengkinnja a- 
kan diterbitkan Brochure-Economie. 

3. Ossaha msmbangoen Perda dan 
B.P.K. hendaknja diteroeskan dan 
disentosakan. "—. 

4. Congres memberi amanat kepa 
da Centrale Lsiding Pemoeda P. 5 
II, oentoek mengandjoerkan dan 
mempertahankan rentjana-rentjana 
pemoeda P.S.I.I. dalam K.P.I. (Kong 

res- Pemoeda Ind.) dan Rerkino 

(PRerchemahan Kepandoean Indone- 
sia Osmoem). 

5. Alg. Begrooting Pemoeda P.S. 
LI, dinaikkan dan dibereskan djoem 
lahnja mendjadi f 2500. 

6. Jeugdfonds soepaja diteroeskan 
hingga terkoempoel djoemlah wang 

jang tjoekoep besarnja kemoedian 
tjara melakoekannja akan diroen- 
dingkan dibelakang. 

7. Akan menerbitkan Madjallah 
Gaboengan antara pemoeda PSII 
dengan KPR-PSII!, dan akan terbit 
pada boelan November '39 (sebagai 
ganti ,,Sendjata Pemoeda”). 

8, Kongres Besar Pemoeda PSII 

jang ke 7 di Djakarta Raya reser- 

ve: Palembang dan Garoet. 
9. Conferentie Daerah : 

Djawa Timoer di Malang 
5 Tengah di Tegal 
18 Barat di Garoat 

Sumatra Selatan (daerah Lampoeng) 
di Menggala 

2 3 (daerah Palembang 

: di Palembang, 

» Barat diserahkan kepada 
beleid C.L. Pemoeda 

P.3.LI. 

Selebes seloeroehnja di Menado 
Timor Koepang dan Borneo akan 

diadakan controle dengan beleid ke 
bidjaksanaan CLP PSII. 

Kepoetoesan Choesoes 
bagiR MI. 

1. Jaarverslag PBRMI dibenarkan 
oleh Congres pemoeda PSII. 

2, Soesoehan Pimpinan-Besar 
P.M.I. 

Ketoea Sdr. Abd. Ridwan (Tjila- 
tjap). 

Penoelis sdr. M. Thahir Aboeba- 
kar (|Tjilatjap) 
Anggauta2 sdr. Moh. Hasan (Tji- 

latjap| 
adr. Sajid Reksosapoetro (Tjila- 

tjap| 

sdr. Soedani Sastrowija |Tjilatjap) 
sir. St. Fahmah (Bandjarnegara) 
3. Angkatan CPB'S PMI 
Daerah Soematra Barat Sir. Ma'- 

moer Abdoellah di Pasanehan. 
Daerah Soematra Selatan | Lam- 

poengj sdr Moh. Salim di Menggala 
Daerah Sosmatra Selatan sdr An- 

sari di Palembang. 
(Palembang) 
Daerah Priangan Barat sdr Moh. 

Ali di Tjirandjang 
Daerah Priangan Timoer dan Te- 

ngah t. E. Sasmito di Bandoeng 
dan dibantos oleh t.S. Hidajat di 
Madjalaja. 
Daerah Cheribon dan Pekalongan 

t. Zainal Abidin di Cheribon. 
Daerah Banjoemas (Djawa Te- 

ngah) t. Sosmardjo di Tjilatjap. 
Daerah Djawa Timoer t. Roses- 

no di Soerabaja. 
Daerah Celebes Ostara : 
Bol. Mangondow dan sekitarnja 

t. Soebari Moh. Moelijo di Bol, 
Mangondcow. 
Menado dan sekitarnja t. Jakin 

Intan Permata di Manado, 
Gorontalo dan sekitarnja t. Oes- 

man Hadjoe di Gorontalo. 
5. Tweejaarsplan PMI. jang me- 

moeat rentjana peladjaran oentoek 
ditjapai dalam doea tahoen diteri- 
ma dengan boelat boslat oleh Cong- 
res. 

6. Ossaha pemberantasan boeta 
hoeroef soepaja dilandjoetkan dan 
di oesahakan teross, bagi tiap tiap 
anggauta PMI jang tahoe menoelis 
dan membatja, diharoeskan mentja 
riseorang jang boeta hosroef oen- 
toek diadjarnja sampai mengerti. 

7. Akan diterbitkan Le iders- 
bla d RMI pada boelan November 
jang akan datang '39. 

Choesces bagi S LA.P. 

1. Jaarverslag Kwartier Besar 
3.I.A.P. dibenarkan oleh Congres. 

2. Soosoenan K.B. S.LA.P. 
Ketoea: sdr. Soenarto (Soloj   
      

             

  

» AZ. Hartotenojo 
(Solo). “ana 

Bendahara: , Masroeri (Solo| 
Anggauta?: ,, Amad Badjosri Ha- 

dipranoto (Solo 
» Saleh Sjaebani (So- 

lo) 
3. Prae-Adviezen K.B. SIAP.: 
1 Perloeasan Pendidikan Siap pa 

da oemoemnja 
2 Perpisahan Djamboree dengan 

Kongres, dan 
3 Kepandoean Poetri 
Dimosfakati dan diterima baik oleh 

Congres, sedang oesaha oentoek 
membangoen pandoe poetri haroes 

dipesatkan dan dioesahakan teroes, 

dan tempatnja haroes berpisah de 

ngan pandoe poetra. 

Penoelis : 

4 Angkatan CKB's. 
Djauhari, Djawa Timoer, di Soe- 

rabaja. 
Sjawani, Dj. Timoer bg. barat 

di Solo. : 

M. Masad, Dj. Tengah | Banjoe- 

mas), di Bandjarnegara. 
S. Marco, Priangan Timoer dan 

Tengah, di Garoet. . 
Hoelaimi, Priangan barat, di 

Waroengkondang. 
Tafsieroedin, Daerah Lampoeng 

|(Z. Sumatra) di Negara Bathin. 
Sjamsoel Hamid, daerah Palem- 

bang (.... ) di Bailangoe M. Joe- 

noes, Soematra Barat di Fort de 

Kock Siswopranoto dibantoe oleh 

Hardjodiwirjo di Bol. Mangondow. 
5. Congres memoestoeskan akan 

mengirimkan oesoel kepada Per- 

kino soepaja diadakan soeatce tan 

da kenationalan bagi kepandoean 
oemcemnja ( Kopijah Bloedroe|. 

