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Djepang tidak soeka mengaboelkan hadjat Inggeris
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Tokio,bahwa sidang

Kabinet Djepang besoek
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pangan itoe.
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Ia-

:

Gerak Djepang di Yangtze
lambat

Lebih landjoet Transocean mewarta
kan dari Shanghai, bahwa menoeroet
berita-berita jang terachir, gerak ma

Gendarme Djepang diboenoeh meh pasoekan Sovjet
Menoeroet oedjar Dowmsei dari Tokio, seorang djoeroe bitjara Gaimusho
ketika ditanja tentang peristiwa hebat diperbatasan, boekannja mendjawab
pertanjaan, tetapi ia membongkar

rabsia dengan mengatakan bahwa seorang

dari barisan Gendarme pada tanggal 15 Juli jl. diboenoeh olsh pasoekan
pasoekan Sovjet ketika ja ini pergi meronda di boekit Chang-ku feng.
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Mengoelangi protes
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Djoeroe bitjara itoe menerangkan,

bahwa

tadi malam
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Gaimusho mem

Sepandjang berita Transoceao dari Tokio, menosrost Ma'loemat Djepang

opisil, disangka! keras berita desas desoes jg mengatakan bahwa Pemerintah

Djepang akan “mengangkat seorang Gobebarnoar

| Ma'loemat itoe menerangkan, bahwa kabar kabar
tidak

ada dasarnja,

alias bohong

Djenderal di Tiongkok,
angin itoe sama sekali

semata-semata,

— Pendoedoek
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Menoeroet keterangan djosres-biljara

kit Chang-ku-fen sangat

Perliwinan

Tionghoa

boekit Chang ku feng moelai menjing
kirkan diri karena keadaan disitoe ki
ni sangat berbahajanja, demikian kata
koresponden dari soerat kabar
, Asa— hi Shimbun” jang pergi menengok ke
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lai

dari

Novokievsk

hingga

Penta
Ditambahkan poela keterangan, bah
wa barisan cavalerie terdiri dari her

menjebabkan

Tentara Sovjet boekan menarik diri Kapal perang Sovjet mendekat poela
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mengoeatkan
doekannja

kedoe

Berita jang lainnja lagi mengatakan

bahwa sebahagian dari pasoekan-pa
Koresponden terseboet mewartakan soekan Sovjet dibawa oleh kapal pe
Wladiwostok didaratkan
pasoekan pasoekan Djepang di Masn- rang dari
dipelaboehan
Posiet,
skan
gjoekuo mengawa
dengan sangat
teliti kepada gerak-geriknja pasoekan
Akibat perang divedara.
pasoekan Scvjet jang sama sekali tidak

" nampak ada niat boeat mengaNhr dal
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“perkooatkan perbentengannja

hanj

mem

Shanghai,

diboekit

dikatakan bahwa sepan

jang dilakoekan oleh pesawat-pesawat
nja
ja'ni ketika barisan oedara ini me
70 orang, tetapi be

ri pada boekit

ada 60 atau
oengkinan bahwa

itoe

ditaksir

dja- njerang2 lapangan terbang Nan-chang.
. Delapan boeah dari pada pesawat2
bersedia pasoekan2 jang ini
demikian poela beberapa pesawat
joemlahnja goena mem
tidak

- Keterangan lebih djaoeh
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ari Tokio dikabarkan oleh Domei|
tang adanja berita Pers dari Keijo
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Djoeroe

Kaoem Sovjet menjerboe

teroes.

Berita soesoelan dari Keijo mengata
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mendoedoeki

dilapangan

tertjengangnja

Tionghoa jg di
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itoe de

melihat penje

Toean Ajat berobah
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Mata

henja
masoek, merekapoen
mendoe
doeki Chiang-chun-feng, Disitoe mere

segera

menaroehkan

Orang

Roeslan

Sementara itoe dari lain pihak di
kabarkan, bahwa orang-orang Roeslan

bentangkan

s.s.k, kemaren di

tentang pemboeneehan

Ugaki (oeroesan loear
telegram

de

losar Negeri.

iang

ter

aa

dalam perkara-, Pari",

Digoel. Seperti diketahoei dalam

»zending“ ini termasoek tt, Yahja
Nasution,
Beno, Namin, Doel,
Maocen, Abd Salam, Oemar, Darmin dan
Abd Hamid, Isteri t,
Yahja Nasution, njonja Lasmikin
soedah menjatakan akan mengi
koet soeaminja ketanah pengasi
ngan. dan akan berangkat bersa
ma sama,

Dikabarkan oleh Reuter dari Helsinki, bahwa komite Finland oentoek
Olympiade telah menerima dengan
opisil permintaan jang diadjoekan ke
padanja soepaja soeka mengorganiseer

Bang
940.

Olympiade

dalam tahoen

Karena

di

Doedoeknja
kian: Ketika

perkara adalah demi
beheerder lama maoce

meninggalkan

tempat

soedah

—m.

pergerak

Kedoengdjati
Moela moela salah sangka

Beheerder lama memboenceh
beberapa

MEnap

wyk dan Tjipinang sedikit hari
lagi akan berangkat ketanab pe
ngasingan. Menoeroet keterangan
pihak PID kepada kaoem keloe
arga pihak jang bersangkoetan,
kaoem
pergerakan itoe akan di
bawa dengan kereta api eendaag
:e hari
Kemis tgl 21 Juli ke
Soerabaja dan besoknja, 23 Juli
dengan kapal diteroeskan perdja
lanan ke arah timoer menoedjoe

Pemboenoehan hebat di kantor pos
Didalam

'

sedjoemlah 9 orang jang masih
ditahan dalam pendjara Struis

Finiand sebagai Komite Olympiade
1940

tidak mengakoe

'kaoem

sangkoet

per

bentengannja,

ingatan

hati Tas, Janat kabar, bah

wa

ngan Lord Halifax, Minister Inggeris
oeroesan

sia sia

Tm, Digoelisten baroe.
TE Bat a Dau t
sedikit
p Antara"

Djepang oeroesan loear negeri menjang
kal keras atas bsrita-berita jang ter
moeat
dalam
coerat kabar ,,Nicbi2
Shimbun”
jang mengatakan seakan

Miasister

hendak

“Antara menerima kabar dari
keloearga toean Ajat, directeur
hoofdredacteur “Expres" di Soe
rabaia, bahwa ia djatoeh sakit
dan berobah ingatan, hingga ter
paksa pada tg 16 Julijl. diangkoet keroemah sakit Perong (La
wang) dengan auto sakit. Peker
djaannja digantikan oleh sauda
ranja t. Asal D. Wienoto,

0

bitjara daripada Ministerie

Negeri) berkirim-kiriman

orang
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belaka.

Inggeris dengan
Djepang

akan
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mendapatkannja,

meroe Sugemitsu diberi perin
tah soepaja dengan selekas2nja kemba

pebak Tionghoa.

tentoe

Soedah dibatjok diseret ma
soek.

lobang

Setelah si malang
itoe dibatjok,
moeloetnjapoen disoembatnja dengan
zakdoek, kemoedian diseretnja keloe
bang jang roepanja soedah digali lebih
doeloe, laloe ditimboeni tanah, (Dus
dirantjang lebih doeloe? Red Pem).
Keloearganja

mentjari

Moela moela polisi berpendapatan
bahwa beheerder baroe itoelah jang'
menggondol oeang dan melarikan diri,
karena ketika diselidiki
ternjata ada
f 800 jang hilang.
Sipemboenoeh sangat litjin, karena
boekoe kas dibikin begitoe roepa hing
ga segala persangkaan
ditimpabkan
kepada beheerder baroe jang ada di
balik koeboer itoe.
Achirnja mengakoe
Pada malam
Minggoe
ia ditahan
dan besok harinja, hari Minggoe djam

2 siang ia mengakoei

teroes

atas dosanja.

terang

Pengceboeran djenszah
Setelah dibongkar

kembali, maka pe

ngoeboeran jang sah dilakoekan kemaren #ore di Kendal. Antara pengan
tar2 itoe terdapat

djoega

segerombol

Ketika sanak-keloearganja si terboe
itoe perkatasa2 begini: , Bagaimana
Inoeh
bertanja, soedahkah atau beloem
saja miesti menerima sadja dalam ke
selesai
overgave-overname itoe, maka
adaan begini! ?“

oetoesan eetoesan dari kantor pos Se
marang.
Ketika leretan pengiring berdjalan
liwat kampseng Bodjong (Semarang),

Tidak lama antaranja bebeerder la bahwa
beheerder baroe itoe sedjak
ma itoe menjerang beheerder baroe djam 7 berangkat dari sitoe,

sitoe menaroehkan karangan boenga
diatas kereta pengasoeng djenazah itoe,

antara

mentjegah

tapapoen

boengan antara Djepang dengan Sovjet Uoie, ambassadeur Djepang, M a-

— Tidak ada pembitjaraan antara

dilakoskan overgave overname, Dalam
roentoeh
tertembak oleh penjerahan
oeroesan administrasi se
jika sewakfoe waktoe pemboeroe
djoeroe
djoeroe
terbangnja
Djepang.
moecanja
beres,
dan sosdah ditanda
djadian, sedang dalam
tangani
oleh
beheerder
baroe itoe akan
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lainnja
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da poela tentara Sovjet
'boeah
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keberesannja,
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peloeroe
senapan
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kas,
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lihat
bahwa
disitoe
lometer se
dan dibikin terbakar oleh pesawat2 terdapat tekort tidak koerang dari
'Djepang jg dilakoekan oleh pesawat2 f 300.
'Djepang, jang mendarat kelapangan
Seorang boedjang disitoe mendengar
terbang itoe ketika melakeekan penje

Irangan hebat,

seboeah doesoen ketjil, tetapi be

Moskou

penggelapan kas
Kedoeng-Djati (daerah Kendal), jaitoe
djang berita-berita jang paling bela beheerder Hulppostkantoor disana telah
itoe kalau malam hari.
kang, djoemlah pesawat Tionghoa jg diboenoeh oleh beheerder kantor itoe
roesak, ta' pandai terbang lagi ada 20 djoega jang lama,
dengan kampak jang dipoekoelkennja
Besarnja tentera Sovjet diboekit
boeah banjaknja disebabkan oleh pe
'Isekoeat
moengkin ditengkoeknja.
knja serdadoe Sovjet dilereng njerangan jang terachir dari Djepang
Sebab2nja pe mboenoehan.

ri Boekit Cbang-Fu-fen, bahkan

p

'Menoeroet

Unie se

lah karena daerahnja sangat banjak pe

menjangkal keras kabar-kabar Pers
Djepang tentang didoedoekinja Chang
ku
fen, demikian poela tentang gerak
'ratoes orang melakoekan aksi jg nam
diperba pak terang sekali didekat Changlingtzs. pasoekan Sovjet.

tepi selatan soengai Tu men,
tasan Korea-Sovjet Unie.

itoe, Sovjet

j
Djepang soekar madjoe
Dengan segera poela, ketika mene|
rima
titah, iapoen
bertolak dengan
: : Kalangan asing berpendapatan, bah
pesawat terbang.

giat dan sa ka dengan

'Ingat ramai. Berita itoe mengatakan
poela, bahwa kira kira ada 300 orang
Pendoedoek bangsa Korea
dan bang serdadoe Sovjet kini sedang asjik mem
ta Mandsjoekuo jang berdiam dikaki boeat perbentengan2 pendjagaan moe

pers

pasoekan? Djep3n2!li.ketempat pekerdjaannja. ja'ni di
Djepang, bari ini
sekarang masih
antara Tsionshan Mogkou.
Tam. isbini
dan Taihu, ta” apa
sedang berpa:
madjoe teroes,
Ambassa 'eur ini
meskipoen letaknja Taihu dari Tsien- kansi, memboeat perdjalanat «anak |
shan tidak begitoe djaveh.
Imencjeladjah negeri negeri B Ben”
ain : 1.

Charg-kufeng menjerboe teroes masoek
daerah Mansjoekuo. Bahkan boekan

Boekit Ching ku feng pasoekan didaerah Sovjet dekat boe

moelai menjingkirkan diri
Domei mewartakan dari Tokio:

Menoeroet

ngadja membikin gadoeh diperbatasan
sSitoe, semata mata dengan maxsoed

Kabar Tokio lebih djaoeh,
me
ngatakan, bahwa berhosboeng deugan
pelikoja (gentingnja) keadaan
perhoe

pesoekan

Betapa akibat perang dioedara kemarin ?

tjarg gelap
Berita dari Napels mengatakan,
bahwa sanak sanak keloearga, de
mikian poela pembesar pembesar
negeri tidak sanggoep memetjah
kan rahasia hilangnja psychiater
Etoore Majorana, prof. jang men
djadi
maha
goeroe
disekolah
Tinggi di Napels.
Pada achir Maart ia bepergian,
dan tidak poelang lagi, Ada kabar mengatakan, bahwa prof, jg
semata mata menjelami alam pe
ngetahoean ini tentoenja ada di

Mandsjoekuo,

goenoengan, dan teroetama sekali di
sebabkan oleh perlawanan keras dari

Goebernoer Djenderal Djepang di Tiongkok??

Professor hilang dengan

ni Pers negeri
Polen sangat riboet
memozat berita tentang penjerboean
pasoekan pasoekan
Sovjet kedaerah

sangatlah

orang
abk
Djepan
an g
beri perintah kepada Wakil Djepang, Nishi, soepaja mengoelangi protesnja | wa jang menjeb
terhadap perlanggaran Roeslan meliwati perbatasan dan menambah lagi tidak bisa pesat bergerak kedepan, ia |
protes terhadap terboenoehnja gendarme Djepang itoe.

ini pergi melakoekan pekerdjaan
sehari harinja.

