
    

    

  

      

      
      

      

        

  

    

        

   

  

      

   
    

   
        

   
          
     

        

           

    

   

  

   
   

     

          

   

    

        

   

  

    
  

    

   

    

ad 

rakan kebangsaan Arab 
Palestina itoe berobah sehabis 

perang doenia. Ma'loem, sehabis pe- 

  

   
   

     

  

    

  

     
    

.sitoe boekan lagi Toerk 
sa eng Ir ggeri Oleh 

        
    

    

  

     
       

di Palestina itoe ' 

koe Jaloeii”         

         
   
         
      

   
    
        
      

       
      
        

              

  

    
     
       
      
      

     

      

     

       

       

    
   

     

    

   

    

     

  

Aalestina itoe. et 
Oleh karena Inggeris jang mendja 

ab, maka gerakan Arab di 
'itoe tjoema dilahirnja sa 

   
    
   

     is dan oent
oek mentjoba 

0 ja (training kata orang 
port) ia memoelai dengan kaoem 

'ahoedi. en Tae 
Ia mentjoba kekoeatannja itoe 

'boekan meloeloe terdorong oleh ha- 

    
   

       

  

        

  

    
           

| tetapi meloeloe karena terpaksa 

          

   

Sudeet telah meminta dan menda- 

0. Palestina itoe meminta dan soedah 
moelai mendapat pertolongan lahir- 

bathin dari oemmat Islam seloeroeh 
doenia. Itoelah sebabnja Inggeris 
'selaloe mendekati negeri-negeri Is- 
'lam jang soedah berdiri sendiri se- 
perti Hedjaz, Irak, Toerki, dll-nja 
dengan maksoed, soepaja . aliran 

Pan-Islamisme itoe gagal dan gera- 

kan Arab di Palestina itoe tidak 
mendapat bantoean dari oemmat 

“Islam diloear Palestina. TA 

Kita pertjaja: oesaha In 

dak akan berhasil ! Dimisalk an ba-' 

haja ,,kebakaran”, soal Palestina 

“itoe hanja dapat dibikin padam, 

ggeris 

      

djika Inggeris melepaskan niatannja | 

oentoek memberikan ,,national ho- 
| me“ kepada kaoem Jahoedi dan) 

memberikan kedoedoekan berdiri | 

      
: bangsa Arab ingin| -W 

NG "ET kepada ministerie pada pemerintah 

menjatakan soenggoeh2, bahwa seharoesnja pemerintah 

Ikan so'a 
- ngan sampai ikoet-ikoet tjampoer 

hi dan marah padaj 

wa nafsoe main tjoba-tjoba, akan| 

oentoek mempertahankan diri, mem-| 
Pa? bela diri. Seperti kaoem Djerman-| 

pat pertolongan dari saudara2nja | 
(bangsa Djerman), maka kitatidak| 

oesah heran, djika gerakan Arab di| 

  

oedi di 

mpersoalkan Palestina. 

   

    

an Jahoedi sama takoet oleh pembitjaraan ini 1. 2 

ta LA Sepandjang “berita dari Agentschap bangsa Jah: sedi di Palestina, 
angsa Jahoe lisana mengikoeti pembitjaraan dalam ministerie itoe 

dengan kekoeatan dan ketjemasan hati. aan 

  

  

' Wakil-wakil bangsa Jahoedi di 

akan menanggoeng djawab atas ad 

— Hitler menijela Londen 
— dikritik Paris 

— Apa kata Hitler tentang 
Palestina Fe 

Dalam pidatonja di Saarbrue- 
ken Hitler telah menjangkoetkan 
poela so'al Palestina ini, menoe- 
roet siaran Reuter. 

1 ,Kita serahkan so'al 
1 mereka jang merasa 

b goena menjelesaikan masja 

betapa mereka 
| so'al tsb. Kita 
nasehatkan, soepaja 

lebih dalam menjelesai- 
mereka sendiri dan dja 

  

   

  

“ dalam oeroesan jang mengenai 

Pidato Hitler disiasati di 
: Perantjis. 

“Dari Paris dikabarkan, bahwa 
dalam kalangan? pemerintah Paris 

0. Palestina 

   

  

i Londen 11 Oct. mewartakan, hahwa dalam ministerie 
an Inggeris telah dilandjoetkan pembitjaraan tentang 
ina pada hari itoe djoega. Pembitjaraan 

| Mac Michael dan pegawai2 ministerie djadjahan tadi. 

mendoega, bahwa Mac Michael akan pergi kembali ke Pa 

0. Lain « aripada itoe organisasi bangsa Jahoedi di Londen menerima 

banjak kawat dari beberapa fihak jang menjatakan ketakoetan tadi. 
a Sebab bangsa Jahoedi merasa akan terdesak didoenia ini. ! 

Pemerentah Inggeris haroes menanggeeng djawab. 

ngan dengan Palestina bersetoedjoean dengan keterangan Balfour. 

“rang doenia itoe jang berkoeasa di| 3 an pa ab 

“ Bangsa Jahoedi dalam ketakoetan ! 

|geris dekat sekali mendjatoehkan 

        

3 

itoe antara 

     

Amerika telah mengirimkan kawat 
- pemerintah Dominions dengan 

Inggeris 
anja semoea hal ini, jg berhoeboe- 

jang tidak boleh dimasoeki dibagian 
lembah soengai Jordan. 

Korban Arab oleh 
kapalterbang. 

« Fihak Arab banjak jang mendjad: 

koerban, ketika kapal terbang Ing-   bom-bom diatas kalangan Arab. 

Lain dari pada itoe poen fihak 
Arab itoe melarikan diri ketika pa 
soekan Inggeris mengadakan seraj 
ngan dengan seketika, » dengan ba- 

njak meninggalkan orang mati dan 
loeka-loeka. : 

Pemboenoehan dan poekoelan 

Dari Jeruzalem Reuter menam- 

bah kabarkabar jang laloe, bahwa 

disana banjak kebakaran-kebakaran 

jang disebabkan oleh keriboetan2 
itoe. Begitoe djoega tikam2an dan 

poekoel poekoelan dan lemparZan 

bom dan granaat,   dan dalam persnja, orang mengi- 
koeti pidato Hitler itoe dengan 
teliti. Perspoen memberikan ko- 
mentarnja. 

“Marah kepada Hitler 

Dalam oemoemnja pers tidak 

t| menjemboenjikan amarahnja ter- 
hadap pidato Hitler jang tidak 
sopan dan menghendaki perang 
itoe sekalipoen pidato itoe tidak 

dengan langsoeng ditoedjoekan 
kepada Perantjis. : 

Pidato jang menge- 

14 i k. 

Lebih lebih kalimat 

. daki damai 

Pasoekan Inggeris goena 
melawan Arab ? 

Dari Londen dikabarkan 

Zeesen, bahwa sk. ,, Times « menoe 

lis apa maksoed pengiriman pasoe- 

kan Inggeris ke Palestina itoe. Ka- 
'tanja dalam hakekatnja pengiriman 

'itoe tjoema akan melawan serboean 

bangsa Arab. 
- Lain soeara pers lagi mengata- 

kan, bahwa keadaan kini di Pales- 

tina makin genting dari pada jang 

soedah-soedah. 

Pertempoeran pasoekan Inggeris — 

e perampok Arab 

00 teroes meneroes. 

' Menoeroet siaran K.P.H. dari Je- 

ruzalem kini selaloe terdjadi per- 

tempoeran antara pasoekan Inggeris 

nai Inggeris dikri-| 

: jang me- 
ngenai Inggeris, dikritik djoega 
oleh pers Paris, sebab kalimat itoe 

menggemparkan seloeroeh rakjat. 
Sekalipoen sikap pers Perantjis 

rata-ratanja sedang, tetapi dalam 

roeangannja nampak poela sikap 

Hitler jang njata tidak menghen 

oleh. 

Banjak korbandeanja.| 

mendjadi korban. Antaranja seo- 

rang toea Jahoedi, orang perempoe 

an Arab, agen polisi Jahoedi, ketika 

ada pertempoeran antara djalan jg. 

menghoeboengkan Jeruzalem 

Jaffa. Poen djoega seorang serdadoe 

Inggeris.   
Sepoertergeser dari 

rel. AS 

| Selandjoetnja poen ada djalan se- 

poer jang roesak antara Haifa dan 

Lydda, hingga kereta api pengang- 

koet barang barang mendjadi terge 

ser dari relnja, sampai pada djaoeh 

malam. Da 

Dengan ini banjak kereta2nja jang 

terbakar. 

Mentjoba memba- 
karstation. 

Setelah pada hari Minggoe malam 

ada pertjobaan membakar station 

di Jenin, poen dilakoekan pertjoba 

an akan memboenoeh pegawai doua 

memperingatkan kepada bangsa Ja- 

Jangan-angannja akan pindah ke Pa 

“ Irimkan kepala organisasi Jahoedi 
“Idiseloeroeh doenia, jaitoe dr. Weiz- 

menjebabkan kesengsaraan toean 
dan bangsa Jahoedi seloeroehnja 
ditimoer. 

tjoer, tidak moengkin djadi bangsa 
toean akan bisa menjerboe pindah 

Ike Palestina, 
djadi bangsa jang banjak djoemlah 
nja, bagaimanapoen djoega koerban 
dari fihak kita. 

rakjat toean haroes mentjoba akan 
'Imenolong penghidoepan bangsa toe 

Oleh karena itoe maka banjak jg : 

dan |. 

(rang. 

Ikan, bahwa 11 orang Arab telah mati     | sendiri kepada bangsa Beban “13 
. 

dan perampok bangsa Arab didaerah 

ne, Tetapi dengan segera orang” jg 

mendjalankan perboeatan itoe di 

tangkap oleh polisi dan militer. 

Dalam keriboetan ini banjak di 

pakai tembakan-tembakan oleh fi 

hak polisi dan militer, jang mema- 

kai djoega sendjata parit dalam pe 

Pertjobaan menjerang Benteng 

Reuter dari Jeruzalem mengabar 

dalam gelanggang perdjoeangan, Se 

dang 3 orang dapat ditangkap, ketika 

mereka mentjoba akan menjerboe 

kedalam lasjkar jang mengelilingi 

  summer 10 cen 
  

dan boeat bahagian 

Awas kaoem Jahoedi! 

Boenjiperingatan 
Arab 

kan, bahwa golongan Arab telah 

hoedi. soepaja lekas melepaskan | 

lestina. | 
Dan kawat antjaman telah diki| 

mann. 
Isikawatjang dikirim.| 

,Sikap jang toean ambil itoe akan 

Sekalipoen kita nanti akan han 

dan tidak akan men 

Tetapi dalam pada itoe toean dan 

an jgterserak diseloeroeh doenia ini. 
Djanganlah bangsa toean itoe di 

hidoepkan semangatnja oentoek me 
mindah kesengsaraan dari barat ke 
timoer. Sebetoelnja haroeslah toean 
poeas dengan djoemlah bangsa toean 
jang kini ada di Palestina”. 

Siksaan kepada bangsa Jahoedi 
di Itahi. 

Reuter dari Rome 11 Oct. 
mengabarkan, bahwa bagi bang 
sa Jahoedi datang lagi satoe 
poekoelan jang hebat di Itali. 

Dengan opisil dikeloearkan 
'ma'loemat oentoek melarang 
memberikan izin kepada bangsa 
Jahoedi oentoek mengeloearkan 
soerat-soerat kabar, boeka to 
ko-toko, waroeng-waroeng dan 
restaurant. Lain dari pada itoe 
pemberian izin jang telah di 

djalankan dalam waktoe jang 
lampau akan ditarik kembali 
boeat sementara waktoe. 

(Orang boleh mentrompetkan 
perdamaian dan kesedjahteraan 
masjarakat kemanoesiaan oe- 
moem, dengan bibir dan moeloet 
jang berdarah karena hebatnja 
soecara dan kerongkongan jang 
kering seperti digoeroen pasir 
kekoerangan air, sedang dida- 
lam otak dan hati terpakoe 
angan-angan dendam chasoe- 
mat terhadap sesama machloek 
dan sesama hidoep. Inilah term 

kedamaian dan ketenteraman 
masjarakat” dalam djaman 
modern ? Red.) 

  

  

Bekerdja bersama? dalam per- 
ekonomian. 

Aneta mengabarkan: 

Permoesjawaratan tentang beker- 

dja bersama-sama antara Hindia- 

Belanda dan Nederland, jang dila- 

koekan di Betawi pada boelan jang 

paling achir ini, oleh toean? Van 

Mook, Sitsen dan Van Hoogstraten 

dari departement van Economische 

Zaken dengan toean-toean jg datang 

dari Nederland jalah toean-toean, 

Hart, Kaag dan De Waard, 

maka permoesjawaratan itoe seka- 

rang telah berachir. Hasilnja pe- 

roendingan terseboet digambarkan 

dalam verslag jang memang oentoek 

dienst itoe. 
/Verslag itoe akan dipersembahkan 
kepada Toean Besar, djoega kepada 

Minister van Kolonien dan kepada 

Minister van Economische Zaken. 

Pengoemoeman tentang hasilnja 

permoesjawaratan tidak bisa diberi 

kan sebeloem Pemerintah Hindia- 

Belanda dan Pemerintah Agoeng me 

ngambil kepoetoesan terhada soal 

itoe, 35 
Dalam verslag itoe dibitjarakan 

antara lain tentang Indische conti- 
ngenteeringen,jg menjebabkan melin 

dari Nederland dipasar Indie,tentang 

kemadjoean peroesahaan2 dinegeri 
ini dan faedahnja peroesahaan itoe 
bagi industrie Nederland, tentang 

lakoenja. peratoeran2 dinegeri Belan 

da goena pendjoealan exportproduc- 
ten dari Indie, tentang organisatie 

Redactie Tel. 1440 WI: Administratie 1810 WI. 
Sesoedah djam 4.50 sore Tel. 2620 WI. dan 4968 WI. 

FONDS KEMATIAN 
Abonne's lamanja paling sedikit 6 boelan, djika me- 

ninggal, asal tidak menoenggak, dapat uitkeering f 25.— 
Tarief Advertentie, keterangan kepada Administratie. 

Pengadoean tentang pengiriman koran dan Advertentie 

sesoedah djam 4.30 Telf 4968 WI. Petodjo Ilir No. 25 

Reuter dari Damascus mengabar | 

doengi pendjoealan barang? export 

Mr.-C. 529 Mr.-C., Drukkerijweg 22 

  

  

Congres P. N. S. 

Di Malang. 

Dibawah ini kita tjantoemkan 
programma dari Congres P.N.S. 
jg akan diadakan pada tg.9 dan 
dan 10 November '38 di Malang. 
Congres pertama hari 

Rebo tanggal 9 November '38. 
Agendanja : 

1. Pidato comite van ontvangst. 
2. Pembeekaan ketoea H. B.- 

PENS. 
. Notulen Congres jang laloe. 
. Versiagen. 
. Pilihan verificatie commissie. 
: Berita-berita. HD 

I
P
 Y

a 

. 

Congres kedoea hari 
Kemis tanggal 10 November '38. 
Agendanja : 

. Overdracht van scholen. 

. Angkatan V. O. 
- Verslag verificatie commissie 
. Begrooting. 
. Voorstellen. 
. Beleid H. B. 
. Rondvraasg. 
. Penoetoep. 0
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ma goena kepentingannja perekono 
mian diregeri ini dan di Nederland: 
kedoea oentoek kepentingannja per- 
ekonomian Nederland di Hindia, djoe 
ga tentang perbaikan permoesjawa- 
ratan antara instanties jang bersang 
koetan baik di Nederland, rnaoepoen 
di Hindia, tergolong dalam lapangan 
bekerdja bersama sama dalam hal 
perekonomian. 
Permoesjawaratan, jang dalam 

oemoemnja menimboelkan kesimpoe 
lan jang disetoedjoeci oleh doea fi- 
hak, telah berachir dengan menje- 
nangkan, sedang kesalahan faham 
dan kesoekaran jang timboel ada- 
nja, bisa dihilangkannja. 

Toean? Hart, Kaag dan toean De 
Waard pada tanggal 12 October '38 
berangkat ke Nederland dengan ka 
pal “Baloeran". 

EX Y — 

Mobil lawan tjikar di Kendal. 
Dari Kendal Aneta mengabarkan, 

bahwa pada hari Senen malam ji.l. 
telah terdjadi pertempoeran antara 
seboeah moebil dengan seboeah tji- 
kar. Moebil itoe dikemoedikan oleh 
seorang goeroe Mulo Bandoeng. L. 
ZwemsStra, jang ditoempangi 
oleh 4 orang penoempang bangsa 
Belanda hendak menoedjoe ke Ban- 
doeng dari Semarang. 

Ketjelakaan itoe terdjadi didekat 
Kendal dan djalannja moebil 50 km. 
sedjam. 

Jang naik moebil tidak terkedjoet. 
Dalam pada itoe 3 orang perempoean 
Indonesia mendapat loeka parah. 
Dan mcebilnja roesak banjak. 

ey 

Hak berkoempoel dan bersidang 

Memorie van Antwoord. 
A.N.P. mewartakan dari Den 

Haag, bahwa didalam memorie 
van Antwoord dari Pemerintah ke- 
pada Kamer tentang wet-rantjangan 
jang mengenai peroebahan dan tam 
bahan serta pembatasan atas berla 
koenja hak berkoempoel dan bersi 
dang ada dinjatakan, bahwa dida 
lam rantjangan itoe dimoeat oen- 
dang-oendang jang mengenai boleh 
ikoetnja orang asing dalam per- 
koempoelan-perkoempoelan politik 
di Nederland, oendang-oendang per 
loeasan hak-kekoeasaan polisi, oen 
dang oendang mengoerangi larangan 
kepada orang asing oentoek mela 
hirkan pembitjaraan-pembitjaraan 
tentang soal soal politik Nederland. 

Selain daripada itoe, dinjatakan 
poela didalamnja. bahwa sangat di 
poedjikan kalau peratoeran-peratoe 
ran boeat kepentingan-kepentingan 
perkoempoelan-perkoempoelan poli- 
tik kepoenjaan orang asing di Ne- 
derland itoe dimasoekkan kedalam 
oendang oendang jang dinamakan 
vreemdelingenrecht. : 

Tidak akan lama lagi, bisa 
diharapkan masoeknja rentjana jang 
mengenai peratoeran soal jang tsb. 
belakangan itoe. 

PAT 0 Pt 

Karena penggelapan dan penipooan. 

Pengadilan Raad van Justisi di 

kota ini, menoeroet Aneta disebab 

kan oleh perboeatan2 penipoean dan 

penggelapan2 di Bandoeng, toean 

Maximiliaan Kwee didjatoehi hoe- 

koeman pendjara 18 boelan, sesoeai 

dengan permintaan O. M.     benteng dekat Beian. P4 dari kemadjoean jg teratoer perta- mom Y — 

         

       
    

         
        

  

   

     

   
      

     

   

   

   

    

   

 



   
    

      

  

  

        

   

    

  

: Ja ena Naa 5 mp 
n satoe per aan NN yana, 

d. menerangkan semoea dan 
oei hal itoe. 
dasi Kasopname J5 proces- 

tj: an p Pa 21 D em | 
mengatakan bah kas 

Asta. jatah: 

  terdakwa menga- 
laan Na 

sa ' melberost Algemeene Indische 
Dagblad an Preanger : 

: Ka dan Pemer 

    

gi memperbaik p 
Haa 8 asam : 

  

EA dip EA ig 

rat “3 Ba oemoem tent 

  

    

  

   
   
    

    

   

    

       

  

      

ngan djanda dari 1 

n piki an Maan peroebahan 
'technis” terhadap peratoeran pem: 
“berian pensioen boeat pegawai-pega 

| wai burgerlijk di Indonesia, dimana 
| antara lain-lain diperiksa djoega 

| (toetredings ragen) boeat amb 
| tenaar? jang hanja diangkat boeat 
33 sementara waktoe, jang kemoedian 

P 5 ning-peroebahan. 

passingsregeling. at, kopenti| , 

  

peratoeran Ka emberian toendjangan | Pe 
sbijd: 

tentang itoe. 

epakat, apakah pera- 
an haroes bersandar 

n? jang didirikan oleh 

atau poela badan setengah 

aperhatian orang kini 

   belakangan, artinja men- 

Es Pengeloearan dari Djawa dan 
Madoera 

5 “kanowoot tjatatan dari Gerikwsai 
|Kantoor voor de Statistiek dalam 
boelan September 1938 barang2 jang 
dikeloearkan ke loear negeri adalah 
sebagai berikoet: 

goela 51,304 
N iGoela Nol 41,096 
|Goela No 2 8, "334 
1|/Melasse tjair 12, 439 
|Melasse bekoe 55 
Krosok 521 

| Gaplek 8.442 
Tepoeng gaplek 15.276 
Teh 4.348 

1 aneh 1.156 
| Timah 696 

3 am 

Bestuur Boemipoetera 

Her-organisatiediMi 
nahasa. 

' Pada dewasa ini, toean dr. W. 
Hoven, Hoofd daripada bestuurs za 
ken pada Departement B.B., ada da 
lam perdjalanan dienst dan kini 
sedang di Menado. Pada awwal boe 

Ilan November jg akan datang beli- 
ji- au ditoenggoe baliknja ke Betawi. 

“Konon, toean dr. W. Hoven me 

boemipoetera di Minahasa bisa dila 
Ikoekan her-organisatie atasnja. 

5 Maksoednja: tjara pemerintahan 
(bestuur) jang ada sekarang ini 
ebisa-bisa ditjondongkan lagi sifat- 

| kepada peratoeran bestuur za- 
man doeloe dengan mempoenjai 

1 hoofden dils. 
Tjara jang sekarang ini, oleh pi- 
ak jang bersangkoetan ternjata 

terlaloe ambtelijk, dan mendjadi 
alasan timboelnja keroegian. panah. 