—— 

Djawa Barat 

BANTAM 

Perlindoengan serangan oedara 

Pertjobaan penggela 
pan 

Sebagai soedah diberikan, kema- 
rin malam tgl. 2/3 October jbl. di 
residensi Bantam soedah dilakoekan 
pertjobaan tanda pemberi tahoean 
ada bahaja dari oedara dan pertjo 
baan penggelapan. 

Sepandjang pendengaran ,,Aneta" 
pertjobaan ini, menoeroet kabar2 
jang sementara ini soedah diterima 
oleh poetjoek pimpinan Dines Per- 
lindoengan Serangan Oedara, sangat 
berhasil. Ini disebabkan oleh ban- 
toean rakjat dan pendoedoek lain 
lainnja, bestuur Eropah dan Boe- 
mipoetera dari jang tinggi sampai 
jang rendah, Nirom dll. 

Lagi B.B. dengan bekerdja berasa 
ma2 dan sepakat dergan pemimpin 
tehuis Kring I, jang djoega mendja 
di kepada Dines Perlindoengan Se- 
rangan O:dara Betawi, lebih doeloe 
telah mengadakan persediaan se- 
lengkap-lengkapnja. Dalam waktoe 
jang loeas sekali tcean Korteman 
lebih doeloe dalam beberapa pembi 
tjaraan dengan B. B. dan djoega da 
lam beberapa pedato telah mengos 
raikan apa2 jang berhosboeng de- 
ngan pertjobaan perlindoengan se- 
rangan cedara sebagai ini. 

Toean Soeria Atmadja, wedana 
jang diperoentoekkan bagi Dines 
Penjelidikan Perlindoengan Sera- 
ngar Oedara bakerdja seperloenja, 
teroetama dengan memberikan pe- 
nerangan kepada rakjat tentang se 
gala hal jang bersargkoetan dengan 
perlindoengan serangan oedara itoe. 

Sebenarnja dengan penerangan ini 
sadja, maka soedahlah diperoleh ha 
sil jang besar, oleh karena dengan 
djalan demikian rakjat mengarti 
tentang maksoed dan adanja pela- 
djaran, jang dilsakoekan itoe. 

Tentos sadja dalam beberapa hal 
masih terdapat beberapa salah jang 
ketjil2, akan tetapi dimana salah 
itoe diperboeat—begitoelah kata pe 
mimpin pertjobaan menggelapkan 
Bantam itoe—disitoe boekan dise- 
babkan oleh karena' soeatoe kekoe- 
rangan kegiatan, bahkan sebaliknja, 
jaitoe oleh karena terlaloe kebanja 
kan kegiatan. 

Begitoelah, d'sana sini orang ma- 
os berboeat lebih baik daripada jang 
diperloekan. Oentoek memberi tjon- 
toh: penggelapan jang terbatas, jang 
haroes dilakoekan sc baloem ,,lucht- 
alarm“ (tanda ada bahaja dari oe- 
dara) dibosnjikan. 

Fu satya Aa 

Fi Ingetlah 

y Gosok gigi tiaja-tiaya 

malam 7 

   

  

Diwaktoe malam jang Sedan itoe, sisah' makanan 

jang melekat atau menjelip di tjelah' gigi, mendjadi 

bahan koemian' jang meroesakkan dan membaha- 

jakan gigi-gigi. Kau moesti tjegah toemboehnja ini 

koeman" dengan djalan membersihkan gigi 

dan dari sebab itoe gosok gigi sebeloem 

masoek tidoer ada begitoe penting sekali. 

Pakailah obat gosok gigi Odol 

Obat gosok gigi Odol membersihkan dengan tjepat 

dan sampoerng dan tida meroesakkan koelit gigi. 

Kau poenja gigi" lantas tinggal sehat dan bagoes. 

  

Timkangan boekoe 
Boekoe peringatan 15 tahoen “Dini- 

jah School Poeteri“, Padang 
Pandjang 

Berhoeboeng dengan genap 15 ta 
hoen berdirinja Dinijah Sehool 
Poeteri di Padang Pandjang, ma 
ka oleh satos badan pengoeroes jg 
tak hendak menjeboetkan namanja, 
telah diterbitkan seboeah boekoe 
peringatan jang meloekiskan riwa- 
jat pendjelmanja, Rahmah El 
Joenoesijjah, dengan selengkap 
lengkapnja. . 
Dalam boekoe itoe kita dapati 

beberapa soembangan rentjana jang 
berisi boeah pikiran, nasihat dll. 
dari beberapa orang penoelis jang 
terkenal, antaranja toesan-toean H. 
Abdoesimalik K.A., Z.A. Ahmad, 
Mara Soetan, Mohd. Dien Yatim, 
S.M. Latif, A. Hasjimy d.L.I.-nja. 

Kita akosi, bahwa karangan2 jang 
tertjantoem dalam boekce itoe, wa 
laupoen antaranja dengan serba 
ringkas sadja ditoeliskan, adalah 
isinja tjoekoep djelas dan penting 
oentoek diketahoei oleh kaoem pe- 
ngandjoer, pemimpin, pendidik, ka- 
oem pergerakan, selandjoetnja poe- 
tera dan poeteri Indonesia jang men 
tjintai perbaikan dan kemadjoean 
tanah air serta Agamanja. 
Ditambah lagi dengan hiasan be- 

berapa gambar jang menarik, adver 
tenties, omslag jang indah, lengkap 
lah boekoe itoe mendjadi seboeah 
boekoe peringatan jang penting dan 
berharga. (ZJ). 

Djoega telah terboekti, bahwa sa 
rat-sarat goena memberi tandaada 
bahaja dari vsdara kepoenjaan rak 
jat haroes diperloeaskan sedikit.: 

Bantoean Nirom dalam pada itoe 
ternjata sangat besar harganja. Ra 
dio telah mendjalankan kewadjiban 
nja dengan sangat baiknja. Ini da 
pat ditentoekan oleh poetjoek pim- 
pinan sendiri, jang mengambil tem 
pat diroemah bola di Serang. Se- 
soecatoe pemberi tahoean, jang dibe 
rikan oleh pemimpin itoe dimoeka 
microfoon, telah disamboet dengan 
sepenceh-penoehnja. 