Ambassadeur

sebelah oetara

(SBS
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doek Italia haroes mengenakan
pakaian uniform djika mereka

djoenja Djepang menoedjos arah barat
idisebelah oetara
sosngai
Yangtze
lambat,

Mussolini

Kemarin
Mussolini
memberi
perintah, bahwa semoea pendoe

soepaja politik dalam negerinja bisa
terlipoet oleh kedok, artinja djangan

amat

loearkan sebahagian dariisi Bank of Japang, sebesar 800 miljoen yen
Setelah mereka merampas Tsienshan
terdiri dari emas-serap (reserve-goud) keloear negeri, soepaja dengan begitoe
beberapa bari jang laloe, mereka laloe
bisa didapat deviezen asing boeat import
barang-barang bahan jang ber—
bergerak.ke Taihu, kira kira 30 mil
goena bagi
memboeat barang2 Djepang jang perloe dikirim kenegeri2
losaran,

bertam

Perintahnja

Apakata Pers Polen
Menoeroet kabar dari Warschau, ki

itoa, sehingga

poen tiada sempat
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| Ipoel aisitoe, Dan'tadi

kira kira

djam 3 ada seorang pentjoeri jg ma
soek kehalaman perg. Rakjat dan de
ngan menjisihkan tjelah2 daoen pin
tos bisa mengambil barang jg tergan
toeng didalam kamar, Katanja soedah
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25,

Dimedja sportredaksi telah sampai

menggondol
Hu

oesang

sebanjak

Semalam di Astana Koningaplein
Wali Negeri dan vnjonja Tjarda van lau ada konde litjin berdjalan se
Starkenborgh Stachouwer mengadakan | Tetapi apa jg terdjadi ini ka.
resepsi, dimoelai djam 9.15. Tampak kemaren malam seorang perempoean
tidak sedikit leden Volksraad

nja, demikian

n jaapoja oesianja 1 tahoen.
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perhatian
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Dr.
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4 orang

ganggoe ocntoek kehorwatamnja, teta
pi tak dapat terdjirat bagitoe sadja
meskipoen diantara hidoeng belang ta

sen
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Pagi

telah mengikoeti

bangsa Arab tidak dikenal, telah meng

di memboedjoek dengan djalan jg baik.
Roepa2nja sebab kedjengkelan, ma-

me

, Pemandangan?. |

mendjalankan rolnja pada waktoe | Beliau berangkat kemarin dari Me ka silemah tadi meno
Orang
itoe tidoer njenjak dalam dan dengan mesin terbang dan sampai nja lantas didjeroeeroet keterangan
jang sangat besar paedahnja, 'Waktoe orang
moeskanke dalam
hoedjan. Lagi poela mereka disini

Didalamnja
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djvega beberapa dienst samp
ai di Molenvliet Oost, segerom
hoofden dan wakil pers,
bolan
badjoel boentoeng menoeroet ks
Djam 11.30 resepsi itoe selesai. Soeng-

Setelah ketahoean, orang orang Ia goehpoen
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sering2 memangkal dimana man
pat, soearajg selaloe dioetjapk,

Resepsi di Astana

berkoem

Juli| dan sangat

termoeat

banjak

kita poedjikan

kara

djam

oentoek di

3.30 sore.

Beliau

kali

dalam

Molenvliet,

dan

masih tjapai dari perdjalanan djaoeh perdjalanan menoedjoe Natuurweten mati tenggelam kal:u moengkiu akan
tidak berbetoe
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|PE Utan
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,
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:
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3
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matjam
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at ka
Istrinja
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:
—.. mengetahoei, bahwa di
Bee
—0—
ngan
air mendidih.
Si
kampoeog
$
:
Tandjo
eng”
—.. Volksraad terlaloe sedikit
sekali
bosat|Loterij barang barang dari ,Taman
Djembatan Doeren
gila
terdjoen
kesoe
»Antara“ mengabarkan bahwa pada
— Indonesia (negeri ke
Pena
Iboe“ Djokja.
moer sampaiadjalnja.
land mempoenjai
terdiri
Bi
5
en
hari Minggoe jl diroemab: depan Tg
1
Pn parlement
Na
Bisa dibeli di
Di Mangga Doea telah terdjadi sa
Gedong
, Djembatan Doeren telah dia
an aan
nT weni
RA
Kramat 174
toe drama jang sangat menjedihkan
dakan rapat tertoetoep jg dihadliri o
E
55 ilak
, Pernah kita kabarkan, babwa loterij Seorang
nama Saaman pendoedoek di
leh orang orang Indoresia dan Tiong
An
barang barang geena instituut ,Tama
Isitoe, mempoenjai anak dan isteri, bi
hoa jg sama mosfukat oentoek mema
sensi) batja, seperti oempamanja , Da Korf-

Iboe“ di Djokja baros baroe ini telah doep
dalam keada'an soesah, Pada3
habis, karena orang jang memintanja
tahoen jang laloe Saaman baroe sadja
terlaloe banjak, sebab harganja memang
dikeloearkan dari roemah sakit gila.
'tjoema 10 sen.
Demikianlah roepa roepanja penjakit
Sekarang boleh kita wartakan, bahwa nja itoe moelai kamboeh (berdjangkit)
loterij bagian kedoea soedah sampai kembali, si isteri tidak
merasa tjoeriga
lagi dari Djokja oentoek didjoeal dilwaktoe
kemarin Saaman sedang me
Djakarta. Dan barang siapa jang ingin (masak air. Waktoe air soedah mendidih
,

20 Indonesia ialah tt. Koesoemo Oetoyo: Jabja, Soeroso, Soetardjo,
Rehatta

—... Wiwobo, Soekardjo, Moelia, Dt. Toe- toe gedoeng
—. menggoerg: Iskandar Dinata, Mogot, ngan barga
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(voorzitter),

ingin beli.
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mendidih

itoe

Berhoeboeng

dja sekedjap
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piade tiap tiap 4 th sedangkan tem
patnja selaloe berpindah pindah. Tas

bahwa sewakiee itoe ra'jat Italia ber lain soepaja sekalian

— soekaraja, berhati girang, karena Car

bangsa

s:ling

berkenalan dan harga menghargai!
“mera ,de reus van Italia“ berdaja men Itoelah toedjoean gerak badan! Itoe
djoendjoeng
prestige
nasional.
:
S
lab sportiviteit jg dibanyoenk
k
Keterangan diatas menjogiakau soea | na sport!
2
Itoelah2 soeatoePn
tanda jang
. toe buekti bahasa kemenangan jang di mengosatkan
pendirian, sport
| perdapat oleh sesoeatoenja orang itoe adalah keboetoehan hidoep belakaitoe
|
0. moengkin mendjoendjoeng deradjat se
Bsekan soeatoe kedjadian asing Ia
| antero

bangsa

sesamanja.

gi, boekan

soeatoe soal jang

menghe

Maka oleh karenanja pendoedoek raukan lagi: seorang baji se ma
dibenoea barat istimewa sadari kstjil kin bertambah besarkarena
soedah digladi oentoek bersport baik selaloe bergerakbadannja
sebagai anak sekolah msoepoen diros Inilah soeatoe kedjadian jg tak moeng
mahnja sendiri, Karena mereka insjaf kin dapat dioengkiri lagi. Dan bila
| bilamana disampingnja geestelijke mana sibaji semakin koeat serta ba
- opvosding orang itoe poela memboe dannja kita kenal semosanja,
maka
“toehkan Jichamelijke oproue- kita orang soedah mempsenjai fikiran

“ding lantaran kedoea , makanan" tsb tjerdas seharoesnja berboeat demikian,
mengandoeng
moreele
opvoe- seharoesaja berlomba lomba pada lapa
ding, Dengan lain perkataan bagiki ngan sport |!
sa

|
|.

ta semoea sport itoe tak boleh diabai

kan bahkan heniaknja dirasai sebagai
soeatoe keboetoehan hidoep djoega!

Swami

PI

——ina

“Dan

Bsekan karena kita hendak

mentja

pai djoeara doenia, boekan, hal itoe
sepaadjang pendapatan kita tak akan

menjatakan,
lak didalam

bahwa Djepang ke
tahoen 1940 akan

mengadakan Olympiade di Tokio,
maka lebih landjoet Graaf Soeshima pada hari Sabtoe jang baroe laloe menerangkan dengar
sekonjong-konjong, bahwa ia ber

maksoed

meletakkan

di»

bataunja sebagai
anggots
International
Oly piade

akan

dari
Co

mite,

:

Ketika

view,
lagi,

“dilakoekan

pers-inter

Soeshima menerangkan
bahwa Pemerintah akan

mengoeroes

segala

Olympiade

terseboet,

mainan

keperloean

djika per

itos dilakoekan di Tokio

Maka oleh karena hal ini tidak demikian halnja. orang me
nganggap keadaan jg baik sekali.
»Menilik atas ketentoean ter
hadap Permainan
ana:

pin1 #7

GD
tu 2 Ye

5

ab saltag. Mani
ka saja telah melakoskanrensi

dengan

premier

Konoye,

II

minister Osroesan Loear Negeri,
ja'ni Ugaki minister Oeroesan Os
ang, ja'ni Ikeda dan minister Oe
roesan Pergoeroean, ja'ni

MAAK-ALA.
DP 0

omah Adu

Araki,

ol

tetapi saja soedah menetapkan ke
lam

tahoen

itoe tidak

dida

1940,

Kepsetoesan saja ini hanjalah
bersandar kepada boekti boek
ti, bahwa permainan ini tidak
moedah

sekali

diadakan,

karena

i

Anggoer

jat ini, kini haroes
nangkan dahoeloe.

MOLENVLIET

karena

Whie

Firma

disenang-se

dal

ada

113

4 botol

Seng

,,Ijap DEWA"

Tjap

DEWA

OOST

73

BATAVIA-CENTRUM.

berdasar kepada

hal ini, hanjalab saja sendiri jang
bertanggoeng djawab masing ma

sing kepada International Olymu-

pisch Comite, Olympiseh Orga
nisatie Comite di Tokio dar Pemerintah, maka saja telah meng
ambil kepoetoesan oentoek mele
takkan djabatan saja“ demikian
lah kata Soeshima itoe,

Lebih landjoet Soeshima mem
pertegoehkan atas boekti boekti,
bahwa Pemerintah beloem mela

koekan

t

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 (zwakl| lekas minoem

pertama kali kebanjakan dari pe
moeda pemoeda kita haroes pergi
ketempat peperangan dan kedoea
kalinja, oleh karena segenap ra”
Oleh

ag

og ajadi saWOrOL .

4 Kaka Ya

poetoEsan saja, oentoek mengada

kan Olympiade

ke

Kn

Pama

pembitjaraanpja terlebih

dahoelve dengan Amateur Athle
tiek Bond
dan poela dengan
Gemeenteraad di Tokio, sebeloem
Pemerintah ini mengoemoemkan

Stand
Nama

club

main

Competitie

PERSIB

menang

seri

kalah

1
1

-—
—

kelas

1

d.v.

d.t.

punt

rata-rata

7
7

1
4

17
3

1,75
1,50

5

6

1,50

4
2
2

1,33
1,—
0,66

1 Molto
2 SIAP

4
2

3
1

3 Soenda

4

2

3

—

2

m0

5 Diana
6 Merapi
7 Singgalang

3
2
3

4

st

2
1
1

san
sm
5

1
1
2

5
2
3
3
610

6

10

9 Smeroe

3

—

—

3

4

TT.

40PI

8 RAN

10 REA

4

3

—

8

1

—

9

3

2

apabila nanti kita insjaf akan ke mengkin mendjadi milik kita karena
V.V.S,
Mioeng
boetoehan demikian roepa soedah ba toeboeh serta lain laia anggauta ba
Kiling
Salbini
kepoetoesannja
oentoek
tidak
| yang tentoe semangat gerak badan di dan memang tak moengkin menoetoe
Didi
Haroen
Moegeni
mengadakan
permainan Olym-"
kalangan kita akan semakin akan ber pi sjarat sjar t goena mereboet titel
Moestar
Salam
Napi
M
Donker
M Hasim
piade itoe,
| tambah tebal.
Iterseboet. Lagi poela boekan djoega ke
— Moelai dari ketjil seharoesnja sianak inginan kita oentoek mendjadi profes
— bekal manoesia dewasa —ditoendjoek sional dikemoedian hari, boekan, bah
Soepandi
Jachja
kan akan keboetoehan tsb. Oleh karena kan mengandoeng toedjoean lain, Ke
Soerjadi
Karsena
Haroen
hanja dengan djalan menoenJjoekkan hendak kita sebagai toedjoean meng
Darsan
8Soehardja
Eitong
perihal goena serta keboetoehan sport giatkan semangat sport adalah sekedar
S.I.M. P. AI. VELO MENTENG
Roesmin
A, Asegaff
pada doenia kanak-kanak dari pada mendjoendjoeng deradjat bangsa. Ini
Hidajat
itoepoen terbangoenkan kepandoe lah seharoesnja kita ingat ingat, inilah V. NS, —— S.V.NALD.A.
3—0 S.V.N.LA.D,A,
an. padvinderij.
dasar sport kita.
Menteng
Tangerang
— Nama kepandoean serta nama Lord
Sebagai penoetoep kata kita oelangi: |
Begitoe pertandingan dimoelai, kita
Baden Powell tentoe tak akan sport adalah keboetoehan hidoep be
Pada hari Minggoe jl, dilapangan lihst VVS, selakoe toean roemah ba
moengkin terpisah satoe lain karena laka!
terseboet diatas telah dilakookan
per njak menjerang, dan baroe sadja ber
tandingan antara kesebelasan V V'S. djalan kira kira 3 menit telah terbit
PN
jang terkenal tanggoek kekeeatannja scrimage hebat dimoeka doel TangePersepakragaan di Madjenang
contra SV NADA. dari Tangerang. rang jang mana oleh Salam di depoMembetoelkan kesalahan
Corr. , Tricentra“ menoelis:
Dengan mendapat koendjoengan ba peer kedjala moesoeh, stand menoen
Pada ,,Doenia Sport“ tertanggal 12
Atas initiatiefnja jth toean |R Soe injak penonton tak koerang dari 2000 djoek 1—0 boeat VVS,
Juli jl, penoelis ,HAR“ membentang bandi Mantri Politie di Madjenang, orang, Tidak heran agaknja djika per
Mendapat kekalahan tsb, Tangerang
kan oeraian perihal , Menoeroet mah kini di Madjenang
sedang hiboek hatian jang sebesar itoe karena masing agaknja timboel semangat dan atoer
kota kampioen doenia boksen“. Seba mengatoer memperbaiki perkoempoe masing ingin menjaksikan betapa ke serangan membalas, tetapi begitoe se
gai achir perbintjangan telah diterakan lan perkoempoelan sepakraga jg ada di koeatan elftal V VS. jang beloem rangan Tangerang tiba kefihak moesveh
soeatoe kalimat jang berboenji:
sekitar Madjenang. Oleh beliau seka pernah kalah didalam beberapa
per kerapkali dengan moedah oleh achter
Soal inilah perloe diantjam
se rang sedang dirantjang goena meroe tandingan, Djam 5.10 menit baroe per hoede VVS beberapa serangan tsb, di
Hg bagai soeatoe djalan oentoek mendapat pakan seboeah bond jg koeat. Antara
tandingan dimoelai dibawah pimpinan retour poelang, Kita haroes akoei bah
“kemenangan ,. . . dsb. Soedah
ba mana nanti boelan moeka akan diada Referee Saoemin, karena elftal Tange wa VVS lebih tanggoeh dari moesoeh
- rang tentoe porkataan itoe salah zst, ikan pertandingan pertandingan, jang rang ada telat sedikit sampainja.
nja.
dan seharoesnja: Soal inilah perloe hasilnja goena menjokong Asib enz:
Salon kali terdjadi serangan hebat
.... dsb, Dengan ini Maksoed tsb diatas moedah moedahan
Dibawan ini kami terakan pasangan kebentengan Tangerang dan bola telah
telah dibetoelkan dan maaf !
poela bersarang, tetapi tidak disahkan
suscesg,
nja dari kedoea belah fihak.

