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“|Toerki memindj
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a
m
renda, downah penian (e abia boeat persendjataan

1 PF

tinja

orang

ma'n

sapoe

Di

ieroes
Kiai Djaenoeddin

Kepada pembantoe

kalangan diplomat menjata
|kan kechawatirannja atas akibat peristiwa pertjederaan autara negeri Djer
man dengan Tsjecho-Slowrzkia. Mereka chawatirkan, bahwa
keadaan itoe

ia|

s|wa Hitler

baroe-baroe

ji soedah

perkara

melabirkan

kepada

Lon

den. Katanja. ia ta'kan mendjalankan langkah tergesa-gesa terhadap Praha.
. Ia (Hitler) jakin benar, bahwa dengan sengadja Pemerintah Tsjechogsa Djerman-Sudeet, dan kehendaknja ialah soepaja
masalah Sudeet
lain tjara bisa diselesaikan
sebeloemnja
terdjadi
Neurenberg dalam boelan September, Djika perloe ia akan bekerdja
oesan itoe,

djang hasil penj

' paberik minjak.
: Lebih landjoet ditoendjoekkan, bah
wa poetoesan2 jg pertama kali tentang

premier

Hodzi

dari Tej,

antara n

masing

Slowakia,

mengirim minjak itoe keloear negeri

soepaja lekas lekas diadakan pemetja
lebih han so'al orang orang Djerman Su- sebeloem ada poetsesan jang peng
habisan sekali. Oleh k:rena itoe peme
|deten di Taj. lowakia.
rintah Nederland minta kepada Mexico |

djadi loear Io-

Itali to' kan melebihi

nd!

La

Kalangan kalangan jg lajak diper-

mengatakan, bahwa Itali tak ber
'aiat ak n melebihi atau melanggar

batas batas jang telah ditetapkan da

lam perdjandjian angkatan laoet di

g|Londen.
ni

aja dalam keadaan sekarang

SOEP

— Pembersihan Soviet di Timoer
— Djaoeh

ang2

:d

lebih

anggota

mem

Gemeenteraad

2. Mr. R. Samsoedin,
3. dr, MB
Zaibar,
4. De @ueljoe

Perloe

ini | Kaprawi

diterangkan,

bahwa tosan2

dan Z4enoedin (zittend leden

dimadjoskan kare
tidak ang)
jang 18 sekar

i djoega alasan2 orang2 jang
bersangkoetan dan soepaja mereka ini na mereka menolak,—
diberi hakoja djoega. '
Toean J, X, Lengkong
Serangan kaoem pemberontak di
Dari Soerabaja salah seorang dari
beberapa kota
pembantoe kita mengchabarkan, bah
Paris—Transocean : Sepandjang be
wa dalam
sidang Provinciale Raad
rita jg diterima malam Selasa di Paris
Djawa
Timoer
jang baroe laloe ini
dari pihak pemerentah repoebliek Spa
ketoea
dari
Fraksi
Nasional t. RP.
njol, kaoem pemberontak telah menga
Soeros
telah
mengo
o
emoemkan, bah
dakan serangan kembali beberapa kali
pada beberapa kota repoeblik, Salah wa tosan J.K, Lengkong tidak Iagi
'd ii
ng

at

.

sakit

saudaraan", telah mengangkat 4orang
Cundidaat anggota Gameenteraad oen
toek pilihan jad., ialah toean2 :
1, dr. Marzoeki Mahdi.

di li kepada pemerentah Nederland.
urnj
mbassade
kita,| | Prasg
telah memberi tahoekan kepada
Sebab pemerintah Mexico telah
jang

alah oeaugbegrooting
pensioen Induhoen kovrang

nat

masing

tidak

Parindra Bogor,
Pembantos
kita wartakan, bahwa
menoeroet poestoesan
rapat anggota
Parindra
Bogor jg dilangsoengkan
hari Minggoe kemarin digedceng , Per

Londen— Transocean :
. Kebanjakan soerat kabar di Londen pengambilan minjak dan jg mengenai
mengabarkan hari ini, bahwa Inggeris mereka jg bersangkoetan dengan mas
dan Perantjis dengan
perantaraan kapai2 tsb, adalah menjoekarkan seka

ban enaka

doeloe,

karena

Kandidat

— Soal minjak Mexico ta" koendjoeng selesai

Ba
elidikan

menda

dak

2000 orang jang mengantarkan
perlihatkan bela soengkawanja,

itas dengan satoe dan

al

telah

berpoelang Kerahmatoellah.
Beliau wafat dengan sangat

didalam oesia 45 tahoen,
Waktoe dikoeboerkan tidak koerang

itaal |Slowakia memperpandjang-pandjangkan pembitjsraan-pembitj rsan dengan

3 ' So'al Djerman Sudeten,

kita diwartakan,

hari Saptoe pagi pk, 4 soeboeh

sama menerangkan, bah

perma'loeman

—

09

—.

sn Londen — Traose cean :
lid dari Fraksi Nasional. Dengan ini,
A3 Sk, »Daily Express“ mengabarkan, satoe kota jang pada hari Senen dise- maka toean Lengkong boekan sadja
0.— Ibahwa GP Os, jaitoe polisi rabsia Sov- rang pemberontak dari oedara, ialah
Alicante,
Disini 7 buesh pelampar
bom pewberontsk telah mendjatochkan
beberapa bom.

jet Roesia telah mengadakan pewmbersi
han baroe dilasjkar Timoer Djaoeh

dan dikalangan GP Os sendiri.

Lain dari pada itoepoen jg ditembak

Orang orang
opsir, serdadoe dan
amtevar amtenar
GP
Oe jg ditang
at kap ada
700 djoemlahnja. Diantara

Poen

kapal kapal terbang pembe

routak

itoe menijoba akaa mendjatoeh

Kan psloersoe2 di Valsacia oentoek ke

doea kalinja. Tetapi kabarvja penjerang penjerang dari fihak pemberontak

komissaris dalam kalaugan Bluecher, jitoe dapat dioesir kembali oleh pem
bela pembela pemerentab,sebeloem ka
1 telah ditembak mati djoega,
pal kapal terbang tadi bisi sempat
aj Soal pindjaman Inggeris kepada
mendjatvuehkan bom bom di Valencia.

Ba
on
ANRI
| Londen-— Transocean:

- Persetoedjoeapn

TIoggeris-Turki

TA
ten

: tang pindjaman Inggeris kepada Turki |
ia |ventoek persendjataan Turki sebesar

6 djoeta sterling, pada hari Senen te
ebih sedikit dari jlah
melawati sidang kedoea dalam

Jeruzalem,

oleh

serangan

Roemah polisi ditjoeri
Sendjatanja.
Lebih djelas Reuter mewartakan:

Tiga

dari Fraksi Nasional Provinciale Raao

Djawa

Timoer.

F 1000

hilang.

Pemb. kita menoelis :
Pada postkantoor di Soamenep oleh
barisan disana telahdimasoekkan oeang
sedjoemlah f 10,000 goena keperlosan
Corps,

Arab

telah

mati

berhoeboeng

dengan

beberapa

-kekerasan jang bertoeroet-toeroet.
Soal jg teramat hebat ialah pe
lemparan
bom kepada sebeeah
bus, hingga 3 orang penvempang
mati,
:
Ketika di Jaffa diadakan ti
kam2an, kabarnja 4 orang Arab
telah mati sedang 5 orang men
dapat loeka. Dalam pada itoe 2
orang

Jahoedi

mendapat

loeka

djoega jg parah.
:
Ba
Ke:ika sore djam 5 taboeh di

boenjikan. Sebab gerombolan orang orang jg bersendjata telah
menjerboe kedalam roemah poli
gi tempat
menjimpan sendjata
sendjata di Tulkarem. Mereka
mengambil 22 poeijoek senapan,
1000 boetir pelor bersama pakai

an polisi.
Kabar belakangan

oleh

Reu-

ter mengatakan, bahwa djoemlah
koerban kekerasaan kekerasaan
hari Senen itoe sekarang mendjadi demikian: 6 orang mati,
dan 19 orang loeka.

Natioanle

—

Pesdvindersraad

Kemarin didalam Istana
di
Soestdijk telah dilangsoengkan

rapat dari Nationale Padvinders
raad, dipimpin
Bernbard

oleh

oleh j.m.m. Prins

(Ane

Professor wafat
Den
g

Dari

Aneta,

dawa

63 tahsen

telah megi

professor
B yenen.
Firmant

Geo

Sepandjang

Wehry
berita

tertoea
Aneta

dari

Ams
m, telah meninggal doe
nia tocan HF W, Sceholten, firmant

Geo Webry

jang tertoea.

Toean Wardojo ke Madras
Menoeroet berita jang disam-

:

Sesoedahnja
oeang ini dihitoeng,
maka ternjatalah, bahwa disitoe hanja
ada oesang sedjuemlah f 9000 sadja
Kekoerangan ini
terdiri
dari 1009
soerat-soerat dari f 10 dari serie 16801
Poelau poelau Paracel didvedoeki t/m 99 AL tjap wajang. Sverat edaran
834
Perantjis
tentang hal ini berboenji sebagai tsb
Londen—- Reuter :
tadi. Disitoe antara lain-lain tidak di
Kalangau2 Perantjis di Londen me njatakakan, dimana terdjadinja kekoe
ngakoesi, bahwa Peranijis telah mendoe rangan tsb dan siapakah orang2 jang
doeki kepoelauan Parcel, sebagai jg menghitoeng oeang itoe lagi.

orang

dan jang 8 orang mendapat loeka, sedang 2 orang lainnja masih
dalam keadaan mati dan hidoep,

keloear dari Fraksi Nasional digemeen
teraad Soerabaja akan tetapi djoega

pemberontak itoe paberik pemboseat
alat alat perang di Gava dekat Barcelona.

CO lorang orang jg ditangkap itoe ada
. Hdjorga kolouel Vasienkoff, persooulijze
adjudant pada maarschsik Bluecuer
dan djenderal Levandovski, komandan
artillerie di Wiatiw sok.
.
— Kabarnja Kransheyeff, jg mendjadi

1 Jah
d
Jeruzalem

Haifa seorang Arab postoss djiwanja dan 5 orang loeka loeka.

wafat

bahwa kiai Djaenoeddin ialah seorang
Kiai jg terkenal di Tjilendek Bogor,

moengkin membangkitkan kesoelitan Eropab baroe.
jang tahse doedoeknja

di

bom
dan
tembakan tembakan
senapan, ada empat orang Arab
tiwas dan 10 orang mendapat
loeka loeka,
Di Jaffa tiga orang Arab tertembak hingga mati, sedang di

ermon-- Tsjechoslowakia embahajokan
Havas mewartakan dari Londen bahwa

. Orang-orang

koerban

tara k
sa Arab

dak akan menijoekoep!.

Di Roeslan

di

paikan oleh Antara, toean War-

dojo, Indische Arts di Koetoardjo
dan
anggota
Diwan
provinsi
Djawa Tengah dalam awwal bl,
ini akan
bertolak ke Madras
(India) boeat hadir dalam Konperensi

Katholik

sedoenia,

tetap tinggal di Lagerhu:s.
Andreae
dan sebagai anggauta2 com
ea
pat
ekali tidak mendikabarkan
oleh
Domei,
Dikatakan
djoe|
soedah terpilih sebagsi ter
itoe
Perkara
ini
telah
diserahkan
kepada
missie
da
itoetaadalah
0000
, jg 10 djoe
Iii| Piudjawa
erediet 16n djoe
sterlingsebagian
ga, bahwa kepselauan
itoe berhoe politie oentoek diselidikinja. Dengan seboet dibawah ini.

Mar

ta sterling ditanggoeng oentoek dagang 'boengan rapat dengan poelau Hainan
diseberang laoetan oleh koemisi crediet. jg dipandang oleh Perantjis sebagai
Oleh karena itoe pindjiman itoe tidak poelau dibawah perlindoengan Peran
Boleh djadi poelau itoe akan di
awah penilikan Perlement tjis.
|toendoek dib—Me
pakai
sebagai pangkalan angkatan oe
Nederland xico Pinta Tisai dara, meskipoen
disana pada waktoe
ini masih

— minjak

|- Dari Den Haag Aneta mengabarkan:
| Sepandjang RP D. Zuakgelastigde
toek

tara waktoe di Mex'co
kan nota kepada men
ar negeri Mex'co pa

1 Hal ini diperintah

|

beloem

ada

penetapan

jg

pasti, oentoek selamanja.
Kabarnja sebab sebabnja poelaupoelau itoe didoedoeki oleh Perantjis
ialah karena berita berita jang menga
takan, bahwa fihak Djepang giat poela

didaerah

Hainan.

Dau

adanja peristiwa ini peme

'riatah Inggeris telah diberi tahoe,

poela

telefon dengan
orang telah mem

beritahoekan hal ini kepada toko toko

orang orang kaoem dagang dan kepa
la kepala dari comptabelete diensten
Edjaan

perkataan2

Belanda.

Diadakan soeatoe
missie lagi

Anip-Aneta

oleh karena venhage,

'(poelau poelau tadi dekat sekali dengan
pantai laoetan Tiongkok, dan moedah
ditjapai dengan kapal terbang, maka
dari
katja mata
strategie perloelah
poelau2 itoe didj“ga djangan sampai
djatoeh kedalam tangan negeri lain.

Dengan

perantaraan soerat edaran dan

dengan perantaraan
seketika itoe djoega

mewartakan

bahwa

minister

com

dari 's Gra
Osruesan

Pergoeroean, ja'ni t. Prof J. R. Slotema
ker de Bruine telah melantik soeatoe
commissie lagi oenfoek memberi advies

tentang

dalam
zitter

so'al

toelisan perkataan2 di

bahasa Belanda. Sebagai voor
commissie ini telah diangkat

bekas commissaris Seri

Baginda

Ma

haradja Poeteri Wilhelmina di Provin

cie Groningen, ja'oi t, Dr JP Fockema

Toean B,
Amsterdam.
rang

letterkundige,

Donner,
Raad

Boekman, wethouder di
toean Anton Coolen, seotoean

raadsheer

mr,

didalam

der Nederlanden,

toean

praeses daripada seminarie

dr.

J,

Hooge
Feron,

di

Roer-

mond, Toean van Haringen, leeraar
pada sekolahan HBS di 'sGravenhage,
Toean Prof, Dr, Th M van Leeuwen

di Croningen, Toean Dr E H Renkema,

inspecteur

dari

pada

Gymnasiaal

dan

Middelbaar Onderwijs di 'sGravenhage, Toean Prof dr F Sassen di Nijme
gen, Toean Welliag, Hoofd-Iaspecteur
pads Lager Onderwijs di Groningen,
Toean Westerman dari ,Alg, Handels
blad“, dan sebagai secretaris, ja'ni T,
Dr H$ Buiskool di Leiden.
mem

0) ena

Len EK ARAN STNK UNE KERIS

Oeang siapa ?

Komite Pasar

berita se- Djajakoesoemah,

Orang“. Perhimpoenan ,Krido Yat- diperma'afkan djoea atasoja.
Kemoedian
patoet
agakuja
moko“ — katanja — soedah memadjoe
beritakan, bahwa antara

kan rekes, soepsja pertoendjoekan
. »Wajang Wong" itoe djangan sampai
tidak diadakan, tetapi ditolak.
| Lain dari pada itoe seboeah soerat
— permintaan, jang ditanda-tangani oleh
tidak sedikit kaoem terpeladjar Indo00
| nesia (tabib, jurist dsb-nja) telah di
- tampaikan pada Komite Pasar Gambir
soepaja diadakan pertoedjoekan Ke.toprak.
Sekian berita!

pertoendjo -

djar itoe (djoemlahpja

Soertiati mssih diboentoeti
Rechercheurs

djoean
Sawah
Besar, jang didjawab
oleh Ratna: ,Benar lamanja 6 boelan
ogatoek
menggantikan
goeros jang
sedang perlop. Begitoe djoega pernah
| hari menggantikan toean Djawoto

kita dengan Ik

dari Tjabja Kemadjoean Keposs.
Lain dari pada itoe pihak PIO

100 jang memberikan tanda tangan)
patoet dipenoebi oleh Komite Pasar

panjakan

Gambir, karena kalau , Wajang Orang“

oleh

me

djoega apakah jg diketahoei

nona Ratna tentang orang orang

tidak ada dan ,ketoprek“ tidak ada, PNI (ini berhoeboengan dengan pe
tentos Pasar Gambir jarg akan da- navgkapan PNf-ers jang paling bela
| tang ini akan koerang menarik per kang) dan apa-epa jang pernah ditje
hatian mereka jang senang
wajang riterakan
oleh saudara Raina jaitoe
orang dan ketoprak. Dan djoemiah go t. Tjokrosoejono
padanja dan
longan ini boeat Djakarta dan sekitar apakah gadis ini pernah pergi ke
nja boekan sedikit,
Djawa Timoer,
bagaimana
dengan
dapa
san Ora
niatannja oentoek pergi ke Toerki, Se
Perkaranja Ir, A,L. van der Laaken, moea pertanjaan itoe didjawab dengan

persalahkan dalaw perkara spreekdelict

.