Petir mengamoek 

“Kemarin sore antara djam 4 hing 
ga djam 6 sore petir soedah menga- 
ah dan terdengarlah letoesannja 
diseloeroeh kota Betawi dan seki- 
tarnja. Sebatang pohon jang telah 
roentoeh menjebabkan terhentinja 
perhoeboengan telefoon dengan la- 
pangan terbang Tjililitan. 

Selandjoetnja petir itoe telah me 
ngenai hoogspanningsleiding Goeber 
nemen sehingga mengganggoe “5 
nap penerangan elektris dikota B 

'tawi 

Soal gadji meska Gonikonte 

Peroebahan peratoe- 
ran. 

Didalam sidang Madjlis Gemeente 
petang: jang akan dilangsoengkan 
pada tanggal 31 October atau 7 No- 

- Ivember jad. boleh djadi akan diroen 
dingkan oesoel oesoel bagi meroebah 
peratoeran gadji pada Gemeente. 
“Doeloe, peratoeran gadji itoe di 

bikin demikian roepa, sehingga itoe 
ang | Waktoe bisa diselesaikan dengan tje- 
ng | pat oleh College van Gedeputeerden. 

Tetapi kini masih perloe diadakan 
ym 'peroebahan kepada beberapa schaal- 
»nischaal, dan oentoek keperloean itoe 

perloe ditimboelkan soeatoe verorde- 

, Te His O- — 

Perkenalan dengan Journaliste 
Marie Pos. 

Atas oesahanja “perhimpoenan | 
6 . »Vereeniging van Huisvrouwen“ di 

(Betawi, nanti sore moelai djam 5| 
Idi restaurant »Djokjakarta", Kra- 
mat No. 60 akan diadakan thee- 
middag selakoe intieme kennisma- 
king dengan journaliste negeri Be 
Janda jang terkenal ja'ni Marie Pos. 

Selain daripada anggota-anggota 
rhimpoenan itoe, akan dioendang 

djoega beberapa kaoem iboe Indo 
nesia Me RI 

saban Gp tuas   
    

Ba da ito 4 He 
»n boeat| 

: tentang Mina pen- || 
epada goeroe desa (volkson- 

ijzers) dapatlah diberitakan, | 
w2 ang pada Indische Pen-| 

sedang dipeladjari pe 

rang beloem menda-il 

pn, ataukah badan parti- | 

rnemen, tetapi soedah bisa ter| 

rtoedjoe kepada oesaha)| 

badan pendirian jang sete- | 

| Karet 4.086 
| Lada poetih 82 

. Lada hitam 416 

. Djagoeng 3,532 
- Kopi 4,007 
Kopra 49 

an 2areh 163,511 

injelidiki sampai kemana bestuur| 

  

Merkachen aa jubileum 
s.v. Setia, maka dilapangan V. 
LJ. Poeloe Pioen 1 (Petodjoj akan 

diadakan beberapa pertandi- 
ngan? jubileum oentoek mere- 
boet seboeah beker. 

Programma pertandinganitoe 
jalah sebagai berikoet : 

  

Sabtoe | 1 Oct. 

  

  Minggoe 16 October. 
sv. Malay Club—sv. Andalas B 

Sabtoe 22 October. 
winnaar A Ta innaar B 

   
Minggoe 23 October. 

Pertandingankehormatan an- 
tara sv. Setia dengan sv. Lego. 

Harga kartjis berdiri 10 sen 
dan doedoek 20 sen. 

Ea 

    
Pertemoean Amal 

Oleh ,Comite Amal 
Minangkabau”. 

Pada hari Saptoe malam Minggoe 
tanggal 15—16 October '38 bertem- 
pat di gedong Kramat No, 45, moe- 
lai djam 7 malam, oleh ,,C. A. M,” 
akan diadakan Pertemoean 
Amal oentoek membentoek soea- 
toe fonds goena memberi pertolongan 
djika di Minangkabau pendoedoek- 
nja tertimpa bahaja kesoesahan. 

Oecang masoek hanja f 0.10 (Se- 
poeloeh sen). 
Programma sebagai berikoet : 

1. Pemboekaan oleh Ketoea. 
2. Randai oleh A. S. A, 
3, Tari Kaprinjo oleh Batang Arau. 
4. Tari piring penpoe oleh ,,PM.” 
Pane” 3 

oleh Penoelis. 5. Terima kasih : : 
B. Arau. 6. Tari Tampoeroeng ,, 

7. Tari Silek ” 

  

| 8. Tari Maryati F .P. M.” 
9. Saloeng | 3 sn As 

10. Penenang » Ketoea. 

K mendapat 
koendjoengan jang banjak. 

SIN — S0EN 

Salah menjeboet tempatnja 

Koendjoengan »Pemandangan“ pa 
da tetambe-agoeng dari Malaya jg 
dimoeat kemarin, dilakoekan oleh 
toean2 Sin — Soen. Dalam gambar 
kemarin kedoea mereka itoe berdiri, 
dan dibawah gambar itoe ada ter- 
toelis: 

. Jang berdiri dari kanan kekiri 
ialah toean2 Soendoro en Moe- 
hamad Sin. 

Ini salah! Sebetoelnja jang ber- 
diri dikanan t. Moehammad Sin dan 
Ijang kiri t. Soendoro. ' 

Bagi para pembatja jang ta' me 
ngenal kedoeanja, tentoe ta' ada 
rasa, apa2. 
Tetapi mereka jang mengenal, 

tentoe merasa benar ,,kedjanggalan 
nja“. Barangkali dikira toekar boe- 
loe” dan Par tinggi”. 

3 Bocah. 'kapal terbang marine 
di Priok. 

Kematian malam telah sampai di 
Tg. Priok 3boeah kapal terbang 

€ Imarine ditanah lapang penerbangan 
Idi Priok. 

Kapal kapal terbang itoe akan 
i dalam peladjaran eskader, dan 
'tjoema datang disini oentoek me- 
ngambil alat bakar. 

—.(y — 

Tentang artikel “Doenia Islam" 

Dalam Doenia Islam kemaren da 
lam keterangannja sk. “Oemmoel- 
@oera“ ada diseboetkan begini: Da 
lam keradjaan Arabijah Saoedijah 
tidak ada bangsa Jahoedi meskipoen 
seorang poen, boekan sadja djoem 
lahnja akan,tetapi berpengaroeh 
dan dipertjaja dan disokong“ seha- 
roesnja dibatja: 

“Dalam keradjaan Arabijah Saoe 
dijahtidak ada bangsa Ja- 
hoedimeskipoen seorang 
poen, sementara bangsa Jahoedi 
dalam lainlain negeri, boekan sadja 
banjak djoemlahnja, akan tetapi 
berpengaroeh dan dipertjaja dan di 
sokong. Maka dengan kealpaan ini, 
kita betoelkan. 

  

—9 — 

- Van Dunne kembali dari 
Ambon 

Toean van. Dunne telah kembali 
dari Ambon, jang telah mengada- 
kan pembitjaraan disana, hingga 
Ikini perdjalanan penjelidikan jang 
dilakoekan Oleh overste Gortmans 
sekitar Manokwari boleh dilandjoet 
kan. (Aneta).   

Polikliniek Djatinegara. 

Pada malam Senen tg. 9 djatoeh 
10 ini boelan Pengoeroes dari per- 
koempoelan Polikliniek Djatinegara 
telah mengadakan rapat-pleno dil 
Bekasieweg 72 Mr. Cornelis. 
Setelah verslag2 dari masing-ma 

sing pengoeroes di oeraikan dan 
werkprogram di perdebatkan, disitoe 
telah tertampak kemadjoeannja per 

'Ikoempoelan dengan njata. 
Atas initiatiefnja toean dokter 

Soetomo, technischleider jang seka 
rang, telah dibentoek sesoeatoe oe- 
saha goena memadjoekan polikliniek. 

Jang telah berwoedjoed ja'ni Po- 

dah mempoenjai kamar-gelap (don- 
kerkamer) compleet dengan perka 
kasnja goena memeriksa orang2 
jang sakit mata—koeping—hidoeng 
dan tenggorokan. Kamar-gelap itoe 
telah banjak kali dipakainja. 

Sedang orang orang jang datang 
minta pengobatan (patienten) ada 
tambah banjak. Dari boelan April, 
boelan pertama dari tahoen per- 
koempoelan, sampai ult. Sept. 1938 
ada tertjatat 1378 patient baroe 
dan sama sekali ada 7947 patient 
harian (spreekuur-patienten). 

Ongkos ongkos oentoek pengoba 
tan itoe bisa tertoetoep dari penda 
patan pendapatan polikliniek sendiri 
dan ongkos2 lainnja di bajarnja dari 
pendapatan-pendapatanoeang ioeran 
dari anggota2 dan perkoempoelan2 
atau pergoeroean pergoeroean jang 
menggaboengkan diri dalam poli- 
kliniek. 

Lain dari pada itoe polikliniek 
djoega soedah mempoenjai instru- 
menten serba compleet. Perkakas 
microscooppoen telah disediakan 
oentoek memeriksa darah dsb.nja. 

Hal obat-obatan selaloe disediakan 
dengan compleet, dan obat-obatan 
itoe dibelinja dari importeur jang 
terbesar sendiri dikota ini, ja'ni 
N.V. Isamy. 

Tentang keadaannja ke-anggota- 
an dari perkoempoelan ada tetap 
menjenangkan, biarpoen keadaannja 
anggota biasa ada koerangan akan 
tetapi anggota- penjokong ada tam- 
bah. 

Oleh karena ongkos ada besar, 
maka Pengoeroes selaloe berichtiar 
oentoek menambah pendapatannja 
dengan mengadakan Ketoprakavond 
dan pada waktoe jang beloem lama 
itoe, polikliniek telah mengadakan 
Pasar Malam bersama-sama dengan 
lain perkoempoelan di Mr. Cornelis 
jang pendapatannja ada loemajan 
djoega goena menambah kas poli- 
kliniek. 5 
Berhoeboeng dengan berangkatnja 

toean Mr. Soerjadi, voorzitter dan 
toean Dr. Soetopo, technischleider 
dari polikliniek, ke Soerabaia, maka 
Pengoeroes jg sekarang terdiri dari: 

eere-voorzitter 
voorzitter 

t. Dr. Soeratmo 
t. Soedomo Katim 
t. Moh. Dirdjowinoto secretaris 
t. Soemardjo penningmeester 
t.SoepartaKertopati administrateur 
t. Achmad 2) 
t. Djojosoepeno ) 
t. Soekadir ) 

commissarissen 

dan sebagai technischleider telah di 
angkat toean dokter Soetomo 'Tjo 
kronegoro, arts, Hoofdassistent Pa- 
thol. Instituut der G. H.S. Sedang 
sebagai beschermheer tetap toean 

sekarang. 
Lain-lain perobahan tidak ada. 

Boeat orang-orang jang berkepenti- 
ngan pada polikliniek, djam bitjara 
nja masih tetap seperti biasa, ja'ni 
tiap-tiap hari, ketjoeali pada hari 
Minggoe dan hari besar, poekoel 4 
sampai 5 sore. 

— Oo — 

Meloeaskan ,,Levende Muziek”. 

Pada tanggal 8 boelan ini Raad 
van Advies NIROM mengadakan 
rapatnja jang ke 60. Dalam rapat 
tsb dimadjoekan rantjangan pro- 
gramma Nirom oentoek waktoe jg 
akan datang. 
Rantjangan itoe oleh rapat dite- 

rima dengan baik. Dalam rantja- 
ngan tsb djoemlah ,,Levende Mu- 
ziek” diperbanjak. 

Oleh beberapa pendengar ditanah 
Seberang jg tiap2 pagi pada wak 
toe kegentingan “ingin mendengar 
berita2, tetapi selaloe ketjewa, di 
madjoekan permintaan soepaja pa 
da hari pagi disiarkan djoega beri 
ta2. Permintaan ini, berhoeboeng 
pendengar lain2nja djoegasetoedjoe, 
akan diperhatikan. 

Pendengar pendengar di Palem- 
bang minta soepaja djoemlah per- 
mainan tonil ditambah. Perhatian 
akan rubrik ini kian hari kian tam 
bah, sehingga haroes diperloeas 
djoega. 

Oleh salah satoe anggauta disam 
paikan terima kasih pendengar2 di 
Magelang atas berdirinja zender di 
tempat 'terseboet jang dihoeboeng- 
kan djoega dengan zender centraal.   |Pengiriman dari zender terseboet 

likliniek Djatinegara sekarang soe 

Kandjeng Boepati Mr. Cornelis jang | 

terdengar djoega Sita at tempat 
sekelilingnja. 

lombang pendek di 
noeroet rapport2 dari 

Tg. Priok me- 

Penerimaan pengiriman ini ternjata 
di Soematera Barat koerang tjoe- 
koep oentoek pengganti PMN.-zen- 
der, jang sebagian akan dimaksoed 
kan oentoek pengiriman programma 
Ketimoeran. 

Doegaan, bahwa dengan penggan 
tian gelombang pendengaran di 
Garoet lebih terang, meleset, 
NIROM sekarang lagi beroending 

dengan P.T.T. bagaimana perminta 
'an-permintaan pendengar) di Ga- 
roet dan Soematera-Oetara akan 
dipenoehinja. 

Pada achir rapat toean Kusters, 
algemeen omroepleider, meminta di 
ri berhoeboeng dengan kepergiannja 
oentoek sementara waktoe ke Ne- 
geri Belanda. Selama itoe pekerdja 
annja digantikan oleh toean Ir. 
Stenfert. Sa 3 

Tablegh Oemoem. 
Dengan bertempat di Gedoeng 

H.I.S. Moehammadijah Kramat 49, 
Moehammadijah tjabang Betawi, 
nanti pada hari Kemis malam 
Djoem'at tanggal 13/14 October "38 
akan mengadakan tablegh oemoem 
moelai djam 8. 

T. AchmadChatib akan me 
nerangkan tentang Hoekoem Poeasa 
dan tosan H. Ma'ani Saleh 
tentang Hikmah dan rahsia Poeasa, 

— GO — 

Rapat Gerindo Bogor. 
Seperti telah diberitakan, pada ha 

ri Minggoe besok tanggal 16 Oct.'38, 
Gerindo  tjabang Bogor akan 
mengadakan rapat terboeka dige- 
doeng Harso Darsono. 

Adapoen jang akan dibitjarakan 
ialah : e 

1. Pemkoekaan. 
2. Verslag congres. 
3. Boeta hoeroef. 
4. Kedoedoekan Gerindo dalam 

masjarakat. 
Jang akan berpidato diantaranja 

Mr. Sjarifoeddin dari P. B. Gerindo 
dan toean Wikana dari Gerindo tja- 
bang Djakarta. 

— ii —a 

Burgemeester jang perlop 
Pada awwal tahoen depan kelak, 

ketjoeali dr, A.L.A. van Unen bur: 
gemeester Soekaboemi, poen toean 
burgemeester Magelang ir. R.C.A. 
F.J. Nessel akan pergi perlop ke 
Eropah. 

Beloem diketahoei siapa gerangan 
jang memangkoe djabatan boeat 
sementara. 

—eng pe 

Tanah lapang penerbangan- 
»Morokrembangan” 

Ditoetoep moelai 
15 boelan ini. 

Dari Bandoeng Aneta mengabar- 
kan, bahwa tanah lapang penerba- 
ngan ,,Morokrembangan" di S'baia 
moelai tg. 15 boelan ini ditoetoep 
boeat segala kapal terbang. 

—O— 

Mangkoenegoro mengoendjoengi 
legerdag 

Aneta dari Soerabaia mengabar- 
kan, bahwa Mangkoenegoro mengoen 
djoeni legerdag (hari lasjkar) jang 
diadakan tanggal 21 boelan ini. 

— y —. 

Hoedjan lebat di Bandoeng 
Penerbangan dioe 
roengkan 

Sepandjang penjiaran Aneta dari 
Bandoeng, penerbangan di Ban- 
doeng dari Tjililitan dengan Knilm 
pada tg. 11 Oct. telah dioeroengkan 
tengah djalan, berhoeboeng dengan 
lebatnja hoedjan jang toeroen pada 
daerah sekitar pegoenoengan Ban- 
doeng. Oleh karena ini maka sega 
la penoempang dan post dilandjoet 
kan dengan kereta api menoedjoe 
ke Bandoeng. 

  

  

MASOEK KEMBALI DALAM BA- 
LA TENTARA 

Karena sementara waktoe ada ke- 
koerangan kader, maka bekas onder- 
officier boekan bangsa Belanda dari 
Infanterie, Artillerie dan Genie, jang 
beloem lebih dari enam tahoen ke- 
loear bala tentara dan jang mentjoe- 
koepi sjarat-sjaratnja biasa tentang 
masoek bala tentara, dengan tidak 
memandang berapa oemoernja, boleh 
masoek kembali dalam bala tentara 
dengan perdjandjian baroe boeat 
satoe tahoen: sesoedahnja satoe ta- 
hoen itoe, mereka boleh mendapat 
izin akan tinggal dalam bala tentara, 
tidak dengan perdjandjian, kalau 
masih ada kekoerangan kader. 

Onderofficier terseboet teroetama 
nanti akan melakoekan pekerdjaan 
didalam garnizoen. 

Siapa jang soeka, boleh sampaikan 
permintaannja dengan soerat kepada 
»Hoofd der Iste Afdeeling van het 
Departement van Oorlog di Ban-   
  

doeng”. 

  

Pertjobaan pada boelan jl. dengan 1 
Archipel-zender jang memakai ge- 

pendengar- 
pendengar koerang membawa hasil. 
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,|l karena ia terlaloe banjak mi- 

  

Dan bahwa matinja itoe oleh 
  

  

.noem obat luminal. 

Sh dari pada ia, poen is- 
 terin sakit lemas djoega oleh 
“obat tsb. djoega. 

| Katanja roepa-roepanja me- 
| reka amat doeka tjita, berhoe- 
sana Manan: situasi politik. 

  

      

  

       

    

    

   

  

   

   

  

   

      

    

   

   

  

   
   

  

   

    

  

   
    
   
    

   

  

   

  

    

    
   
    
     
    

  

   

    

    

  

    
     
   

    

   

   
     

    

    
   

      

   

     

     
   

    
   
   

    
   
   

  

   

  

    

    

   

   
    

      

    

   
    

  

   

   

  

    

   
      
    

  

   
   
   

   

          

   

    
   

    

   

    

   

      

   

  

       

n sepoer jang 
ka em) 

3 |Tsjecho Slowakia (Zoll Verein) di 

“Tel api dalam pada toe oeang 
r jech masih djoega lakoe, 

i ada perintah lain. 

Endjian. Sovjet—Perantji 
Dalam pada itoe 8. k. itoe tidak 

eri Komentarnja.' 2 

"perbaikan ekonomi Tsje- 
cho Slowakia. 

oeroet penjiaran Transocean 
Praag 11 Oct. disini telah di: 

oemkan ma'loemat open oleh 
rentah. — . 

akan, b 
dalam oeroesan politik jang 

asarkan pada persamaan hak an 
orang-orang Tsjech, Slowak, 

theen di Karpat, haroes disele- 

| Generaal H.N.A. Swart 
Beroesia 75 tahoen. 

n Haag, 11 Oct. (Reuter): 
ada tgl. 12 Oktober '38 Generaal | 

T tahoen. 

: Mogok. 
Ip ITaPeekan oleh 
toekang2 oekir. 

tterdam, li Oct. (Reuterj : 

kaan mesin terbang Belgi 

ransocean dari Berlin meng- 
, bahwa jang mati penoem 
a 10 orang Djerman, 4 
kapal jang keras kepala | 

EKA baroe 20 me 

1 (men 

orang-orang ahli. 

1 nambah, 'bahwa lebih dahoeloe ha 
'roes diadakan penetapan batas jang 

1|Demikianlah kabar jang disiarkan 
oleh Havas dari Praag 11 October. 

ja Roethenia dalam rentjana 

- Ithenia jang akan dirampas dari 
. ITsjecho Slowakia, dan akan diga- 
(Iboengkan kepada Hongaria. Rentja- 

. Ina ini dioendoerkan doeloe dengan 
' mel membentoek pemerentahan - 

ser| merdeka didaerah itoe menoeroet 

ja | Lain dari pada itoe poen orang 

bahwa pembangoenan 

oleh perbaikan ekonomi. Dan | 
s0 jang Kan azas ini 

Swart telah Hogkpep. naa: : 

ing ketjelakaan mesin ter- 

i. Ketjelakaan itoe ter-| 

Ae an dalam 
kabinet, jang dihadiri. djoega oleh 

Penetapan bau ha- 
roes lebih doeloe. 

| Ma'loemat tadi lebih landjoet me 

terang, sebeloem mendjalankan pro 
puan perbaikan ekonomi negeri. 

Persatoean bea Djerman - Tsjeeng| 

Nsrnoekaaan dengan berita2 angin 
jang mengatakan, bahwa akan ada 
persatoean bea antara Djerman 

sangkal oleh pengoemoeman opisil. 

. Hongaria — Polen 

Reuter dari Praag 11 Oct. menga 
barkan, bahwa Polen dan Hongaria 
mempoenjai rentjana tentang Roe- 

jang 

model Slowak. 
Kemadjoean ini dioemoemkan se- 
lah pembitjaraan Praag dan Praag 

Roethenia selesai. 

mendoega, bahwa oesoel Hongaria 
akan mengadakan plebisciet itoe 
akan ditarik kembali. 

   mas Praag diminta Berlin. . 
| Havas dari Berlin 11 October 
(mewartakan, bahwa  menoeroet 
Isoember jang lajak dipertjaja pe- 
merintah Berlin meminta kepada 
Praag soepaja sebagian dari emas 
simpanan Praag jang ada di bank 

|Inagara, diberikan kepada Berlin. 