Ai tjamkan-..

Lg

ji
Hk ph TNO

dah, bahwa Italia mendjadi djoeara diantara segala bangsa.

Dari Tokio diwartakan: Berhoe

boeng dengan boekti boekti, jang

Be

, HAR“

| Sebagaimane beberapa hari berselang djasa beliau ada bagitos besar, sehingga
— menampak oeraian perganda P.S.SI, kalangan manapven senantiasa mem
| perihal peniodjauan ,Sewindoe jang beri kehormatan besar pada bapa kelaloe“ tentang doenia gerakan badan pandoean tadi.
dikalangan internasional maka boeat | Kepandoean adalah soeatoe djalan
sekian kalinja bagi kita teranglah sos oentoek merapatkan tali perhosboengan
Hongaria

Wadjib diperhatiken

TENTANG SO'AL OLYMPIADB DI DJEPANG
Oleb:

doenia, sedangkan

Terbit tiap tiap hari Selasa

PON

Toedjoean sport

-

19 Juli 1938

AKNAa
"ND.

Ea

8

7

—

6

2

0,50

—

6

oleh referee karena

1,50

1 —

—

- —

kedoedoekan VVS

ada offside lebih doeloe, tetapi berkat
pengoelangan

kan

serangan

mereka

poela

seketika dilakoe

kefihak Tange

rang telah terdjadi freokick, oleh refree
dioendjoek 12 pas (penaliy) dan oleh
M. Donker diambil dengan pelahan
serta tidak didjaga oleh Hidajat stand
mendjadi 2—0 bagi VVS, Kemoedian
diadakan rust (toeroen minoem),
Bahwa bahagian kedoea tetap keada

an

SVNADA

dikoentji

teroes

mene

roes oleh VVS, selakoe penoetoep per
tandingan kembali Tangerang kema

soekan poela dari djasa Napi, scoring
board berkesoedahan 3—0 boeat VVS,
Verslaggever.
aj!

Doenia

:

PERSIB.

Berhoeboeng dengan lekas datangnja districtwedstryden PSSI, kemaren
malam
Madjelis
PERSIB soedah

Soesoenan Pemain
mengadakan
rapat

dengan pemain-pemainnja, jang dapat
perhatian tjoekoep dari spolers.

Dizmbilnja kepeetoesan,
moelai
Minggoe moeka diadakan trainen pagi,
dengan matjam atlethiek, dan segala
ig Pan
dengan permainan
bal.

Meras mm

10 tahoen, maka

kalau soedah me-

ngan 4 voorhoede,

Hoofdcomite terdiri

PARA

Nana

Wachidi, center voor PERSIB dimain |
kan sabagai kanan loear. Djaja, jang
Ta
sanja main barisau tengah, ini ka

“dimainkan sebagai kiri dalam, Sa
calaltoe waktoe, Soeleman, kanan loear

A.Kadaroesman, D

eempatnja bisa loloskan kawan kawan
jang

satoe ten

san RAN jang sama mendesak keting

galan, Mesa teroes lari sendirian, dan
dari dekatan goal jang kedoea boeat

bantoe
moean

| Molto ditjetaknja. Sampai boebaran
RAN tidak dapat membalas.

moelai

djadi No. 1 nja.

1) PERTANDINGAN PEMBOEKAAN |
Vv

BOND

tahoei, bahwa sekarang ini disekitarnja

Tengah,

sama sekali tidak bangoenkan
Dn

didjoeroe

dari

sebelah

Bond

Soedia

Dia

—.

di

Oedi

Eadang

Djoenaha
H. Alexa

— Noenoeng

Konendar

Ana
Aan

Djahir Soekanda Tolib
Soepena
Tjemat
Saleh

Toha
Arie
Belling
Soekardi

Doel
Pasangan

Ster:

Pertandingan ini tidak dapat perha
mengadakan pertandingan jg pertama
tian setjoekoepnja, boleh djadi karena
bertempat
dilapangan
bond,
jaitoe
di
dari fihaknja
ramainja petasan Jaarbeurs, boleh dja
I ssring-sering Laan Tegalan, Kebon Kosong.
di djoega karena reclamenja koerang
Jang
mendapat
giliran
oentoek
ber
| ba
Soenda, hanja
menarik, Keadaan oedara amat menje
— tembakan-tembakan jg tanding pada hari itoe doea anggauta nan
: au dipimpin oleh
senantiasa diretour oleh dari OSPI, jaitoe vv Mesman Schuliz
".g Wasit, jg ma |
senantiasa

me

contra vv JSO.

io

Dengan mendapat perhatian jangsa ki

jellai pada djam

4,45 dengan

taik pimpinannja.

begitoe

didahoe|

barisan SIAP teroes meng

loei dengan pidato dari wakil ketoea grebeg, sedang barisan dari Bogor be
sedar roepanja.
Pertandingan
ilBond, jang sarinja ta'lain dan ta'boe loem
nampaknja
slap.
dan
grebegan
dari
kan, hanja oentozsk , mendapatkan tali

@ persaudaraan antara kita sama kita.“ SIAP selamanja kandas sama back.
- | Diberikan sedikit injectie tentang ke
Konendar center voor SIAP, meski
Isportivan didalam sepak raga dsb. nja.

poen mainnja

dengan

majp 2 orang

jang

dan

kortapel,

— Djalannja pertandingan adalah seba sering kasih makanan jang baik baik,
menggoenakan
kawannja tidak bisa
,|gai berikoet :
Baroe sadja koelit boendar digelin kesempstannja. Tidak heran, karena
li pada tem: |dingkan, kelihatanlah bahwa kedoea dalam kalangan voorhoede Siap ikoet

OPI bisa mele belah pihak sama sama actief sekali.
Bola dikirim hilir moedik. Kedoea pi
vegan, voorhoede OPI
jg manis

permainan

enghabisan bisa ma bak melihatkan
dan sportief.

djadi 3—1 sampai

:

nga

2

ar das

Pe P3

2

. Lama kelamaan ternjata, bahwa JSO

ada dipihak jang lebih oenggoel dari
pada

1

lawannja.

— Terboektilah dengan goal jg pertama

25 Soenda III—REA Ill stand 2—0

Fihak

koerang

trainen.

mainuja makin

Bogor

lama

biasa
'makin baik, dan Tolib sebagai
nja pada itoe sore mainnja amat baik,

Kalau kawan kawannja Tolib mengerti,
beloem tentoe siap bisa mengalahkan,
atau bikin gelijk spel.

Tolib, jang selamanja tidak terlepas
Tjg diboeat oleh JSO. Terlahirnja goal
dari pendjagaan barisan belakang SIAP
»
“ini,
jaitoe
dengan
djalan
voorzst
jang
2—0
Istand
MOLTOI—RAN
djitoe oleh sajap kiri, didapat oleh itoe sore soedah masoekkan kedoes
—.. Sebeloemnja pertandingan “kelas |! centervoor dari JSO dan dengan tidak 'gosl dirambangnja SIAP,

0.

dimoelai, dimainkan terlebih dahoeloe

Kesebelasan

|.

kelas Ill.

Pertandingan

ajal lagi bola dimasoekan kedalam djala.
- Oleh karena goal ini, ternjata pemain

kelas III ini nampaknja baik djoega, (pemain dari Meswman habis harapau,
eno
adiahon Kan yah koerang dan permainan merekamendjadi katjau
ak REA pech sekali, karena tem
| Terlebih poela sangat disesalkan di
bakantembakan dari dekat jg soedah | sini, jaag pendjaga bentengan dari
Mesman, entah apa sebabnja menda
| tidak ketangkap sama kepernja, bal pat blessure dibagian tangannja sehing
djatoeh disisinja tiang goal.”
ga haroes digantikan oleh lain speler.
- Digantinja keeper Mesman, ternjata
- begitoe dipergoenakan. (Memang begi
'melemabkan
perhimpoenan
mereka.
. toe seharoesnja, perma'nan bal banja
.
dapat
sekali JOS
moedah
Dengan
. Gihitoeng dengan masoeknja goal di mentjitak 3 goal bertoeroet toeroet.

fihak lawan jang ditoedjoe Corr)

2... Behabisnja

pertandingan kelas III,

— dimoelailah pertandingan kelas I.

2.

MOLTO,

kampiosn PERSIB soedah

. moelai toeroen sampai No 3, kalau
:
alam pertandingan ini kalah, maka

gharapan djadi kampiocen lagi se

Ps Ster dari

Bogor soodah berhadapan

'petitie kelas II, antaranja Ps Soenda—

Sampai pauze stand 1-0 boeat SIAP.

Sehabisnja pauzs stand beroebah djadi
2—0. Meskipoen begitoe barisan Bogor
tidak habis pengharapan, kerdjanja
teroes-teroesan actief. Barisan
SIAP
sebaliknja, karena mempoenjai voor-

sprong
2, dan waktoenja tinggal sedi

kit, roepa-roepanja koerang hati-hati.
'Begitoe Tolib dapat kiriman bal dari
'kawannja, tidak selempang lagi kasih

loet oleh barisan

pimpin oleh Tolib,

moeka

Bsger jg

jg berhasil

di

baik.

Satoe plaatsbal jz bagoes bikin geme
tarnja

rambang

SIAP

boeat

kedoea

kalinja, stand beroebah 2-2 sampai
Ps Reajg berkesoedahan dengan I—1. boebaran.
Competitie ini boeat Ps Soenda jalah
'ig paling tjelaka, karena fihak lawan
Kanan dalam Molto dapat bola lagi, nja hanja main dengan 9 orang, dan
Lana sama kanan loear, dari sini stand hanja 1—1
SPORT MEN???
Sebeloemnja pauz3, stand 1—0 boeat |
iplentoengkan ke canter voor, |
Boeat Tennis-Badminton rackets
ditendang ke goal, sajang Soenda, danpermainannja boleh djoega. || dan laen2 keperloean SPORT.
B:berapa kans oleh Ood Koesnadi, |
2 aa
alam Molto dapat bola, ka sebagai leider voorhoede Soenda eoejl Besnaren sama toekang jang
a kiri dalam. Bil dikemba 'dah diboeang pertjoema. Dari serisg | |... banjak pengalamannja
2 sihkan
s dibawa lari, satoe temba Inja kasih grebegan, soeatoe waktoe|
likan, te
Radio Philips dan Erres
:
djitoe oleh kanan dalam di barisan moeka REA bisa lepaskan dari
Pembajaran dengan ringan.
| kirimkan, tetapi melajang keatas lat koeroengan, dan kanan dalam REA jg |:
Keterangan
pada:
0... Kanan loear Molto dapat bola, te #jepat larinja teroes bawa lari bal, dan:
0 roes, lari tosroet pinggir, kirimkan sa dari dekatan satoe tembakan soedah . W. IMONG. Sporthandel Djati2. toe tembakan, tetapi diretour oleh back bikin melongonja keeper Sbe ida.Seha |
baroe t/o N.I.M.V,A, (Naast te-

“RAN Keeperuja iuloopen, diloear beck 'bisnja pertandingan competitie, baroe

|

bal dipsgang, wasit boenjikan 'barisan

ploeitnja, tanda handebal,

bisa keloear seba

kekoeatiran difihak Setia.

