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dirampas oleh Tsj Slowakia dalam pe
rang Roeslan — Polen dirampas kem
bali. Dia
Kattow.tzpoen akan ber
daja

oepaja

pgar

poetoesan

3

geris-Perantjis membiarkan

€-

E

soal

Djerman Sudeet jang

tamoe

mkan

Mussoliai akan berpidato
Sepandjang penjiaran Havas dari
Rome 19 Sept. maka Musgolini hari
Selasa ini akan berpidato di Udene.

Transocean dari Paris 19 Sept me

itoe

roepanja hal

melarikan diri

merdeka Henlein menjerboe

Dari Selb (Djerman) Reuter 19 Sept
mengabarkan, bahwa serangan serangan jang dilakoekan pada temp tj

tempat pendjagaan dibatas Tsj Slows
kia

atas

diri gendarmerie

Tejech, di

Dari

Hitler lagi.

Boedapest.

Reuter

19 Sept.

mengabarkan, bahwa didengar berita
akan
perginja
admiral
Horthy ke
Djerman lagi meng endjoengi Hitler

nanti

tg 20 Sept. (hari ini) di Berch

tesgaden.

Konon

kabarnja

ja akan

minta
pertolongan kepada
Hitler
dan Chamberlain oentoek hak hak
Hongaria jang mengenai daerahnja
dinegeri Tej Slowakia.
Praag akan

menerima oesoel

Inggeris— Perantjis.

Dari

Praag

Reuter 19 September

mengabarkan,

bahwa

dari kalangan

pembesar didengar kabar, bahwa Praag

| Dari Amsterdam Aneta-ANP 19 akoei kebenarannja. Lagi poela ditam telah memoetoeskau akan menerima
Sept. mengabarkan, bahwa pemeren bah keterangannja oleh pegawai Su oesoel oesoei Inggeris Perantjis.
tah Nederland telah memoetoeskan

tidak dioe-

ea

“Dari Londen Reuter 19 Sept. mengabarkan, bahwashwa sidang
sidang kkabinet telah,
premier
poetoesan2
menjetoedjoei
jiadakan jang 2 djam lamanja, dan telah
mberlain bersama2 lain lain menteri jang ternama.”

Pasoeran

dalam moesjawarah Hitler — Cbar:berlain. Ia menjawab dengan negatief
“Kruiser Nederland jang kelima

sebeloer ada pertemoean kembali antara Obamberlain dan Hit-

hamberlain dan poetoesannja jang disetoedjoei

Daladicr

setelah ia kembali dari Londen diinter
pioe oleh koresponden Sk ,Matin"
j:ng menanjakan apakah ia akan ikoet

.
Sa
Hasil koendjcengan Daladier beloem dioemoemkan
” Bampai kini beloew ada pengoemoeman jang sampai seketjil ketjilnja
ang hasil-moesjawarah itoe. Dan roepa

akan bisa hindarlah segala kesoelitan
kesoelitan di Eropah dan djoega di
Spanjol.
|

ngabarkan, bahwa prewier

oetjapan orang orang Perantjis di Londen amat memoeaskan,

sepandjang

tambahbanjak

Admiral Hortby akan mendjadi

Daladier tidak ikoet moesizwarah
Hitler — Ch mberlain ?

lah kembali terbang ke Paris. Perloenja oentoek memberikan tahoe kepada
menteri-menteri lainnja tentang hasil moesjawarahnja di Londen itoe, jang

itoe jg

keloear batas bertambah banjak. Dan
kini mendjadi 102000 orang banjaknja

baroe batas Tsj. Slowa

Dari Londen Reuter 19 Sept mengabarkan, bahwa pada djam 8.10 te

mende:

oemoem

agabarkan, bahwa engan opisil te
lah dikabarkan djsemlah orang orang

—— ana Nyngaa

ima Praas

setelah

Dari Dresden Transecean 19 Sept me

Las — plebisciet
Desoel-oesoel Ingseris Perantjis

rapat

Djoemiah orang jang melarikan diri

&

snetepan

djoega,

ia setoedjoei djoega. Daerah itoe ialah
didistrik Tesehen,

mendjaga2

...

lossenummer 10 cent

Harga

deet kepadi koresponden Reater, bah
oentoek membosatlagi kruiser jg keli wa penjerang itoe adalah datangnja
ma berhoeboeng dengan situasi inter dari fihak pisoekan merdeka dari go
Inasional. Dan pembosatan itos akan loagan Djerman Sudeet, dan serangan
dipertjepat, besarnja sersepa dengan serangan itoe roepa roepanja akan te
ig keempat. Demikianlah jg didengar roes meneroes sejosai dengan apa jg
oleb s.k. ,De Telegraaf", Lebih lan: telah ditetapkan oleh politik pasoc
Tdjoet sk. tadi mendengar, bahwa ang kan merdeka itoe goena meraerdeka
garan belandja 1939 antara lain akan kan daerah Sudeet,

#dimintakan oeang goena extragroep

sedang oesoel oesoel

(pesawat pesawat terbarig terpedo dan Pasoekan merdeka dibawah Henlein

rdasarkan kepada dasar
ain dari pada itoe tidak

kapal torpedo.

'Tarip kapal dalam waktoe perang

Lebih landjoet dikatakan, bahwa pa

Tetapi

lebih

djaoeh Praag

tninta

keterangan jang lebih landjoet dan
ojata dan djelas, soepaja nanti akan
bisa mendjawab semoecanja dengan se

teliti telitinja,
Dalam pada itoe kebinet jang djam
1245 malam telah diboebarkan. akan
bersidang lagi djam 11 pagi hari Se

lasa ini.
Akan 'damai oleh adanja pssoekan
merdeka?

. soekan. merdeka

itoe sekarang men
Dari Berlin Reuter 19 Sept menga
djadi
40060
orang
besarnja dibagi barkan, bahwa keadaan kedamaian
menga
Sept.
19
r
“kerjilnja dan menoenggoe
Reute
n
Londe
Dari
dalam 4 bagian (divisie) jg tjoekoep didaerah Sudeet akan tidak tergang
Ibirkan, bahwa ,Lloyds U iderw riers” lengkap dipers-ndjatakan.
goo kalau sekiranja dipegang oleh
baroe
tabel
Itelah mengoemocmkan
Pasoekan ini dibawah pimpinan pasoekan merdeka. Berhoeboeng dedalam
2oj:
serendah
jang
tarip
tentang
Henlsin
soedah disiapkan oentoek ngan ini maka Seoekowsky dalam pi
waktoe psrang, jg dalam beberapa ke menijaga diri, dalam daerah Sudeet. datonja di Dresden mengatakan, bah
doe
angka
Iajadian 40 kali dari pada
#kalau rakjat ingin kemerdekaan me wa pada waktoe soedah lamp:u oen
loe. Isinja: ke Straitssettlements mela ngatoer diri sendiri”.
tnek mengadakan moesjawarah lagi.
Suez mendjadi 30 shiltoe |sesoedah ambassadsur2 Inggeris dan loei Teroesan dari ongkos pergi, dan
Poen ia menjesalkan h.loja, bahwa
Oesoel oesoel Inggeris Peranijis
tler | Perentjis mengoendjoengi astsna dan I'ngspercent dari ongkos kembali, ke
toean toean di L nden. Paris tidak
akan ke Praag,
gs
—.. Imemberi tahoekan nasehat nasehat pe 60 sbilbn
m-pgetahoei bahwa di Tej Slowaka
Teroesaan Su-z
ei
melalo
ong
H.ngk
kepada
masing
masing
.merentahnja
ada ,permainan jang bersifat duea",
Dari
Paris
Router
19
September
mendjadi 35 shillings percent dari
dr. Benesj, president Tsj Slowakia.
Dan pidato itoe disiarkan keseloemengabarkan.
bahwa
pada
malamin
dari
gs
sbillin
pergi, dan 70

mbantoe Djerman!
La

Chamberlain ke. Djerman )

Sept,
21Daladierdipoe:-|

- Dan sidang dalam

waktoe

ini ma ongkos

sih dibawah pimpinan dr. Bsmerj.

ongkos poelang

kemb

li: ke Shanghai

oesoel oegoel
dibitjsrakan

jaggeris—Perantjia jang
dalam kabinet hari ini

daa Djepang melalosi Teroesan Sucz
dibitjarakan sampai keketjil ketjil
mendjadi 45 sbillings percent dari tidak
nja.
Dan
kabinet itoe telah setedjoe
S
l
o
w
:
Taj
ongkos
dari
ngs
menteri-menteri
sbilli
ongkos pergi, 80
Sept. menga| Katania
3: R
oantoek mengirimkan
oesosl cesosi
EA
hwa kabinet
Persutiia “sen us KAtanja menteri-menteri Taj Slowa poelang kembali.
Nala Pat Doa
kia kini menghadapi pemilihso jang
itoe nanti ke Praag,

Sikap
ji, ee

Heh

ana

Ra

Menteri2

,
2
menghadepi soal soelit.

'soelit, jaitoe petjah belahnja nagara Moskou
isil dioemoemkan, bahwa ataupoen kemoengkinan djatoehnja

pr Na

mapardn Fe

selosroehnja nagara.