Sesoeatoe hal jang mengetjewa- 
kan, jaitoe bahwa dalam pertjobaan 
ini tidak dilakoekan pemeriksaan 
dari oedara. Sebagai dalam lain-lain 
pertjobaan, djoega dalam meng” "- 

  

lapkan Bantam LB.D. (Dines ber- 

nu Ta A 

EP AN g x 

TN ANRI 
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lindoengan Serangan Oedara| soe- “- 
dah meminta bantoean dari pembe-” 
sar-pembesar jang bersangkoetan./ 
Kapal osdara sekaliini tidak dise- 
diakan. | 

Penilikan tentang hasil tidaknja 
peladjaran terseboet diatas, oleh ka 
rena itoe samz sekali haroes dila- 
koekan oleh organisasi dibawah sa 
dja, sehingga soeatos hal jang pen 
ting—djika tidak jang terpenting — 
dalam pertjobaan di Bantam itoe 
tiada ada. 

Tetapi sebagai soedah dikatakan, 
ocemoemnja dapat ditentoekan, bah 
wa pertjobaan itoe berhasil dan bah 
wa tentang Bantam berhoeboeng 
dengan hal ini orang tak oesah cha 
watir. |Anetal. 

en — 

TANGGERANG. £ 
Remboenceh dibakoek 

Polisi Tangerang Selasa pagi, 
tanggal 3 October, menangkap seo- 
rang pendoedoek desa Peboearan 
(bilangan Maocek), bernama Kantjil, 
jang disangka melakoekan pemboe 
noehan atas njonja Lim Pengki Nio 
pada tanggal 29 hbcelan jang laloe, 
(Aneta). 

“   
        

Menoenggoe kedatengan 
Toean? dan njonja2 boeat keperloean spatoe2. 

Perlajanan dengan sanget sopan dan menjenangkan. 

SOERYO-BATA 

Kramatplein No. 50 — Bat..C 

Hormat kita: 

Passar - Merah       aa 
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Kamoe. 

ANGSA Indonesia moelain min 
ta (sebetoelnja dari doeloe) per- 

samaan hak. 
Tinggi sama2 tinggi rendah sama- 

sama rendah. » 
Kalau menerre Soekardjo bilang : 

djangan jang satoe diatas koersi 
dan jang satoe diatas dingklik. 

Apa lagi kalau sama deradjat dan 
pangkatnja didalam sesoeatos kan- 
tor of djawatan. : 

Bang Bedjat misalnja dikantor, 
biar kalah osnggoel sama hopdak- 
toer pangkatnja, tapi dikantor hop- 
daktoer kita dipanggil meneer of 

gan, dan bang Bedjat djoega di 
panggil meneer Bedjat of toean 
Bedjat. & 

Kalau bang Bedjat liat rekening2 
tentoe diatasnja tertoelis . ..... 
ontvangen van den WelEidelgestre 
pngen Heer,.... malah soedah ditji 
tak. Djadi nggak perdoeli melarat 
of kaja, semosanja WelFielgestre- 
ngen Heer. 

Diatas kwitantie2 idem. 
Nah, seringkali soerat-soerat pa 

kai djoega ,,toean"'. 
Jang gandjil kalau beheerder 

pandhuis sama beheerder pandhuis, 
jang satoe Belanda dan jang satoe 
inlajer, soerat2nja pakai... kamoe. 

Ilang ,,tosannja", . . . lo kemana? 
Bang Bedjat tjari-tjari kaga 

dapat. 
Roepanja: beheerder inlajer be- 

lon ,,mateng“ boecat pakai gelaran 
,tosan”. 

Doeloe2 “kowe”, dari “kowe ng- 
gak boleh naik ke “toean"', tapi... 
via “kamoe"“ doeloe, lama-lama via 
“engkau, kalau soedah mateng sam 
pai daloe, baroe berhak pakai “toe- 

“ an, 

Dana 
Paling banjak .... . “empok“. 

BANG BEDJAT. 

DAGANG 
PASAR BETAWI. 

Goela pasir: per karoeng da 
ri 102 kg. terima digoedang pendjoe 
alf 1125, : 
Tepoengterigoe: tjap Ko- 

dok f 195 Koeda merah, Boerceng 
kaleng dan Harrison f 190 dan la- 
in lain tjap dari f 1,30 sampai f1,85 
per bantal. 
Minjak kelapa: per biik da 

ri 4?/, kg. bruto zonder blik f165. 
Barang mersh: Australie 

£ 10— Toaliap f 850, Tiongtoa f7 

  

  

per 100 kg. 
eeiiang tanah: per 100 kg. 

£ 10.— 
Empingmenindjo: Laboean 

no. 1 f 33.— no. 2 f 28,—, Tjilegon 
no. 1 f 26,50 no.2 f 21— per100kg. 
rstto. AA 

“Sflentang: per100 kg. dari f 6.25 
sampai f 7,25. 2 
' Damar: A-E Pontianak f 26,50 

“Sumatra f£ 27— per 100 kg. bruto 
berikost peti. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 6— sampai f 6,15 per 100 kg. 
Katjang kedele: Panaroe- 

kan fob Panaroekan f 5.16 pendjoe 
al, Djember franco wagon Djember 
£ 5,08 pendjoeal dan Pasoeroean- 
Probolinggo franco perahoe f 5,14 
pendjoeal per 100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me 

dium boeat roepa roepa merk dari 
£ 6,95 sampai f 7,35, AA f 7,75 per 
100 kg, pendjoeal. 
Lada hitamLampong:ek. 