Tetapi oen

dipertoendjoekkan oleh Ster
itoe, ialah kotjok-djamblang

di sore
dengan

short passing jang tidak membawa ha
sil jg diinginkan.
Tjatjat jang kita tjatat dari Setia

djalaunja permainan sore itoe, memang
tidak moestahil. Kita tjatat enam kali
beroentoen diwaktoe permoelaan dari

itoe diantara pemain pemainnja satoe

dikalangan sport jang

tidak

beberapa

membawa

tidak diingini,

dengan lainnja soeka saling menjalah
kan diwaktoe bermain, sehingga pe
permainan terdjadi serangan-serangan ngar pehnja mengbilangkan kegembira
jang berbahaja didepan benteng Ster, an dan semangat oentoek bermain de
akan tetapi dari sekian banjaknja ke ngan soenggoeh soenggoeh' jg achirnja
sempatan2—djoega sesoedahnja pauzs membawakan keroegian kepada 'fihak
tidak ada jang membawa hasil oentoek nja, Sebetoelaja hal ini adalah mendja
barisannja Setia. lai disebabkan keti di kewadjibannja jang mendjadi Cap
adaannja toekang tembak jang produc tain, moedah moedahan mendjadi per
tief dan kekoerangan kepertjajaan pa batian oentoek kedoea belah fihak.
da diri sendiri, disaat
jang porloe.
Andalas — Malay Club 5—1
Djoestros Ster diwaktee
permoelaan
Hari
Saptoenja telah dilangsoengkan
dibarisan depannja adalah bermain de
pertandingan
oentoek doea kalinja, ja
ngan lemah sekali, hanja barisan be
lah
jang
mendapat
kemenangan dalam
lakangnja jang kita tjatat backstel Sa
ridi dan Sohip adalah meroepakan soea ini pertandingan, besok harinja toeroet
toe benteng jang tegoeh sekali, apa bermain lagi oentoek pertandingan fi
Jagi Saridi dengan permainannja jang nale. Sajang pertandingan ini koerang
kalm dapat menolak segala serangan menjenangkan bagi jg tidak menerima
dari fihak lawannja dengan moedab, salah, karena banjak sekali fluit ber
Kelemahan ini adalah soeatoe penjakit boenji jg tidak mestinja seperti offside,
akibat

jang

djarang

Berhadapan dengan lawan bagaimana
poen djoega, lemah atau koeat sebe
toelaja-haroes bermain dengan sekoeat lihatkan
Ikoeatnja,

lebih

besar

kemenangan,

freekick, diambil hoekoeman

terlalee keras.
Permainan berdjalan dengan keras
dan sportief, masing masing memper
hoede

gelap,

ketjakapannja,

MC,

ini waktoe

beberapa

hanja

dalam

kali madjoe

Voor-

bintang

dan me

ngirimkan tembakan, hingga pertandi
dan kanannja, (Latoep dan Halimi,) ngan boebaran terpaksa menerima ke
selaloe melajang didepan doel Setia. kalahan dengan 5—1.
Pasangan dari kedosa fihak seperti :
tetapi goal beloem djoega bisa dila
hirkan. Satoe waktoe Soeharna hendak Andalas
Baharoeddia
menfjoba lari sendirian membawa bo
Nizar
A. Gani
la akan memetjahkan pendjazaannja
Anwar
Djainin
WMachmoed
barisan belakangnja Poetih-Merah dan
dengan keadaan jang soesah dan tjer M.Arief Nasir Hamid Noeratja Oesman
diknja ia soedah bisa djebak Sjaklan
didalam garis jang berbahaja oentoek A. Rachman
Moedjitaba
Ali
memboeat soeatoe perlanggaran jang
Oedit
Moehajar
Imam
tidak terlepas dari hoekoemannja Wa
Saleh
Idris
sit Moesa. Soetedjo sebagai algodjonja
Daoed
M, Noer
dari pinalty ini memaksa Bendoel me
Djoeni
njerahkan bentengnja dengan dimasoe M. Club
ki I goal oentoek Poetih Hitam dan
Difihak Andalas bagian achterhoetidak lama fluitoja wasit berboenji de dan voorhoede ini waktoe sangat
tenda pauze,
oeletnja, meskipoen serangan serangan
Adapoen soesoenan kesebelasannja dari M, Club sangat hebatnja, Nisar
dari kedoeabelah fihak seperti berikoet: dan Gani pendjaga benteng Andalas,
STER
tidak moedah diliwati, sampai diwak
Hary Ali
toe pauzs stand 3—1 oentoek kemeM Saridi M Sohip
nangan Andalas.
Ophir Moestari Dodo
Dalam bagian kedoea permainan ke
Soeharna
Soetedjo
Sarim
doeanja lebih rapih, goal jang ke 4
Halimi
Latoep boeat Andalas disoesoel oleh Hamid,
Voorzet jang djitoe2 dari sajap kiri

jang tidak barapa lama M, Club djoe

Ismaji

Soewarni

Soekarman
Arnesius Maris
Hidajat Iljas Soewarno
Sjahlan Noerdin

ga dapat bagian menjerang, beberapa
kali Oedit dan Ali mengirimkan pe-

lornja.
Sajang

tidak

P
ada hasilnja. hingga

bolanja berbalik lagi kefihbak M. Club,

Bendoel

Waktoe Djainin dapat bola dikasih
SETIA
tendangan
jg djitoe masoek didjoeroe.
Dalam babakan kedosa dari pertan kan kepada Hamid teroes bolanja di
- Stand beroebah djadi (2-1. Dari se dingan ini tidak banjak jang penting giring oleh semoea Voorhoede, dan.
Sampai ploeit pandjang diboenjikan, karang Bogor selaloe mengganggos ba oentoek ditjatat. Kesempatan2 oentoek bisa djoega loloskan dari djagaan Djoe
Istand tidak berobah 4—0 oentosk ke risan barisau belakang : SIAP,
dan menjitak goals bagi kedoea fihak boe ni, sampai stand berobah djadi 5 — 1.
Voerhoede
M. Club tidak djoega
3
menangan vv JSO.
voorhoede SIAP kehabisan tenaga. Di kan sedikit, diantaranja difihak Setia,
dengan
solo
ren
dari
Soekarman
jang
paetoes
pengharapannja
teroes mem
| Seroean kita, vv Mesman djangan antaranja 5 orang voorh. SIAP jang
terkenal
kentjarg
larinja,
akan
tetapi
bikin
serangan2
jang
berbabaja,
tapi
lah berketjil hati: Next time better!!! masih setief bekerdjanja tinggal Aan
bari
tembakannja
adalah
kepada
penonton,
soedah
geiap,
soedah
waktoerja,
SO
111i Sal (dan Ana sadja.
fluit berboenji stand tetap
begitoe djoega kans jang didapat oleh boebaran,
SIAP — Ster (Bogor) 2 — 2
Waktoe tinggal L atau 2 menit lagi Soewarni oentoek mendobrakkan beu- 5 —1 centoek kemenangan Andalas.
. Pada hari Minggoe, sambil excursie kembali barisan belakang 'dibikin ka

ildengan Ps SIAP. Sebeloemnja kedoea
in |barisan itoe main, maka dimadjoekan
terlebih dahoeloe pertandingan com-

$ — gebisi

Setia soedah

ploeit adalah lebih baik,

"wasit memboenjikan

ngat memoeaskan, pertandingan dimo:

toek kemenangan dikalangan sepak ra
ga dilapang hidjau itoe, ialah berdjadi
nja dengan sedikit atau banjaknja goals jang ditjitak, Tjara permainan jg

sekali,

Satoe kesoedahan centvek kemenangannja dipihak Setia menoeroet

Ps. SIAP:

Oentoek Sport Pemoeda Indo-

nesia dir ngkaskan mendjadi Bond
»OSPI“ pada hari Minggoe jbl. telah

OPI, jang di

anpja

telah dij

seboseah Bond Voetbal
kampoeng jang-ada di

semoea

rnja rambang OPI. Djakarta,

Kramat

akan

sedikit

lawannja,
walaupoen dengan sosatoe
kemenangan jang tipis sekali,

Enang

contra

vv JS.O.
Sebagaimana pembatja telah menge

'Ikampoeng

dan

Poelo Pi:en.
Perhatian penonton

gai ,Djoeara“. ini kali mereka didalam
|ronde pertama soedah terpoekoel oleh

djam 7,30 malam.

Pasangan

,0.5.P.1”

Mesman Schuliz

Goeroeweg

Ster adalah difihak jang lebih oeng
goel dari pada lawannja,
Kotjokan
dan tjaranja membagi bola (samenspel) soenggoeh bagoes diperlihatkan
nja, sehingga tidak djarang memboeat

kalau diwaktos mereboet piala , Hindia

pembantoenja tadi. Perte
itoe akan di adakan di

satoean

seboeah piala
terseboet.

Baroe“

Kosarie.

Clubgebouw ,Boedi Banten“ Per

Molto menang 2—0 sama RAN, ma
di ka sampai pada ini saat, Molto tetap

DARI

Wazal, A.

Goena kesempoernaan organisasi, maka besok hari Rebo, djatob
malam Kemis tg. 20/21 boelan
ini akan diadakan pertemoean
antara Hoofi-Comite dan pem

keras pada Moesa. Bari

5-2

tsb soedah disediakan
oentoek pertandingan?

Kemaren hari Djoem'at jbl telah di
langsoengkan pertandingan jg pertama
antara Ster — Setia digelanggang VIJ

Halim, Panangian Harahap, Arbi,

'MOLTO jang mendjadi barisan tengah
dangan

atas tt.

Soekarman, A, Wahab,

1-0

5-1

Oentoek memperingati dan meng- tengnja Ster, tidak dipergoenakan se
hormat Ps Karoekoenau soedah 5 th bagaimana moestinja, karena selaloe
berdirinja, maka oleh perkoempoelan kesamping dan kepada penonton,

Prawirosoedarmo sebagai
ketoea, Soekardi selakoe penjoerat
dan Firdaus sebagai Bendahari.
Jang diminta bantoeannja oleh
hoofdeomite tsb. ialah tt: Mr, Soerjadi, Mr. Moh, Sjah, M. Tabrani,
R. Soeratno, Patah, Achmad Sjah

| Boleh djadi disebabkan banjak per
an tempat pemain pemainnja.

: nja dari gerebegan, kirimkan

STER - SETIA
ANDALAS-MALAY CLUB
STER-ANDALAS

IL P9a UHapang.

SIAP

—

STER

keloear

di

gelfabriek

ATLAS

Batavia-C,)

ena ls

ampai main setengah lapang,

berdirinja

tihoen

Er

isnja pauze, MOLTO teross|

5

Soedah

2

mp3i pauz3, stand 1—0 boeat MOL

telah melantik

seboeahi badan Komite Perajaan,
Diniaikan, soepaja perajaan
itoe diadakan nanti pada partengahan boelan
$ ptember 1933 ,
jf | misalnja beroepa
mengadakan
pertandingan loear biasa, per
toendjoekan dlinja jang selaras
dengan hari peringatan tsb.

Wana”

pengoeroes VIJ

AN, effect, teroes masoek.

AN

bal djatoeh diperoet

dengan tjoekoep

VIJ

PIR

Berhoeboeng

oesianja

PA ai

kakinja, bal|

diterima de|

oa ruikaaa “e

dengan

dalam,

Pertandingan oentoek mereboet piala Ps. Karoekoenan

“VIJ 10 tahoen

se|

-

Mean

kang. Center voor |

-.

£ SAN

di algodjonja, (| —

nkan, meliwati

Panen MENEETATIA
ea vena Dee LAN ea natatie
ngan

N.LA.T.W.U. — SCHOLEN

(Gouvernements
a.

le

b.

2e
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Ardjoenaschool

Tjidengweg Oost 15 Batavia-Centrum
Ardjoenaschool

Baloeweiweg Meester-Cornelis
Javaans
Ardjoenaschool

Landstaal :

C..

3e

d.

4e

Salemba

e.
f

en Maleis

No. 33 Batavia-Centrum

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

:

Petodjo Ilir Gang II Batavia-Centrum

Ardjoena

Muloschool

Batoetoelisweg No, 57 Batavia-Centrum
Alle Niatwuscholen verzekeren U van kindertoelage.
Aanmeldingan

van

nieuwe

leerlingen

Juni bij de Hoofden van 7.30 u—1

u.

gedurende

de

maand

3
7

MISA BIA

| | Kemana anak toean hendak dimasoekkan sekolah ?
uga

Nan

2 ”

1

E."

00

Si
Bi

“2.212

“at

n

? Sa

8 0,50

ai

3

520-020

Sem

Hj)

12
22
2

F1Mer

kh

1.4.1k

Oentoek

Nana

It

LA

PA

Sikap

5—0 cen-

RUN US

Ta Badminton

terseboet

5—0 oentoek

.. IAnoman2 — Smash 3

at di baan,

Ha

e

:

keperloeannja

Prinsenlaan

$

:

tinggal djaoeh dari Betawi,

bertempat

moerid2 jang walinja

dan

peladjaran

dengan

ditambah

serta

peladjaran
:

dengan

sama

diatas,

terseboet

didasarkan

dengan

oemoem,

terangkan

Frobelschool

disini, bahwa
jang

orang2 toea moerid

mendjabat

pekerdjaan

sekolah

atau minta

keterangan

dari sekolah2 Moehammadijah

di Goepernemen,

jang lebih sempoerna,

sekolahnja masing2, atau dengan Pengoeroes, adres:

pertandi

bisa

memperoleh

bisa

berhoeboengan

Kramat No. 97 — Batavia-Centrnm,

Wassalam,

an
Temat
“3

eteranen Badminton Double,

“bang Be

kami

diatas-ketjoeali

dengan Kepala

an mengadakan pertandi- |

artinja ...|

No. 49 Batavia-C.

5 Akan memasoekkan

les, maka kelak pada tgl.
jang akan datang, moelai |
7 pagi, Badminton Bond

- Epembatja2nja)

di Kramat

PAN pan

Batavia

oleh hasil2 dari

S,

KINDERTOELAGE.

:

toek Smash

Bond

M.

mentjoekoepi

: Djoega perloe

Minggoe 10 Juli 1938.

— Sikap 4

A.

G3

ada disediakan internaat (pondokan).

|“ Kesoedahan pertandingan pada bari|
Sehat 4

No, 49 Batavia-C.

pendidikan Agama Islam.
PA.

pi
Pesentocan Badminton Indonesia
. (PERBI) Djakarta.

:

di Kramat

jang diberikan disekolahrsekolah

ak
1, —

X0

TX

KA

K.

BEA

10,33

YA

L

:

0493

“1.619

H.

Hal pengadjaran jang diberikan disekolahrsekolah
:
ai La

aa
,.

2

Mr.-Cornelis.

MOP'ALLIMIN-MOE'ALLIMAAT di Kramat No. 5 Batavia-Centrum.

#

100|

067

41812

2

di Kramat No. 49 Batavia-C.

MULO

F3

15 523 2

“2

2

FROBELSCHOOL di Kramat No. 97 Batavia-C,

EH

--

312

— 3 —
Hr

:

di Vliegveldlaan 21 Batavia-C.

FROBELSCHOOL di Kerkstraat No' 49

: 21

6 9033|

121

Na

FROBELSCHOOL

5

5

2

Batavia-C.

