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neroes mengeleearkan asap sehingga
danja ia ngaoelo dalam keraton sana,
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osntoek meremboek soal itoe djoe-

ga. Sepandjang
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Imam. Beliau telah sedia oentoek be
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pada

tgl. 22

Augt.

so |anggota Dewan Rajat dari Bali akan kan kitab kitabatau madjallah dikala terpoladjar dari perkoempoelan “Malaya Chineeech anti Japanech verbond”
in | memperdengarkan njanjian depan mi ngan pembatja bangsa Inggeris.
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Seerabaja diberitakan eleh

Dari

Aneta, bahwa
berits, bahwa
baroe baroe ini
loearkan
bibit
'boeat diinyoor

Djambos
Menoeroet
baja,

dinegeri ini diterima
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jaog akan menjelidiki sampai kemana
kah kemoengkinan djamboe monjet di
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lebih bagoesnja export tertimbang ke
Amerika:
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perampok perampok Arab jang
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Lydda—Jeruzalem,
Kereta api itoe jg diantarkan
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Tulkarem.
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Perantjis telah memerentahkan

loemat

lang sama sekali dan timboel podjokan
baroe iagi djoemlahaja djoega empat.

kan kepada

marine Perantjis
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jang dinamakan ,Clemanceau”,
kepal jang ketiga jang seroepa
itoe dan dipersendjatakan oleh 8
poetjoek kanon jang 15 inch be
sarnja, Demikianlah boenji mak

roesak.

itoe seperti dapoer sama
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Brandweer dipanggil perijoema
Tan amin, senja. “etek
Kemaren Brandweer menerima ka9 perkelahian ini, sebe bar bahwa di Tjipinang ada kebakaran,
lah di batjok hingga Soedah
tentoe tiap tisp menerima ka
etues, Ta
moesoehnja ma baran jg demikian p'bak brandweer jg

(tanggal 24
Augustus 1938) pergi memilih.
Dan pilihlah djago- djago kita:

lebar, betoelkab atau tidaknja, melain

(kan deugan tj-pat menggerakkan doea
mobilnja, jang dengan tjepat poela me
noesjoe Tji pivang.

Disana

sama sekali

1. DARJONO
2. MOHAMAD SJAH
3. ROMPIS
4
SASTROAMIDJOJO

tidak terlihat

Baba karan ig boleh dinamakan kebaka
ran,

| bat

Akte

| sadja

taksi disedi

ke

jang asaluja

van toelsting

tj

heel

ot

dan

Iadonesia

t Sieng,

verloskuudige

toean

taean

M, Ismangil Wirjo

n| Wasch dan Soewasti.

oe

38 jang

baroe laloe

(djadi

kemarin)

'bulp elegraafkantoor Ajamaroe diganti
mendjadi bulppost- dan telegrasfkan
1 Itoor. Alapsen djam oentoek bekerdj
pada hari hari bekerdja ialah dari djam

1

nan (7 30 pagi hingga djam 10 30 pagi dau

tanggal 22 Angustius 19:8 poe
malam Wirawan2 dari perh.
Wirawan” tjsb. Djakarta terdiri
Wirawan telah afengoendjoe

agi I-zing (pidato) dari Kapitein G-ne
Mohd. Sjab: ydjam 2,30 siang hingga. 3.30 sore.
rale Sisf toean Boester tentang
Pada hari hari minggoe dan pada » bucbtbeschermingsdienst“
diadakan
hari hari
kam kantor tsb ditoetoep. : Naa uno
G-:doeng Rsstsuraat Ver—O—
steegh Noordwijk Batavia Centrum.
Penghasilan

“Mana jang patoet

'ifoclah

dau haro

dipilih,

Menoeroet

boekan osroesan dan bak si sementara,

Rewel, akan

tjatatan

maka

PTT

“angka

angka

selama boelan Juli

tetapi oeroesan dan bak |. jang lewat pengbasilaa PTT dari psat,

kaoem pemilih sendiri. Dari itoe tidak taligram dan talipon ada f 2,038 808,
perloe si Rewel rewelin. Harepan si sedang penghasilan dari Januari t/w
Reweltsk Isindan tak boekan: semnea Jali '38 ada f 14 09!,712.
| kiczer (3163) bendaknja beramai ramai
Sedjak Jaa. t/m Jali '37 penghasilan
pergi memilih! Djangau sampai ada itoe sebesar f 147 6. 63.
Lea
- tinggal Tn
Djika harapan ini
. dipanoehi,
Rewel ssedah merasa
The Hawsiian Syncppafors,
poeas, tidak 'perdoeli hasil pilihan
Kacem
penggemar msesik tentoe
Jang perloe Si Rewel rewalin seka“rang jaitoe soal.
. kendaraan:
transport bosat Kien ara!

sadja tidak asing lagi dengan nama
perkoempoelan
, Hawaiian Syacopn

bin

Pidato terseboet telah menarik hati
Wirawan2, oleh karena dipandang oleb

mereka sosatos so'al jang sangat

ting

sebagai

pen

tenaga laki laki jang maoce

berkorban dan berani hid oep (tidak
berani mati), bersadia tenaga oentoek
ra'jat djelata,
Pimpinan barisan telah
dipimpin
oleh S-eretaris R. Bimbang Soebesti,

mengatoer rapi kesopanan

Wirawan2

di lezing terseboet,
Sasoedah pemimpin memboenjikan
aa »jan sloempritanoja sebigai tan

»Berkoemp el“, mara segenap Wi

“

DIMDANIA

Doenia Surya Wirawan
Seorang Parindrist kaoem tani me
noelis :
Pada
koel 8
»Surya
dari 80

resident, gnena
meramaikan
Kizr jang memilih lid Proviociale toean
— Raad (jairoe leden RRdan Stadegemeen- bari perajaan Sri Ratoe.
Kemoedian akan teroes ke Sbzja,
teraal) mendapat ongkos djalan setjoe!

tset

sampai

pidato

selesaivja

kira kira

terseboet sampai

poekoel

(Soeratno)
Kaoem

Boeroeh

Djakarta

Mehsen

dalam peperangan, karena itoe korban
korban peperangan di Tiongkok, se

pertoendjangan

»Hartaitoetidak

kenal,

sewaktoe
bisa moesna,
tapi perikebadjikan jg
sedjati, selaloe
tinggal
hidoep, mengkredep-kre
dep, gilang goemilang',
. Dengan hormat, sekarangeoedah pas
ti mainnya Tooreel Uiivoering , Tjoe
Siau Hwa“ di Bitavia, dalam
satoe
Gedong Komedi di Bitavia, nanti pa
da tanggal 12 N vember 1938. jaitoe
kebetoelan ada harian lshirnja Al-mar

boem

Dr. Sun Jat Sen,

Ajah Besar

dari kita poenja Tjouwkok,
Sebagaimana lebih doeloe

telah di

wartakan dalam soerat sserat kabar,
bahwa Toonerl U.ivoering ini akan
kedjadian setjara
karena

djadi

jang

loear

bakal

setsur-ac'eur

C-nsul

Gsnerasl

sul Tiongrok

bisa

toeroet

sekali,

main

men

di sitoe,

Tiongkok

Ling,

M-joor

adalah

Kah:

Tiongkok, soedah

bajit Tiongkok itoe, tiada boleb de
ngan fjsema sekali, atawa beberapa
kali menoeloeng, lantas disoedabkan,
barja
moesti
teroes-teroesan menoe
loeng, sebegitoe lama Tiongkok masih

Csn-

Khouw

rNa
berbaris” berdoea dan ma
Av:
dir
baiojak
lagi Iiin
| Kiesman jing memilih lid RR. ti- |tors”“, kampioen Hawaiian jang berke 3oek doea berdoea menocedjoe keroea "Kim
lain Pemseka Tionghoa
di Bitavia:
doedoekan
di
Betawi,
| dak mendapat oeang trausport, apa
|agan dimana pidato diadukannja. De
jang
Z ngernja loenak soearanja, kini di agan tak bersneara soeatoe #papoen sedang Njouji-njonja Tionghoa
lagi daggeld. Demikian djoega merej
ternama
psen
:iada
maos
ketinggalan,
“Itambah dengan lady crooner kabarse. 'joea, maka Wirawan2
.ka jang memilih kiesman itoe.
tsb. meuoen akan toeroen main djoega dalam per
kabar, bahwa per djoekkan Disciplinnja
Kiezer jang memilih: lid Stadege- - Kita menerima
sampai toendjoekan iftos.
“ meenteraad dito, sami mawon, sama | koempoelan terkenal ini kelak pad: dirosangan tempat doedoeknja,
Pendapatan pertoendjoekan : 100pC:
tanggsI 3 September akan main di
sadja,
Dengan
doedoek ta” bsrsoeara di bersih akan diberikarv pada Fonds Co
Tegal,
daa
pada
tanggal
6
September
Dia tidak mendapat transport, apa
bawah
pimpinan pegseroes mueda mite , Penoendjang Girakan Amal T.
di Tjirebon, dalam resepsi diroemab terseboet,
“lagi daggeld.
muka Wirawar2 mancen Oogkok" di Bat va.

.
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Tegasnja kita maoe bilang: Dalam
hal menoeloeng
kesengsaraannja Ra

aan
RB aa

23 Agoestoes

Mas)

Soetan)

KA ea

Barisan

kebakaran.

Moelai pada tanggal

hi

(Raden
(Mr.

Parindra Djakarta

Soedah tentoe sadja brandweer boleh
poelang lagi.

Berita PTT.

|

ata

jaitoe asap

dari api bakaran kotoran.

m9

ara Soe:

na Joy

memboeboeng,

Ocavg jang mengirim kabar talipon
djo R Soerosu,
|itoe tidak “diketahoei dan tidak dikej|.
e
ankan oentoek mendjalan- tahoci pnela, apakah pemberian tahoe
rloskundige prakiijk di Indone itoe havja maju maia sadja ataukab
agai vroedvrouw, Nanah EH
benar2
peda psrsangkaanvja melihat

olebnja,

orang orang terna
Wirawan

Ikan genees,

a

| djoega suto auto preman

ditempat dekat dari sitoe ter

asap

Orang? jg membakar menerangkan:
“Diperkenankan oentoek mendjalan-| »Tjoemen bakaran kotoran, toean“

€

i njisp njiapkan
| pada boeat p'liban

haja

ha ri ini

Perloekanlah

Ingi taoja pandjang

sekian lama teroes

11.30 sehingga sekarang ini ada terlanggar

mingkin

lama djemblabpja

akan dja

di bertambab-tambah besar sadja, apa

bila api peperangan itoe tinggal teroes
berkobar kobar di Tiongkok.
Maka
oleh sebab demikian, Opera

Derwa
kan

dan

,Tjoe

Sian

Hwe“

akan

boeka

pertoendjoekan,

ini didiri

sedang boeat menjampaikan maksoed
nja
itoe, Csmite akan ambil ini 3
djalan :
1. Ichtiarkan hal advertentie2 pada
sekalian toean toean Toko dan lain lain
dari segala
bangsa di Batavia dan
laialain tempat. Advertentie akan di

bikinkiu

boekoe diatoer setjara loca3,

srepaja menjenangkan

nja3

bagi seosmoem

2. Ichtiarkan lijst-lijst oeroenan dan
Comite
ini javg d psrtandai tangan
oleh Voorzitter dan ls S.ceretaris Co-

mite dengan ditj:p Cmite

kend gezien oleh Majnor
An, Aaviseur Comite:

3. Lakoekan

dan ditee

Khouw Kim

hal »Soerat-soerat oen

dangan".
Jang mana semotba akar teroeroes
oleh Leden Cvmite ini jang dikarap
sekali, masing masing nanti soeka be
kerdja

dengan

seganap

hati

dan

tena

ganja,
soep:ja 1toe ,tiadakan-tinda
kan“ nanti bisa beroleh bas! besar,
Meka dengan ini kita moehoen per
toendjangannja orang banjak dari se

malam,
jaug moerah hati
berbagai bagai kesoesaban jang tera- gala bangsa
'koepoja, daggeld setjoekoepnja, dan karena .disava akan main, ja'ni tgl.
Sseoedah pidato ditoetoep oleh Ke wat beibatuja dan rakjat Tiongkok dan Dermawan soska menoendjang
.0eang doedoek, Damikian djoega kiezar) 10. boelan itoe djnega.
toca dari Luontbeschermingsdienst de jang tidak berdosa, telah mendjadi kor atas pergerakanuja Cumite ini,
— Om
jang memilih lid Volksraad, jaitoe leden
ogan peugoeljsapau terima
kasih ter ban peperangau
oleh kekoeasaannja
: Jang Seng Ie
RB .dan Stadsgemeenteraad,
Dengan segala hormat,
hadap
tetamos
teramoenja,
Wirawan2|
pBumbim jang sangat terkoetoek, jg
Dengaa
mangoetjap
dipsrbanjak
te
| kiesman dan kiezer lid RR,
dan tetamoe tetamoe lainuja memberi membikin hiogga bermilioen milioen
Dengan nama Cumite Tooneel
. djoega kiezar lid Stadage- rima kasih Bestuur ,Jang Seng Ie" kan tapsek tangan sebagai penoetoep orang
U (sering ,Tjve Sian Hwe"
Tionghoa
di
Tiongkok
mendja
ad pada cemoemaja terdiri| Batavia mengabarkan, soedah meneri

ma derma goena vereeniging tsb:
tjilik, oraog ketjil.
dari
Olie—f:briek “Hap Goan” diB:
sreka
ini tidak mendapat ker egian
2 blik mi'njak klapa Dari Firma Ju
“apa dalam memenoehi kewidji| “bannja selakoe kiezer, Sedang kiezar gannath & Co di Batavia:
tbee C “Ceylon Dari Nestle" Milk
1 d Proviacial
roviociale R aad dan
an Vulksraad
a | Ly1 peti
di Bar
:pada oemoemaja
terdiri atas orang
72 blk L-ctogen
“besar, mereka jang wampoe dan ada
-

'kedoedoekan.

Dan

mereka

72 buekoe

ini menda-

“pat. keroegian dalam

segala

galanja,

iongkos djalan dapat,

ceang

dnedoek

Pada

idem

jang

Polikliniek
ada keperloean dengan

dapat, daggeld dapat, “hari vij dapsi ini diberi taoe, jang Polikliniek dari
:@DZ.
Jing Seng Ie” akan ditoetoep antero

|

L

Katakanlah" peratoeran adil! enak- bari pada:
tjilik mendelik, si gede

Si

Hari Naa tanggal 27. Augustu1938. berhoeboeng dengau bari lahir

-dewek alias: jang ketjil biar meringis,

“jang beear boleh gr jang kaki!

: aja Nabi Kong

Hve Tjoe.

Hari
Rsbo, tanggal 31 Ausustus
11938, berhoeboeng dengan bari lahir

SI ma

— Joja HM

dari Pidato t- hadi.
di hidoep sangat melarat dan bertjela
Tjhung See Gan
Apakah ini boekan soeatoe pergera ka sekali. jang tiada boleh tidak: p:
NB sitter.
kan pemosda pada masa ini jg haroes da tiap wziktoe, tiaptiap saat mesti di
kita poedji dan bargai? D b-gian pe beri pertolongan dengan setjara peri
Tjiam Kiem Hoat
miliban Gemeente Wirawan, poen djue kemanoesiaan,
le Secretaris.
ga ta' mave ketinggalan bekerdj», mem
baoting
toelang
mengorbaukan diri
oentoek. masjarakat djelata,
Soenggoeh koerang adjar dan tjerdik hoeloe kepada toean Ssj“no Mohamad
Hidoep »Surya W rawan Djakarta"!!! 3 orang pendjabat itoe, soepaja deele- Joenoes Laan Tegalan No, 3, atau di
Hidsep. »Su y« Wirawan Djakarta" II! man ta” dapat lagi ditarik, maka tali Hari dan tempat jang telah kami te
:ya Wirawan Djakarta"!!! duda koeda itoe diawbilnja, hingga si 'apkan di atas sebeluemnja djam9
Hidoep '3u,
,
Sekianlah Pengoeroes Dagblad ,Pe koerir terpaksa menosentoen dap tarik et (Hari Minggoe pagi tg 4 Septem

mandangau', sebeloem dan sesoedahoja

Koningin Wilhelmwina,

—

bian2 dalammana Rex Bsll sebagai
bo f Irol, berkelahi oeutoek mevebues

“diserabkan
doea
aa orang “Teiati se “j wa ajabnja javg terboenoeh, sedang
“orang dari Tolbrugweg, sedang jang flm jang kedoea ,Couflici“ ta” kalah

seorang lagi mati setelah sampai di| pcela spannendnja, satoe pertempoeran
'roemah rawatan berhoeboeng Sian
boksen jang sengit tetapi ternjuta ha
#makit keras dari Tenan,
|aja oentoek ngelaboehi penonton goe

'raan hidoep dan As nar ig ae
.rang terpelibara memang atjopkali di
dapati, seperti orang orang dapat tengok disekitar Senen nampak segerom

| bolap2 orang orang jang memang

hi

doep memakan jaug tidak lagi ,terma|

na menggareek kantong.
Bigaimana seriroja datanglah di Al
hambra

|

Bioscoop

flim ,Veertig Jaren”
“Dipoetar di Regina Theater
' Kemaren sore telah dipoetar Natio

nale Film ,Veertig Jaren“ di Regina

ras sajoe djati,

Seorang

Tjenteng

sa

Herstemming

Toean
Hasil

dianiaja

'Di seboeah winkel di Kota Intan
kemaren terdjadi penganiajahan, jang
dianiaja seorang Tjenteng jang beker

dimoelai

djam 6,30

herstemming

djaoeh pembantoe

di Bogor

Soepardi!
di B»gor

lebih

kita wartakan.

Kiczors jang memilih ada 506 orang"
Oogeldig stemkaarten 10 lembar.

dja di itoe winkel.
Si penjerang jang tj»ba

kanal terbang dil.

Sae

Film itoe habisoja djam 7,15.

Perampokan di Djembatan
Tengah

malam

kewarin

Bssi. seboeah deeleman

telah

Merah

Pada tg 4 September j.a.d, (bari
|Minggoe pagi diam 9) di Laan Tedi Pintoe galan No 3 Mr Cornelis, Bridge Club
ditaban

oleh 3 orang Indonesier, Mereka menja
takan hendak menoedjoe ke Djem
batan merah.

Setelah sampai di Djembatan Merab,

seorang diantara penoewpangnja sekonjong2 menjerang dan men berikan

Pemeriksann jang dilakoekan, didoe poskoelan pada si koesir itee, sedang
Main batjok di dserab Bekasi.
kawan
lainnja mengantjam
ga bahwa perahoe serta kajoe kajoe kedoea
djangan sampai si kuesir itoe berani
& Kemaren malam terdjadi poela per djatinja itoe asal tjoerian.
“kara batjok di dacrah Bukasi, dan ini| Politie jang melakoekan penjelidi berteriak minta tolong.
Si koesir selain berloeka, oeang can
“kali di kampoeng Tjakoeng. Samit kan hingga tadi pagi. siapa Orangnja
dan Djeni ini doea orang ja
#edahan jang melarikan uiri itoe beloem bisa tantnja dalam dompet sedjoemlah f 1
Naah
tm
sebab apa perke ahian Iditangkap.
Nebih dirawpas.
.