Perkaranja M, Roos
Raad van Justitie hari ini mendja
toshkan hoekoeman pendjara doea ta
- hoen atas M Roos jang bersslah mela
- koekan penip,oean dan pemalsoean toe
lisan, dipotong waktoe tahanan.
FA

25

Habis

beranak

"0 Kalau seorang isteri habis melahir
“kan anak, soedah tentoe kewadjiban

kaav

djamoe, agar bebas dari segala kesoe
sahan. Maka djamoe jang baik, jang
“soedah dipoedjikan oleh vroedvruw
—Iste klasialah , Djamoe Abis Beranak"

dan toedoehan perkara politiek
:
(kotara).
Ma,
0 ena bad
Penghasilan

Pasar

Malam

Menseroet berita dari

tjzap Lampoe, jang memang mendjadi

pihak

Komi

16, penghasilan Pasar Malam Meester
Cornelis tadi mslaro, tidak begitoe be
sar seperti malam jang soedab2.

:
djamoehandel jang terkenal.
siBaiklah
?
didapat
Dimana bisa
dang pembatja memperloekan memba
Dari kartjis banja diperoleh f 179
tja advertensinja dilain bagian.
sedang penghasilan tontonan ada f 60
(djoemlah f 239)
Sidang pembatja tentoenja agak ter
B-hasa

Menambah

sini

kedjoet

Indonesia dalam
Volkeraad.

Kapan
sional
tjara?
kita

apgka sedikit ini.

Moedah !
Kita beramai-ramai pergi nonton
Apa lagi malam ini akan diadakan
peroebaban programma wajang orang,

Fraksi
Naakan berbi-

jaitoe dilakoekan oleh gecombineerde
| vereenigingen, artinja diambil spelers?

di

memperma'loemkan,

jang terdjempol2, diantaranja ada djoe
ga beroeps-spelers

dimoelai

Reog Menir
kotjak ?

tanggel
Fraksi

begrooting

8

besok

hari

boelan

Nusional

1939

Selain dari itoe: Siapa tidak kenal

skan

Djoem'at

ini,

menoeroet

Pihak

tanggsl

pada

11

Boeat

hari Senen dan Selesa

dau

12

bselan ini.

Barat).
Harap

nesia, Dari itoe soenggoeh pada
tempatnja, djika kita seroekan

koetan, seberapa

dapat akao kita

Rapat

menajoempai

pada t. Darmin
34 Bogor.

t, Darmin,

Gang

dapat djoega

itoe.

ditostsep

selamat

pada

oleh

djam 12,30
tosan Sapari

dan membilang diperbanjak
lagi kepada badlirin
Uh

dipasrahkan kepada njonja roemah Setelah- Agent , Pemanda

Malam

perajaan

perpisahan

terima

Pada malam Minggos Comite parajaan perpisahan dengan Raden Dijat
dari kalangan P BP | Tjabang Jacatra
berhoeboeng dengan kepindahan be
liau di Cheribon telah dilangsoengkan

Menteng

rol didalam

film

jalah Gene Autry dan mendapat

disekolah Boedi— Oetomo,
Jang hedlir sampai hampir semcea
ini

ban

toean dari Frankie Darro dan Betsy
King Ross.
Fila ini adalah seboeah seriefilm
dari UNIVERSAL jg sangat menghe

berapa

djoega toeroet

loearan

orang

mepjaksikan,
Dalam pertemoean ini jang akan
ikoet berpidato Toean-toean Boestami,
Soemtardjo dan Moehd. Soekri Hoesin
dan banjek lagi jang lair, taklain men

rankan dan adjaib sekali dan poela boe

do'akan selamat djalan kepada beliau.

kan

Dengan kepindahan
Raden Dijat
PBPI Tjab. Jacatra kehilangan seo
rang jang acticf sekali dalam serekat
sekerdja jg tidak kenal lelah dan letih

agat

kepalang

loear biasanja dan

sa-

berbeda dengan lain2 sericfilm.

Maka dari sebab itoe, saksikanlab
bagaimana keadaan didalam seboeab
keradjaan jang letaknja 20000 kaki

dibawah bvemi, Soenggoeh menghe
rankan, boekan:! Dan lihatlah puela
bagaimana Radja Tika memerintah di
tempat.jang bernama Mariana. Libat
lah dj ega perkakas2 rahasia jg meng
herankan dan mengagoemkan, seba

gaimana

beloem pernah teriihat dida

lam lain sericf:!ns, dan selandjoetnja.
. saksikanlah film jang amat
adjaib sekali ini.
Perejian
Pada

d'sekolah ,Pendidikan
lam" Mr, Cornelis
hari

minggoe

Saptoe

..Bajar karan
Pemandangan”

dengan

pegawai Douane-rendahan jang tidak
dienst malam dengan isterinja dan be
Jg memegang

Djoem'at

TJATETAN

R. Dijat

. Soeatos tjonto bagi anak-anak
jang lain, dari kedjoedjoeran itoe
looper, snenggoehpoen ia masih
anak-anak, moerid Taman $ swa,

Is-

pergoeroean

pendengar Radio

tang tarich jg berhoeboergan dengan
Agama Islam, ' oleh t, Ismail Djamil.

Beliau mengosraikan kesoetjian Islam,
boekan sadja dari f hak Oelamajg ber
kala,tetapi dari mereka jg tidak bera
gaxa Islam, memoedja
goesanagama Islam.
Soal

kedoedoekan

Islaman

:

makloem

Programma
banarkan.

oentoek

bekerdja dalam

kepentingan

serekat sekerdja.
OI
Anak

Minta

hilang

perhatian

sidang

pembatja.

Samboetan

atas

soerat kiriman

toean

Atik Soeardi.,
Membatja soerat kiriman toean Atik
Soeardi,
jang
'termosat dalam
sk.
»Pemandangan",
hari Saptos 2 Juli
1938, lembar
pertama, pag. III, de

ngan berkepala: Kaoem

boeroeh

salah
tindak!
Kaoem
bue
roeh
memboeat
moesoeh!
saja merasa perloe
menjamboetnja,
Cbabar jang didapat oleh t,AS,, jg

menerangkan,

bahwa kaoem Boeroeh

Betawi mengadakan stembus-secoord
dengan 1 politieke-partij, memang di
Djakarta
sendiri cbabar jang demi
kian itoe telah tersiar kemans2.
Saja sebagai seorang anggota dari
1 serikat sekerdje, jang telah mengga
boengkan dirinja kedalam Barisan Ka

oem

Boeroeh Djakarta (B K BD), men

dengar chabar itoe, laloe mentjari ke
terangan, benar atau tidakoja chabar
chabar itoe. Dan dari pihak jang bo
leh dipertjaja, saja mendapat ketera

Toecan Slamat Soemarma, Ostan Kajoe, MrC.— minta kita kabarkan, bah
wa salah seorang boedjangnja, anak:
perempoean berasal dari desa Gadok, ngan, bahwa pembiljaraan bocat me |
Bogor, kira kira beroesia 13 a 14 th ngadakan stembhs-accoord dengan1
(masih dibawah oemoer) soedah seboe politieke pari'j itoe memang telab ada
lan lamanja pergi dari roemah toean tetapi kepoetoesannja jang pasti be
tsb. (minggat) Ceagan membawa sehe loem ada,
lai sprei dan tjelana (pantalon), Sam
Djadi adalah soeatoe hal jg kebetoe
pai sekarang ia beloem djoega dapat lan sekali dengan keloearnja soerat ki
diketemoekan.
riman dari t. A S, itoe, karena njata
Sangat boleh djadiia soedah ikoet terbitnja belsem terlambat. Artinja,
bekerdja pada orang lain, tetapi tocau sari atau jsi dari soerat kirintan itoe
SS cbawatir kalau anak jg masih be boleh mendjadikan periimbangan di
loem dewasa
itoe dapat
boedjoekan dalam ranti akan mendjatoebkan ke
orang2 jg koerang baik dan tidak ke poetoesan tentang stembus-sccoord itoe
terifoean tempat kediamannja. Oleh ke
Saja jang mendjadi dan merasakan
rena t SS jing
“menanggoeng
anak mendjadi seorang boerceh, berpendaitoe. maka besar pengharapan belian patan:
soedi kiranjasidang pembatja segera
a. Memang Kaocem. Boeroeh tidak

boeat besoek soedah
20,600
boemi

kzoem

keba

poeteri da

ke

djoega diterangkan

uleh

beliau dau dapat djoega mengam

ada fai-lalatnja ketjil.
kira | 30 m. Auggota

Tingginja kira
badan belakang

agak kebelakang.

Kemosedian ssbeloem
vja, t S9 S menjatakan
atasnja

Rapat oemoem
Tanah
Antara“

dan sesoedah
terima kasih

Gerindo ressort £
Abang,

bil dari citaat oleh kaoem poeteri jg hari Minggoe 3 Juli pagi djam 9 de
voekan beragama Islam jg imemoedji ngan bertempat di Rialto Bioscoop
Resoetjian Islam dalam

kan koem poeteri,

soal kedoedoe

Pidato beliau jg amat bagoes sekali,
serta lengkap dengan keterangan jg

Tanah

Abang,

rapat oomoem

mengarang kitab2
Islam. Teranglah
itoe jg sebetoeinja
kan segala roepa
djadikan

sapoe

dari fihak boekan
bahwa Agama Islam
dan jg membenarAgama jg boleh di

djagat oentoek semoea

aja itoe boeat mendapatkan

perdjala-

nan jg benar dan

meudapat

oentoek

kan kepertjsjaan atas
Soebhana Wa'Taala.

Esanja Allab

VPeranglah dari kitab2 pengarang da
ri Barat jg boekan berszas
Islam soe
dah mengelosarkan perkataan atas ke
benarannja Agama Islam, dan atas ke
moeliannja' semoeanja itoe dan mereka
membilang, bahwa Nabi Moehammad
saw. adalah seorang Nabi jg moolia

Toean Ismail Dja

dilangeoengkan

tjabang Dja-

karta res. T Abang Petamboaran, de
ngan
mendapat
koendjoergan
dari
1000 orang, gedong penoeh sesak sam

djitoe2, boekan sadja diambil dari Al- pai ada jang

@urar, tetapi djoega dari mereka jang

telah

Gerindo

lengkap.
Boerai.

berdiri

diloear.

Rapat dipimpin

oleh

Pembitjara pertama adalah

Polisi
toean
:

t Adam

Malik jg menerangkan, bahwa tidak be
nar Gerindo dilihirkan oleh orang2
jg teleurgesteld (ketjiwa) akan tetapi

labiroja Gorindo adalah dari perasaan
dan kemaoean rekjat Diterangkan djoe
ga democratie Gerindojg boekan democratie tjangkokan, melainkan
ada
lah demceratie jg tjotjok dengan ke
maoean rekjat, Spr djuega menjatakan

pendapatannja terhadap pergerakan ka
oem boeroeh jg ditegaskannja dengan:
tidak ada didalam riwajat, kemenang

ab jg diperleh pergerakan
zonderibantoean pergerakan
Pembitjara

kedoea

H-, Gi

kaki dari

di

Moedh Soekri
Hoesin oentoek mene
rangkan soal kindertoelage “38. De
ngan mengambil ringkasan riwajat kin
dertoelage sampai sekarang, beliau me
ngoeraikan itoe perbedaannja masing2.

toean

boeroeh
politiek.

Bagi

Kaoem

Boeroeh ig mendjadi ang

gota dari polietieke partij jg ditoendjang boleh djadi
merasa setoedjos
dan senang, tetapi bagaimanakah bagi
kaoem boeroeh jg mendjadi anggota
dari politioke par'ij jg Jain? "Akibat

akan mewbawa

perpetjaban

dan

kekatjauan dalam badau Kaoem Boe
roeh sendiri.
d. Adjaklah sekalian anggota serikat sekerdja jg tergaboeng dalam BK
BD. itoe beremboek, oempama dalam
sogatoe rapat besar, nanti akan ternja
ta aliran2 seperti teb. pada c. itoe.

e. Sebab itoe bagi saja, amat setoa-

"

djoe dengan pendirian t AS. itoe, B.
KBD djangan menoendjang salah soe

atoe partij, tetapi haroes menoendjang
dan
memilih
dengan
orangnja sadja.

Saja rasa bagiseloeroeh

melihat

Kaoem Boe

roeh, tidak perloe diseroekan haroes
awas, heroes bati hatilagi karena de
nganmerakan penaaggoengan
kidoep

nja sebagi Kaoem Boeroeh poen, tentoe

telah dapat memboeat awas dan terang

penglihatan serta tadjam pendengaran
nja, hingga tidak akan berboeat salah
tindak, memboeat moesoeh oentoek
memboonseh dirinja sendiri|
Terima kasih toean Hosfdredacteur !
Salam perboeroehan,
Kasam.

A K Gani

tentang sual Penganggoeran menerang

sia terostama ditanggoeng oleh pemoe
da pemoeda kebavjakan, sehingga ada
diniat oentoek mengadjak mereka ber

kolonisasi.

bahwa

Spr menarik kesimpoelan

lebih baik perpindahan

kelain

tempat itoe datang dengan sendirinja
Moelsi petang nanti dan petang be ri pemerentah kata belisu, berarti ke (spontaan) daripada seolah olah dipak
rikoetnja gedoeng Bioscoop , Alham- baikan eekali, ts” lain soepaja oemoem sa seperti sekarang ini.
Permbitjara ke 3t Asmara Hadi ten
bra“, di Pasar Sw. Besar, Bt. O, akan jang mempoenjai anak dan bersekolah
mempertoendjoekkan seboeah seriefilm jang tidak dapat subsidie, baroes ber tang Nasionalisme dau Demokrasi dejg menggemparkan seloeroeb doenis, terima kasih kepada Toean Thamrin, ngan menerangkan b.hwa nasionalis
Dengan adanja peratoeran baroe da

c Kaoem Bo roeh itce ada doedoek
padabermaijam matjam politieke partij

vja

mengabarkan, bahwa pada

Sesoadahnja itoe jg toeroet djoega T kan bahwa penganggoeran di Indone

adanja

Ha

Keredjasn

moedji

lam

bawah, sesoenggoehnja boekan siaran sekianlah pidatonja
Vorl, tetapi siaran Nirom |! (Djawa mil,

mendapat perhatian sepenoehoja
dari sidang ramsi, publik Inde

eadjikan berita jang setepat-te
pstoja tentang soal ini, dengan
'maksord, soepaja orang tidak da
ang disitoe dengan tersia sia,

jang

Dalam rubriek , Penjiaran Radio“
(programma) bari ini ada salah opwaak, Dibabagian siaran Vorl paling

Semoea anggota akan bitjara da“lam behasa .. . , Indonesia.
Soeatoe kedjadian jang perloe

| disini: beramai-ramai ke gedong
Volksraad nanti pada hari Senen
| dan Selasa tg. Il dan 12 boelin
ini, Sidang dimoelai dj. 8 pagi!
—-Giena kepenting jang bersang

dengan bebodornja

Ia main djoega malam ini.

tak-

siran kita akan mendapat giliran
nanti

angke,

itos besar,

pemandangan
bagian
bahwa
“oemoem"“
berhoeboeng dengan

'rentjana

—I

melihat

Ada daja hendak membikin

berita kemaren,

dengan

oleh sigadis, Begitoepoen ia seka

bagai gadis jg bersih dari segala sang

dan

obat

menijarikan

socami ialah

oeang kertas banjaknja f 45.—
Dengan segera oleh looper tadi

beberapa

Rebo

4
5
6
7
8
9
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» Pendidikan Islam“ Mr. Cornelis telab
rang masih dalam pengintipan recher- melangsoengkan perajaan taboenannja
ch ur, apa perloenja tidak dapat di Jang datang amat memoeaskan seka
li. teroetama dari bagian kaoem poe
ketahoei.
Waktoe panggeledahan itos bebe- teri tampak djoega perhatian,
rapa boekoe dan arcbief dari Taman
Precies pada waktoenja Toean GanIPembatjaan , Pedoman Kita” dibsslag
da
memboeka perajaan dan setelah itoe
polisi, foto album nona Ratna dan be diadakan
pertoendjoekan moerid
da
berapa bozah madjallah seperti: ,Ke- lam pengadjaran menjanji (bahasa Indaulatan Rakjat“ dan ,Soeloeh Pedonesia, Belanda dan Arab), gymnasmoeda Indonesia” jg sampai sekaravg
mema'loemkan kepadanja djika sewak maoe memboeat moesoeh, semalah ke
beloem
dikembalikan.
Berhoeboeng tiek dan beberapa choetbah jg pevting
penting dalam riwajat beberapa nabi2. toe2 kebetoelan bersoea dengan anak pada siapa sadja mengharapkan toen
dengan ha! itoe pengoeroes Taman
Djoega diadakan pertoendjoekan gym itoe.
djangmpja.
Pembatjaan itoe, t. Soejoto hari ini di
Tanda-tanda anak teb ialah: wadjah
nastiek
jg sangat baik sekuli, dan ter
b Dengan membantos
1 po»litiekepanggil PI.D, oentoek diperiksa. Ke diri dari moerid moerid perempoean
moekanja agak kekoening-koeningan, partij, tentoelah akan
bertentangan,
djadian ini menimboelkan pertanjaan
Pimpinan diserahkan kepada T. Sapari. dan boelat. Badanoja pendek gemoek, atan lebih keras lagi, akan dimoesoehi
dikalangan pemoeda-pemosda
jg me
Sehabisnja itoe diadakan chotbah ten ramboetnja tebal. Pada dahi (djidat) oleh politieke partijsn jg lain.s
ngensl Ratra Soertiati dari dekat, se
baik

Opsir Justisi hari ini meminta s0e
paja didjatoehkan hoekoem pendjara
2 boelan kepada ir. A. L, van der
Laaken bekas aoli N, S. B,, karena di

jang terkenal,

Kemis

terseboet

harapan belisu, soepaja Frobelscholen
dan sekolah Agama djoega mohon

rang siapa merasa kehilangan
oeang tersebost boleh diambil

Pertama: harga kartjis terlaloe tiag ri djam 9 sampai djam 1 siang,
Jang diperiksa jaitoe, apakah benar
gi: kedoea: publik bisa nonton dari
loear zonder bajar, djadi djoemlah Ratna mengadjar di Tjabja Kemaloear itoe, Dari itoe , Wajang Orang"
perloe diadakan lagi.
Djoega permintaan kaoem terpela-

soepaja

Agent,

rekening

maka diambil kepoetoesan: Ba-

, Pemandangan".