(Kemajoran)

21

:
di Drossaersweg No. 173 Tamansari Batavia-C.

H.LS.

:

Bl

aa

en

Ne

5

HIS. di Kerkstraat No. 49 Mr, Cornelis.

3

“4222 9110501
1.5.5 0501
2 0ah
Nb Me

:

i

|

sekolah

beberapa

menjediakan

di Kramat No. 97 Batavia-C,

HLS.

2En

:

: T

ini:

di VliegveldIaan

H.LS,

2

2

ag

...

2g

dibawah

Tn

Bi

aa

Kana CO

sebagai terseboet

£

14 0.40|

adu

: 2

#

F

.

Betawi

Tjabang

Moehammadijah

na

2

2

"3

E

|

212130401

28

ae

0

0s

.10

-

Perserikatan

“

“5080|

AA
55

2 EA

18,|

Pengoeroes

Moehammadijah
Tjabang Betawi
Bahagian Pengadjaran.

,

re

ati Orangorang
jang beroesia lebih dari
| Maj30 tahoen dan jang tidak memain di
competitie dari

Ppsda tgl

ini haroes|

1. Hr. Handojo — Hr, Moetallip
ja Kweo.3—6, 3—6|
» Karto
di Inheemsche
“Dr na
“1... Ficoalu—
Patoekasan

» Tan6—5,0—6, 46

» Made

10 Juli 1938 di Inheem.|

lakoekan selaatlsatnja tgl 19 Juli, (cche tennisbaan Pamekasan telah di|3. » Misbach—
» HasaotII
6 sore dikantor BBB, Prin adakan pertandingan tennis Pame-|
.djam
Ikasan—Soemenep jang kedoea

200.

etawi

, Tee
, Tan Sing Hwie

-

aa

Gobsa.

gn

Koper

car, b aa
Ost aras

Oli

4

Ia Doela pengharapan be
Meng eonechapa Kho Sin

Sebagai

Ne

pi

kali,

k diberi

aa
Mn
ai
Bj

»Sinar“ —
Molenvliet

bi

Ta

ai

mai

an

4

sekarang
mem|
“beriPertandingau
keoentoenganjangkepada
Soemenep|6
7 — 4
jaitoe dengan kemenangan
Perhatiav, djoega dari autoriteiten,

,Soeka"
Pedjambon

ar
Pada malam Minggoe tg 16 Juli 38 memceaskan.
Setelah
dipermainkan
beberapa par
“Idi Molenvliet telah dilangsoengkan per
tijan
lalee
diadakan
permainan
demon
Itandingan Badminton sebagai persaha | stratie oleh djago djago tennis dari Eu
“Ibatan antara kedoea club tsb diatas.

Te

Memang sedari berdirinja Sport Ve

Ikeeniging Badminton SOEKA

ini bari boleh naik

(Sport

ropeesche tennisclub Pamekasan, jai
toe tt. Ir, Dekker dan Doorenbos.

' Permainan toean Ir. Dekker mena
melihat, menjenang

'Oentoek Kesehatan Anggauta), banjak rik perhatian jg

sekali perkoempoelan2 jang hendak kan dan mendjadi pertjontoan,
meminangnja, sebab djika kita melihat — Dari pemain2 Soemenep
dj
Ka jon permainannja Soeka itos boleh njak jang menarik perhatian, sebagai
— Idikata menjenangkan bagi penonton. toean Moetalip dan lainnja. Pada si
ang hari ini diadakan perdjamoean di

,

Broto

»

" Kart

Setiawan

Nawawi

1—6,

3—

"en

15|ga bagi psnonton.

| Sesoedah Sits 5 habis, adalah oensk kemenangan ,Soeka"

dengan ,Si

Kesoedahan

permainan

sebagai

Menoedjoe ke Malaka
Pertandingan2 tennis

diSingapoer.

edahan sadja ,Soeka" ini

:

Sebagaimana terdahoeloe diwartakan,

jang akan datang Team Indonesia jang

terdiri atas toean Samboedjo Hoerip,
toean Tjan Thwan Tjay, toean Bryan,
toean
Djiem

TB

Gobte dan
toean Liem Yoe
akan dikirimkan oleh
ANIL

ke Singapoer oentoek melakoekan

landenwedstriji

episil disana,

J

|bisa

memperta

ciselnja. —
:

a mengatser dan

“1

sajang sekali , Soeka“ beloem
an namanja di Bond, sebab

permainan
ler Soeka

permai
soedah

Badminton |

0 — 6,

2. , Made Garia — , Moetallip

2—6

6—5, 2—6,0—6
3. , Doelsirat — , Tee Ping Hwie
4--6, 3— 02, toean Tee tidak

dapat meneroeskan

4. , Soelaiman — , Setiawan

Goal, 03

5,.,

pertama:

Hasan

I—

, Moenir

Samboedjo

Bingel kedo ca:
Tjan Thwan
Tjay.
Double:
Bryan-Gobee
dan 're

serve Lien Yoe Djiem
Bryan adalah seorang kapten dari
team Indonesia ini.
Kelak pada tg 26 dan 28 Juli jad
akan dimainkan 4enkelspelen dan pa
da tg 27 Juli 1 dubbelspel. Partij ini
akan terdiri atas
three long sets“,

Menjamboeng

tandingan

6 — 0, 6—2

PngSin
Kho

:

:

jan

ata
Oei

kini tidak mengherankan djoega, dji
ka oefenpartijan pertama itoe akan di

ini,

“the

best

tentang
maka

bahwa

out

of

berita2 per

dapatlah

orang

pemain2 Indone

kesempatan

koekan kelak pada
hingga pada tanggal

karena

djoega

oen

tanggal 29 Juli
1 Augustus. Di

dalam pertandingan ini Samboedjo
Hoerip dan Lien Yoe Djiem akan
mempertoendjoekkan permainannja di
dalam enkelspel, Samboedjo dengan
|Gobte didalam dubbelspel (Bryan ti
dak bisa mengikoet didalam pertandi
ngan2 ini) dan Lien Yoe Djiem dan
Tjan Thway
Tjay
didalam dub
belspel
djoega.
Selandjoetnja
njo

bal

keadaan

ini

hari

Minggoe,

oleh

berhoeboen gan dengan

baan baan

ja

terseboet,

:

Kunse
Toneel Gezelrchap
Loemajan"
Orang

, Hatoer

menoelis :

Dikampoeng

15 Ilir kota Sriwidjaja

(Palembang) telah berdiri soeatoe perk.
baroe beroama ,Hatoer Loemajan",
jalah soeatoe perkoempoelan jg terdiri
dari sdr sdr, dari Pasoendan jg ada di
kota Sriwidjaja,

Sebab mengingat semendjak matinja
perkoempoelan Pasoendan jg dahoeloe
sehingga sekarang beloem moenijoel
soeatoe perkoempoelan apa, jg terdiri

dari sdr? kita Pasoendan.

Maka atas oesahanja toean Soemadi
perkoempoelan terseboet telah berdiri
dengan mendapat perhatian jang me

moeaskan, soesoenan pengoeroes seperti
dibawah ini:
Togan Soemadi ketoea, toean Anleh
penoelis, toean
Djamal
bendahari,

tt Abdia,

Ariman, Aljani pembantoe.

Bagian Tooneel : Toesan Brahim dan
toean Partawidjaja.

Moedah moedahan atas pendirian
itoe mendapat perhatian jang memoeas
kan

kepada

tama saudara
soendan

jang berkepentingan terow

saudara jang

seoemoemnja.

sa (9 an

dari Pa-

j

|

Sportelub—di Singapoer pertandingan
tennis ini dilakoekan diroempoet—dan

dengan

toek mengambil bahagian didalam Mas
lay Championschips jang akan dila

singel

dan lagi soepaja 1. Hr. Ticoalu — Hr. Kwee.

ankan keadaan finan-

Single
Hoerip.

sia itoe diberi

Pamekasan — Soemenep,

paan Hen
pn

bahwa kelak pada tanggal 23 Jali '38 moelai sebeloem

di (mewartakan,

bawah:

didalam waktoe

esempatan oentoek
, Nawawi 5—6, 6—b, | melakoek NN
permainan
an anpeladjarannja
6—1 tennis diba
kepoenjaan Batzviarch
menhan

'» HasanI

9

jang ke-empat kalinja ialah Padjhoeddhan Pamekasan mengoetjap
ding dengan perkoempoelan ,Si
terima kasih dan selamat berpisah.
ari Molanvliet West dan dimin Beliau memberi selamat atas kemena
ta dengan 5 Sets (3 Singeles dan 2 ngan Soemeuep.
Tg
PN
ti
dubbel|.
Oleh toean Dokter Dradjat dari Soe
| Pada itoe malam oedara ada djelek menep disamboet pidato ini dengan
'
« Isekali jaitoe soeatoe tanda hoedjan a- oetjapan terima kasih.
Beliau
memberi
selamat
kepada
Pa
3 Ikan 'toeroen akan tetapi sebeloem per)
tandingan
dimoelai oedara berbalik djhoeddhan, bahwa perhimpoenan ini
0... Ikembali seperti biasa. Djalannja pertan 'soedah beroesia 2 tahoen. Akan dioe
- Idingan diantara kedoea club itoe ada sahakan soepaja dapat diadakan per
denga,
nja dengan
do|bebat sekali dan ada memoeaskan djoe tandingan lagi, sebab5 hanja
| Ipertandingan permainau itoe peilnja
dapat dipertinggikan.

did

karena

" »» Soelaiman
Amar
— , ,Moenir
TanSing 4—6,
Hwie 5—6 Toe
tidakDila
HA

-. Perkoempoelan SOEKA baroe sadja roemah toean Misbach.
menoeroet rysteem Davis Cub, mela
TA
bag
1 boelan seteugah lamanja,
wan team dari Malay States.
Sore
djam
setengah
enam
lebih,
bai
Team Indonesia ini tersoesoen seba
—“TaJakan be etapi soedah 4 kali “bertanding | roe permainan selesai.
aga kemenangan, pertan
gai
berikoet:
Toean
Doeisirat
dari tannisclub
r

karen

Oleh

i

pertandingan

oet didalam

dioega,

ikan Bh dea Boga ika dan don |, Ferin
jang, pertamaso
di Some | » Koro “4 Novesi 1-6 3-0 sini oo denah
|

1
1

Madepoen oentoek dubbelspel, dan di
Sa Me nenng dubbelspelnja akan

13

pertandingan

alam

Tenniswedstrijd
tennisbaan

hanja 70 sen sepasang.|
baba
itc NON

ja

uyn K
deaBrh
Inj
lam parlij ini, ba

Shake

dalam pertandingan pertansingan ini.

Doubbel

R5

|“

1
Wana

kan oentoek mengambil bahagian di

,

eerste klasse

pada sesoeatoe bond, maka diperoleh :

Laki?
Pena na

oIdalam

:

Maman Gea PENA PENA
Ana aa ema NAN Peran Menag,

na

sore

615
6.30

0
”

21 Juli

Orkest

10,—

Da

Ambon

Lagoe

Degoeng Soenda

Adzan dan membatja

| Hn

Njanjian anak anak

: 0—

.

”

TO
1020

Krontjong dan Stamboel

— Toetoep
PMN. 29

»

Ta
5
CEt.30
“Ea

8.30

PROGRAMMA

11, —

Zender

Sa

Se
I—

2GTT

: pagi Lagoe

S 1.30

2

Krontjong

Se lasa

dan

5.—

— Lagoe Budnia

6,30

7.— malam

Berhenti
Tjeritera Baboe 'Rosina
dari piring hitam
Keterangan bal Agama|
Islam, dioesahakan oleh |

Kan

ra

'perkoempoelan

1 25
7 A5

5

8 —

Pe

SA
8,45

» Persa

10,—

»

toean-Islam“, dipimpin
Rebo20 Juli
oleh tocan R. Moh. Dja
jahadibrata
Lagoe
Djawa
| 5,— sore
. Lagoe Arab
orang)
Pembatjaan sk.
Lagoe Soenda
5465
: — Laba Lagoe Soenda Ketjapi
Berhenti
630
— Lagoe segede
. Stamboe

dan

7.— malam
Ken
3
- 45
5

| Lagoe daa
Kromong
»Thio Eng Lie“
— Berhenti
Ra

8,

(wajang

Berita sk. (Soenda)
Krontjong

Ketjapiorkest dari perh.
Sirna Galih dinjanjikan

.

oleh

Nji R. Djoele

terpimpin

oleh

dan

12,—

Kemis

G30 25
7.— malam

CA

:- 1

t. Kamaroedin
Lagoe Toerki

atjaan soerat kabar/

9,—

»

P 10,—

»

boel, njanjian
»”

Fe

9,—

.

9.15

”

th

Selasa

ngan keterangan oleh
.

4

@Golfiengte

b.— sore

njonja Amazar Rais

PENJIARAN NIROMTIMOER
Bandoeng

II 103,

PLP

2

7 — malam

Lief| : 10.—

| 2, —

Perkabaran

bang

Mawar“

'Toetoep

y

| I.— malam

1,30»

»

Batak“

'Toetoep.

2—

Rebo
5,—

5.30

sore

5. 45

Leloetjon bahasa Soenda
Musiek Krontjong
Lagoe2 Arab

Peladjaran beksa bedaja
dan Srimpi dari Keraton |

Oa

»

ig

1 5

»

30 5
9,—

IKI

| 6—..