Tana

Bridge Drive

— Oo —

dan selandjoetnja.
Ne tah

ditjoeri
kan“ orang, poen tempat menedoeb|Teddab
malam
jang baroe laloe,
kan dirinja masing masing boleh dika
di
Pasar
Ikan,
seorang
tjenteng mera
“ta tidak beratap.
Orang tidak oesah heran memang sa tjoeriga dengan adanja, seorang jg
disana tampak terang, sedang disini telah melompat dari satoe perahoe,
dalam mana termoeat sedjoemlah be
tampak gelap bagan £

ba
0

Ba

Toean Moh. Darsa mendapat 151
melarikan soeara.
setelah diadakan sedikit pembitjarsan
tentang maksoed dau arti f:Im tadi, jg diri. setelah 'lakoekan pengeniajaan
Toean Soepardi 345 soeara.
itoe kemaren djosga dapat ditangkap.
tiboeat berboeboeng dengan hari pe Sebabnja menoeroet keterangan 'jen
Dengan
demikian, toean Soepardi
merevtahan 40 taboen.
teng itoe, waktoe malam si penjerang terpilih.
Dalam film 'itoe ditoendjnekkan dan
Doegaan kita, tosan Soepardi jang
itoe hendak mentjoeri kajoe, oleh si
ligambarkan ketjerdasan dalam tempo
tjenteng di pergoki. Meski oleh tjen akan terpilih ternjata berboekti.
40 t-hoen, dari 18398 — 1938 keadaan
Selamat !
teng itoe diampsenkan, njata ia den)
di Nederland dan Indonesia dengan
dam
sakit
hati,
dengan
tidak
mengira
menjoentingkan
satoe keloearga jang
sedang doedoek di serang “dengan
n
hidoep dalam tempo 40 taboen itoe, iabarang
keras begitoe roepa, Tjenteng
sampai adanja perhoeboengan dengan
'toe kini dalam rawatan CBZ (Rep)
DAPAT GRATIS

moelai ini malam

. Perahoe bersama moeatannja

O —

Nationale

Theater deagan

# | Terlahir boeat berkelahi den 'conflict
Menilik titeloja, adalah | doea film
1 jang akau dapat memoeaskan bagi
penontonnja, penoek dengan perkela:

er

kami membilang diperbanjak terima dapat diberi tahoekan dengan segera,
Hingga
kini masih dalam pengoekasih pertolongan tosaa menempatkan
:
perkabaga diatas dulam ek, harian t. soetan.

Koningin Wilhelmina.

Hari “Selasa, tanggel 6 Septemb-r
F 1938
berhoeboeng dengan Jubelium
1140 tahcen pemerentahan dari H.M.

deeleman itoe sendiri, poen politie ta?

Bagi mereka jang dijadi langganan moelai September j.a.d.
dari ini hari dapat Pemandangan
gratis
sampai
habis
boelan.

SEROEAN

KITA

»EM,Ma." voorheen , Djivggo“ aksu
mengadakan br dge-drive dengan inleg
geld f 0.50 (lima poeloeh cent) oentoek
menjokong
Pergoeroean Osmoem
d:
Tj'latjap. jaug sebagian besar dikoen

Pada sekalian langganan (pembatja) Pemandangan setelah habis
dibatja djanganlah diboeang, te-

dak

tapi soedilah memberikannja pada
merekajang beloem berlangganan
dan adjaklah mereka berlang-

djoengi oleh anak anak dari kaosw
rentaban dan tidak mampne.
Bigai Njonja2 dan Toean2 jang ben
mengambil

babagian

di

bridge

drive ini, jang tidak banja berarti nie
'j kong Pergoeroean tsb, akau tetap
djoega

menueloeng

tidak mampoe

pendoedoek

jarg

di Tjilarjap seoemoetw

Inja, boleh memberi

nama

terlebih da

1
t
«

ganan,
ADMINISTRATIE

:

Na.

setief toe tidak

Jacan-Jacan Kiezers !

(pat kekalahan hebat, sehingga banjak
Perdjandjian “Non—Agressie Ipuela oraug orang jang mati diantara

Tapat persetoedjoean dengan Hongaria

litiek Djepang tidak akan berobah oen

(Perdjandjian tidak saling menjerang)

ang Kai Shek. biarpoen

tentang

mereka ini, sedangkan dipihak kaoem
Telah memoetoeskan poela, bahwa Poetih ada 400 oravog tertawan, walau
Hongeria diberi bak sama dalam per poen kaoem Repoeblik ini memperta
sendjataan kembali.
bankan dengan sekoest koratnja,

is

onopol

dalam Badan Pewakilan P

Pivak Repo blik telah mengirimkan

Poetoesan Eotente “ akan melemahkan
Oleh:

Siapa

anggsu'a2
akau

memperhatikan

pemilihan

sedikit banjak

n, Jang

tjaja
mempoeviai perssaan agak
a

njesal dan

pedih,

“Dalam negeri negeri merdeka jang
iperintah dengan tjara democratisch

rap

soema pajseka
a
diadakan pemilihan sama

| Sebab

akibatoja

moengki

ken membawa perselisihan sadja

a.n

: |.

Salah seorang jg mempsenjai pikir

An seperfi diatas itoe malahan

radjin

mengoempoelkan

boekti2

pengalaman

memangnja semoea itoe benar, Tetap
'boeat Indonesia beloem bisa dipastikan
bahwa tjara psmiliban jang sepadan

Tsj Slowatia,
NN
Oraog2 jg mengetahoei mengatakan

membawa bahagia, Baiklah in bahwa

akan

serta kedjadian

hasil

komperensi

itoe

jalah

msengkin djadi oentoek mengoerang
dipikirkan poela, Sebab dengan tjara kan
pengaroeh. Djerman didaerah soe

pemilihan jang seka-ang berlakoe ini
kita lebih moedah berkesempatan boest
mengadakan persatosav terhadappihak

B:ekau sadia soedah mentjatat bebe
pa

Lebih landjoet dikabarkan oleh Rcu iperkoeatkan djoega. barisan kaoem
masih berhasil djoega
tor dari Bslgcado, bahwa ada lain pue Pemberontak
k menang tanja.
toesan Kleine B itente lagijg dikeloe | akan mendapat
A2
An
el
aa
2S
:Pep
arkan oleh makloematnja. Didalamuja |
Kaoem
Poetih
me.doorb
raak meda
diterangkan, bahwa Rvemenia dan Joe
peperangan Toledo
gosl.via akan menanggoeng lagi batas

memberi kesempatan poel:

E pada golongan jang ketjil ketjil. B
Lantaran pengalam ah ahitoe
Na
, demogratisca“' kata Aorang.

a12, disekehling pemilihan it
mpai ada jg mengha

|. ngan

pengaroeh Djerman
Didaerah soengai Donau sebut, Wal-upoen barisan mereka ini

moesti dipakai poela evenredigheids
telsel atau tjara pemilihan jg sepads

G-meenteraad jg k

diselesaikan,

8

ogai Donau,
D.lam

pala itoe dikabarkan, bahwa

keaiaan sekarang jang Perdjandjian Tidak saling
tertoet.ep melain can'ijoega soedah me| penting boekannja kita sama kita me menjerang itoe akan meng»erangkan
ngoempoelkan dan menjimpan semoea laiokan pihak sini terhadap pihak 83 ketakoekan dari Tsj Sluwakia dari se
sosrat sebaran jg disiarkan oleh pibuk na, Jang penting bagi rakjat boekan rangan2 dari f.hak selatan.
— ig
pihak jg toeroet berlombalomba.
joja aliran satoe sutoenja partai me
Sesoenggoehnja perdjoeangan atsu lainkan tj.ta2 ke Iudonesiaan dau per Nederland
perlombaan pemilihan atjapsali berla satoean.
Kapal terbang ,Boezerd
kce dengan tjara jang tidak semoesti
nja. Jang bisa meuimbbselkan akibat| Anggauta gemeenteraad, dari partai
Tiba di Boedapest.
jang tidak baik. Bagi negeri dan bang atau golongau apspoen, hendakrja
Amster
stembureaw's rapat rapat terbueka dan| sauva, Dalam

sa djadiahan bal itoe lebih lagi tidak berbitjara disitoe sebagai poetera dau

beikrja.

bangsa Indonesia, Bingsa Iudonesia.

:

sesat apabila tidXek lebih dan tidak

Dalam pada itoe kita
tidak menjoekai pemilihan
sama sekal:
krrena

akibat akibat jang
ter-eboet
Ha
nuboeroeknja
bar,
diatas, Semoea
bal adamob baik

Begitoepoen djvega p:milihan. Gslo
pgau pemilih ,Tawwary -Hall" di

Amerika

misaluja dahoeios terkenal

boekan

g.longaa

bangsa

ketjil

djalan jang sebatialab | tjara pemlihaa jang sepadan

kerjil

moedsh

,pemiliban" sekali duljatikau alat parpetjahan dan

menoiak

melainkan memperbaisiapajagi ssemberp reelisihao, Seaadai sekarang
aa
pa pemilihan itve
na telah 1 berlakse | eveuredighsidsstelsel
boeroek
dalamae
tjara

Negeri dictatuur

poenu

ada

tidak bisa menghilaogkan

kalanjn

pemilihau

bertolak

dari Scuiphol,

ini dengan mendapat

Kita tidak mengenal baugsa Inlo-

seperti Soanda, Djswa, Batak, Miduera
.
tan
Tetapi sebab pemilihan soedah m3o| etc, soodah lama dikoeboer.
S:balikaja evsare fighoid-stelsel atan
djad! dasar moderu dari tiap tiap pewe
maka

ANP):

soedah

koerang.

boeroeknja.

rintahan,

dam, 23 Aug
(AnetaKapal terbang ,Bu zsrd" jang

har:

ganggoean

dari

aesia—S
Tt o0enda,| bangsa a Ta innesia— motornja, soedab tiba di Boedapesi.
Orang telah memadjoekan permin
'Djawa,
bangsa Tafonesii—Madoe|
|
ra atau baagaa Indonesis—Batak, taan, sospaja kapal terbang ,,Bu z sed"
'sabab dalam kejak:nin dan tjita tjita |itoe tidak melandjoetkan peuerbangan
kita

msengkin

sekali

Soerabaja

akan

toean

Ajat cs

mendjadi

te

dilakoekan

oleh

krpal

terbang

»Z Iverreiger“. Pada tanggal isb itoe,
kapal terbang ,Buzaird” soedah kem
Ki ke Schipbol l-gi oentoek disel
iki,
c—

Gg

—

et

Wakil2 Interparlementaire Congres

di

Dari

Dasa Haag

dikabarkan oleh A

gemeentergad.
-sama sekali.
nsta—ANP banwa Sri Baginda pads
Istimewa di Indonesia ini kita ha- | Tetapi menilik kealaan kota Soera hri Selasa siang telah menerjma delc
roes taboe benar tempat dan kepeut: bija dan tjira-tjarasja toean Ajat cs zasi delegasi dalam Iaterparlementair

tingan badau perwakilaa serta tjara
pemilibannja hendakija djangan dil-

'bih lebihkan,

sebab

soesssenan

“democratisch"

jaug

brloem ada

keadaan

Parinira G-riodo Soerabyja|t8 :9 Aust akan toeroet

'nangan

jang telah memborong semoea koersi
ialam g-meenteraad kami pandang

G-riado
Ajat

masjarakat|

tjektjok

—

Laio tjooto
“dan pergerakau kita,
Sebab itoe semoea pesaha dan per teraad 'Bsgor
gerakan kita tetap berpoesat dil oear loe, Antara
— budan perwakilan. Dimana mana per Indonesia kita
gerakan nasional didahoeloei diloear' soeudan dau
| badan

perwak:laa.

Disar

pergerakan|

orakjat tetap berada diloear

badan ba

dengan

pibak

djoega

wapenschouw.

Parindra.

Doea pihak| B-landa diwasili

ku jang satoe pro jang

semoea

van

lainnja anti,/Steenberghe.

kita be sunlah toedoeban jaug saja

Sebaiknja

dengar

di

koersi

diborong

teraad dau Pasoendan Soekaboemi dan

Bandoeng telah memperoleh. kemenaagan,

|

caoem Merah
tertawan,
sehingga
ijoemlah dari pada orang orang jug

tertawar dimedan
itoe

vau Buuren,

Poeo 1kvet hadir djoegs

2

atas orang dipsrbatasan Perantjis

“berhoeboeng
dengan
..matinja van Rappard.

Dari Berlin dikawatkan «leh Aseta
—ANP bahwa pada hari Selasa pagi
telah diadakan tanda perkaboengan di

didepan

hakim

neta—ANP, bahwa
president mah
kamah
telah
memerksi
perkara

mah itoe telah ditetapkau, habwa pem
beslahan olen ,M-x can Bigle" itor

dibatalkan

dap

jang

mewmbajar ong-

kehakiman

itoe

“ialah ,,Mexican

Djenderal Franco

Pendjawaban

dari Djenderal Frare»

tentang oesoel o:-ssel jang manjatakan
tentavg kembsliuja orang orang mer
leka (vijjwilliger2) itoe, kini masih

brelidiki seogan soenggoeb2 oleh Pre

mier Cnamberlain.
Soerat soerat kabar oppositie Ingge
ris, berhoeboeng dengan hal ini soedab
mevgadakan
cimpague keras terha
dap peweriutaban Coamberlain,

Didalam

. D ——.

1

P. es'dent Benesj menerima Runciman

Pers Perautjis telah ditor

milik ,Mexican Eagle"
djelas

ditimbang bahwa

kapai ,Mex can E.gle”

nji terbadap

mas

itos hak milik

miujak koerang

djelas

Dan tentang pengambilan minjak jang
koerang djelas dalam sidang mahka
mah jang pendek itoe tidak diadakan

pevjelidikan. Dalam

pada itoe

penga

doe pengadoe tadi dengan connosse
Berlin berboeboeng dengan watinja menten memboektikan tjoekoep terang
gezant yan Rappard karena ketrjelaka huk mereka oo toek mengambil
mi
an naik mobil itoa, Jang hadir ialah injak boeat sementara waktoe,
wakil Hitler graaf Schwerin von KroDan dalam perkara
jang
kedoea

djoeya segala anggauta delegasi N-der|

land dan sep sep missie loear negeri dll
Dalam -oepstjara -itoe diocetjapkan
gawbaran dj'wa koerban itos oleh

Spanjol

PEPERANGAN

DI

SPANJOL.

Kemenangan kedsea belah pihak
Dari Praag dikabarkan oleh: Penter pastoer Grueber dan laloe lagoe W.I|
Hendaye, 23 Aug (KPH):
— bahwa dengan opisil telah digemoem
Baik pibax kaoex Pomberontak ma
—i9
— kanpeparunana pada hari Selasapagi|
25
nepoen pibak kaoem Merah, kemari»
| dilakoekan cleh president B-nesj pada
Daomonia
telah menerangkan, bahwa mereka in:
— Rurciman. Dalam pada itoe pada si Racmenia
ta
masing masing soedah mendapat kr
oja anggota Ruvciman mengadakan | Hak persamaan perser diataan Homevangan
dimedan peperangan sebelah
jawarab dengan wakil2 psrtai2 pe
. ngaria diakoei seh
Tiwoer
Laoet.
:
ntah dalam Parlement Ts Siowakia |

helaus dinjanjikan.

-

sawpai

kir.mat,

Maka

dari

itoe

soedah

Chi

hari

semestinja

Djepang haroes bekerdja bersama sama

dengan

negeri negeri,

jang

menoen

djang politteknja dan mendjaoebkan
mereka jaug tiada setoedjoe dengan
maksoed itoe:
Sverat kabar itoe melandjoetkan toe
ligannja, bahwa tak dapat dibarap pe
kerdjaan bersam sama dari pihak Dje
masih meneroes
pang, djika mereka

Ti

toendjangannja pada

kan dengan

ongkok hingga menjoekarkan dau me
rivtangi perdjalanan diplomatik dan

militair,

Amerika
KOMOENISME
DI AMERIKA
SAREKAT
Betoelkah Shirley Temple seorang
kommunite ?

Washington, 23 Aug (KPH):
Penoelis James B, Matthews melapoer
kan pada Komisie Pergaboengan Os
toesan oetoesan, jang dipasrahi menje

lidiki keactipan dari orang boekan
Amerika,
bahwa
80 anggota
dari
kongres dan 6 bintang pilm jg terke
moeka
diantaranja
Shirley Temple,
diloear kemaosean mereka telah mema
baoe
jang mengandoeng
nama
kai
komoenis jang ada di Amerika Sarekat

Menoeroet pendapatan

Matthews ge

rakaa itoe telah mendapat kemadjoean
jang pesat sekali,

Biarpoen Mat hews

dahoeloe djoega

mendjadi anggota Komoenis, tetapi ia
tidak soeka menjeboet njeboet nama,
kapja menoendjoekkan anggota? Kong
res jg pada th. jl. telah mengirimkan
telegram

setoedjoe

pada

pemerentah

Repoeblik di Spanjol.
Kemnedian

lapatan

orang

bahasa

Bintang

orang itoe berpen

mereka terboedjoek.

bintang

film jang namanja

nengambil dari gerakan Komoenis di
antaranja menoeroet Matthews: Sbirley

Peraotjis jang bernama
poenjaan Komoenis,

Viijwilliger?,

|rakau

mana

akan dibitja-

tentang so'al mevarik kembal:

|atas oraug orangv

ijwilliger dan penkalangan Inggebahwa Djenderal

Franco menderita kekalahan banjak
dan mendapat kemenangan sedixit.
Didalam

kalaogan

kalangan

Peran-

'jis dan Roes orang mewadjibkan akan

Tidak
bahwa

,Ce Soir" ke

ada orang dapat menjangka

orang

orang

ini mendjadi ang

gota Komoenis, kata Matthews Kenja
taan jang tidak baik, biarpsen dengan
tidak kemaoeannja sendiri, tetapi deagan memakainja nama nama itoe te
tah menocendjang dengan propaganda

gerakan itoe,
Nama

nama

mereka tidak dapat di

poengkiri lagi jang mengandoeng pro
paganda gerakan Komoenis dan me

reka
ma

mempermainkan

nama

na

itoe.
Matihews

menerangken

Jebih lan-

melakoekan tindakan penghabisan oen
toek mendjawub soal ini,

djoet, babwa

Djepang

rah
telah
menoendjang
Rooseveli dalam kehendaknja, oentoek me

Perhosboengan

Inggeris

Djepang,

perhatian

Tiongkok maaih teroes mendjadi
hatian kaoem pers,
jang”

kabar

berszas

,Chugai

commarcieel

per
5

Shogyo”

telah me

aoelis, bahwa menilik perhoeboengan
dari dahoeloe dengan Tiougkok, soe
dah dengan sendirivja jang Inggeris
dengan

sekoeat

moengkin

voendjang Shang Ksi Shek.
o“ndjangan
ini demikian

akan

me

sk. itoe

meneroeskan toelisannja, tidak didasar

ken pada perasaau batbin, melainkan
dengan
maksoed akan membela ke
pentingan luggeris sendiri jang ada
di Tiongkok
Menoeroet pendapatan sk. itoe, ba
gi Inggeris tidaklah ada kesoekaran
sosatoe apa oentoek membereskan ke

adaan

di

Tiongkok,

berpendapatan

djika

ke

Berdasar atas kenjataan, bahwa se
bagian besar dari pendspatan orang
loggeris masih memaksa oentoek me

Tiongkok

kepentingannj»,

maka

sekali dengan kaoem Ko
dari sini Toean diatas me

kesimpoelan,

bahwa

Kaoem Me

Palestina
Keroesoehan
Kapten

di Palestina

Inggeris

diboenoeh

Jeruzalem 23 Aug (Zsesen).