Dan orangpoen di Praag takoet ka

moesjawarah

laggeris — Djermanj

' Dari Moskou Rsuter 19 Sep. menga
barkan, bahwa pembesar2 di Savjet

lau kalau nanti akan menjebabkan
bentjana jang mahabesar, djika seki Roesia tidak mengeloearkan kritik —ig
rman Sudeet
2
pembitjaraan Cbamberlain
in Reuter 19 Sept. menga ranja nasebat-nasebat Inggeris dan Pe meugenai
Hitler,
berhboeboeng
dengan tidak ada
wa pertemoean jang besar rantjis itoe akan ditolaknja.
aja
berita
berita
dari
loear negeri jg
Poen tidak ada orang meudoega,
n oleh golongan Djerman bahwa
soeanggoek
soerggoeh Sovjet sampai pada Mosskou,

n besar oleh golongan

d

et ialah nanti pada malam hari
— Dresden, Pertemoean

Roeslan akan menolong Praag,

ini adalah

ma satoe satoenja dalam tjara jang
an ini setelah golongan Djer

— Pidato Duce Mussolini dan
20

et itoe melarikan diri me|

-

tak mengeritik

Keomentarnja

Pembitjaraan

lebih landjoet menoeng
goe Praag

Kemoedian

dikabarkan

djoega, bah

wa oleh Mandel, Reyaaud, @usille dav
Campiochi dimadjoekan terketjoealian

dan mereka ini setoedjoe kalau pem
bitjaraan

sampai

itoe lebih baik

keketjil ketjilnja

ditoenda

sampai

da

Kalangau2 politik berpendapat, bab tang djawab dari Praag

wa fatsal fatsal jg dimadjoekan tidak
akan bisa diterima oleh Taj Slowakia
dan

berhveboeng

Praag

dengan ini maka ba

Gina

Itali akan sedia
a waengan
er 19 Sept,, meng
Reut
g
Praa
menga
sendjata2
babwa dengan radio telah di |

cepaja pendoedoek

ta itoe boenjinja den

jp

mendjadi manakela

nanti

bat di Eropah",

oentoek membatoe
kepada Djerman,
timboel perang he

g Persiapan oentoek

0

COhamberlain

Lebihloeasiagi

Dari

Londen Rsater mengabarkan,

bahwa keterangan2 dari kalangan kala
mendjempoet

Ghamberlain lagi

ngan

alah tindakan baroe da

sih teroes berdjalan.

bahwa

sepanijang

berikoet:

Pertams.

Golongan

kan oleh djalau jang

lang eng

de

ngan persbi:jarean dengan dikontrele
oleh koemisi internasional.

Kemerdekaan

dengan

tanggoeng

oleh

batas2

Tej

Slo

baroe akan

di

Djerman, Polen, Ho '

ngaria, R semenia, Inggeris, Perantjis
dan Itali dengan perdjandjian baroe

sematjam Locaruo-pact.
ketiga: Taj Slowakia haroes me
lepaskan

perdjandjian

mentjari

perto

longan dari Perantjis dan Roeslan,
Chamberlain

Persediaan passekan Polen dibatas
Tej Slowakia
— Polen

| Djerman

Sudeet digaboengkan dengan Djerman
tidak oleh djalan plebieciet, melain

wakia

tjaraan lebih landjoet.

kalangan kaiangan

Perantjis jang lajak dipertjaja, peme
rentah Inggeris dan Perantjis telah
memoetoesgkan
akan memadjoekan
aesoel oesoel
kepada Praag sebagai

akan

Djerman,

kembali ke

Konon kabarnja Obamberlain panti

Berkoeboeng dengan kesselitan2 ba bari Selasa atau Rebo akan pergi ke
jang lajak dipertjaja menimboel
roe
baroe ini di Tsj Slowakia maka Godes. perloe oentoek mendjoempai
doegaan dnegaan bahwa pembitja
Hitler—Chamberlain nanti tidak pembesar2 Polen menganggap perloe Hitler kedoea kalinja,
terbatas sadja sampai pada soal oentoek memasang pasoekan2 dibatas

kan
IL Reuter dari Berlin 19 Sept. menga raan
'barkan, bahwa pegawai pegawai di akan
hadapi krisis di Buropa jan
rlin sedang asjix dan ma'sjuek da Tej Slowakia, melainkan dj sega akan
kan tetapi dengan
301
“persediaan di Godesberg oentoek lebih Ineas lagi dari pada itoe.
i, bahwa hal ini adala
em
kedatangan
premier
Lebih djaoeh dikatakan, bahwa poen
penghabisan",
mendjempoet
situasi jainnja jang ada di Eropab
'Chamberlain
dari
Londen
nanti,
itoe menteri menteri
Dan
pembitjaraan,
mendjadi soal
tj pada
akan situasi
nembi
sekarang ini|
moengkin
poela,
bahwa,
kalau
sekira
Inggeris teroes
dalam sidang jg satoe djam lamanja,| Sidang kabinet
Inggeris ini akan)
nja
perantaraan
berdjalan
membereskan soal Tsj Slowakia. maka
Reuter
dari
Londen
19
Sept
menga
nasehat kepada Praag
barkan, bahwa radja Iaggeris telab 'pemberesan peratoeran jang akan di
Reuter 19 Sept. meng- kembali dari Windsor keastana Buc- ikerdjakan ialah dengan djalan kombahwa kabinet dengan se kingham, sedang sidang kabinet ma perensi, soepaja dengan pekerdjaan

mbitjaraan Inggeris —

Oesogl cesoel kepada Praag
Dari Paris Reuter mengabarkan,

kedoea:

wenerima oesoel oesoel
Inggeris Perantjis

sebagai dasar pem
haja perang jg mengantjam akan men
“Dari Rome Reuter 19 Sept. menga 'djadi
besar
adanja.
Lain
daripada
itoe
Catanja
Konrad Henlsin akan ber barkan, babwa B:nito Duce Museolini di Roesian terdapat oedara jg ragoe Dari Praag bitjaraan.
Uaited Press mengabar
pidato djoega didepan pertemoean dalam pidatonja dikota 'Triest di ragoe terhadap penghargaan pertang kan 19 Sept. bahwa dari soember jg
'komentari oleh Geyda dalam ak. ,G goengan partanggoengan baroe,
ti |:
3 - 2
:
-A
:
5 di”
lajak dipertjaja didengar, bahwa Prsag
lornale
d'
Italia“.
wemikian
boenjivja:
sanggosp akan menerima oesuel2 Pe
tenang oleh | ,Londen dan Paris mendengar bah
Pendoedoek diharap
«
Rentjans pembitjaraan Hitler
rantjis—luggeris sebagai dasar pembi

Te

roeh Djerman dan daerah daerah seberang laoetan dengan radio.

bersama sama

antara nagara nagara2

Polen— Tej Sinwakia dan akan dilogas
kan djoega, demikianlah pendengaran

Trangscean jang menjiarkan dari War
sebau 19 September,
Polen

akan mereboet kembali
rah jang hilang

dae-

Pasoekan

Merdeka

Dari

Berlin

soedah

njata,

Reuter

soedah

ada

mengabarkan,

bahwa didengar kabar dari Dresden
tentang pembentoekan pasoekan mer
deka oleh Henlein jang kini memang

Dari Warschau Transocean 19 Sept
Korps itoe terdiri dari 40.000 orang
mengabarkan, bahwa oleh lebih dari dan dibagi dalam 4 golongan.
Bampai kini jang masnek ke Djer
10,000 orang telah diadakan rapat oe
moem jang memadjoekan permintaan man melarikan diri ada 80.000 orang
permintaan soepaja daerah Polen jang melalosi batas Tej Slowakia,
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djiwa

tertolong”

Politie Betawi

bl. ini
wa

“menerima

g

Imaka

. Dapat gratis

:

kanaal pelaboe
politie

bahaja. Ketika

ditempat terseboet (Pasar Ikanj|
ternjata, bahwa

naal pelaboehan

. Moebammad8alalla

'

dari ,dr. Knceh,|

dioedjoengnja

dalam

Isedang

di oedjoeng ka

tsb ada doea orang|

pegang

tiang beton

dengan

Bagi

ada orang

Ibavtoean,
ner

itoe toean

2 »

Pa

kehido epan

Zandstra

atau Jordoan

kah

tentang

rahoe

Pn

Ijang

4

8

Si pemboenoeh tertangkap ditempat
datang de

ngan tidak melarikan diri, Pandis
menerangkan, ia membela diri sebab

tidak berani

kirimkan ke Indonesia ini oentoek ke
perloean onderwijs terseboet,

selain

mereka berdoea
djoega
perahoe, Kira kira
mempoenjai

3

:

-

'pelaboehan,

Jang

mempoenjai

Kekoeringan

goeroe

goeroe

dari

middelbaar onderwijs itoe soedah te
rang sekali, teroetama sekali terhadap
peladjaran bahasa Belanda,

pera-

'hoe bisa terhindar dari babaja maoet.

akn
diketahoei Njonja
Wali Negeri adalab Ia berenang ketepi, Tetapi mereka
Beschermvrouwe PIPB. Pertemoean2 berdoea tidak bisa apa apa dan begi

dan

— (j —

| Dalam perkara'tanab rakjat di de

32 Hambalang regentschap

Bogor,

ditinggalkan

se

di

. Hingga diberitakan, sebab sebabnja
beloem diketahoei. oleh orang banjak
dengan semprotan air jang tersedia

tengah djalan.
ti ssedah kerap kali ditoelis, soe|
Di
CBZ
kemaren
pagi di bawa ke kan.
dah disamboeng poela dengan dak
Setelah api mati, nampak satoe pe
Waan oleb pihak tosan tanah Ir. Th, 'itoo tempat rawatan mait seorang mandangan jang singat mengerikan

oleh t.

Hadji Raden Pandji Mohamad
— Jasid Soerjodipoetro.

:

"| a0otji, Mekkah. — |

$

emarin djam 1 siang Toean Ha-

Raden Pandji Moshammad Jasid

mengeendjoengi kantor

3oePadat

» Pemandangan ". .

0. Beliaa ada dalam perdjalanan dari

Pamekasan moelai tg 31 Aug. 1938

toemboek

Perempoean
Ijab terlempar dari
tempat bekerdja beberapa meter dja
oebnja kaki tangannja terpisah. Mere
ka waktoe itoe masih bidoep, selain
darai telah menoebroek
korban itoe, doea korban diatas3 koeli dapat loe
:
si korban poen beloem diketahoei kaloeka.
Soenggoch
iragisch,
seandai kata
siapa namanja dan siapa familienja,

en

Menoedjoeketanah

toekang

(Rep:

jum

"

djiwa

mereka tertolong tentoe ta" da

pat bekerdja mentjari nsfksh oentoek

Mekkab. 'pendoedoek jang djadi korban itoe te dalam fabriek itoe tiap hari banjak
lah mendapat firasat jang koerang
koeli bekerdja jang terbagi bebe
» Oentoek oeroesannja beliau singgah enak, karena sedjak djam dosa siang koeli
rapa
kamar, satoe antaranja ini ka
di Solo.dan Bandoeng. dan besoek 'balilintir jang diikoeti dengan hoedjan
mar terdjadi ini ketjilakaan,
pada hari Saptoe tgl, 24 Pena ini dan angin sangat mengerikan.
Entah ada berapa koelijang sedang
engan menoempaug kapal akan me“Demikianlah sabeloem pelita masing bekerdja di itoe kamar memboeat
noedjoe ke Singapoera - Dari sana ba masing dipasang, tiba-tiba angin poe mertjon, dan entah bagaimana tiba ti
ros meneroeskan hadjatnja ke Mekkah.
Moedah moedahan. perdjalanan be |joeh
liau bermanfaat bagi oemat Islam se imah
loeroebpja, teroetama pendoedoek Ma ngan
loeh
does
5 i2 Sania
3
1
nak
Sea

nga

Ie

2 ne

Ma

Il

Yani

menghembces hingga roemah roe ba meletoes dengan hebat, kamar itoe
itoe terangkat dan terpoetar, de terbongkar. Doea koeli jg berdekatan
sekedjap sadja soedah dosa poe dengan letoesan itoe seorang hangoes,
roemah terbang dan roeboeh se seorang poela hangces dan hantjoer
: moga, Sjoekoer kedjadian ini tidak langgautanja, tiga antaranja jang agak
|mergambil korban djiwa manoesia. berdjaoehan loekaloeka jang tidak
begitoe berbahaja,
ok (Rep).

| Sebagaimana biasa, maka nanti har
malam Ohamis (21—22 September '38)|
anakanak dari Stiehting ,Roemah/ |

PIPB

di Pasar Gambir

Sekolah sekolah

Piatoe Moeslimin” di Stoviaweg no4A desa di Betawi
BataviaC, moelai djam 7 sandja hari

Roemah

telah

Tangga

dadakan

Aneta,

kain

mengirimkan

bahwa Goenoeng

tahoen,

.