N.O,

92,

Soekaboemi

192,

rabaja III 195, Semarang 122, Malang
Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186

Selasa,

19 Juli

630

Pianist

tj

Cbabar chabar dalam

ber

bah. Belanda
Berita pers

7.— malam

Big Boys
Carroll Gibbors

Tentang penjiaran progr.

an

Perkabaran

21Juli

,
,,

BRV Swing School
Orkesi

1,30

,

Concert

:

12,—

Hay

7,40

,

PA noo asi
Toetoep

Perkabaran

1.32

Melandjoetkan

“5

gymnastiek

,

Njanjian anak anak

545

,

Penjiaran oentoek anak2
Berita $ kabar

7.— malam Viool ecngert
“in
,

Interme2z0
Pem. Loear
Tentang

8.20

9,—

920

:

Lagoe lagoe dansa

:

Melandjoetka
D program.
2
Kan

j

Vocaal

Kemisi8

780

Negeri

muziek

Alexender Brailofsky

baberapa). 7,01 pagi

penjiaran lagoe lagoe

3

3

,

,

23

lagoe lagoe

1,20 lohor

-

Peladjarar

5.30

130
1,45

Ventura et zes Col-j

SBN
Beberapa

muziek

gramofoon

6,45

Morgenwijding

Tao

pagi

Berita pers

8.—

Viool recitel

20 Juli

7.01 pagi

5,01 sore

5

,

njanjian,

3 Phohi ai

2,30 johor

Idem
Toetoep

11,03 siang

Juli

Concert pagi

,

Berita soerat kabar

2,20

P erkabaran

HBO 1
LL.

Dansa koeno
Muziek, zang dan voor-|
dracht
Van Puszta dan Pampa|

5.01 sore
545
»
6,45
,
1-— malam

Zigeuner muziek
Vocaal
Berita pers
Symphosieum of Swing

gramma

8—
213

Phohi Relay
Intermezzo

280
,
5,03 sore”

6.30

Toetoep
Film symphonie

,

PO

orkest|

Oia
9,30

Melandjoetkan

9,58

',

Koersen

10,01

,

Cabaret

,

£

dari A'damsche

| ||

sterren

Nata

3

“jin ia

V.

“3

156,25

EA

LN

Ma

1 157,29 m. Batavia

Pe

:

@uintet

Beurs

66m. 4 Buitenzorg
boemi 12,18 m,

murziek

Lagoe lagoe penoetoep
jg
menggembirakan
Toetoep

in

concert

gramofoon
Toetoep

Lagoe Hawaiian
Symphonie concert

,

Pemandangan minggoe-|10,45
an loear Negeri
Concert
Ih

,

Menjamboeng

2-30 siang

7,— malam Perkabaran
Ii
Lagoe dari. Portugal
“3

'

Piano recital

Beberapa

MOLENVLIET

O.

TELF. NO

1161

—

B9 BAT.C.

626

Bt.

m, Soeka

AA

Toean

ingin

roemah

sendiri

? ? ?

Lekas berhoeboengan dengan Bank ,, Beringin“.
Menjimpan

f 1.—

5:
.

agama

bangsa

kita.

dapat

roemah

f
,

500.—

2—

is

» - roemah

»

4—

1

s»

roemah

,, 2000.—

» 10.—

Gi

» .

roemah

,, 5000.—

SEMOEA
PINDJAMAN
ROENGOET RENTE.
Spaarbank

seboelan

»

1000.—

goena roemah-roemah itoe TIDAK DiBeringin” adalah satoe-satoenja Bouw-

kita janz

terbesar

Keterangan

pata

dan

didasarkan

Directie

Bank

atas sjarat

Beringin”,

Schoolweg 6, Bogor atau Agenten.

Melandjoetkan concert

8,490

Beberapa
2

lagoe

dari

»Pilis et Tabet"

Bi

Concert

9.20,

Die

10.01
,
10,30
,»,
Klenengan dari pendapa Aha
padoeka KRMH Wirjodi

Lustigen Weiber

von Windsor"
Koersen dari A'damsche
Beurs

4

Albert Sandler
Cabaret Duitseh
Toetoep
Rebo,

20

Muziek gramophoon

Dok

Menjamboeng — muziek

8, —

gramophoon
Toetoep

,

Menerima
a.
b.
c.
d.

moerid

baroe boeat bagian:

1,— lohor
120.

£

Persediaan Oentoek Perg. Tinggi (setjara A.M.S.)
Pergoeroean Oemoem Pendidik (Kweekschool)
Pergoeroean Rendah Oemoem Loeas (setjara Mulo)
Pergoeroean Rendah
Oemoem (Setjara H.I.S.
dan

Schakel)

P.R bertjabang dibeberapa tempat,
Mempoenjai internaat boeat moerid-moerid loeaf kota.
serta kesehatan
senantiasa
Pengadjaran, pendidikan
dibawah penilikan.

Haarwassching

Matinee

,. Djikaloe
Harga

tida
per

Accordeon Solisten
Perkabaran

berboekti,
flesch

dapet

wang

kombali,

f 0,50 en f 0,25.

Bisa dapet beli pada:
Djamoehandel & Industrie TJAP LAMPOE
Bikinan: Njonja Gouw Hong Goan.

Hoofdkantoor Bandoeng Filiaal Batavia-C:
Tjikoedapateuh

Telefoon

oentoek orang
concert

Lampoes.

. Membikin koelit-kepala selama seger dan bersi,
, . Toemboehnja ramboet lebih bagoes, keteldan lemes

Beberapa fragmenten
Penjiaran

,,Tjap

(Obat Tjoetji Ramboet),
.... Ilangken segala kotoran /haarroos|,

orang sakit
12, —

(1928- 38)

BATAVIA-CENTRUM.

Juli

6,33 pagi

11.03 siang

RAKJAT

Concert
Avondwijding

810

1140

concertj

Muziek gramophoon

5

obi relay: Beurs Am
sterdam

KRAMAT 174

Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe-

958.

Singer"

PERGOEROEAN

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon

200

5

muziek

3

orkest

““Koetoeis
Kemis

Batavia

99 dari 11.00tym 12.00
m. West-Java: Batavia 126,

Plaat, lagoe Hawaiian

Lagoe Melajoe
6.30
Lagoe2 dari Britsch Indie |
Toetoep
Teh
6,45
Lagoe2 Hawaiian
7.— malam Lagos Tionghoa
Kemis, 21 Juli
an
3
Pedato tentang cultuur|
Tionghoa
Klenengan dari Kraton,
'10.— pagi
Perkabaran
Sri Baginda
Tooneel Ketoprak
| gm siang
Toetoep
Njanjian dari S. Albar| | 5,30 sore
Plaat, lagoe Arab
Krontjong dan Stamboel
Samboengan dengan Mes
Toetoep
djid Besar

:
3g

dari Amsterdam|

B, R.

Archipelz.

Orkest
Hawaiian

ningrat menghormat hari
tingalan wijosan beliau

2
AA

Beurs

sebouw

PN

Penjiaran bridgen BRV

Rebo,

Amsterdamsche

Penta

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran
Barat

Plaat, lagoe Santiswaran

btn

sche

:

1140

et

Krontjong orkest
Toetoep

»”

12,—

Wwodarsona

»

,

Perkabaran dan berita
pasar

dari madrasah

Berita pers

8

TE,

Concert

»Nirom

Mendjawab rapport2
pendengar
Lagoe Arab
Menterdjamahkan gur'an
Lagoe Arab
Mengadji oleh doea gadis

padoeka R. M. H. Poer-

9,—

158

8,0

Lagoe Arab
Lagoe Hawaiian
Krontjong
— Pidato tentang Islam oen
toek kaoem Moeslimaat
. Lagoe lagoe Hindoestan

530 sore
&—..,

Piaat, lagoe Minahasa
Hawaiian
orkest
soko
ngan dari ,De Familie
Band
dalam pimpinan

30

pro

tentang

De ,Street

',

9.—

Malay opera Singapore
Lagoe Hawaiian

Kinderuurtje dalam pim
pinan Tante Siti

rakarta

Mb

8,

scblager

Lagoe Tionghoa

»

Toetoep

. Pidato hal kesehatan oleh

,

Ip

Toetoep
Kemis, 21 Juli

,

bangsa kera oleh

Hofarts Keraton Boe-

20 Juli

. Lagos Gamb. Kromong |

O,—

ba

padoeka t Dr R Saleh,

PMN 29
11,— malam0 ronong orkest . Jong

13

108, Pekalongan

lohor

15

TE

dengan tjlempoengaja
| poesaka jang adjaib

pagi

845

orkest,, Kem|

,
,

atas 205

5,— #0re

Penjiaran gamelan Soen |
da

aa

dalam

Toetoep

: 6,30

8,—.
8,30
1l—

—£R Dwidjodisastra
Bsrita pers
Sympbonie Soerakarta

Muziek Tionghoa

Krontjong

» Tembang

R ebo20 Juli

Pedato ten king Bybel
3

Tarzan

Ian

19 Juli.

Pidato tentang obat
obatan
“ek, Tionghoa
“@amboes orkest
Muziek krontjong

130

. Plaat plaat lagoe Siam

,

na

720

19 Juli

Chab:rchabar

toek anak akak
Penjiaran oentoek
anakanak
Perkabaran dan berita
pasar

Pendjawakan rapport
pendengar

6.55
,
7,— malam

86,95 m

hasa Belanda

S'baja

AN

PI

Me

U

Penjiaran gamelan

,

740,

£

815

45, PMN, 29

Krontjong orkest
Java
Cbasidah

sore

“710
NN

Batavia

27, PMH
Selasa

640

8,45

|

Djawa Barat

- 6.30

,

malam

Tlor 3

Pengadjaran

7,— malam

”

5.—

6,30

7.—

EA

Matjapzt modern“ oleh
Amongraras Mardi Islam |

Intermezzo njanjian dari
Oemi Kalsoem
Gamboes orkest Al Ichwa
dipimpin oleh toean B.|

Il Ili,

1 68, dan 1V 129, Solo 11 120
sore
Penjiaran gamelan
Peladjaran menjanji oen

oleh Gia
6,30 7

S8I

: Ekbon okada Gamelan
Pembatjaan @oer'an de

Muziek krontjong
Toetoep

11 128, Semarang

5,— sore
5,30
D4Oea

Lagos Japan
Lagoe Djawa
Toetoep

1830 -5

rn
Djokja

Juli

Solo Il 120

Lagoe Gamboes
Mengadji @oer'an

"3

: 8—

21 Juli

Berita sk, (Indonesia)

1 ahng

Opera Singapore

R3
Toetoep
Djokja Il 128, Semarang !! Ill,
Soerabaja II, 68 dan 1V 129,

Lagoe Djawa
Lagoe Soenda
Berhenti

5. — g0re
55

berita

Malay Opera Singapore
Tjlempoeng orkest
Toetoep

6.30 pagi

b,—
ng

dan

Penjiaran oentoek kaoem
Iboe

6.30 pagi

Toetoep.

»

Malay

ig

toean

R. Roehijat

915

5
BEA

nata

',

PT

gramma

6,33 pagi

pasar
Mendjawab rapport2 pen

6,—

Berita sk. (Indonesia)
Lagoe Anekawarna
Lagoe

3

8.30

Perkabaran

Rebo20

Membalas
soerat-soerat
Pidato
tentang Agama
Islam
oleh toean
Kd.
Ardiwinata
“Lagoe Djawa
Toetoep

Oalh

malam

Berita sk. (Indonesia| 8.—
tt30
Lagoe Anekawarna

Berita sk, (Soenda)
Lagoe

,

Musziek Krontjong
Lagoe Soenda

7Pa aa

Berhenti

«

Scalis

potpsurri
pa

A3

Soerabaja Il 68 dan 1V 129
tebr
Solo Il 120
Hn
5,— sore
Lagse Hawaiian
IK—
Lagoe Tionghoa
9.301,
Tooneel Wajang Orang
6,—
»

120.
7,30

Soenda

Primo

Sel a sa, 10 Juli

25

orgel concert

Het WienerBohemeorkest | 7,— malam Accordeon

4,

7.— malam Perkabaran

1

19 Juli

Gino

1»

6.45

930

dengar

Lagoe Djawa

6,—..,

O-kest Belioni

sore

Lagoe

6,30
,

Sweet Music

De Willarda
Concert

TS

19 Juli

Toetoep

sore

Tn
Me

7.—

Lagoe Ambon

ore

hu

'8—
,
Lagoe2 Arab
8,30 3
Berhenti
12— siang Laga. Tionghoa
12,30
,
Lagoe Djawa
Ha Tni
Kagak Hewajian
1.80
Mn

YDH. 7 golflengte
107, 53 Meter

aa

Soerabaja Arebipelz. Zouder 68
Djokja II 128: Semarang II 111,
Bolo II 120.

GO
KA

VOL.K.L.

en

:

Djokja Il 128, Semarang :' HI,

Lagoe gambang kromong
Lagoe Melajoe
. Toetoep

6,30

Selasa,

Muziek dansa
9,30
Tentang boengadantoem|1915

Lagoe gambang kromong

1130

23 5. —

Chazidab

6,—

meng

720,
7,50 ,

Soerabaja

Soerabaja I 31:

oleh

sore

007

PENJIARAN NIROM TIMOER
Djawa Timoer

Perkabaran
Membatja Moer'an
Siti Noerdjavah

1

Siti Soemarkis

“Boetoep

1U—

Ober'an

7. 15 malam

”

—1

530

jang

dik enaa "

Kemis

2

2.30

Lagoe lagoe

Wettig

Gedeponeerd

NB, Awas

1034.

233F

Sawah

- Besar

No. 2N—Telefoon
Welt. 5563 (Depan
firma TJONG & Co.)
preksa barang tiroean,

7

Berhenti

2.20”,

| dari pendapa padoeka
BKPH Poerbonagoro
Pembatjaan Al gur'an oleh Njai Hadji Sja'dijah

,

kelaujangahpa

Ta

132

SA

| B,—

Lagoe2 Batak

Chbabarchabar dalam ba
dan behasa Matana
Tita pe
1 GrootDP Militair Hof orkest

Kas”

7,30 malam

LEE

Omset
Ia

kepada
1938 tahoen ke 6 | nantiDiseroekan
diadakan pauze

“No

hadlirin

masing giliran pada tia
tiap boelan
tentang lezing didalam
Islam oleh pro

bahwa

dan dalam waktoe itoe diharap kepada tetamoe me-

pagandist

njaksikan roeangan tentoonstelling dari

-

- Ibosah tangan dari handenarbeid moeerid
dan Asjiahnja. Poen
masih

terbogka

Minggoe

boeat

sorenja

moerid

madjoe

kemoeka

Saijid

Salim

dan cemmatnja |!

siapsen jg akan

melihat tentoonstelling itoe. Seteroesnja

aeorang

termasjhoer

bia Djindan. Ketetapanuja masing ma
sing kelak kami beritakan poela.
Kami ostjapkan: Hidoeplah
Islaro
Probi Djakarta

oen

dikoeboer

toek membatja ajat gur'aa dan moelai
Kemarin bari Minggoe tg 17 Juli
lah pertoeadjoekan.
soedah dilangsoengkan rapat sebceah
Lagoe ,Kinanti“ dinjaojikan oleh Comite bernama
,,Permai“ dengan
anak
anak sebagai samboetan para bertempat dipergoeroean ,Probi“ G.