Keroe

soehan di Palestina masih berdjalan te
roeg meneroes. Pada hari ini seorang
rsp!en Inggeris telah mati terboenoeh
Sepoer jg datang iari Cairo menoe
Ijoe Jeruzilem oleh bangsa Arab ka
oein psroes-eh telah ditshan dan dibe
gal, penoempangnja.
:

Bepoar
satoe lagi jang datang setelah
.danja Yembogalan telah menabrak
kereta

tabadi, hingga

menimboelkan

ketjelakaan, beberapa orang mendapat

locka loeka,

Jaggeris

buhwa toendjangan

pada Ching kai Shek tidak bermaksued membela kepentingaonja sondiri.

noendjang

soal soal New Deal ber

ugelosarkan kaoem demokrat jang ko
lot jang ada dalam partijoja"

dengan

ramai
Tokio, 23 Aug. (Domei), Pembitja
rsgn antara laggeris dengan Djepang
jg mengenai kepentingsn
Inggeris di
Soerat

hocboengan
moenis dan
aarik

bagi mersbela
dicbawatirkan

oleh sk, itoe. akan gagalnja pembitjaKaoem Pemberontak menerangkan raan aotara Ugaki dan Ov'gie, SebaDalam
Kleine
Entente
ba"
poela, bahwa mereka ini soedah ber likoja djika loggeris maos mengerti
indt, jang pada hari Rsbonjagoens
| | Dari Belgrado dikabarkan oleb R-u basil merampas beberapa kedoedoek keadaan baroe di Timoer djaoeh, seper
bolm
Stcct
ke
berangkat
ergi Nationeliteiten Ovng ter isi makloemat jg disiarkan oleh an kedoedoekan penting ditanah p- ti perhoe' oeogan antara Tiongkok de
memoetoeskan akan ber repat Kleine E itente: Sesoedah menga goenoengan disebelah Burat Laoet dari ngan Dj'pang.
dakan pembitjaraan jing setahoen la Gaadesa. Menoeroet berita tsb., divja Liin soerat babar jang bernama ,Ko
nggal
doeloe di Praag,

"manja maka Kleine Butente telah men takan

pemerin'ahan

Temple, R bert Trylor, Clark Cable,
lis serangan hebat kepada Djenderal James C-.gney,
Mariam Hopkins dan
Franco dan djoega commossie jang ti Bette Davis.
lak menghoeboengkannja.
Pers Itale
menganggap.
bahwa
Jg paling belakug ini telah mengi
tilgram dengan ditanda tangani
vegoel dari Djenieral Frane» ini ada rim
lah soeatoe oesoel jang conseguent,
sendiri tanda setoedjoe, kepada koran

Mendjadi

3ivgk, beras ma atas nama menteri oc (permintsan- ,Algeween Rott. Mij:
rnesan
losar
negeri ondersecretaris bandelsverkeer) sjarat sjarat juridi.cu
Boekarest,
23 Aug. Dari Z:esen di 'Woermson, laksamana angkstan oe dianggap koerang dielas,
2
kabarkan, bahwa pemerentah telah m: tara Wiizsudorff atas nama G sering,
Haa
| moetoeskan akan memboeka kantoor hertog - Adoh
Priedrieh MecklenSiotemaker.
Poen
eri masing masing. “ Iburg, menteri
:

Cas

Djawaban dari

Didalam kalangan
|ris orang mendoega,

Mexico

Dari Dsrdrecht dikabarkan oleh A.

kos

Tanda perkaboengan di Djermsr

:

itoe terdiri atas orang2
Sementara itoe smokkel

minjak

Kemoedian

"

orang

Lebih dari 2,0)0 urang dari orang2
jig tertawan
loear negeri.

|djawaban Djendersi Franco.

tidak

Roemania

Kor.

20,000

de Vlugt, van Lidth dan Oud.

Hak

Ioego Slavia dan

p:peraagan

menaik meadjadi

E gle ' sendiri,

1

te

Mereka iai dapat kewenaugau djoe
ga dimedan peperangan Koro. Daiam
pada itoe ada 1300 oraug dari pibak

oleh menteri2 Pa'ij . |commissie, dalam

Bseyen,

kin mempengaroehi pekerdjaan raad2 |
Demikianlah menoeroet pikiran pr segoenggoehnja boekau dosa soeatoe Eigle" tentang pemberi iban oleh , Me
xican Eagle“ pada 1000 ton benzine
oelis hveboengan antara masjarakat, :pa apabila Pariadra Soerabaji telah jang
boekan haknja. Dalam mabks
wewmborong semoea koersi di Gameen
raken dan badao2 perwakilan,
kata setengah orang,

takan, bahwa serangan ini masik
roes meueroes dilakoeken djoega,

— 9 —

maskapai2 minjak ,Propetrol“ dan
Ditilik dari soedoet penglihatan ini mPetrolest“ coatra maskapai ,Mex can

(meerderheids-stelsel) tidak memoeas

Selandjuetnja mereka ini berhasil
pocla akau melepaskan 10 bbeah tem
pat dari p-merintahan kaoem Merah
Berita berita jaug terbelakaag menja

So'al

perwakilan itoe djoega- moeng leh Pasoendan atau Parindra,

Tjara pemilihan jang sekarang ini

|(Zsesen):

Kaocem Pewberoutak
mendapat ke
madjoean poela dimedan peperangan
Toleuo, dimana mereka ini berh sil!
akan mendoorbraak kedoedoekav2 ka
oem Repoeblik jeng lebarnja 25 km.
dan dalamnja 20 km ie,

lementair Cungres

satoe sama Isio, ka| G seling,

— kerdja lebih baib-t, Bo»leh djadi tidak B.gor, Dari pada melihat Pasvendan
— bisa dilihat dengan njata. tetapi de selaloe riboet dengan Parindra kami
badan

Augusus

di Rijksmuseum
Londesn, 23 Augt. (Aneta-Pbohi):
Dari Amsterdam
dikabarkan oleb
Lord
Half .x, besoek pagi, #3soefalah keadaan gemsendalam waktoe jang la) Aueta ANP, bahwa penerimaan dele|darnja ia kembali di Londen, akau
lid lid 'gemeenteraad|gasi luterparlementair Coogres dil- | melakoekan pembitjaraannja dengan
dipari dari pihak Pa koekan di Rij«souseum. PemerentahJ seorang voorzitter dari non-iaterventie-

'tos berhadapan

ngar. pelbagai tjara pergerakanjdiloear lebih soeka

menghadiri

Penjamboetan uciegasi Joterpar

sdr

Gan itoe,
Be
EA
F3 |“ Pihak Pasoendan katanja mentjari/Roel
—. Sebab itoe kalau hasil pemilihan k.wan di IE V sedangkan pihak Par|
tidak membeaskan kita, maka diloear |indra berkontjo dengan V C., demiki|Soal
badan perwakilaa beudakaja

dalam

Dari Dan Haag dikabarkan
oleh A
:
|neta—ANP, babwa prinsevpaar nauti

d' 'lebib baik dari pada melihat Pariadra

negeri kita ini. S:moea badan psrw.
— Jalan di Indonesia ioi tidak ada jang
|. menggambarkan

tidak per Congres
gres di ,Huis ten Bssch“
membawa | SU lientie.

bagi pen
ito keme

Burgos, 23

telaan itos mas h dilakoekan dengan te
nja ke Indonesia, sehingga pada tang roes meneroes,
—
() —.
gal 24 Agoestoes ini, penerbanganoja |

anggauta

ngan pewilihan, Pemiliban hanja alat, menghadapi lawanuja saja
tjoema sates dj lan osutoek memper- tj ja bahwa hal itoe akan
koest
oesaha kita
jang
letaknja babagia atau keoentoengan
diloear badan
perwakilan,
Kepen dosdoek $ serabaja. Kzrena

| 5 boeah d.vis divisi. jung wasing ma
ng
terdiri atas 13.000 orang dan se
laudjoetnja atas 40 batterij veld ge-

toek meroeboebkan

bahwa pibak kaoem Merah da kumin Shimboen“ menoelis bahwa po

Warta

Administratie

Flash Gord»n nomor 1 dan
mor

7,

demikian

poela

no-

platte-

grund Stadsgemeente Betawi soe
dah terdjoeal habis.
Saskarang

kita

sedang

minta

. dikirim lagi bagi persediaan, dan

seterimanja dengan
?"oemoemkan lagi.
Harap
. ma'loem

jang
adanja.

segera

kita

berkepentingan

Kabar

Penting !

: / Saja maoe lanja

Djika Toean! dan Njonja2terganggoe
aw: sir,, batoek darah,
|dari penjakit
| Batoek kering, penjakit koelit, Radja

W & Ma Pena
memnsmennan

| Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang
soedah lama atau'jang baroe, bisa baek
||dengan lekas. Da tanglah. pada

Rn
Ej

Weh tom Hok poenj: 2
binkanng terang tlati

1

Saka

2

dagang KRISBIERI

"Ini bier sabanhar?

3

PINTOE
ESELAMATAN DOENIA D N ACHIRAT:

SALEH“

kali,

(DARI GOER'AN DAN HALITS)

Tempat

bersih

Menoenggoe

Jan

rawatan

Directie

:

Tjoba doeloe

nge

Darah kita !
Hoofd

mean
an sn

Taij

: NT na

Eng

| |

agent

Hoesen

Ho Tong

An

Ho ) Batavia

|

Ek GoanTong Tasikma-

|

..

Thaj

Ho

Ho

Tong

orang

9 An
Sin Tji
Eng
Hok An)7

,

Eng An Kongsie)
Mr.
Tong An Tong) Cornelis
Bang Ho Tong)
Tanah
TongSanJokFongabang

Djin An Ho Serang
Ban Ka An Rangkasbetteng

hg Ana B

Ta
t

- PASSARSENEN 110
IA 13 ah NP

Shan

sengaja

Kita

ea “HadoornnDARAH

Ban HokSoen Tangerang

Na

an

Lauw Tjeng Hos
8

B3

merk

Toko Oe Hok Kie Groote
Postweg — Tjikampek

HARGA
Botol besarf 3.-|
Bofol kefjil f 1.75

bocat langganan- langganan

. “ANGGOER DARAH" tida tjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar-

—. akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, Tennanan darah, bikin napsoe

makan | 0 Kansas
Inka tag Pe

foea.

maka

maka

annannja.

PROGRAMMA

REX

westera-film

jang

(Djago

jang

tidak

kedoea, soecatoe boekti, bahwa kitab

JOHN

afoer pesenan djika Toean ingin
dioega foeroet mengetahoei isinja
jang maha penting ifoe, kalau te
laaf nanti kehabisan,

dengan hormat

Almardoeff,

Tiap-tiap

Tegal,

Persediaan

Toko

hari Rebo

Advertentie

baroe

bisa

WAYNE

sediaken :

ORANJE
»
Pita Soetra

Dan

di Oost dan Midden Java.

|

hdjaoeh boleh dapat pada: .

. Roemah Obat KAROEHOEN,

Bandoeng '& Batavia-C.

sang ADVERTENTIE, periksalah
| doeloe keadaan OPLAAUNJA.

. 5

—
“DE UNIE«
DITJARI Nanas openzoom, bisal |
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
| lantas bakerdja. Lamaran dateng pada Djatibaroe” 85 dan Matraman Laan 5 boekoe sadja di Administratie Peman
Vuorkl, d bawah pimpinan Goeroe 3
Kleermakerij . sInaulinda: Kramat 190

: Bat-Centr “

ada

DITJARI Satoe Nona
ploma

Mulo,

boeat

(

jang berdipl. dari F. K. S.

.| Masih "menerima moerid2 baroe,

dangan doeloe harga f 1.25 sekarang
: 1, — Ongkos f 0.06,

“IVERKEERS.
&
TOURISIEN- GIDS
y iste. # Kaloe IVAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- TYPISTEN. CURSUS ,THE SPEED“
Petjenongan 21. Chineese Voorstr. 18.
ilo». djangan
Mulo

boekan kloearan dari
imandangan
| melamar. Soerat2 pada Adm. .Peman- tokosten..

per stuk f 0.94 inci. pat

Batavia -

entrum.

Rangkasbitoeng.

OBRAL BESAR ! ud Boekoe” roman BOEKOE Penoendjoek djalan di PoeR.P,M. 'Stoviaweg 4a Bana Oeatrud? jang indah, jang meloekiskan kedjadian lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem
harga hanja
Minta beli satoe INA
Mn
me- sewaktoe terdjadi peperangan Toerki Saudagar' pelantjongan
. makai strook.

— AKAN

IDIE“.

Hebat,

,,KASJIM

f 0.02

sedia

bendera

merah,

poetih, blaoe, moelai

per stuk dan lain-lain. keperloean "pesta.

banjak

dapat

rabat

bagoes.

Pesenan dari loear kota dikirim rembours

TOKO ORION
Kramat

Baroe

14

Batavia-C

—

Telf,

1981

WI,

EFFEN-

f0.90 onkos. f0.04 bisa dapat di adm.

ngeri, sedih dan piloe. Pemandangan.

DIDJOEAL: Manah DakkaNg aja Perbocatan kedji dan kedjam, pemba-

(bouwgrond) tocasnia' kI. 2.500 M2 'lasan jang setimpal, terloekis dengan Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN”
letaknja di Gang Rawamangoen, tidak amat indah. Satoe boekoe tebal, harga (Cursus voor Machineschrijven, Tien:
djaoeh dari halte Kramat. Keterangan biasa f 2.25, sekarang didjoeal tjoema Vingers- Blind-Systeem) Batavia Molebih djaoeh pada: S.M. Soebrata, Ra- f 1.05, inci. porto. Tinggal sedikit lagi lenvliet. West No. 105. Soekaboemi
wamangoen blakang waroeng Familie Pesan sekarang pada: ,,PENABOER" Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corne—. atau .p/a. Pemandangan, . Batavia C, Kramatplein 19, -— 'Batavia-Centrum, lis: Matramanweg Ns BTA 1

terbit

BOEKOE ROMAN »KEMOEDI

HILANG”

Siapa ingin mengetahoci soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin
kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa
ingin mengetahoei

hati pemoeda, woekerpraktyken

ingin membatja tragedie dikota Bandoeng

dangan. No. 134.

sama Griekenland.

f 005

kertas

beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida

Sekolah sekolah

ala

. SIAPA ITOE PERAMPOEAN?
Menoeroet tilikan lahir dan bathin,

f 0.05
f 0.04'/-

moelai

Crepe pipier per stuk

5 cent

Beli

besar
per meter

f 0.10
f 0.15
f 0,04

Topi

djoega

harga

KA

dan

berke-

dikalahkan)

Lampions
Slingers
22 m
Slingers kertas keijil

F DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- “SPECIAL AFDEELING UITVER
brapa : pem
NIant.
Ai
bitjara ternieuw harga f60.— contant. Boleh KOOP koendjoenginlah Toko ,PasarBlanda dan Soenda aloes, kelocaran dilihat dikantoor Pemandangan tiap- Senen" di Pasar Senen 159-159A, stel,
RP
3 2 MULO. atawa Mantri MenOl BEN beroe: Pa
No, 2467 Batavia-Centrum, Sedia ba
7
BPN
35 tahoen
rang2 manufacturen en batik, kwaliteit
3 “Bowwat dididik d
'Beheerder Rokar
tinggi harga sangat moerah.
| Dimana-mana Toean maoe pa-

banjak

goena pesta 40 tahoen pemerintahannja katoe keradjaan Belanda

Orion

,,Patjat”

3

dan

DENGAN

keras lakoenja. Lekaslah

Memoedjikan

paling

CONFLICT”

mendjadi PELITA, diba-

S. Ahmad

RANCHs

Film ke 2

mendjadi

PEDOMAN, Insja ALLAH!"
Sekarang soedah fjftakan jang
ini sangat

Rat.-C.

laiannja, satoe film jang dianggep sebagi REX BELL poenja
gambar jang paling rame dan sengit perkelaiannja . .. |!

tja oleh perempocan, maka mendjadi

Soeka-

Bogor

jang

berikoctnja

(TERLAHIR BOEAT BERKELAI)
BELL, itoe djago cowboy moeda jang tjakep

koeat, poenja

MAHKOETA, diba'ja oleh pemoeda,

Cheribon

Tjoen

Dengan

ber'akal ('Oelama2). Oleh karena
itoe bilamana Tocan2 sda menjjaDOENIA DAN ACHIRAT si'ahkaniah batja KITAB “AMAL SALEH", itoekitab kalau dibatja oleh

Thaj An Ho Magelang
— Eng Nam Ho Poerboling
g0

—

»RAINBOW

benar

Al Hadiis.

ri djalan (pintoe) KESELAMATAN

Ban-

Tjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thaij Ho Semarang
Thajj Tjoen Ho) PekaloTjie
An
Ho)
ngan

Eng

jang

Besar

DuBBEL
ke I

Film

soeda ditimbang -oleh orang jang

Thaij An Tjan Djokja|
Eng Sioe Tong Tjilatjap
laja

Sawah

Dan itoe doea roepa pertoendjoek

Eng Thaff Ho Soerabaja
Eng Thajj Ho Solo .

Djin Sen Tong)

TE “Pertoendjoek

Rebo

hari

malam

1 Idroes, Bandoeng:

ialah Al Ooer'an dan

agent-agent

“.

BATAVIA

24 Aug. 1938 dan

werk). Pesenan selaloe
dengan
posiwissel: Rembours tidak kirim.
Soeara pembeli
jang 'alim
lagi moelia Sd. Ocisman bin

an

,

|

lakoe.

Soeat

sedjilid (franco diroemah per duka

. Siapa bilang d di Indoneata tidak bisadibikin obat

BROUWERIJ

lebih

lamanoja lebih dari 240 moeka,
kertas poetih tebal haloes dan om:
slagnja bagoes. Harga obral 11,25

dengan hormat

De

ARCHIPEL

hari

As App

$ memoeaskan. |

saben

boektinja

baik,

paling

SM

Dandan

Sa La
Kp
boleh. berdamai.

me-.

djoega

kwaliteitnja

N

atau perboealan
(AMAL)
bagi
siapa-siapa jang ingin mendjadi
seorang jang baik benar (SALFH)
serta ber'ilmoe loeas dalam tempo
jang pendek, lantaran isinja moedah
sekali difaham orang. Memoeai lebih daripada 545 ajat, dan 315
Hadits
Nabawi
sahih Boechari,
Moeslim dan lain2nja jang soedah
masjhoer namanja, difj€tak dengan
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a
toelis Lafiim, diartikan St)
kedalam bahasa Indonesia (Melajo
dengan hoeroef Lalijn bersih. ge

anda host of stars

tidak

'lainken harganja paling
moerah
sendiri, tapi

1

Kitab jang bergoena besar sebagai Penoendjoek akan
kelakoean

Fox Musical

Bier

alah

AA RED ALLEN|
3 A 201h Panen

Kris

Nata

KITAB ,AMAL

Membelilah

roman

,,Kemoedi

serta akibatnja ? Siapa

dan Garoet ?