Permintaan Djerman ini meng- 
gemparkan djoega, seperti djoega 
dikabarkan, seakan? pemerintah 
Djerman tidak menerima hoetang- 
nja didaerah Sudeet. 

Sy Sada 

Antara jang mati itoe ada 2 orang 
perempoean dan 3 orang anak, ma- 
|Ising-masing oemoer 3, 7 setengah 
dau 10 tahoen. - 

Kapal terbang itoe dikemoedikan 
kotak seorang djoeroemoedi jang toea 
(pengalaman, jaitoe van den Eiden. 

'dikan Djerman menoedjoe ketempat 
'bentjana tadi, poen djoega koemisi 
Belgi. 

Tani hama 

| “Rotterdam 

Berlin, 11 Oct. Pamong 
Lindbergh bersama-sama dengan 

isikan Congres dari 
»Aeronautische Onderzoekingen“ di 

| Lilienthal dan akan beristirahat bebe 
rapa hari lamanja di Berlin. 
“Lebih landjoet Reuier mewarta- 

(kan dari Rotterdam, bahwa kema- 

dengan diiringkan oleh isterinja de 
ngan menocempang seboeah pesa- 
wat terbang telah tiba di Waalha- 

ven. Pada malamnja Lindbergh ber 

singgah di Rotterdam dan hari ini 
teroes menoedjoe ke Berlin. 

Ia menolak, djika pers akan me      
    

minta keterangan? tentang hal tsb. 

PEPERANGAN 

Imereka 

Slowakia disangkal “ 

“Iboeah pesawat pesawat pelempar 
| bom Djepang telah kena tembakan 

Pada waktoe ini koemisi penjeli-| 

Lindbergh dengan isterinja tiba dari pasoekan Djepang kemarin pagi soe 

a Imenoempang seboeah pesawat ter- | gerak madjoe kearah Machen, se 

“bang partikelir soedah tiba di Rot- 

terdam. Kemoedian ia akan menjak (rah Hupeh—Oetara. 
Vereeniging : 

ren dengan sekonjong konjong ia|$“ 

    

  

1 ON GKOK-DJEPANG 
  

  

  

Hankow,1 
dipertjaja jang d 

   
jang letaknja 10 mil sebelah Barat 
Kiukiang — 'Nanchang. 

masih tertinggal itoe, hingga pengep 

(Idi rapatnja. 

(Pihak Tionghoa kak itbaricor. 

Kemoedian diwartakan djoega, bahwa tentara angkatan oedara 
Tionghoa kemarin sore telah diberi perintah oentoek membombardeeri 
pihak Djepang, soepaja hantjoer. 

Yaikou terampas oleh Djepang 

Hub: Shan terampas 

Ba Merbempooren “hebat 

Sementara itoe telah terdjadi per 
tempoeran hebat dipegoenoengan2 
sebelah Barat dari Yaikou. Didoega, 
bahwa barisan Djepang jg bergerak 
madjoe kearah Tehan ini bermak- 
soed : 

1. Oentoek mengantjam Nan- 
chang, iboe-kota daerah Kiang 
si, disebelah Selatan Tehan. 

2.Oentoek memperkoeat pasoe 
kan2 Djepang jang kini ada di 
pegoenoengan2, 10.mil sebelah 
Barat dari Tehan dan jg soe- 
dah mengepoeng kota terseboet. 

- Bombardemen: 'Fionghoa. 

SMtaniosreja diwartakan, bahwa 
tentara angkatan oedara Tionghoa 
dengan mempergoenakan kesempa- 
tan diwaktoe terang boelan ini, pa 
da waktoe malam telah mendjatoeh 
Ikan beberapa bom'nja. 

Ketika kemarin malam tentara ke 
koeatan'oedaraTionghoa masih asjik 
membombardeer kapal kapal perang 
Djepang disoengai Yangtze, sebelah 
oedik sedikit dari Kiukiang, maka 
pada sa'at itoe poela tentara kekoea 
tan oedara Djepang telah melakoe 
kan serangan empat kali kepada 
Hengyang, didaerah Hunan-Selatan. 

Lebih landjoet terdengarlah berita 
bahwa pesawat pesawat: terbang 
Djepang soedah berhasil djoega mem 
bombardeer lapangan-terbang, stasi 
0oen kereta-api dan kota Hengyang. 

4 boeah pelempar bom Djepang 
roentoeh 

Poen diwartakan djoega, bahwa 4 

dari meriam kepoenjaan pihak Ti- 
onghoa, sehingga roentoeh. Ketika 
dilakoekan pertempoeran hebat di 

seboeah pesawat pemboeroe djoega. 

Serangan dari pihak Djepang 

Sementara itoe diwartakan, bahwa 
di Honan—Selatan sambil diperlin 
doengi oleh awan keroeh dan mem 
pergoenakan gas ratjoen, pasoekan 

dah melakoekan serangan oemoem 
kepada kedoedoekan2 Tionghoa di 
Pe RA, sebelah Selatan 
hangchen, ketika mereka ini ber 

boeah kota jang strategisch didae 

Pertempoeran hebat masih teroes 

.Dalam pada itoe pertempoeran he- 
bat tidak berhenti-hentinja, masih 
teroes-meneroes dilandjoetkan djoe- 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
detachement Djepang jang ada di 
stasioen Liuling didjalanan kereta 
api Pinghan, sebelah selatan Sin- 
yang, hingga kini masih teroes- 
meneroes djoega mempertahankan 
diri dengan sekoeat-koeatnja terha- 
dap niatan2 dari pihak Tionghoa 
oentoek mengoesir pihak Djepang   2 —— 9 — 

       

    

oedara pihak Tionghoa kehilangan 

it, ie Sitar) : Menoeroet berita berita jang boleh 
an paling achir sekali, 800 orang jang masih ter 

tinggal dari divisi divisi Djepang ,,101« dan ,,106“ dengan divisi-kom- 
mendannja masih tetap mempertahankan diridi 2 boeah pegoenoengan 

kota Tehan didjalanan ak dag 

daripada 

, (Tentara Djepang j jang terkepoeng hendak 
" 2 dihantjoerkan 

itoe doea boeah tempat 
jang lainnja telah terampas djoega 
oleh pihak Djepang. 

Pada ketika itoe keadaan disana 
agak berbahaja djoega. 

Pihak Tionghoa berhasil me- 
rampas 

Dari Hankow . diwartakan oleh 
C.N.A., bahwa didaerah Shantung 
pihak Tionghoa telah berhasil me- 
lakoekan perampasannja. Didalam 
daerah terseboet ada doea boeah 

'Itempat jang penting sekali, ja'ni 
Pasoekan Tionghoa mengepoeng pihak Djepang 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa pasoekan pasoekan Tionghoa jg 
kemarin telah memberi poekoelan hebat kepada pihak Djepang, kini 

itoe masih tetap mengepoeng orang orang Djepang jang 
oengan ini kian bari kian mendja 

Pasoekan-pasoekan Djepang jang bergerak madjoe kearah Barat 
'Daja dengan menjoesoer djalanan Singtze-Tehan menosdjoe ke Tehan, 
kemarin pagi soedah berhasil merampas Yaikou, seboeah tempat jang 
strategisch, disebelah Timoer-Laoet dari kota Tehan.' 

Liuling terampas kembali 
Hwo-Shan terampas oleh Djepang 

Tokio, 11 October. (Domei): Pa- 
soekan2 marine Djepang kemaren 
telah berhasil djoega merampas 
Hwo-Shan ditepi Selatan soengai 
Yangtze, beberapa mil sebelah oedik 
dari Kichun, demikianlah oedjar be 
rita jang opisil. Selandjoetnja di- 
njatakan djoega, bahwa kapal kapal 
pemoesna perioek-api Djepang de- 
ngan perlahan-lahan soedah berge- 
'rak madjoe keoedik Kichun. 

Yenchow dan Taian terampas lagi 
oleh pihak Tionghoa 

Hankow, 11 Oct. (Reuter): 

Sesoedahnja pihak Tionghoa men 
dapat kemenangan besar disoengai 
Yangtze sebelah Selatan, maka kini 
dapatlah diwartakan dengan lebih 
landjoet, bahwa Taian 40 mil sebe 
lah Selatan Tsinan, didaerah Shan 
tung didekat djalan kereta-api Tien 
tsin — Pukow dan Yenchow, 80 mil 
sebelah Selatan Tsinan, soedah te- 
rampas lagi oleh pihak Tionghoa. 

Pemberontakan diantara pasoekan?2 
. Manchu 

Diwartakan lebih landjoet djoega, 
bahwa telah terdjadi pemberonta 
kan diantara pasoekan2 Manchu jg 
telah mendoega, bahwa mereka ini 
soedah .berhasil memboeka ,.poort" 
sebelah Barat oentoek pihak Tiong 
hoa. 

Liuling terampas kembali. 
Dari Hankow diwartakan oleh 

C.N.A., bahwa keadaan jang ber- 
bahaja didjalanan kereta-api Pei- 
ping—Hankow jang lamanja hampir 
lima hari itoe, kian hari kian ber- 
tambah koerang, karena disebabkan 
oleh perampasan atas stasioen Liu- 
ling, 20 km. sebelah Selatan dari 
Hsinyuan. 

Letaknja Liuling itoe ialah kira? 
20: km. djaoehnja dari perbatasan 
antara Honan dan Hupeh. 

Liuling dapat terampas, sesoe- 
dahnja pihak Tionghoa membalas 
menjerang jang doea hari lamanja 
dan dimana pasoekan? Tionghoa ini 
mendapat bantoean dari mobil? 
bersendjata. 

Pihak Djepang jang pada ketika 
itoe dikirim ke Liuling dan jang 
mempoenjai kekoeatan koerang - 
lebih dari 2000 orang telah dihan- 
tjoerkan. 

Hsinchi, 10 km. sebelah Tenggara 
dari Liuling, soedah terampas kem- 
li djoega. : 

Pasoekan-pasoekan Djepang jang 
didoea boeah tempat sebelah selatan 
Liuling soedah teroesir djoega. Doea 
tempat itoe 
letaknja 20 km sebelah selatan Liu- 
ling didekat djalanan kereta-api dan 
Chiulikwan, 10 km sebelah selatan 
dari Liuling. 

Karena perampasan? atas kota? 
terseboet dilakoekan, maka segala 
niatan-niatan dari pihak Djepang 
oentoek memoetoeskan djalanan ke 
reta api Peiping — Hankow telah 
gagal hingga beberapa kali. 

Didalam peringatan telah dinjata 
kan, bahwa pada tg 5 October jbl. 
kota Liuling itoe soedah djatoeh ke 
dalam tangan genggaman Djepang 

ialah Hsintien jang 

Taian Yenchow terampas kembali. 
Adapoen letaknja Taian itoe ialah 

kira2 70 km djaoehnja sebelah Se- 
latan dari Tsinan. 

Tentara Komoenis dikepoeng lagi. 

Dari Tokio diwartakan oleh Domei: 
Menoeroet berita-berita dari Taiyu- 
an, iboe kota dari provincie Shansi, 
pasoekan-pasoekan Djepang jang te 
lah mengepoeng pegoenoengan, di- 
mana berdiam seboeah tentara dari 
kaoem Komoenis, telah berhasil me 
rampas segenap pangkalan-pangka 
lan jang penting disekitar pegoenoe 
ngan terseboet 

Diantara tempat jang penting- 
penting ini ialah Laiyuang, Fowning, 
Lingkiu, Wutain dan Fansze soedah 
djatoeh kedalam tangan genggaman 
Djepang. 

Barisan jang meroepakan tjintjin 
badja -kepoenjaan pihak Djepang 
kini soedah berdiam kira-kira 20 
km. hingga 30 km. 

Tentara lacetan Djepang bergerak 
madjoe 

Dari Tokio diwartakan oleh Do- 
mei: Berita berita dari tentara laoe- 
tan Djepang jang hingga kini masih 
berdiam di soengai Yangtze, menjata 
kan, bahwa tentara laoetan tsb. soe 
dah berhasil poela bergerak madjoe 
hingga bermil-mil djaoehnja, sehing 
ga mereka ini sampailah disoeatoe 
tempat sebelah oedik sedikit dari 
Kichun. Tempat itoe pada hari Se- 
nin jbl. ini soedah djatoeh kedalam 
tangan genggaman Djepang. 

Berita berita tsb. mewartakan djoe 
ga, bahwa pihak Djepang soedah 
mendapat kemadjoean oentoek me 
njingkirkan tambang tambang jang 
mendjadi rintangan tentara laoetan 
Djepang di soengai Yangtze itoe, se 
hingga sesoedahnja itoe tentara laoe 
tan Djepang ini dengan diperlindoe 
ngi oleh pesawat marinenja dengan 
setjepat tjepat berhasil djoega ber 
gerak madjoe. 

Selandjoetnja diwartakan djoega, 
bahwa divisi jang terdiri atas be- 
berapa barisan marine jang 

telah didaratkan itoe, kini soedah 
bergerak madjoe djoega, sehingga 
mereka ini dapat merampas Huo- 

shan, sebocah tempat jang strate- 

gisch jang dipergoenakan oleh pihak 
Tionghoa sebagai tempat pangkalan 
bagi melakoekan serangannja. 

Rantjangan o2ntoek menerdjang 
bendoengan 

Dari Tokio diwartakan oleh Do- 

mei:  Menoeroet berita-berita dari 

Kwartier-Besar Djepang, pasoekan? 

Tionghoa berniat akan  mener 

djang bendoengan jang ada di- 

sebelah Selatan dari “ Soengai 

Koening. 

Selandjoetnja berita tsb. mewarta 

kan djoega, bahwa pasoekan pasoe- 

kan Tionghoa jang kini soedah di 

kirimkan kedaerah Chengchow dari 

djalanan kereta-api Peiping—Han- 

kow dan djalanan kereta-api Lung- 

hai itoe soedah bersiap akan melin- 

tasi bendoengan di'Soengai Koening 

didekat kota Paokiakiao, sebelah 

Barat-Laoet sedikit dari Cheng- 

chow. 
Lebih landjoet diwartakan, bahwa 

pendoedoek Tionghoa telah menda- 
pat perintah oentoek meninggalkan 
daerah Chengchow. 

Tiap-tiap pendoedoek tsb. soedah 
diberi keroegian oleh pembesar2 Ti 
onghoa sedjoemlah 5 yuan. 

Aksi Djepang di Tiongkok-Selatan 

Tokio, 12 October. (Reuter). Pe 
njerboean Djepang di Tiongkok-Se 
latan telah diperma'loemkan dengan 
opisil. 

Djepang mendaratkan tentaranja. 
Hongkong, 12 Oct. (Reutery. 

Dari poesat jang paling boleh diper- 
tjaja, diwartakan, bahwa Japansche 
transporten itoe soedah mentjapai 
60 hingga 70. Kini terbentoeklah 
niatan dengan boelat-boelat, bahwa 
pihak Djepang akan mendaratkan 
tentaranja setjara besar-besaran.     dari tempat terseboet. dan doea atau tiga hari kemoedian 
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Ini malem penghabisan 
Soeatoe film jang penoeh dengan pandangan pandangan baroe 

Te jang menggembirakan 

WALTER WINCHELL — BEN BERNIE — SIMONE SIMON 

dalem tjerita 

»LOVE AND HISSES' 
Soeatoe pertoendjoekan jang gembira dan loetjoe dimana SIMONE 

SIMON dapat menarik penonton dengan soearanja jang enak 

dan pidatonja jang baik. »TERDJEBAK" dengan djagoan-djago- 

an radio Amerika jang ternama WATER WINCHELL dan BEN- 

BERNIE dan sepasang pengotjak JOAN DAVIS — Bert Lahr 

Moelai besok malem 

di CAPITOL dan CINEMA PALACE 
SHIRLEY TEMPLE—RANDOLRH SCOTT — GLORIA STUART 

dalam 

REBECCA OF SUNNY8ROOK FARM 

  

  

  

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden —  Batavia-Ceutrum. 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan terimasjhoer 

didalam kota Betawi. : 

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

ngan harga pantas. : 

Perkara tarief boleh berdamai. 
memoeaskan, 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 
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Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipostera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

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

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement bocal Hindia, 

f5,— sefaon alawa 12 nomer, (2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie 

Menghadapi hasil besar dan menjenangkan : tariefnja rendah dan berlang- 

ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P.B. B, bisa men- 

djadi lapangan advertentie djoega. : 
Perminta'an langganan atawa perlijonfoan Pemimpin, mocat adver- 
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie. 

Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI.     
  

  

     Ini malem 

pengabisan 

  

Sawah Besar - Rat,-C. at 

CARY GRANT - CONSTANCE BENNETT - ROLAND YOUNG 

Dalam METRO poenja film jang seloetjoe-loetjoenja dalam 
ini taon : 

  

Moelai besok malem 
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Baroe terbit 

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 

Siapa ingin mengetahoei socasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan fjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 
ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 

ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

  

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 
Harganja hanja F 0.30 (porto 4 ceni) 

Bisa pesan kepada: 1 Adminisfratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C. 
2. & Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di 

Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G, Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 
man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. Ii. Dirdjosoebrofo Taman 
Siswa Krawang. : 

  

    
Karena hari Poeasa 

soedah hampir datang! 

Kita soedah sediakan kuin2 Tenoenan serta 
Saroeng2 dan kain pandjang, jang Toewan2 
dan Njonja2 tida akan ragoe lagi mema- 

kainja, sebab kita soedah pilihkan tjorak 

dan kwaliteitnja jang speciaal. 

GB : 4 1. ta 

Afdeeling Pakket2. 

     
Pakket Dagang dan 

era LEBARAN. 
Kalau Toewan dan Njonja pesan —. 

satoe pakket jang. Kalau Toewan pesan ini pakket 
Harganja . . . f 15.—. dengan 
Toewan dan Njonja akan terima 
SATO£ PAKKET, jang terisi 10 

lembar dari roepa-roepa. 
| Kain pandj. Blangkon toelis 

Harganja ..... . f 30.— 
Toewan akan terima satoe pakket 
jang terisi 10 lembar kain te- 

noenan dari roepa-roepa 

    
N Moe 

Pa Le Mayang | Sar. Ten, PALEMBANG 
5.3 »  Tjap Go Meh kena Denata 

kt 5 Klengan toelis Io» »  Samarenda 

ET » Tambal toelis Lp.» Tjap padi kleur 

Ea »... Okel toelis ha Madjalaja., 

1 2 Combinatie blan- toy.»  Cheribon , 

con Lon Tjerme poetih 

Ll. ».. Kembang toelis bela Te japsKasri 
pg 2 Boenga Tjempa- bag 5 Cheribon Modern 

ka tp” 33. iMadjataje 5 

10 Lembar 10 Lembar 

Prijscourant gratis 

Toko ,,RADJA PLAAT” 
SENEN 163 TELF. 3909 WEL. BATAVIA - CENTRUM., 

  

    
  

  

     

    
   

  

    

  

   

Baroe terima New Pifot Vulpen dan Vulpotlood 
(Model baroe) Model P gagang marmer kleur 
matjam-matjam : 
Pen No. 2 harga f 5.50. Pen No. 3 f 6.— 
Modei T streep itam dan giys 
Pen No. 2f4.— Pen No. 3f 5.— 
Model T streep baroe kleur mat'am2 
Pen No. 2f450 Pen No. 3f 550 
Tiap2 vulpen jang Toean beli dari kita, kita 
graveer nama gratis dan lagi dapat persen satoe 
bntol Pilot inkt. 2s 
Djika diminta pryscourant bergambar diki-— 
rim gratis. 
Pesenan dari loear kota diatoer rembcuss. 

Lebih djaoeh kita ada sedia horloge 
tangan cerga” hargaiang loear biasa 
mcerahnja. 
Model Boenuti 

MA Maan kta 

merk Archo f 245 
» Lever f2,50 fradium) 
NS ESRAT D.C 

Nudel pesegi 
eta 

merk Lengaa 

prempoean 
£ 12.50 dan f 13.50. 

  

“VAN ANKER" Kramat 14  Telf. 1981 WI.     
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|diaroem mas 

SEIKO merk Tegro t 3.45 (radium) 
BE: Sa g Seiko 

5 ms model pesegi f8.50, f975, f7.50, 
EF (9.50, f 12,25. 

Lebih djaoeh ada sedia horloge tangan 
merk Seiko dari harga 

TOKO ,ORION“" 
Bat.-C, 

   

  

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

Siong & Co. 
Laan Holle 8 — Tel. 2918 WIL 5 

Baroe trima masin ys dari listric merk 3 
SPARTON en motorfiets merk ESCO SS 
pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer, 
  

Mean men aan aa 

900000010100 0000001010000000 

KLEERMAKER 

LIE KIOEN BOEN 
Panaragan 17E  — 
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poenja toko: disediakan roepa2 
dan model pakaian, Tropical, Wol, 
Tussor, Tussor-linnen, Gabardin 
dan lain-lain. 
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Memoedjikan dengan hormat 

0000000x53000000005060eteto 

KULIS No.2 
Mengambil tjerita SARAH 

' atawa BENTANG DESA | 

jang isinja tidak kalah oleh 

KULIS No.1 
tjerita TJIN NIO di medan 

perang. 
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Tjerita SARAH jang sangat 
menarik, ditoelis oleh RA- 

INA seorang romanschrijver 

jang populair didjoeal tjoe- 

ma f 0.54 berikoet onkost 

kirim. 
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Oleh karena persediaan ti- 

dak banjak kirimlah wang- 

nja dengan segera kepada: 

Adm... ,PEMANDANGAN" 
Senen 107 — Batavia-Centrum. 