Seperti scedah tersiar, pada tg. 28
Juni jbl, djam 1 rcemah nona RatnaSoertiati, di Kemajoran soe
Penjelidikan lebih landjoet. mene- dah digeledah
polisi dari PID, 3
| rangkan, bahwa alasan Komite oen djam lamanjasesoedah itoe nona ter
. toek tidak mengadakan pertoendjoes seboet. dibawa ke hoofdburesu. Disa
kan ,Wajang Wong" itoe ialah .
"Ina dilakoekan pemeriksasn padanja
karena jang nonton. hanja sedikit, dja sawpai djam 7 malam, Loesanja tg.
di... roegi, katanja. Alasan ini me 30 Jusi pagirja Ratoa haroes kemba
mang betoel, tetapi .... tidak koeat, h lagi ke hoofdbureau oentoek dipe
karena koerang banjaknja perhasilan riksa dari djam 9 pagi sampai djam
dari ,Wajang Wong“ itoe disebabkan 2 siang. Besoknja, tgf, 1 Juli
Ratna
oleh salahnja Komite sendiri.
mesti lagi datang ke boofdbureau da

publik jang masoek lebih koerang dari

helai

ngan“

oja kepada orang jang sangat dikenal
Ratna

Selasa

looper

kan? itoe ialah tonil, jang tjeritanja
sengadja diminta bantsean mengarang
oleh pembatja2

baroe ini hendaklah kaoem pegawai
neger! berterima dengan senang hati,
memang terdapat keadilan, tetapi peng

pekerdjaan

menjampaikan

Wal hasil peratoeran

kepada toesan Darmin di Gang
Menteng, dipekarangan roemah
beliau telah diketemoekan oleh

kita

itoe,

Senen

hendak

pimpinan

rapkan

3)

Minggoe

kindertoelage

membantoe

» Warna Sari" boekan Padmadiwirja,
melainkan tocan Padmadiwangsa.
Harap sidang ramai ma'loem dan

Dalam Pasar Gambir jad. ini tidak
akan diadakan pertoedjoekan ,, Wajang

2.

Sedang

toean
R, Ali

JULI

poltiek, oentoek mempersatoekan

se

loeroeh bangsa ludonesia boeat mentja
pai ijita2oja dan
echirnja mengan
djoerkan rakjat berdiri dibelakang par
tai jg mengemoekakan nasionalisme.
dan democratie,

Pembitjara ke empat toean Wikana

tentang

Econowie

dan

Masjarakae,

menerangkan economie sebagai dasat
mesjarakat, tapi oentoek dapat ka
makmoeran tcconomie seperti di Indc “Ng
jani fila “True Phantom Empire seorang anggauta Volksraad jang soe me itoe dibagi dalam 3 bagian, jaitoe: nesia ini maka baroeslah teroetam
atsu
,Keradjaan 20,000 kaki dari dah memadjoskan soal ini didalam tjinta kepada Tanah Air. tjinta kepa rakjat jang sengsara. Spr, bitjaraka
sikap Gerindo terhadap 80
da bangsa, dan ke 3 sebagai sendjata djoega
Volkeraad, sampai . . . tertjapai,
“boemi“.

-

Gambir
Kepada kita disampaikan
- perti berikoet:

kan bahwa srcretaris pertama
Ali, Itoe koeraug.
Mestivja

gor.
:
Kemarin hari Minggoe
sore
ketika
looper Pemandangan

ME

"3h

Menoedjoe

f 45.— diketemoekan
oleh Moeh, Isa looper
»SPemandangan”
Bo-

Oemoem jang akan mengadakan malam pertoendjoekan besar goena poli
kliniek PKVI dan Natipij
Disitoe diantara lain lain diseboet

ENAK DOS

Tentang tidak dapatnja kiudertoela
ge osntoek F'robelscholen dan Sekolah
Agama dan dengan “keterangan jang
lengkap beliau mengoeraikan tidak pa
da tempatnja Frobelscholen itoe tidak
diberikannja, hendaklah, diberikan,
dan banjak serekat sekerdja mengha

Salah nama,
Seperti
diketahoci, kemaren
kita
memoeatkan berita dilembar pertama,
pagina kedoea tentang Komits Amal
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PARA
'ditostoep

djam

Betawi

12 siang de|

(Dari 27 Juni

lamat.
—. PENOETOEPAN
Post

oedara

POST

Daging

Daging

ke Selebes

Bieistuk

ke Banka,

0,30
EA

au

go

6 Juli akau ditoetoep post

oedara ke Laboehan hadji dan Koe
pang dengan kapal terbang ,@antas

|... Pengambilan soerat2 jg penghabisan

. Iketjocali Djepangg, Straits, Pbilipins,
TTisugkok Afrika
ar
Afrika
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050
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»

0,30

seekor
seekor
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5
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10 boetir
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ini

—..0

bari

sebeloemnja

djam

hari 2dalah sebagai fberikoet:

12 tenga

Goela pasir: per karoeng dari
102 kg terima di goedang pendjoeal
KANAN
ARP
:
Tepoengtrigoe:

rkati
- 4

tjap Kodok

Tambak

f2 15,

5

Ikankering
Peda poetih
» merah
Selar

Terong

“12 pendjoeal.

0 Karet: Sedia Java Std. Sheets Tjabe
1 25 Java Std. Crepe 26 cents per kg. Tjebe rawit
| Kentang: per 100 kg f 7.77.
Boeah2han.
Oopra: melihat kwailteit dari f5, Nanas Bogor
|.

85 sampai f 6,25 per 100 kg. Hirga
di London naik 2 6: kwaliteit Straits

..11-2-6 pondst per ton

nom.

Katjangkedele:

Gendja

80 pembeli, f 3,37'/2 pendjoeal per pic
|.

Tapioca

meel:

kwaliteit

Me

| dium boeat roepa-roepa merk dari f 2,
95 sampai f 3,15: AA f f345 per

100 kg,
Lada bitam Lampong: Lon
don noteering tetap 2'/2 d per Jb pem
beli: e.k. Telok hari Saptoe ada dja
di lev, Oct-Dec. f 14.—.

0.
—

Harga ini bari lev. Juli.Aug f13,25
pembeli, 13,50 pendjoeal, Sept-Oct.
. £ 13,75 pembeli, f 14.— pena dan
Oct-Des f 14,— pembeli, f 14,25 pen

djoeal.

Ek,

Batavia

z

0.

Pangkai-pinang
nom.

tetap 3'/.per

et

0.02”

10 papan

per boeah
3

Ib pendjoesl.

0.01'/,

0,01

0,13

.

0,15

per boeah 0,05

»

”

djenderal Chiang

Kai Shek

. . , Soe

orang orang ketjiloja

sampai

mempertahan-

akan

kan Hankow sekoeat moengkin, bagai
manapoen djsega korban korbannja',

pada itoe djoeroe bitjara tadi

Dalam

10 b.

lah disiapkan dengan maksoed soepa
ja kapal-kapal terbang dan pemoesa
tan2 lasjkar Djepang sepandjang soe

ngai Yangtse dapat ditembaki,
oenicex
3. Soedah diperentahkan
pada
g
-benten
benteng
mengoeatkan

Perantits

:

009

0,—

ESA

sisir
per2 boeah
Ng

0,15

0:03
0,02

—

,
10 sn,
per boea

Leng'en

dar!

Transocean

berita

aa
Da
,0

10 bidji 0.08

19

2

perboengkoes
&

Percel

Boekoe-boekoe
“Pada

bak

kepada

dirinja

mendoedoeki
atau

akan

Tiongkok

bertemoe

Madoera,
Keterangan

moeka

dengan Djepang.

boleh

Lebih landjoet dikatakan dari Port
Darwin, bahwa penjelidikan tentang
ketjelakaan ,Challenger" itoe terboekti
ada keroesakan sedikit pada diijvernja,

Tetapi pada oemoemnja

Diamond

van

Londen,

dari

mewartakan

— Kijkdag

8 pagi

ta' mendapat

0.12

003

0.04

14 dan

15 JULI 1938

jang

kepada

en

13 JULI

sampai

lebih

landjoet

Departement

Eeredi€nst

(aidee-

:

1938 dari poekoel

poekoel
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1.
PATJAR

Soal penerbangan kapal terbang
»Chal!enger“

Sydney —Reuter

00009000004

Baroe

Den

Haag,

per

mewilih per-

Itandingan tjatoer bagi
Pa

ne

ialah:

“ar

Pater

Djepang

Dr, M.

akan mengikoeti

Kuwe

3,

Lanaau

Gampang,

Sebentar
ngerti

sesoedah

A,

terang

sadja orang

soeaftoe

apa

dan

dan

singkat!

jang beloem
hal

ingin

schaak

meteroes

bisa pandai main-schaak dan teroes me
ngerti djoega djalannja parlij: parlij ber-

Sunderland

serla Analysenja dari pertandingan jang
amal haibat, ramai dan penting ifoe!
Diterangkan

dan

dihimpoen

R.M. GONDHOJOEWONO.
Boekoe

tertoelis dalam

oleh:

bahasa

MelaIsi: 151
kafja. Kertas bagoes, omslag tebel, Ter
hias dengan 4 gambar di kertas Kunstdruk dan pakai
70 gambar diagram

telah sampai di joe jang gampang dan terang!

dalam

penerba-

ngan ,Ndn Stopvlucht“ dari Rangoon

Ta & ag (Bangkok) jg djaoehnja 1162 mijl. Kata
Scheltinga dan nja nanti kalau dalam minggsej aa d
Ongkos kirim: Vrij
De (root dan didatangkan kapal terbang dari Noke Harga £ X—
Oo.
Mindeno
smpat dan No penghsbisan dan jg
Pemesan pada:
akan dilantik jg toeroet dalam oepa
ANDANGAN,
Pergu'n masih mengeo tjara itoe 4 orang dari keradjaan2 jg Administratie ,PEM
sm...
Senen
107.
Nekad
1"
Batavia-C,
tergaboeng “dalam federasi didaerah

Rotterdam

.

dikabarkan

oleh

Malaya.

090000000000000002225n00000000

Aneta, bahwa keadaan pater Perguin
sekarang masih tetap mengoeatirkan,
:
F

Wilhelmina berdak ke
#serland

Dari Den Haag didengar oleh Aneta,
|babwa radja

EUWE-Dr,

loem mengerli main-schaak
beladjar main-schaak.

Singapoera— Reuter :
»Sbort Sunderland” jg kedoea oen
toek eskadrille No 230 pada bari Se
Singapoera

terbit:

Poen disertai Keterangan , ATOERAN
MAINSCHAAKS bocat mareka jang be

LEAJ

djam 730 GMT

CL LLLOLN

ALJECHIN (193:
Disertai ANALYSE (pemeriksa'an dan
pemandangan atas djalannja zet-zeinja
kedoea Pahlawan Schaak) oleh Pendekar
Schaak jang terkenal di Doenia Meester
Salo Flohr.
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Terbit tiap tiap hari Selasa

poen waktoe persiapan hanja3 boelan
kcerang, tetapi pekerdjaan dilakoekan

Voethot

a

Wadjib diperhatiken

tjepat dan beres, Ternjata, bahwa w3PSTS contra PSP 5—0.
Salah seorang pembatja memadjoe
fatnja Pak Tom
soenggoeh memberi
Moelai hari Senen jl. di Prins Bern- semangat.
kan permintaan begini:
Tjobalah toean loekiskan tjara be hard Sportterrein telah dilangsoeng
Patoet dikemoekakan,
bahwa ang
«.. kerdja goena memasoekkan gerakan kan pertandingan bertoeroet antara gauta Panitya bekerdja giat dan radjin,
sport

di

@jadi
—. besar!

desa-desa,

diloear

kota

doesoen doesoen,

besar

atau agak

Djawab kita seperti berikoet:
Pertama perloe ditjatet, b:hwa ke
| adaan di desa berlainan dengan di
—. kota, Di kota gerakan apapoen djoega
0.

fdjadi

terhitoeng

gerakan

sport)

tim

—.. boel ,begitoe sadja".
3
Tetapi di desa doedoeknja perkara
sedikit berlainan. Disitoe didapati ti

club2

PSTS

kerto,

PSP

(doelse

PPTS)

Poerwo

Poerbolinggo, TNH

poen memiara keroekoenan saksama.
Tidak ada kedjadian jang timboel da

Poer

wokerto-dan Sikoentjoro Poerwokerto
centoek mereboet medaiiles dari Ors
njs Comite jang dipimpin oleh Ir. Ju
lius. Hari pertama PS3TS bartemoe
dengan
PSP
Poerbolinggo, dengan
berkesoedahan
5—-0 oentoek
PSTS
jang ternjata tidak compleet opstellingnja.

ri salah mengerti. Perloe ditjatat, bah
wa

anggaran sedjoemlah

f. 1200 tidak

terlanggar, Pengeloearan oeang ternja
ta koerang dari begrooting. Inilah mem

boektikan hati-hatinja para Pemimpin
sub komite: Bahkan ada sub komite
jang masih mempoenjai sisa oeang.