Hilang”

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent)
Bisa pesan kepada: 1 Administratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C,
2. 4. Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di
Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. AG, Soeriokoesoemo Taman Siswa Tjirebon.
6, t. Achmad Soemadi Taman Siswa

Poerwokerto. 7. Moh. Gani Taman
man

Siswa Semarang.

10. Goemilar Taman
Siswa Krawang.

9. Moh.

Siswa

Siswa Diokja.

Sjamsoel

Tjikampek.

8. Hadisoenarto Ta-

Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan,

11.

Dirdjosoebroto

Taman

9
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Abonnes

jang

lamanja

meninggal,

paling sedikit

asal

tidak

6 boelan

menoenggak

dapat uitkeering , ..f 25—
advertentie,
keterangan
pada
administratie,
Pengadoean tentang pengiriman koran

Tarief

dan advertentie setelah liwat djam
4,30 sore telf. No. 4968 Wit.
Petodjo-llir No.25
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1938

|

Lembaran

kedoea

bangsa? is sebenarnja terdapat dalam
Propaganda Fide sendiri, dimana moe

rid

moeridnja

berhimpoen

dari

benaran

dan

Hetze

dioeroengkan

Mussolini

ventoek menghapoeskan

pemakaian boord dan dasi di Italia
tiba tiba terhenti, Andjoeran itoe di

moelai oleh prof Cueco dari Uriversiteit Palermo, oleh karena berpendapatan

bahwa

bal itoe tidak

sehat dan

bertentangan dengan tjita? fascistisch.
Beberapa hari lamanja kaoem fas
cisten

banjak jang mempertjajai

bah

PN
TAP DEA i
|
BATAVIA-C.

wa artikelen dari prof. Cucco itoe ada

Manlatnan dengan theorie baroe lah diperintahkan dari atas, apalagi
boelan October depan, rapat besar
| badan fascistisch akan dioendang karena Starace, secretaris-generaal

m2

dari partij fascist, adalah orang jang
pertama memakai 'kemedja zonder da
an bangsa
Italiaan. Dimaksoed
| ini mengatakan: ,Saja tid
si.
pada waktoe Mussolini tat
eri ekan mengoesir semosa bangaa Jahoedi kalaSampai
| tjaja, bahwa orang akan
dalam
vacantie mendengar bal
dari djabatan negeri. Pegawai bestuur
| boektikan setjara biologisch
itoe. jang segera mengirimkan soerat
Jahoedi memang tidak berapa banjak
ig didalam pemerintahan Italia, akan te- kepada ministerie keboedajaan ra'jat,
dalam djabatan kehakiwan dan dengan keterangan bahwa maksoed
tentara banjak djoega djoemlahnja. Di oentoek menghapoeskan dasi, segera
|. : jang ksatria berbetoelan semoea 'boe maksoed djoega oentoek menjoesoen haroes dilepaskan (ditiadekan). Dida
' kan bangsa Djerman, jakni : Gobineau
lam pertemoean terboeka dimana ia
E: “adalah orang Perantjis, Chamberlain soeatoe kententoean, pengakoean dari sama2 tampil dengan Starace, ia kem
|bangea Italia. Anak-anak dari ajah
- Inggeris, Woltman orang Jahoedi.
ti
Italiaan akan dianggap sebagai Italiaan, bali memakai dasi.
Perkara seperti ini | rassenhetze)
Tapi pembersihan bangsa itoe dila
—. dak akan berhasil pada kita... Ke-j" eskipoen oempamanja iboenja dari
igolongan
Jahoedi
atau
dari
bangsa
jg
koekan
djoega jaitoe seperti dikabar
| banggaan asional bagaimanapoen djoe 'boekan Italiaa
n.
kan oleh persbureau Italia , Stefani“
:
rloe dengan ,ilmoe ba:
sendiri: moelai . tahoen pengadjaran
Tetapi
jata bahwa Mussolini
—.: Samboetan diloear negeri
1938—1939 didalam sekolah sekolah
| bah pendirian. Semendjak beb
| Berhoeboeng dengan kerasnja andjoe
minggoe, di ltalia badan dilakeekan ran baroe tentang theorie bangsa dan Italia, tidak diperkenankan lagi bang
rassenheizs dengan hebatnja. Orang pemakaian toelisan Romein berdiri dan sa Jahoedi loearan. poen mereka jang
n jang sedjati sekarang masoek '(penghapoesan boord dan dasi jang di tinggal berdiam di Italia sendiri..

ja

5

koempoel di Rome, jaitoe member

dengan Emil Lud

matjam
, nordisch
kapnja bangsa
sekarangarisch
'menolak
terhad ap“ njatakan sebagai tjontoh

tjontoh dari
bangsa jang tinggi, maka bermatjam
matjam soeara terdapat diloear negeri

g pakaian Perantjis cempamanja,
as5
dasi, menjamboet
'flankan

haloean baroe jang didja

di Italia itoe. Salah satoe soe

rat kabar Perantjis telah menggambar

bebanipa bari sesoedah itoe kan hetsedi Italia itoe dengan satoe
moentjoel poela nomer pertama dari karikatoer jang meroepakan doea orang
madjallab ,Diffesa della razza“ ( pem- ascist Italia, satoe pihak atasan dan
belaan dari bangsa)
jang satoe lagi orang sebawahannja
. Sampoelnja menoendjoekkan gam sama sama memakai uniform.
| 2 poedjaan
Romein, dipisahkan
Pihak atasan itoe memegang di
oleh
pedang dari gambar dari kantor tangan kanannja seboeah goenting dan
ang J
i dan kepala perem ditangan kirinja sebosah solder-bout,
san Neger. Hoofdredacteurnje, In- Sembari orang sebawabannja berdiri
rlandi, jang djoega mendjadi tegak dengan memberi hormatnja,

ur ,Teyere“ menoelis da orang atasan itoe mengoendjoek kepa
Ida hidoeng

orang sebawabannja jang |

5
Ta

gsa

— spaham

bangsa

jang toea dan agres

: “sief, paham jang terkedjam dan ter
|
atas dari paham bangsa jang ideolo Paus djoega ena aka an 1.
|. gisch, jaitoe hebraisme, mengantjam
baroe dari fascisme Italia .
Tera

: masjarakat

'terangan,

manoesia

dam

dengan terang

tjoba menakloekkan

Paus

arie

di Vatikaan

djoega

toeroet

theorie baroe dari ka
boeat maksoadnja dengan pertolongan menghoekoem
oem
fascisten
itoe,
dan mengatakan
(dari rakjat serta party jang sangat
bahwa hal ini adalah hasil dari rasa
sewenang wenang".
|.
Aksi dari madjallah itoe akan ter kebangsaan jang dilebih lebihkan, De
mikianlah Paus tatkala menerima pela
toedjoe ketiga djoeroesan: setjara il.moe pengetahoean, documentair dan djar peladjar dalam College Propagan
olemisch. Sesoedah kata pendahueloe da Fide |organisatie propaganda aga
ini, menjoesoel beberapa artikelen ima Ketholiek) telab berpidato pan
ag bersifat academisch, satoe dianta djang lebar tentang hal rassentheorie
| Tanja ditoelis oleh minister yan Justi ini dan memperingatkan peladjar itoe
— tie

Solmi, kemoedian

bermatjam ma

— tjam artikelen jg menjerang Peranjjis.
— Ternjata bahwa boekan sadja Vatikaan

| akan tetapi djoega beberapa golongan
" fascisten jg tertentue sangat tidak se
toedjoe kepada haloean baroe dari fas
| cisme Italia ini,
|
»Leher Romein" dan toelisan
7

miring”

Propaganda dari tbeorie bangsa. jg

: 'baroe itoe makin dilandjoetkan. Dean
| kianlah seorang professor Cucco,
' goeroe besar di Un: versiteit Pale rmo

soepaja berawas.
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DEWALIN

atawa

KETJANTIKAN.

MINJAK

MINJAK

RAMBOET

RAMBOET

ada

meroepaken

,,TJAP

DEWA"

OBAT

boeat

di TANGGOENG

TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.,
HAROEMNJA
ada TJOTJOK
sekali. Harganja menoeroet djaman.
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang
bisa dapet rabat bagoes.

' Memoedjiken

,

Fabriek

dengan

,,TJAP

hormat

DEWA"
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njiarkan peratoeran pasal
dari wet oentoek kera'jatan

ke empat
Djerman.

banjak

orang

Djerman

jang pergi be

landja kesitoe. Soerat soerat kabar Ber
'Berboeboeng dengan hat- itoe. maka Iyn belakangan ini. soedah. mentjela
keizinan jang diberikan kepada tabib kedjadian ini dengan setadjam tatabib Jahoedi pada tanggal 30 Sept. djamnja,
jang akan datang akan ditjaboet. Ryks
minister dari

dapat

djoega

oeroesan

praktek tabib
menjatakannja

dalam

mengizinkan

negeri.

kembali

dikerdjakan sesoedah
kembali, akan tetapi

tabib tabib itoe hanja boleh mengoe
roes bangsa Jahoedi jang sakit,

Hangsa Jahoedi jg pernah toeroet
membela tanah air dalam peperangan
djika mereka berada dalam kesoekaran

Hendak

Doenia

kemana Djerman
melangkah ?

Berhoeboeng dengan larangan orang
Djerman tidak boleh diperiksa oleh

Dipindahkan dari Donggala ke Semarang, toean Roesno dan dari Blitar
ke Donggala, toean M. Soehardi, kedoea doeanja itoe postklerk kelas Ii.
Dipindahkan dari Semarang ke Bli-

tabib Jahoedi, maka akibatnja adalah
sangat tidak bertanggoeng djawab,
Sebab: seorang nazi jang mendapat

penjakit djantoeng, tidak boleh dioba
ti dengan digitaline, karena obat

ini didapat

oleh

tar, postklerk toean Bebirin,

Dipindahkan
dari Tegal ke Baindoeng, controleur kelas 1, toean Mas
sakit gigi, ia ti Soekarto dan dari Bandoeng ke Tegal,
cocaino, karena controleur kelas I, toean S. Salomons,

Jahoedi

Ludwig

Djika ia
nerima bantoean itos. Belakangan ka Traube,
dak
boleh
memakai
rena merasa peratoeran itoe barangkali
terlaloe keras, maka pembesar-pembe obat ini djoega didapat oleh Jahsedi
sar Djerman soedah tjoba melemahkan Salomeon Stricker. Poen kalau
peratoerannja itoe terbadap tabib tabib ia diserang penjakit typhoide ia tidak
Jahoedi. Sekarang dinjatakan lagi, boleh memakai obat bikinan Jahoedi
bahwa tabib tabib Jahoedi jg terpaksa Widal dan Weil. Apabila ia diserang
meninggalkan prakteknja,
diberi ke- penjakit kentjing manis, ia tidak bo

'sempatan oentoek mempeladjari peker
'djaan lain.
Kamoedian bosat mengoeroes
sa Jahoedi jg sakit, dibolehkan

bang
tetap

leh pakai insuline,
Jahoedi Mikowsky.

pendapatan

Ditarik kembali
bedrijfsambtensar,

diberi bantoean
jang tertentoe,

dari

t.
ke

Dipindahkan dari Soebang ke Sala
tiga, bedrijfeambtenaar toean J. Antbonio dan dari Bstavia-Centrum ke

anti pyrine ataupyramidon.

Soebang, bedrijfsambtenaar,
W, Lvichel.

Kepada mereka

dengan perdjandjian

ke Salatiga dan

kepindahannja
bedrijfsambtenaar,
Mas Noer. Partasoesena dari Pati
Djokjakarta,

karena inipsen pendapatan Jahoedi
Spiro
dan Eilege. Orang Nazi jg soe
jang toeroet dalam peperangan doeloe
tabib tabib Jahoedi.

atas kepindahannja
toean F.-van Ros-

sum dari Djokjakarta

Kalau ia sakit kepala ia tidak boleb
memakai

P.T. T.

Dipindahkan dari Fort de Kock ke
Padang, postklerk toean Sjamsoe'din
gelar Baginda Roemah Pandjang.

tocan

E,

Dipindahkan dari Pati ke Batavia—

dab dekat melajang djiwanja, tidak
boleh ditolong dengan choralhydraat,

Centrum, bedrijfsambtenaar toean Mat
Noer Partasoesena.
Dipindahkan
dari Tosloengagoeng

pendapatan dari Jaboedi Liebreich.
Dengan bebat Paus membrantas per
Pada waktoe belakangan ini di Ooss Nazis jang -mendapat penjakit radja
tjobaan memasoekkan haloean baroe tenryk dan Djerman kentara sekali singa, syphilis, tidak boleh diobati de
itoe dalam masjarakat Italia jg dinja (peratoeran jang makin diperkeras atas ngan salversan, karena obat ini didatakannja sebagai soeatoe pertjobaan tabib2 Jahoedi, jang roepanja soedah pat oleh Jahoedi Ehrlich. Mereka ma
oentoek menossoek gerakan Katboliek mendjadi doeri dimata kaoem nazi lab tidak boleh mengetahoei meudaTogatlab, saja pertimbangkan kepada bahwa masih ada lagi bangsa Djer- pat penjakit itoe, sebab resctie dari
'moe soepija djangan menoesoek gera man “arisch“ jang dibehandel
oleh Wassermanu adalah pendapatan orang
kau Katboliek, Saja nasehatkan ini dan bangsa Jahoedi. Lain dari pada itoe Jahoedi, Djoega mereka tidak boleh
saja mintakan oentosk keselamatanmoe djoemlah tabib2 Jahoedi jang tadinja memakai p-ycho analyse, sebab bapak
sendiri. Karena barang siapa jg menge ada 6480 orang dalam tahoen 1933, dari pengetahoesan inipoen adalah seo
uai gerakan Katholiek berarti mengej sekarang soedah moendoer mendjadi rag Jahoedi Sigmund Freud.
nai Paus, dan barang siapa jg menje 4220 jang sesoenggoehnja hanja 3748
rang Paus akan mati,
Tapi disamping larangan itoe ter
jang sebenarnja mendjalankan .prakIoi adalah kebenaran dan riwajat teknja. Djoemblah tabib semoea di Djer siar poela kabar bahwa Ribben-

menga aa
pemakaian toelisao
kir 9Pn, pengganti dari toeli memboektikan
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Liwat 1 October di Djerman tidak dilarang oleh nazi pers. Di Berlyn ter
oetama, meskipoen soedah ada tanda
haroes ada lagi dokter Jahoedi
jang diwadjibkan dipakai oleh peda
Soerat kabar ,Reichspezeteblatt" me gang pedagang Jahoedi, masih sadja

bengkok dan melondjong keatas itoe
gsa, tatkala penakloe dan berkata: ,Mintalah dengan lekas
satoe keradjaan fimperium) ber pada Beriyn (Djerman) kiriman tjon akan mendapat
bantoean, itoepoen
madya! bangsa berkoeasa, sementara toh dari hidoeng Romein jang toe- djika mereka dianggap berharga meRB:

sa lNP DEWA

2

TN

| tjemobar
. sopanan Rome.

AAA
PE HENNA

bangsa J:hoedi dari djabatan negeri!”

(uks CREAM)

Dab Akan

Oesir

la

|

aa

'koeno,

jg

“OTG

ush membitjarakan|

angkan boord serta dasi, dan kemba
li menggoenakan adat istiadat Romein

bahan

pakai dasi 'lagi

Campagne

Na beberapa lama,

bahan

sama" 5

dipegang oleh Persbureau , Antara)"

beo
jang tjerdik, kalau memakai
Itoelisan Romeim berdiri, dan memboe

man

Sheentin
Mk Ap Satoe

(Hak Arman

DEA

iboe, dari satoe keloearga

|dan dididik dalam satoe peladjaran ke

PE

oedi"
M

Makar boord dan dasi. ,,Persetan
sembojan di Djerman, Paus meng| Aan heoee" Italia

satoe

terdiri dari 35 bangsa

sebagai ,poetera poetera

ke Soerabaia, bed-ijfsambtenaar toean

MMJ
Sasabone das dari Soerabaia
ke Toeloengagoeng, be'irijfai mbtenaar
toean L Martivs.

Dipindahkan dari Padang ke Bat.C
bedrijfsambtenaar kelas I toean A W
Siegel dan dari Batavia Centrum ke
Padang,

bedrijfsambtenaar

"

kelas I toe

an HEJJA Hartman Kok.
Dipindahkan
dari Palembang ke
Batavia—Centrum, postklerk t Raden
Djajasewaka.

Ditempatkan di Semarang. contro
leur.
kl It. WJ Janesen jang baroe
hak Jahoedi havja ada 10pCt sadja.
Yosi
kembali
dari perlopnja keloesr negeri .
nja 'mengandjoerkan sampai tjondong kedjoeroesan itoe dan Di Berlyu keadaannja lain sekali, di seorang Israeliat di Amsterdam soepa
Dipindahkan
dari Tandjong Priok
— kembali kepada »leher Romein" jang 'meniroe Djerman. Sesoedah mengata- sitoe djsermlah tabib Jahoedi ada 20 ja soeka membehandel poeterinja jg
ke Soekaboemi, toean
Abdoelrahim
sakit
oleh
neurologe
itoe,
Bagaimana
kan
poela
bahwa
bangsa
bangsa
itoe
— bebas dari segala ikatan boord dan
pOt lebih dari pada djoemish seloepools sikap Hitler terhadap kedjadian dan dari Batavia—Centrum ke Tan
dasi, ini menggampangkan perdjala- adalah satoe dalam persamaannja tidak 1gehnlas
djong Priok, toean Mrs Parman, ke
ini ?
“nan darab, teroetama perdjalanan da bisa dipisah pisahkan dan meskipoen
doea doeanja ini postklerk.
|. rah boeat bagian moeka dan mata terdiri dari bermatjam matjam golo- Djoega terhadap pedagang, pedagang
—9 —
Bagaimanapoen
djoega,
negeri
Djer
jg
mata
dibandingdengan
dapat
perloe
hanja
Italia
Kain »karena
ngan, adalah
Jahoedi!
Doenia
Bosehwezan
man
soedah mendjadi neraka boeat
baik, soepaja dapat mengei
li n|kan dengan lagoe lagoe dalam moesik,
bangsa
Jahoedi,
dan
belakangan
ini
Selain daripada teri MP. tabib ta
ks dan pesawat pesawat |
ang” |jang 'mempoenjai bermatjam matjam
Mantri — boschpolisi
pada Dienst
kabar »Giornale d' Italia“, s0 variaties, akan tetapi dalam sebab bib, epon terbadap pedagang, 'agang Italia menjoesc-l poela kedjangkitar houtvesterij .Blitar, ja'ni t, Soemosen| rat kabar jang dekat kepada pemerin sebabnja jg oemoem adalah sama, jg (winkeliers) Jahoedi pembesar . be ,rassen-theorie“ ba”» bahwa TP
tono, karena
terganggoe
kesehatan
teh fascist Italia, mengambil
over | mempengaroehi, akan tetapi dalam sar Nazi moelai moerka, oleh ka. 1 Italia adalah arisch nordiech".,
“Inja dipetjat dengan
hormat dan ber
bangsa Djerman ,arisch“ itoe max,
. campagne ini dan djoega merendah- bermatjam
matjam roepa soeara.
hak mendapat pensioen dari 's Lands
Selandjoetnja Paus menoetoep pidato soeka berhoeboengan dengan Tahosdi
| kan toelisan
mis ing boord dan dasi,
dienat.
y6 melihat tanda tanda nja dengan mengatakan, bahwa ilmoe meskipoen soedah beroelang oelang |
kebenaran itoe, Paus
itoe djoega menjesalkan mengapa Italia

man adalah 37.525

sehingga dari

pi

trop, tangan kanan dari Hiiler, sed
rang nszi toelen, telah minta bantoean

5

ALT

BENAR

SA

AI Aa

Page etek

RaR

Kah

Wet

PAN APA Pah

ak

»

8

maba

kamal

Wi

PA

UB

AAN
BN
: NUN AA TU

a.

dimoe-

web atas penerimaan monster itoe ? ia tidak teringat lagi , Loepa"
sebelah.