Selasa 20 Sept 38:

tg 13 dan

Krakatau

Il

Telah

Ibagian

14 September '38

riek

itoe tidak

melalaikan

oentoek

,beker- 'menoendjang hidoep isteri dan anak
Idja“ jang tidak begitoe keras.
Pertendingon, Na anggauta |Letoeean awan tingginja sampai 300 anaknja | korban P3'itoe. ( Rep.)
jiroatar,
PE
:
Ekor pemberontakan Communist
SN
:
senj
— Berhoeboeng de |
Ex pengandjoernja di
Geneeskundige Hoogeschool

ngan perajaani0

kota

kita dapat

membatja

nama

nama

loeloes

dalam oedjian

pertama ti. KN.

arts

tebal

dan

di

(Am-

Mokum

loyal, seperti sifat pen

'Laboehan tertangkap.
Hadji Arsad
bekas
pengandjoer

Sostrisno Communist di Laboekan, jang litjin,

| Martodibard jo “dan tocan M Soegandi, ta” dapat tertembak waktoe timboel
Malay club — Keroekoenan
Diangkat -djadi arts toean AS van pemberontakan boelan November, 1926
Setiaki
— Setia
Tija. (Anets)
menoeroet pendengaran dari .pihak
“Rebo 21 Sept '38:.
LA
ma
B9 get
BB. baroe sekarang dapat tertangkap
Tj Kwitang — J Krakatsu
Belati bekerdja, hingga binasa.
| Berhoeboeng dengan pengedjaran po
MOS
— STER
D
Ditengah tengah sawah
masoek litie ia dapat lenjapkan diri ke Lebak.
"Kemis 22 8ept "38:
Idaerah Tamboen doea orang desa Tjilatjap, Semarang paling. achir ke
. Andalas — — Winnear A E
kemaren doeloe bertjsktjok disebabkan Lamposeng hingga poeloehan tahoen,
“Sikap.
.— Winnaar B F
oeroesan memborong pekerdjaan padi.
tempat belakangan ini ia mere
NN
oi 1lOentoek membereskan parkara itoe, sa Diaman,
hidoep senang dan merdeka.
| 'WinnaarCO — Wionaer DG
lseorang
nama
Baik
menggoenakan
|
.
Tapi
oleh
politie kemoedian dapat
1 WinnearE — Winnaar F
HH
diendoes
tentang
H. Arsad, maka ia
hpiscu
belati
menjerang
seteroenja
na
|. Saptoe 24 Sept '38:
lantas
ditangkap
oleh
Politie Lamima
Pandis
mengenai'2
liang
diperoet,
| Wivnear
G — Wivnaar H Finale
pipi dan tanganrja, bingga Pandis pin pveng dan dikirimkan ke Serang, di
dah kedoenia Jain pada sa'at itoe mana ia menoenggoe pemeriksaan le
Ldjoega.
bih landjoet,

Amsterdam

dibatasi

sampai

djalanan dan

TAN
SA.

ke

KA

oleh

Louriers-

kali kali jang diam

berbitjara begini.
geef main

bahasanja

sendiri,

sebab

mempoenjai
:

-

banjax), maka perka

-

termasoek perkataan memaki,

pat atau tidak pernah bergaoel, maka
dalam pembitjaraannja dengan bang-

sanja dari lain kampoeng mereka sa
toe dengan lain tidak bisa -mengerti,
Boekti boekti ini dapat mematahkan .
segala ,omong kosong“ jang didjoeal
di Indoresia ini jang tjoba membesar besar perbedaan bahasa daerah sa

kam

bahasa

:

begitoe

saja?)-atau Ming,

sjransen“ (djangan

da djika tidak datang dari satoe tem

dan provincie provin

nja sendiri.

te

Dengan ini, kita hanja meloekiskan,
bahwa dalam golongan orang Belan-

soedah

seperti

nis

, Wie

(siapa jang mem

taan ini oemoemnja didjawab dengan
»Kreef the peest“ (kryg de peet), tak
ada goenanja menjalin perkataan ini,

mengoendjoengi beberapa bagian da
ri doenia. Kaoem Jordaan mempoe

njai

toch

makan

in bikajat mewartakan, bahwa nama
Jordaan ini diambil dari nama seorang

pelajaran jang tersohor, jang

oempamanja:

te koane?"

beri makan kepada

zit

toe dengan lain antara

:

Djikalau kita di Indonesia berbitjara
dengan orang Belanda dalam bahasa
»Belanda sekolah“ maka
nesia
mengira,
bahwa

kita di Indo:
oemoemnja

dengan

orang

“bangsa Indo-

nesia: Dalam perdjalanan sepandjang
Jordaan jang
menarik
hati adalah
boenji2an di djalanan (straat orgel).
Pierement dalam Jordaan boleh kita

pandang sebagaikeadaan biasa, Straat
bangsa Belanda bertjakap tjakap begi orgel begini tidak .sadja di Jordaan
toe ,beschaafi“, Tentang oekoeran per akan tetapi « diseloeroeh Amsterdam
kataan ,beschasfd“ ini, berhoeboeng dapat dilihat.
bahasa

Belanda

boleh

Pada

membikin pemandangan sendiri. Boleh

dikatakan, bahwa lebih dari 70pCt da
ri bangsa Belanda berbitjara ,,onbeschaaid". Kita dapatsaksikar ini djika
kita berbitjara dengan orang orang

'dikampoeng

kampoeng

waktoe

ojikan,tidak

straat orgel ini diboe

perdoeli

koeno, maka anak

lagoe baroe atau

anak

moedapoen

datang berdansa2 didjalan raja dengan
beramai ramai. Demikian dajoega pe
main harmonika membawa pengaroeh
nja djoega atas masjarakst kaoem Jordaan, Toekang main hermonika ini
teroetama menarik perhatian
kacem

(dorpen) dan

diprovincie provincie Nederland.
Orang Belanda dari Noord Holland
tak akan mengarti perkataan orang
Fries jang berb:tjara dalam bahasanja
sendiri, begitoe djoega kita boleh hoeboengkan, bahwa orang Noord Brabant
berbitjara lain dengan orang dari Zze
land atsu Jordaan, Boeat mengambil
beberspa tjontoh:
Orang
Indonesia terpeladjar, dan
mereka jang paham bahasa Belanda,

pemoeda dan moerii

moerid sekolah.

Ujika sipemain harmonika itoe soedah
moelai menjanji makaiapoen dikeroe
moenilah oleh anak anak
terseboet,
meskipoen lagoe jang dinjanjikannja
soedah

toea

tetap menarik

oesianja,

bati.

akan

tetapi

ia

Njanjian itoe'

te

roetama mengisahxan kesoesahan dan
kesenangan kaoem Jordaan dan dise
lipkan dengan senda: goerau.

Pentjoerian

di

Java Houthandel My
Kajoe
triplex
sehbargafi1500

Kemarin malara, kira kira djam 8.30
di Molenvliet West 185. seboeah gedong disitoe terdjilat api. Dalam ka

Pofitie kini sedang
ngoeseetan

dan

melakoekan pe

penpgedjaran

atas seo

rang
nama
“S8 schrijver
“pada Java
Houthandel Mjj di Kasteelweg jg me
lenjapkan diri. Ia didoega jang telah

marnja bul'zik dan klambs»e soedah
limikan sjhang Betoro Bromo, Oan-

toeng bahaia api itoe terboeroe dike
tahosi orang banjak dan atas keraga
man masing masing api dapat.dipa-

melakoekan

pentjoerian kajoe triplex

sebarga

f 1500.

koekan

pemeriksaan

Pentjoerian diketahoei waktoe dila

damkan sebecloem mendjslar lebih loeas

jang

dikira

soe

Brandweer jang datang ta' oesah
bekerdja lagi. Asal api didoega lanta

dah 8 boelan berdjalan dan baroe da

ran listrik kortsluiting.

Bsgrooting oentoek

pat diketahoei.
:

mendjadi

terperandjat

ara tembakan
ketakoetan

pendjahat

tiba tiba

vinciale Raad

mendengar soe

mengira

ngamoek,

kawanan

dan

jang agak

berani laloe koendjoengi tempat soeara
bedil itoe, ternjata soeara bedil itoe
di slachterij Merbaboe,
Orang jg ingin tahoe apa telah kedja
itoe

terlihat

seorang

park

dah

toean

Didatangi

per

provincie tsb dida

orang jang mengakoei
reporter

dan tadi pagi Njonja Ba

kata toean- itoe, sepoe- djened Ba'adilla, jang namanja tidak

is dari mertamoue di Wester-

dengan

mengendarai

taxi,

asing lagi bagi doenia isteri telab' ke
datangan seorang jang mengakoe “ber
aama Achmad, reporter soerat kabar
“Al Ihrams Cairo, sambil mengatakan,
bahwa djiwa njonja Badjened
teran

ia

dari belakang dikedjar oleh lain

nuto jang
dinaiki oleh
Tiba
dimoeka slachterij

takoetnja

mengadakan

th 1939.