Telok kemaren djadi Nov.-Dec. 
f£ 8.45, ini hari Oct.-Nov. f 840 
pembeli, f 8.60 pendjoeal dan Dec.- 
Jan. f 8.85 pembeli, f 9.— pendjosal. 
E.k. Batavia Oct. f 875 pembeli, 
f£ 9.— pendjoeal per 100 kg. London 
noteering 2'/. d.p. Ib. pendjoeal. 
Ladapoetih Muntok: fob 

Pangkalpinang Oct-Nov. f 2050 
pembeli, f 20.75 pendjosal per 100 
kg. London noteering 4'/. dp. lb. 
pendjoeal. 
Koffie Robusta Lam- 

pong: 15 pCt e.k. Telok Oct-Nov. 
£ 10,25 pembeli, £ 10.40 pendjoeal 
per 100 kg. 
Citronella olie: A-contract 

kemaren djadi Oct-Nov. dan Jan- 
Mrt. t 0.97 (ag ini hari Oct-Nov. 

f 0,97'/, djadi kemoedian f 1 pen- 
djoeal, Jan-Dec f 0,97'/, nom.. dan 
Jan-Dec. 40 f 1 pembeli, f 1,02'/: pen 
djoeal per kg. 
Karet: sedia kemaren djadi 

Sheets 33'/,, Crepe '34'/,: ini hari 
Sheets 32, Crepe 34 cts per '/, kg 
nom. 

—Ah— 
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Voetbal 

Districtwedstrijden PSS I 

Persib|Bandoeng) —Persitas 
(Tasikmalaja) 2 —0 

Berhoeboeng pada tahosn 1939 
ini PSSI. Djawa-Barat B terdiri dari 
Persib (Bandoeng), Persitas (Tasik 
malaja| dan Persibas (Banjoemas), 
maka pada hari Minggoe tanggal 
1 October 1939 Persib mendjadi 
tetamoenja Persitas oentoek mera 
boet djoeara. 

- Adapoen langsoengnja pertandi 
ngan ini di Dadahaveld Tasikmalaja, 
jg kebetoelan hari terang tjoeatja, 
dan perhatianpoen sangat memosas 
kan. 
Wasit pertandingan ini dipegang 

oleh t. Saleh wasit dari PSIT. dan 
setelah menioep peloeitnja, maka 
keloearlah pasangan dari kedoea 
belah pihaknja seperti dibawah ini: 
Persib. 

Pailala 
Soebardjo Koetjid 

Jaman Dasman Hanafijah 
Iskandar Wahdi Saban Soegondo 

Ana 

S 
Amiarta Osli Ijoes Adang Totong 

Momon Ahmad Parmas 
Basari Oeho 

Tosin 
Persitas. 
Baharo» sahadja pertandingan di 

moelaikan, maka bola selaloe meng 
hoedjani benteng tetamoe dari Ban 
doeng, bahkan kalau sekiranja ba- 
risan belakang Persib mentah, ten 
toe moedah menjerah. 

Tidak lama kemoedian Persitas 
ganti mendapat serangan, Wahdi 
mendapat bahagian dari Soegondo 
akan tetapi sia-sia, kirinja ia be- 
loem plaatsen dan dengan segera 
Momon anak ketjil dari Persitas 
dapat memboesang djaoeh-djaoeh ke 
pada temannja Amiarta. Ia lari se 
koecat moengkin, kereboet-reboetan 
dengan Jaman.... lepas, diterima 
oleh Ijoes, tetapi Koetjid telah se 
dia dan dapat meretour sampai di 
Saban. 

Bola djalan kian-kemari sebentar 
itoe, akan tetapi kemoedian Persib 
mendapat antjaman kembali jang 
selaloe datang dari arah Totong, 
moedjoer Pailala senantiasa mem 
perlihatkan ketjakapannja jg tidak 
koerang2 memoeaskan kepada pihak 
Persib. 

Ketika Soegondo akan menjambar 
bola dan direboetnja oleh Achmad, 
entah apa, Soegondo telah bermsin | 
kajos dengan tangannja, sehingga 
Achmad mendjadi marah dan hampir 
sahadja main bogem mentah .... 
moedjoer dapat diperdamaikan kem 
bali. 

Laloe Saban memimpin barisannja 
menjerang Persitas dan atas ossaha 
Soegondo, Iskandar telah diberi gi- 
liran, kemoedian diberikan kepada 
Wahdi, sehingga lepas dari Momon, 
sedang Saban membantoenja se- 
|hingga lepas poela dari Basari, 
laloe dilepaskannja tembakan jang 
paling djitoe dari pinggir sebelah 
kanan, sehingga terpaksa Tosin 
robeh dengan tidak mendapat apa2. 
Bola bersarang didalam djala Per- 
sitas. Keadaan 1—0. 

Pertandingan semangkin hebat, 
apalagi Persitas selaloe menjerang, 
sedang sajang .... kiranja Persi- 
tas tidak mempoenjai schutter jang 
baik. 

Sa'at mengaso terpaksa, memisah 
pertandingan jang sedang bersema- 
ngat itoe. Penonton berdebar sea- 
kan akan tidak sabar lagi kepingin 
tahoe bagaimana achir pertandingan 
ini. 

Laroetlah tempo mengaso laloe 
pertandingan dimoelaikan kembali. 
Ojon tampak masoek digelanggang 
menggantikan Totong dari Persitas 
dan supporters Tasik seakan akan 
sangat setoedjoe. 

Persib pada babakan jang kedoea 
ini soenggoehpsen agak terdesak 
akan tetapi tetap bersemangat, ka 
rena mendapat hati. Sedang Persi- 
tas tidak kalah bersemangat, sebab 
hendak membajar kekalahannja. A- 
kan tetapi bolaboelat . .. , selaloe 
dapat ditolaknja oleh Persib oen- 
toek mendjaga kehormatannja. 

Bola baharoe dapat menjerang 
benteng Persitas setelah Dasman 
memberi bola kepada Ana, diberi- 
kan poela kepada Saban, serta Wah- 
di akan menolongnja tiba tiba ber- 
langgaran dengan Oeho, maka ia 
djatoeh dan terpeletjoek kakinja. 
Terpaksa Wahdi digantinja oleh 
Oekoeng. - 

Setelah djalannja bola kian kema-   ri, maka laloe Oskoeng mendapat 
brhagian dari Hanafijah dan diover 

Inilah ada 
persenan? Droste : 

N 

   Ketel tjoklat (teko) 
200 bon atawa 

kloearken banjak oewang. 