PATJAR 
Toean beloem lihat ROBIN HOOD? 
Atau djika soedah, barangkali masih 3 
beloem poeas. 
Tanggal 13 boleh saksikan di Alham- 
bra. Djangan tida, sebab tentoe ketjewa 

        
  

  

  

    

  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 3 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
beralasan ilmoe dan agama, soenggoe: 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa gs 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan doeloe harga f 1.25 sekarang 
f 1.— ongkos f 0.06, 
  

FLASH GORDON JANG KE 8 

soedah sedia, lekaslah pesan pada: 

Adm. ,,PEMANDANGANs 
Senen 107 Batavia-C, 

A 

  

BOFKOE Penoerdjoek djalandi Poe- M 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 2 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
(0.96 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan, 

  

  

Hari Kemis tg. 13 dan malam beri- 
koetnja Toean maoe kemana ? 
Tentoe ke Alhambra, menjaksikan RO- 
BIN HOOD jang ini waktoe mendjadi 
boeah bibir. 
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Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN” 
(Cursus voor Machineschrijven, Tien: : 
Vingers Blind-Systeem) Batavia Mo- 
lenviiet. West "No. 105. Soekaboemi 
Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corne- 
lis Matramanweg No. 93 A. 5 
  

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

Adm: PEMANDANGAN, 
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Dimana-mana Toean maoe 'pa- 

sang ADVERTENTIE, periksalah 
doeloe keadaan OPLAAGNJA.   SE

TA
N 

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

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

 



an bagi Nirom, 
erdjadi dengan 

ii Moana, Ea 

itoe, P.P.R.K. min 
rintah soepaja Ni- 
erlakoe tindak jang 

aka gan tidak diremboek 
eloe sama P.P.R.K. 

: Pena ini dikaboelkan 2 
emerintah, ternjata dalam soerat 

nja pembesar P.T .T. di Bandoeng 
pada ketoea P.P.R.K. di Betawi, 

Tana 1 April 1938 no. 11394, 
: - maksoedn a memberi bertahoe 

.R.K., bahwa pemerintah 
: Pants melarang kepada Nirom, sela 
ma pembitjaraan tentangoverdracht 
Oostersche omroep itoe beloem se- 

—— Hesai, Nirom djangan mengadakan 

“Per boga? orang tidak 'poeas de-| 
jang telah disadjikan oleh: 
epada semoea pendengar 

er, karena apa jang dikiri 
an disiarkan pa Na itoe seba 

ini |Nirom — demikian 
(Idapat idzinnja pembesar P.T. "tdi 

-Sri jang didermakan 
dan disokongkan kepada Nirom, 

:ga orang timboel fikiran jang 
menjatakan, bahwa Nirom telah me| 
nerima SOpCt dari oeang padjak 

io dari semoea pendengar radio| 
angsa Timoer diseloeroeh Indone- 

dengan tidak mengeloearkan 
pa boeat kepentingan 
sannja golongan pen- 

Hana Naa ba- 
n federatie ini. Oesaha ini diker- 
kan sekoeat-koeatnja, 

a. mengadeka pertemoean de-| 
jang diha-| 

iri oleh Hi era pemerintah (di-| 
rtement V. & W. dani 

an wakil Nirom, 4m 
teur 

Peotd aa . di Bandoeng) : 

# menghadap Te #edapan, | zij te kunnen geraken, eendeels 
san besar G.G 

Madjoekan Motie dalam persi- | 
angan volksraad (oleh t. Soetar-| 

djol, jang diterima baik dengan 
36 melawan 12, jang mak- 
mengharap kepada peme- 

itah, soepaja keboetoehannja pen 
gar radio bangsa Timoer itoe di) 

rahkan kepada P.P.R.K. dan 
| d. mengadakan penjelidikan de- 
gan soerat (enguette) bagi semoea 
ndengar radio, 
ak koerang 10: 000 soerat jang 
erima, 

'semoea itoe sama menjatakan se- 
djoe, soepaja overdracht Ooster- 
e omroep sebagaimana jang di 
soedkan dengan motie-Soetardjo 

oe dapat lekas dikaboelkan. 
' Jang perloe kita terangkan disini, 
Ke kai an den (baik 

lagoe Timoer itos anna Gleh 
irom kepada P.P.R.K. Hanja ten- 

tang pembagian oeang itoe jang 
masih dalam pembitjaraan dan jg 
hingga kini beloem dapat persetoe- 

an antara doea badan ee 

Ijoei dengan maksoednja P.P.R. 
tentang overdracht itoe, tetapi | 

da permoelaan tahoen 1938 iniia 
ndiri minta kepada pengoeroes 

o“ di Mataram (Djokja), soe 
himpoenan radio ini soeka 

hoeboengan sendiri denganNirom | 
ak deng: | perantaraannja PPRK 

en kan pengiriman penji 
lagoe Timoer jang diserahkan 

'oetama pendengar bangsa | 
mkan 

dengan 

jang boeahnja 

jang menjatakan bahwa| 

perhoeboengan dengan Mavro di 
Mataram tentang pengiriman penji 
aran lagoe Timoer itoe dengan ti- 
|dak-ketahoeannja P.P:R.K. 

e Meskipoen telah ada kesanggoe- 

pan demikian itoe dan so'al over- 

dracht beloem djoega selesai, tetapi 
INirom masih melakoekan tindak, 

“mengadakan perhoeboengan sendiri 

i-idengan beberapa perhimpoenan ra- 
o Timoer, dengan tidak lebih doe- 

e beremboek dengan P. P.R.K. 

nehnja hal ini, jang tindakkannja 
itoe ...  men- 

Bandoeng. Soepaja lebih terang bagi 

toean-toean pembatja, dibawah ini 
kita toeroen soeratnja pembesar P. 

'T.T, itoe kepada ketoea P. P. R. K. 

tertanggal 29 Sept. 1938 no. 33819: 

»Zooals U bekend is uit mijn 
“brief van 1 April 1938 no. 

11394 heb ik destijds, ter vol- 
doening aan den door U te ken- 

| nen gegeven wensch, de Nirom 
verzocht, om hangende de be- 

- sprekingen voor de overdracht 
- van den Oosterschen omroep, 

| geen contact te zoeken met het 
bestuur van de Mavro, buiten 

de federatie om. 
'Thans deelt de Nirom mij 

mede, dat in afwachting van 
de overdracht van den Ooster- 
schen Omroep, zij het onge 
wenscht acht langer te wachten 
met de verbeteringen in het 
algemeen Oostersche  pro- 
gramma, zooals de Maatschappy 
zich die voor 1938 gedacht had. 

Tot deze verbeteringen meent 

door eigen aanschaf van betere 
programma-stof en door aanstel 
ling van een Inheemsche om- 
roep-leider, waartoe zij binnen . 
kort zal overgaan en anderdeels 
door aankoop van programma's 
van de plaatselijke Oostersche 
omroepvereenigingen. Zij stelt 
zich dit laatste voor, door opge 
lijksoortige wijze als thans met 

' Sri en de Voro, zich te verstaan 
met andere Oostersche omroep- 
vereenigingen. 

Daar mijn meening het belang 
van de Oostersche luisteraars 
door een dergelijke samenwer- 
king zal worden gediend, en de 
voorgenomen overdracht daar- 
door niet zal worden geschaad, 
heb ik gemeend mij tegen het 
voornemen van de Nirom-direc- 
tie om met de Oostersche ver 

| eenigingen contact te zoeken, 
niet te mogen verzetten. 

Ik heb derhalve aan de Nirom 
doen weten, dat tegen haar voor 
nemen bij mij geen bezwaren 
bestaat, indien de eventueel te 

“treffen regelingen bepaaldelijk 
van tijdelijken aard zijn en op 

| korten termijn kunnen worden 
. Opgezegd.” 

'Sikapnja pembesar P.T.T, dalam 
so'al ini kitamengoetjapkansajang, 
karena meskipoen dalam penoetoep- 
inja soerat terseboet diatas ini telah 
diterangkan, bahwa perhoeboengan 
oa dilakoekan oleh Nirom kepada 
perhimpoenan radio Timoer itoe 
nanti kalau kedjadian berlakoe over 
Na boleh dipoetoes dengan moe   

roeboeng Denga tindakannja tentan 

an memetjah dan me-ji 
e raan jang beloem Ih 
jalah dengan djalan: 

: Pe aan dalam 
Ibih mengerti ak 

overdracht 
motie-Soe- 
oleh volks- 

nja pembitjaraan I 
Itoe,- teroet is DN 

tardjo jang 
raad itoe. 

“idzinnja pembesar 
naksoednja Nirom 

, tetap mengang- 
, pembitjaraan 
ostersche om- 

roep jang & 
Pe : 

ini pemerin- 
perti jang di 

Dn aa v 
membantoe selajak: 
overdracht ito 
dengan tjepat 
karena tinda 

agar soepaja 
t kedjadian 
terganggoe 
rom, jang 

. perhoeboe- 
perhimpoenan 

n tidak keta- 

a, kalau toean 
anggota volksraad 

madjoekan pert n dengan soerat 
(schriftelijke vraag) kepada peme- 
rintah, dengan mengharap ketera- 
ngan jang djelas, bagaimana penda 
patannja atas dakannja Nirom 
jang telah disetoedjoci oleh pembe 
sar P.T.T. itoe. Dan sebagai ketoea 
P.P.R.K. kita harap soepaja toean 
Soetardjo membitjarakan tentang 
hal itoe dengan toean directeur dari 
departement van Verkeer en Water- 
staat (kalau perloe menghadap au- 
dientie pada toean-besar GG. sendiri) 
begitoe djoega mengadakan perte 
moean dengan wakilnja semoea per 
himpoenan radio jg berkepentingan 

Dalam hal ini ada lebih baiknja, 
kalau aksi overdracht itoe djoega 
mendapat bantoean dari semoea 
pendoedoek Indonesia jang mem- 
Ipoenjai radio ontvangtoestel, teroe-|. 
tama kita Oostersche radio-luiste- 
raars jang ternjata “sangat kepen-| 

Itingan dalam so'al overdracht itoe. 
Oostersche “luisteraars 

.... bersatoelah, dan berdiri dibe- 
lakangnja P.P.R.K. oentoek meng- 
harap kepada pemerintah Hindia 

Dari itoe, 

Belanda, soepaja dalam hal ini dapat 
perlindoengan sepenoeh penoehnja, 
djoega sebagaimana jang terseboet 
dalam concessie Nirom, bahwa Ni- 
rom haroes dapat mentjoekoepi 
keboetoehan dan pengharapannja 
radio luisteraars. 

  

  

INDRAGIRI 
Pembantoe menoelis : 

Perkenalan 100 tahoen 

1838—27 September— 
1938. 

Oepatjara perkenalan 100 tahoen 
antara Pemerintahan Belanda de- 
ngan keradjaan Inderagiri di kota 
Rengat dihadliri djoega oleh toean 
Gouverneur Sumatra. Pemboekaan 

lopisil dilakoekan oleh toean Resident 
IRiouw. Oentoek menghormat hari 
besar terseboet toko-toko ditoetoep 
satoe hari. Jm. T. Soetan Inderagiri 
dianoegrahi bintang emas besar. 

Kedatangan toean 
Gouverneur. : 

Hari Senen tanggal 26 September 
'38 djam 8 toean Gouverneur A. I. 
Spits dengan njonja dan toean Re- 
sident Riouw sampai di Rengat. Ke 
datangan tiga orang besar itoe di 
songsong oleh toean Ass-Resident 
GO Kruys dan toean Asp-Contro- 
leur di Kw. Tjendakoe dengan ka- 
pal CERAM. 

Sampai di Rengat toean Gouver- 
neur berserta pengiringnja laloe te 
roes ke roemah toean Ass-Resident. 
Dimoeka roemah toean Ass-Resi- 
dent jang soedah tjoekoep besar itoe 
diadakan roemah - roemahan lagi 
jang dihiasi dengan serba bagoes. 

Kepada hadlirin diberi kesempa-   tan oentoek bertjakap-tjakap de- 

  

  

  

P Aa oost 78 
Batavia- K5:   

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

Memoedjiken dengan hormat 

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

Te, mM IL 
ALA NN ab DIA SA 

(HAIR CREAM) 

JJAP DEWA :| 

  

Ime OA 
MOLENVLIET OOST 73 

BATAVIA-C. 

Harganja menoeroet djaman.   
  

    

ngan toean Gouverneur. Kesempatan 
ini banjak jang memakainja. Poen 
penerimaan toean dan njonja Gou- 
verneur sangatlah peramah 
tamah. 

Pemboekaan oepatjara. 

Oepatjara diadakan di Istana Jm 
T Soetan Inderagiri, jang djaoeh 
nja dari kota Rengat ada 2 km. Di 
moeka Istana didirikan batoe peringa 
tan 100 tahoen perkenalan itoe. 

Pada tanggal 27 September 1938 
sebeloem djam 9 J.m. T. Soetan In- 
deragiri dengan orang-orang besar- 
nja soedah ada dipanggoeng jg se 
ngadja didirikan. Diloear panggoeng 

dan |: 

  berpoeloeh-poeloeh penghoeloe dan 
districtshoofden berkoempoel. 

Djam 9 njonja dan toean Gouver- 
neur beserta pengiringnja sampai 
dan disamboet oleh toean Assisient- 
Resident G. O. Kruys dan beberapa 
pembesar. Lebih dahoeloe diperiksa- 
nja barisan Militair jang ada di 
moeka panggoeng. 

Laloe toean Resident tampil ke- 
moeka dan memboeka batoe peri- 
ngatan itoe dengan pidato. 

Sesoedah menjampaikan terima 
kasih atas kedatangan toean Gou- 
verneur van Sumatra dan kepada 
hadlirin, maka laloe meriwajatkan 
sedjarah Indragiri. Kemoedian toean 
Ass. Resident diminta soepaja soeka 
menterdjemahkan pidatonja itoe ke 
dalam bahasa priboemi, jang diloe- 
loeskan oleh toean Ass. Resident 
dengan oetjapan terima kasih atas 
kepertjajaan toean Resident tsb. 

Kemoedian toean Giriverneur ber- 
pidato dengan pandjang lebar dan 

Ipada penoetoep pidato itoe beliau 
menjampaikan soeatoe bintang emas 
besar kepada Jm. T. Soetan Indera- 
giri. Pada achirnja Jm. T.Inderagiri 
berpidato mendjawab pidato-pidato 
jang terdahoeloe dari beliau. 

Ditjeriterakan poela betapa kea- 
daan keradjaan Inderagiri sebeloem 
dan sesoedah bersahabatan dengan 
pemerintah Belanda. 

Kemoedian berterima kasih atas 
tanda peringatan . beroepa bintang 
emas jang telah dianoegerahkan ke- 
pada beliau itoe pada waktoe beliau 
25 tahoen doedoek diatas tachta ke- 
radjaan. 

Sesoedah pidato beliau habis, maka 
bersama-sama bersorak tiga kali 
Hip-hip-hoera. Sesoedah itoe toean 
Hadji Hasan Noedin dari Tempoe- 
ling membatjakan do'a selamat. 

Sebagai penoetoep dari oepatjara, 
maka toean Gouverneur tampil ke 
moeka dan menaikkan bendera. Se- 
soedah itoe terdengar letoesan me- 
riam beberapa kali. 

Oepatjara selesai pada djam 10 
lebih.   

BANJDEMAS 

Pembantoe menoelis : 

Oeroesan Drukkerij Trio 
Poerwokerto 

Walaupoen ini oerossan sebetoel- 
nja. soedah boekan oeroesan lagi, 
tetapi perloe kami toelis disini, 
agar soepaja fihak atasan dapat 
menimbang atas licentie jang se- 
dang di mohonkan. 

Bahwa Drukkerij itoe asal-oesoel 
nja seperti dibawah ini: 

Bermoela toean Moestamil mem- 
poenjai letter-letter dan machine- 
nja itoe Drukkerij, laloe disewa- 
kan kepada Vereeniging Trio,dimana 
toean R. Achmad djadi Voorzitter 
dan toean R.M Soerjowinarso djadi 
Voorzitter Commissarisnja. 

Menoeroet contract sewa, itoe 
drukkerij Trio, haroes bajar kepada 
Kigenaar (Moestamil) f 25.— seboe- 
lan, djikalau perdjandjian ini dilang- 
gar oleh fihak penjewa hingga 2 
boelan bertoeroet. toeroet, maka 
fihak Eigenaar berhak mentjaboet 
itoe machine dan letter-letternja 
semoea, pendek contractnja dipe- 

tjahkan. 

Berhoeboeng dengan kesoesahan 
ocang Trio, maka toean Moestamil 
tidak keberatan menerima pesewaan 
machine itoe seadanja, oempama 
f 5.— atau seberapa adanja oeang, 
walaupoen koerang dari f 25.—. 

Sekarang toean Moestamil ada 
lain pendapatan poela, bahwa me- 
ngingat pembajaran sewain jg tidak 
tertentoe itoe, maka perdjandjian 
contract itoe di anggap tidak ber 
lakoe lagi, laloe drukkerij di djoeal 
kepada Toean M. Martedjo koeasanja 
M. Soedarman di Gentasari (Krojal, 
djadi toean Martedjo beli itoe druk- 
kerij langsoeng berhoeboengan de- 
ngan Eigenaarnja machine, setelah 
atoeran djoeal beli itoe soedah se 
lesai, maka toean Martedjo selakoe 
beheerder dari drukkerij mendjalan- 
kan bedrijft seperti biasa, akan tetapi 
di antara aandeel houder penjewa 
(fihak Trio koerang senang hatinja 
laloe membikin actie akan mentja- 
boet dan membatalkan pendjoealan 
drukkerij itoe ! 

Remboegannja Moestamil dan 
Martedjo itoe dianggap tidak absah, 
pertama: Menilik dari contract se- 
wa menjewa itoe soedah tidak da- 
pat di akoe tegoeh, sebab fihak 
Moestamil soedah soeka menerima 
pembajaran pesewaan dengan seada 
nja,  kedoea : Drukkerij Trio itoe 
poentjaknja vereeniging (aandeel- 
houders), jang mereka mengakoe 
sama mempoenjai soeara dan ber 
hak memoetoeskan sesoeatoe per 
kara atas itoe drukkerij. 

Akan tetapi oleh fihak pemeren- 
tah hak djoeal beli itoe soedah di 
akoe sjah, ertinja soedah tidak ada 
perkara dan halangannja, inipoen 
oleh oemoem djoega diakoei betoel   nja.  



  

    
     

            

      

  

      
    

      

       

    

       
      

   
   
        
   
   

   
      
      

     

mereka itoe kelapangan 
ak banjak orangnja tadi. 
ini maka adalah aliran o- 

lapangan jang kkedoea. 

So ang orang tadi dengan moedah 4 

        
        

  

        

, Ingan jang kedoea. 
Idetik laloelah 4 orang beriring. (Bo|| 

orang beriring mencedjoe kelapa- 
'Dan tiap-tiap 

2 leh kita oempamakan 1 Ampere). 
       

    

   

        
       

    

   

    

   

  

   

   

  

   
   
   

          

er| ma2 madjoe kemoeka, diatas loem- || 
poer. Makin banjak orang jang ber| 
Idjadjar2 demikian ini, makin moe| 

. Idah poela orang orang jang berdja| 
,|lan didepan sekali, dan makin tje- 
Ipat poela madjoenja. Poen kesoeli 

Tetapi kalau djalannja soesah di 
|laloei, maka dengan soesah pajah| 
djoega orang orang tadi berdjalan| 
menjeberangi loempoer dan loebang | 

-|loebang. Jang paling belakang akanj 
mendorong jang depan dan dengan| 

  

keadaan demikian ini mereka bersa 

tan2 didjalanan itoe makin moedah 
“ Idihindarkan. Djadi kesimpoelannja: 

". Ibegini: Makin besar alirannja, ma-| 
kin ketjil Ma an, 

  

   

  

    

   
    
   
   
   
    
    

    

     
   

   

  

    
   

      

   

    

     

   

   
    

    

   

      

   

   
    
    

   

    

    

   

   

  

   

   

  

   
   

            

    
   
     

    
    
   
    
   
    
   

  

   

    

   
     
   
   

          

   
   
   

    
   
   

  

   
    
   

  

: Tn bawah Ke” 5 
Boeat Banjoemas dan Karang- 

djati tiap boe tonggak 3 

2. ja 1 

F doeng sekolah 'dan Beemmiadelen 

| Kepala keoeangan Nan oedowinoto. 

' “Pena dipoengoet biakan se- 
ena f 0.04 dan setinggi-tingginja 
f H0 Peyang bersih boeat 

TES 

  

' Toneel akan dimainkan oleh spe- 
ler jang terpilih. 

Bestuur Comite pera- 
jaan M.D. 

Alg. Voorzitter toean K. Soeroredjo. 
Seeretaris », R: Soekarto, 

“keramaian ,, R. Soepratiknjo 
: ses Muziek » R. Soekotjo. 

'»  Optocht » R. Oesman. 
1 Te Toneel ,, R. Soeroredjo. 
al| Ond. direct. toneel ,, M. Soeprapto, 

Ketjoeali keramaian terseboet di: 
atas djoega diadakan Tentoonstel- 
ling dar 'handwerken. 

3 TP 3 5 — Go — 

— P.P.B. dan P. B. 

Besoek hari Selasa tanggal 25 

   

.M. | dotatien 1938 di Jogjakarta akan di 
adakan Congres pertama dari P. B. 