“Didalam perkara kedoea, maka ma
djoelah sebagai saksi pertama Teng Ie
Voorz: Berapa harga balk baik itoe? Siang. Sesoedahnja disoempah, maka
Saksi: Delepan roepiah. '”
ia menerangkan sebagai berikoet: Pada
,iwaktoe
saja telah memadjoekan
Voorz: Doeloe kamoe menerangtau permintaanitoe oentoek
mendirikan seboebahwa kamoe telah mengirimkat
ah
goedang
dengan
perantaraan seo
dengan pengharapan akan mend

“Itoe tjoema soal ketjil.

mn.

Kemaren

tempo

58 secon.

sore moelai djam 4,30 olch

l

NK

AE

NR

,cominissie sport Soerakarta“ diadakan

Kratonloop, goenua memperingati hari
tahoennja GK Ratoe Pembajoen, poe
teri ZVH Sri Soesoehoenan tetap oesia
19 tahoen. Jang ditjatat toeroet berlom

KURSUS

KLEIN- AMBTENAAR

ba ada 273 orang tetapi, ketika dimoe

Sore

laikan perlombaan tinggal 250 orang
diantaranja ada 3 bangsa Tionghoa
pekerdjaan aannemer, Kini kamoe
sira kira seboelan kemoedian daripada dan beberapa Ambonezsn.
2
takan oentoek monster. Apakah
litoe saja mendengar kabar, bahwa per
cas verbaal itoe tidak lakoe? ——
le. prijs didapat oleh t Soedadi oeIintaan
itoe soedah dihadapkan ke moer 1s th dari kamp»eng
Djagelan
Saksi: Doeloe saja bingoeng. Saja)
Ja pada Boepati,
dengan tempo 15 mn 53 secon.
kira bahwa hal ini tidak akan mendja Perkara ivi saja soedah bitjarakan Route, Aloon aloon Lor, Slompre
di perkara.
dengan terdakwa jl. menerangkan bab tan, 'Tjojoedan, Gemblegan, Gading,
Voorz: Apakah jang kamoe keta- wa tangga2 mempoenjaikeberatan Saja Batoerono, Batangan, kembali Aloon
dan dji aloun oetara, jang kl. 5 Km. djacehnja.
hoei tentang hikejat perkoetoet? ,Si haroes menoenggoe seboelanlagi
Moelai pada djam 4 sore beriboe ri
Poelang Santoen?”
ka tidak ada keberatan lagi maka hal
orang dari segala bangsa semoea
bos
ini
masih
dapat
ditolong.
akoei, bahwa terdakwa

g mantri kepada directeur dari RW

Saksi: Saja
|. doeloe pernah mewintanja. Tetapi sa
|

Szboelan jang laloe terdakwa mene
ja berboeat seakan-akan tidak tahoe rangkan, bahwa permintaan ini telah
'apa apa, sebab takoet kalau kalau ter ditolak. Perkara ini saja soedah sam
dakwa akan membelinja.
paikan kepada baas saja t Ong King

Voorz.:

Doeloe kamoe terangkan,

bahwa kamoe mendiamkan adanja
boeroeng tadi, sebab takoet, kalau ka

Tjisuw

2

Menoeroet pendapatan saksi penola
kan permintaan itoe dibikin oleh
orang orang jg berkonkoerensi dengan
dia jang meroepakan soeatoe kongsi,

dimoeka

berkoempoel

wo“

,Sasono

baroe

orang orang

jg mempoenjai keberatan,

ketika saksi beberapa hari kemoedian
dari pada itoe menghadap wedono

Voorz: Mengapa kamoe tidak men lagi dan menerangkan kepadanja, bab
tjeritakan sesoenggoehunja kepada ter- wa permintaan tsb seedah diakoei,
dakwa?
sehingga ia harces pergi
kehadapan

Saksi : Karena saja pandang dia le secretaris.

bih tinggi daripada saja dan karena
Dari terdakwa maka terdengarlah
. itoelah saja hormat.
olehnja, bahwa orang telah memper
Voorz: Apakah sebatoelnja jang ter kenankan idzin itoe, sehingga ia ha
'roes menoesunggoe beberapa nari lama
toelis dalam soerat terdakwa?

Saksi: Oetjapan terima kasih

nja

atas

beslit.

goe- meminta

soepaja

Sewentara

itoe

diperkenankan

saja

oen

'ini selaloe pegang

sportiviteit,

Selandjoetnja mereka disoeroeh ber
djadjar dimoeka Sasono Soemewo boe

at menoenggoe

tanda

agan pistool, Djam 430
lombaan

berangkat

precies

dimoelaikan,

Adapoen jang mendapat

perti

de-

per

hadiah se

berikoet:

dahnja?

Saksi : Kemoedian boepati mengizin
saksi tadi ia mengira, bahwa hal ini
kan
oentoek memboeat lebih landjoet.
tak akan mendjadi perkara. Dan apa

kah

sebabnja lalse betoel mendjadi Tetapi sesoedah kapnja soedah selesai,

perkara ?

Saksi:
patih.

Voorz.:

e

|

Sebab saja takoet kepada t.
Apakah

-

terdakwa

doeloe

pernah mengatakan, bahwa aanbesteding itoe pekerdjaan college?
Saksi: Ja.
:

maka haroes dibongkar
tah direktoer R, W,

Ratoe Pembajoen :
Ratoe Pem-

| vaste boeker dari GK

Ketika seja mendengar, bahwa ssja
maka saja
toe R W,
djoemlah
tahoei ini

no. 105 Kartasoera.
1 medaille mas

menjanggoepi isteri direktadi akan memberi oeang se
f 500 —. Kepala saja menge
dan setoedjoe sekali. Seba

(MULO,

5
6
7
8

hiboeran pada toesn2

Marsam
Soejardi
Soetomo
Sardi

10
M
12
13
M
15

9 Wisomitiosa

-— 9,30

KETERANGAN:

A.

sekolah

rendah.

H.B.S.,

sekolah

A.M.S.)

menengah.

dalam

dan

MAHAJOEDIN,

Wiskunde,

Natuur-

Bahasa.

Kramat

174, Bat.-C,

|

'

Firma2 dan tosan
beri hadiah ialah:

toean

jang

Bendahan

mem

ad.

BKPH,

Soerjohamidjojo

BKPH.

Poerbonagoro.

Imron

Selandjoetnja

ne Ih ran

dan

»Persatoean

penerimaan

prijzen di

sebagai peruah

di

Pabean

Akan
mengadakan
Kongresnja
di Se:
marang,

»Antara“ menoelis:
200 deelnemers telah toeroet menga

pada hari Djsem'at tg 12
Auzustus sore, Ssbelsemnja berlari,
Prins Sp:rtmas Soerjohamidjojo, seba

Boeroeh

Indonesia",

lakoekanjolen BKP H.Soerjohawidjojo

Kaoem boeroeh jg bekerdja dipabean
sebagaimana oemoem
ketahoei telah

bernaoeng dibawah

satoe pandji ialah

gai Voorzitter Komisi berpidato pendek
menerangkan maksoed Kratonloop dav

»Persatocan
Boeroeh
Pabean Indouesia“ dengan singkatan P,B P.I.

sekali ditoendjoekkan djalan djalannja
nanti. Maksoed
kratonloop ivi jalab

28

merajakan hari tinggalanoja Padoek

G, K. Ratoe Pembajoen. Setelah jang
sama toeroet diberi nomor sendiri seu
diri pada
djam 4,30 perlombaan di
moelai.
Berlari mengidari Kraton Soerakarta.
Diantara 200 orang terseboet, nampak

paia kita beberapa bangsa

Tionghoa

Ditraktak

disediakan

rambat

coedah

Perkoempoelan ini kelak pada tgl.
hingga 3) Auzustus 1938 akan

melangsoengkaa Kongresnja jang ke
5, dengan bertempat dikota Semarang.
Kongres
diatas
akan dimoelai deagan
Resepsi,
djatoeh
pada
hari
Saptoe malam Minggoe (tanggal 27-28
Augustus 1933) dengan memakai getong
,,Sobo Karti“ Karrenweg
No. 38, Semarang,
ig —.0

berpaeloeh poseloeh prij:jg diterima da
ri GKR Pembajoen dari

MAGELANG.

Toko Hoemar

dani, dari Soerjohamidjnjo, ToroTjan
Kok Day. Imron, Dr. Wedyodiningrat, Apntheek

Bsrg.

kepada Soegiarto

(no 248) prys ketiga kepada
(no

Pilihan anggota Gemetateraad
golongan Indonesia,

Veuus. Setelah 15

menit 53 second datanglah para djoe
ara Nomor oersetan berikoet:
Pry3 no 1 djatoeh kepada Soedadi
(no 61) prys kedoea

209). p'ys ke empat

Lesio
Soeloto
Siameto
Soetomo
Soewardjo
Soekardjo

Sesoedah ini maka terdakwa mene
rangkan, bahwa saksi sahabat karib gai voorechot

40 jg kelihatan soedah

Doelka-

kepada

Pembantoe

Oentoek

Gemeente

kita

menoelis

mengisi

:

4 koersi

takan,

bahwa

djoemlah

itoe koerang

. Pembela: Moela2 saksi mengatakan sekali, sebab menoeroet perdjandjian
bahwa harga 4 balk (kajoe)itos f 2.20. djoemlahnja f 500,—
Dan
oeang
Saksi : ,Loepa",
f 100,— toe dikombalikan kepada
(Adv: ,Kena apakah hal ini men saja dan saja berikan kepada terdak
djadi soeatoe perkara
? Soedah pernah wa dan minta dia oentoek pemberesan.
.kah saksi memadjoekan pendakwaan?
Voorz.: Mengapakah kamoe pergi
Saksi: Tidak.
1
kesecretaris?
Saksi jang kedoea Pak Soekdin.
Saksi : Dengan ini maka saja tidak
Besoedahnja dilakoekan pertanjaan
akan diganggoe lagi oleh direktoer, se
biasa, maka saksi menerangkan:
Saja telah membuwa 4 potong kajoe bab secretaris dan direktoer itoe saha
dangan mencempang seboeah dokar,| bat karib,
sekarang soedah4 tahoen jang laloe
Opsir Djoestisi : Dari manakah oeoentoek Safioen kepada terdakwa di angmoe f13 goena limonade itoe ?
kampoeng Pasersore. Kajoe ini diteri
Baksi : Dari kantong saja sendiri.
| ma sendiri oleh terdakwa, saja mene Kemoedian oeang itoe saja minta kem
rima sepoetjoek soerat oentoek Safioen bali dari kepala saja,
!
Maka atas permintaan dari advocast,
Pembela: Moela moela saksi itoe
saksi Sanabhi diperdengar. Ia mene
rangkan, bahwa ia didalam

4 tahoen

jang laloe pernah djoega membawa
kajoe kepada terdakwa dan ia menge
nal poela Ssfioen. Djoega pada soea
toe waktoe saja disoeroeh oleh terdak
wa itoe oentoek memberikan
ocean:
kepada S, sedjoemlah f32.20 oentoe
kajoe, perintah mana jang soedah sa
ja loeloeskan djoega,

menerangkan,

bahwa

oeang f 190,—

itoe diterimanja dari kepalaoja oentoek
diberikan
kepada direktoer. Tetapi
saksi itoe memberikan oeaxzg itoe ke

pada

terdakwa,

Tahoekah

kepalanja

bal itoe ?
(Akan disamboeng)

dapat mereboet

poetoes

asa,

anggota

Magelang, maka disediakan

djago djagosebagai berikoet: 1 Amad,
2

Djajoeeman,

3 Kotambunan,4 Kar-

agak toea, dja

toeb pingsan ditengah djalan, sampai
ditempat pemberhentian masih perloe
dirawat, Jang sembilan Jainnja tidak
seberapa letih, Jang menjerahkan prya-

Jang telah terpilih mendjadi anggota
ialah banja seorang tosan AW Karjoso

prys itoe adalah Prins Soerjo sendiri
sebagai wakil dari Padoeka GKR Pem

soeara:
242
233
219

pat soeara 275,

Sedang lain-2nja mendapat
1 Amad
bajoen komite-leden semoeanja 6 o- 2 Djajosiman
rang, dapat hadiah tanda peringatan 3 Dr RM Dirdjosoegonlo
dari GKR Pembajoen beroepa medaille 4 Kotambunan

p'ij3 soepaja

djangan

karena ditahoen meeka

akan diadakan
perlombaan
lagi —
Kepada
GBKP H
Soerjohamidj jo

sebagai oetoesan (wakil) dari G K
Ratoe Pembsjoen diatoerkan terima
kasih dan selandjoetnja diminta pada

hadifin boeat sorak tiga kali atas peng

Jubileum

Pada

hari

Bekso Wiromo

Mataraw .
malam Minggoe

ini, per

leum

feest,

berhoeboeng

dengan

oe-

moernja soedah genap 20 tahoen, Per

hatian sangat bssar, Sri Soenan mengi
rimkan oetoesanvja, demikian djoega

«

Djadi diantara djago2 itoe, maka t.
Karjosolah jang paling Favoriet,
Djago lain-lainnja no 1 t/m 6 akan
dipilih lagi nanti pada tanggal 25 8

38 moelai djam 4—9
Perdjoangan

malam

pemilihan

didjalankan

dengan hebat. Selain diadakan penjia
ran
bulletin2 pendjempoetan mema
Sri Soeltan dan K.G PAA. Praboe kai demmo kian kemari dengan gra
Soerjodilogo, Dari beberapa fihak jang tis. jg sangat menarik perhatian ialah
kenamaan telah diterima pemberian dibeberapa
tempat m sing2 keloera
soerat
poedjian, boenga boenga goe han diadakan propaganda,

hormatan hari tahoer, Hiep Hiep,
Hoeraaah!
bahan
.
Java Tnstituut dengan perantaraan
BKPH Soerjobamidjojo angkat bitja
ra, sebagai wakil GK Ratoe Pembajoen oja Toean Koperberg, telah memberi
mengoetjapkan terima kasih psda deel
uemers terootama, pada comite leden

194
178

166
134

di

koempoelan Krido Bekso Wiromo di
Mataram, soedah melangsoengkan jubi

t

onderwijz:r di Openbare Mulo menda

Jg djatoeh pingsan ada 10 orang,
saja diberi f 100.— jg tetapi
serenta dapat pertolongan sege emas. Padoeka GKR Pembajoent lah 5 Mr. R, Soedirman
aw. Pasongsonggan. Boektinja ialah laloe saja berikan kepada njonja direk
ra
semboeh.
beroesia 19 tahoen.
ketika diadakan pesta diroemah saks', toer tadi, karena ia sendiri tidak ada
6 Ir R Abdoel Moetalip
edi
Setelah sama minoem ys thee, maka
a.w tadi telah menjediakan oentoek diroemah.
7 R Soeprapto
Mr RM Widodo, menerangkan bahwa

mendatangkan
penari
perempoean|
Sementara itoe direktoer itoe poe perlombaan goena menghormati hari
(danemeid) dari Grisee. Barangkali
lang,
dan ketika membitjarakan hal tahoennja G K Ratoe Pembajoen Poe
inilah jang menjebabkan hal ini laloe
itoe dengan isterinja, maka ia menga la diminta pada deelnemere jang tidak
mendjadi perkara.
f

tanda mata beroepa ganden,
Hari Minggoe pagi mergdakan

ra

Sekali kedjadian propaganda itoe
diadakan di kp Bajeman. dengan ban
toeannja orang oring jg mendjadi pe
gawai desa memanggil kacem pemilih

pat tertoetoep,dengan kesoeuahan sesoe (kiczore).
praeadviesnja
goena
menghormati
bari tahoennja dahnja mendengarkan
Setelah rapat dikoendjoengi (berpose
poetri Sri Soesoenan. Maka goena pe Mr, Sosrjodiningrat, mengambil pse loeh kaoem Pemilib, maka propagan
ringatan oleh GK Ratoe Pembajoen toesan mendirikan perkoempoelan, de da laloe dimoelai, dengan tak menga
dikasih hadiah, herinneringsmedaille ngan nama ,Perhimpoenan Osntoek dakan pertoekaran pikiran. Hanjalah
Deradjat
Acali Ke
'dari emas pada masing masing Cowite Mendjoendjoeog
barang siapa jg setoedjos dengan dja
leden, dan muziek memboenjikan , Bs senian Bingsa Indonesia",
B02 jang diproprgandakan, disoeroeh
Verslsg lengkap, menjoesoel,
bar Lajar” speciaal lagoenja GK
memberikan tanda tangan,
—O—
Ratoe Pembajoen.
Ta' seorang djoeapoen jg memberi
. Madjallah ,Soeara-Boerendi"
kan tanda tangannja. Pven setelah se
Adapoen Comiteleden jang dapat
"Sebagaimana dahoeloe pernah kita orang Kepala desa mevawarkan tanda
hadiah seperti berikoet: Mr. RM. Wi
Idodo, Toean LSD. Fernandus, RP, Hat kabarkan, bahwa menoeroet kepsetoe tangan itoe, tiada seorang djoea jang
mowardoja Dr. R, Tjokrostmodjo, R san rapat B :erendi jang telah laloe, soedi,
png 0 —
Boeroeh
Maladi,RM, Trisirah dan t, Spreaman, Boerendi ialah persatoean
jang

telah

mengadakan

perlombaan

41

Madjallah itoe akan
diberi nama
“Soeara-Boerendi“ sedang keloearnja
seboelan sekali,

Dr. KRT. Wejijodiningrat

Apotbeek Berg
Firma Venus

|

Kemarin kita mendapat kabar, bah
wa madjallsh itoe akan moelai terbit
nanti pada boelan October jad.