Satoe Nona Zuster kapoenjahan 
sendiri bagi kasehatan 

Toean dan Njonja 

  

   

100 bon 4 f 0,75 

Beker 
40 bon 

Mangkok dan 
“tatakannja 

40 bon 

— is 
3 

LA 
Baki 150 bon atawa 

75 bon & f 0.60 

—D 
Piring roti 40 bon 

  

          

            

  

   

  

    

   

Sama ledzat dan memperkoeatkennja ada- 
lah tjoklat potongan (Droste reepen) dan 
Pastilles Droste. Bisa didapetken dimana- 
mana di dalem kaleng indah dan tertoetoep 
rapet betoel. Didalem tiap' kaleng ada bon 
atawa 

1 

! Kirimkenla 
1 boekoe recept dari Cacao Droste tjap Nona Zuster, Fhe 
1 di dalem mana saja bisa dapatken, brapa banjak #5 
! dedaharan enak saja bisa bikin dengan Cacao Droste. 
» Nama ... . 
! Pekerdjahan 

Import eu.rs: 

gambar boeat persenan-persenan. 

ACAO 
ROSTE a 
"Tjap Nona Zuster 

   

  

h saja dengan gratis dan franco satoe 

aa Adres : 
. Tempat tinggal........... 

  

Toko 

tjoklat boeboek Droste 
jang enak dan membikin koeat. 

Toean dan Njonja bisa mempoenjai satoe Nona Zuster sendiri zonder 
ona Zuster Droste soeka sekali bawaken 

pada Toean dan Njonja iapoenja minoeman jang sehat dan enak, jang 
membikin Toean dan Njonja djadi koeat dan gaga. Dan itoe Cacao 
Droste ada begitoe mengoentoengken. Boeat minoeman cacao atawa 
laen-laen dedaharan tjoklat jang ledzat Toean dan Njonja tjoema perloe 
sedikit sadja. Toean dan Njonja soeda bisa dapetken Cacao Droste di 
dalem kaleng ketjil dari 1/10 Kg. Di dalem tiap? kaleng Cacao Droste 
Toean dan Njonja dapetken satoe bon boeat persenan?'bagoes. Mintalahde- 
ngen coupon disebelah bawah ini boekoe resep gratis dari Droste. Di dalem 
itoe ada banjak sekali santapan? jang ledzat. 

   

        

       

      

  

Kepada Toko Hoppenstedt — Batavia $' 

Hoppenstedt. 

    

   

      

   

        

    
  
  
  
  
    

      

   
   
   

      
    

  

       

  

  
  

kan'kepsda Iskandar, diganggoenja 
oleh Momo», laloe Basari, tidak bi- 
sa ..... teroes djoega dibawa, 
walaupoen bagaimana, bola moesti 
masoek sebab kaki Oskoeng lain da- 
ri pada kaki orang lsin. Keadaan 
beroebah mendjadi 2 — 0. 
Persitas tambah giat dan bersoeng 

goeh-soenggoeh oentoek membalas 
kekalahannja sehingga bola selaloe 
mengantjam benteng Persib. Koetjid 
mendjedi pagar jang amat kokoh 
sekali, tentoe Persib boleh bangga 
kan dia, boeat ini pertandingan. 

Hari soedah gelap karena akan 
toeroen hoedjan, sedang waktoe 
poen masih seperampat djam, Ojon 
tiba-tiba djatoeh dan terpaksa ia 
berhenti. Sementara itos Oeho dja 
toeh poela poen tidak dapat main 
lagi, akan tetapi Persitas teroes 
bernafsoe. 

Begitoelah selandjoetnja pertan 
dingan ini sampai saat penghabisan 
datang dan keadaan tetap 2-0 
boeat kemenangan Persib, 

Mataram — Magelang 8—1 

Pertandingan dilangsoengkan di 
stadion Asri, meski djoega sore itoe 
di Kota baroe djoega ada pertandi 
ngan besar, antara VBDO. dan V. 
B.S., tetapi djoemblahnja penonton 
kelihatan tidak mendjadi kekoera- 
ngan, malahan bisa dikata djoem- 
lahnja kacem bangsawan, terhitoeng 
djoega poetri2nja, sangat banjak 
Magelang lebih doeloe soedah di 

doega, bahwa ia tentos banjak ba- 
kal dikirim poelang dengan kekala- 
han, tetapi dengan kekalahan se- 
djosemlah begitoe banjak sebetoel- 
nja ada diloear orang poenja doe- 
gaan, sebab dalam pasar pertaroe 
han, Magelang hanja dikasih voor 
2'/, goal. 

Apa jang mendjadi sebabnja Ma- 
gelang poenja kekalahan, sebenar- 
nja soesah dibilang, tetapi siapa 
jang mengikoeti djalannja pertan- 
dingan, sebenarnja ada lebih banjak 
disebabkan dari rasa ,,kalah hati", 
sebab kita tahoe pasti, dipermoelaan 
ronde pertama, ia selaloe bisa kasih 
oendjoek gigi dengan bengis sekali, 
itoe waktoe supporters: Mataram 
soedah moelai kelihatan tidak bisa 
bernapas longgar, sebab kelihatan 
dengan" tegas sekali, bahwa achter- 
hoede Mataram jang distel zonder 
Moerkadi dan Soejoto, (sebab kedoea 
nja masih dalam schorsanj, mendja 
di sangat lemah : ini bisa dirasakan 
dengan tegas, pada waktoe ia men 
dapat serangan jang dilakoekan de 
ngan forsch: tetapi soenggoeh sa 
jang sekali, Magelarg tidak bisa 
lakoekan serangan teroes teroesan   dengan tjara sebagai ia poenja 
rorangan pertama tama. 
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Jida naek” harga ! Dapet extra korting ! 
  

Dari 10”/, sampe 60”/, korting. 
  

  

  

  

Kemedja, Eyama, Poloshirt, Topi Viit," Kous kaki, Dasi, 
Band, Pakean anak2 dan Handdoek. 

Awas! boeat sedikit hari 'sadja !: 

  

PASAR SENEN No. 175 
Ke. Telf. WIL: 2804 

HOAT 

    

Lebih menjedihkan lagi, sesoedah- 
nja sampai dibabakan kedosa, boe- 
kan sadja Magelang soedah tidak 
mampoe lakoekan serangan sebagai 
jang orang harapkan, tetapi mala- 
han ia poenja voorhoede lantas ke- 
lelap sama sekali... 