(melanggar peratoeran

BANGSA INDONESIA

itoe.

Gsmeents
kerap kali
“Imelikoekan kekerasan

banjak sekali orang tidak

On REALAST
MA
00 Kita dapat kabar, bahwa ada se0-

Pegawai

—kata spr—
oleh
karena

menoeroet

peratooran jang telah ditentoekan oleh
Gemsente. Sokarang telah direntjana

i
Indonesia
(rang

can diangkat mendja| kan verordeniog baroe sebagai voor
Gi Tasp-cieur pentesk pergoeroean
bos bereiding- oeutoek membentoek veror
| wipostera, Djikalsu psrehabaran ini dening baroe,
EF
ng sesoenggoehnja
ada cbabar ba
“Tocao Ir Thomaskarsten dipil h se
PR
K3
.
bagai pemimpis dari commissie tsb.
jg diwadjibkan merantjang verordening
2... Tahoen 1937!
“3
“Dalam tahoen itos kita soedah me baroe. Toean tsb mendjadi adviseur
dari bebsrapa Gameente dipoelau

noelis waktoe mambitjarskan indiani:
satie dan lapangan pekerdjaan bangsa

Dja

wa. Karena hal ioi masih dalam voor
Indonesia oentosk poetjoek pimpinan bereiding, kata apr. maka lebih baik
pergosroean boemipoetera kita djika Comite Kampseng dari masing
goegat soal mengangkat 3e0o- memadjoekan oesoel atau keberatan

dalam

| soedah
| yang Plaaisvervangend Inspecteurbang soepaja nanti mendjadi pertimbang:n
ss Jludonesia.
Pe Sa
Setahoen sekali itoe tertjapailah!

commissie itoe.

Poen dari fibak fractie N:sional da
Waktoe menoelis ini, teringatlah jam Gemeente Riad sedia akan mene
oleh kita seorang anggota Volksraad roeskau permintaan comite kepada jg
| bangsa Indonesia, jaitoe T. Kamii berwadjib. Setelah. diberi kesempatan
bekas Adjunct-Inspecteur. Dan tjelaan kepada. hadliria (oleh karena toean Ir.
tentang ketjakepannja tidak ada, ma Djossnda lekas poelang) oentosk ber| lahan poedjian jang disampaikan ke tanja maka pertanjaan2 itoe didjawab
2. pada beliau.
sehingga memosaskan semoga.
|... Memang bangsa Indouesia dapat . Spr. kslooa toean Ios Wiriatmadja di
didjadikan apa sadj», seal diberikan boeboehi centoek menerangkan alanja
Bidan
itoe. Bangsa Indonesia dapst mendja 'adviesbureau dari Pasoendan,
lankan pekerdjaan jang dipagang oleh juli adalah salah satoe-kata epr oegaha
Bslande, tjotjok dengan pidato toean jg baross diwoedjsedkan oleh PasoenSoekardjo Wirjopranoto di Volksraad, dan. Kebanjakan dari. bangsa kita ma
bahwa bangsa Jadonesia sekarang ini sih delim kegelapan tentang beberapa

dapat

doeloe
lamanja

mengerdjakan spa sadja, jang

soal seperti tentang tjaranja mendjoeal

dipegang oleh tenaga 30 tb. minta idzin dsboja.
kita hidoep

dalam kenasiona

Dan

oleh karena

mereka

itoe oe-

Dalam periode sekarang terdapat 'moemnja, Spr. katakan, tidak nampoe
dikalangan pergosroean s:orang oentoek minta advies kepada advocaat

lan.
lah

pengawasan

bangsa

atau laianja, maka dengan adviesbu.
reau ini spr pandang perloesekali. Ter

Indonesia.

Melihat ketjakaparnja, dan melihat

capaciteitnja,

serta

mengingat,

njata moelai

bahwa

boelan April jbl sampai

beliau itoe seorang jg mempoenjai Eu- sa'at ini jg minta nasehat tentang ma
ropsesche Hoofdacte jg tertoea dan tjam matjam soal soedah lebih dari
soedab pernah djadi Directeur Nor- 100 orang. Aiviesbureau tidak meng

maalschool jaitoe T. Sam oed, maka barap oepah atau sematjam itoe akan

—

|
—..

kita soedah memadjoekan beliau se- tetapi adviesburesu, kata spr minta
bagai candidaat boeat pangkat ini.
'kebenaranoja kepada mereka jg min
Djikalau kedjadian ini, maka per- ta nasehat nasehat itoe.
goeroean boemipsetera akan mendapat
Ketika spr mengambil
bsberapa

kan seoraag bangsa Indonesia jang tjonto dari keadaan orang ditanab par
tentoe lebih mengetahcei tentang per tikelir oleh fihak politie diminta soe| goeroean jang ada di Indonesia.
pjja spr agak matig dalam pidatonja.
...
Moga-mogalah akan tertjapsi mak- Keteraogannja toean Ios Wiriatmadja |
lo soed ini dan t. Samoed
tsb. lekas |poen diterima dengan keposasan para
“lekas diangkat mendjadi Inspscteur | hadlirin,
«
—

Toecan Djajamihardja menerangkan
azas dan toedjoean Pasoendan jg sam

24

hampir

soedah

pai sa'at ini

oentoek

selaloe beroesaha

me

me sekarang telah oesia 15 tahoen.
Seperti oemoem makloem—kata spr
koerang

Betawi

.mimpin rapat dan diboeka
lebih djim 9 pagi.
—. Lebih doeloe ketoea rapat memak
|.

djoege

Ra'jat

wakil jalah

toean

R. Orto Iskandar di Nata.
Keterangan beliau sampai djelas dan
kemoedian ketoea rapat mempersilah

tidak bisa datang karena berhalangan
pada

Dewan

soedah mempoenjai

loemkan perobahan dalam agenda ber
boeboeng dengan seorang pembitjara
maka

di

Pasoendan

kan kepada

pagi itoe soesoenan agenda

badirin osntoek

bertanja.

goeroe

dikatakan

disitos.

oleh

ketoea

Ios Wiriatmadja.

Pasoendan

oleh

(Aneta).

—

Perocelaraa

0

Malaria

jang

hebat

kepada , Antara"

me-

:

Oleh karena pencelaran malaria jang

hebat di Priok, beloem koerang, dan
ditempat itoe

masih

bisa

mendapat

. 8 Toedjoean danazas azas Pasoendan

comite

, Pergoeroean

Iadonesia“ de
Comite inilah

diwaktoe siang

da

taug ditempat itoe, seperti Bataviasche
sebab penoelaran

dan

lain lain,

malaria

itoe

siang

bari tidak ada.
Tas
9 --

Moelai pada tanggal 17 Juli 1938
jang baroe laloe buip telegrasfkantoren
di Losboekpakam dan di Tandjoeng-

poera

pada

bari

Minggoe

dan

perajaan ditoetoep,

ke C BZ,

Toean

Soedarjo

betoelan

overwark

ta? bisa terces karena beliau
| ngan datang.

— Ir. Djoeanda dipersilahkan

berhala

meroen

|. Gingkan soal soal peratoeran2 oentoek

mendirikan menambah atau merobah
roemah. (Bouw en Wonirig-verordening). Spr. sebagai seorang anggata
Gemeente raad dan memang dalam Ga

Pada

malam

Minggoe

jang baroe

laloe ini sekolahan HIS Moehammadijah Kemajoran
telah mengadakan
pesta tahoeuan bertempat digedong
sekolahan terseboet.
'
pergoeroean dihiasi de
Roesangan

Kini semoea soedah pselang,

pertama dengan pemban
panasehat djsega teroes

sing.
—i

VOLKSRAAD
berkoerang

€

Coolhaas menjesalkannja
Sidang Volksraad membitjarakan
anggaran belandja DVG. Dalam sidang
itoe t. Coolhaas menoendjoekkan ke
djelekan2 berhoeboeng dengan pengoe

gan

kinder

tbc

(R. G.)

Vlugge

dengan

lebih

tien Batavia,

Ospaja

bertempat

jung tidak leeloes,
Boeat penoetoep dari oedjian itoe
t. Drs. Soe broto atas nama leider
dari Typcursus terseboet meminta soe
dak loelues diharap sospaja dia mene
roeskan peladjarannja sebab dia soe

dah tidak membajar

apa-apa lagi.

menda

orang

orang.

Huygens”

Pada hari Minggoe jbl., djam 12
siang, kapal , Cbristiaan Huygens“ te
lah bertolak dari Sabang dengan mem

bawa 644 karoeng
dimana

ada 297

soerat soerat post,

karoeng

oentoek Bat.

Centrum daa 143 karoeng pakketposi

diantaranja ada 89 oentoek Tg Priok.
—

Betah

Betawi

sehabis

sore

Nanti

Magrib

moelai

djam 7,30 dalam Mesdjid besar Tanah
Abang, akan

Saijid

diadakan

pidato oleh T.

Hoesin Shabab itoe propagan-

(dist Islam jang djoega tidak asing lagi
boeat pendoedoek Djakarta, ialab da
lam

soal

so'al

ke

Islaman,

Selain dari itoe poen
kabar bahwa didalam
di Tjikini Matraman
akan diadakan dengan

kita mendapat
Mesdjid2 besar
dan Menteng,
tetap bermasing

t. HF

Bruaem

jg baroe

——(y —.

ANIEM

di Madoera

Pembantos kita meuoselis:
Boleh djadi kini Avism telah sela
sai dengan melakoekan pekerdjaan per
hoeboengan kawat didjalanan dan centrale di Bangkalan,
sedangkan pida
waktoe terachir ini telah dimoelai de
ngan melakoekan pekerdjaan melakos
kan pekedjaan perhoeboengan kawat
dengan roemah2, Pada toedjoean dan
maksoed segala pekerdjaan ini ialah
soepaja kelak didalam boelan Augustus jaog akan datang, dapatlah peroe
sabhaan tersebset melakoekan pekardja
annja. Djoega di Soemenep dilakoekan

ini,

pekerdjaan2

persiapan

centosk membantoes

toean

Moerdani

ini telah

pada

Medan

Penoeh

Sultan

bertolak dari

ke Hilland

Langkat

perhatian,

pada

hari Sabtoe

pengiring pengiringaja telah
dari Medan “ke Holland de

bersama
bertolak

ngan kapal , Marnix van St Aldegonde"

dengan banjak jg mengantarkan, Beri
boe ribos pendoedoek daerah Langkat

berkeroemoen

sedang

dipelaboehan,

banjak badji hadji jg bersembahjang,
ketika bertolaknja.

Jg tosroet poela dengan kapal tadi

ialah Administr.

Delispoorweg

Mjj jg

soedah meletakkan djabatannja, toean

Sarekat Pendidik Pemoedi Indonesia
Osmoem telah mengetahoei, bahwa
ini di Sb,

2 boelan

telah

didi

rikan Sarekat Pendidik Pemoeda Int. A. Jasir
donesia dan diantaranja
dan Hoesein sebagai pemangkoenja.

Kedoea saudara itoe ditangkap dan
ditahan di Hoofdbureasu lamanja kl.

bahwa pemerentah soedah
akan mengadakan alat alat

pertjaja,
bersedia

opisil dikabarkan oleh Ane-

poelang kembali. dari veriof keloear
negeri, dibenosm kembali mendjadi
burgemeester Makassar.

antara

pada itoe nj. Razyux Schultz

Dalam

Makassar

jang pada oedjian itoe ti baron van Styrum.
sn DX

lamkan pendidikan dokter dokter dan
pegawai pegawainja goena datang me

ngoendjoengi

Dengan

Schrijven
tg. 17 Juli ty Sultan Langkat svedab

Batavia Centrum“)

siapa

Batavia-C.

Nedam.

Kramat 174. Pergoereean Rakyat.
Osdjian di moelai djam 10 pagi.
Banjaknja candideat ada 36 diantara
mana 32 jang dapat loeloes, djam 2,30
t. examen commissie sosdab bisa me
ngoemoemkan siapa jang loeloes dan

paja

1623.

Burgemeester

ditempatkan

di

Pengelbearan oeang goena DVG

Brune

sehingga

ratis examen ('yp: cursus2 Boertama
Karja

WI.

Dan pada Minggoe malam ada
terli
hat djoega halilintar dan letoesan men
dceng.
x
Tenteram kembali.
Vulkaandienst memperma'loemkan,
bahwa goenosng Krakatau sosdah ten
teram kembali (An eta).

pisten cursus Ospaja Karja Kramat
174 Batavia-0, telah mengadakan fede
Bogor,

——

Teli.

terima reparatie vulpen.

beberapa

IA

apn
Oedjian Machine
Pada hari Minggoe

Station

O1SHI.

79

Kita

mendjel

Ketoea : Rameli Ismail
Penoelis Soengkono
Bendahari Mohd Darna

ketjoeali

poeteranja jang beroesia 3:/, tahoen,
Menoeroet oedjar jang poslang itoe,
sampai
sekarang
masih merasa poe

Senen

vulpen.

service

Toko

se-

Rapat accoord seratoes percent dan
sesoedah itoe dibentoek pengoeroes

ikoet makan.