Firma van Vrieeland
Toko Tjan Kok Dhay
Toko, Hsemardani
Restaurant

5

akan mengeloearkan madjal

Pr Pangarso (no 105) prys kelima ke jos0o, 5 Ir, R, Abdoel Moetalip, 6 Dr.
pada Marsam (no 83) dan masih ada R.M. Dirdjosoegondo, 7 Mr, R. Soelagi Il orang jg mendapat prys. No dirman, 8 R. Soeprapto.

hemd

Hadiah

moerid
kunde

non

1 Oillette apparaat

1

lagi atas perin

tidak akan diganggoe ganggoe
kalau
saja memberi oeaug kepada direktoer,

Moerid

dakan Kratonloop

gelan tempo 15 m 5353.
1 wisselbeker dari & K

Gym

IS. dan toelatingsexamens)

(en

le prijs Soedadi no 61 roemab Dja kabarkan,

na monster jang diterimanja,
toek melakoekan fuadeering, permin
bajoen :
:
taan
mana jang soedah diloeloeskan
Voorz: Ingatkah kamoe, bahwa ada |
1 medaille mas
saja meminta
djoega kalimat ,Siapa menaboer ha- djoega. Selandjoetnja
| kroon medailis
idzin oentoek membikin fuodeering
roes menoeai“,
1 djam dengan rantainja
dar mendirikan dinding. Sesoedabnja
1 hemd dan
Saksi: Tidak. sebahagian dari pada dinding ini sej
1 bloem krans
2de prijs Soegiarto no 248. anak se
Terdakwa: Saksi tadi menerangkan lesai, maka atas perintahnja directeur
kolah AV MO.
bahwa kita telah bertjakaptjakap ten dari R W, dinding ini haroes diroesak
1 vaste beker
taug pengiriman kajoe setelah diada | Voorz: Dahoeloe kamoe menerangkan
1 medaille mas
kan aanbesteding di Disok. Kini ia babwa terdakwa soedah memberi se
1 kroon medaille
| katakan, bahwa 3 boelau setelah pengi boeah peti limonade sebarga kira kirg
“II djam dengan rantai
riman itoe baroelah ia menerima peker f13— dan f 100— contan, dan kapan
Gdjaannja, Manakah jang benar?
kah bal ini terdjadinja ?
3de priji Doelkanon dari LeVoorz: Manakah jang benar?
Saksi Peti itoe saja berikan beloem gioen MN no. 209.
Saksi: Loepa.
,
selang berapa lamanja sesoedah me
1 vaste beker
Pembela: Dari siapakah terdakwa madjoekan rekest.
1 medaille mas
itoe menerima pekerdjaan aannemer?
1 hemd
Saksi: Dari bcepati. Dan menoeroet ' Voers.: Goena apa?
1 kroon medaille
pendapatan saja poen djoega oleh oe-| Saksi. Meloelos karena persahabatan,
Voorz:
Apakab
jang
terdjadi
sesoe
saba terdakwa,
4de prijs Prawiropangarso
Terdakwa : Bepandjang penoetoeran

Moerid-moerid

de

Kraton dibantoe oleh pandoe pandoe
Troenokembang, J. P. O.: K. B.I, Per
tolongan dipimpin oleh Dr. R.M
Soekasno, toelis D. K.

8,»

Man

BIJWERKEN :

agan muziek Kraton. Pendjagaan di
lakoekan oleh polite dan
pradjoerit

Sebeloem berangkat, MRM. Widodo
lau terdakwa akau membelinja dememberi keterangan pada deelnemers
ngan moerah sekali,
Saksi telah merapportkan bal ini ke dimana mereka haroes .berlaloe, dan
Manakab sebetoelnja jang benar ? pada wedono jg laloe mengoempoelkan memberi nesehat soepaja perlombaan

Saksi: Keterangan saja jang
:
f
Pen
ini.

Malam

Soeme

ini diramaikan

Perlombaan

4,30

MaaC

memihak

Vooronderzsek

Ka
Ab

Hal

15

didapat

N

peristiwa itoe tidak ingat lagi.

prijs

terdapat

Ap

Saksi: Ja. Tetapi sesoedah ini maka

|

Terdakwa:

le

sekali

dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak sekola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata

oleb

anak 18th dalam

banjak

beri advies serta membenarkan goena keperloean
toean poenja katja mata.
Sedia -katja dan montuur kwaliteit No.I, boeat

Kratonloop

Baksi: Safioen menerangkan, bahwa

ada

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14 B —BATAVIA-C. tel, 1949 WI., sanggoep mem-

Ea)

K3 Kp

Voorz: Soedahkah kamoe terima dja

toean2

bea

Regentscl

Diantara

memakai katja mata, boekan oekoeran boeat oemoernja lagi (temponja soedah keliwat).

(RI
Nai
(aa

PUROL

ngan
BED/
Dalam koepi dari 90 sen dan f. 1

ida roemah

obat dan toko?.

! dipersalahkau menjiarkan bul rak 12, priiit,

tiada pakai

izin,

a
| Balapan koed

a tg 20-21 Aug '38 ditanah la
idar diadakan

patjoe koeda,

,adoeh handjakal“

pe nja PAS. beroentoeng mentjetak doe

1)
nonton berkeloeh, bola tidak masoek jang pertama dan penghabisan.
karena terlaloe pinggir. Dengan
itoe.
Masoeknja bola ke benteng Bar me
segar kembali barisan Persibas, hu uup ojebabkan fihak ini berkobar semanga t
Banjoemas |
2
oja. oentoek meneboes kekalahannja
Setelah itoe bola selaloe ada dimoe Beberapa kali diadakan serang sera

sangat besar, sehingga toe ka benteng Persibas,
tetapi hanja
r mengemoekakan koedanja mempartakoeti Daehlan sahadja, kare

ek berpatjoe.
—.

Nasib

na

4 oraag goeroe

Perkara Pasar Gambir memang ha . Oleh jang berwaljib maka

ngat teroes.

Biar soedah bosen, :

nggak oeroeng,

| diperheatikaa

' bilang boest dia boekan barang bar

. Tapi

boeat

. baroe, althans

ri kesempatan oentoek

dari

djabatannja

penghabisan boelan Augustus

bang Bedjat mah, alii

33

in , kareua

mereka

itoe telah sama

jang nonton saben ma mendapat wachtgeli. Adaposu peng
lam lain lain moeka, dustoch beziens- Jepasan itoe akan diganti dengan goe
waardig, nietwaar Aom?
:
'roe2 jg baroe2 sadja tammat
dari
Boeat si Djoerig en si Pioen, nggak Curtus V.O.
:
erdoeli baroe nggak perdoeli lama,
Oleh jang berkepentingan telah
ang penting asal bisa noebroek sana dimadjoekan permoronan agar soepaja
noebroek sini.
:
penglepasan itoo ditanggoehkan, kare
Poen boeat Aom, nggak beda. Jah, | ina mereka itoe mempoenjai tanggoe
"apa lagi Aom, biar Eneng Oreolin ngan jang berat.

| Gjoega tentoenja nggak nolak diadjnk |
ga sekarang belosm — kepasti
nonton, althans met bang Bedjat.
JanHing
bagaimsni nas b mereza 4 orang
Si

|

D0

Aom

kalau

kabetoslan

nggak

| gablek doewit boeat ngadjak adiknja. | itoe!
BE
0 METE
LA
Tarian Tuti

| baug Bedjat bisa
|

:
ag

Moetasi

perdio, masoep be-

goeroe

doeup maar, takoetnja dimonopoli jang
Dibenoem sebagai goeroe ,Oranje
berhak atas bang B-djat diroemah,
Sch»ol“ dikota Pamekasan, Nona G.

2. Si Aom perkara Pasar Gambir noe Pia berasal dari Malang.
. Ns begini:
Tan

—- gi

-... berhoeboeng

dengan adanja

sedikit

tinta

diroeangan

Ia. |-

bab P

G. boekan

altbang,

boeat

sendiri.

barang model

isi otak

Cornerbal, tetapi moedjver

djoega bo-

la seliloe dapat disiogkirkan
dan di
boeang ketengab, Sekingga
waktoe
mincem keadaan masih tetap 0—0,
Sehabis
waktoe berminoem, maka

barisau Persitas beroebab, Parmas

rena sakit kakinja

diganti

dan Kartiwa oleh Asikin,

oleh

ka

Toha

Dari Parsi-

bas banjalah Ohamid bertoekar tempat

dengan Soekmadi,
Main poenja main, Ojon menerima
bola. laloe dikirim kepada Ijoes jang

je

lagi

p-rwai

bola dari

kirim

pada Ijoes

Bra,

terpaksa

kaki

Prajogo

dan

Ia digavggne

dikirim

oleh

pada Adang,

tengsn tidak memboeang tempo jang
baik, Alang telab dapat melaloei gang

gosa:»

Voethal

jang membahajakan

moesoeh,

tetapi

dasar

pada fibak

Dewi

Fortuna

beloem waktoenja menolong, serangan
serangan

Hingga
boeat

tadi kandas ditengah djalan

pauzs stand masih tetap 1—0
PAS.

Setelah mengaso Bar nampak tambah
bernafsoe hendak membajar hoetanganja

dau berhasil dengan mengadakan ke
poengan kepoengan dimoeka benteng

woesoehnja.
dari

PAS

Tetapi

mendjadi

tentara belakang

pendjaga

benteng

dan

Riswan

mengobah

2—0.

hebat,

peun

REA

bisa

masookkan

Sampai

pauz3 tidak ada jang bisa me

nambah goalnja.
Sehabisnja psruzs pertandingan ti
dak mendjadi flauw, bahkan makin
baik. Mendadak dalam satoe desekan
SIAP. achter hoede REA bikin hands-

bal, Siap ambil itoe tendangan diplen

toengkan pada
polybal dengan
doclnja

REA

temannja,
gampang

kembali,

dan satoe
masoek di

3—1.

REA sekarang roepa-roepanja nga
moek, main setengah lapang. Barisan

belakang SIAP

meskipoen didesak te-

roes-teroesan, selamanja bisa sadja ka
sih retour tembak-tembakan.

jang koeat sekali,
Setelah diadakan penjerangan 20
Bal djatoeh dikanan loesr SIAP, te
menit lamanja P.A.S. berhasil dan bo- roes bikin soloren, kasihkan kepada
la mendjadi reboetan dimoeka goal kanan dalam, dari sini kekiri
dalam,

Bar II. Pada ketika itoe kanan Ioear
dari back Bar membikin
kesalahan
ada pida positie baik, Ijoes lari bere kebetoelan didalam garis terlarang.
boetreboetan dengan Moediarto . . .|Oentoek bandsbal ini keeper dari Bar
lepas dari kaxi Moediarto, dan Ijoes baroes mendjaga diri, dan ternjata
meloeloeskan
maksoedaja,
hingga tendangan jang keras dapat djoega di
D-cblaa terpaksa haroes menangkap tangkapnja.
sngio dan bola meme'jah benteuguj..,
Beberapa menit kemoedian Bar moeKeadaan berobih mendjadi 1—0.
lai lagi dengan serangannja kanan
Tidak lama -embsedian Persibas se: loear membawa bola sendiri, dan..,
olah olah :kan memb:lasuja b Ia men mendekati doel, dimana
membikin
desak ke beuteng Persitas, Muarsigit tembakan jang tandes.

mereboet

oedang Aom
CA

dari

Dan jung saugat rapih, tetapi Asikin
dengan tenaga baroenja, tel-h dapat

Po

djok. Boeat Aom sih perkara nonton
Gambir nggak begitoe diperloein, se|

berlaloe

dan Prajogo memperlihatkan

Pasar Gambir, Aom maoe menji.

pratkan

tidak dibe-

| Riswan dan Muediarto. Persibas me
4 orang ugalami beroelang oelang menerima

peras G0, Vulkaschool di Magelang,

nonton djoega. SiA

Ojon, Ijoes dan Adang

sgan

Bebabisnja

satoe, maka pertandingan makin ramai, bal sebentar dimoeka doel SIAP,
dan sebentar lagi dimoeka doel REA.

Keeper men juba mempertahankan
pelueroe dari Bar, tetapi tidak tahan,
bola terlepas dari tangannja, dan dja
tveb dibelakangnja masoek dalam doel,
Diwaktoe

tueng

keeper itoe membalik, oen

bula masih dapat dipegsngnja.

Ujoeros pemisah tidak mengesahkan
masveknja bula itoe hingga stand ma

sih tetep 1—0 boeat PAS.

satosg

per

tembakan

REA

dikirimkan, mis. Kee-

tavgksip

bal itoe, dan ten

dang ketengah. Bal kembali kena voor
hoede SIAP, dan dikirimkan kekanan
loear, dari sini kanan locar kirimkan
satoe vooizat jang bagoes, kiri dalam
SIAP terima kirimannja bal, poetar
kan sedikit, dau satoe tembakan jang
keras bisa bikin gemetarnja rambang
REA, 4—1.
2 Sampai boebaran, stand tidak bero
ah,

Svenda

2—

RAN

2

0—3

Singgalang I—OP1I14—2
Pada bari minggoenja, sebeloemnja
pertandingan kelas1 dimoelaioja, di
tandingkan terlebih dahoeloe kesebela

san kelas Il. Sampai pada ipi waktoe,
RAN II beloem
pernah
kalah, se

hingga pengharapan djadi kampioen
Hingga achirnja masih teroes mene besar serali.
tonpven semangkin rioeb, tiba tiba rves diadakan serangan dari kedoea fi
terpaksa nganterin tetamue dari djaoeb
jg sengadja datang disini boest non-| SEPAK RAGA TASIKMALAJA
Adang berdiri sendirian dan mendapat baknja. Pada vari itoe poeblik Pame- RAN Il main 4 kali, dan menang 4
kali, doelpunt voor 10, tegen 2.
ton PG
Berhoeboeng dengan itoe, |
dan di kasan melibat permainan
setjepst-tjepatnja
bola, lari
Pertandingan P.S. S.I,
jg baik sekali
Pertandingan Singgalang I—OPI I
Aom kebaudjiran soerat dari sobat
kedjar oleh Mausoer setengah mati, dimana teroetama keeper dari Bar, dan
ini
seimbang, sama koesatnja dan sama
Persitas—Persibas
ande loear Djakarta jg spesial boeat
tetapi Adang lebih dahoeloe, sehing back dari PAS mendjadi biutang la- gesitnja,
OPI dalam permoelaan com
4—2.tanja tentang keadaan P, G jg seka
ga terpaksa Dachlan harors bekerdja pang.
petitis
soedah
mendoedoeki no i, kaPada hari Minggoe ti. 21 Augustus sendiri, Mansoer sia? tidak bisi mem
rang
Mitssloja dari
Sindanglaoet,
—( —.
rena
tidak
pernah
kalah, sebaliknya ba
1938
jbl.
dilapang
Dadaha
Tasikma
Tjoeroeg Sstonggoh menanja:
beri pertolongan Isg', maka keadaan
.Compet.iie Persib
adanja vacan
karena
Singgala
risan
ng,
23
,Apa P.G. jang sekarang diadain Ija telah dilangsoengkan pertandingan pa
terpaksa beroebah legi mendjadi
oentoek mereboet
Singgalang 3 — Merapi 3 dengan 2-1. tie senantiasa menanggosng kekalahan.
0... main domino pake bertarohan endog besar dari PSSI
Tetapi Singgalang sekarang memba0. bebek per mata?” atau ,,Apa di P.G kampicen Djawa Barat B, jaitoe anta
Walsupoen Persibas telah kemasoek Siap I— REA I dengan 4—1.
D:lam waktoe terang ini competi ngoenkan barisan barue dan jg sama
'banjak be€rtang-b€atang” (jg soeka ra Persitas Tasikmalaja dengan Persi kan 3 kali kelihatan bersemangat te
SR
koetjap-kitjeup) Sebab disana keple- bas Poerwokerto,”
tep, dan bernafsoe teroes Barisan be tie PERSIB berdjalan deugan kentjang. vacantie soedah kembali lagi,
Terajata dalam pertandingan compe
Pada itoe hari kebetoelan hari terang lakang dan moekapoen tambah giat Hari 3uptve dan Minggoe begitoe poe
| sirannja hanja main domino endegan,
kemaren, baroe sadja permainan
titie
la
bari
Rebo
senantiasa
diadakan
per
tjoeatja,
walau
hari2
je
lalse
selaloe
—.. boekannja doeitan, plus banjak baioentoek membalas kekalahanoja, Rs
berdjalan doea menit, voorhoede Sing
:
0
tang!
' |toeroen hoedjan, tertambah akan per wan kiranja loepa membiarkan Adang tandingan.
Sajang sekali, PERSIB tidak mer galang soedah bikin kagetuja barisan
Dari Leuwimoending dan Djatiwa-| tandingan ini penoeh perhatian, Ma seorang diri menanti kedatangan bola
dika
seloeas-loeasnja memakai lapang belakang OPI, karena kiri dalam Sing
ka
ta'
heran
lagi
djika
psnoaton
bagi
ngi menarjakan: ,Apadi PG. jang
dari Ojoa, maka oleh karena .itoe se
sekarang diadain tangg :pan doger dari toe banj»k, sebeloam pertandingan di telah Alang mempsroleh bola, laloe oja, karena seriagnja lapang dipakai galang bikin satoe ombasl bal, dan di
Gelokkaler, Gelokkidoel dan Bindja- moelai soedah bersiap disekeliling ge lari seodiri dan dengan moedahnja oentoek patjoe koeda, dan permoelaan terima dengan kepala oleh centervoor,
langgang hidjau jang dipantjari olex 3i dapat menambah kemenangannja men boelan moeka seminggoe lamanja di bal masoek didjoeroe 1—0 boeat Sing
ran?“
Ke.
SERU
reg
galang.
pakai balap motor,
Si Toemang dari Koeningan tanja, Dar matahari,
djadi 41,
Bil ditaroek ditengah, barisan OPI
SIAP I — REA I pada hari Sap
Setelah tibaspada waktoenja, maka
apa ada permainan keloearan Tjigodeg?
Dari moelai ini Persibas kelihatan
mendesak, satoe tembakan jang
teroes
toe
dengan
kesoedahan
angka
diatas,
Tentang semoea pertanjaan jang gila wasit dari PSIT Tjirebon menioep semingkin giat lagi dan selaloe men
dari OPJ, djatoeh diping
sekali
keras
meakipoen
begitoe
SIAP
belosm
bisa
'pelseitnja
dan
tampaklah
pada
kita
gilaan, Aom djawab dengan ,ja“ en
djadi pihak penjerang. Barisan bela
'kedoea pasangan Persitas berpakaian kang dari Persitas tawpaknja agak memboeroe kedoedoekan MOLTO, fa girnja tiang.
oo yada", pendek apa sadja compleetI
Bal oleh Bick dikirimkan kekiri
5
Sekalian Aom pesan, kaloe mereka 'hidjau poetih sedang Persibas merah kelang kaboet, hingga ketika Chamid voriet PERSIB.
dari kiri loear dikirimkan ke
loear,
Meskipoen
REA
menanggoeng
ke
bitam,
datang di Djakarta mesti bawa'mamendapat bagian bola, dengan sebaik
Masing masing menoeroenkan pasa baiknja voorzstschop diterima oleh kalaban begitoe banjak, tetapi ternja tengah, satoe samenspel dari trio Sing
tjam matjam oliholih boeat dibaktiip
ngan seperti berikoet:
sama Kapten kita, Bang Bedjat,
Prajogo dan tidak poela dinantikan ta bahwa REA makin lama makin galang soedah bikin kepernja OPI me
baik
banjaknja anggauta, longo boeat kedoea kalirja. 2—0
Dus... Bang Bedjat dari sekarang |
telah dapat mendjebolkan benteng jg madjoe,
Persitas:
OPI tilak ketjil hati, sesosdahnja
maocepoen
permainannja,
boleh poedji alhamdoslillah, sebab si
selaloe didjagai oleh Tosin, Keadaan
ditaroeh ditengah, teroes mendesak
bal
Tosin
Barisan moeka REA sama tjepat
Tjapang dari Sstonggoh maoe bawain
mendjadi 4 — 1.
Oeho
Basari
kebarisa
n Singgalang. Center vuor OPI
laginja,
dan
bisa
mengadakan
samendadol A la Tjoeroeg. (djangan koeatir
Persibas
tetap mendjadi pihak pe
satoe tembakan jang keras,
kirimka
n
Parmas
Achmad
Kartiwa
spel
jang
baik
baik,
tetapi
mereka
ti
Bang, boekannja dodol Nabi Soleman
njeraag dan Tosin selaloe dihoedjani
Adang
Ojon
Ijoes
Ocli bom
jang soeka ditoenggoein sama Saka. Handa
jang djitoe djitoe, tetapi selaloe dak dspat bantoean dari barisan te sajang over de lat. Bal diketengabkan
agah jang lembek sekili. Voorhoede oleh back Singgalang, kena barisan
dang Kantjil).
Fr
CA
ia ada pada tempatnja,
kebelakang OPI kembali. Kanan loear OPI bikin
2. Alhamdoelillah.
Saat jang baik bagi Persibas, bab sering sering moendoer
Masri
Soekmadi
bola kekiri loear,
oentoek
mengamoil
bal,
Dengan
dja soloren, kirimkan
Parjogo Marsigit Chamid
wa ketika Prajogo membawa lari bola
& Adjudanct Blangdoengpak
ketengah
kembali
sini
dari
, satoe tem
lan
begini,
maka
voorhoede
kehabi
sendirian telah diganggoe oleh Asiki»
Mansoer Ismadi Bara
AOM BELENGEP
Singgalang
keeper
keras,
jang
bakan
san
tenaga,
Riswan
Moerdianto
dengan kekasaran, maka oleh karena
Barisan SIAP rata rata matig, dan bisa tangkap.
e
Decblan
itoe terpaksa Persitas haroes menjerah
Wel, kalau betoel apa kata Aom, bij Persibas:
Bekali Jagi OPI bikin satos grebegan,
dari finaliy jang diambil oleh Chamid, voorhoedenja jg. dipimpin oleh Amat,
Voorbaat dank, desnoods nggak oesah
throubal dengan gampang ma
satoe
center
voor
selamanja
berbahaja,
Dia
keadaan m ndjadi 4 — 2.