Kemaren

Menoerset

ia

tosroen

lain orang.
itoe, sebab

laloe diserang tjam akan diboenoeh oleh”

oleh jang
mengedjar
itoe dengan
barang keras, Sebab itoe ia lari ke
itoe gedong Merbaboe, Saudara moeda |
dari
toean Khouw Khe Rin jg mendjadi kaget, laloe mengambil sendjata
nja dan memboeujikan sendjata itoe

jang

poeterenja.

tiri.

Doedoeknja perkara beginis

an

Kemarin tengah bari, kira kira djam

2,30 “ke-ika

Njonja Badjened sedang

doedoek mandjamoe 4 orang tetamoe
vja,.
sekoenjoeng koenjoeng
kedata

oentoek menakoeti. Demikian toean jg ngan orang tsb jang mengakoe berna
loeka itoe terhindar dari penjerangan

jang lebih hebat

ma

(Rep.)

—n9 Ng at

.

NJONJA BADJENED BA'ADILLA
, TERANTJAM DJIWANJA?

bangsa Indo telah bertjoetjoeran darah
na
ibi beroemah di Struiswijketr no

langnja

akan

peroesahaan2 dan

lam

dian segera datang di itoe gedong, di
tempat

Provincie Djawa

temoeannja oentoek
membitjarakan
tentang rentjana begrooting
oemoem
dari prov, Djawa Barat boeat dienst
jaar 1939 dengan renijana begrooting

beberapa kali. Ada jang

sebab

ara

Padapertengahan
boelan
Oct,
dibitjarakan
dalam Raad,
Diwartakan, bahwa kelak kira kira
pada pertengahan boelan October Pro-

Kira
kira
djam
12 malam tadi
pendoedoek : Gang Tengah jang masing

masing telah toetoep pintoe,

sen

Barat

Ketjoeali korban jang hangoes dan
hantjoer itoe, satoe jang tjoema ha Terperzndjat oleh soeara tembakan
ngoes poen di kira berat oentoek di Iramboet pandjang poenja sebeb..,
toeloeng djiwanja.

Berhoeboeng dengan ini kedjadian
djahitan dan boeah tangan
moeridnja ke Stand Inh. Ny- perloe poela mendjadi perhatian, me
di Pasar Gambir. Oleh Pasar noeroet keterangan familie korban jg
PIPB telah diberi le hantjoer binasa itoe nama Asmai, ia
Saudara saudara dan njonja ojonja prys dan Comite,
bekerdja di itoe fabriek mertjon telah
verguld zilveren medaille.
serta toean toean, jang soedi menaroeh
tiga poeloeh tahoen. Korban ini me
perhatian, dipersilahkan datang pada|
ninggalkan isteri dan beberapa anak
Goenoeng Api Krakatau
— .sa'at tsb oentoek menjaksikannja.
'binasa dalam mendjalankan kewadji
“Dari Bandoeng
dikawatkan oleh ban, soedah sepatoetnja eigensar fab
—
—i

'djahitan
akan mengadakan sedikit perajaan Imoerid
obariraja Mi'radj djoendjoengan kita 'verheid
Nabi Bssar Mohamad s.a.w.
:
Gambir

boekoe

ke Prinsengracht

roeboeh di sekian lama sebab tjatjad tjatjad jang
terderita itoe,.maka kiranja difikirkan tidak akan mengarti perkataan seperti
hemboes angin
djoega oleh fabriek akan nasib mere »Kanese” atau , koane", Orang Jordaan
| Petang kemaren djam 7 di Batoe- ka jang terbakar itoe,
tjeper Tangerang kampoeng Djetaze
8
telah terdjadi b haja alam, poeloehan
Lebih landjoet Rep. menoelis:
Lagi lagi bahaja .api
:manoesia kehilangan tempat menedoeh
Tentang ketjelakaan hebat itoe oen
. Sedjak siang hari masing masing toek sekedarnja dapat diberitakan,
Oentoeng dapat tertjegah
20 roemah terbang “dan

e tanah soetji
menoedjoke

—— Persjaan Mi'radj

dise-

bil dari nama boenga atau kembang, sepsrti: Leliestraat, Blbamgraoht,
Goudbloemdwarsstraat, Anjelierstraat, Rozengrscht dsb. Nama nama ini
ada hoebsengannja dengan nama Jordaan.

cie di Nederland

bahwa 2 orang
hangoes terbakar,

, Antara"

gracht dan oedjoengpja di Lyabaanegracht. Kalau kita melantjong di Jor

Fabriek petasan meledak

“Ikan oleh fabriek itoe dapat dipadam

Tj. L, Dakwaan itoe adalah dakwaan 'bangsa awak jang dengan loeka loeka
sipil: Pemeriksaan Landraad Bogor, 'berat, Menilik loekanja dapat dikira
soadah dimoelaisedjak tanggal 6 Sept. mait itos disebabkan toebroekan kev
dan tanggal 17 Sopt. jl. boeat kedoea |daraan bermotor, dan terdapatnja mait
kalinja, dioendoerkan poela sampai 'itoe ditengah djalan raja Pesing,
Boekan sadja beloem diketahoei
tgi, 28 Sept. Tiga orang terdakwa
Anong, Mahar dan Asnawi diwakili kendaraan apa dan siapa jg mengen

Nenen

termashoer

Masjarakat

pekertian

sebaliknja. Jordaan dalam

poeng kampseng

'toelahselamaitoe pegang koeat tiang
Batoe Radja tanggal 22 September betontsb sehingga datang pertolongan.
dan di Lahat 25 September diroemah Doea doeanja teroe2 dibawa ke OBZ.
Toean Ass. Resident pada tiaptiap 'oentoek diberi obat: Tetapi mereka brik petasan Lauw Karg Boen di
tidak oesah tinggal di roemah sakit. Angke Djembatan Doea Betawi di aftempat.
5
( Aneta)
2 ng
MEN SN
SI
deeling toemboek obat telah meledak.
Ditoebroek sampai mati

Correspondent

jang soedah

sendiri.

istiadat

Brouweregrecht jang teroesannja

—
(9 cam

2 orangterbakar, kakr
tangan
terpisah, 3 orang
berloeka
“ Hampir djam 12 siang kemarin, pa

akan diadakadin Teloek Betoeng, di

Hambalang-Affaire

SENAPANPai faeaeeoen pemeran an

doedoek diseloeroeh Perantjis dan Paris choesoesnja.
Asal pekertian ini kita bbleh berikan kepada Jordaan jang terletak di
'poesat Awfiterdam. Amsterdam tak sempoerna dilihat kalau terpisah dari

dasn,

10 pagi maka perahoenja hanAntara“ mengabarkan, bahwa pa djam
tjoer
sekali, karena adanja ge
da perdjalanan Njovja Wali Negeri ke lombangsamabesar
itoe mengen-i dinding
an
kesempat
memberi
Sumatra, beliau

PIP
Hebang Seperti
n Yebang beliau,
pada pangoergo
bertemoe dengan

na

ini, telah ditoelis banjak

seoemoemnja memperlihatkan

sterdam),

Jordan

.?

Jordaan

mempoenjai.adat

di Nederland

, Pemandangan,

jang berani

orang

Njonja Wali Negeri dan PIPB.
FekE de Hihi burok

aa

di Amsterdam

, , . . soeatoe nama

ah| mendekati tempatnja mereka, karena
iltakoet djika schoenernja oleh gelom waktoe itoe diserang terlebih doeloe.
" Jordaan artinja Jardin, taman
tiap tisp Kemis, kebetoelan
bang jang amat keras itoe akan ben
boenga (kembang)
trokan
dengan
dinding
kade,
Onderwijs
dalam
tahoen
1939
Pada
masa
keradjaan Belanda ma
kerenanja Pemandangan tidak ' erbit.
Kemoedian
dr.
Knoch
berani
men
Pengiriman goeroe dari gih diperintah
oleh keradjaan Peran
Berhoeboeng dengan itoe mak ,Ta
Negeri Belanda.
tjis, "banjak orang Perantjis berdiam
man Isteri“ akan diterbitkan bari dekati doea orang, memberi pertolo
ngan,
dengan perdjandjian soepaja
Diwartakan, bahwa-kelak didalam 'dinegeri Belanda, djoega di Amster
Djoem'at, 23 September 1938. —
toean
Zandstra
dengan
motorschoener
tahoen
jang akan datang akan dikirim dam,
20
ada
n
' kami, Sea
kan
goerse2
lagi dari Negeri Belanda
nja
membantoe
toean
Kuoch.
Achirnja
copy
copy
Menoeroet hikajat orang orang Pe
soepaja
e
pembanto
bantoe
tertolonglah
doea
orang
itoe,
loentoek
middelbaar
onderwijs ke In- rantjis itoe .memberi nama. kepada
seechir(Rebo)
besokma
oedah diteri
Mereka menerangkan bahwa mere- donesia.
tempat jang dipandangnja sebagai ta
ka berasal dari Maoek dan denganpe
Kini
orang
masih melakoekan mannja, dengan seboetan Jardin
rahoenja pergi ke Pasar Ikan bermak penjelidikanoja, berapakah besarnja (diseboet. 'jarda'ng| Nama s'jarda'ng
soed
mentjari pekerdjaan. Dalam pe djoemlah goeroe goeros jang akan di yni, lama lama mendjadi Jordaan, La
ke

(00 Dalam perdjalanan

ak

'boeat film film? Orang asing, jang mengoendjoengi Amsterdam beloem
melihat semoea kote, kalau 1a beloem pergi ke Jordaan | Kaoem Jordaan

kwartaal

cetapi dengan schoe itoe djoega, setelah politie

akan

3

loeroeh Nederland dan djoega tidak asing boeat beberapa pembatja. Tidak

ke 4.
Adjaklah kenalan Toean berlangganan

memberi pertolorgan dengan perahoe
perahoenja.
PSG
. 'Toean Zandstra eigensar dari tiga
sanggoep memberi
| motorschoeners

|

koran

Jordaan

mareka jang minta men-

djadi abonne moelai

Itegoeh, Oleh karena kerasnja gelom
bang di kanaal dan dipelaboehan

itoe, tidak

Poesat

nan

s

Oleh

pada hari Minggoe |

| Pasar Ikan. Betawi ada doea|

datang

-

manoesia

an

wa

d

Ahmad,

Ia : menerangkan,

bahwa

ia seorang reporter dari ek Al Ihram
.
| Masi,

4

Pertolongan jang berharga.