Lebih djaoeh oleh: Perganda diperi
ngati djoega,
bahwa repotan verant
ga golongan, jang betoel betoel diboe
woording
“dari sub-komite sangat me
T NH— Srikoentjoro 4 — 4.
- toehi oleh gerakan sport jaitoe golo
Didalam
waktoe doea
Pada harinja Selasa T N H Poerwo njenangkan,
“ngan BB, Goeroe dan... Kiai. Djika
belas hari, 7 sampai 19 Juni, verani
“paling sedikitnja tiga golongan ini kerto jang diperkoeat dengan pemain woording sub-komite soedab selesai
“seia-sekata, gerakan sport dapat ber pemain dari Poerbolinggo, Keboemen dikerdjakan dan diterima oleh |Hoofd
djalan dengan moedah dan tjepat. serta beberapa vacantiegangers djem comite pada waktoe jang soadah di
Tjara bekerdja oentook mewoedjoed pola, soedah bertanding dengan dja tentoekan», Inilah soeatoe peristiwa jg
kan dasar pertama dari gerakansport go kedoea dari Banjoemas Raya Sri- haroes ditjatat, Moedah-moedahan sete
di desa itoe, adalah seperti demikian: koentjoro.
roesnja demikian,
TNH
dengan tjepat sekali dapat
Moela moela diadakan pertemoean
Kemoedian Bandahara tosan Hadi
antara golongan BB dan Goeree. Ini membikin voorsprong 2—0, Kemoedi wijoto membatjakan keloear masoek
tiatief hendaknja datang dari pihak an mendjadi 2—1 dan 2-—2. Sesoedah nja oeang. Sisa pengelosaran oeang
“BB, dalam onderdistrict t, Ass.- Weda halftime kekeeatan masing masing ber tidak akan banjak. Tinggal post2 ke
imbang hingga sampai penghabisan tjil. Sebaliknja osang jang beloem di
ne, dalam district t Wedana.
|
Dari itoe paloa- kevoorzitteran di stand 4—4. Berhoeboeng dengan ini terima (dari pendjoealan voorverkoop),
egang oleh prijaji B. B. terseboet. maka lantas diadakan penalty 3 kali. kira-kira
ada f 100. Keoentoengan
2g Setelah didapati persetsedjoean antara TNH beroentoeng dapat memasoek- bersih lebih koerang f 800.
. doea golongan itoe, maka diadakan kan doea sedangkan Srikoentjoro haSetelah dimadjoekan beberap3 .per
. pertemoean lagi. Jang diondang dan nja 1.
tanjaan jang didjawab oleh . Ketoea
— hadir dalam pertemoean kedoea-kali
dengan menjenangkan, kemoedian di
PSTS
— TINH3 —3
nja itoe boekan sadja golongan B. B.
angkat verif:catie-commissie, jatoe tt.
dan Goeroe, akan tetapi djoega golo1 RM Ng SoeprowoKartohardjendro
Opsteliing dari TNH pada hari Rebo
ngan Kiai dan partikelir lain-lainnja
2 R Soetardi Hardjoloekito,
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Rapat ini diboeka oleh t AW. akan
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dipasrahkan pada seorang Goeroe.
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3 R Soebandi.

kemarionja, Banjak terdapst djago2
dari loearan, hingga orang meramal-
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Rapat berlakoe tjepst. Diboeka pada

kan kekalahan PSTS jang ini hari ke djam 830, pada djam 930 telah sele
loear dengan 4 invallers jalah: Soe- sai. Hatsil pekerdjaan verificatie-com
malam
djono jang ada di Cheribon, Machroef missie akan direpotkan pada
di

Bandjar,

Prajoga

pimpin

oleh

mereka jang

telah me-

- ngenali teorinja dan pernah melakoe
| kan prakteknja, waktoe mereka itoe
doedoek dibangkoe sekolah,
—.
Seboelan sekali diadakan pertemoean
goena mentjegah, soepaja djangan

siapa jang mendapat batang korek api
jang ada kepalanja, ialah jang men

dapat medailles,
sedangkan batang
laionja tidak berkepala. Walhasil Cap
tain Soeparman beroentoeng menarik

| sampai semangat berkoerang apslagi
melempem., Dercesan keoeangan moela2 tentoe
ham

kita inilah salah soeatoe

oesaba

jang baroes diongkosi oleh Kas-Desa

|

ditambah

dengan

subsidie dari Re-|:

gentechap), akan tetapi setelah gerakan

sport itoe berdjalan, maka soal keoea
ngan itoe akan terpikoel oleh organi|. snsi sendiri,

—.

Sebagian bercepa ioeran dan derma

poela beroepa perbasilan
sebagian
antara desa ini dengan
an
pertanding
| desa itoe atau antara onderdistrict ini
'
dengan onderdistrict itoe.
Kita pertjaja, djika tjara bekerdja

"seperti

kita dalam

garis garis besar

“loekiskan itoe dipakai, gerakan sport
.aken mendjadi popoeler di desa desa,
carena orang toea tentoe lebih senang

nelihat anak anaknja

litanah

1

Sebagai troostprijs

terpikoel oleh pengoeroes dan pem. boeah bola jang baik.
bantoe-pembantoenja (sepandjang fasm
(y com.

|.
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|

jang berkepala, hingga PSTS keloear
sebagai djoeara dengan menggondol

11 medailles. Tidak lain
p.f. pada PSTS.
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Solo sadja, tetapi dari seloeroeh gewest. Kartoepos dari loear Solo sekira
ada 10.000,
Pada bari Abat tgl 19 Juni, moelai
djam 9 sampai djam 1 siang. soerat
tebakan itoe telah disortir peela. Pe

kerdjaan ivi dilakoekan oleb beberapa
pemoeda, atas pimpinan dan penilikan

toean2 Dr. Dadi, H. Kadir
(Pak
Tjilik dari SRI) dan
Handiman.
palang pintoe Persis jang terkenal.
Solodan

bagai

Soerabaja

se-

favoriet.

Kebanjakan penebak pegang Solo
dan atau Soereabaja jg akan keloe
Pada hari Ahad malam Senen ig ar sebagai djoeara. Djakarta dapat
19/20 Juni jang laloe, Panitya Kongres kira kira 7000 soeara, sedang Poerwo

Windon PSSI di Solo telah mengada
kan rapat bertempat dikantor HW.

Sebagian besar anggauta sama datang
badir,..Adapoen jang lain berhalangan,
karena
sebagian toeroet mengantar

kerto tidak sampai 2000.
Dari sekira 7000 tebakan jg pegang

Djakarta itoe, jg benar hanja ada 750.
Kebanjakan menebak Solo sebagai
nomor doea”, dan , Soerabaja nomor

Solo XI ke Madioen, bertanding me tiga“, padahal jg betoel adalah sebalawan proefelftal PSSI Djawa Timoer, liknja.
Barang hadiah dari ,, Bal Tiga” akan
jang terdiri dari pemain PSM Madidioendi
diantara 750 orang jg terdaoen dan Persibaja, (Solo XI menang
pat
tjotjok
tebakannja. Oendian ini
5—0!
Hi dipimpin oleh toean Tjondro- akan dilakoekan dimoeka oemoem, ber
diproio, Ketoea Panitya Besar. Setelah tempat. di Sontobartanan. Tjara oenmengatoerkan terima kasih atas djasa dian seperti tahoen jl. Oendian itoe
ekerdjaan para anggauta, kemoedian akan dilangsoengkan pada hari Djoebennsna tosan Soedarjo Tjokrosisworo mahat malam Saptoe tgl 24 Juni dememberi pemandangan sedikit tentang pan ini, Tiap orang boleh datang mp
djalannja organisasi Panitya. Meski njaksikan, toelis Perganda,
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Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan meloewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan djadi lema, lamsin (zwak| lekas minoem

pertemoean, jang diadakan belakangan

di Tjilatjap dan

pengosroes jang dalam garis2 besar Moehjadi jg sedari Windon PSSI di antara Panitya lengkap dan Pengoe- ferdiri atas:
roses PSSI.
Solo hingga kini beloem poelang.
—. Bere Voorziter t. Ass.-Wedana.
3.
Ia
“ Pertandingan berdjalan sangat tjepat
Adviseur seorang Kiai jg terkemoeka
Sajembara Bapersi.
nja. Masri membikin doelpuat pertama
Voorzitter seorang Goeroe.
dari cornerschop, Kemoedian Chamid.
Djoemlah jang benar
Sekretaris seorang prijaji BB (djoe- Tidak lama poela TNH dapat mem
ada 750.
E
roetoelis
toean
A.W.).
:
2
balas dengan satoe pelor jang djitoe
Ie
Seperti jang beroelang diberitakan
Penningmeester seorang Hadji-sauda hingga sampai toeroen minosm stand
disini, Sajembara jang diadakan oleh
gar.
Bapersi atas sokongan SigarettenfaKomissaris2 diambil dari bermatjam
Sehabis limonade, PSTS ternjata le briek ,Bal Tiga“ dari toean M, Niti
djoega
ada
djika
golongan,
matjam
bih koeat mainnja. Sajangnja hoedjan semitu, dengan perantaraan toean R.
| dari kaoem verpleger. lebat lantas toeroen. Doelpunt ketiga Moeljadi Djojomartono, isi pertanjaan
Dengan soesoenan pangoeroes demiki dari PSTS dibikin oleh Sajoga,
tiga, jaitoe:
an itoe, dalam tempo jg setjepat2nja,
Kemoedian TNH menambah satoe
1, Siapa Djoeara.
maka dalam tiaptiap desa dapat di poela dari penalty dan setelah kam2. Nomor duea.
| bentoek seboeah pengosroes jz dalam pir boebar satoe poela, hingga stand
3, Nomor tiga,
garisgaris besar tjoraknja seperti pe- tetap 3—3, Permainan jang diperpan
Djoemlah tebakan jang masoek Ie
. ngoeroes di onderdistrict itoe.
djangkan dengan 2 kali 5 menit tiBagian teori dipeladjari dengan dja- dak berhasil. Demikian poela penaliy bih koerang ada 30.000, Soerat teba
kan jang diterima diroemah Perganda,
| Ian mengadakan bibliotheek tentang 3 kali hasilnja 3—3.
dikantor PSSI dan Persis, adilah jang
| doenia sport oentoek mereka, jang faKemoedian diadakan ondian oleh
Semoea
“ham bahasa Belanda dan bahasa In- Ir. Julius dengan korek api. Barang paling banjak djoemlahnja.
itoe
tidak
hanja
dari
pendoedoek
kota
— donesia. Sedang bagian praktek di
|
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T oentoek barang hadiah jg didapat, Di
"loear Solo barang hadiah itoe akandi
pAntara“
kabarkan:
kirimkan. Seperti biasa ongefrankeerd.
Pada penebak djitoe dari sajeambara
Hanja kepada toean Daddy (wbat is
Bapersi telah kedjadian dioendi. Me in a name”) di Dagangan Madioen,
noeroet oedjian itoe, maka jang sama dipersilahkan datang 'ambil djam sedapat hadiah seperti berikoet:
tandar terseboet,
le Prijs, t. Dad dy, Dagangan Ms
dicen : djam setandar besar
en
2e, t Soeropanoeroeng,
SIMPAI. VELD
le Prijs djatoeh

Kedawoeng

di Madioen

Makam,

Solo, djam

tem

bok besar.
“3e
, , t Roestam, Volksond
Poerbolinggo SDS: thee-servies.
4

,

,

t,

Sastroatmodjo,

Kantoor B/II Kepatian, Solo, Kalenderkiok.
be prijs t. Soemantri
Kemiriredjo, Magelang: djam tangan.

6e prijs t. Soeparno

p/a M, Di

moen Sf. Petaroekan Pemalang Vulpen.
Te prijs t. S. Kadbar, Kerkhof.
laan 4/125. Djokja: tafelklok marmer.

Sa prijs t. Asnawi Wosloean, Am
boeloe ( Kambipoedji) tafelklok nikkel.
9s prijs t. Gitose wojo Bejogan
Gedean, Rswoeloe, Djokja, tempat sigaret,
10e

t. Moh.

Makarjoweg,

Joesoef

Klaten 'Korek

Sembilan

1 Soenarso,

Kantoor

Soebagyo,

api.
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Menteng
Bekasi
Dalam boelan Juni, dan Juli '38, te
roes meneroes VVS menang,
Pada hari Minggoe 3 Juli '38, atas

oendangan Toean Moeh. Noer (voorz.
Bestuur dari Simpai veld Menteng) B.
V.C. dari Bskasi, Bekasi telah tiba
di Simpai veld.
Moelai djam 3 liwat orang jang akan
menjaksikan itoe pertandingan beroen
toen roentoen. Setelah
liwat
sedikit

waktoe permoelaan Referee menioep pe
loeitnja. BVO

memakai

sedang pemain
roe poetih,
Pasangan

VVS

BVO

merah

poetih

berkemedja

dibawah

bi

ini:

B.V.C,

Hassan
Endoen
Moehadi
Poer.
Entjeng
Soengkoeno

troostprij7en|,G Kim
HW

au

Solo.

Legiman Idris Asman
Ta

Rais

2 Djen, Kp, Tonjo 17, Pontjol, |. Sema-4
Oesin Napi M Dongker
rang MoechtarBntii
Has Salam

3 AL Dalopo, Kalibaroe SS OL,

4 Atjin Ond. 2e Openb, HIS BatC — | yg .

5 Abd.

Gani Kramat

Nat Tn Maa Didi
Moo

g

174 BatC.—

6 Saleb, Divijah Moehammadijah

1

Kiling

menang tos, sehingga Bekasi

an jang melakoekan aftrap, tetapi dengan
7 Sogiarso, p/a Soeradi, Widoeran 15 tjepat di reboet Md, Dongker over pa
Solo. da Napi, Napi salah ovor bola men
8. Achmad 'Tjirojom, 127/26 Ban- djadi out. Ta?” lama kemoedizn bola

Clonng.
9. Moeradji

moendar

mandir, Salam

membawa

bo

Maspati III no 85 S'baja.

la over pada Napi, oleh karena Napi

Para pemenang di Solo diharap da

koerang tjepat Endoen dan Moehadi
jang mendjadi bentengnja Bekesi tak
gampang di lotjotin bola djato di ka

Pengiriman
hadiah.

barang

tang pada kantoor PSSI Sontohartanan

kinja hingga itoe bola ke cedara,

"

Pertandingan sepak
loeroeh

2

Ke

raga

se-

doenia

Kesoeda hannja Italie kampioen doenia, Hongarye
nomer

2

dan

Brazilie nomer

Pertandingan

sepak

raga

doenia di Parijs sekarang

3,

kampioen

mereboet

soedah

selesai. Kesebelasan

dari NIVU jang officieel tertoelis sebagai wakil dari
Nederlandseh-Indie dalam pertandingan pertama dikalahkan oleh Hongarye dengan 6—0, Alamkan kekalahan, tetapi dapat banjak peladjaran, begitoelab kita
harapkan. Dibawah ini kita sadjikan keterangan2 dari
lain-lain kesebelasan jang telah sama ikoet mereboet
kampioen doeria itoe, goena peringatan. (Copyright
Persbureau A neta).

“ Oentoek mengetahoei lebih djaoeh
“ oentoek menambah tentang doenia
sepak

raga loear negeri, dibawah

ini

kita koempoelkan keterangan kesebe
| lasan jang telah ambil bagian pada
pertandingan mereboet kampiuen doe
nia jang

NIVU

baroe laloe ini.

kita

voetbal

laloei

semoea

Kesebelasan

sebab

soedah

penggemar

Frankryk.
“Federation

Francaise

des Football

berat, dimana djoega segala perhatian
terhadap sepak raga ditoedjoekan. Ke
met, soeatoe

negeri

183 kali, menang

keloear

64 kali,

30

dapat

kan goal moesoeh 461 kali,
Dalam

dipimpin
racao

ini negeri

oleh

Brazilie
sport sepak raga

Voetbalbond, Koerang lebih ada 200
perkoempoelan
mendjadi
anggota:
hatsilnja pertandingan dengan loear

sekali

djika

dibandingkan

tahoen

1934 Italie menang

dengan

2

didiri

dari

Dalam

jg nomor

kalah 19 kali, seri 8 kali, Kemasoekan

Cuba.
tahoen

1929 di Cuba

didiri

kan ,Associacion de Football de Ia
Republica de Cuba“ dan pada tahoen
itoe djoega dimoelai dengan toeroet
mereboet djoeara doenia. Dalam oe
moemoja

|.

|
“

2

—.

me

bundet“.

Jang

masoek

mendjadi

ang

ngan 98 kali, seri 32 kali dan kalah
81 kali, Djoemlah goal jg diboeat 561

goal 423 kali.

Zwitserland,

Moelai th 1895 telah didirikan orga
nisatie sepak
raga
dengan
nama
»Schweizerisch Football Association",
selandjoetnja nama itoe diganti dengan
»Schweizerische Fussball—und Ahtle

tikverband”,
Moelai th 1897 Zwitserland soedab
toeroet ambil pertandingan Internatio
naal. Djoemlah anggota ada 660 perk
dengan anggota kl 80,000 orang. Para

seri 92 kali. Djoemlah

boeat 316
soeh 236,

goal jg mereka

dan kemasoekan

goal moe

Hongarye

Dalam th 1901 dinegeri ini telah di
dirikan persatocan sepak raga dengan
pama ,Magyar Labdarrugok Szovetso-

ge“. Jang masoek mendjadi anggota
ada 500 perk. dengan 80,000 orang
Noorwegen. Sport sepak raga di Hongarije oleh se
Para pemain bangsa Ncor telah ber loeroeh doenia dikenalnja, Dari djoem
satce dalam badan ,,Norges Fotballfor lah 233 kali toeroet mereboet djoeara
bund jg didirikan pada th 1902. Soe Isepak raga doenia, maka Hongarye
dah mempoenjai anggota 635 perkoem dapat kemenangan 1!3 kali. Seri 4! kali
poelan dan anggota 40000 orang. dan kalah 79 kali. Djoemblah goal jg
Noorwegen toeroet ambil bagian per ig diboeat 588 dan kemasoekan goal
tandingan merboet kampioen doenia moesoeh 468.

pertandingan mereboet djoea

ra doenia di Centraal-Amerika terba djoega pada tahoen 1902.
tas. Djuemlahnja anggota ada 40 per
Djoemlah pertandingan doenia: 125
- koempoelan.
kali, menang 40 kali, seri 25 kali.