Wel

Aom

soeka

nonton, kapokoh

Pe maiuan semangtin

ka Pasar Gambir djadi, dan .,. beste| 'Moela2 pertandingan kelihatan agak
a0om, bang Bedjat itoe orang anoe pang kakoe sedikit, akan tetapi sebentar
moerah2nja, jaitoe kalau aom mase kemoedian dari 1toe, maka bola keli... boleh ambil sendirian, desnoods di hatan kian kemari, menjatakan bahw,
abisin sendiri kalzu ada jang ngirim pertandingan itoe bampir sama koeat.
dodol jang ditoenggoein kantjil.
Selang beberapa minoet lamanja, laloe
Perkara doger of Lenong, jab, tan pihak Pers tas membikin serangan2 jg

toe sadja diadain sama komite, tap: 'selaloe akan memetjah benteng Persijah, tjoeman itoe doang tontovan bse bas Tetapi oleh karena Persibaspoen
at knoem bedjat. niets opvoendends 'boekan anak anak ketjil lagi, teutoe
. Pasar Gambir selain comercieel, ,.. tidak akan wmevjerah mentsh?2 sadja,
jang perloe berhoeboengan sama ne babkan kadang kadang berginti mem
geri loear, of boeat bikin pepseler boeat seravgan.
hasil2 negeri, moesti nggak loepa
Ketika itoe Prajogo dan Masri djs

Tidak lama kemoedian ketika Tosin

akan mereboet bola dari Prajogo, telah
terpeletjoek
kakinja, hingga terpakes
ia

baroes

dirawat

dipinggir

lapang

tempat

plesir boeat kaoem

bsa kasih retour grebegan voorhoede
REA jang tenaganja tinggal separo.
Sebab'suja bal banja kian kemari
sadja maka bal djatoeh dikiri loear

dan diganti oleh Mvegni, Dan sampai
achir pertandingan,
keadaan tetap SIAP jang teroes bikin soloren,
4 — 2 boeat

kemenangan

Bal dikirimkan ketengah

Persitas,

rima oleh trio SIAP. Satoe

sj

Pertandingan

Bond pada kari Saptoe

dan

Minggoe

@uick—V.P. 2—0.
P.A.S—Bar. Ill 0,

Telah dilangsoengkau
pertandingan
djoega sama jang berpaedah boeat rang meudapat bola tetapi Chamid
bathin auak negeri sendiri, Selama dau Soskmadi sering memboeat Karti Bond tersebost diatas, dengan bertemw
nggak begitoe, Pasar Gambir tjoemav wa seperti kintjiran dan tempo tempo pat di Aloon-aloon Sedangdang. Per

meloeloe

dau Soebanda sebagai back selamanja

Kartiwa dapat dilalvei, hingga terpaksa

jang

bagoes,

membikin

jang

samenspel
schterhoede

REA kaloet, dan center voor SIAP
kasih satoe tembakan jang djitoe, bal
masoek didjoeroe 1—0
Bal kembali ditaroeh ditengah, dan
barisan REA teroes dibikin kaloet oleh
SIAP, Amat center voor SIAP bawa
lari bal sampai dimoeka doel, keeper
REA inloopen. bal Jditjolet keatas, ma

nanah

jang mendjabat pegawai desal Oen

rak dan wasit

memboenjikan

peloeit

kepada

publiek:

Kelihatan

adanja

sa-

toenglah orang dapat membedakan pe nja... Handebal dari Riswan lagi di menspel jang baik, Ssketika setelah
“rintah desa dan boekan. '”
dalam kalangan. Pemain Persibas ra diadakan efirap, fihak Bir mengada
ta rata mengoesap dada karena akan kan serangan, jang ana seja“g men
00
Gara-gara pemilihan

Kiri

Inear ambil corner cick, satoe

pelentoengan
bal djatoeh dimoeka
doel. Keeper E rang madjoe moendoer,
bal djatoeh dikanan

menerima nasib jang tidak baik : We djadi loear garis (out). Setelah bola tbroubal soedah
. Oleh Landrechter maka toean J. te la fioalty!! Persitas menjerahkan ke diketengahkan lagi P A 8. mengadakaz pertama kalinja

lah didjatoehkan hoekoem denda f 2,50

pada Adang soepaja mengambil

dja-

serangannja, dan

antara4 menit

lama

lam rambang

2—1.

dalam,

OPI

dan satve

bikin Enang boeat
ambil bola dari da

di

Singgalang,

dapat

2—1.

hati, dan

roes mewpertahankan

Singgalang

te

barisannja. Per

gesit. Singgalang
makin
tandingan
dimoekra doal OPI,
grebegan
bikin

satoe

dite

tandingan jang pertama menoen 'joek 300k,ker psr REA melongo boeat keduea
Bisari baroes bekerdja keras,
kan permainan jang lembek pada ke kal'oja, 2—0
jang soeka plesir,
Memang pada saat itoe Kartiwa ke doea pibaknja. Pada ketika itoe Gu ck
Barsan REA tidak ketjil hati te
lihatan koerang baik. Sedang sera- telah beroentoeng mendapat keme
rnes main dengan gesit. Kiri dalam
ugan dari Persitas kepada Persibas, nangan,
REA bewa bal, barisan tengah SIAP
Kita sesalkan fjara propaganda mo banjak jang tidak berboeah, karena
Pertandingan antara PAS, dengan dil wati, satoe kans oentoek tembak
| del koeno itoe. Apakah maksoednja roepanja Ojon dan Ijoes terlaloe banjak Bar. 11 eebaliknja memberi soegoehan keboeroe bal ditjolet oleh DIA, bal
mcmpergoenakan bantoeannja orang2 mempertjajai Oeli. Penonton ramai 80 permainan jing menarik dan aporti-f djadi corner,
|

Pn

soek

tembakan

dari

dite

Singgalang,

rima oleh buck OPI, sajang bal effect
teroes masoek, zslfmoord 3—1, teroes

pauza.
Sehabisnja pauze, peftandingan tidak
mengoerangkan, tetap sebagai permoela
an, bal sebentar dimoeka doel Singga
lang, sebentar dimoeka doel OPI. Kanau dalam Singgalang bawa bal,
sihkan kiri dalam, satoe plaatsbal
kirimkannja, bal masoek 4—1,

ka
di

B3! diketengahkan, OPI bikin desa
baik,

kan, trionja btkia samenspel jg

dimoeka dsel Singgalang trio goegoep:
bal kembali
lang

ketengah, Barisan

melanggar

loe tinggi.

Singga

atoeran. lontjat

terla

Vrye schop oleh Roesawau

diambil, peloeroe jung amat keras di
kirimkannja, keeper Singgalang bisa
tangkap, bal djatoeh kepioggir, corner,
Dari corver sini baroelah OPI biga

masoekkan

satoe goal lagi. Satos boog

bal keeper Sir ggalang ditondjok, djatoe

ketengah. OPI boeroe bal, satve tenda
agan dikirimkanoj :,keeper Singgalang
melongo, 4—2. Sampai boebaran stand
4 tidak beroebah.
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h, jg boeat semeutara baik tidak saja
veraikan, menoenggoe sampai saatnja
datang boeat kita bentangkan semoea-

1.

se:

| tiba tiba itoe bestuur mar h katakan. diri, apa jang di toendjoekkan dalam
| SKeuapa tentang ini di adjarkaa Itoneel, tentoe perboeatan dan pertoen
“ito kitab jang ada ditangan Moech- djoekunnja lebih terang dan tegas lzg
tar“ — berkata begitoe seraja

menoe-

ding ke seboeah boekce jang tengah
| di pegang oleh si Mocchtar — Dengan
| tenang, Moechtar menerangkan: , Bah

| wa

ia soedah dapat pereautah dari bes

dari apa jang tertoelis dalam boekoe
Pada kita disampaikan kabar, bahwa
sampai sekarang kegemparan masih
berdjalan teroes di Soerabaja, meski-

Dboen

tooneel

' tuur A. mengadjar kitab anoe, lantas
— ol-h bestuur B. disseroeh kitab anoe. 'toendjoekkan,
djika tooneel
Kemoedian datang bestuur
C. mengoe

Ipoenjai

| tamakan snepaja tentang ini onderwerp

a2 ada

baik, Tatkala

dan

Moech kita telah perloekan bikin pembitjars
an dengaa beliau tentang soal Toneel

,Kitab

idjo,

baik

kata orang toea-toen".
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' Boekankah ini satoe beleediging bagi
satos sekolah Arab dan besiuur sek»

lab ? Ioi tjara gambaran. beloem tahoe
- kesjadian

disekolah Arsb, dan

moesta

- bil sampai itoe bestuur tidak tahoe
nama boekoe jang disoeroeh adjarkau,
melainkan ia ingat boekoe jang idjo

sadja |

sikapoja pihak jg berwaini — sebagai satoe perboeat saja.

tanpendoedoek
baja",

sebab

Arab Soera

perkataan ,pendoedoek

Arab S»erabaja" itoe tidak boleh
di
monopulie oleh satoe doea perkoem

poelan, dau djzoeh daripada

jg sebe

uarnja, boeat mewakili publiek.openie
bangsa Arab Soerabaja.
Maka ini haroes dikoepas.

Kelauki

ta tahoe bahwa moela moelanja orang
madjoekan itoe matjam matjam kebe
ratan dengan

memakai

namanja

li-

ma perkoempoelan, jg kemoedian ter
menjatakan

tidak

saja di
. ga, jing menoendjoekkao, dalam satoe sini soedah tentoe kita gocnikan oen
sekolah Arab ada mengadjar seorang 'toek menjelidiki dan bantoe bereskan
' goeroe, deri lantaran oeroesan perfjin iocident tentaug toneel Fatimab dari
taan, ia telah madjoekan perwiotaan tjb. PAI Soerabaja, karena itos me
berhenti, Satoe sahabstnja, menjatakao ngenai kepentingan organisatie kita
amat girangoja tentang maksved ber selseroehnja.
Pert.—Bigaimanakah pendapatan t.
hentinja dari ini sekolah, begiui kata

mem

kans jg besar,
—

pertama.

Kereta api malam pada Senen sore
tg 22.8 88 dengan kelambatan 9 me
Dit tiba distation Gambir Betawi. Ke
lambatan ini disebabkan oleh karena
ditengah djalan (distation lain) terpak
sa menambah wagon lagi.
Dibelakang ditambah 4 boeah wa
gon
kelas tiga, wagon-CL. Disitor
tempatnja mereka kolonisten Boem
poetera jang akan berangkat ke Lam
terdiri

dari

126

orang

dewas:

dan 29 oraag anak-anak 8 orang dar:
mereka ini tergolong masih baji.

Disalah satoe wagon diloearnja di
pisang satoe kain poetih dengan toe
lisah: ,Kolonisten terpeladjar MMPP
bojong

ke Wsy

Sekampoeng“.

ladjar. mereka jang serendah rendahoj-

telah loeloes dari HIS. Dari lain lainnj:
kolonisten orang bisa melihatnja bed:
nja: mereka (kolunisten terpeladjar) bei
pakaian pantalon dan kemedja hitam
berdasi poetib.

Pemiwmpinnja dari golongan ini jalah
toean Soebardjo Hardjowardojo, Belizu
ini menerangkan kepada kita bahw.
pemoeda
pemoeda
itoe berasal dar
Trenggalek, Biitar, Malang Selatan, P:
jitan Ngawi, Klaten, Soempioeh dan
Kesuegihan.

tjam
orang

seboet critiek

terha

dap bestuur2 sk:lahan
dipandang
oleh mereka jang keberatan itoe sator
penghisaan,
kita rasa ini mengoen
djoekkan
anggapan jang terbelakang

sekali. Di kalingan Tionghoa oempa
manja, semoea orang tahoe soedab
lama matjam ma'jim toneel z-!fcritiek

dibelakazg doea perkoempoelan terse
boet, (andai kata Arrabitah poen ada)

dipertoenijoekkan, oempamanja boleh
saja sebaet disini toneel-stukken dari
toean
Kwee
Tek Hosay jang dalam
satoe
tjerita
toneeloja telah bikin
operatie
dan
bongkar segala bobro

di Sserabrja,

Tionghoa,

liseboet segolongan dari bangsa Arab
itoelah

betoel.

Tetapi

tidak betoel mereka itoe meroepakan
pendoedoek bangsa Arab semoeanja
atau

sebahagian

besar,

Bagaimanspoen djoega, orang tentoe
menanja: djikalau doea perkoempoelan

kan

dan

Pert.—

djadikan

borok dari sekolah sekolah
Apakah
alasan

jang teroetama di
oleh

mereka

jang

keberatan itoe boeat tuneel Fatimah
dilangsoengkan ?
Djaw.—
Ini matjam-matjam, dan

nja: , Lantaran dengan keloearnja sau tentang incident itoe? dan apakah se itoe bendak mewakili galongannja semoeanja didasarkan atas anggapan
dara dari sini, maka dengan sendiri- 4 bab sebaboja jang betoel sehingga be masing masing, maka sebag: 'perkoem mereka menghina kehormatan
nja saulara soedab bisa hindar dari 'gitoe menggemparkan, serta akau le poelan agama dan jang katanja me bangsa Arab. Anggapan ini terang
tjita tjita soetji oentoek tidak betoel, sebab toneel Fatimah
- hidoep jang bermoeka moeka, hidoep kas bereskan kiranja dan akan lekas agandoeng
“bisa dipertoendjoekkan toneel Fatimah? kemoeliaan dan ketioggian Islam dan telah dimainkan di Semarang dihadli
Pant
djilat :...
"3
Djawab Sebetoelnja ada lebih baik cemmat Islam atsu bangsa atau kebang ri oleh kepala Arab dan orang orang
Moecbtar (itoe goeroe)
berkata: |

|.

Memang betoel,

Lima ta Itoean toenggoe sampai nanti saja te- saan
soedah hidoep rangkan itoe semoea dalam satoe toe Isatoe

seudara!

|. boen berdjalan sja
—. seperti jang saulara telah

Saja mesti pandai

|.

tjeritakao.

bermoeka moeka,

pandai mengambil hati orang orang
dang djadi bestuur, pandai mengaboei
mata oemoem,
bahwa sekolah

jang sematjam
ini dapat me
0. noentoen moerid moeridnja kedjalan

(0000

—.(keberoentoengan didoenia dan achirat”,
Perkataan: ,sekolahan jang sematjam

siap akad na

sea

ea Ya

apakah

sebabvja

maka

Arab

terkemoeka

diloear

kalangan

tjerita jang mengandoang zelflisan atas nama persarikatan, Tapi se critiek moesti dirintangi.
karang boleh saja toetoerkan sekedar | Kedoea doea golongan itoe, tentoe
menjatakan
babwa didalam kz
penerangan sadja.
Lebih doeloe saja ingin terangkan, langannja masing masing ti dak ada
bahwa saja sekali kali tida k kerjiwa kaoem renteniergs, tidak ada
karena tjerita Fatimah tidak sam- kaoem toekangriboet, tidak poe
pai djadi dilangsoengkan, njakan sekolaban2 boeroekjg
atau masih dalam penoedoehan. Saja dicritiek oleh tjeritera Fatimah, tidak
malah merasa gembira berhoeboeng mengandoeng halbal jang dikoepas

PAI dari beberapa tempat loear
rang, mereka tidak mempoenjai
toe keberatan malah sangat
walau moesti diakoei tiap tiap

ka epakah jg djadi k beratan bagi
mereka dilangsoengkannja toneel Fakita itoe.
:
2
Sebab saja pandang kedjadian itoe timah ?
Maka dengan pendek kita haroes
lebih dalam dari pada mengenai soal
'satoe pertoendjoekan toneel, jang boe koepas, sampai dimanakah haknja
at kita banja salah satoe alas oentoek mereka jang madjookan keberatan itoe
pendoedoek
mengembangkan tjita tjita kita boeat bocat mewakili

dalam atau diloear kalangan PAI jang
tahoe
dan melihat
pertoendjoekan
itoe.

ini“, satoe beleediging kepada sekolah dengan

AAN

Arab,

timboelnja

menghaling

halangi

rintangan

mainnja

jg oleh

toneel

pengarang tjeritera Fatimah.

Ma

tiek itoe memang

Sema
sesoea
poeas,
zslfer

pait, seperti zelfcri-

tiek dalam itoe tjerita jang mengenai

kacoem peranakan oleh kita dirasakan
pait, tapi haroes kita terima dengan

Disini telah

—
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PENOETOEPAN
Post Osdara

POST,

ke Nederland,

Kemis 25 Augustus akan ditoetoep
post oedara ke Palembang, Soematra
Timoer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh,
Penang,
Singapoers,
Siam,
Iudo
Tiongkok, In :ia, Ceylov, Afghanistan,

Iran, Irag Syria, Turki, Biikan,
Mesir,
Afrika, Europa dan Amerika dengan
Kapal
“terbang
KLM
“,Torenv.Ik”,
Pergambilan soerat soerat jg pengha
bisan oentoek aang, stukken di Bit.-

Centrum

pada

djam

830 pagi dan

oentoek soerat soerat biasa djam 8 45
pagi. Dengan kapal terbang ini akan
diangkoet soerat soerat goena penoem

pang dan anak kapal kapal , Indrapoe
ra” jg berlajar poelang.
sedara

ke Australia

Kemis 25 Augt. akan ditoetoep post

oedara ke S'baja, Malang, Tjepoe, Den
pasar (B:li,) Ampsnap (Lombok), Ma
kasar (dengan dihoeboengkan dengan
ja Ta KPM) Koepang
daa Austra
ua dengan Kailm. Pengambilan
soerat jang penghabisan oentoek
aa3ng,
stukken dan soerat2 biasa Jjam 11.30

pagi.