aan
aan uan ianegon

Sa Ba bae Dinda:

Aa

2 an
Pata

!

n Tiongkok- Djepa ng

Ihoeboengan
menderita

tji-koentj i kota Hankow
berbitjara Jen, gan nj

itoe .

ened sedjelasnja. Oleh karena
loe pergi lagi.
adi pagi djam7 sekon:

2

nja jg bersangkoetan
gsa
Arab
pi

rang Eeypte.
dengan

moelai

5 diserang

terantjam, jaito

soeatoe hari poetera tir

jened, berrama R'z37I

ing kepadanja (kepada Ach
toek memindj

Incident diperbatasan lagi

T

chuau jang dilakoekan oleh 4 -barisan,

maka

boet menerangkan

satoe ketera 23

mena

jang sangat menghina kepada: bahagian

arga Badjened, karena ia bilang: DahagNae:

ag nah

pintoe

gerbang

pasoekan pasoekan

orang Djepang terseboet menggerebek tembok
oetara

Porn
aekan
Ren jang

dan selatan,

nekat nekatan masih berlakoe teroes. Bebe

tahoe semoea rahasia boesoek rapa detache meni2 Djepang Jaloe moentjoel disebelah

barat kota Huangmengepoeng orang Tionghoa jang ada didalam kota

|

familie Badjened,“

oet

perkataan jang menghina itoe, 'Koentji perbentengan Hankow diserang
pada pamili Badjened tidak:

Ra

chuan boeat mentjoba

Badjened laloe minta soepaja ia

itoe, demikian poela

hendak

memotong djalanan

|. Sementara-itoe, pasoekan-pasoekan

bsia jang boesoek. |”

mengaboel

Kepada: Djepang laloe dikirim

kota

st

oentoek

kan permintaan Tiongkok boeat
melakoekan "artikel 17 dari pada
Perdjandjian Volkenbond (kalau
tidak diminta, roepanja
tidak
ada niat Red),

| Disebabkan oleh penjerangan hebat dari pehak Djepang kedjoeroesan

-

kereta api Pinghan.

di Kwangtsi, di upeh
Hupeh Timoer,

kawat meminta soepsja Djepang
menerima
baik juris-dictienja
Volkenbond.
Kalau Djepang menolak, ma
ka Volkenbond .merasa berhak
berboeat sesoeai dengan perdjan
djian, -tercetama sekali melakoe
kan artikel jang mengenai sikap

sanctie,

Selain daripada itoe, lebih meliwati Ipada tepi oetara Yangtze menjerboe teroes kedjoeroesan barat-daja menoe
'keberanian orang itoe dengan 'djoe Tienchiacheng, jaitoe perbenterngan Tionghoa jang paling koeat disoe
Didalam daerah Hsinize pasoekan
ia minta 'ngai Yangtze dan dianggap koentji
8djoekan voorstel, “Ijaitoe
a
ankow. Kemoedian terdjadilah per
Tionghoa berhasil poela me
pasoekan
taroengan besar diboekit boekit sebelah timoer laoet Tienchiacbeng.
" Irampas Shancbiasan jang kini soedah

ia. Nj Badjoned eoeka kawin de (ta

MN

en

3 2 Pasoekan

ee

hanan

oedah barang tentoe nj. Badjened

arah, laloe telefoon kepada politie.j
oedian setelah orang itoe pergi, |.
djened dengan membawa tamoe

Tionghoa

memasang alat perta

karoeng pasir dan kawat berdoeri

beloem dapat menerangkan di Yangtze.

ini, nama jg diberikan olebnje

directie Hotel, sebab berlainan de|

an nama

4000 orang menoedjoe
ke Huangchuan
membaharoei serangannja dikedoedoe
kan2 Tionghoa diloear kota, dengan

. Activiteit Djepang dihambat
“3
oleh hoedjan,

,Ahmad", hanja boeat sej

a bosat mendjadi tjatatan kita)

Hoedjan

jang toeroen

ada berita jg lebih djelas dan tapa

dalam

bebe

hari jang achir2 ini membikin
berhentirja activiteit tentara Angka
itapoen beloemtahoe, apa maksoedjtan Oedara Djepang, lebih lebih di
nad” reporter itoe. Kalau misal medan perang pada soengai Yangize,
onja Baiijened terantjam djiwa nampak pehak Tionghoa jg. menarik
a
5
mengapa ia-voorstel soepaja ka keoentoengan.
n denganrja,
:
PA
Doesoen doesoen ditsear “kota
Cita ketahoei, bahwa Nj tsb mem
diperkoeatkan

i harta milik sendiri djoega|
lam hal ini, kalau polisi soedah me
|
“apakah tidak

bo 23

2

“0

kerdja menempatkan karoeng karoeng

ar

1939 dari

pada

terdiri atas

koerang

dari Honan.

moendoer.

strategie Tiong.

keloear

Shancheng

tembakan

pasoekan

ini seh ngga

se

pasoekan Roes ini

memoendoerkan diri.
Serdadoe serdadoe perbatasan Mand
NN
ini tidak menderita kekalaan.

Nederland
Pemimpin

SDAP, Indonesier Palsr

akan

ke Indoneia

»Antara“ mendapat kabar, bahwa
oleh madjelis SDAP telah dipoetoes..

kan, oentoek mengirimkan toean LN
Palar, salah seorang pemimpin Sociaal
Democratische Party datang ke Iado
nesia pada tgl 9 Nov. 1938 boeat me
ngetahoei- keadaan dan kehidoepan

rakjat:

Indonesia

disegenap lapangan

dari dekat.

200 orang beroesaha oentoek

menje-

-dipoe
koel moenduer oleh pibak -Tionghoa:
Adapoen serangan jang dilakoekani

oleh pihak Djepang di Miaochiashan
sebelah Selatan Shanchiasan dapat ter
poekoel djoega.
Kemoedian
daripada itoe diwarta
kan, bahwa pasoekan Tionghoa berha

sil merampas

An

lebih

Yuchianshan jg letaknja

disebalah Barat. Laoet Hsintzs, Setelah
itoe mereka ini laloe bergerak madjoe

|.

g.

BALING

BELAKANG St

Fi

Dokter Luchtvaart mendapat ketjelakaan

“Menoeroet

ling diterima

Njonjanja

Aneta,

berita,

dari

tiwas

Luchtsidee-

bahwa

toean dr,

Hubach, ketoea Viiegmedische Dienst
kemarin mendapat xetjelakaan auto
didekat Sitoebondo.

kearah Barat Laoet. Mereka ini me
roesak djembatan
“di Peghisendan
Toean dr. tsb mendapat
Iloeka, te
memoetoeskan kawat telefoon Djepang tapi tidak membshajakan
djiwanja,
dan kawat2 telegram.
sedang njonjanja tewas dan soepirnja
Sementara
itoe pasoekan gusrilia patah kakinya.

Tionghoa

melakoekan

serangannja

djoega kepada kedeedoekan
Djepang
hoa membela dan kemoedian dapat me didekat Nanchang.
moekoel moendoer pihak Djepang.
Tetap berzatoe
Mereka masih mendoedoeki tempat
Hankow,19 Sept (ONA): Pada
tempat jang penting artinja diselatan

sah

malamnja sebeloera dilakoekan
pera
jaan peringatan 7 th oesianja tertim

:

Y —

Angin tofan dan hoedjan, hebat
Di Tangerang.
Aneta

mewartakan,

bahwa

angin

tofan dan hoedjan Iebat didaerah
Tangerang kemaren telah mer'jerang

boeluja incident “di Madsjoeria itoe, njerang 5 boeah desa, sehingga menje
maka generalissimus Chiang Kai Shek babkan roeboehnja kira kira 140 bocah

dan

Wuchan, tetapi orang me

ngira tidak akan-ada

pertempoeran jg

-beg kedalam kota itoe.-

Pendjagaan djoega didirikan dengan
tahoen idzin
jang “spesial, dalam konsessie

kepada pemerintah,
r dari Waterstaat agaknjati Britsch jang dahoeloe.

kirimkan

olehnja

kepada

perdoedoek

pendoedoek jang ada di provincie2
sebelah Timoer Laoet jg kini soedah
ditindas olebDjepang,
Djendral

Ohiang KaiShek

Ketjelakaan

manoesia

tidak ada.

Pihak Bestuur hari ini melakoekan

penjelidikan,

memper

tegoehkan dan meminta kepada mereka

Kekesatan Djepang jang menjerang
Shangcheng terdiri atas devisie ke 13. ini, soepaja merska ini teroes mene
oleh roes memberi sokongan kepada nege
dibantoe
Tentara ini djoega

pajah mengerdjakan pendjagaan

diri diloear kota kota Hankow, Hanu-

jang,

boekit

— Tentara Djepang sekarang ditempat
kan di Shangcheng. Kekoeatan mereka
akan
mengadakan serangan kedjoe
roesan oetara.

hebat disepandjang djalan Hankow,
meminta soebsidi djoega tidak djika Djepang menjerboe:
lagi oentoek

| Dengan tidak poetoes asa pihsk Tiong

dekat kota.

Walaupoen Tionghoa telah bersoe-

3

Minister van Buuren
agak menolak, -

banjak

mereka

membalas

genap

permoesoehan “sampai 50km dari selatan timoer
Huangchuan"
roemah,
sedang
berpoeloeli pusloeh
di Hankow, menimboelkan kekatjauan 'Tiozgho
a laloe mangambil kedoedoe soedah mengeloearkan seboeah ma'loe pohon djatoeh poela,
kekatjauan“ tentara Tionghoa kinibe kan kedoedoekan baroe diboekit
mat, jang teroetama sekali soedah di

.aiita

lebih

ini

Pihak Tionghoa moendoer.

hoa

pasir dan kawat doeri disemoea podjok
hmad itoe terang aniara podjok dan sepandjang djalan jang
ak hendak diadoe adoe. besar artinja dalam peperangan.

| soedah

serangan

kapal

memakai gas ratjoen.