Opstellingnja : 

Magelang. 

Kasimin 
Koesmin Rame 

Dakwan Giman Pawiro 
Sem Djojo Asman Slamet Kasiran 

. 
Naroechman Moechkam 

Soediro Djawad Kardjo 
Kadar Ali Teroes 
Samboedi Hadjir 

Soebowo 

Mataram. 

Roeslan, referee jang didatangkan 
dari Ambarawa soedah lakoekan pim 
pinan dengan baik: aftrap dilakoe- 
kan oleh K R.T. Notonegoro, Re- 
gent patih Kasoeltanan, 

Waktoe pertandingan berdjalan 
kira-kira 12 menit, Magelang soedah 
bisa tjetak satoe goal lantaran pe- 
naltykick, tetapi 8 menit kemoedian, 
dibikin loenas oleh Djawad. 

Waktoe referee kasih tanda orang 
toeroen mengaso, stand kita tengok 
soedah beroebah mendjadi 3—1, dan 
ketika pertandingan berachir, itoe 
angka soedah naik mendjadi 8—1, 
itoe goal-goal jang didapat oleh 
Mataram, 7 ditjetak oleh Djawad, 
dan jang satoe oleh Naroechman. 

Satos kekalahan jang tidak bisa 
diloepakan (,D“.)   

mera peesron   

' 

TENNIS 
Compititie B, T. A. 

Minggos baroe baroe ini tjosma di 
mainkan satoe eerste klasse compe 
titie antara Kwai Lo versus Keep 
Smiling jang dimenangkan oleh jang 
terseboet belakangan dengan 4—1. 

Dalam pertempoeran fist single 
tidak terdoega sekali Yap Eng Hong 
main begitos djelek hingga ia kena 
dikalahkan oleh Van Eyck Jr. de- 
ngan Score sangat menjolok :6—l1, 
6—2. Eng Hong roepanja sedang di 
hinggapi off-day maka terhadap 
van Eyck moeda jang mainnja tida 
begitoe koeat seperti van Eyck toea 
ia moesti menjerah dalam two 
straight sets dengan gampang. 
Oentoeng ThungLiong Biejg maindi 

second singletbisa kalahkan Godin da 
lam 3 sets 2-6, 6-1.6-3 Liong Bielpoe 
nja dropshots:bikinGodintak berdaja 

Dibagian third single van Eyck 
Sr. dengan gampang bisa kalahkan 
itoe speler moeda Kho Yam Goan 
dengan 6-3, 6-0. Van Eyck jang ter 
kenal banjak akal telah bikin Yam 
Goan jang masih moeda tidak bisa 
goenakan poekoelannja jang koeat. 

Dalam first double Yap Eng Hong/ 
Thung Liong Bie main dengan ber 
semangat terhadap pasangan V, 
Eyck Jr.-Godin boeat bikin gelijk 
stand tapi sajang tidak berhasil se 
bab diachirnja pertandingan V. 
Eyck-Godin bisa menang di set ke 
tiga dengan 16-14. Ini pertandingan 
double ada pariy jg paling ramai 
dan menarik. Dengan ini kemenang 
an Keep Smiling ' soedah bisa lead 
3—1 hingga second doublenja Krwai 
Lo soedah tidak bolehnja main ma 
ka Kho Yam Goan-Yo Peng Hian 
kalah 6-8, 6-8. Dan pengabisannja 
Keep Smiling menang 4— 1, 

Di bagian Reserve le. kl. afd. B. 
Garden T. C dengan gampang dja- 
toehkan Minahasa 2 dengan sngka 
4—1. Santosv, Baer van Siangen 
burgh dan Djoko Damar telah me- 
nangkan semoea single maka peng 
habisannja mereka menang 4— |.
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V.O.R.O, 
Zender Y.D.G. 8 golflengte 85,82 M. 

Stadio Kramat 58 

Rebo, 4 Oct 
5,— sore Lagoe Belloni 
BO 3 Lagoe leloetjon Kua 

Toembcoe 
6&.— Lagoe Soenda 
6.30 5 Lagoe Hindoestan 
Timmalar Berita sk. harian 
Kn Lagoe Djawa 
BA Kr.-ork. ,,Batavia-Sire- 

nen", dipimpin oleh t. 
Soewardi. dengan Za- 
ngeres: Miss Rasmini 
Zangers: Moh. Sani 
dan Sally 

ML Berhenti 

Kemis 5 Oct. 
10.— pagi Lagoe Ambon 
10.30 ,,  LagoeMelajoeSeberang 
MN— Lagoe Hawaiian 
TKI Lagoe Sosnda 
12.— siang Lagoe Tionghoa 
12.30 ,,.  Lagoe Gamb. Kromong 
Il— Lagoe Djawa 
130 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
Pat 3g Berhenti 
5— sore Lagoe Arab 
530 Lagoe Gamb. Kromong 
6 L-goe Gamboes 
6.30 Legoe Ambon 
To— malam Berita sk. harian 
7380 » Pembatjaan @oer'an 

Gengan keterangan oleh 
njonja Amazar Rasis 

8:30 Lag. Me'ajose Seberang 
.— Lagoe Hindustan 
DO Lagoe Arab 
10— Berhenti 

BENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat 

Rebo 4 Oct. 
Bandoeng II, Batavia II, PMH. 
5.— sore Tanda waktoe pemb. 
SD Taman Poetera 
58 Lagoe Krontjong 
TAS ia Lagoe Arab modern 
6.30 ., Lagoe Tionghoamodern 
7.— malam Pembitjaraan tentang 

»Preanger dizaman koe 
ho" 

Rt ina Ketjapi Soenda 
7.40 » Berita pers 
8.— », Tanda waktoe 
8.01 ,»,  Dihoeb. dng. Mavro di 
k, Djokja 

1 — 3» Toetoep 

PMN 29 
10.— malam Dihoeb. dng. Mavro 

Djokja 
1— Pembitjaraan Agama 

Islam oleh t.H.A. Salim 
11.30 ,, Lag. Gamboes modern 
25. Toetoep 

PMH 45 
Bandoeng II, Bandoeng III, 

Batavia II. 
Kemis 5 October 

6.-— pagi Tanda waktoe pemb. 
6.03 ,, Dolanan Djawa 
6.30 ,, Berita pers I 
6.35 ,, Lagoe Gamboesmodern 
T-— » Tanda waktoe 
LOL » Lagoe Krontjong 
Mate) “ag Berita pers II 
7.30 Toetoep 
'Bandoeng II, Bandoeng Ill. 