Post cedara

Djoem'at

26

ke Eropah

Aug,

akan

ditoetoep

post oedara ke Biinjoe, Singapoera
“Eropab,
Afrika, India, Siam
dan
Mesir) dengan kapal terbang , Empire“.

Pengambilan

babisan

soerat soerat

oentoek

aang,

jang peng

stukken

djam

7.15 pagi dan sosrat2 biasa djam 730

pagi.

Post oedara ke Tarakan
dan

Djoem'at.

26

Australia

Aug

akan

s4
Kr

ditoetoep

psst oedara ke Soerabaja, Baudjarmasip, Balikpapan, Tarakan. Bima, Koe
pang dan Australia dengan Knilm, Pe
agambilan soerat soerat jg penghabisan
oentoek aang. stukken dan soerat2

-.
5
5
Tn

biasa djam 2 siang.
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PELANTIKAN PARINDRA SECTIE
TANDJONG
PRIOK
Pengoeroes menocelis:
Pada hari Minggoe pegi tg. 21 boe
lan ini oleh Parindra sectie Tg. Priok
telah diadakan rapat oemoem bertem
pat di tonilgebouw ,Santoso Oe-

tomo", dibawah pimpinannja toean
ASSA.
Poekoel setengah sembilan roeangan
Santoso Ostomo telah padet sesak oleb
badlirin.
Poekoel

9 lebih sedikit Pengoeroes

dari tjabang Djakarta telah sampai dan
rapat

teroefi diboeka oleh toscan ASSA.

Beliau membilang
sih kepada hadlirin

banjak terima ka
jg soedah soedi

memboeang tempo oentoek mengoen
ijoengi rapat itoe dan pada eigenaar
dari gebouw Santoso Ostomo jg sve
lah ridla memberi tempat itoe goena
berapat, beliau djoega tidak ketingga
lan membilang terima kasihnja.

Rapat jg dikoendjoengi oleh bebera
pa wakil dari bermatjam2 perk dan
poetra-poetra Marbaen dari kampoeng
kampoeng, membikia roeangan men
djadi padat dan tidak ada satoe korsi
poen jg kosong.

Wakil dari PID poen lengkap djoea

dan

diloear

nampak

poela beberapa

politie—agenten dan Soeria Wirawan,
Sesoedahnja toean Assa membentang
kan. maksoednja rapat itoe dengan
perkataan perkataan jg lantjar, maka
pembitjaraan agenda kesatoe tentang
pelantikan sectie diserahkan kepada
Ketoea tjabang toean R M Darjono.

Sebeloem pelantikan dilandjortzan,
lebih dahoeloe beliau memberi ketera
agan tentang perdjoangan terhadap pi
lihan Gemeenteraad jg baroe laloe dan

memberi correctie terhadap edjekan2
gembira oentoek memperbaiki diri dan didalam beberapa soerat kabar, Satoe
maejarakat, z»nder ada sedikitpoen lan lain telah ditbelis didalam ek Pekeberatan dari kacem peranakan di mandangan ini ja'ni, bahwa Parinira
awas

dan

tjerdik

seperti

kantjil me

ninggalkan teman temannja di ,comi|.
Scene ketiga dipapina 23 dalam bete pemilihan nasional “ (CPN)
—. diijf kedoea menoendjoekkan pertjaka
Eijekan sematjam itoe sebetoelnja
Sekianlah
pembitjaraan
kita
dengar
| pav Osmar dan Salim tentang maSjsboekan
t Baswedan, sekedar jg dapat kita tjatat. boexan ditempatnja, karena
rakat Arab. Bsrkata Salim: ,, Apa keu
Parindra
jg
meninggalkan
teman
te
bilang? Djoedjoer? Ini perkataan tjoe
t
maenoja,
akan
tetapi
Parindra
,hentsu
Mo ada digamoes sadja .. . Din matjam
Noot redaksi: Sampai disini kami lipikaresep“ oleh perkoempoelan jg
2. toe
Katanja sadja siang hari ma perbaiki masjarakat,
| Arab Soerabsaia, padahal dikota
toetoep
tentang tooneelstuk Fatimah, mengaroehi ,C. P. N,“ itoe.—
per
| lam ibadeh sedikit-sedikit . ,, ba
Kedjadian jang dialami oleh tjab Soer- biia ma3ib ada lagi beberapa
Soedah lebih dari tjnekoep Parindra
ram , .. haram | tapi tidak segan se- Sverabaja berhoeboeng dengan rinta- koempoelan Arsb selainnja PA I. jg. karena ditilik dari berbagai bagai djoeroesan,
soedah
tjoekoeplah
sekian
itoe,
mengadjak
dengan CPN bekerdja ber
tidak
meojatakan
keberatan
terhadap
logan
itoe
adalah
dikelilingi
oleh
ma
|. gan lagi mengoentalaja (@wjaplok) ....
cm
Gg aa
sama
sama
dalam pilihan Gemeente
“kalau ada djanda titip oeang, ia tjam2 soal jang boleh djadi akan ma toneel Fatimah ?

t
:3
“2

Ba

Do
Ch

Priok.

B:toeug. (Aneta).

Daiam

wagon ini terlihatlah 20 kaoem terpe

Kalau

ke Tund:oeng

Post

Kolonisten kaoem terpeladjar
Berangkatnja
golongan»

poeng,

djoe

sedia kapal KPM ,Patras“ oentoek
membawa para kolonisten ke Teloek

Oj -.

memoantah

toeroet

jg menggemparkan itoe, 8c poer, hanja tetap 2 perkoempoelan
sadja, jaitoe Alirsjad
dan
Arra
perti berikoet:
maka
kita bisa
mengerti,
| Pert. Apakah kedatangan toean ke bitab,
Sverabnja oentoek mengoerves iucident publiek manakah jg diwakili oleh doea
(toneel Fatimah jang sampai sekarang perkoempoelan ini. Apalagi perkoem
poelan jg belakangan sebetoelnja ti
teroes weueroes menggemparkan?
Djawab. Tidak. Saja datang ini me dak ada dan soedah lama dikoebra
Arab Soerabaja dan
landjoetkan
tournooi saja ke Ojawa- kan. Publiek
Timoer oentoek organisatie PAI, ber H ofibestuur Arrabitah sama menge
:
hoeboeng dengan akan diadakannja tahoei ini.
Conferentie PAI di Solo boelan Ocio - Djkal:u orang orang jang berdiri

Scene kedoea jang menghinakan, ber depan.
Meski begitoe, kesempatan
dialah dipagina 29, dalam bedrijf keti

na

lekas dipertoendjoekkan, inilah tergan-

ojata 3 perkoempoelan

bestuur tidak tahoe, ia tjoemu |Fatimah

| mengoelangkan:

Fatimah bisa

sebetoelaja tidak boleh didasarkan ke
pada aps jg orang seboet ,keberke

tar menanjakan apa namanja
? kenjata

“an ini

incident ini dan t»oneel

Dan sikap dari pihak jg berwadjib

djadinja,

moerid moerid

.

bisa lekas beres osroesan

soal jg paling penting

? Tidak pantaskah. djika PID.
ini di kasih kitab jang berkelahi
Soerabaja
mendapat poedjian dari
— lain poela, dan begitoelah seteroeslantaran sctiefuja melarang pertoen“pja.. sekarang ia minta di robah da
djoekan tooneel itoe?
ngan kitab jang lain lagi.
Minta dirobah dengan kitabapa ?—
embali penghabisan Moecbtar mena- '(Pembitjsraan dengan t. Baswedin.
ja seraja menaban tertawa, —Achirnj: | Sekeliling soai Fatimah
oe bestuur sendiri kenjataan
. Bsrhoeboeng dengan
sampainja t.
sesoeatoe apa. Ia tjoema bilangsf, AR Baswedan, pengandjoer gerakan
iapernehlibat seboeah kitab
Persatoean ArabIndonesia
dan itoe kitab menoeroet kata IPAI) ke ini kota, maka pemigtoe
|

Tentang

toendjoekao, ata tontonan—boekanlah

itoe dimainkan, boekan-

kah akibatnja mendjadi roesoeh

Kita lihat poela beberapa opelette

kan. Oraug mendoegat Soepardi

semangkin berkeboel asapaja semangkinharoem!

toeng pada
ijib. Dan

itoe tidak djadi diperBagaimana

Pariadra

perhatian

Orang kabarkan kepada kita babwa

ada segolongan
jg keberatan terbadap

loja.
|
Tapi boleh saja ringkaskan dalam
tidak djeri merampasnja , ., kalau ada beberapa kalimat: jaitoe : pertentaugan paham dan aliran antara kaoem
keoentoengan meski dengan djalan r
ba, ia boleh letakkan Al —goeran dan totok dan pengikost2oja dari kaoem
peranakan, dengan kaoem peranakan
Hadist disamping.
Dalam pada itoe, orang jang sema- jg mendjadi' pemeloek aliran baroe,
slah pengakoean Indonesia tanah air
tjam ivi dalam pemandangan Gia
13
!
masjarakat
masih mendapat na
Maka segala kebsratao jang orang
ma: Orang baik.“ masih tetap di ang
gp orang: ,Orang Chbajjir", ,Abh madjoekan terhadap tooneel Fitimab

“Pembatja

pemimpin2

memperlihatkan

didalam pemilihan kedoea djago Pa
soendan ini ada soeatoe organisasi jg
bekerdja dengan diam diam, oentoer
menjokong t. Seepardi:
Siapa jg terpilih
kitaakan
berita

Arab. Lantas ada masoek seorang Ibadat“ , , . dan lainlain sebaginja." menoeroetpendapatan saja adalah satoe
| orang bestuur dari itoe sekolah jang
Perkataan: ,dalam
pemandangan zet jang sangat keliroe boeat mereka
| maoe melihat2, Sabentar kemoediau masjarakat, jaitoe masjarakat Arab jg menentang aliran gerakan P.A I. jang
—ia menanjak pada Moechtar. ,,Ada di hinakan, karena menganggap tetap tambah bari tambah berkembang,
| kah itoe ketika peladjaran di tentang
orang djabat itoe ada abli ibadat dau karena dengan aksi mereka itoe, ber.
Obotbah ”, ini pertanjaao dibenar
orang jang baik baik!
: arti api jg membakar doepa

| kan oleh si Moecbtar, tapi dengan

kavtor

di kompleet

Maka dari
ga, bahwasebab sebab jg mendjadikan

A, dan kedoea basil penjelidikan pembantoe kita sen

saban Oa

wmeente

oeroesau

sini toear bisa tahoe djoe jg mendjempoet dan mengantar kirzers

kedjadian jang penting.

dibawah ini ialah boeah pena

Roepauja berstemming ini menarik
perhatian Parindra, Kita lihat di Gs:

ivi

langsoengkan.....

roeang tiada mengizinkan jang demikian itoe, disebab

Artikel.
Artikel. pertama

daripada

pertoerdjoekan toneel

terlebih dahoeloe kita ma'loemkan, bahwa toelisan2
jang tertjantoem dibawah ini soedah diterima kemarin daboeloe
dan sedianja dimoeat kemarin, tetapi
kan banjakpja berita-berita

lebih dalam

Fatimah

ini.

Sebalikoja dari pihak Parindra,

toean bisa mengerti, bahwa ke

kolonisten itoe teroes mengantarkan
mereka ke Bitavia-Siad jg selandjoet
aja dengan kereta api djoega menoe

apa?, artinja diserah

kan sadja kepada kiczsrs, lai terboeku
longan, adalai boeah daripada r e- waktoe stemming, tidak ada pemimpin
volutie-fikiran jg terbit dida-j pemiwpin Pasoendan jang mengatoer

sekelling toneel

ini telah

ketika kereta api tiba di station, toe
Herstemmwing di Bogor
roet mengantarkan ke Lamposeng.
Hari Seain jbl.
telah
dilangKereta api tsb. jg membawa kaoem

ijita tjita

dan toneel Fatimah itoe seperti djnega

"jadian

mereka

Aoggota Dewan Ra'jat toean Soekardjo Wirjopranoto, jg hadlir djoega

nja “bagi orang banjak, teroetama ka soengkan heratemming oentoek mengi
oem pergerakn segalin bangsa, tentang si satoe koersi jang masih terloeang.
Doea djago jang haroes dipilih ialah
matjam ma'jam aliran jang terdapat:
t,
Mob. Darsa dan t. M. Soepardi, ma
didalam kalangan bangsa Arab dita
nan
djago dari Pagoejoebaa Pasoer
pah Ini
naa
an.
Kalau toean tahoe, bahwa tjerita |

maka

dari

isterinjapoen toeroet me-

loemnja akan berangkat.

selainnja

kaoem perapakan jang bia

semangat mengembaugkan

dan

noedjoe ke negeri , baroe",
Beberapa orang dari kolonisten ter
peladjar ini telah tarik diri jalah sebe

Fatimah itoe,
te

orang

kawia

IR

1”

ES

banja akan

2

FA

risan Boeroeh (B. B,) jang ia di ha|kan “kepada tocan Lesiaugi oentoek
tentang azis danj 5
membentangkan
diahi hanja satse sadja,
Men
Eijekan sematjam itoe Parindra tjb, toedjoean,
bi'jara ketiga jalah t, Saerang
Djak rta atau BB tidak dapat meneri|

manja, Parindra dan BB telah minta

o endjelaskau tentang kebangsaau

jang

koersi sama banjaknja, tidak koerang, dilibat dengan katja mata weten:chap|
tidak lebih, dengan pariy jang terma dan jang ke empat toean Ismail Djamil
soek terbesar jang tergaboeng

“GPNxs

2 Nan

Deagan

tentang Kebangs.an

«

UU

SE

(wan. B.liau menerangkan, bahwa Par

diaajoek

dan Barisan Boeroeh itoe dengan sen soal agama, akan tetapi szis perboea-

dirinja kedoea perkoempoelan
itoe me tan dan semoea sepak

terdjanguja

A N ANAK

Techniek melapis

ENI

AN

E
U
MAA
en la

Boekoe2

komoenis

dibeslag

go djago lain

lebib, dari

party,

rata

pada dja

karangan

Roesiam

Gelang

Effendie,
Dari

Padang

bahwa

Aueta

ketika

mengabarkan,

penggeledahan
Iiionesia,

pada

seoraug

boekoe

boekoe

rata hanja|

600 soeara.
Hasil ini tak lain tak boekan

Geneeskundige Hoogeschool.
Loelnes dalam oedjian kandidat bagi

terda

rang gadis nama S. dalam perdjamoe
an mana banjak datang tetamoe.

Tetapi pada keesokan

harinja men

djadi ramai dan mendjali boeah bibir
dari satoe moel set kelain moeloet, ber
hoeboeng dengan teroesruja bukal s:

pat dari ke-insjafaa ra'jit, pemilib2, an ke 2:
Dengan poedjian toean M. Satsij»
jang mengetahoei kewadjibannja eeba
soeami oleh isterinja, bal maaa disebab
gai kiezars terhadap wakil wakilnja dan landjoetnja :
kansi isteri wiktoe meminta wang ka
Nona E J. van Cisani dan Nona
Du3 boekan lagi seperti djamau poer
oem
f 2.— si soeami menjatakan tidak
bakala, kaoem
pewilih
hanja main Osi Gwat Nio daa tt, R,LAli Moerti dan adanja, meskipoen is tjoekuep berich
M, Soemarto.

serampangan

sadja memilih

djagonja,

jang sebstoelaja boekan wakiluja, Dja

man telah berganti dau ra'jat telah
“lebih inejaf. D-ngan hasil jar g bagoes

itoe maka Pengoeroes Parindra tjabang
Djakarta dan Barisan

Boeroeh membi

lang diperbanjak banjak terima kasih

tiar, sedang wang f 5— ang disimpan
oleh
orang toea si canbidast soeami di
Londrasd Mr, Cornelis dengan 3 per
bikin
lenjap.
kara boenoeh
B:rhoeboeng dengan itoe simertoea
Landraad Mr, Cornelis kemaren te kiranja timboel kemoerkaan dan malah hadapkan 3 perkara bveuoeb. Sa- loe, maka sicandidaat mantoe dioesir
toe perkara terdakwa nama Margono pada saat itos djoega, perkawinan
jang lakoekan psmboenoehan di Mr, digagalkan !
mina past

kepada semoea pemilih pemiliunja
atas keperijajaannja terhadap djago Cornelis pada beberapa boelan javg
djago itoe.
5
laloe. Ini pemeriksaan tidak dilandjoet
Oleh karena 4 djago lagi jg haroes kan sebab saksi2 jang perloe didengar
dipilih lagi, maka Pengoeroes xedoea tak datang.
perkoempoelan itoe berseroe kepada
pemilih pemilihoja soepaja nanti pada
Sitoe perkara poela jaitoe perkara
hari Rebo (ini hari) tg 24-3-'38 bekerdja perampokan Jan pemboensehan bapak
lebih giat dari pada jg soedah soedab Eatoek jang lebih setengah loesin kali
agar 4 djago itoe terpilih poela — Ini diperiksa, terdakwa terdiri 10 orang
terdakwa Bidi
boekannja Parindra dengan B B akan antaranja jaog djadi
memborong
koersi2 Gemeenteraad, jaog saban kali diwartakan mendjadi
akan tetapi oleh kareva kedoea per candidsat gantoengan.
koempoelan itoe telah menjerahkan
Dalam ini pemeriksian
oentoek
djago djago itoe kepada Ra'jat Djakar jg penghabisan, hanja tosan Snetardjo
tan Ray3, jang soedah dapat kepertja ig doeloe mendjadi assistent
“Wedara
jaan memilihnja dengan sepenoeh pePasar Reto, kini mendjadi Ass. W,
'noehnja.
yA
dana Paroeng diperiksa, Keterangan
Tentoe dengan sendirinja Parindra Ini Ambtensar ini tidak ada jang
berdoea tidak akan menarik kembali penting dalam perkara ini malah me
“djagodjago itoe, atau menjerahkan ringankau oentoek terdakwa semoea.
Dikatakan setelah terdjadi perampn
koersi koersi itoe kepada pariy2 lain.
#oepaja Parindra djangan ikoet berdjo
ang diherstemming nanti, itoe berarti
Parindra memperkosa kemaoean Rak-

kan

jat, dus memperkosa democratie. Oleb
karena

oentoek

loem

diadakan

maka

Parindra

bangsa

Iniouesia

tentang

imengamb| lain lelaki nama
sangkan

sama

anak
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pergoenakan ventoek pruject Babakan
Pasar Poeloe, sehingga sesoedahnja
mendapst persetosdjoean

dari gemeeu

teraad, selandjoetnja dari oeang sakongan Nageri jang banjaknja f 7500
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Sedang fibam Parindra Moehamwa terangau saks'2 istimewa istri dan toek menoeloeng. (Rep.)
—9
——
Gijih haroes neutral seneutralnja da- anakpja bapa Eatoek ta” dapat di per
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