Dalam pandangan

|kemoengkinan

... Soebsidie K,L.M.

oedara. Dalam

Timoer

198ept (ONAJ: Oentoek

mentjegab, ,agen agen Djepang dalam

ma rapport
dan tahoe tempat ting:

dan an

Hankow,

dibantoe oleh meriam api dan

ki serdadoe serdadoe pendjega diper
batasan ini. Serdadoe serdadoe ini

Tadi malam serdadoe serdadoe Dje

pang jang

kiri dari kedoedoekan ke
Mn
-. :
doedoekan Tionghoa di Shanchiasan
Yangtze kemarin diadakan pertempoe akan tetapi mereka ini dapat

ran habis habisan,- sewaktoe pihak
.jg mempersaksikan datang ke , Seboeah barisan 'colonne Tionghoa Djepang mentjoba mendoedoeki kota
tor polisi goena merapportkan hal jang sangat koeat dari oetara menje Wahan.
:
ni
:
berangi djalan raja sebelah tiwoer
e.
fa
Pihak Tionghoa mengadakan pera
Menoeroet keterangan polisi, orang Kwangsi, laloe melakoekan poekoelan wanan jang gagah berani dan berhasil
roepanja mirip dengan , Ahmad“ kedjoeroesan tenggara boeat mentjoba dengan mentjegah mendjalarnja sera
memoetoeskan perhoeboengan garis2
9 tinggalnja di Hotel. Islam Kroe
Ai
Djepang.
oetara - soengai ngan
cet, jeitoe asal dari Bandjarmasin. | Djep
Djepang ditepi
Tentara Djepang jang berkekoeatan

bin, bahwa pasoekan cavalerie Roeslan
dengan tidak sah telah melanggar per
batasan disebelah Barat Mancruli.
Pasoekan2 Roes ini telah menemba

diperlindoengidengansekoeat koeainja,

rang sajap

Na
2
Pembalasan pehak Tionghoa.

19 Sept (Domsi):

Dengan opisil diwartakan dari Har-

kepostoesan

(Djepang menggerebek Huangebuan Tionghoaoa moendoer tadi malam dari “sebelah losaran kota,

Tokio,

Geneve, 19 Sept. (Reuter).
Volkenbondsraad
mengambil

je

5

j-

|

Volkenbond
Mengaboslkan
permintaan Tiongkok

ir dari Kwartier Besar Tionghoa
roet oedjar Reuter dari Hankow, meskipoen pasoekan? Djepang
il menjerboe ke Huangcbuan, di Honan timoer, dekat
mereka berkali kali poela dapat didesak moendoer sam
ar pintoe pintoe gerbang oleh kacem pendjaga Tionghoa,
820 demikian
:
nja Intiia talipon jang diterima oleh Kwartier Besar Militer Tiong-

pa

menerangkan, bahwa dj
ed

koeat

lagi.

Lebih landjoet ia mengharap poela
soepaja mereka ini memperloeaskan
keactivannja, Dan ia menjoeroeh ko
pada tiap tiap orang, soepaja me
ngangkatnja dan melawan
pihak
Djepang.

"(Hankow soedah dekat djatoeh? :

datang lagi, Menoer

“ Disitoe

i

jang ter
EP”

:oentoek

Djepang itoe, sehingga,
kesoekaran

artillerie-boekit, tank tank dan kenda
raan kendaraan pantser,

rinja itoe,

Pihak Tionghoa

diri dari segala tindakan dari pihak
Djepang itoe.
“Tindakan ini adalah sosatoe tinda

membalaa menjerang
Pasoekan2 Tionghoa jang melakoe
kan serangan2nja didaerah Kwangisi
»|telah melakoekan serangan pembala
san kepada kedoedoekan2 Djepang dan

Toedjoeanoja
boekan

ialah ta'lain dan ta”

melainkan

mempertahankan

kan jang benar oentoek mempertahan
Pembantoe
Rasoeda,-Takan kemerdekaan Tiongkok.
joe:
rani bertanggoeng djawab oen
Periok api akan moeena
Orang orang
Djepang—demikian
Kiriman artikel soedah kita terima,
memberi advies kepada kawan
sesoedahnja diadakan
pertempoeran lah kata Chiang Kai Shek—kini ter sajang tidak bisa kita moeatkan,
.
Wusueh
19
Sept
(Domsi).
Pihak
Dje
sebab
Oeroesan Keoeangan, oentoek
hebat, maka segenap kedoedoekan ke paksa oentoek mengadakan
mobili terlalo
rkan djoemlah - begrooting pang mereroeskan dengan balatentara doedoekan Djepang ini . dapat teram satie jang terdiri dari riboean orang, begitcee pandjang sedang isinja tidak
penting. Kita memboetoehi
ipinta oleh KLM boeat burger nja sampai dekat Wusueh, Pemoesna pas lagi oleh pihak . Tionghoa,
Soedah
tentoe lama-kelamaan Dje berita berita jang actueei
singkat,
verkeer itoe,
5 periok api berlajar disoengai, sampai
Didalam pertempoeran ini “banjak pang
akan djatoeh, Oleh karena ke Harap soepaja diperhatikandan
.
ueh
Wus
,
ekat
#did
:
poela orang orang jang mati dari pi koerangan oeang, Mereka ini beroesa
Diterangkan djika sekali daerah Wu hak Djepang.
Abonne. No. 17856,
n di Eropah pada waktoe”ter
ha dangan sekosat-koeatnja oentoek
Kali.
ai diperhatikan dengan soeng sueh dan Matouchen sampai di Tien
dje
roek Mr.-O,
mendjatoehkan
Sementa
Hankow.
ra
Kemoedian
itoe
sebosah
colione Ti
goeb
soenggoeh oleh Pemerintah Ne cbiaseng disapoe bersih, kelak tarakan
Soerat telah
1
Belanda teroetama sekali tentang Inampak lagi pemoeena periok api di onghoa bergerak madjoe dan berhasil Chiang Kai Shek menerangkan, bahwa kabaren dari kami terima. Kabaran
pada
toean telah kami moeat
waktoe
poela
ini
member
Tiongkok
sihkan daerah daerah jg
tidak di
gan Negeri
Belanda centoek soengai soengai,
kan. Perkara
perskaart, boleh tosan
dalam
waktoe
jang
soedah
membahajai,
terampa
s
oleh
em rlindoengi Negeri, maka dari|
pihak Djepang.
kirim
doea boeah borst foto, nanti
Pasoeka
n
Kita
mengharap,
soepaja
tindakan
jg
pasoeka
'
Serangan
|(Djepang
kandas
n
Tiongho
a
s9e
ab
itoe minister Van Buuren agak
tadi itoe dilakoekan oleh pendoe kami kirim pada toean perskaart.
koekan tikap menolak terhada pl Hankow, 19 Sept (CNA): Serangan dah berhasil poela mengalahkan pa tsb
doek
pendoedoek jang ada disebelah
soekan
pasoeka
n Djepang jang terdiri
Pembantoe
ndpunt jang diambil oleh KLM ini. 'Djepang menoerost djalanan sepoer
Poerwodadi:
Timoer
Laoet.
atas
koerang
lebih
500
atau
600
Soera
orang.
t
brief
kaart
2
telah
| Peiping
— Hankow disebelah selatan
Selandjoetnja
Chiang Kai Shek Terlebih dahoeloe kami kami terima.
Kemarin di Wusueh ditepi
“Madrasah Al-Mansoerijah.
menghsrap
edjoeng soengai Chbialu terpaksa di Oetara dari soengai Yangtze sebelah
soedah menghargai mereka jang soedah da soepaja toean djangan
d

Pt

5

-

—

G—

Su

1

sekali kali lagi
“Oleh Madrasah Al-Mansoerjjah, nanti hentikan. Tentara Djepang jang datang terdjadi pertempoeran hebat antara pa pat memboenoeh moesoehnja itoe dan mengirimkan brie
ada:
malam Kemis j.a. d. dimoelai nja dari Taihang telah tiba-di Fakou soekan pasoekan Tionghoa dengan ser soedah mempertahan dirinja dengan ren, sebab kami fkaart seperti kerasa
kena denda,
sebelah oedjoeng timoer dari Chialu,
kan

diadakan Mi'rad Nabi
dadoe serdadoe Djepang jang terdiri sekoeatkoeatnja dan 'jang soedah ber | Permintaan tocan
akan kami perka
oelang oelang memoetoeskan tali-per tikan,
8. 2. W. terdiri dari moerid2: dimana dengan soengai jg mendapat atas 2.000 orang.
erempoean dibawah pim jair bandjir dari soengai koening, da
Dari Ju'chang telah bertolak sebue

mona

pang,

on ARP

pada tanggal 14 telah mendoe dengan pasoekan pasoekan Tionghoa
. dengan kesoedahan

aa Si Nanti

2 bela
di ng
Betawi.

| Rebo218ept. 38

Itentara

Djepang

disebelah

Timoer

dari Obialu, jang kebandjiran
| oedjoeng
air soengai Koening, dan tentara

emah toean A van Doorn, Tionghoa ada dibelakangnja. An
—. oleh Welt,|
nanlaan aan 5 |
Pertempoeran hebat sekeliling

3 Kemi

hoboeng

dengan

5228ept.

Ga

Haa

dengan Mi'radj Nabi | Hankow

sad tidak ada lelang

Hankow.

di Ohayuanling, sehingga padaketika
es Soap dilakoekan pertempoeran
ebat.

Serangan serangan dari

pang di Saischan,
“|Tuimensban dapat

pihak

Dje|

Tengchiasan dan
terpoekoel moen

doer.
Bementara itoe seboeah detschement

19 Sept. (CNA), Disemoea Tienghoa telah berhasil mengalahkan
sector sector sekeliling
Hankow di artillerie - compagnie Djepang jang

Jadakan pertempoeran jg seroe sekali. membawa
:|Apalagi sebelah oedjoeng selatan dari) djoega,

persendjataan

lengkap

Agentschap boeat West-Java

N. V.

dari

De

Baitaafsche Petroleum
Maatschappij, Handelszaken

Sekarang bertempat di Tanah. Abang West
68, BataviaCentrum
bakal PINDA moelain hari SAPTOE,
tanggal 24
SEPTEMBER 1938 di kantoor baroe
di WILLEMSLAAN NO, 2,

DA

Se

ah resimen Djepang

Batavia-C.