Ibaroe, oentoek installatie Bestuur 
Centrale Pensioenbank baroe, dan 
plaatselijk kantoren P.B. bertempat 
digedoeng Sono Boedojo. Lain dari 

litoe, djoega akan disjahkan Statu- 
ter” Peta Busa oentoek dimohonkan 
Rechtspersoon. 
“Dalam: W5ngres itoe akan berha- 

dlir djoega padoeka Toean Adviseur 

   

?. IVolkscredietwezen en Codperatie, 
-  Idan Controle Commissie toean-toean 

te hnya dan R.M. Aan an 
—0 — 

BAN GKALAN 
3| Pembantoe menoelis : 

13 orang tenggelam 

kb ankeeati angin amat besar maka 
s-orang Pan an jg 

datang So 

iktinga: setia boa. 
ang dari 28. orang jang naik   

  

1 a, na Tae ai TN . 

ri lapangan jang pertama: 

Kalau djalan itoe petis maka | 

“Isatoenja academici 
pada bangsanja. Beliau selaloe ber 

"Ipakaian.serba sederhana (eenvoudig) 
“Idan sangat sopannja terhadap siapa 

cet - comite tsb. 

Bostoosanpe Ae 

aitoe kaoem Dou 
diberikan mini- 

    
     

     

Menetan 
Aikosranap ae as i f 20.50 sam 
pai djadi f 1 ek f 3,50 

c. Ambtenaar ter beschikking 
'bij een Inlandsche rechtbank 
dapat maximum  bezoldiging 
f 135, dan ada dalam kolom V 
gadji f 15 AU terseboet di 
atas. H2 

d. Down mmies gadji per 
PET. 50 djadinja 

    
““Gediplomee d Commies moe- 
lai diberikar radji te TT 

e. Gadji maximum oentoek 
postklerken 21 Aa f 125 

or-kantor jang ada 
hoeboengan radio , maka mereka 

“jang dapat radio-sounderbrevet 
diberikan toelage f 10— - 

— g, Dari analist djadi analist 
1ste klasse adji permoelaan 
£ 350.— Tn : 345.— 

Sekianlah mengenai 
. kepada perMBi D ine kebanja- 
“kan terdiri dari bangsa Indo- 
 nesia. Jang lain, semoeanja itoe 

kaoem tinggi sadja. Kaoem 
“goeroe ta'ada ant perbai- 

| kan. 

          

      
  

  

-Soldadoe jang malang nasibnja 

Salah satoe soldadoe dari Malang 
jang toeroet pada manoeuvres telah 
mendapat ketjilakaan ditengah dja 
lan didjadjahan Galis, ketjelakaan 
mana membawa djiwanja. Pada wak 
toenja ia menaik motorfiets jang 
memakai zijspan, tiba tiba ada se- 
soeatoe tjikar dim oekanja. Dan ka 
rena soedah de 
berada ditengah tengah djalan, ma 
ka  soldadoe tadi menjimpang 
zijspan masih djoega dapat menjeng 

  

    

     
    

   

  

“Igol roda tjikar tsb., jang menjebab 
Ikan soldadoe tadi djatoeh terpelan 
ting dan loeka berat dikepalanja, 
sedang roda tjikar itoe hantjoer. 

Oleh karena hersen-schudding jg 
dideritanja sangat kerasnja maka 
ia mati pada hari itoe djoega. 

Amat kasihan atas nasib soldadoe 
tsb., lagi poela isteri dan tiga anak 
jang San. 

Seorang perempoean terlindas oleh 

Keesokan 'harinja sesoedah ter- 
djadi ketjelakaan tadi, maka vracht- 
auto militair jang sedang djalan di 
djadjahan 'Tanahmerah menggilas 
sesoeatoe perempoean. Kedjadian ini 
kira-kira pada poekoel setengah sa- 
toe sia an korban mana segera 
dibawa keroemah sakit regentschap 
Bangkalan. Disana ternjata bahwa 
toelang dadanja perempoean tsb. 
patah, dan ia mendapat loeka-loeka 
jang berat. 

Mati at: u hidoepnja perempoean 
itoe kita beloem dapat kabar. 

Korban manoeuvres. 

Mr. Roesbandi masoek candidaat 
anggauta Volksraad? 

Salah satoe candidatuur dari Comi 
te pemilihan anggauta Volksraad, 
comite mana soedah kita kabarkan 
dalam sk. ini, jalah t. Mr. Roesbandi. 

TOrang tentoe kenal akan nama djago 
moeda ini. Beliau adalah meester in 
de rechten jang pertama dari bangsa 

     

  

   

  

|Madoera. Melihat sikap dan sepak 
terdjang beliau, dapat kita menetap 
kan bahwa beliau adalah satoe- 

jang tjinta ke 

poen djoega. Tidak heran bahwa 
akan mengadjoekan 

jau sebagai wakilnja dalam sidang 
5 Volksraad, 

Kita 'pertjaja bahwa beliau tentoe 
Se-jakan berdjoeang dengan sesoeng 
n goehnja goena kepentingan bangsa 

dan ra'jatnja. 

Tidak lain kita toeroet berpeng- 
1 itangpen moedah moedahan dapat- 
Jah beliau terpilih sebagai (wakil ta 

hitam Inah dan bangsa Madoera, poen poe 
la sebagai wakilnja ra'jat Indonesia 

4 ndoe |oomoemnja. Dan kita akan memper 
saksikan langkah djago moeda ini. 

——.i9 —   

Kerapan sapi soedah selesai. 

Kerapan sapi besar di kota Bang- 
Ikalan jang diadakan pada tgl. 9 Oct. 
soedah selesai. 
telah laloe maka banjaklah tamoe? | 
|dari Soerabaja dan lain lain tempat | 
(jang toeroet menjaksikan kerapan 

Pembesar2 regentschap | 
IIBangkalan poen P.K.T. Resident 

Seperti tahoen? jg 

terseboet. 

dari Pamekasan hadlir djoega. 

oleh sapi dari desa Galis. 

prijs dari kebagoesan sapinja. Oleh 
karena itoe P.K. Boepati .menje- 

Iroekan kepada mereka jang menda 
pat prijs2 itoe, agar lain tahoen me 
reka dapat kemenangan poela,teroe 

|Itama dalam kebagoesan sapinja, ka 
rena itoe penting dalam arti peme 
liharaan sapi laki di Madoera. 

IIJubileaum P. K. Boepati Bangkalan 
tidak diadakan dalam 

boelan October. 

pada hari Djoem'at, bahwa perajaan 
jubileum P. K. Boepati akan diada 
kan pada tg. 13/14 October ada ke 
liroe. Hal ketentoean beloem dapat 
ditetapkan karena menoenggoe da 
tangnja bintang bagi beliau. Hanja 
soedah tentoe dalam boelan Novem 
ber j.a.d. 

— 0 — 

SOERAKARTA 

Pembantoe M. menoelis:- 

Verantwoording Oranje-comite 

Sabtoe-pagi 8 Oct. ini 

ring jang penghabisan, jg dipimpin 
oleh assistent-resident mr. J. FA. 
van Bruggen sebagai voorzitter. 
Vergadering mengesahkan verant- 
woording, seperti berikoet : 

Ontvangsten : bijdrage dari: Sri 
Soenan f 999,55: Rijk Soerakarta 
£99945: Rijk “Mangkoenagaran 
f 450,—, gouvernement f 11749,85:, 
Chineese Handelsverg. f 360,—: 
LE.V. f 44,85 dan dari lain-lainnja 
f£ 1316,64 djadi djoemlah f 5980.74. 
Adapoen uitgaven semoea djoemlah 
f 5116,47 djadi masih ada saldo 
f 864,27. Setelah distortkan kembali 
kepada gouvernement f 250,— dan 
boeat reserve f 300.— kelebihannja 
laloe didermakan kepada perhimpoe 
nan sociaal matjam2 di Solo. 

Openbare lezing Poernamasiddhi 

Tiap tiap malam tanggal 15 boelan 
Djawa, di gedoeng Loge dari perh. 
Theosofie di Solo diadakan openbare 
lezing ,,Poernama-Siddhis. 
Pada malam Senen 9/10 Oct ini dia 
dakan lezing tentang Theosofie dan 
tjerita Ramayana, jg djoega menda 
pat perhatian publiek banjak. Dj 8 
sore dimoelai sampai djam 10 malam 
dibikin boebaran. 

Dr. Saleh dalam cursus Parindra 

Tiap tiap 2 minggoe sekali Pa- 
rindra tjabang Soerakarta mengada 
kan cursus bagi anggautanja. Pada 
malam Saptoe 7/8 October ini dr. R. 
Mohammad Saleh Mangoendihardjo 
berpidato dalam cursus itoe tentang 
kesehatan Ra'jat, jang diterangkan 
dengan djelas dan mengertikan. Cur 
sus jang dihadliri koerang lebih 50 
anggota itoe dimoelaikan djam 7,30 
sampai djam 9 sore boebaran. 

Memadjoekan economie Raj'at 

Oentoek memadjoekan ekonomi, 
maka pemerintah Kasoenanan ber- 
niat akan membikin djembatan di 
atasnja Bengawan-Solo didekat kam- 
poeng Sewoe-Beton, jang mengada- 
kan perhoeboengan antara kota-Solo 
dengan iboe-kota district Bekonang, 
jang banjak sekali kaoem saudagar 
batik dan peroesahaan ketjil-ketjil 
lainnja. Lebih djaoeh diwartakan, 
bahwa djembatan di Batjem (antara 
Solo dengan Wonogiri) akan dibong- 
kar dan dibikin baroe, dan rosokan 
dari Batjem itoe dipasang di Beton 
terseboet diatas. Kalau kedjadian 
perhoeboengan antara kota Solo de- 
ngan Bekonang itoe mendjadi baik, 
maka economie-Ra'jat di Bekonang 
akan mendapat kemadjoean lebih 
tjepat. 

Balapan koeda R.V.S. 

Hari Sabtoe dan Minggoe tang- 
gal 15 dan 16 October ini ,,Ren 
Vereeniging Soerakarta” akan me- 
ngadakan perlomba'an adoe koeda 
di race-terrein Manahan Solo, jang 
moelai malam Sabtoe sampai malam 
Senen diadakan keramaian di socie 
teit Harmonie, dengan roulette 
dan bacarraat, Seri Soenan 
akan mengoendjoengi Harmonie 
pada malam-Minggoe dan melihat 
balapan hari Sabtoe-pagi. Hari itoe   semoea kantor sama toetoep. 

Prijs jang no. 1 dapat titoentoet 

Selain mereka mendapat prijs no. | 
1 dari ketjepatan, djoega mendapat | 

Seperti jang telah kita kabarkan 

Oranje- 
comite telah mengadakan vergade-f 

        

   

    
di atas gagang sikat gigi Odol, me ngasih 

pertanggoengan kepada tocan ada satoe 

   
sikat gigi jang di bikin bersih menoe- 
roet atoeran keras. Ini pembersihan dan 

boengkoesannja jang bersih mengasih 
kepastian kep sada tocan bahoea waktoe 

membelinja ini sikat gigi bersih dari pada 
koeman. 
Sikat gigi Odol dengan bangoennja jang 

mu melengkoeng Rana mengasih ka-oen- 

  

   
    

    

toengan kepada toean Boatan sadja 

dapat membersihkan moeka anja gigi, tetapi 

poen seloeroeh bagian gigi jang bisa 

dimasoekkan — apa poela dibel akang gigi. 

SEDIH ! 

Oleh : Reslist 

   Dalam ,,Pemandangan” hari ini 
dibagian lain kami sadjikan bebera- 
pa perobahan daftar pegawai negeri. 
Perobahan itoe ta'lain hatsil perdjo 
angan mereka dalam persatoeannja 
oentoek menoentoet perbaikan nasib. 

Soenggoehpoen begitoe ta'boleh di 
loepakan pekerdjaan anggauta ang- 
gauta Dewan-Rakjat seperti toean2 
Otto Iskandar Dinata, Soangkoepon 
dan Doeve dalam pembelaan pero- 
bahan daftar gadji itoe. 

Tetapi disamping penjamboetan 
kami jang gembira itoe kami mera 
sa sangat ketjewa dan sedih, bah- 
wa diantaranja ada jang tidak 
mendapat kenaikan gadji. Ja, boe- 
kannja tidak mendapat kenaikan sa 
dja, malahan gadjinja dikoerangi. 
Perobahan jang didapat boekan 
naik, tetapi toeroen. 

   

   

      

     
     

  

Mana jang naik dan mana jang 
toeroen, boleh kita selidiki sendiri. 

  
  Sekali lagi kami menjatakan se- 

dih. Dan menghadapi ke-tidak adi- 
lan ini kami soenggoeh tidak setoe 
djoe dan memintakan perbaikan. 

aa 
2 

Kan 1 

S8. 

H 

  

Berangkatnja Mr. W.F.L. Buschkens 

Pada hari Sabtoe-pagi 8 October 
ini telah diadakan pertemoean anta 
ra mr. W.F.L. Buschkens voorzitter 
dari landraad di Sragen Wonogiri 
dengan semoea pegawainja, boeat 
berpisahan, karena toean itoe diang 
kat mendjadi voorzitter landraad 
di Medan. Pidato dioetjapkan oleh 
beberapa pegawai jang laloe didja- 
wab seperloenja oleh mr, Buschkens. « 
Personeel mengatoerkan tanda-mata 
tempat-sigaret dari perak. 

  

Propagandist Moehammadijah 
Sesoedah bestuur baroe dari Moe- 

baligh Moehammadijah di Soerakar- 
ta ditetapkan oleh vergadering “di 
Sontohartanan baroe-baroe ini ter- 
diri dari toean toean Moehammad 
Amir Tohar voorzitter, As. Hadi- 

  

siswojo vice-voorzitter, R. Atmomar- 3 
tono secretaris, H. Sjamsoel Ma'arif 5 
penningmeester, R. Darmotjahjono, T 
R. Soemowidjojo, R. Djojosoekarto, 
R. Soehadi dan R. Siswowijoto com- 
missarissen. 

Prins Mangkoenagoro mertamoe 
Pada malam-Minggoe 8/9 October 

ini Z.H. Prins Mangkoenagoro de 
ngan G.K.R. Timoer dengan pengi 
ring telah pergi ke Djokja, malam- 
Senin mertamoe pengantin nona 
Helene Kwee dengan apotheker 
Lie Chiam diroemahnja toean 
T.L. Kwee di Tjiledoek Cheribon, 
malam-Selasa di Semarang, malam- 
Rebo mertamoe pengantin di kaboe 
paten Demak dan Rebo-siang poe: 
lang di Solo. 

  

Vergadering Nasjiatoel- Aisjijah. 
Djoem'at-sore 7 October ini N.A. 

telah mengadakan propaganda-ver- 
gadering bertempat di schakelschool 3 
Moehammadijah di Petetan Solo, 
jang dikoendjoengi oleh koerang le 
bih 250 gadis. Setelah vergadering 
diboeka oleh njonja Rachmat seba 
gai voorzitter, jang laloe diadakan ' 
njanjian lagoe N. A. dan pidato jang 
isi peladjaran bagi gadis-gadis Moes 
limatoen Indonesia pada oemoemnja. 

  

Mutatie Onderwijzers Vervolg- 
scholen 

Diangkat mendjadi hoofd dari Inl, 
vervolgschool di Tawangsari (Solo) 
R. Sadi Mardisoewignjo, sekarang: 
ini baroe mendjadi wakil. Adapoen 
R.F. Soediro Adipranoto wakil ke- 
pala dari vervolgschool di Gawok 
(Solo) djoega ditetapkan mendjadi 5 
hoofd dari sekolah ditempat itoe - 
djoea. ae 

Tachajoel masih sadja mendalam. 
Beloem selang beberapa hari ini 

Pa' Soredjo roemah didesa Noesoe 
kan sebelah oetara kota Solo telah 
menggali tanah di erfnja, mendapaN 
artja dari batoe poetih, jang sesoe 7 
dah dibikin bersih laloe banjak 
orang menganggap sebagai artja 
» tiban “dan .... berpoeloehan orang 
datang minta , selamat“ dil, 

 



   

    

    

  

   

  

    

      
       
      

      

      
     
      

      
   

    

        

   

      

   
   

              

   

  

    
   
    
   
   

  

   
    
     

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

   
   
   

    

    

     
   
   
   
    
   

   
   
   
    

    

   
   

   

  

   
   

    
   

  

   

   

   

          

    

    

  

   

    

    
   

   
   

  

    

    

    

  

            

   

      

   

  

       
       

   
   
   

  

ma Pelet di desa 
Simi (Bojolali) me: 

Ka menga 

endjadi Ma Bag me 
badannja si tjelaka itoe. 

ngan peri olongannja - kawannja 
- a laloe Te ke roemah 

  

aroe - baroe ini telah didirikan 
perhimpoenan jang meloeloe 

pegawai gouvernement di dae- 
regentschap Bojolali, dengan 

ama An Inhees 

an Maag disini : 
Ibakiaknja. na terbikin dari kajoe 

teteh na 5.5 

       
    
   

djoeroe 

kira-kira lima 
seloeh koeda. | 

sa sapoe oedara 
Kg keroeh. 

plus Eneng- 
a adje sih 

S5 bk loepa, lagi 
i Ming e Ea di Sindang- 

Si Pioen. 

'Tjoem rang Pemandangan 
2. barang 'baroe harga sama. 

   

Sita atoogai “barang baek, harga 
Ka Lea apa “aa Bahan Bang 

Bedjat ngga" Be »bagoess, se- 
bagoesnja ,,isi“ itoe 

erserah sama pembatja,. 

| toelisan bang Bedjat sendiri 
boleh bang Bedjat bilang 

anti — orang bilang: ,Air laoet | 
ng garemin ?“ 

“iban sadja, bang Badjat bisa 
empok Bedjat . 

SA 

BAN G BEDJAT 

Ke Halfmaandblad Tresno 
Atas oesahanja sementara toean2, 

  

: maka pada tg. 7 October ini telah 
: diterbitkan madjallah tiap tiap se-   

: engah boelan dalam bahasa dan 
oef jawa, jang isi tentang pe 

ean oemoem dan kesoesaste- 
ra'an Djawa. Adapoen j jang mendjadi 
ea dari commissie van redactie 
jalah R.M.Ng. Doetodilogo dan R. 

8 Ia Mn 

Sri Soenan ke Pakoealaman. 
Berhoeboeng dengan akan adanja 

Iperkawinan-agoeng di Poera Pakoe 
alaman Djokja pada 14 October ini, 

.|maka besoek hari Senen 17 October 
lini Sri Soenan dengan permisoeri 
dan pengiringnja akan mertamoe di 
Poera Pakoealaman, dengan diada 
ikan peraja' an Pena 

OA 

Pesta di poera Mangkoenagaran 
Pada malam-Djoemahat 6-7 Oct. 

ini di Poera Mangkoenegaran telah 
“amdakan receptie, oentoek meraja- 

kan 7 ,,lapan“ jalah 7 X 85 hari dari 
perkawinannja B.R.A. Partinah de- 
ngan mr, R.M. Ng. Soebroto Moer- 
dokoesoemo. Dalam receptie jang di 

ba |koendjoengi oleh beberapa tamoe- 
'lagoeng itoe diadadan pertoendjoe- 
Haa Ta 

Leerlooierij "Moshammadijah. 
. Atas oesahanja perhimpoenan Moe 
hammadijah tjabang Soerakarta, 
maka di Sampangan Solo telah da- 
pat didirikan sekolah-pertoekangan, 
jang telah banjak djoega moeridnja. 

  

ngin kepandaian lainnja, maka moe 
| boelan dimoeka ini akan diada- 

nent | kan peladjaran boeat toekang-koelit 
   
     

   nja Memang ea tt. B2 An 2 
smndiburaa djaksa landraad       
   
    
    

   
   

     
   

  

      

  

     

   

  

    

cantor controleur dan R. Karnadi 

nningmeester, R. Mangoen- 
bana adjucnt-djaksa landraad 
oekardjo mantri veldpolitie, R. 

rtojo mantri - chewan dan 
diman politie posthuiscom | 

ant commissarissen. 

  

     

aa kioowiertn 3 
-voorzitter, R.| 

arto Hadiwardojo le. klerk ii alam-! 

erwyzer H.LS. secretarissen, R. | Soerakart: : 
odiwirjo beheerder gouv. pand Hun 

  
atau Tan 

Sai 5, f Lee 3: 

Kampvuur F B. PK. S. di Solo. 
“Pari malam-Djoemahat sampai 

nggoe tanggal 8-9 October 
n Persatoean Kepandoean 

elah mengadakan al- 
Ipvuur, bertempat di 

jang dikoendjoengi 

    

  

   
d, oleh : semoea padvinders (sters) dari 
' | golongan padvinderij jang terga- 
aa dalam persatoean itoe, begitoe 
Doran beberapa tamoe dan wakilnja 
perhin himpoenan lain. 
Malam pertama dilakoekan pem- 

boeka'ai “oleh R. Samto sebagai 
zitter dari B.P.K.S., jg laloe di 

adakan pidato oleh R. Hadisoenarato 

   

       

asal mengenai dan | 
an An Pioen | Is : 

Idjam 6,30 sampai d: 

latie dari bestuur 

in banjaknja moerid jang | 

  

   era) | itoe jang 
3 9 sore dibi- 

   kin boebaran.: 
Malam kedoea diadattan oentoek 

: welpen-kampvuur dan djoega bagi 
pandoe-poeteri, jang diadakan dari 

n 9 sore. Ti- 
dak loepa diadakan beberapa pad- 
vindery-nummers. 
Malam ketiga selainnja diadakan 

Ikampvuur, djoega diadakan instal- 
. makan per- 

ama: 'begitoe djoega 
vergadering dari semoea pemimpin, 

  

    

|Kepandaian eerste hulp bij ongeluk- 
ken djoega termasoek dalam salah 
satoe dari beberapa matjam pertoen 
djoekan. 