—

Noorwegen

goal 219.

| goal 84 kali dan m- mboeat goal 86 kali,
Dalam

dengan

wakili sepak raga Skandinavie. Dalam
1904 didirikan ,Svonska Fotbollf6r-

pertandingan doenia. Djoem

lah toeroet ambil bagian bermain de
ngan negeri loear: 146 kali, menang

kan moelai th 1914. Tentang pertan
dingan mereboet djoeara baroe ada 76 kali, sedang sisa 70 kali separo
th 1923 dimoelai. Pertandingan dengan dapat kekalahan, separo seri. Djoem
lain negeri: 46 kali, menang 19 kali, lah goal jg diboeat 329, kemasoekan

aya

negeri

mendjadi president dari Internationale

lain lain angggota dari FIFA.

persatoean ,, Confede-

Brasilsira de Desportos“

negeri Zweden

sama

lebih 100.000 orang, Persepak raga'an kali, Dalam pertandingan ini Zwitser
dinegeri Italie dalam tahoen belaka land dapat nama baik. Djoemlah keme
ngan ini dapat kemadjoean jg pesat nangan ada 4l kali, kalah 92 kali dan

89 kali. Djoemlah

goal jang dibikin ada 369 dan

Bersama

pemain bangsa Zwitsers soeatoe moe
soeh
jg ditakoeti oleh lawan lawannja,
djoega toeroet
imereboet
kampioen
doenia. Djoemlah anggota 2800 per jang telah toeroet ambil bagian mere
koempoelan
dengan anggota koerang boet pertandingan Internationaal 162

reboet djoears (kampioenschap). Sampai

kali seri dan kalah

Z weden,

figuur jg terkenal djoega,

negeri. djo:mlah 162 kali, menang 50
kali, seri 20 kali dan kalah 32 kali,
Goal jg diboeat 280 kali dan kema
soekan goal moesosh 502 kali,
Societes de Football Asseciation" jg di
Italie
dirikan pada th 1895 dan mempoenjai
Dinegeri Mussolini ini jg memim
anggota 1450 perkoempoelan dengan
anggotanja lebih dari 127.000 orang. pin sport sepak raga jalah, Federazione
Semendjak didirikan tiap tiap tahoen Italiana Giuoco del Galcio“ jg didiri
dilakoekan pertandingan oentoek me kan pada th, 1898 dan itoe waktoe
main

perhatian,

.
Djerman.
sDenteche Reichbund fiir Leibesubungen” Dalam th 1900 ,Deutsche

:#Pada tg 3 Juli 1938 perkoempoelan

tsb

mengadakan

rapat

avggauta,

de

ngan bertempat diroemah cdr Ketoea
di Kebon Sereh, dan dimoelai djam

10 pagi, jang maksoednja menambah
perbaikan dan menjoesoen Pengoeroes
baroe.

gauta 2000 perkoempoelan dengan
Association“ didirikan pada th 1919, anggota 135000 orang. Zweden dalam
Pengoeroes jang dipilih oleh rapat
jg pada taboen ini haroes mengatoer doenia sepak raga Internationaal dapat
pertandingan mereboet kampioen doe nama jg baik. Djoemlah pertandingan jaitoe sebagai dibawah ini:
nia, telah mempoenjai kewadjiban jg loear negeri 211 kali, dengan kemena
Ketoea I
sdr. Abdullah

oelang sering dengan Nederland.
Badan persatoean sepak raga di Bel
gie jalah , Union Royale Belge des

telah

soeh 141.

toea dari federatie Frankryk toean Ri dan kemasoekan

mengetahoei.

Belgie
Kesebelasan dari Belgie jang ambil
bagian dalam pertandingan itoe boleh
dibilang hampir tjoekoep terkenal, di
sebabkan pertandingannja beroelang-

ini saat Belgie

kalah 35 kali. Djoemlah goal jg dibi sering-sering bikin terobakan jg tidak
kin ada 165 dan kemasoexkan goal lama berhasil djoega dengan tembakan
dari djaveh begitoelah sampai pertan
165 kali,
MEN desa Ta
P1
2
dingan boebaran stand djadi 2—30en
Roemenie. toek kemenangan T Kwitang.
Sport sepak raga di Roemenie telah
— gm
bersatoe dalam, Pederatia Romana de
Sportvereeniging A. W. A. S.
Futbal Asociate“: pada th. 1909 moe
lai Roemenie toeroet ambil bagian ma
Telah diketahoei oleh oemoem, bah
in dengan loear negeri. Tetapi menoe wa di Djatinegara
Mr.
Cornelis
roet nama jg baroe ini bond itoe di ada terdiri satoe perkoempoelan sedirikan pada th '30.Djoemlah anggota pak raga, jang bernama ,Angoedi Wa
ada 500 perk. dengan anggota 30,000 ras Amrih Santoso“ atau dengan sing
orang. Djoemlah pertandingan doenia: kat AWAS dan soedah beroesia kira66 kali, menang 32 kali, seri 11 kali kira doea tahoen. Sedjak dipegang
dan kalah 23 kali. Djoemlah goal jg oleh Pengseroes lama, perkoeimpoelan
diboeat 153 dan kemasoekan goal moe hidoep dengan selamat dan penoeh

Djoemlah

gosl jg diboeat 165 dan da

Nederland,
Mempoenjai K NV B

Ketoea II
» Soenjoto
Penoelis I
,, Mi-in
PenoelisIl
, Soekardi
Bendahari
, Soemardjo
dsn pembantoenja sdr sdr. Bintang, Sa
lim, Irkam dan Roespandi,
Moedah2an dengan adanja pimpinan

Boeat Tennis-Badminton rackets
dan laen2 keperloean SPORT.

Besnaren

sama

banjak

Radio

toekang

Philips dan

Pembajaran

dengan

Keterangan
W. IMONG.
baroe

jang

pengalamannja

pada:

Sporthandel

t/o N.I.M.V,A,

gelfabriek

Erres
ringan.

ATLAS

Djati-

(Naast te-

Batavia-C,)

Partij ke 3 San Rapi contra Riboet,
Ronde ke 1 pertandingan beloem se
ro6 satoe sama lain kelat-kelit sematjam

badjing lentjat, hingga membikin ter
tawanja publiek,
"Ronde ke 2 dan 8 baroe seroe Ba
njak kontjian dari Riboet boeat leher
nja San Rapi, tapi itoe semcea di- te
rima dengan senang. Tapi ta' oeroeng

poela San Rapi merasa lingioeng, ter
njata diwaktoe pauze ia doedoek salah
tempat. Ssnonton ketawa, -

Ronde ke &an

5 San Rapi keliha

tan bengis. Ia serang dari kontji leher
nja Riboet, tetapi karena Riboet ada
begitoe koeat, maka kontjinja San Rapi
tidak mempan, Dalam ini ronde keli

hatannja kedoeanja worstelaars

Dan sampai achir
djadi seri,

pertandingan

pajah
men

ea da

js.

Voetbal — elftal IM

ke Priengan

Atas oendangannja voetbal — club
di Djawa Koelon, maka selama vacan-

tie-Juli ini voetbal club ,Indonesia—
Moeda“ di Solo akan pergi ke Bandoeng, Tasikmalaja dll. di Djawa Barat
bosat mengadakan pertandi"gan voet-

dan

bersepir

er,
Ini pertempoeran

atoe

Beker

dari pihak

Zon

oentoek mereboet

Perak satoe hadiah

Bang Minoen #kampoeng
man,

dari

Balimatra-

bal ditempat itoe. Keeper Mal.di jang
djempol akan tosroet djoega.
Voetbal di Pekalongan
HW TegaliH W Pekadjangan 2—5
Kemarin
hari Djoem'at tg, 1 Juli
1938, dilapangan Pekadjangan diada
kan pertandingan competitie dari ,, Per

satoean Sepakraga HIZBOEL-WATHAN Indonesia (PSHWI)
daerah
Pekalongan,

ialah

penghabisan

competitie

jang

oentoek mereboet djoeara

PSHWI daerah Pekalongan th. 1938.
Dari permoelaan sampai penghabisan
meskipoen sama-sama HW-nja, ada
sangat hebat dan spannend, karena
masing masing

kampioen

akan

th 1938.

mereboet

BANTENG

ITAM

titel

Pertandingan ber

Ronde ke 1 moelai

berdjalan, Ban-

lakoe 10 menit, Thoha kanan loear
dari Pekadjangan, soedah bikin djeblos
benteng Tegal jang pertama kali,

teng kelihatan bernapsoe menjerang,
tapi Zonder mendjaga dengan rapi ,

kemenangan Pekadjangan jang kedoea,

tape, ah begitoe keras matjam tonggak
hingga kotjokan Si Banteng tidak ber

kemoedian Hadi bertoeroet toeroet
doea kali, mendjebloskan Tegal sam
pai empat kali. Sampai pauzs stand

Banteng
Zonder,

tjoba-tjoba kotjok lehernja
tapi lehernja Zonder boekan

Voetbal
Bond).
harga. Kemoedian Zonder poen mera
Djoemlah anggota 550 perkoempoe
balasnja kotjok lehernja Si Banteng,
Polen.
lan dengan anggota 125.000 orang. mendjadi 4-—1 boeat Pekadjangan.
Fussbalibund" didirikan dan mendjadi
Si Banteng poen mem
Se djoega njata
Persatoean sepak raga dinegeri ini KNVB didirikan pada th 1889. Per soedah pauz3 pertandingan lebih ra- poenjai kekoeatan matjam pilar.
galah soeatos afdeeling jg termoeka
dalam bond besar itoe, Moelai th 1902 didirikan pada th 1919. Djoemlah ang tandingan internationaal dimana KN mai, tidak antara lama Tegal bikin
Tapi
dengan gesit Zonder poetar
toeroet ambil Fagian dalam pertandi gota kl. 900 perkoempoelan dengan VB toeroet ada 140 kali: menang 65 tegenpunt jang kedoea.
haloean samber pinggangnja Banteng
ngan mereboet kampioen. Telah mem anggota 80.000 orang. Doea th sete- kali, seri 27 kali dan kalah 56 kali.
Akan tetapi roepanja Wasil, kanan dan teroes diangkat keatas sematjam
poenjai anggota 10 500 perkoempoelan lah berdiri maka Polen moelai toeroet Djoemlah goal jg diboeat ada 355 dan dalam Pekadjangan beloem poeas de- kertas dan kemoedian dibantingnja
dengan anggota 600,000 orang, Djer ambil bagian dalam mereboet kampi kemasoekan goal moesoeh 309.
ngan stand jang begitoe sadja, dan ke lantai, hingga itoe podium kelihatan
Demikian icbtisar dari keterangan2 tiba tibaia dengan tendangannja jang gojang. Si Banteng dengan gesit ber
man telah main dengan loear negeri oen doenia. Van dalam th jg belaka148 kali, menang 70 kali, 28 kali se ngan ini dapat kemenangan jg me- persepak ragaan dari negeri negeri jg ta' dapat ditangkap oleh keeper Tegal, diri kembali dengan merasa panas
ri dan 50 kali kalah, Djoemlah goal moeaskan, Dalam 76 kali toerost me toeroet ambil bagian dalam pertandi Benoa kemenangannja satoe kali sesoedah dapat bantingan jang pait
jg dibikin 363 dan kemasoekan goal reboet djoeara doenia, Polen dapat ke ngan mereboet kampioen doenia jang agi.
dari Zonder, teroes menjerang kembali,
menangan 29 kali, seri 12 kali dan baroe sadja berachir ini, (Aneta)
moesoeh 231 kali,
Sampai
wasit menioep peloeitnja tapi serangannja siasia belaka, Publiek
tanda pertandingan telah habis, stand sorak hebat,

patkan goal moesceh 321 kali.

Nederiandsche

MEN???

jg baroe ini membawa batsil, soema.
Kemoedian
hoofdparty Zonder
ngat baroe, keinsjafan baroe dan per
djago
kolot Java Kampioen
contra
hatian sepenoeh-penoehnja.
Rapat ditoetoep djam 2 dengan se Banteng Item Djago Bandoeng, Pasa
lamat dan masing masing poelang de ngan tebal pendek dan koelit hitam
dari pihak si Banteng, dan sedikit
ngan gembira,

Tidak antara lama Wasil menambah

(Koninklyk

SPORT

mendjadi

Pertandingan amat gesit, dan Beka
“Si.

teroes

meneroes

mendesak,

Bola di ketengahkan,

tetapi

tidak berhasil. Sajap kanan dapat
overan dari M, Dongker, M. Dongker
— kasi voerzet, kena fihak Bekasi mele
“ set, corber. Corner diarbil, jang tepet
bener bener di depan doel disoendoel
oleh Md.— Dongker bola masoek di
djala 1 — O boeat VVS,
|
Setelah hilir moedik sesaat, kemoe
dian bola moendar mandir, lagi2 Md.

Legiman

goe

Setela-

lingi bola kisihkan kepada Idris, Idris “deeanja
Overkan ketengah dan kedoea fihak perti :

semangkin

kali

dari

rapat

fihak

hingga

beberapa

VVS.

membikin

freekick,
dan
dari
fihak
BVO.
angkat tangannja ta” djoega referee
jang mendjadi
hakim pertandingan

itoe ta” boenjikan peloeitnja,
publiek ikoet sorak,
Kemoedian

Md.

hingga

- rtandingan

dimoolai

-:: geloearkan

pasangan

se-

L. Tobing
A. Gani

Alamsjah Machmoed
Hamid M. Arief Oesman

Oo

orang jang begitoe

Dongker cs. memboeat dobrak keben seperti kantjil lari membawa bola dapat A. Rachman
tengnja

Bekasi

akan tetapi back En

doen dan

Moehadi

moedian

referee menioep

memasoekkan kedalam benteng Hassan
3—0 boeat V VS,
Goal keempat.
Baroe sadja dimoelai, sangat hebat
permainan didepan Hassan. Hassan
sangat hiboek ia merebahkan diri oen
toek memboeang bola tetapi . ... de
ngar peloeit karena bola soedah meli
wati garis sedikit . . . 4—0 boeat ke
menangan VVS.
Sampai boebaran, stand tidak bero
bah tetap 4—0 boeat VVS,

tak moedab diliwat

kannja, begitoepoen achterhoedenja. Ke
soelingnja

“lagoe pauze, stand tetap 1 — 0 boeat
VV8S.
Babakan kedoea adalah lebih hebat
djalannja pertandirgan, di fihak Bekasi
mendapat
mengover

bal jang dengan liangsoeng
kepada LG Kim dan Le-

giman memberikan kepada Idris jang
berdiri viij lari serenta membawa bola,

tetapi sajang sehingga dapat dirampas
oleh Beni. Bola moendar mandir, tak
lama kemoedian Md. membawa bola
dengan
bagoes dan menembakkan
bola sekentjang kentjangnja, , . tidak

Pertandingan
Andalas

masoek,

Goal kedoea dan
ketiga
Setelah ilir moedik, sajap kiri VVS.
jang selaloe kentjang larinja, overkan
bola kepada Napi, Napi overkan poela
." pada Md. Dongker. Md, Dongker ti
| dak kasih tempo jang begitoe lama
bingga bola masoek ke liang BVO.

—0 boeat VV3,
13

i

V1J
— Tjaja

A,

Pekadjangan

Ps.
H WI

Nizar

kemenangan

Hasan
Rachim
Noerwa
Enda
A. Latif Badjoeri
Djoenaedi
Fndoen
Soebardi
Rasidin

Baroe sadja bola berdjalan Kwitang
soedah membikin beberapa serangan,

ngoeroes

pegang

daerah

tahoen 1938. Lain

Andalas:
Djainin
Nazir Agoes

5—2,

boeat

Pekadjangan (Pekalongan Selake Htan).W Oleh
karena itoe, tetaplah H W
Pekalongan
Minggoe

PS H WI

cerewedstrijd
pioenschap.

kampioen

akan

oleh

boeat
pe-

diadakan

boeat menghormat

kam

ig

Warstelen

Ronde ke 2, Banteng kelihatan betoel2 tidak kenal takoet teroes menje-

rang maoce tangkap

Ronde

Worstelen di Pasar Malam
Mr: Cornelis
/ondercontra

Banteng

badannja Zonder,

tapi Zonder poenja pendjagaan ada
tjoekoep. Selagi Banteng mendorong
maka dengan seklebat Zonder telah
dapat tangkap lengan kirinja dan teroes
dibantingnja (armzwasi) idan djatoeh
nja bergoeling2. Penonton
sorak ramai, Sementara Banteng bangoen merengoet kesakitan.

ke 3. Baroe

memegang

Banteng

dapat

badannja Zonder dan teroes

dibantingnja, tapi djatoehnja
begitoe gesit matjam

koetjing

Zonder
soesah

djatoek tjelentarg, Banteng teroes koen

Item
fji lehernja Zonder, tapi Zonder litjin
Malam Senentg: 3 Juni telah di bisa terlepas dari koengkoengannia si
langsoengkan pertempoeran goelet ter Banteng. Ta'lama Zonder dapat mem

seboet

diatas

dengan

koendjoengan

publiek tidak
koerang dari 2000
orang.
Partij ke 1 Bertanding Kamid contra
Dalam bagian kedoea Andalas sela Sajoeti. Dalam ronde kesatoe Kamid
loe mengoeroeng sachterhoede Tjaja teroes serang pada moesoenja dengan
Kwitang oentoeng Hndoen dan Soe- enkelnek dan teroes dibanting djatoeh
bardi masih mendjaga serangan2 itoe, kepinggir, kalau tidak tentoe kalah,
hingga bola kebagian Andalas lagi, ini Ta'lama Kamid dapat lagi tangkap ba
kali Noerwa djoega menambahkan sa dannja Sajosti teroes di kontji dan
toe goal lagi mendjadi stand 0—2 Sajoeti ta? berdaja lagi dalam kekala
jang tidak lama Noerwa soedab bisa
bikin goal pertama
hingga
pauze
stand O—1 oentoek T, Kwitang.

balas kempit lehernja Banteng teroes
dipoetar hingga kelihatannja si Ban-

teng merasa lingloong, Publiek sorak

rioeh,

Sesoedah konfjian dari Zouder ter
lepas, maka ta' tempo lagi Zonder me
ngangkat badarnja si Banteng keatas
dan

teroes

ran,

kemoedian di djatoehkannja de

di poetar2 sematjam

ngan

begitoe

hebat.