12.— siang Tanda waktoe pemb. 
12 03 Lagoe Ambon 
1230 ,, Gamelan Soenda 
A5 Lagoe Hawaiian 
Bu ag Berita persl 
IE Lagoe Sumatra Barat 
2. Gambang Kromong 
220 Berita pers II 
2.80... Toetoep 

Batavia II 
12,— siang Tanda waktoe pemb. 
12.03 Bsiloni Strijkorkest 
1230 ,, Kliningan Soenda 
L— Lagoe Hawaiian 
Kamu aa Berita Pers 
140 ,,  Lagoe Melajoe Tanah 

Seberang 
Dima. Gambang Kromong 
230 9g Toetoep 
Bandoeng II Batavia II PMH. 

5.— #ore Tanda waktos pemb. 
5.05 ».- Kr.-Ork. ,,Sinar Tiong 

hoa'"' 
6.30 ,, Adzan 
645 ,, Lagoe Chasidah 
T“— malam Ketjapi Soenda 
7.40 Berita pers 
8— , Tanda waktoe 
Bln Pembatjaan @oer'an 

dan Tafsirnja oleh No 
nah Siti Noerdjanah 

9— , Jive Gamboes orkest 
1l.— Toestoep 

PMN 29 
10.— malam J:va Gamboes orkest 
Il— ,.  Orkest Minangkabau 
12— ,  Toetoep 

" : B.R. Va : 

Btadszender 15,39M, Archipelzen- 
der 61,66 M. 

Rebo, 4 Oct. 
5.— sore Tanda waktoe pemb. 
5,02 ,, Marsch pemboekaan 
5,05 Berita Pers 
ag Kinderkoorzang 
5.30 ,, Kinderuurtje 
6,30 Berita Pers 
6,45 ,, Symphonie 
7.10 malam Programma roepa2 
TSI Pemandangan loear 

, negeri 
BA Dihoeboengkan dengan 

Hotel der Nederlanden 
9.10 ,, Piano-syncopations 
940 ,  Lagoe2 Opera 

10,30 » Lagoe Zigeuners 
11, — # Toetoep 

Kemis, 5 Oct. 

6,— pagi Tanda waktoe pemb. 
6.02 Inilah BRV....!! 
Gi19 1 Berita pers I 
6,30 Soeara pagi 
1.15 » Berita Pers II 
130 » Lagoe2 gembira 
Oa » Vocaal 

9.30, Lagoe Hawaiian 
10,— y,  Adalbert Lutter Orkest 
Al. Song from the Wild 

West 
11.30. ,, Lagoe roepa-roepa 

12.— siang Lagoe2 Orkest 
5 3 Lunchprogramma 

230 » Toetoep 
9.— sore Tandawaktoe pemb. 
5,02 ,, Marsch pemboekaan 
5,05 ,, Berita Persi 
52dD Lagoe Draai orgel 
6— Piano solo 
TER “5 Intermezzo 
6.30 , Berita PersII 
645 Concert 
7.45malam Vocaal 
815 Viool soii 
830 ,, Phohi-relay 
810 » Sonate : 
IA »The String Juggiers« 
10— , Dari plaat gramop. 
M— » Toetoep 

BROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

sah POP 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas205m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 

Rebo, 4 Oct. 

5.— sore Tanda waktoes pemb. 
HE 3 Isi programma 
5.04 ,  Lagoe Inggeris 
6.— ,,  Poespa-ragam 
6.30 Kamermuziek 
T,—malam Berita pers dan oedara 
CBD “3 Concert 
Tana Kesoekaran pada 

pendidikan 
810 Gramop. intermezzo 
8.15 ,,. Pemandangan oemoem 
8.30 Concert 
9— P. Karstel (tenor) 

berlagoe 
930 Muziek dansa 
9.58 Koers di Amsterdam 
10— Tanda waktoe 
10.01 Permainan piano 
IOS Dari doenia film 
11,— »3 Toetoep 

Kemis, 5 Oct. 

6,30 pagi Pemboekaan 
032 "5 Berita Pers 
6.35 ,, Gymnastiek 
6,45 Dari plaat gramp. I 
Tm 3 Tanda waktoe 
7,01 , Dari plaat gramp. II 
7.30 ,, Berita pers foelanganj 
Ou Dari plaat gramp. III 
8.— .. Toetoep 

1l— y Tanda waktoe pemb. 
102 Muzlek jang tenang 
11,40 , Agama Kristen 
12,— siang Boenga rampai 
12.30 ,,  Matinee Concert 
1,20 Berita Pers dan oedara 
La Boenga rampai h 
2,20 ny Berita Persdan Oedara 

joelangan) 
2,30 ,,  Toetoep -: 
5.— sore Tanda waktoe pemb. 
5,02 ,, Isi programma 
5,04 Boenga rampai 
6,— ” Arendsneat 

6,30 ,, Swing muziek 

7.— malam Berita Pers dan Osdara 
122 y Beberapa permainan 
Tao“ Poespa ragam 
8,10 ,,  Boenga rampai 
I9— Omroep Orkest 
058 »  Koers di Amsterdam 
10,— Tanda waktoe 
ROOL "59 Berita Disco 
10,30 ,, Poespa ragam 
Ilh— » Toetoep 

' intra   
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Tjobakenlah 

Verkade po 
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enja: 
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Sultana 

  

Satoe biskoeit Verkade 
dengen moeat Kismis 

       
?« « . c 

Liatlah marika 
poenja pembrian jang 

Verkade. 

    

Itoe biskoeit 

Satoe koewe, jang anak- 
Dan alangkah moerahnja satoe kaleng biskoeit 
toe! Tida ada bagian jang koson 
tambahan kertas jang tida perlos: aken briken 
begitoe banjak sebisanja biskoeit Verkade enak 
ini boeat oewang Toean dan Njonja. « 
Itoe ampat sinjo dari Verkadae taoe, apa jang 
Toean dan Njonja soeka! 

mendatengi dengen marika 

  

djoestroe 
tjotjok boeat 

Toean dan Njonja 
enak, terpanggang baek, Bs 

Sultana wangi pilihan. 

anak djoega dojan sekali. 