Pendjahat KApA Wonogiri 

Dari pembantoe M. 
Pada malam Selasa j.l. ini diroe 

e aka pe-Imahnja Pak Sodikromo di daerah 
| |. ngaroeh, (district Poerwantoro regentschap 
Moga-moga tambah pembatja dari | Wonogiri kedatangan tamoe rampok, 

3 aoem Boeroeh. (dengan bisa menggondol barang-ba 
a bertaroeh, Irang dan oeang djoemblah f 167.— 

Pada malam itoe Pa' Sodikromo 
'kebetoelan tidak ada diroemah, ber 
pergian hingga 1 malam tidak poe 
lang, dan jang ada diroemah hanja 
istrinja dengan 2 orang saudara pe 
rempoean lainnja. Boeat pendjaga 
an maka ia minta pertolongannja 
3 orang lelaki tetangganja, boeat 

3 Sersan djangkoeng tidoer diroemahnja Sodikromo, se 
perti toekang ,,djaga-malam”. 

Kira-kira djam 2 djaoeh malam 
Muna naat nggak maoe kata|perampok jang terdiri 3 orang bisa 
apa-apa perkara toelisan si Pioen. |masoek diroemahnja Sodikromo 

pada bagian dimoeka, dimana 3 
orang ,,djaga malam” itoe tidoer. 
Lebih doeloe 3 orang itoe dibekoek 
oleh pendjahat rampok. 
Sesoedahnja itoe laloe masoek di- 
roemah bagian jang didalam, dimana 
3 orang perempoean itoe tidoer. 

Dengan kekoeatan poekoelan dan 
likatan, maka 3 orang perempoean 
itoe bisa dibekoek dan di ikat di 
tjagak tiang sekoeat koeatnja. Mes- 
kipoen salah satoe dari 3 orang 
perempoean itoe akan melawan, te- 
tapi ternjata tidak koeat. 

Sesoedahnja semoea orang se- 
|djoemlah 6 kena diikat. semoeanja, 
maka boeat sipendjahat ada gam 
pang sekali oentoek mengambil dan 
menggondol barang barang jang ber 

Iharga dan oeang jang dari satoe 
doea cent dikoem Oleh Pas 

|Sodikromo itoe. —-—- 
Ini waktoe politie Kena Mn 

kan penjelidikan lebih djaoeh. Sa 
lah satoe dari 3 orang ,,djaga-ma- 
lam“ itoetelah ditahan oleh politie, 
karena boleh djadi perampok itoe 
mendapat bantoeannja Tapa 
lam itoe. 

—0— 5 
Kesadaran P. A.I. di Solo 

Vergadering: jang di 
adakan bersama-sama 
waktoenja diseloe- 
roeh Indonesia. 

Pada malam Rebo tanggal 4/5 Oc- 
tober ini ,,Persatoean Arab Indone- 
sia” tjabang Soerakarta telah meng- 
adakan vergadering, bertempat di 
clubhuis dari P. A. I. itoe sendiri di 
Pasarkliwon, jang dihadiri oleh koe 
rang lebih 200 orang, anggota de- 
ngan tamoe, diantaranja ada wakil- 
nja beberapa perhimpoenan. 

Djam 9 sore vergadering diboeka 
joleh voorzitter, dengan oetjapan 
selamat dan terima kasih seperti 
biasa, laloe secretaris dipersilahkan 
membatja pidato jang telah dibikin 
oleh toean A.R. Baswedan sebagai 
wakilnja hoofdbestuur di Betawi. 

Pidato itoe dibatja dalam verga- 
dering jang diadakan oleh P.A.I di 
mana-mana tempat, jang sama wak 
toenja dan sama isinja, (maksoed 
pidato itoe tidak perloe kita terang 
kan lagi disini, karena soerat-kabar 
ini tentoe soedah moeat verslag dari 
vergadering ditempat itoe, jalah me 
nerangkan bahwa bang sa Arab di 
Indonesia mengakoet jang 
Noesa Indonesia adalah Sati 
dan tanah-toempah darahnja). 

Laloe D.M. Soedarjo “Tjokrosis- 
woro dipersilahkan berpidato, jang 
maksoednja menjamboetdengan gem 
bira atas kesadirannja pendoedoek 
bangsa Arab di Indonesia jg telah 
'mengakoei, bahwa Indonesia adalah 
djoega tanah-airnja. 

Meskipoen kesadaran itoe beloem 
100pCt diakoei dan mendapat sam- 
boetan dari Indonesiers, tetapi hal 
itoe tentoe akan ditoendjoekkan 
dengan tenaga oleh bangsa Arab 
sedar itoe. Djoega wakilnja bebe- 
rapa perhimpoenan lain jang sama 
mengirimkan wakilnja dalam verga- 
dering itoe djoega sama menjatakan 
kegembiraannja. 
Setelah semoea jang berhadlir di 

djamoe minoem dan koewee-koewee, 
maka djam 11,30 malam vergadering 
ditoetoep dengan selamat. 

na NO) Hanan   

  

    

  

DA OKAK MR 
BU oh 
  

Elftal Italie akan main di Solo - 

Beloem lama ini voetbalbond 
»Persis“ di Solo telah menerima 
tawaran dari U.N.I. di Bandoeng 
tentang akan datangnja elftal dari 
Italie, dengan garantie f 1000.— 
permainan 1 kali. Oleh ,,Persis“ ta 
waran ini diterima baik, asal sadja 
sebeloemnja main di Solo djangan 
diadakan pertandingan lebih doeloe 
di Djokja dan di Semarang. Kapan 
datangnja elftal itoe di Solo, beloem 
ada ketentoeannja. 

asi 

VOETBAL DI TJIREBON 

Ps. Z S — TNH/YNH 3—0 
(PSIT) (VCO) 

Didalam pauze 1—9 oentoek ZS. 

Pembantoe kita menoelis : 

Pada hari Saptoe, tanggal 8 Oc- 
tober 1938 djam 4.30 telah dilang 
soengkan pertandingan persahaba 
tan, antara Ps. Zwarte Ster dengan 
TNH Comb. YNH dilapang PSIT 
Dermagamalang. Pertandingan ma 
na, pendapatan bersih goena amal 
Tiongkok djoega pertandingan taha 
di itoe, mereboet Piala Pasar Ma- 
lam Tiongkok. 

Wasit didjalankan oleh t. Tjia 
Tjoei Keng dari YNH, penonton ti 
dak begitoe banjak berhoeboeng 
pertandingan terseboet mendadak 

Setelah wasit memboenjikan fluit 
nja, kami lihat soesoenan masing 
kesebelasannja seperti berikoet : 

Pasangan Zwarte Ster: 

Adjid 
Moebin Soepardiman & 
Amar Doelah Alwi 

Saroni Hoedoro Moenada 
Roekasah Moestaram 

s 
Pok King Han Tjiauw 
Go Heng Hin Tjiong Toen Liong 
Tek Choon Peng Hoey Lay Peng 

Tjoen Lim Swan Feng 
Heng Kie 

Pasangan TNH/YNH: 

Dari Ps. Zwarte Ster Ahoed 
palang pintoe PSIT. dan toekang 
tembaknja Amadia ta' bisa main. 
Sedang dari pihak TNH. YNH. ada 
lebih koeat. 

Bola moelai terpegang ada di- 
pihak Zwarte Ster, 
membikin samenspel jang rapih ta- 
pi Swan Eng bisa mendjaga ben- 
tengnja, bola ketengah lagi, kena 
sama Doelah kasih sama Moestaram 
teroes kirim voorzet jang bagoes 
Hoedoro Raksasa bola PSIT., me- 
nerimanja dan tidak ajal lagi kasih 
tembakan sama bentengnja TNH. 
YNH., keeper Heng Kie tangkap 
angin, stand mendjadi 1 —0 oen- 
toek ZS. pertandingan baroe ber- 
djalan 15 minut, Laloe bola kete- 
ngah lagi, kena sama Toen Liong 
dan Toen Liong membikin gerebe- 
gan sama bentengnja ZS., tapi 
Moebin soedah bersedia dan bola 
kena olehnja, 
Moestaram teroes dibawa sendiri 
tapi bola melajang ke oedara. 

dan Hoedoro | 

laloe kasih sama 

Waktoe telah sampai maka Wasit 
memboenjikan  fluitnja, oentoek 
berhenti, dan stand tetap 1—0 oen- 
toek Z.5. 

|. Setelah masing? pemain memba- 
Isahkan tenggorokannja, laloe per- 
tandingan dimoelai, bolaadadipihak- 
nja T.N.H./Y.N.H., dan Hin Tjiong 
bikin samenspel jang rapih, tapi 
oleh karena goegoep bola mendjadi 
out, laloe bola ketengah poela, dite- 
rima oleh Soepardiman, kasih over 
sama Hoedoro dan teroes kasihkan 
Saroni, Saroni dengan sendirian 
ngiprit membawa bola, teroes kasih 
Itembak sama bentengnja T.N.H./ 
Y.N.H., keeper Heng Kie tangkap 
angin kedoea kali, stand 2—0 oen- 
toek Zwarte Ster, pertandingan 
baroe djalan 5 minuut setelahnja 
pauze. 

Laloe bola ketengah poela, Hin 
Tjiong membikin samenspel jang ra- 
pih dan penggiring teman?nja, tapi 
Moebin ta' boleh dipermainkan dan 
"bola kena olehnja, teroes kasih over 
sama Soepardiman, Soepardiman sa 
ma Hoedoro, dan teroes kasihkan 
sama Roekasah, Roekasah dengan 
sendirinja menembakkan bola ke ben 
tengnja T.N.H./Y.N.H., berhoeboeng 
tembakan itoe seperti pelor terpaksa 
keeper Heng Kie menjerah diri, stand 
mendjadi 3—0 oentoek Zwarte Ster. 

Setelahnja bola masoek 3 kali pa- 
da bentengnja T.N.H./Y.N.H. per- 
mainan semangkin seroe dan di pi- 
'haknja pemain T.N.H./Y.N.H. terla- 
loe banjak prikik. Maka waktoe 
soedah habis wasit memboenjikan 
fluitnja jang pengabisan stand tetap 
3—0 oentoek Z.S. 

Maka setelahnja penonton boeba- 
ran, sekalian pemain dan leidernja 
kedoea pihak berkoempoel oentoek 
memasrahkan piala Pasar, Malam 

|Tiongkok padajCaptein Z. S. 

  

  

    

  

  

MODEL BAROE 

harga moelai f 1.75 

GRATIS graveer nama 

sipembeli Pilot vulpen. 

Pilot service statior. 

Toko OISHI 
Senen 79 Tel. WI. 1623 

Batavia-C. 

Terima  reparatie dan 

graveer nama lain2 

  

  
  

  

Soedah terbit 

Boekoe tjeritera 

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

  

  

memakai katja 

14 B —BATAV 

  

Diantara toean2 ada banjak sekali terdapat 
mata, boekan oekoeran boeat oe- 

moernja lagi (temponja soedah keliwat). 
Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 

IA-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- 
kola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata 

  

  

      
  

LEDIKANTENHANDEL 

THAY AN 

KONGSIE 
STAALBUS — 

LEDIKANTEN 

Membikin matras — Divan 

Harga pantas- kwaliteit baik. 

Pintoe Besar 72-Tel. 1433 Ba,     

merk vulpenhouders. 
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Rapat : Pp. N.s. aithanBa 

- Berhoeboeng dengan akan diada 
G Tera Konggeres P.N.S. di kotal|t 
Malang, maka P.N. S. di Soemedang 
Ipada hari Minggoe tanggal 9 Octo- 
ber jbl. mengadakan rapat di ge- 

 Idoeng H.I. S. Pasoendan dan dimoe 
| Hai pada djam 9 pagi. 

Rapat dipimpin oleh toean Dj a- 
e- ja Iskandar. 

Sesoedah membitjarakan notulen 
|dan verslag P.N. S. dan T. P. N. S., 
Imaka laloe meremboek "tentang 
Konggeres. Sebagai oetoesan jang 

an dikirimtoean O.Karjasoe- 
jana dan sebagai persediaan no 

an|na Djoehriah Suria. 

  

     

   
   

          

     

  

   

   

  

     

      

   

  

   

   
    

   
    
     
   
   
    
   

  

    

   
   
   
      

   

    

   

   

  

   

   

  

   

   

  

    
   

   

   

    

   

   
   

        

   
   

   

   
    

   
   
   
    

    

  

   
   

    
    
       

       
   
    

     

    

  

tanggal 1: 
r 1 post oedara dengan 
KLM 1 sa an d o e" 

soerat-soerat aang. djam $ .30 pagi 
dan soerat-soerat biasa Ikantoor- 
bus) Tae 8.45 pagi. 

5 Hanan 

Awas maling 

Sering kita batja dalam isi soerat | 

kolah kemalingan”. 
Begitoepoen kemaren malam kira 

kira djam 11 seorang mali g telah) 
mentjoba peroentoengannja dengan 

    

    i Matramanlaan - | 

apl Ja 
“adasial. Ketikai ia berada dihalaman 
belakang, ia soedah terlihat oleh 
djongos sekolah jang pada waktoe 
itoe djoestroe baroe datang Ai 
kondangan. . 

Si maling melihat ada orang 1 men 
— datangi, laloe LA diri 
P3 pada tembok soemoer. 

  

Oleh karena waktoe iga terang 
'boelan, walaupoen ia berboeat se- 

Nangara demikian toch kelihatan djoe| 
5 ga dan ... dapat ditangkap 

00. Berdoea “dengan seorang goeroe 
sa jang djoega tinggal diitoe roemah 
sekolah, si maling dibawa keroemah 

21 ee Wijkmeester di Matraman Da 

— Menoeroet berita dari 'itoe djo-| 
ngos. sekolah, soedah ampat kali roe| 

. mah sekolahtsb kedatangan maling 
| tiga kali si maling haroes laloe dari 

sitoe dengan hampa tangan danke/| 
ampat kalinja ini dapat ditangkap. 

Toean toean Bestuur atau eige- 
naar eigenaar sekolah soeroehlah 
djaga roemah sekolah sekolah toean 

“ toean, kalau kalau sekolah sekolah) 
| toean-toean poen mendapat bagian 

. didatangi maling. 
— Oo — 

| Bonds examen Typen Dextenggan di 
Bogor 

. pat menjewa di Gedong Persauda- 
— raan dibagian atas (di verdieping) 

— telah dilangsoengkan oedjian boeat 
Typcursussen : Soekaboemi, Bogor, 
Meester-Cornelis, Batavia-Centrum 

0 dan Batavia-Stad. 

0... Examen-commissie, tetap Sibaah 
Me pimpinan toean-toean Dr. Soebroto, 

: Rd, Soerjodipoetro, Noerasah dan 
— Mohd. Sapeii, dengan dibantoe oleh 
hulpcommissie toean-toean. Alwi, t, 
Soetarto, dan t. Soetomo. 

Semoea candidaten jang toeroet 

  

ada 53 candidaten jaitoe: 

3 dari Typc. De vlugge tien 
Soekaboemi     

Ka 1», 

De vlugge tien 
 Meester Cornelis 

Pa) ” 

4 

8 

"Sah Oepaja Karya 
9 De vlugge tien 

Batavia-stad. 

Diantara djoemlah dari candida- 
.ten2 terseboet, djoega terdapat 10 
cand. dari kaoem poeteri. 2 

Poekoel 9.30 examen dimoelai de 
ngan dibagi 2 bagian (ploegenj ja- 
itoe diploeg jang pertama dengan 
27 schrijfmachines dan diploeg jg. 

kabar berita tentang »roemah se-| 

emah sekolah “'Derde 

Kamar pada hari Minggoe tang | 
gal 9 October 1938 dengan bertem- | 

ambil oedjian terseboet, semoeanja | 

Inst. Burtama di| 

—.. Batavia Centrum | 

Kemoedian diadakan kesempatan 
loentoek bertanja. 

Sebeloem rapat ditoetoep pada 
-Idjam 12.30 siang, rapat mengang- 

kat sebagai pembantoe, nona Djoeh- 
riah Suria. 

—Oo— 

Alang-alang terbakar 

Dari Kediri diwartakan oleh 
« Aneta : 

Doea kebakaran alang? telah ter 
djadi di Koenir dan Garoem, onder 
district Sanan-Koelon. Boleh djadi 
seboeah complex jang besarnja 17 
bahoe telah terbakar didoea tempat, 
Oentoeng jang 7 bahoe dapat terto 

“Hong. Didesa Tloempoe ada 3 bahoe 
|jang terbakar, 20 meter persegi roe 
sak sama sekali. 

Tana La : 

Seorang Bapak tiri jang kedjam. 

Memoekoel dan meng 
gantoeng anak dari 
isterinja. : 

Pada soeatoe hari seorang bapak 
tiri jang kedjam di Kepatihanweg 
No. 19, Bandoeng, telah memoekoel 
anak dari isterinja dengan lampoe 
listrik dan kemoedian daripada itoe 
anak ini laloe diikat lehernja de 
ngan seoetas tali oleh bapak tiri 
itoe. Ea 

Iboe dari anak itoe jang menge 
tahoei segala perboeatan lelakinja 
terhadap anaknja itoe, laloe dengan 
'selekas-lekasnja larilah ia ketempat 
terseboet dan disini ia soedah ber- 
hasil djoega melepaskan anaknja 
itoe dari ikatan tali itoe. Dengan 

terseboet merapportkan kedjadian 
ini kepada polisi. 

Anak terseboet soedah mendapat 
loeka parah dibahagian lehernja ka 
rena ikatan itoe tadi, tetapi setelah 
janak itoe di rawat diroemah 
sakit beberapa hari lamanja, kemoe 
dian dapatlah ia poelang keroemah 
nja lagi. 

Si Bapak tiri, ketika ia dibawa 
ke kantor-polisi, mengakoei dengan 
'teroes terang, bahwa ia soedah me 
lakoekan tindakan jang sangat ke 
djam itoe terhadap anak dari isteri 
inja itoe. Kini ia masih didalam ta- 
hanan. . 

  

Sampai kira kira poekoel 4 sore, 
baroelah pekerdjaan examencommis 
sie selesai dengan berkesoedahan 33 
candidaten jang boleh diberi diplo- 
ma dan 20 jang tidak. 

Diantara dari pemoeda-pemoeda 
jang boleh mendapat diploma itoe, 
jaitoe ada 8 pemoeda:pemoeda jang 
sedikit mendapat poedjian dari exa- 
men-commissie karena mereka bisa 
mendapat gemidd. 8 dan 7 lebih, 
jaitoe ialah : 

1. Toeti Clairol Pemd. dari Mr.-C. 

2. Soedjaswadi ,, 5 Bogor 
3. R. Mohd. Jasin ,, ».. Bogor 

14. Iskandar 1 “ Bogor 
15. Soewarta Ti 1 Bogor 
6. Saidi 3 . Bogor 
7. Soewardi $ “ Soeka- 

Ta ES Pan Ni boemi 
SDorarigat TE Ea Bat.-C. 

Jang lain-lainnja adalah rata-rata 
mendapat gemid. punten 6 dan 6 
|koerang, jaitoe 

1. Sumakul, 2. Soepena, 3. R. Soe- 
marta, 4. Mej. B. Oey, 5. Mej. Ro- 
hana, 6. Mej. Aisah, 7. Jansen Caol, 
8. Rd. Moh. Enoeh, 9. Nawawi, 10. 
Sastra, 11. Doedoeng, aan, 
Soetardja, 13. Romali Achmad, 
14. Abdoelah Batati15. Mej. Soerat- 
mah, 16. Otto Sasmita, 17. Tan 
"Tiang Koen, 18. Sondjaja, 19. A. S. 
Salim,20. Tanggal.21. Adiwidjaja,22. 
Mej. Noersidah, 23. R. Rumagit, 
24. Enoech, 25. O. Loekman.   

  

      

kedoea gt ah 26 schrijfmachines. sm (3 setu 

deragiri telah 

seketika itoe djoega iboe dari anak 

  

  

INDRAGIRI (RIOUW) 

| Pembantoe menoelis : 

  

  
Pada tanggal 27 September jitl. 

di Istana Jm. Toeankoe Soetan In- 
adakan pesta besar, 

jang dihadliri djoega oleh Jm. t. 
Gouverneur . Spits dengan njo- 

nja. t. Residen iouw. Bekas Mili- | 
lant dan lain-lainnja. 

Wakil Pers tidak ketinggalan. 

| Rosangan pesta dan Istana dihi- 

   

   
   

  

  

   
jang bermat tjam. Poen din- 
ding sekitar Istana diterangi djoega 
Masa lampoe sematjam itoe. 

' Tamoe-tamoe Eropah berkesem- 

patan berdansa dengan moesik oleh 

Ri poeda-pemoeda Ambon 

memperdengarkan djoega beberapa 

  

dan santapan memoeaskan kepada 

hadlirin. Lagi poela Toeankoe Soe- 
tan sangat peramah, tidak membe- 
Idakan deradjat dan koelit. 

Sampai djaoeh malam pesta dia- 

dakan. 

Kebakaran besar 

di: Soengai Loear 
Tembilahan. 

Tidak lama berselang disalah sa- 
toe distrik Soengai Loear, onderafd. 
Indragiri ada kebakaran jang me- 
nimboelkan keroegian tidak koerang 
dari f 45.000. Diantara roemah roe- 
Imah itoe tak ada jang dipertang- 
goengkan. 