Adoeh

kiti

ngerinja

boekan main kalausi Banteng ta' mem
Kwitang 2—3,
han. Sajoeti kelihatan begitoe lemah poenjai kekoeatan, pasti ia tetirah ke
centoek Kwitang,
Andalas tidak poetoes pengharapan sekali seperti mobil kehabisan benzinu, CBZ. Publiek kelihatan tarik napas,
Pada hari Saptoe jl, dilapangan VIJ
ronde sadja tidoer di sementara penonton kaocem ihos tatelah dilangsoengkan pertandingan ke selaloe madjoe kemoeka jg satoe kali dalam satoe
|
mengirimkan tembakan dari djaoeh podium.
koeat menengoknja (ngeri),
doea perkoempoelan diatas.
Partij ke 2 Atam contra Oentoeng
Permainan kedoea fihak sama koeat dengan berhasil 1—2,
Ronde ke 4. Tenaga ci Banteng soe
“Permainan tambah seroe selain me Ini pertempoeran amat seroe dari ron dah
nja, sajang Rasidin pendjaga goal Tj
moelai koerang, tapi nspsoe me
Kwitang selaloe mendjaga moesoeh, njerang waktoe Noerwa dapat bola dari de ke 1 sampai penghabisan ronde 4, njerang masih ada, Ia keloearkaz
se
boekannja mendjaga bola, kalau tidak, Kada jg tidak ditahan lama lagi, ki teroes meneroes saling kontji berkoetet antero tenaganja boeat angkat badan
Tj. Kwitang mendapat kemenangan rimkan tembakan jg djitoe stand djadi satoe sama lain sama beraninja. Tjoe nja
Zonder dan oleh Zonder badan
1—3 fibak Andalas madjoe lagi dan ma Oentoeng jang kelihatan pajah,
dengan 3—0,
inja dikasihkannja, karena ai othae
4

boeat menje

naik Mpu

Comite

"jrahkan It Boker

'erak, saloe.

hadiah

“WIderi T Minoen, Zonder menerima de-

Programma perdjalanan,
Seperti
telah
diberitakan — di

|Ingan gembira, sementara publiekpoen dalam pertengahan boelan ini HB.
merasa girang karena itoe barang ber PNS akan mengadakan propaganda
harga tidak tereboetoleh si Banteng, kedaerah poelaw Soematera.
28 liang bintang begitoe soerem,
Pembantoe
kita telah menerima
Sekianlah verslag dari itoe pergoe- programma perdjalanan wakil2 HB
letan jg kelihatannja begitoe memoeas PNS jg akan berangkat kepoelau Soe
aa
Ikan pada penonton,
matera seperti berikoet:
Dapat dikabarkan poela bahwa tgl.
Perdjalanan
t. Sanvesi
ketoea
karang roepanja sport soedah moe 7 Jali akan diadakan lagi pergoeletan HB PNS,
digemarin orang dimana2 Nggak (diitoe Pasar Malem) diantaranja hoofd
Sabtoe 23 Juli sampai ke Kmmahaman dikota kota, tapi djoegadi party jong Zero. contra Sambo.
ven,
Minggoe 24 Juli conferentie PNS

oeman didesa? nggak banjak, |

Banjak

di Padang.
Senin 25 Juli pagi pagi pergi ke Pa

jg tanja: ,Boeat apa sih di

'desa pakai

diadain sport?” Katanjal

dang

gi: ,Toh didesa orang orangnja soej”
'dah
Matjoel, mikoel)
an sport saben hari. SAN
sa
poer.“

ra

«

Zwembad

0, matjoel en mikoel dong boekan |. Verslag zwembad

pandjang dan

djam 1 siang be

rangkat dengan auto Post.

» Tirtomojo"

,Tirtomojo“

di

sport, tapi pekerdjaan, dan lagi nggak Solo telah diterbitkan. Dengan pendek

Sana dapat diketahoei, bahwa perocesahaan
ya 3
tertib. “Bang Bedjat kenal satoe orang tani itoe telah menanggoeng roegi.

N.LA.T.W.U. — SCHOLEN

Propaganda HB. PNS.

|

Senin
malam di
Selasa
malam di

Rebo

(Gouvernements Besluit
:

a.

le

b.

2e

Tjidengweg Oost

Cc.

Landstaal: Javaans
3e
Ardjoenaschool

d.

4e

Salemba

e.

'djadi

kampioen

bola, acbirnja nama

'itoe dikenal seloeroeh doenia.
elnu, apa salahnja, kalsu misaloja
naradja, of Kedoengdjati Semarang,

Soesoenanploeg

Alle Niatwuscholen verzekeren

Aanmeldingan
Juni

toh-terke

PSSI, siapa taoe,

29 Juli menoedjoe

nal seloeroeh Indonesia. Lantas masoek

.doenis international. Kalau bisa ,,an-

sehluss“ Hongaria, wah

Bedjat dong

Batan

..., bang

ikost ikoet termasjhoer,

na

sportief

moesti

—. Daarom, desa-lesa,

'semoea. Minta tolong masing-masing

sama kepala-kepala desa, djoeroe-djoeroe foelis, kepala district of district.
Kalau belisu-beliau masing maoce...
beslist. djadi.

:

desa

“Orang

manoesia

:

djoega

en

orang kota manoesia djoega. Kalau
orang kota bisa masjhoer, toch orang
desa haroes bisa termasjhoer djoega,
pieiwaar ?

kota tergantoeng

— Nesibnja orang

malam Saptoe

.. .

swadesha. Apalagi

maocepoen
23

Juli poelang ke Tandjoeng

pemilihan

berani melawannja.
karena

kalau

bakar abis ditarik oeratnja,

diganti goela djawa. Boleh tjoba, kalau
nggak nggelindem, bang Bedjat boleh
diketok, asal-djangan koeat2.”

BANG BEDJAT.

maka dengan

pegang pinggangnja

ditempat-tempat

Oleh karena itos orang terpaksa
oentoek melakoekan pemilihan

oja djoega, sehingga pemilihan ini di

toedoelikan kepada pemain2 toea toeu.
Pemain pemain ini akan bertolak
ke

Singapore

kelak

pada

tanggal 23 Juli 1938 jang akan datang.
Kini
orang
melakoekan

gesit Zonder

masih.
iboek
pikoek
peladjaran2
bertempat

Badminton

si Banteng dan

djoengi conferentie

dissna,

mawe).

Senen 18 bermalam

di Pangkalan-

brandan.
Selasa 19 ke Medan.
Rebo 20 confrentis PNS di Medan.
Djam 5 sore menoedjoe ke Kabandjae
bermalam disana.

Kemis

21 Juli ke Siboreng-borong

bermalam disana.
3
Djoem'at 22 Juli ke Sibolgi.
Sabtoe 23 Juli conferentis di Si
bolga.
:

Kemis

,P R Ss

rapat,

dengan

mengoeraikan,

djika pada ddo. 26 Mei 1938, telah di
dirikan BP RS

28 Juli conferentie di Labat.

aja, dan

dengan

mengadakan

ingnja poela dan
teroes ditindih

“hingga

si Banteng

organisatienja

beloem

diroen

dingkan, maka ini waktoe perloe me
nambah banjaknja pengoeroes dengan
meroendingkan organisatie jang akan
“ Ididjalankan,
Sebeloemnja Sdr, Soenoto mengoeraikan, djika keadaan PRS ini waktoe

'Rondeke 5 tiwaslah si Banteng, ka
na Banteng soedah kehabisan ben
| maka ti
be

3 dan

107,

BATAVIA- CENTRUM.

ADVERTENSI

2?

Memasang

mentjari oentoeng. Soe-

advertensie

toean

'Tanggoeng
batja

pernah

memasang

ton PRS, sedang jg mendjadi anggauta
BPSR terdiri dari loear anggota dan
anggauta PRS jg bersympathie pada
badan,

djadi artinja: anggauta

107

pada

Adminisirasi:

C. Telf.

1810

Wi.

SE

TM

Maandblad
Bergambar
daripersatoean
Priaji
Bestuur
Boemipoetera
di Hindia Belanda

Oplaag
Dikirim

pertjoemah

kepada

6000

leden

Exemplaren

P.P.B B. dan

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.

dibafja

oleh langanan2

4
Harga abonnement bocal Hindia,
f5,— setaon alawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek selengah taon afawa 6 nomer.

Lapangan

bagoes

Menghadapi

hasil besar dan

dan

loeas oentoek

reciame

menjenangkan:

dan

advertentie

tariefnja rendah dan berlang-

ganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.

Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin jabang P.P.B, B, bisa mendjadi lapangan advertentie djoega.

Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin,
tentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada.
Batavia-Cenirum

Baojak

(R.

mosat

adver-

Administratie,
Salehlaan

18

Paviljoen)

Telefoon

No,

minjak ramboet tetapi
mandjoer djarang

3071

WI.

jang

Awas! selamanja liat merk sebelah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan

ilangken ketoeinbe

PNS,

tjakan dengan pandjang lebar, dengan
mendapat persetoedjocan dari rapat,

Keloearan

ranja, goena mendjabat sebagai pengoe

Roemah

roes jang beloem tjoekoep banjaknja:
atas pilihan rapat terdapat: sdr. In drawinata sebagai Leider, sdr M

Setelah

pilihan

pengoeroes selesai,

Pvekoet 12 30 rapat ditoetoep dengan

selamat, dan diambil djoega portretnja

Statuten, adr, M, Abdulhamid memba ovena peringatan,
»

Si

6. Rondvraag.

Leider diwinta tampil kemoeka goena
mendjawab meroendingkan HR, Setelah selesai ter
dapat 13 anggsuta BPRS,.

PRS?
rapat
'herada dalam kekalahan, Refree samping
tjoengkan tangannja Zonder Bada ea.
apt kemenangan, sementara | Laloe Voorzitter. BPRS. di minta
rantjangan
mn soraknja begitoe hebat sema |soepaja membentangkan

et

diseloeroehi kepoelauan Indonesia!

Batavia

“4. Agenda dari plaatselijke spreker

Voorz, M Akbar
PRS tiba dipaksa soepaja masoek pada Abdulhamid
PBSR. Begitoe djoega, maka PRS men Alie Secr. RRoosmanPen, H.al
dirikan afd Badminton, perloe goena Ras'jid dan A Talib sebagai com
'penarik terhadap losar anggauta PRS. M Basir Comm v, toesicht dan Pe
II. Setelah tjoekoep di terangkan, lan ngoeroes PRS sebagai penasehat,
dengan koeat tas menanjak pada rapat, apakah tidak
tak berdaja keberatan, djika berdirinja BPRS. di

dalam

berhasil, karena » PEMANDANGAN"

tarief-advertensi

Senen

advertensi

?

dimana-mana

Mintalah

artinja

Sdr. Soenoto
berdiri lagi dengan
telah madjoe doea langkah, jaitoe dari minta pada rapat, soepaja “hadirin
ada Kaoem Postri PRS dan Badmin: soeka mengorbankan tenaya dan'piki

gerak

3'/» lembar, dihiasi dengan

,Taman
Istri” Pendek kata: sk, harian
modern jang lengkap dan teratoer rapi:

SENEN

2, Agenda dari pisatselijke spreker
3. Azas, toedjoean dan keadaan PNS

pengoeroes goena memimpinnja, tapi jang kedoea,
5. Ossahaoesaha
berhoeboerg beloem tjoekoep banjak

i lantas dikontji lagi

loearan. Tiap2 hari terbit dengan

kadang2

(sehabis

conferentie poelang lagi ke Lho Seu-

Djoem'at 26 Juli ke Tandjoengka- Peda hari
Minggoe jl diroemah sdr rang,
nja, dipoetar dan terses didjatoehkan Mas Abdul
ffamid di Batanghari
Sabtoe 30 Juli conferentie di Tanpja, hingga badannja si Banteng be wog No 4z, diadakan rapat goena djoengkarang.
'gitoe pajah hampir tak berdaja lagi: keperloean jang terseboet diatas, de
Minggoe 31 Juli poelang ke Bogor.
ngan dikoendjoengi oleh anggauta
Agenda conferentie,
PRS, begitoepoen wakil Pemerintah :
Didalam conferentie PNS jg tsb di
ta” ketinggalan.
Poekoet 9.15 rapat diboeka oleh sdr, atas agendaagenda jg dibawah ini.
1. Pemboekaan
SD Soenoto, sebagai biasanja pemboe
kaan

maand

Mintalah nomor pertjontohan pada Administratie:
Satoe kali adjar kenal, tidak maoe bertjerai:

»PEMANDANGAN“

angkat kestss seperti kapoek enteng

ZONDER

dengan

dahkah

digrasbanen kepoenjaan Sportclub, oleh
karena pertandingan2 itoe, menoerost
'adat-kebiasaan
bangsa Inggeris dilagan
Miaggoe 24 Juli ke Fort de Keck.
'bahasa si Banteng soedah kehilan
benzinenja, maka kelihatan si Ban- koekan digrasbanen.
25 Juli ke Padangpandjang.
Senin
an 9 —
teng takocat mengangkatnja. Penonton
Disini bertemos dengan t, Sanoesi tasorak karena Banteng katjele.
roes ke Moearatebo, Soeroelangoen,
Sesoedah koengkoengan Banteng di Badminton
Losboeklinggau dan Lahat.
lepaskan,

dinegeri

lembar,

Sabtoe 16 Juli berangkat ke Medan,

pemain baroe, mitsalnja tosean Panar-

menoedjoe

de

“ gambar2 jang actueel. Tiap2 hari Selasa terbit dengan ,Doenia Sport” dan tiap2 hari Kemis

Adres:

bahwa

terseboet timboellah beberapa pemain

disamping sport, makan nasi djagoeng, to.
'en sarapan... - roti soemboe, dat is lah
singkong

menetapkan

oleh

gedurende

u.

Berlangganan pada dienst Aneta dan Antara, mempoenjai pembantoe tetap dimana-mana, baik didalam

29/30 Juli

nja oentoek Hindia-Belanda.
Tiga orang pemain itos ialah t.t.
Samboedjo, Lien Joe Djien dan Gobee.
Pemain jang keempat boleh djadi
t. Cor Bryan jang hendak memain
dubbelspsl dengan t. Gobee itoe,
- Terlebih dosloe soedah tentoe orang i
|
menetapkan
pemilihannja
terhadap
bt. RE. Hargjasoetisna Penoelis I
t. Samboedjo, oleh karena toean terse
HB. PNS.
boet soedah empat tahoen bertoeroet
toeroet mesrdjadi kampioea Tanah
Djoem'at 15 Juli '38 sampai ke Be
Djawa, sehingga tidak ada seorang lawan.
2

main,

kindertoelage.

Pentjinta Bahasa Indonesia tentoe berlangganan pada
Ssk. Indonesia! Soedahkah toean berlangganan pada
Soerat kabar harian , Pemandangan”?
Isinj: mahal, sedang harganja moerah!

di Palembang

atas tiga orang pemain
pcela
jang
akan mempertoendjoekkan permainan

psen jang

7.30 u—1

Oentoek lain lain tempat soekarlah teroes ke Lho Seumawe
sekali oentoek memilih seorang pe
Minggoe 17 Juli ke Bireuen mengoen

:
sama patjoel orang desa.
negara
sendi
-£ Desa memang poesaten
Daarom, oeroesan sport moestinja
djoega

telah

van

U van

leerlingen

Iamah

Hindia

landjoet" diwartakan,

orang

nieuwe

bij de Hoofden

ke Pa

Diwartakan, bahwa kini orang telah
memilih pioeg jang akan mewakili
Malaka dap jang kelak pada achir boe
lan ini hendak
melakoekan
pertanLebih

van

aa

KD

Juli sampai ke Loeboek-

of Trenggalek, of misechien Tosari,
“ atau Kebajoeran ada mempoenjai pen dingannja oentoek melawan Hindia
doedoek jang eportief, sampai bisa Belanda di Singapore.
'kampioen

s3

Batoetoelisweg No, 57 Batavia-Centrum

.

Hendak menoedjoe ke Singapore

bisa

No. 33 Batavia-Centrum

Petodjo Ilir Gang III Batavia-Centrur
Ardjoena Muloschool

f.