Te

pat djalan menoedjoe ke soengai Hwai.

memba
“Pihak Tionghoa jang mengadakan wa persendjataan lengkap,
akan mendapat selamat
Voorhoede
: belakang Die dari pasoekan ini telah berhad
ri pada Allah.
1 serangan dari San
apan

IH— Bosat
Oa

Pada sekalian toean2 dan njo-

hari Senen

dan

us

PEMBERIAN TAOE

Selasa

nja2 jang menjekolahkan
anaknja di Betawi, bahwa

19-20

September

anakseka-

rang tida soesah boecat memondo-

kan dan bertempat tinggal anak2

1938

|

A

i

nja, Asal datang sadja pada roemah

di Kalipasir Pengarengan No. 17
Bat.-C. tempatnja Centrum dekat
pada sekolahan2 dengan perdjalanannja gampang,
Pembajaran pantes,

peratoeran

dan didikan baik.
'Datanglah toean2 dan njonja2
oentoek

menjaksikan sendiri.
Pengoeroes

R. Djajawinangoen
$ you thought that “The
Thin Man" would remain
forever the grandest of ali
inystery-remances,

:

along

comes Ihe saguei ihat
tops Ir in everything —
laugha, fove, #hrillst

WENALIN
"(Obat koeat special lelaki)

Anggota badan lemas, koerang tenaga,
koerang soengsoem, badan rasa dingin
dan lemas, Mokan I flesch sadja soedah bisa boektikan sendiri, bsdan djadi segar dan dapat kekoecatan moeda,
Tanggoeng kemandjoerannja ini obat,

“M

1 flesch isi 200 bidji £ 3.—isi 400 bis”

dji £ 5.50.

ARJORIE WEAVER

with JAMES STEWART » ELISA LANDI
JOSEPH CALLEIA » JESSIR RALPH
Alan Marshall » Teddy Hart
Directed by W. $. VAN DYKE

Kena
aa

Soepaja

1

SINAMON
bisa

datang

boelan,

boenfing

3

djangan makan, tidak berbahaja 63 bis 8
dji f 175, 126 bidji f 3.25. Sinamon “N

a Mena
YolduyynMayer neruma

exira

koeat

f 5.50,

ASALIN
Bosat segala
toek kering.

MATRA via L. LINGGAU?
Ra
Pa
200. di MOBARA TEBO!
di HOTEL , BATANG HARI” Hoek

T,B C.

HOTEL SOERABATA

| 3942

di Karang —

Soepiah

Boenga Pepaja

van der Muli
Ni “Siapa itoe — Sri Bandoeng
Jacoba
Semoet
station
S'baia
—
malem
waktoe
S'baia
3501
c.s.
Mira
&
Sadimin
2855 Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa
Nora
&
Louis
—
llah
Abdu
Boenga
2854 Krontjong Atjeh — Goegoer
Sadimin& Mira c.s.
-Zonder Kaki — Boenga Mawar
Ta
Mira — Louis & Nora
2852 Krontj. Oost Java — Marine Kazerne

— 2824

Mira —
. 2654 Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng
Wiradat
ali
Pospandj
Ladrang
—
djo
Ngajoek
Doermo
— 09139
Kamini
9158 Sridajoeto — Kapidondong
ngsi
Retnani
Eling2
9232 Peksikoewoeng— Renjep
Wiradat
eng
Wiloedj
adrang
9157 Sriketarto —

si

“adalah:

jang telah dikeloearken

Gatel

3.

Getemeyer
(Gamelan)
(Gamelan)
(Gamelan)
(Gamelan)

Soekaboemi : Capitooistr, 9B,

Tjimahi:

teli, 1076 Btv.

BATAVIA

“Wettig

soedah dapet pvedjian dari orang2

18
||

J|

1515

jang berpangkat tinggi, kesehatannja terlaloe sangat
dan perloe sekali disimpan dalam roemah boleh dibi-

lang seoempama

sekali

sakit
Se

berdekatan

sama

pinggang,

—.

peroet

1529
—
1539
|.

boesoek,

pada tem'kepai la poesing, sakit dengkoel dan bisoel, airnja diletakan
e djoega
begito
t
eh
sembo
lantas
aki sebentaran sadja tentoe
“pat jang sakit

soepaja
amat perloe bagi orang jang selaloe soeka naik kereta mesin
hati.
keketegan
atawa
hati,
djangan meroesakan sj ihwat, dan pedih-pedih

1

— |

|

|

|

“|

f 0.75.
OBAT

(|

001
00

|

1580

Djoeroe Dhemoeng
Kenanti Baroe

Pandjoenan—Cheribon,

Gongomino
Godril

No. 109

Toko

18 PLATEN

290.

njang

sampai

f 2.80

ongkos

separo.

Loear

Ceri:

negeri

ongkos

f 1 10,

kirim 65 Ceni.

Bisa

dapet

pada:

Firma DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No. 22 Semarang

ONG AAN

7
3

1

2

PATJAR

961

579
1508
1589
504
560

TIDA TERIMA TETAMOE.
Daritanggal 20 ini boelan sampai
1October 1938 badplaats TJIBIOEK
tida terima
tetamoe, sebab lagi

:

diperbaiki.

Poespo Giwang
Tjoro Balen
Laras Mojo
Tjangklek Genondjing

TEKOOP
Hawaiin-Guitar in zeer goeden staat

tegen zeer

Pangkoer Njamat
Poespodjolo
5
Ketawang Langen Gito
Poetjoeng Palaran

Patinja Soekasrono 1
Patinja Soekasrono li,
Kinanti Djeroek Djinggo

Maskoemambang

”—

Petrok Gareng djolo ikanI
Petrok Gareng djolo ikan II

Kenanti Mandek

Lobong
Petroek dengan anaknjaI
Petroek dengan 'anaknja II
Sekar Gadoeng
Slendro Angleng Palaran
Soebokastowo
Taroepolo
Goendjang gandjing
Gambir Sawit
pilih, menoeroet

HARGA

cHerkiBON

bod.

Inlich-

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den Islam” door Joesoef Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN prijs f 0,65 Inci. portokosten.

SIAPA ITOE

PERAMPOEAN?

Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh

amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja.
boekoe sadja di
Gangan doeloe
f 1.— ongkos f

Hanja sedia beberapa
Administratie Pemanhargaf 1.25 sekarang
0.06,

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Pesanlah sekarang djoega. Memoeat
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Betawi (Weltevreden — Mr.

Cornelis dan

Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter
penting- Lapangan terbang di Kema-

P, 15.—

en dapet ONGKOS

aannemelijik

tingen Petodfo-llir No. 25.

Joran-

VRI).

Teletoon No. 34

pelaboehan

di Tg.

Priok dan

lain-lainnja. Persediaan tjoema sedikit-perloe sekali oentoek kasem pe-

dagang

dan

kaoem

pelantjong,

Adm: PEMANDANGAN,

x

Ingat lihat tjapnja.

P. B.K.

f

Rembours tamba

diatas, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem.
'TOTAAL

bisa

Djoeli

nomer-nomer toean haroes

10 platen,

tanggoeng

t

| Harga 1 botol f 1.50

1562

Santeng Wareng
Megatroeh
Loeng Gadoeng

Kita kirim

flesch

ni Penta Ab

ATAMIMI

Larasmadi

Kita tarik per REMBOURS

Boleh dapat beli pada :
bin ABOED

1559

1544

Midjil Slendro
Gendjong Goeling

4

tidak sakit dan keloear baik.

SAID

Midjil Erang 2

1540

.
Sinom Baroe
103 Kekajaan dalem impian
20 ke I—il
580 Midjil laras
Srikaroron
956 Petrok Besan Gareng
Tl&4ii
576 Midjil Soebokastowo
Pangkoer

djam 1 senduk, insja
sekali, kalau orang minsem saben soedah-s
oedah lantas itoe penjakit
s:mpe habis satoe butol, jang
17.50
hilang dengen pertoeloengan Toehan. Harga 1 RADJA
barang
MOEDA
|
gosok
Obat aneh dan adjaib, seroepa minjak
pake
boleh
ja
moentahn
lama
oedara
kapal
naik
pelesir
siapa soeka

Tetel tetel
Djoela

960 Petrok Gareng djaga Grogolan 1 & Il

!
AMBARI

1526

1538

954

kos

Lagoe Djawa
Dangdanggoeio
Gandroeng manis

1528

Djoendjang

1561
-.
2044

$
:
). —
| ini obat harga 1 botol. . wan kalau minoem ini obat lantas
sakit,
—..I Boeat perempoean kalau keloear

— 1

Protel I

Kinanti

PON

AN

1516

Kapal Kandas
Gendjor
Semingin
Bondet

1545

moedjarab
| Apakah itoe? Ja'ni obat sakit bawasir (ambai) jang palingalloh
beloem

. I

Djoko

1543
2.

Dan amat bergoena boeat perempoean jang abis beranak, lebih-lebih boeat
baperempoean jing koerang deres keloear darah, dan perempoean 'ang seri
medjen
sakit
dannja kseroes, lebih djoega boeat mengilangkan kwaja,
dan s0re, sehab
awan. Atoeran minoemnja obat ini3 kali sehari pagi, siang
meskip»en lebih dimia sem tiada djadi apa malah menambah kesehaa ini
tan banjak kalau diminoem sedikit tentoe tiada bergoena. Djoeg
dari
kin
terbi
Arab
i
bikin tjahja moeka trang. Obat datang dari neger
orang
boeat
sekali
mandjoer
obat
barang-barang soetji tiada nadjis. Ini
perempoean jang kepengin lekas dapat anak boleh boeat obat manis
kerijak dan jang koerang air soesoe. Ada ma'djoem PARZIE baroe
jang f 10.— f15.— f17.50
dateng, harga 1 tempat f 5.— ada djoega jang
amat moestadjab harga
gosok
obat
Djoega sedia minjak ZAL-ZAL

| 10 gram f 0.50 dan 15

pi:

““ Djoko Protel II
|
1527 Angleng

Doctor. Pertama

berbaoe

BEAN

2

a F 15.—

Kinanti Pawoekir
Pangkoer

1523

penjakit panas dan penjakit batoek,

mengilangkan
ini bisa
ob:
1
perempoean, sakit kentjing, sakit toelang2,
sesak, panas, boeang air darah, napas

Li Oi

Careili, Buitenzorg
trale Drog.

Baroe terima plaat Beka,

meObat jang bernama KASTOERI GADOENG, bisa dibaterseboet
njemboehkan roepa2 penjakit seperti
ini. Djoega

Gedeponserd

SEE

OBAT MOESTADJAB.

wah

Drog.