Pidato2 dari doea propagandisten
ngan daoen hidjau dan boenga2 jang
Islam Al —Alawijn di kota

sedapnja pemandangan.
menambah
Djam delspan tetamoe soedah penoeh
meente beliau didjabatkan dalam afi. Isehingga banjak diantaranja jang ter
tsb maka dengan terang dan lebar spr. Ipaksa berdiri karena tidak mendapat
bisa menjad'ikan kepada hadlirin apa kversi,
jang dimaksoedkan oleh Bouw en| Ta' lama kemoedian ketoea pergoe
Woningverordening. Spr mengambil rogan terseboet memboeka pertemoean
| beberapa art, dan didjelaskan dengan dengan pidato pemboekaan jang mak
soednja mengostjapkan selamat datang
beberapa tjonto.
— Kerap kali spr menerima pertanjaan dan terima kasih kepada tetamoe. Di
tentang soal mendirikan roemah teroe terangkan poela toedjoean perajaan ini
tama jang mengenai rooilya (garis jang didasarkan poela kepada pendidi
djalan) jang kerap kali banjak jang kan anak anak,

lama Jamanja dan
sekarang
ma dengan nama , Permais.

sendiri, karena ke
tidak

Pilot

ta, bahwa

dipilib, pertama T.T, Soetan Besar dan

diangkoet

pembeli

telah laloe Madjelis Goeroe Probi soe
dah ta” sanggosep lagi dan soedah me
masrabkan ,,Probi“ seloeroeh Djakarta
kepada comite terseboet, maka dengan
officieel sekarang nama ,,Probi“ diha

- Hari itoe djoega njonja Soedarjo,
4 orang anaknja dan seorang bediende atas nasehat toean Dr. Soepangat

F1,75.

GRATIS graveer nama

H,F.

boeat tahoen
tor,nja.adan

moelai

dan 1 flesch PILOT
INKT boeat tiap2 si-

jang hendak meneaxoeskan pekerdjaan
»Probi". Oleh karena pada rapat jang

Mohd Rivai, Kemoedian beberapa oeMabok singkong
soel-oesoel dikemoekakan teroetama jg
Pada hari Saptoe sore samoea isi roe bersangkoetan pergoerosan dengan be
mah tosaa Soedarjo Gg, Lontar grooting dan programnja. Poekosl 12
Tanah Abang 114 kena termakan ra lebih rapat ditoetoep dengan pengoetjoen singkong.
roesoja jg pertama.

Kapal ,Cbristiaan
msdijah,

orang

poes dan dikoeboer boeat hilang

Berita P.T. T,

hari

Harga

Factor jang

Mendidik Anaphabeten
ngan singkat , Pemai“.

t

Perajaan dipergoeroean Moebam-

Kemis.

lebih
mengirim perdjalanan , Probis
jaitoe persanogkaan pemeriotah, bahwa
»Probi“ itoe sebagai onderbouw dari
partij politiek PNI. Sedjak par'ij itoe
kena Vergader- Verbod, maka ,Probi"
poen djoega toeroet kena,
Sebab2 jang diatas itoelah maka di
bentoek

Jecbtelub, Zandvoort

Oentoek” CURSUSJAAR JANG BAROE.

djoega dengan pandjang lebar sedjarah
pergoeroean , Probi“ dari moela moela
berdirinja jaitoe pada tahoen 1928

Njenen,

15 JULI sampai

15 AUG.

mite itoe dan hal hal apa jang menje
babkan pendiriannja itoe. Diterangkan

aja diberi nasehat, soep ja sesoedah
nja petang hari (magrib), djangan ting
gal lagi di Priok. Tetapi
tidak
ada

djika

Moelai

Com

malaria, pendoedoek Bstawi seoemoem

keberatan,

UITVERKOOP

ke

rapat

diterangkan doeloe apa maksoed

dikatakan

—

Leider dari Malariabestryding
agabarkan

:

oleh toeao Djajamihardja, Tentang , Ke
| sehatan" jg sebaroesnja akan dibentang
kan oleh toean dr, Kornel Singawinata

Rameli,

memboeka

seko

jang tjoekoep goena kesehatan rakjat.
Atas Passendan ketoea mengoetjapkan Lebih landjoet ia mengadjuekan soe
sebagai berikoet:
terima kasih kepada badirin dan rapat
penje
bea Bouw en Woningverordening dari ditoetoep dengan selamat djam 11.45 paja lebih dioetamakan tentang
gahan
penjakit.
- “ Gemeente oleh toean Ir. Djoeanda ,
siang. (Aneta)
2 Adviesbureau

Toean

tsb

sampai sekarang. Rintangan rintangan
jang menimpah pergoercean terseboet
lahan maka dalam pauzs dan Ming ta? poetoes poetoes dan jg mendjadi
goe sorenja diadakan tentooustelling kan lembek dan lemabnja.
dari boeab pekerdjaan itoe amat rapi
Boekannja
madjoe apalagi dengan
dan bisa djoega barang2 itoe djika
pesat,
bahkan
makin sebari makin
moengkin akan dikirimkan djoega ke moedoer. Dari djoemlah
pergoerosan
pada Congres Mobamwadijab jaog ke
jang kira kira doea poelveh diselve
27 di Malang jang tidak lama lagi roeh Djakarta ini, maka sekarang tjoe
akan dimoelainja. D:wikian ketera- ma empat jang tinggal. Lagi poela
ngan jang kami dapat dari seorang hidoed
keempat
itos soedah bolet
Saperti

ogirimkao wakilrja.
'Dan sampai waktoe ini matjam2 ba
dan jang so:dah didirikan oleh Pasoendan mitsalnja Onderwijs (djoem
Rapat Oemoem dari Pasoendan. Hah uda 44 boeah sekolahan), dengan
|.
raugan2 pada pengeloearan oeang goe
. Minggoe pagi kemarin doeloe Pasoen »Balai Pamoelangan Pasoendannja", na memperbaiki roemah-roemah oen
| dantjab Betawi mengadakan rapat oe Bank, Stulicfoods, Economfe dan lain toek membanteras penjakit pest.
moem bertempat digedong ,Rsemah lainnja. Posn Pasoendan telah mem
Lain dari pada itoe ia mengadjoe
Piatoe R»ekoen Isteri” di Gang Sen psenjai pertjetakan sendiri dengan me kan sospaja
eeotralsa vereeniging
tiong, Tosan A. Kadaroesmau sslakoe aerbitkao hariaa ,Sipatahoenan" jang menggadoengkan
poela pembantera
ketoea tjabang Pasoendan

Batoetoelis

C)mte

'itoe pada djam9 30 precies. Barmoela

selamat,

Dalam masing badan perwakilan Pa

soendan

tosa

menggirangksn bavi tetamoe dan pengoeroesnja peraja'an. Sampai djaoeh
malam peraja'an diboebarkan dengan

th,

berdiri, Pasoendan berdiri moelai boe
lan December 1914 dan telah menda
pat pengesahan Pemerintah.

Ih

kepada penonton intermesso sehingga
hadlirin tidak merasa djemoe.
Peraja'an - mendapat
succes
jang

Leboe

Soal

sidang goela Internationaal
Kalangan2 goela amat
optimistis.

Dari Soerabaja dikabarkan oleh Aneta berhoeboeng dengan sidang goe

11 hari berhoeboeng dengan penangkapan oemoem PNI jill. ftg 17 Juni).
Dan acbirnja SPPI dianggap soeatoe
perhimpoenan jg terlarang oleh Peme
rintah,

Berhoeboeng dengan itoe oleh salah

satoe anggotanja

wa SPPI

djoean

menerangkan,

diboebarkan atas

bah

persetoe-

refarendum.

la demikian:
der Hulppostkantoor Kedoeng
Berhoeboeng dengan kawat jang di Beheer
djati memboenoeh gantinja
terima dari Londen tentang gustum
Ia soedah mengakoe
goela, maka Indische Ort. mendengar,
bahwa rata-ratanja orang laloe opti
Dari Semarang oleh Aasta dikabar
mistis jang ada dikalangan2 goela, ka
bebheerder hulppostkan
bahwa
rena disebabkan kemoengkinan2 da kan,
ati
telah memboenoeh
Kedoengdj
toor
lam conventiejaar jang kedoea. Orang
toscan Soekarman,
jaitoe
gantinja,
mendoega, bahwa Nivas psen akan |

meninggikan
loe-doeloe,

harganja dari pada doe

Goenoeng Krakatau bekerdja

lagi

Pada hari Sabtoe jl, dikabarkan oleh
Aneta, bahwa goenoeng Krakatau be
kerdja lagi pada djam 9,30 pagi. Pada hari Minggoe ada letoesan jg ting
ginja 700 meter, sedang
bari Senen

600 meter dalam tiap

tiap

5

menit.

Pemboenoeh itoe moela moela menja
takan, bahwa seakanakan orang jg
melarikan oeang kas itoe ialah peng
gantinja tadi. Tetapi kemoedian ter
boekti, bahwa kekeroehan dalam kas
perboeatannja.
adalah “karena
itoe
Dan katika penggantinja men :jabat
ia diboenoeh,
pekerdjaannja, maka

dan

mendjadi koerban. Ia sendiri

hoekoem

dan

soedah mengakoe,
ak

di

at

INSPECTEUR PERGOEROEAN

antaranja

Na

iga

lainnja

2 de

tetamos. Permainan

pontjak, standen, tooneel dilnja. Dan
diantaranja nummer itoe disadjikan

bendera

Receptie itoe

beberapa kaoem poeteri, wakilnja be
berapa perhimpoenan, wakil pers, ka-

Djam 8 sore receptis diboeka oleh
t, R Habib Racbmat sebagai voorz. dari
Cowmite yan ontvangst, dengan mengoe

Ashari wakil ketoea, M. Sachilin

Penoelia, nona Soedjeni Bendabari.
Sedang alamat KB KII ada di Kali tjspkan selamat datang dan terima ka
asin g. 4 no. 2 Soerabaia,
'sih seperti biasa, begitoe djoega soerat

—0—

'soerat dan telegram telegram jg dite'rima. Dengan menerangkan sedikit ri

Doenia goeroe

“ Pembantoe kita

'wajatnja OVU laloe pimpinan congres
diserahkan kepada voorz. hoofdbeatuur.

menoelis:

Inggeris

barang-barang

Inggeris

| Harga

dengan

pertoendjoekan
ged
Golek dan
W ireng.

KBI, djo
djoged

perempoean

ketjil

dari

,Kepandoean

Bangsa Indonesia”.

Sehabis itoe laloe dipertoendjoekav
Pemb: M. menoelis:
»djogei Golek” jang dilakoekan oleh
Dari tg 14 sampsi 17 Juliini ,Oo raden roro Soenarti anak peremwposan
derwyzers Vak Organisatie“ jalab per kira oemoer 7 tahoen anaknja toean
bimpoenannja
Indonesia

jang

kaoem

Goeroe

keloearan

bangsa

dari

R. Ng. Wirowijogo,

landech Inlandschs kweekechool“ me
ngadaksn congres jang ke 3, bertem
pat di Solo,
Congres ini dibikin agak besar. ka
rena djoega sebagai memperingati 5
tn berdirinja vakbond jtoe sebagai le
lustrum.

gamelan,

pagi dan sorenja diada
vergadering bertempat

Djoemahat
kan besloten

dipeudopo iaternsat ,Hapsoro", Sap
toe pagi diperkenankau masoek keda

Djoemahat 14/15 Juli Ham Kraton, malam Minggoe diadakan

malam

telah

djog@i

dan

diadakan

dimana

vergadering

receptie, Openbare

walam

akan

bertempat di scciteit Hapiprojo sebagi berpidato toean R. Soetopo Asis #poe
pemboekaan congres. Malam itoe pen tro, dr, R. Moeham mad Saleh Mang
dopo Habiprojo dihias rapi dan bagoes goendihardjo dan mr. R. M. Widodo
pakai kembang kertas hidjau poetih Sastrodiningrat.
4

HOTEL

BATA

SOERA

44 Telf. No. 2105 Weltev reden

Senen

Inilah satoe2nja Hotel
didalam

Letaknja

kota

Indonesia

Betawi.

dimoeka

djalan

Weltevreden,

Menerima tetamoe segala

ngan harga pantas.
Perkara tarief boleh
memoeaskan,

tram,

(Osman
—

Tempat

bersih

Jan

rawatan

Menoenggoe

dengan

hormat

De

Directie

i

hua

——O—

:

Spanjal

pasoekan Djenderal
Franco

Kemenangan

Dari Burgose diwartakan, bahwa ta
di mslam adalah malam peringatan
doea tahosn oesiaoja peperangan di

, Tanjakanlah

22

pada

toko toko Kitab dan

(God en Zijne Schepselen

Agent-Agent

a F 0.25)

Spanjol itoe dan salah satoe kedjadian
jang teroetama sekali ialah kemenang
lam

iri,

peperangan

dari

terbesar

an

da

mana pasoekan2 Djenderal Frauco

Teruel—Suganto,

boelanan de-

Batavia-Centrum.,

Len

pat persetoedjoean oentoek merendah
kan guota dengan 5 prosen.

dan berdekatan

station

Sg

Sea
Aan

dipastikan.
Lebih ujaoeh dikabarkan oleh Reuter, bahwa sidang goela soedah dida

dengan ta' berhenti-henti mendekati
Valencia dengan melaloei djalanan

dengan

kantoor

dapat

beloem

soedah

jang terbesar dan termasjhoer

bangsa, djoega tetamoe

berdamai.

Hotel)

Batavia-Ceutrum.

goela dalam

harga

nsiknja

Tentang

hari hari jang

No. 109.

DASAR

GAMBIR

pasoekan mana jang

pada tg 16 Juli mendapat kemadjoean.
Didalam daerah daerah jang ada di
loesr kotta Barracas masih teroes di

lakoekan pertempoeran. Dengan menj
dapat bantoean jang modern sekali jg
tersiar diseloeroeh tanah peperangan

tsb, maka tentara kaoem Repoebliek
mempertahankan diri, hingga pada
»chirnja tidak mempvenjai kekoeatan
lagi oentoek menahan pertabanan ini.
dihalangi oleh hoedjan bom

Dengan

jang demikian

maka

itoe,

banjaknja

dengan ba

centara kaoem Repoebliek

risan2 koedanja jang penghabisan tidak berdaja oentoek mempertahankan
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bisa me-

Y

djoekan

:
di Solo

adjar kenal dengan KASTOESI

Tjobalah
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