Tennis

tapi

ketjil banget,

| Uruguay, negeri

Tantaran pendoedorknja sportief,

en Maleis

Ardjoenaschool
Laan Kadiman No. 8
Landstaal:
Javaans en Maleis
5e Ardjoenaschool

dabal soedah diakoe oemoem sport bi
keroegian th ini koerang karang bertemoe disana dengan t. Har
n sehat badan, djasmani den rohani. dariMeskipoen
th jl, tetapi njata, keoentoengan djasoetisna dan teroes poelang ke Bogor.
osat badan, beloem tentoe sehat
Perdjalanantoean Hardjasemosa. Tegoeh badan, tapi roeh dan tidak didapat, (Antara).
Na
soetisna. Penoelis HB PNS,
Es
ikiran nggak tadjam,
“Dus, bocat memadjoekan 'negeri,
5
didesa2 moesti sportief semoea.

n

15 Batavia-Centrum

Ardjoenaschool

linggau kira-kira pk. 2 siang teroes
bermalam di Lahat atau di Tebingtinggi.
Kemis 28 Juli conferentie PNS di
Lahat.

Tb. ini osang jg masoek f 3193,61,
jang tenaganja,- boekan main. Mobil
Ford diangkat depannja. Tapi waktos sedang ongkos ada f 6545,55. Menaa
pat keroegian f 3351,61 (tahoen doebang Bedjat soeroeh dia nendang bola loe f 405130).
:
astaga, mriogis mringis Sepi eloeb kali
Zwembad
teb
terletak
di
Djebres.
per, jg ketendang tjoeman satoe,
Djoem'at
Havja kaoem jg bergadji sedang dan
wel, , plek .. soearanja:
lerabang.
aktoe bang Bedjat soeroeh dia jg beroeang sadja, jg dapat mandi di
Djoem'at
sitoe,. Tidak mengberankan, b hwa
“main ringen, dia minta ampoen, nggak
conferentie
peroesahaan
itoe
mendapat
keroegian.
'koeat optrekken optrekken atjan. PaSaptoe 81
Djoega th jl. roegi poela.

1926 No. 9.)

Baloewelweg Meester-Cornelis

malam Selasa25/26 Juli ber
Moearo Tebo (Djambi).
malam Rebo 26/27 Juli ber
Soeroelangoen.

27

Ardjoenaschool

van 27 November

Je Tek Tjoe

&
“ML.

Kwitang—Batavia-Centrum.

29

AT Jaa
#/M

v SP
PgATaIh

obat

g.

Te

3

MONJONG

Klenkagan dari Keraton
Sri Baginda mijos Siniwaka

Joe

| 2.—

nah Seberang

oe Yang Khiem
sal oesoel bahasa Mela
joe didalam pidato tocan

6—

dengan

Matjapat istri

12.—

Toetoep

| Zender

YDH.

VO.K,L.

Selang bhabi

7 golflengte
r

5,—

sore

Lagoe Krontjong

5 Juli

540
6.—

,

Ketoprak
Lagoe Tionghoa

Lagoe Soenda

TON

107, 53 Meter

Selasa
5,— sore
',

Berhenti

PAD

Tembang

PNG
9—
230
10.—

| Lagoe F Pena Ni
Berhenti

Kata

Sa

:

»

5.— sore

perkoempoelan
Islam” tjab.

Mr,C, dipimpin oleh t.

2

Moh

Ea

Ra

Arak

FOR

tk

5.45

,

Lagos Krontjong

“4

Berhenti

Ba
PAG 5
8.30

Lagoe Hawaiian
Berita sk. (Soenda)
Ketjapi dan rebab
Toetoep
:

7,25
'7
:
AS
:

ja
S3
Pe

ol 9—

)

...
».

73

3 Toetoep.

-

,

Lagoe gamelan
Peladjaran njanji anak2
dipimpin oleh t Soediono
Djam bagi anak anak di

pimpin oleh

,

5,—
620
'6,—

6,15
6,30

dan

ngan keterangan

de

oleh

NjonjaA. M3zar Achmad

— 3

Tntermezz)» njanjian dari

:

miss Karima Achwad
Gamboesorkest

TAS
Ke

“Sinar

Kramat”, dipimpin oleh
| toean Mesdoeki

9

“Kemis
7 Juli
sore Penjiaran gamelan
5
Muziek Tionghoa
»
Penjiaran lagoe2 Bali

',

Lagoe2
Adzan

3

dan

Chazidah

PAB. pendjawaban

».

0

rap-

Siudio Orkest

Toetoep

“Selasa

U
5,—

dan

oleht, Frane

Mrss Yetiy.

3

an

01

Pn
0.0.RO.
Perkabaran

Bijoet

Tarz3u bangsa kera

».

Opera
Arab

6,30

715

',

Mendjawab atas rapport-

1

rapport pendengar

7,20
7,30

Muziek Arab
Menterdjemahkan

:

|.

“

@oer'an

Muziek

»
”
n

12,—

Oelama

10—

,

Menembang

nah Seberang
Ketjai DA

“Sekar| I—
8,— sore
2
£ dinjanjikan oleh Enden
Bab
Imong
2
2g
8.45
,
Toetoep
3
- MN
PF
1.— malam

Bintan 146

"Peladjaran

beksa Bedaja

dan Srimpi dari Keraton
Toetoep
Kinderaurtje dalam pim
pinan Tante SITI
Plaat2 lagoe Soenda

Chabar chabar dalam

ba

hasa Belandz
Berita pers'
Plaat2 lagoe Minahasa

11,30

»

Toetoep

Pidato hal kesehatan oleh

|
—...

.»
:

padoeka
Hofarts

tw Dr R Saleh
Keraton S'karta

sore

5.03
ta

»”

6,30

”

Archipelz. 99

Djokja 181,

8.10
8,40
9,30
10,30

dan Heniy Hali
Boenga dan bahan

dari 11.00 t/m 12.00

11,03
11,40

Solo

188,

Tjepoe

186

CONCERT
Cabaret liefhebbers
Concert
Barnabas yon Creczy men
dengarkan lagoe
tango

”
”
»
»”
”

”

1,20
1,32
2,20
2,80

Hand.

TI

oleh

dari

Doea

,

Urbacht

gebouw

Penjiaran NICRO

9.20
036

v/i Biji
Selectie2

- Intermczz0 dengan lagoe

up

»..

Lagoe Cinema
Operette
Berita2

Orgel

Koers

Lagoe jg menjenangkan
.oleh Adalbert Luiter
Viool

concert

Toetoep

,

Cinema Orgelsoli
Phohi Relay

,

Teetoep

7.— pagi
TO,
TN
2
2.30 lohor
5.— sore

30

De Lcndon
Piano
cordeon Band

Ac-

Perkabaran

6 Juli

Muziek gramif.
Berita ak,
Muziek grami.
'Toetoep
Peladjarar gymnastiek

3

Vocaal

programma

5D
6455
3
7.— malam

Penjiaranoentoek kanak2
Berita sk.
Orkest

5 Ne

Beberapa

RA

TA
8.—
9,—
SI
10,—

lagoe2

Pem. Locar Negeri
Concert
Lagoe2 Horgaarsch
Muziek
Beberapa lagoe?

pagi

7 Juli

Muziek gramofoon

1.303

Berita sg kabar

TA

Menjamboeng — Muziek
gramofoon

1g
sore

““Toelasp
Programma

63043
645

A'dam

:

Njanji

dan voor
i

Perkabaran
Cinema organisten Sydny Tercb dan Terance

Casey

. Marech
Lagoe santapan dari , Ho
tel des Indes", Betawi

S 00

9,40

230
5.—

Penjiaran beberapa lagoe
Pemand. Programma

AVONDWIJDING

2 Ol

350.5

Pemboekaan

Concert

Muzt'ek,
drecht

programma

t. Carel

Phohi Relsy
Lagce anekawarn2»
Lagoe piano

Pemboekaan
Lagoe gramofoon
Idem
8
Berhenti

Berhenti

Studio Orkest, dipimpin

TAI

Tentang bridge

8.—
810
8,30

7 Juli

Mengoelangi

Perkabaran

1,205

7.30 malam

Kemis,

Perkabaran
Lurceh muziek

Inggeris

awajian

6,

Orkest
s
Programma cabaret
Lagoe jg menjenangkan
“
Berita s. kabar

anekawarna '

Beberapa lagoe Marech
Berita2 Pers

7,— malam
Teo
ng
8.—
8107,
1:13
8,365
,
9801
2g
kasd0 33
US

Symphonie
Lagoe jg menjenangkan
Phohi-Relay
Lagoe Piano
Pidato oleh nona v. Mens
Lagoe anekawarna
Orkest
S
Lagoe dansa,
2
Toetoep

Pemboekaan

asa

6,30

sore
Ae
Os,
K457

1.—.
pagi

5 Juli

5.—

Toetoep

Thee Concert

Ba
503
6,—

L,—

dida

taman Boemipoetra

Kemis,

m,

Rebo,
pada

Lagoe piano
Pem, programma

lam

12,18

Selasa,

Il—

Thee Concert
Setengah
djam
Hans Bund

»

Selasa,
5 Juli

TOOL

jg saki

Pemboekaan

7,50

pp o

Barat

$ Penjiaran

Klenengan dari Istana
958.»
— Kapatihan hadiah padoe
,
ika KPHA
Djojonagoro| 10,01
2
Rijkebestuurder Rijk Soe

| rekarta Hadiningrat
Toetoep

lagoe lagoe

Perkabaran
Progr. bagi per: artapan
Mengoelangi perkabaran
Berhenti

5.—

Ym

PROGRAMMA NIROM

840

boemi

MATINEE
Kardosch Sanger

siang

Ne

6,30
6,33
7,01

Ig. Djawa

oleh

6 Juli

Batavia I 157,89 m. Batavia Il 61
66m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka

Djam bagi orang2

Pembatjaan Ooer'an oleh
doea nona dari Madrasab

108, Tpikataghan 92, Soekaboemi 192,
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131
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endjadi toekang memboeat mesin 1910 ia mentjoba oentoek memboeat
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Tempo S'bsia.

Wakil2 pemerintah

dan politie

Ins

Doenis goeroe
itoe ta” lain kan tetapi L rd Nuffield sendiri tidak loksok doenia dan menoeroet ia soerat
prcusur dan mantri politie Hoof'idist
itoe
terkarang
oleb
djoeros
pengarang
Diserahi
oentoek
memeging
djaba
rcr Wysm Letnan Arsb dll serta Oo
beroebah seorang jg gemar kepaia pe
ini, jang kerdjaan
phbilhilantroop besar
|
tan Iol. bulponderwijzer pada Opevb rang ramai poetera dan poeteri kl 200
moelai doeloe sampai seka dari beroepsbedel“

Ka orang

iapakah
loe mengherankan seloeroeh doe

Walaupoeo bagaimana djoega ia te
rang dan bersifat sopan santoen. Oleh
tap
seorang jang sederbana, Perkaw:
Ikareoa itoe ia dihormati oleh selveroeh neooja
jaog bahagia
dengav Lady
Sa kaoem boeroehnja.Walsupoen ia dalam
:
»Bill" Morris.
th 1934 diangkat mendjidi Lord Nuf Nuffield jg tidak mengbarap kepada
field 1a tetap bersifat seperti Bill Mor peroemoeman tetap tidak beracbir de
00000
Kerdjanja pertama tama Lord Nuf- ris dari doeloe bagi kawan2uja dan ngan ber-anak. Dan inilah sebab2nja
Ko
field mendjadi toekang membetoelkan
Seorang jg menghargai ia mendjadi seorang jang amat der
No sepeda dengan pokok permoelaan 5 'sababatnja.
kepada
pekerdjaan jg baik asal dari mawan. Lebih bagoes memberikan
aan pen
sterling. Namanja jang asli jalah siapapoen 'Tisp2 hari orang dapatme oeang berdjoeta djoeta kepada badan
William Morris dap kawan2uja menje nemoei ia dalam kantooruja dan sehx amal dari pada diberikan kepada ke

“boet ia ,Bill“,

Begitoelah

dalam ta ri2uja

kerdja 10 djam,

walauposen

ia loearganja

Lord

Nuffield

seorang..3

' membetoelkan mobiel, . Beloem peruah timboel pemngokan
iman itoe banjak orang dalam paberiknja dan ini tidak meng
herankan oleh karena perdjandjian
memakainja.

Saselisa,

nulponderwijzer,

maksoed :mewmbantoe tanab-airnja da
lam persendjata'an semoengkin dapat
9

candidaat

sekarang

Inlaudech

bekerdja

sebagai kepala Openb. Vervolgschool
di Silaheinitoe (onderafd, Saparoen,
afd. Awmboina, res. Molukken).
——

(9

—.

Perhimpoensan pemoeda

,Seng

gabvewuna”

Pada hari Rebo sore, tg. 29-6-38,
ivi. di gedoeng Asrama Manasoeka
mem Tjiandjoer telah dilangsoengkan rapat

orang
phbilantroop
besar akun
boeat mesin
terbang djoega dengan

4g

JJ.

jg senantiasa mevugintip ke

1896 Sebetoelnja Bill“ berniat bampir beroesia 60th. Siban hari ia pada harta bendanja.
ar oentoek djadi d okter, Selaio bertjakap2 dengan kaoem boeroebnja,
Sekarang
orang dermawang
beroesaha melihat lihat oentoek

Ini Onderwij:, ditempatkan di Openb.
Inl. Vervolg-ebocl di Amboina, toean

Comite

Pendirian

Perbimpoenan

Pe

orang

banjaknja.

Telah mendengar.
Penghinaan penghinaan terhadap ke

pada Nabi Moehammad

Saw Igama Is

lamdan Oemmwat Islam jg digambarkan

(ditoeliskan) dalam boekoe dan madja
lah
kan
perti
le
fcer
13/14

madjallah atau jg dipertoendjoek
(dipidatokan) dimoeka ramai se
:
Pidato t Ernest Brand divisie of
Leger des Heils di Minahasa tg
April

38

dimoeka

ramai

dibela

kang Toapekong Menado. katanja kl,
»Mubammad seorang miskin, pengen

moecda ,Sangga Buewana", jang di bala ia kawin dengan Chadidjah djan
badliri oleh kira? 20 oendangan2. Djam da kaja, hartanja dibikin h-bis, Mu
5 sore rapat moelai diboeka. Sesoedah hammad isterinja 14 perampas bivi O

kl digedong Kanggotan (Poerwodjuin
gra
tan), sebelah timoer Waroen
gp”
sa
Jg lain bertempat di Hab
$
iprojs.
Pengoeroes Ikbih doeloe soe
Palestina
dah

, menoeroet hawa napsoenja mana dan orang ramai berbagai bangsa
3000 orang banjaknja.

begi

orang

dapat kesoetjian dari

mite
Perlindoengani
Kaoem Perem- kan, sebab soedah ternaasoek dalam
:
jaarverslag Penoelis.
dan Anak anak Indonesia.
Disitoe mona Soesilowati akan ber
Sehabis itoe, sampai pada pasal ter
chotbah
tentang azas dan toedjoean penting, jaitoe riwajat Dr. Soetomo,

:
Telah
mendengar.
Siapa siapa jang tidak soeka ikoet
eeraian dari hal negeri
Iga manja ditoesoekuja 'Ifdiboenoehnja)
en komite j demikian poela tentang aksi
engan pedang terhoenoes orang Islam atau Baitosl Moegaddis, jg mana itos ag (un mengadakan openlucht mati e (komite jg pertama ja'ni menoedjoe ada dipidatokan oleh :tosan Soedarjo
Stadion, tetapi tidak dik
Tjokrosisworo.
joema sedikit.” terdiri- dari orang bo adalah salah soeatoe negeri Islam jg
aboelkan,
vja peratoeran perkawinan jg tjotjok
amat moelia dalam Riwajatnja.
'doh bodoh dll ,., “
-agan tidak dit
ka
:
depgan keadaan bangsa Indonesia.
Sepsrti biasa, t. S Tj S jg malam
Telah mengetahosi,
'2, Dalam boekoe,Toean en Nu“ pe
(»Antaras).
Merr
TeDabn ja
Tentang ichtiar dan boeabpekerdjaan itoe beruniform Pemimpin Surya Wi
bahwa pemerintah mandaat Inggeris
jadjaran anak anak jg terpakai dalam

Hulst Job. ada

“sekolah oleh WC van de

van Huesen dan Anne de Vries diter
-bitkan oleh oleh JB Wolters, tertoelis
“kl: ,Mobammad tidak mengerti, bah
wa segala fikiran dan ingatan ingatan
| nja, bahwa kesombongan hatinja sen
. diritelah menimboelkan impian impian
“jg aneh aneh itoe.
— Barang-barang jg baik dan bagoes

bermaksoed

akan

membahagi2

Palestina itoe oentoek: Inggeris, Arab
dan Jahoedi.
bahwa pendoedoek negeri tsb teroeta
ma'sekali bangsa'Arab jg mempertahan

Kaoem Iboe Indonesia akan dibentang

f3 —...