Pembantoe kita jang telah mem- 
perloekan tanja kepada toean Ass. 
Resident mendapat djawaban, bahwa 
keterangan lebih landjoet masih di 
selidiki. Dan ada harapan djoega 
orang orang jang mendjadi koerban 
akan mendapat pertolongan. 

Mi 'radj Nabi 

Pada malam Kemis tanggal 21/22 
September '38 disoerau Baboel Ca- 
hirat telah diadakan Tabligh Oe- 
moem oentoek memperingati Mi' 
radj Nabi Moehammad s.a.w. 

Perhatian banjak. Tabligh dipim 
pin oleh toean Mohammad As- 
sier Achmad. 

Toean Gazali Halim, goeroe 
Agama sebagai pembitjara jang per 
tama menerangkan tentang Isra' 
dan Mi'radj, pentingnja. oemmat 
Islam mengadakan hari peringatan 
jang moelia itoe dan kemoedian me 
njeroekan soepaja oemmat Islam 
dengan soenggoeh2 mendjalankan 
perintah agamanja, djangan sampai 
meninggalkan sembajang dan seba 
gainja, sebab djika demikian berar 
ti oemmat Islam akan mendjatoeh- 
kan Islam, agamanja sendiri. Pada 
achir pembitjaraannja diterangkan 
bagaimana pentingnja orang ber- 
agama. 

Sebagai pembitjara jang kedoea 
tampil kemoeka toean A. Bakar 
Abdoeh, Moeballigh Moehamma- 
dijah, jang menerangkan tentang 
rahasia Isra' dan Mi'radj dengan 
beralasan @ur'an dan Hadits. Pene 
rangan itoe dengan dipandang de 
ngan katja mata Wetenschap-Mo- 
dern. Sesoedah soal tsb. diterang- 
kan dengan djelas, maka pembitja- 

Ira laloe membentangkan tentang ke 
ladaan cemmat Islam di Palestina 
jang pada waktoe ini lagi berdjoang 
lawan bangsa Jahoedi oentoek mem 
pertahankan kepentingannja disana. 
Kemoedian pembitjara mengharap 
|moedah-moedahan hadlirin toeroet 
mendo'a kehadirat Allah Soebhana 
wata'ala oentoek mereka itoe. 

Toean Radja Abdul Azisse 
bagai pembitjara penghabisan mene 
'rangkan goenanja orang berigama 
dan soepaja ocm nat Islam mengada 
kan persatoean oentoek menegakkan 
Igama jang maha soetji itoe. 

Sebagai penoetoep toean A. Bakar 
Abdoeh dipersilahkan membatjakan 
do'a keselamatan oentoek Palestina 
dan sesoedah itoe rapat ditoetoep 
dengan berhatsil. 

aa & — 

| Drama di Taroetoeng 

Seorang Korporal 
ikoetlari. 

Tentang drama jang beloem se- 
ilang berapa lamanja ini terdjadi 
di Taroetoeng, berhoeboeng dengan 
pentjoerian terhadap brandkast di 
kazerne, dimana beberapa militer2 
idapat melarikan diri dan jang'te 

poraal, maka tentang hal ini dapat 
iah diawartakan lebih lan- 

djoet, bahwa korporaal jang ber- 
nama Soetardi jg telah menembak 
doea orang fuselier.itoe tersangkoet 
djoega kedalam perkara pentjoerian 
ini. 
Korporaal ini bersama-sama dengan   

. lampoe elektris | 

la goejg menggembirakan. Lajanan | 

lah kena ditembak dari seorang kor:   fuselier itoe telah melarikan diri. 

aah mai 
kaloe begin: 

          
    

      

kali, 

1 h | moera 

kwaliteitnja djsega 

TA N/Hbe ini KRIS-BIER si 3 
Sean bl 

M Boektinja 
Kris Bier tidak me- 

lainken harganja paling 
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jang njata se- /”“S 

sendiri, tapi 

#8 paling baik, boektinja Pp KAN IP 
saben hari lebih lakoo. £ 

Pa Is “3 

ARCHIPEL BROUWERIJ BATAVIA 

    

  

  

  

Perhijasan lapis mas toca (mas 

harga harga mahal. 

Harga di atas beloem ongkos,   

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 
(Pakai soerat garantie) 

jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep a!oes radjin dan » 
netjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb:kinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 

Gelang tangan boeat orang foea par pasang f 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) 
Gelang rantei biasa per stuk 
Gelang ranlei dioekir kembangan per stuk 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel! 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per sie! 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran 
Broch dada roepa2 model per siuk 

vrij. Bisa kirim rembours di anfero tempat. 

Toko 
TO LOEN GA G OENG: 

oekon) 22 kris roepa-roepa model 

f 7.— 
f 7.50 
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kirim oecang di moeka ongkos kirim 

»T RLO”   
  

  

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

tt TT) 

ET MAN 
PASSARSENEN LIO 
TELF 1367 B.L. 

ANGGOER DARAH Kita sengadja 

    
   

Hoofd agent 
Taij Ho Tong 
Eng An Ho) Batavia 

agent agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 

Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe xong Tjilatjap 

Ek GoanTong Tasikma 
laja 
Djin Sen Tong) Bamn- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaij Tjoen Ho) Pekalc 
Tjje An. Ho) ngau 

Thaj An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 
kng Ho Tong Cherihon 

Thaj Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

ir jie An) Bogor 
Eng Hok An) 

Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFong abang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

Ban Tok Soen Tangerang 

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

HARGA Pinta 

FK) Boto! besar f 3.- 
Botol kefjil f 1.75 

sediaken boeat langganan - langgenan 

3 
3 

“ANGGOER DARAH" tida f(jampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 
akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 

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

makan dan banjak lagi kagoena'annia. 

  

Ia menerangkan, bagaimana kor- 
poraal itoe menerangkan tentang 
kedjadian ini. Dengan tjara jg se- 
demikian itoe ia menerangkan de- 
ngan lebih landjoet, bahwa ia telah 
memberi perintah oentoek menang- 
kap doea. orang fuselier itoe tadi. 
Pada ketika itoe fuselier2 tadi ham 
pir menangkap kepadanja, oleh ka- 
rena sebagaimana orang mengeta- 
hoei salah seorang dari mereka itoe 
bersendjata senapan dengan 25 pa 
troon dan memaksa kepadanja oen- 
toek mengikoeti mereka itoe. 

Selandjoetnja diwartakan djoega, 
sesoedahnja dilangsoengkan pentjoe 
rian terhadap brandkast ini, de 
ngan segera fuselier2 itoe didakwa 
ikoet kedalam pentjoerian ini. 

Sedjak pada' tg. 10 Sept. pagi 
:Idan kemoedian berserta dengan ke   
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djadian pentjoerian ini, fuselier2 k 
itoe soedah ada didalam tahanan. 
Ta' lama kemoedian daripada itoe . 
mereka ini laloe dimerdekakan lagi. 

Pada waktoe terachir ini, ketika 
mereka terseboet dipanggil kehada 
pan pengadilan lagi, maka terboek 
tilah, bahwa mereka ini pada tg. 
28 malam 29 Sept. berniat akan me 3 
larikan diri. 

Kwartiermeester di Taroetoeng 
beloem selang beberapa lamanja se 
soedahnja pentjoerian ini terdjadi, 
telah masoek kedalam tahan 
djoega. 
  

  

Tiap-tiap hari : 

Advertentie ,,Patjar" 
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: bakalan 

enggosok lagoe jang merdoe. Is 
2 doedoek seketika, se- 

- Ikat mendjadi 

Ta orang orang j 

ie: Kaban 2, France atau 
yang kita. Kepelesiran ba 

'Franc compleet, ja- 
| dari f 1.10. 

jarik hati lagi, jai 
alm-Beach diadakar 

mentjahari Miss Cote 
eloem itoe ditjari lebih 
Miss dari masing2 tem 
Miss Cannes, Miss Juan 

“Miss Nice, Miss Monaco 
ain. Diantara jang soedak 
itoe dipilih lagi seorang. 

an jang dipilih inilah jang diang- 
Miss Cote d'Azur. 

| Tentoe pembatja makl:em, bahwa 
imalam jang semalam itoe boekar 

ramainja dalam itoe Palm Be- 
lach. Disini bisa kita lihat segala 

termasjhoer dar | 
rti hartawan dar'   

ipi (vuurwerk) poekoe!   

gan perabot jang 
sedang didalamnja 

a2 jang .. Ma'af pem- 
batja, mereka sam sekali berte- 
landjang boelat, sehingga sa- 

5 ong benang tak ada menoe- 
“mereka poenja badan. Kami 
teroes dipapak mereka ber- 

ti kemoeka pintoe dengan 
ormat dengan soeara jg 

et. Maoe tidak maoe 
a | ah berada didalam 

ping, , Moe Sc 
me Oa AA kami, dikoersi jang 

emoernja tidak lebi 
Mereka poenja badan « 

ik ba , siang berm 
roem badannja b 

'haroem moeloetnja bag: 
e. Di Cannes orang bilang 

ita “ada di Perda 
erikat) dimana kita per 

masja ke California. 
1 Beach di Cote- d'Azur ini 
copy dari Palm Beach di Ca- 

ia, sehingga djikalau ada se 
ng pelantjong dari Timoer hen- 
Halekin ke California soedah 

tjoekoeplah rasanja kalau orang me 
ngoendjoengi Palm Beach ini. 

6 Kita mengoendjoengi Juan-Les 
'Pins, jang letaknja 12 K.M. dari 

xg | Cannes. Juan-Les-Pins adalah satoe 
tempat Rendez Vous jang kesohor, 
karena disinilah tempat pertemoean 

ang besar besar dan filmartist' | 
jang terkenal. Doeloe kita pernah 

(Hnelihat Hertog van Windsor keti- 
ka dia masih Prins of Wales sering 
bermain-main disini. Begitoepoen 
djoega Douglis Fairbank Sr, Char- 
lie Chapplin, Marlene Dietrich dan 
'haroe ini Miss Tinguet Maurice 
'Chevalier. Tempat ini tjoema ketjil, 
tetapi sedap. 
Kita koendjoengi djoega padaj, 

soeatoe — kali Cap  d'Antibes, 
jang letaknja tjoema2 K.M. dari 
'Juan-Les-Pins. Dibawah itoe Hotel 
du Cap terletak Eden Roc, djoega 
tempat mandi dilaoet. Roepanja tem 
pat mandi ini beloem lagi tjoekoep 
menjenangkan, sebab itoe diadakan 

illagi diatas didalam tandjoeng se- 
bagai extra satoe zwembasin, tjoe- 
,Ikoep dengan Pavillon tempat ma- 
kan minoem. 

' Soenggoehpoen ini tempat besar, | 
etapiia tidak tjoekoep menerima | 

g2 jang begitoe banjaknja. Kita 
aksa menoenggoe lama sampai| 

empat. Disitoe semoeanja laki | 
poean tjampoer gaoel de-| 

li Cannes. Itoe taman 
DADA: jang tjantik dan 

r tempat mandi ini di 
auto kepoenjaan 
ngga dihari keda- 

Fa ng dari 168 auto 
Ba 4nd Pa   na-nona: ,,Tres Bien-Soignte". 

man dalam ini tempat ba Air 

Kai en 'moe ag 

marah dan tid 

kita perna di 

jan mandi sebagaima jang | 

terbesar “dal 
mengherank 
jang Lena j Aa saban ta- 

3 boskan ma 
i perempoean 

lebih bagi anak anak moeda adalah 
esira) dak bisa dida 

lain. Sekoem 
Ss jang mema 
? Sama-sama 
jil mengikoet 
il memanggil 
—Eimbrasste, 
nja, Tjioem 

an 2 en 

Ba Hg 
Orang laki-laki dengan tidak me-| 

milih oemoer atau kebangsaan asal 
salja memakai topeng, boleh me- 
ngedjar gadis-gadis itoe dan men- 
tjioem mereka, Begitoe djoega de- 
ngan lain-lain. Perer mpoean itoe tidak 

oleh marah, se- 
hingga seorang isteri jang berdjalan 
disamping soeaminja, boleh ditjioem 
laki-laki jang lain, sedang sang 
soeami men atakan:, Bravo, mon 
petit”. Ini kedjadian soedah kita 
lakoekan sendiri. Pernah djoega 
kedjadian jang satoe auto djalan 
didalamnja doedoek njonja dan 
toear. Sekoempoelan laki-laki ber- 
topeng menahan itoe auto, memboe- 
ka pintoe dan: mentjioem itoe njonja. 
Njonja dan toean sama-sama ter- 
tawa din toeroet bergirang hati. 
Pendeknja boleh dikatakan satoe 
kesempatan boeat kepelesiran ber- 
tjioem-tjioeman. Pembatja djangan 
heran, sekab ini soedah mendjad: 
aJat-istiadat dalam doenia Carnava! 
Satoe orang apabila soedah mema- 
kai topeng, maka ia soedah men- 
Jijadi anak Carnaval. 
Poen Carnayal itoe dipakai djoe- 

ga sambil laloe boeat berkenalan 
satoe samalain. Pada lahirnja tidak 

Iiain jang kita lihat selain daripada 
ai z | kepelesiran, kepelesiran dan kepele- 

Siran. Akan tetapi, pembatja, apakah 
asi jang sering terdjadi sembilan 

Iboelan dibelakang ? 
kj oem kiranja, apa sebabnja maka 

» |sengadja kita membilangkan se.m- 

embatja ma'- 

bilan boelan ? Ma'afkan kita se- 
kali lagi! Keliwat sedih dan “piloe 

i|hat', djikalau kita mendengar ada 
gadis gadis melahirkan anak jang 
tiada dikenal bapanja.. .. 
Tentoe tidak loepa kita pergi me 

ngeondjoengi Monte Carlo, itoe ko- 
ta jg doeloenja pernah kita doedoek: 
jari th 1925 sampai 1£39. Ini Cot 
Y'Azur hampir tak ada winternja. 
'Biasanja tiap tiap tahoen tinggal 
ji Monte Carlo 3 a 4boelan, sedang || 
waktoe jang selebihnja kita pergoe: 
anakan oentoek mendjalankan peker 
djaan kita berkeliling negeri. Peran 
taraan Nice dan Monte - Carlo ada 
28 K.M. 
Kota jang doea ini diperhoeboeng- 

kan dengan tiga boeah djalan jang 
sangat kesohor. Djalan jang perta- 
ma menjoesoer pinggir laoet, dima- 
na pemandangan amat tjantiknja. 
Djalan jang kedoea menjoesoer pe- 
goenoengan dan tidak sedikit ba- 
goesnja. pemandangan disini, sedang 
ijalan jang ketiga paling tinggi le- 
taknja dan berbelok-belok menjoe- 
30er pegoenoengan dan poen tidak 
sedikit bahajanja, sehingga orang 
mestilah hati-hati benar mendjalan 
'kan auto. Adapoen pemandangan di 
sini boekan mainlah permainja, se- 
bab seloeroeh Cote d'Azur kelihatan 
& moeanja, perdeknja t'dak kenjang 
kenjangnja kita menindjau kebawah. 
Djalanan ini dinamai  bertoeroet- 
toeroet : Djalan dipantai, Moyunne 
Corniche dan Grand Corniche. 
Sjahdan sebagaimana orang se- 

moea soedah tahoe adalah Monte 
Carlo tempat pendjoedian orang ka 
ja?. Permainan ini dilakoekan da- 
lam Casino dan hari-hari penoeh 
sesak orang bermain disana. Million- 
nair2 barmain dalam tempat jang 
tersedia. Sportingclub namanja, jai- 
toe seboeah gedoeng besar letaknja 
|disebelah Hotel de Paris. Disinilah 
kita melihat bagaimana beraninja 
-orang memainkan wangnja dan ber 
itarcehkan harta bendanja dengan 
'perantaraan chegue. 
Seratoes doea ratoes riboe beloem 

wang. 

Ja, sering djoega kita kedenga- 
ran ada orang jang sampai lari ma 
lam meninggalkan villanja, karena 

sosdah tergadai ditempat pendjoe-| 
dian. Adapoen Bank disana pagi2   Abe lima soedah terboeka, se- 

h Car naval, | 

  

  

| VERSLAG. 

| Rapat Anggauta “Badan Penolong 
Keran, (B.P.K.) Verg. ,,/Mata 

hari”, Batavia. 

Hari Minggoe pagi 9 Oct. "38 ber 
tempat diroemahnja t. Hs. Hamid 
di Pekodjan Bat. telah dilangsoeng 
kan rapat anggauta Badan Penolong 
Kematian Verg. ,/Matahari“ dihadli 
ri oleh lebih koerang 130 orang di 
antara 151 anggautanja, beberapa 

dari P.I.D. | 
Rapat dipimpin oleh toean Hs. 

Hamid sebagi ketoea. 
Agenda Pemboekaan, oleh ketoea 

dengan oetjapan terima kasih pada 
'hadlirin teroetama pada P. I.D. jg 
soedah mengirimkan wakilnja, jg 
3oedah memerloekan datang goena 
menghadliri rapat anggautanja Ba- 

tahari. 
Agenda Berdirinja B. P. K. oleh 

toean Hs. Hamid diterangkan de- 
ngan singkat. Mengingat bahwa ke 
banjakan diantara anggauta Verg. 
» Matahari “ terdiri dari orang jang 
koerang mampoe, maka ata poetoe 
zannja rapat anggauta Verg. ,,Ma- 
tahari “ tgl 24 April jJ- soedah di 
sentoek satoe tjabang jang dinama 
zan Badan Penolong Kematian jg 
maksoednja memberi 
pada sesama anggautanja jang ke- 
matian dan djoega memberi perto- 
longan pada fakir miskin jang men 
dapat kematian dengan terlantar se 
Japat-dapatnja. 

Agenda membatjakan Statuten 
Jan huishoudelijk Regl. oleh toean 
3oerhanoedin dibatjakan dan dite- 
angkan maksoednja dengan djelas. 
Sesoedah oleh anggauta ditambah 
mana jang perloe dan dikoerangi 
jang dirasa keberatan, maka Ran- 
jangan Statuten dan Huishoudelijk 
Regl. itoe disahkan oleh rapat dan   

roemah jang penghabisan ini poen| 

akan disiarkan tidak lama lagi. 
Agenda memeriksa Kasboek. Oleh 

soean A.S. Bachdor jang sebagai 
»senningmeester sedjak berdirinja 
B.P.K. diterangkan keloear masoek 
aja ocang dan saldonja jang mana 
sesoedah diperiksa oleh toean-toean 
HA. Anangali, Mohd. Nasir dan Abd. 
Tadil jg diangkat sebagai djoeroe 
beriksa, maka perihal keoeangan 
literima baik. 
Agenda Pengangkatan bestuur ba- 

roe. Oleh ketoea -. diminta memilih 
salah satoe diantara anggauta BPK. 
oentoek sebagai: Ketoea, Penoelis 
lan Bendahari, oleh sebab kestuur 
ada,tidak lain hanjalah sebagai voor 
loopig sadja jang dibenoem oleh bes- 
buur Verg. ,,/Matahari“. Kepoeteesan 
aja menoeroet soeara jang terbanjak 
jaitoe : 

Toean Hs. Hamid sebagai Ketoea. 
Toean Boerhanoedin sebagai Pe- 

noelis. 
Toean H. Anangali sebagai Ben- 

dahari. 
Sebagai Commissarissen akan di 

angkat beberapa orang atas permoe 
fakatannja bestuur BPK dan bestuur 
Verg. ,,Matahari". 

  

Jang ini sengadja disiarkan dalam 
soerat kabar, seperti sk. : Ieclai- 
reur. Kita doedoek dalam Cafe de 
Paris jang selamanja penoeh njo- 
nja2 dan tt. jang kaja2 itoe, ber- 
asal dari Inggeris, Amerika dll. dan 
beloem sadja lima menit kita doe 
Joek, maka tidak lain jang kede- 
agaran hanjalah peri hal pendjoe 
dian semata-mata. Dan bagaimana 
halnja dengan orang jang kalah ? 
Keadaan ini ada ngeri sekali boeat 
didengar. 

Sebelah kiri Casino menoeroet 
jang kita dengar disediakan satoe 
tempat goenanja disinilah 
orang jang kalah kehabisan harta 
meniwaskan djiwanja sendiri. Dan 
salahkan kita, kalau kita katakan 
bahwa ditempat ini ada soerga, te- 
tapi ada poela nerakanja ? 

Akan tetapi manoesia ini bisa me 
"milih jang baik dengan jang djahat. 
Bagi mereka jang datang kesana, 
jang sengadja boeat kesehatan, ke- 
peelsiran dan kesenangan hati sema 
'ta-mata, soedah lebih dari pantas, 
bahwa Cote d' Azur ini sesoeng- 
goehnja soerga doenia, sedang soe- 
rat kabar soedah betoel mengakoei 
s,Lba Cote d@' Azur.le plus 
beaupays dumonde....   mai oo 

orang jang dioendang dan wakil 

Ian Penolong Kematian Verg. ,,Ma- 

pertolongan | 

.Idakan pertemoean 

Bheat Sehari 

anak njonja 

ada perloe Bedak Purol. Karena 

betapa gampang sarap' djadi dipeli- 

patan koelit anak ketjil ini. Betapa 

banjak kali anak njonja dapat sakit 

koelit, tempat? merah dan barah, 

jang terlaloe mengganggoe anak oleh 

karena gatal, sakit dan pedih. Dan 

betapa gampang segala kesoekaran 

iri dapat ditegahkan atau dilawani 

dengan memakai Bedak Purol jang 

anat terpoedji itoe, jang baroe sadja 

memakanja langsoeng melemboet- 

kan, meniemboehkan dan menjehat- 

kan koelit. 