, tida ada 

baek. 
Kasilah tempat jang tetep di dalem Tosan dan 
Njonja poenja lemari pada kaleng biskoesit 

Riskoeit 

VERKADE 
Tjap ampat sinjo 

ss TOKO HOPPENSTEDTI    
  

  

  

(Zetsel jang tertahan kemaren) 

Belgia 
Gerakan2 pasoekan dibatas 

batas Belgi 

Transocean dari Brussel 1 Oct: 
mengabarkan, bahwa ssk. Reran- 
tjis jang terbit hari Minggoe me- 
ngoemoemkan tentang adanja gera 
kan pasoekan Belgi. Dalam pada itoe 
sk. ,,Paris Soir“ mengoemcemkan, 
bahwa dari Luxemburg sepandjang 
batas Perantjis digerakkan pasoekan 
dengan gesa2 kebatas oetara, oen- 
toek mengosatkan batasoetara. 

Sepandjang soember tadi pasoe- 
kan Belgi itoe masoek kebenteng2. 
sepandjang teroesan Albert dan soe 
ngai Demer. 

Banjak ssk. lainnja menjiarkan 
berita demikian djoega, jang mem- 
boektikan, bahwa dengan ini kenetra 
lan negeri Belanda akan tergang- 

Itali tidak poctoes asa oentoek 
mengandjoerkan damai 

Reuter dari Rome 2 Oct. menga 
barkan, bahwa penoelis djoernalis 
Gayda dalam s.k. ,,Giornale d' Italia" 
kembali mengandjoerkan perdamsi- 
an dengan mengatakan, bahwa 
koendjoengan graaf Ciano itoe 
tjoema goena keadaan barce dalam 
lingkoengan lebih besar jang dila- 
koekan sebagai akibat politik Itali 
dan Djerman, jang perlos goena 
Hee Na perdamaian dengan ke. 

en dioemoemkan"' nan 
peringatan, jang dioesoelkan ole 
Berlin, N jang sampai kini di 
Ilemparkan ,,maka Gayda menambah, 
bahwa ,,Itali tidak poetoes asa". 

Aksi perdamaian jang soedah di 
djalankan oleh Mussolini moelai 
September masih beloem selesai. 
Hal ini akan mendjadi satoe hal 
jang menentoekan reaksi rakjat2 
dan Pan pertanggoengan 
djawab jang penghabisan oleh 
pemerentah2nja, 

  

   

  

    
kola. Harga tida 

Isi pidato Hitler depan Rijksdag 

Soalsituasimiliter 

Reuter dari Brussel 2 Oct. menga 
barkan, bahwa sepandjang kores 
ponden &.k. ,,Belga“ moengkin djadi 
pidato Hitler depan Rijkadag nanti 
akan memoelai dengan situasi baroe 
soal-soal militer. 

Barangkali tidak akan diadjoekan 
oesoci perdamaian, oleh karena di 
doega, bahwa Ribbentrop telah me 
ngoetjapkan keterangan perdamaian 
Djerman dalam pengoemoeman ke- 
pada Negeri2 Eropah barat jzitoe 
sjarat2 jang terkenal dalam perdjan 
djian Moskou. 

Pendirian Berlin ialah segala ne- 
geri-negeri ketjil mesti diperoen- 
toekkan goena kepentingan negeri2 
besar. Manakala negeri2 Laoetan 
Timoer memilih Roes sebagai kawan, 
maka Djerman tas mempoenjai ke- 
beratan. 

senpoan 

Nederland 

Pelanggaran di Nieuwe Waterweg 

Den Haag, 2 Oct. JA.N.P.J: 

Regeerings-Persdienst mewarta- 
kan, bahwa tadi malam kapal Ing 
geris ,Lindisfarnes (jang besarnja 
1000 ton), ketika hendak keloear da 
ri Nieuwe Waterweg telah dilanggar 
oleh kapal Z —7 kepoenjaan Neder 
land jang dipergoenakan oentoek 
mendjaga2 diloear2. Kapal Inggeris 
terseboet, setelah mendapat peringa 
tan beroelang2, baroe melepaskan 
tembakan dengan diikoeti oleh tan- 
da pemberhentian, 

Setelah itoe, kapal terseboet telah 
dibawa oleh kapal Z.—7 ke Hoek   

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

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

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat 
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se- 

mahal. Terima recept Dokter mata 

pelanggaran ini dan berhoeboeng 

tan oleh kapai-perang Nederland 
didalam daerah2 Nederland ini. 

djoetkan perdjalanannja. 

kapal Z—7 itos tidak mendapat 
keroesakan. 

Diroebah mendjadi lima miljoen 
roepiah, 

Den Haag,2 Oct (ANP): Ini 
hari soedah disiarkan pengoemoe- 
man baroe, dalam mana moela?nja 
dinjatakan tentang defensie-begroo 
ting dalam 1940 dengan djoemlah 
7 setengah miljoen roepiah jang 
akan dipergoenakan oentoek penge 
loearan Marine di Indonesia, dirobah 
mendjadi lima miljoen roepiab.   
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Consul Negeri-Belanda akan berto- 
lak ke Krakau s 

Den Haag 2 Oct. jANP.): Di 
dengar kabar, bahwa Consul Negeri 
Belanda di Krakau, jani JL, de 
Bruyn, dengangselamat telah tiba 
disini dan dalam beberapa minggoe 
Pa akan bertolak kembali ke Kra- 
au. 

mane 

  

20000000151000000001ns00000000 

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 
kit 6 boelan, djika meninggal, 
asal tidak menoenggak, dapat 
uitkeering f 25.— (doea poe- 

loeh lima roepiah)   van Holland oentoek diperiksa dan 
000000001510000000010100000005 

  

membikin proces-verbaal tentang” 

dengan tidak tjoekoepnja. peringa-- 

Pada djam 2 malam kapal itcs 
soedah diidzinkan oentoek melan-—- 

Oentoeng karena pelanggaran ini, / 

Jp 7 
sg 

2
 

am
. 

Pa 
3