N.V.

Pel

Kediri Stoomtram

da

Mi'

buelan Juni 1938 ada

joemla
22600,—
Id
an
Waktoel.
Sbd
asil didalam boelan Juni 1937

ada
kan'f membela) Palestina itoe, pada ma
—
sa ini adalah sedang hidoep dalam ke berdjoemlah f 20184
ja
definitief).
Pe
ntar jang
sengsaraan: banjak antara mereka jg
Sedjak tanggal 1 Januari 1938 ber
tiwas, loeka parah atau ringan, perew
djoemlah f 104010— (daftar boeat ge
tertjantoemlsh dalam @oer'an itoe di poesan?nja mendjadi djanda dan anak2 mentara Waktoe),
“sampingnja beberapa banjak kegila nja mendjadi jatim, sehingga oeroesan Mason Ne :
Januari 1937 ber
roemah tangganja mendjadi kalam ka
| gilaan dan kebohonan ... “
emle
Ta
j
poe
boet
:
sekoem
'37,
Nov.
4/5
3. Malam
finitief).
a
una
Vergadering
3
Openbare
Heils
oleh
des
bahwa
Leger
sekolah
sanak
anak
“Jan
ma Ma
telah masoek dalam Mesdjid Pesako Oemmat Islam Soerabaja 5 Juli '37,
Jaris boroe
Paloe dan menjanji dengan memboe Congres PSII jg ke 23 di Bandoeng
19—25 Juli '37, Rapat ramai Comite
Telah tiba kembali di Solo Mr, B,
:
njikan muziek.
“4 Febr, '58, Abdoerrszak telah me Al Ancar Al Islam!Jacatra'19 —20/Febr R. M. Hapsoro Wresniwiro, poeteranja
roesak (merabek rabek) Algoer'an di "38 dan Kerapatan Persatosan Mushi Prins Hadiwidjojo. Voorz, Rijkeraad
min Minahasa Menado tt. I Mei '38, Bale Agoeng. Sehabis dapat titel mr,,
Tandjoeng Priok,
5. Boekoe-boekoe Landen en Vol- telah mengirim kawat (soerat) protest pemoeda bangsawan itoe memboeat per
diterbitkan kepada Commiseie Mandaat Volken djalanan keliling doenia,
ken . .. oleh Rombach
Gebr. Grauws, De Ontwikkellinggans bond, sambil menoentoet soepaja ne
Kini telah berada di Solo, dan be
der Historie oleh Dr. Rijpma dan Dja geri Palestina itoe tidak djadi dibaha loem diketahoei akan ditempatkan di

1.

oleh Pendita J. Warneck.

mita Hoeria

-

6. Toelisan toelisan Sumandari Su-

“rata dalam Bangoen
1 Nov. 1937, dalam

'37 dan dalam Java

no. 43 tt13 Nov.
Bode

no. 8, 9 tt Oct.
Cheribon Revue

'38.

5 Maart

gi bagi.

bahwa

Menimbang.

mana (|, Antara”)

telah berdiri Comite ,, Penolong Ke
sengsaraan Palestina“ dipimpin oleh
tntn A.M, Bahsoan, 'A, M, Aikalali,

Kota

Demak

akan mempoenjai

lapang

sport

Atas oesaha t Boepati

jang
penioe

M, Afiff dll, dan di mata2 telah ber doek di Demak, maka tiada lama lagi
Telah mengetahoei' diri Comite2, psen di Menado pada akan
diadakan lapang oentoek sport
Bahwa perkara E. Brandt dan ke 10 April '38 telah berdiri Comite , Pe
dan
patjoe
koeda.
onaran di Paloe itoe telah dimadjoe nolong Kesoesahan Palestina“ dalam
akan dioesahakan oenpoela
Lagi
kan djoega kepada pembesar negeri
Menado,
Bahwa tn E. Brandt sendiri telah
mengakoei pidatonja itoe ada terkoe
tib dari boekoe2: , Buddha Muhammed
Kristus“
oleh
R. Falke
dan
De
Groote Denkers dar Esuwen“ oleh A,
Th, C. Thompson
'keloearan
C. Z.
Armsterdam.

Bahwa beberapa

seboet

diatas

penghinaan2 jg ter

telah

diprotest

djoega

oleh Vergadering2nja:

pimpinan

tntn

8, M,

B, Taha Bachmid, AR,

Almasjhoer,

M,

Basalama dll,

demikian djoega jdi Ternate jg seka
rang sedang mengidarkan bus bus dan
lijat lijst derma,

toek

adanja

—

9

—

XXVII di Malang

hammadij.h

Bsrhoeboeng dengan adanja Congres Mnebammadijah jang ke 27, jang
Gemcem telah makloem, bahwa Cong-

Memoetoeskan,
IL Mengoeatkan poetoesan2 Verga
dering protest jg terseboet diatas jg res itoe akan dialakan dikota Malang,
permaksoed

menoentoet:

soepaja Pa

maka selama

Congres itoe, akan diada

lestina itoe tidak djadi di petjab2, kan poela tentoonstelling, sebagi Cong
2, Menjokong dengan do'a dan har res2 kita jang telah t rdjadi.
ta masing2 sekedar koeasanja, oentoek

Diantar

lain-2

tg, 29/30 Juni

roean

TS,

Karrenweg,

2.
3,
4,
,
' 5,

Febr, 1 Maart "38 di Soerabaja,

6, Comite

Islam

Mempertabankan

tt 17

Tinggi

April '38

di

Deli.

Telah
menimbang,
Bahwa boekow? jg diboeat pedoman

oleh

E, Brandt

— djorga oleh

itoe

telah

Pengoeroes

diperiksa

,P, M, M,“

di

terdapat

ba

mana njata didalamnja
—-

tt

mjak kata2
jg mentjemarkan
nama
- Baginda Nabi Moehammad Saw,

“bahwa perboeatan2 toelisan2 dan gam
bar2 jg tertera

dalam

madjallah2 dan

beekoe2 jang tsb diatas, soenggoeh2
menceroek dan meloekai hatinja sege

nap Oemmat
bahwa

Islam:

ketenteraman oemoem

tertiban ramai) adalah

ke

jg sangat pen

ting dipelihara bers:ma-sama.
Vergadering

memoetoesk

an:

1 Memadjoekan penoentoetan kepa
da Pemerintah: a. soepaja sipenghina
|“ penghina itoe

dapat dihoekoem

jang

Gg

—

Loonpeil
Indo
China
tjontoh

Tebing

7, Persatoean Moeslimin Minahasa
1 Mei 1938 di Menado, dilnja,
:

—

Deradjat

Diwartakan,

bahwa

sebagai

didalam voor-

loopig verslag Dewan Ra'j.t tentang
Indische
begrooting '38 orang telah
membatja jg berhoeboengan dengan

Inlandseh

loonpsil

Sebahagian
memadjoekau

sebagai

berikoet:

dari anggauta2
telah
pertanjaannja, apakah

Pemerintah tidak merasa, bahwa kini

soedah sampai waktoenja oentoek men
tjapai atoerap, jg sah bagi menetap

kan

oepah

oepah jg minimum.

Ber

hoeboeng dengan bal ini, mereka itoe
mempertegoehkan, soepaja orang mem
perhatikan dengan soenggoeh2 terha
dap Indo China jg dipandang orang,
bahwa keadaan soal kerdja disana agak

terbelakang sekali,

walaupoen disana

beloem
selang beberapa lamanja ini,
telah diadakan atoeran atoeran jg me

gawbar-2

2

pertoen

jg

(foto)

segala

pendirian

dari

Moehammadijah

Setelah

desia.

ini, Sub

pertoendjoekan

Dengan

Congres

Comite

kan,

maka

saudara

Soekarpan

laloe menerangkan
tentang
riwajat
PPTS dan toean Toha dari PBMTS

laloe

menerangkan

toedjoean PPTS
kan olsh kaoem

Setelah

tentang :z1s dau

jg perloe
tetoea,

dan

groep2

YG

—

Riwajat Dr Soetomo
hari
(Antara). — Pada

mahat malam Saptoe

oleh Ketoea tjabang
Ia memboeat peman

dangan oemoem. Kemoedian Penoelis
dan Bendahari memberi jaarverslag.
Sebagai gantinja
t. Soemowirjono
jang berbenti dari djabatan Penoelis,
diangkat t. Darmosoegondo.
Verslag koemisi tidak djadi dibatja

masing

lah

B.v. V.

diala-

lah memboeat tambahnja kegembiraan
loear

biasa,

T. Soetedjo
atas nama Pengoe
roes mengatoerkan terima kasih dan
menghormati pada spreker jang telah
berhasil mengoempoelkan alat begitoe
lengkap dan djelas. Toean Mr. Singgih,
jang waktoe itos hadir djoega,
poen memberi selamat, bahwa spr, da
pat
menerangkan
riwajat itoe amat
bagoes dan objectief.
Sehabis

pedato

toean 8, Tj. S. lan

tas dipertoendjoekkan film pengoeboe
ran

zenasah

Fot house

lihatan

Pak

Tom

,Sinar“

di

itoe, boecatan
Solo,

Film

ke

terang dan bagoes.

Pada

djam 12 malam rapat ditoetoep

dengan

selamat.

T,

Soetedjo

memberi

salam dan terima kasih pada
jowidarso, jg telah menjokong
barkan semangat rapat tsb.
LLLLLOOL

t. Wirmengo

BO LLLLLLL

Sjamsoeddin
ADRES

JANG

TERKENAL

LAMA

& SOLO.

perfjobaan

pada

adres

kita

ini,

pesan-

bali.

MINTALAH

Tabligh Moehammadijah
Bersama dengan Kjai Asnawi Hadi

Menoenggoe

siswojo, toean Socrono, hoofdredacreur
SAdil" besok hari Rebo 6 Juli, ber

perdjalanan

mengbaroekan”-Tetapi semosea itoe ma

lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman
selamanja diatoer dengan rembours atau
oeang toean kirim lebih doeloe.
Barang-barang jang tak di setoedjoei bo
leh di toekar atau ocangtoean di kirim kem-

mat terseboet,

angkat meniboeat

Keadaan dalam rapat mendjadi amat
sedih. Banjak hadirin jang toeroet me
ngeloearkan air miata, apa poela sebab
tjsranja taaan S, Tj. S, berpidato, ada

Kita harap perhoeboengan diseloeroeh
INDONESIA
dengan saudagar-saudagar
batik atau Toko-toko batik atau boecaf Toean
foean kaperloean sendiri.
Kain pandjang Saroeng moelai harga
f 15— sampai 150.—perkodi.
Kain pandjang haloesan moelai harga
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Atoer

Congres Moehammadijah
ke 27, Sub
Tentoonstelling,
Gandeanstraat
30,
Malang). Foto2 itoe diharap sebeloem

sampai

ter-

jg

Air mata keloear berlinang-linang,
Ia teroes djoega berbitjara. tetapi ti
dak dapat dengan lantjar. Sebentar
berenti, sebentar berbitjara poela.

Teroetama keloearan DJOKJA

Moe

Roemah Jatim, Rsemah Miskin. Polikliniek, sekolahan dan lain lainnja
soedi membantoe tentoonsteiling ini
dengan mengirimkan foto-fotonja kepa

tg. 15 Juli 1938 telah

bagian

Boeat kaperloean berhoeboeng dengan
kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe
lai dari harga moerah sedang sampai kepada harga jang haloes.

groep jang telah mempoenjai pendirian:

(alamatnja:

pada

sampai

Setelah

acbir, jaitoe wafatnja Dr Sostomo, ia
tidak koeat menahankesedihan hatinja,

SATOE

Dengan adanja badjat jang demikian

cowite

itoe, jg didengar oleh
gembira dan tenang.

Batik-handel
—
Djokjakarta
00000000121000000001210000000012

ini, maka sub comite mengharap, agar
tjabang tjabang dan gruep
semoea

sub

rangkan riwajat
hadirin dengan

S.T.

agar sama mengetahoei pendirian pen
dirian jang telah didirikan oleh tja

da

telah berpidato dengan penoeh

00000000

foto

bang
tjabang dan groep groep
hammadijah dilain tempat.

Djoe-

1 Juli, Parindra

tib Solo telah mengadakan rapat ang
gauta dengan koendjoengan memoeas
kan. Adapoen jang dibitjarakan me
loelse
keperloean
roemah
tangga.

bermaksoed

masing

diperhati

pidato-pidato terseboet, ma

mempertoendjoekkan kepada oemoem,
tjabang2

oleh

pidato pemboekaan dilakoe

Indo

diseloeroeh

dipimpin

Sdr. Saheran dengan dikoendjoenngi oleh orang toea moerid, gosroe2,
wakil-wakil perk. dan kaoem PBMTS

a
djoekan
I. 'Oelama Sumatra Timoer dan Ba meringankan kesengsaraan sesama ma telah dipilihnja oleh Comite Tentoen
dan Pertahanan Islam Medan tt 12 noesia di Palestina itoe, dimana lijst stelling ini diperfoendjoekkan djoega
dan 26 Sept. 1937.
ljst Derma
telah ditandai djoega
Islam
Barabai
Comite Oemmat
oleh pembesar negeri Ternate.
tt 26 Dec. 1937,
Mempermakloemkan
Comite Oecmmat Islam Bandoeng
Mempermakloemkan motie ini ke
tt 23 Januari 1938.
pada perkoempoelan2 Islam dan me
Comite Al—Ancar
Al—Islam
Ja njiarkannja dimedan pers diloear dan
catra tt 19/20 Februari 1938,
didalam Indonesia agar dimakloemi
Congres Al—Islam Indonesia tt 26 oleh orang ramai,

moelai djam 9

telah melangsoengkan malam peringa
tan oentoek berdirinja PPTS jg kini
tjoekoep beroesia 5 th.
Peringatan tsb. diadakan di Pergoe

Rapat diboeka
tt Soetedjo.

Moe

Congrea

tentoonstelling

Foto

tahosnan.

malam

pasar

Pada

Semarong

sore Persatoean Pemoeda Taman Siswa

—

Demak

oleh beberapa orang

dibantoe

Peringatan PPTS

ka laloe dilakoekan beberapa pertoen
djoekan tari dan petilan sampai djam
12 malam,

bima

pada 14 Nev. '37 di Jacatra

rawan,

kan oleh nj. Wiria Atmadja. Ksmoe- semangat. Riwajat De, Soetomo ditedian nj. Soemadhi akan berpelato teo rangkan amat djelas, moelai anak?
sampai mendjadi Ketoea Parindra. Kl
tang soal perkawinan.
doea djam lamanja t. S Tj $ menesman
PP ee

PRIJSCOURANT
PERTJOEMA.
pesanan

dengan

DI

KIRIM

hormat

ke Dja

wa

Timoer, seboelan lamanja,
njenangkan tentang oepah oepah jg
Achirnja mengoendjoengi Kongres
Moehammadijah di Malang, jang dia
minimum ini.
Orang telah memadjoekan pertanja dakan moelai 20 sampai 26 Jani,
annja poela, apakah penjelidikan jg
Agar diketahoei oleh kacem Moe

sesoeai dengan kesalahannja, b. #0epa
ja madjallah dan boekoe2 jang tsb di dilakoekan oleh Pemerintah baroe ba hammadijah, kita moeatkan
tempat
atas dibeslag.
roe ini telah selesai, djika soedahkah tempat jang koendjoengi dibalaman
2 Memadjoekan penoentoetan kepa sampai dimanakah conclusienja penje ini, sekalian harinja:
da kepala kepala Leger der Heils dan lidikan jini.
Siaoardjo Kemis6 Juli, Probolinggo
fihak fihak lain jg ingin hendak mem
Kini orang ingin sekali oentoek me Djoemahat 7 Juli: Kraksaan Saptoe
bitjarakan Islam: a, soepaja dengan ngetahoesi pemandangan lengkap dan 8 Juli, Josowilangoen Ahad 9 Juli,
soenggoeh soenggoeh lebih
dahoeloe teliti tentang hasil penjelidikan oepah Pasoeroean Selasa il Juli: Modjokerto
mempeladjari Agama Islam jg benar, oepah kerdja ini jg teroetama sekali Rebo 12 Juli, Krian Kemis 13 Juli,
b. soepaja djangan sekali-kali mema tersoesoen tentang roepa pekerdjaan, Paree Djoemahal 14 Juli, Ngandjoek
kai boekoe-boekoe Tarich jang palsoe roepa cnderneming onderneming dan Saptoe 15 Juli: Madioen Ahad 15 Juli,
(djoe:ta).
tempat, dimana penjelidikan ini soedah | Bangil Sene17.Juli: Soemberpoetjoeng
3 Memadjoekan peneentoetan kepa dilangsoengkan, dls.
Selasa 18 Julidan Singosari Rebo 19
Baja
da kepsala-kepala Igama Islam, pemim
Juli (, Antara").
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