Bedak Purol terbekin menoeroet 

ihmoe sesoedah diperiksa bertahoen' 

lamanja oleh orang? jang ahli jang 

diakoe, dan bedak 

im berisi zat? men- 

jemboehkan boeat 

koeht, jang tak ter- 

dapat dalam iain? 

bedak. Bedak Purol 

itoelah obat nomot 

satoe boeat meme- 

liharakan koelit. 

NA Onak-(Inak 
ng reli ka 

Ne aa badan 

Disegala roemah obat 
dan toko? dalam koepi 

dari £0,90 dan £1.50,     
  

Sesoedah pauze, maka diberi ke- 
sempatan pada hadlirin akan berbi- 
tjara. Toean Oesman, berikan voor- 
stel oentoek mengalakan clubhuis, 
dan memberikan pemandangan ten- 
tang faedahnja kalau ada Clubhuis, 
jang mana akan diperhatikan oleh 
bestuuri. 

Toean A. Afandie memberikan pe 
mandangan tentang Verg. ,Matahari' 
dan Badan Penolong Kematian jg. 
maksosdnja: Verg. ,,Matahari” bbe- 
kan mementingkan  kesoeka rijaan 
sadja akan tetapi tidak meloepakan 
djoega perihal jg. mendapat kesoe- 
sahan, teroetama jg. mendapat ke- 
matian : boektinja ialah dengan di- 
berdirikannja Badan Penolong Ke- 
matian ini. 

Toean Saijan menjatakan |goembi 
ranja melihat hidoepnja B.P.K. se- 
djak berdiri hingga sekarang hidoep 
dengan soeboer dan rapi mendjalan 
kan organisasinja tentang memen 
tingkan keadaan kaoem miskin jg. 
mendapat kematian. 

T. Said Badjeri, atas nama 
Verg. “Matahari“ mengoetjapkan te 
rima kasih pada sekalian anggauta 
dan t.t. jang soedah menoendjang 
B.P.K. jaitoe tjabang dari Verg. 
“Matahari“ dan meminta dengan sa 
ngat djanganlah bosen dari pada 
menjokong kita poenja tjabang ini 
hendaknja. 

Setelah tidak ada lagi jang berbi 
tjara, maka rapat ditoetoep pada 
djam 12 tengah hari dengan selamat. 

An ata 
Pertemoean perpisahan. 

Comite Penjamboetan 
dengan Propagandis- 
Ben Pak. 

Pada malam Senin tgl. 9/10 Oct. 
jbl., bertempat di Hotel Soerabaja, 
telah diadakan malam perpisahan 
antara Comite dengan Propagandis- 
ten PT. 

Meski adanja pertemosan itoe 
mendadak, sehingga boleh djadi 
sampainja chabar kepada bzkerapa 
anggauta Comite ada terlambat, te 
tapi perhatian soenggoeh menjenang 
kan, tidak koerang dari 20 orang 
jg. hadlir pada pertemoean itoe. 

Lk. poekoel 8.30 pertemoean di 
boeka oleh ketoea sdr. A.S. Basa- 
lamah, jang mengoetarakan bahwa 
pertemoean terseboet dilansoeng- 
kan bertali dengan akan berangkat 
nja sdr sdr L.K. Chie dan Mak Go 
pada Senen pagi ke Tjirebon, di- 
mana sdr-sdr kaoem Moeslimin di- 
sana bersedia-sedia oentoek menjam 
boet kedatangannja. Antara lain? 
olehnja dioetjapkan terima kasih 
kepada Eigenaar Hotel Soerabaja 
jang memberi 500/, reductie dan 
memberi kesempatan bagi menga- 

itoe. Poen ke-     pada segenap anggota Comite, ke-  



   

   

  

     

  

      

        
  

        

        
      
     
    
     
          

        
       

          

      
    

  

   

             

       
        
     
     
     
      
      
          

          

      
    
      

       
      
      

     
    
    

   

     

  

          
   

      

    

  

   

    
   

   

    

  

   
   
   
    
   
   

  

   
   

   

  

   

   
   
   

    

    

  

   
   
   
    

      

          

       

   
    

  

    

  

    

    

. eg 19. 
— Perajaan mendapat Kb aa be 

sar akal publiek dan orang2 toea 
' moerid, sehingga banjak tidak men 
dapat tempat doedoek. 

 Moelai djam 9.15 diboeka. dengan 

5. memperlihatkan anak-anak berbaris 

dengan didahoeloei leh | 

  

    
    
        

       

      

anak ak jang Hae 
sekali, tetapi karena di    

  

    
i asma dari moelai sampai 

ja 
, endah bertepoek tangan 

h menjeboeti anak anak 
an mendapat diploma 

        

ndapatnja : perajaan 

  

  
oleh kepala sekolah kepa- 

htahoen jl. itoe,bagaimana atoe| 

ran atoeran pendidikan soepaja le 

“kas berboeah, dari hal mengirimkan 

anak-anak ke Mesir dan Irap, serta) 

diharap dikemoedian hari jang diki 

' rimkan itoe boekan bocat kaoem 

        

   

.djoega Indonesiers. 
|. Kemoedian diterangkan banjaknja 
'moerid moerid, soenggoeh menje- 

| nangkan, tetapi banjak moerid sa 

dja, boekan satoe tanda oentoek ke 

madjoean satoe sekolah, tetapi jang 

  

      
     

    

   

     

        
     

“kolah jang tjotjok dengan tjara pen 
didikan jang sehat. 

| Kira djam 1 siang, perajaan di- 

ng dengan selamat.— 
m9 

'Kelandjoetan Candidaat2 lid Volks- 
3 2. boeat Soematra Selatan. 

  

   

e "pada tg. 21 September telah kita 
oemoemkan siapa? jang boleh djadi | 
akan dicandidaatkan boeat pilihan 
Volksraad jang akan datang, boeat 

| daerah Soematra Selatan, jalah' 

| tosean Boestan, lid Volksraad jang | 
sekarang ini, toean Pangeran Bakri, 
“Yoorzitter dari Pasirah-Bond, toean 
Mochtar bekas lid sanad: tocan 
Sr Ibrahim, am 

a voorlichtingdienst di: mba 
toean Abdoel Moerad Pemimpin 
Pergoeroean Sandang, Voorzit 
O.V.0. dan Bondavoorzitter 
Perkoempoelan Pemoeda? Soematra 
Selatan. , 
Menoeroet pendengaran kita Hang 

  

  

    

akan mengoendoerkan diri, djika| 
collega beliau t. Boestan tetap ma- 
sih mabe masoek pilihan, begitoe 
poela t. Ir. Ibrahim tidak akan ke- 
loear, djika t. Mochtar masih akan 
mengandidaatkan dirinja. 

Dari lima di-restrictie djadi tiga. 

1x2. - siang 

'itoe roepa, tidak mendjadi 

oe atau mendongkolnja ig 

ta' poetoes2 gembira| 

3 

ikan hadiah2 kepada | 

dengan dioetjapkan teri-|: 

dengan diterangkan pan| 
sbar dari hal kemadjoean sej 

'Alawijin dan Arab sadja, tetapi 

paling teroetama ialah atoeran2 se- 

. Salah seorang pembatja moenoe- | 

    
   

lebih landjoet t. Pengeran Bakri: 
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8.30 ” 
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2 nari 45 

5.— sore 

G3... 
6. 50 ”. 

TA0 
8—.. 
840 , 
9.— .- 

915 
ea 

130 ,, 

11.30 ” 

11.45 ” 

12.-— ” 

6.20. 
6.30" 

lamLagoe Hawaiian 

“Kemis13 Oct. 

| 5 Sore Lagoe Djawa 
530... 

— malam Opera Melajoe dari pi 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng II 103: Batavia II 190 
— PLP 27, PMH 45, PMN 29. 

doeng II 103 M. 
. Rebo, 120ct. 

PMH 45 M Batavia II 190 MBan 

doeng II 103 M. 

7.15 malam Studio Orkest 

Tjia 
— Modern Gamboes 
Pembitjaraan tentang) 

11.— malam Pembitjaraan tentang 

Kemis, 12 Oct. 
5— sore Krontjongorkest ,,Sinar 

Kkeangan (5 Me 
lam oleh Persatoean Is- 
lam dipimpin oleh T. 
Rd. M, Djajahadibrata 
Lagoe Soenda 
Pembatjaan sk. 

Jagoe Djawa 
Lagoe Soenda 
Studio-orkest denganj 
njanjian Miss Annie| 
Landow, dipimpin olah 
t. Dumas 
Berhenti 

Lagoe Djawa 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Tionghoa 
Berhenti 
Lagoe Arab 
Lagoe Melajoe 
Lagoe Soenda 
Lagoe Hawaiian Poerba 
kala 
Berhenti. 

Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Lagoe Soenda 
Pembatjaan sk. 

ring hitam 
Lagoe tidak memakai 
njanjian 
Pembatjaan @oer'an 
dengan keterangannja 
oleh Nj. Amazar Rais 
Njanjian Oemi Kalsoum 
Peladjaran bahasa Arab 
oleh toean Salam 
Berhenti 

M, Batavia II 190 Ban. 

Kamermuziek Soenda 
Gambang Kromong 
Gamelan Djawa Dola- 

Berita2 sk. dan dagang 
Melandjoetkan Studio| 
Orkest 
Philosophie Tionghoa 
Tionghoa Wajang Hok 

Igama Islam 
Toetoep 
PMN 29 

Agama slam 
Chasidah 
Lagoe Melajoe tana Se- 
berang 
Toetoep 

- Tionghoa", dipimpin o- 
“leh toean Tak Kioe de 
ngan njanjian Miss Po| 
ni dan toean Abd. Alim 
'Lagoe2 dari Hindoestan 
“Adzan dan kemoedian 
daripada itoe chasidah 

  

Selatan tg. 

4 orang 1 
Voorzitter 

lembang. 

    
   
    
   
joema 3 (ti 

October).   
  

Itoe soedah lebih dari tjoekoep boeat | 

menambahi restrictie-an itoe dengan 
3 jaitoe t. Dr. Maas, 

ar 
Dr. Mazairin di Betawi, R.M. Akib 
jilid Gemeenteraad Plg. dan t. Tjik 
Nang, Hoofdschoolopziener di Pa 

Toean Dr. Mais boleh djadi tidak 
langsoeng keloear, sebab satoe partai 
Idengan toean Mochtar, (Parindraj, 
sedangkan tiga orang jang terachir 
konon kabarnja bisa dikatakan tjoe 
na ada harapan boeat Soematra- 

Selatan. Menoeroet pamandangan 
jang kita sadjikan diatas, moengkin 

tiga) djago-restrictie itoe | 
adja jang aa dapaan djika | 
semoeanja, alangkah hebatnja per- 
kelahian nanti. 

Tetapi kita toenggoe sadja Pengoe 
moeman officieel soedahdekat (14-15 

1 (satoe) keersi dan dimana tjoema 
ada kl. 60 kiezers. Tetapi s.k. Pertja 

4 Oct. ini soedah dapat 

indra Sriwidjaja, Mr. 

  pati ai loeng 
Lagoe Arab modern 
Lagoe Soenda 
Cena ,Ngo      

    Hong -$ 235 

: Lagoe Melajoe 
Tae Toetoep 

Djoem' at 14 Oct. 
PMH | 

PMH 45 Batavia u 190 M, Ban- 

doeng II 103 Me” 
5.— sore Dongengan 

  

7.40malam Berita sJ k. dan dagang 

8— ',, Tionghoa Wajang Ning 
poh . 

B3 Pembitjaraan tentang 

- adat Istiadat ditanah 

Priangan 
9— Wajang Golek 

1— Toetoep 

PMN (29 M) 
Mine F3 Roepa2 lagoe krontjong 

dan stamboel 

tee. Dean's Opera dari Si 

ngapore 
12— Tenun 

P Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter. 

Kemis 13 Oct. 

5.— sore Dongengan dan njanji- 

an terpimpin oleh tan 

te Soep 
&— Lagoe Hawaiian 
30 Berhenti 

7— malam Berita sk. Soenda 
B1 Lagoe Melajoe 
1305, Membatja dan menaf- 

sirkan @oer'an oleh t. 
Abdoerachman 

8— Lagoe Gamboes 
830” Lagoe Djawa 
o— The Mouth Organ Band 

(M.O.B) 
10— Toetoep. 

Djoemahat 4 Oct. 

12.— siang Choetbah dan sembah- 
jang Djoemahat dari 
Masdjid Besar 

1— Toetoep. 
5,— sore  Lagoe Soenda 
OT Lagoe Djawa 

6,— Lagoe Krontjong 
8305, Berhenti 3 

7,— malam Berita sk. Indonesia 

20 Lagoe Anekawarna 
120 #eujendangan loear 

eri oleh t. Kosim 

B— idato tentang ,,Pendi- 
dikan didalam Agama 
Islam” oleh Njo. Sapei 

da0: Lagoe Gamboes 

9— ,,  Lagoe Soenda 
9,30 ,, - Lagoe Djawa 
10 — Toetoep. 

S.R. IL. 
Golflengte 86, 96. 

""Kemis113 Oct. 

10.— siang Klenengan dari Keraton 
Sri Baginda mijos sini 

waka 
2 — Toetoep. 
5.30 sore Plaat plaat Ig. Arab 
86.— ,,  Samboengan dengan 

'Mesdjid Besar 
7.80, Berita pers dan chabar 

chabar dalam bahasa 
| Belanda 

8— Plaat-plaat Ig. Mesir 
BIO "yg 'Pengadjian Al-Goeranj. 

Soetji oleh Nji Hadji 
Sjoe'eb 

o— Harmonium-orkest so- 

kkongan Al-Bahreyn 
12— , . Toetoep. 

Djoemahat 14 Oct 

12.— siang Samboengan dengan 

Mesdjid Besar direlay 
S.R.V. 

1.— lohor Toetoep. 

5.— sore Plaat? Ig. Langendrijan 
6.30: Chabar - chabar dalam 

ri a pers 

7.— malam Cursus Pedalangan Pa 
dasoeka dipimpin oleh 
t. Rm. Ng. Doetodilogo   

GD, Gamelan Dolanan Dja-| 

wa : 
PNG "ia Arab modern 
640, Studio Orkest 

| bahasa Belanda dan be 

5,45 
G,-— 
6,45 

T— 
1,30 
1,45 

12,— 

"K5,80 
5.45 
6.— 

6,20 

7.30 
1.49 
8,— 

12.— 

12.— 

1.— 
5.30 
5.45 
6.— 

6.30 

7,15 
7.45 

1 — 

5.— 

5.40 
6.— 

6.30 

6,56 

1,15 

7.20 
7.25 

8.30 

11.30 

7.15 

1.15 

5.40 
6.— 

6-40 

7.15 

7.20 
1,30 

8.—   8.45 ,,  .Plaat2 lagoe Hawaiian 
OI Klenengan dari penda 

pa padoeka K. R. M.H. 
Wirjodiningrat 

l— Toetoep. 11,30 

PROGRAMMA S. R. V. 

Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. 

Re.bo 12 Oct. 

| 5,30 sore 

” 

” 

” 

malam Lagoe Melajoe 
” 

” 

” 

Kemis 13 Oct. 

Sore 

» 

” 

3 

7,— malam Hal Igama Islam oleh 

» 

” 

”, 

” 

Djoewat 14 Oct. 

siang Disamboeng dengan S. 

», 

Sore 

7 — malam Berita soerat kabar ba 

kb. 
», 

” 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, Soe 
rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 

H 128, Semarang il 1ll, 

Kemis, 13 Oct. 

Soerabaja Il Golflengte 68m 
dan IV 129m 

sore 

”, 

” 

7.-— malam 

» 

” 

”, 

tDjoem'at, 14 Oct. 

Soerabaja ll Golflengte 68 m 

6.30 pagi 

” 

12.— siang 

” 

Soerabaja Il 68m, dan 1V 129m, Se 
marangll 111m, Djokja ll 129m 

5.— 3ore 

” 

” 

” 

7 — malam Berita soerat kabar dan 

7, 

”, 

- 3 

” 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
latas 205 m. West-Java : Batavia 126, 

Berita soerat kabar 
Lagoe Bali 
Peladjaran tembang 
Lagoe Tionghoa 

Berita soerat kabar 
Lagoe Soenda 
Toetoep. 

Berita s.k. bh. Barat 
Lagoe Djawa 
Mengadji Ooer'an dan 
adhan 
Lagoe Melajoe 

Mevr. Koesno 
Berita sk. bh.Indonesia 
Lagoe Ketoprak 
Klenengan dari Pendo 
po Praboewinatan, di 
pimpin eleh Padoeka 
B.K.P.H. Poerbowinoto 
Toetoep 

R.I. 86 m. ke Mesdjid 
Besar Soerakarta 

Toetoep. . 
Berita sk. bh. Barat 
Lagoe Djawa 
Hal ,,De Verborgen zij- 
de der dingen” oleh t. 
R. Koesoemodihardjo 
Lagoe Soenda 

hasa Indonesia 
Mempalas soerat-soerat 
Ketoprak Radiotooneel 
Krido Moeljo 
Toetoep. 

SoloII 120 

Lagoe krontjong dan 
stamboel 
Lagoe Arab 
Lagoe Malay Opera da 
ri Singapoer 
Choetbah tentang hal 
Agama Islam oleh seo 
rang poeteri dari Per 
himpoenan ,,Wanita 
Joewana” 
Lagoe? Hindoestan 

Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat-soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Arab 
Tafsir @oer'an oleh t.H. 
Machfoed Sidik 
Pembatjaan @oer'an 
oleh moerid-moerid da 
ri Madrasah Nahdha- 
toel Oelama tjabang 
Soerabaja 
Gamboes-Orkest 
hambra” 
Toetoep 

»Al- 

dan IV 129m 

Mengadji @oer'an oleh 
anak? Abdulbari dan 
Abdulkadir Baradja 
Toetoep 
Disamboeng dengan Me 
sigit Besar di Ampel 
dan memperdengarkan 
Choetbah-choetbah dan 
sembahjang Djoem'at 
Toetoep # 

Sololl 128 m 

Memperdengarkan Ga- 
melan ,,Kijahi Kanjoet 
Mesem” dari Astana 
Mangkoenegaran di 
Solo 
Lagoe Tionghoa modern 
Kinderorkest ,,The 
Sandwich Islanders” 
Ketoprak ,, Vocal” 

kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe Tionghoa modern 
Causerie tentang peme 
liharaan gigi oleh toean 
Kwee Hoo Poen, Indisch 
Tandarts di Soerabaja 
Krontjong-orkest ,,De 
Nachtegaal" 

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
Iribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
125 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

Rebo, 12”0ct. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

Rebo, 12 Oct. 

5.— sore  Pemboekaan 
KE Gymnastiek dengan 

muziek 
520 Lagoe anekawarna 
545, Kinder-uurtje 
6.45 Berita pers 
(— malam Vocaal 
1H Pemandangan loear ne- 

geri oleh toean Dr. L,F. 
Jansen 

8— Phohi Relay 
BA Lagoe dansa 
TE Up Ouvertures 
5S LUKA Causerie oleh James 

Zwart 
940 ,, Vocaal 
1020”, Albert Sandler Orkest 
.— , Toetoep 

Kemis, 13 Oct. 

7.— pagi Lagoe gramophoon 
OA Berita pers 
CA Menjamboeng lagoe gra 

mophoon 
2.30 lohor 'Toetoep 
5.— sore Dihoeboengkan dengan 

segenap zenders 
MO" g Lagoe Zigeuners 
6.— ,, Beberapa lagoe-lagoe 
aU Diperdengarkan bebe- 

rapa lagoe-lagoe lagi 
6.45 Berita pers 
7 — malam Dihoeboengkan dengan 

segenap zenders 
7145 '», Cinema orgel 
8— Phohi Relay 
AO Aida (Opera) 
1l— , Toetoep 

  

     
  

ja) Pn SALA AAN 

BA Aan 3 ata "3    

    Toetoep TANGAN TN TG SA TANGAN UNGAN INCAN 

5.— sore  Pemboekaan 
5.08 Orkest 
SO Lagoe dansa oleh ,,The 

Ramblers” 

7.— malam Perkabaran 
TNI Ea Pemandangan program 

ma 
PBB Lagoe Mana Soeka 
aan Kesoekaran kesoekaran 

pada pendidikan 
SO Orkest popoeler! 
9o— Das Lied vonderErde” 
95 Berita koers 

IOLe Orkest 
TORAL Lagoe popoeler 
1l— Toetoep 

Kemis, 13 Oct. 

6.30 pagi Gymnastiek 
6.45 ,, Lagoe gramophoon 
GOL Menjamboeng lg gramo 

phoon 
8—.. Toetoep 
1l— Pemboekaan 
IRI Concert 
11.40 Morgenwijding 
12.— siang Pada Robert Stolz dan 

Franz Lehar 
12.30 ',, Concert perajaan makan 
1-— Orkest 
1.20 lohor Perkabaran 
Ian Varia pada perajaan 

makan 
220. Mengoelangi pekabaran 
2301 as Toetoep 

“5.— sore  Pemboekaan 
Odi Concert perdjamoean 
6— »Arendsnest” 
ea Carroll Gibbons dengan 

berbagai-bagai combi- 
nasinja 

7— malam Perkabaran 
72033 Pemand. programma 
Telp 3 Lagoe Mana Soeka 
(0 Pemandangan minggoe- 

an tentang loear negeri 
oemoemnja 

Sl Americana ! 
9o— Concert 
VHO. Berita koers 

201OTa Ta Salon-orkest 
TO:3O Lagoe dansa oleh lima 

roepa bands 
AL— Toetoep 

B.R. V. 
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