Cerenol

ury, pesenan dari f 1.— lebi bajar. ongs

Tel. 5563,

Bat.-C: Sawah-Besar 2N

ini

Pesenan

233F - Tel. 1034,

Bandoeng: Kosambi

Shesweja,

kemaloean bengkak atawa kloear bisoel
ketjil: Soewara
ilang leher bengkak,
pinggang sakil, toelang linoe, kepala
selaloe poes ng, sekoedjoer badan gatel, atawa kloear bisoel kefjil: Makan

nidji

Djamoehandel & Industrie
LAMPOE"
»TJAP

Ma

(SYPHIL-

kanan kiri pada

baik, Ini obat bisa bersiken darah en
boenoeh bacilnja Syphill s, en tida bisa
timboel kombali, 150 bidji f 1.50, 300

Bisa dapet pada:

1

Ce

| Firma ,,HOO SOEN HOO”
—:

oleh s

2

di badan,.

CERENOL-PILLEN
Obat bocat sakit prampocan

LIS) seperi:

4. Gatel exceem jang amat djahat.
Harga 1 flesch tjoema 50 cent.

Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim

.

MANDJOER

HUIDJEUK-POEDER

mememeeta — — Harga 6 plaatf 8.— franco (berikoet persenan)
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim
NY

Pantjoran 322,

sar f 2.80.

PALING

JANG

OBAT

SINAROL
Obat bocat orang lelaki njang kakinja
koerang koeat, lemes, lida ada tenaga-

nja (Kahang) makan ini obat 2 fl. fanggoeng bisa foeloeng, 1 fl. f 1.50, be-

LAMPOE
TJAP
INDUSTRIE
DJAMOE
gatel seperti:
penjakit
bermatjem2
hken
oentoek menjemboe
I. Gatel di koelit-moeka,
2. Gatel lantaran banjak kringet,

Mira — Louis & Nora

Krontj. Boengoer — Boenga Rampee

rawatan

GATEL

KOELIT

SATOE. - SATOENJA

Itjem

Anak Linta — Sri Cheribon

dan

di moeka,

enakan

9086 Kr. Ombak

0.

Sarono

Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elien

bersih

Menoenggoe dengan hormai
De Directie

Tn
Jan Boen

Tempat

boelanan de-

2 djam

tanggoeng bisa bikin seneng en poeas
lelaki njang
seneng pleizier.
Special
bocat dapet kakoewatan en bisa tahan
lama, 1 fi. f 1.50, besar f 2.80,
“.
RIGALIN
Special boeat bikin prampoean seperti
gadis kombali. Pake ini obat langgoeng
bisa bikin soewakfoe istri 'joekoep dapet perhatian (berindahan) 1 fl. f 1.50,
besar f 2.80.

kn
esensiad

memogaskan,

station

Rigasta dalem
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&

:
berdamai.

ngan harga pantas.
Perkara tarief boleh

Ser

aa

ba-

aa cak Oa Aa SA

V.

NT 43 Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta

NT

|
bangsa, djoega tetamoe

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala

EN 2
RSI
L
6 PE
BE

sekarang:

|

ia

dan berdekatan dengan

tram,

djalan

dimoeka

Letaknja

' Vrij ongkos sampe diroemah

angin,

MA

TO

aman
Mau battteka bahan sai —nnaga
Ea

a

Sa EA

PENANAMAN

HS

hi yah Hima Om ena

Me

$

(Osman Hotel)

didalam kota Betawi.

HH. M.

batoek

na ag

0

Makan

Batavia-Ceutrum.
Senen 44 Teif, No. 2105 Weitevreden
Inilah satoe2aja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer

TEBO.

laat Gramofoon

dingin,

RIGASTA

nenen
MOEARA-

1

240 f 2.80.

& Co.”
0 Toko M.JOESOEF Djambil.
"0

dada

dan selaloe dingin enz. 120 bidji £ 1.50,

:

Kkorniat de Beheerder

ae

AU

da em

ASTARIA
Boeal batoek

: 3 TEMPATNJA,
| di centrum kota.
peroesahaan Boemipoetra.
—
| Satoe2nja
Es Pemandangan loewas, pelajan menjenangkan. Tariet berdamai.
ET

en panas

120 bidji 4 150, 240 bid 4280

D0 Riauwstrant,” MOEARA TEBO (Djambi).

se

sesek

penjakit batoek seperti ba(Kinkhoest) batoek dara,
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1
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Ejaan

P1
|
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Yaa,

3)

V.

1
Z?

AM
Pi

P3

«

2

it

5

:

TN

Gi

4

d

1

Bs

2

P3

emandangan..
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berdirinya ,,Voet-

tahoen

10

Peringatan?

1938

balbond Indonesia Jacatra"
dengan

7-1
memental

bal

(mr

K

wakil

Poerbopranoto),

Persibo,

wakil

wa

VBO,

bermoerah hati ikoet hadlir.

Roeangan

dan

penoeh

pandji pandji.

dengan

Dan

hiasan jang lain lainnja.

boenga2

banjak hiasan

tangan, tidak di

dari

Selain daripada itoe
banjak sekali
kawat kawat diterims, semoecanja me
toe waktoe terpentalnja bula itoe, s0e njatakan doa selamat djoea.
dah tjoekoep bagi Patiwael oentoek
Resepsi
dimoelai
oleh
toean dr,
menjamber dan dimasoekkan kedalam Moewardi
dengan pedato, demikian
goal. Doea kali sebeloem pauze ter laloe mengoetjap terima kasih kepa

tangkap

hoekoeman
Tangan keeper Maladi koerang bergetah

sampai

lengket. Soedah

djadi jang demikian itoe,
Sampai waktoe psuze atand

PERSIS--V.I.J. 3-3

4—0

bosat kemenangan

ten

da

tetap

lainlain

anggota

gota Hoofdcomite |ketoea

VBO.

jaan

jalah

toean

VIJ dan

ang

Comite

pera

Nona Seiyawati, poeteri tocan Soe-

tardjo, mewakili ajahandanja melakoe-

kan aftrap pada ketika pertandingan
antara VIJ dan Persis.

Prawirosoedarmo,

dida

perhoeboengan

berita berita jang kita moeatkan jang terdahoeloe itoe, ketjoeali pera-

Maka pertandingan jang pertama telah terdjadi dilapangan

Poelo Pioen, ja'ni antara V BO

artinja

VIJ

dengan Persis.

di
:

Lapangan tertampak memakai hiasan hiasan, menandakan adanja sifat
hari bari pertandingan

IO bendera berkibaran diatas, antaranja, jang
VIJ, PSSI. VBO seakan2 melindoengi tribune.
Tidak sedikit orang2 terkemoeka nampak

bias2, Tidak

koerang

VIJ mengoetjapkan

Kasih

tiga bocah ialah bendera2
datang

hadir,

antaranja

lah tt, RTA, Hasan Soemadipradja, regent Betawi, t. M H. Thamrin
gota Dewan Ra'jat dan beschermbeer VIJ, t. Mr. Dr. Raden Ngabehi
broto dengan njonja, toean van Bommel wakil VBO, t. Atik Soeardi
banjak lagi jang lain lainnja,
Setelah dibariskan kedoea pasangan (VBO dan Persis) maka toean
" Sewardi, ketoea

moedian

dari

autara

dr,

selamat datang serta terima kasihnja.

antara lain lain beliau do'akan moedah2an kekal persaudaraan antara PSSI
pengan Nivu, Pidato disoedahi dengan menjerahkan tanda tanda peringatan
dari elftal masing2.

keeper

Baharoe
soedahnja

Roeljaman.

Paling

tinggi

kira kira satoe menit se
pszuze, terdjadi freekick,

kedoea elftal itoe, dapatlah kita kis
sahkan dengan singkat sebagai beri
koet:
Aftrap dilakoekan
oleh padoeka

Demikian sampai achir, hanja seben
itne, tembakan Welfer tar2, lebih-lebih diwaktoe hampir ha
sangat soekar ditahan, sehingga tidak bis Solo memperlihatkan ketjakapan
heran, bahwa
sebelosm pauze bola nja, sajang tidak mempoenjai scbutter
masoek hingga 4 kali didoel Persis, Tetapi lelahnja dapat djoega oepab,

tosean R.T, A, Hassan Soemadipradja.
Pada permoelaan pertandingan itoe, antara mana jang 3 kali oleh kaki
"
nampak Persis mendesak Pan
VBO, schutter Welfer ini.
ebingga
sekedjap
sadja
keeper
Permainan Persis:
hiboek.
Ke
— dikasih“ . pekerdjaan
Pada hari itoe nampak permainan
tika menangkap bola, dan ketika bo Solo. sangat lesoe, zonder fut, sehing
la meroetjoet sebentar, dapat direboet ga banjak penonton hanja sebentarse
oleh kiri dalam dari Persis, sehingga bentar sadja melihat permainan agak
kalau sikiri dalam tadi sekalian sehut berapi api, tetapi sebahagian besar
ter, nistjaja soadah temboes pintoe tidak
memberi kepoeasan, bahkan
djala VBO, tetapi sia boekan schutter, saai, kata Belanda.
sehingga meskipoeri dekat, bola lari
Tetapi diantara permainan jang
nja djaoeh dari doea tiang goal.
koerang fut pada pihak Persis itoe'
Demikianlah hingga tiga kali Persis dipihak VBO poen ada jg menoendjoek
sangat membahajakan benteng VBO, kan permainan jang agak koerang
dan boekan

main

sorak orang banjak,

memoeaskan,

misalnja Meeng,

jang

dan pehak V BO diberi kesempatan
vrije schop. Meskipoen agak djaoeh,
tembakan

bercostuum

ia mendjadi keeper Persis.
Sesoedahnjapauzej
-

itoe, ja'ni antaranja Taihutu, dan Pat
nja,
Disamping

dau

Welfer

serba

poetih.

tetaimoe,

regent

Betawi

kesempatan oentoek ber

pidato diberikan kepada ietamoe. Per
tama2 toean Boepati madjoe kemoeka

Diatas adalah gambarnja doea elftal, Sebelah kiri' elfial VI J, dan
sebelah kanan elital Persis jang memboeat pertandingan penghormatan pada hari Minggoe kemarin doeloe. Kita dapat lihat dengan njata

Persis hampir menemboeskan benteng VBO.
Antara djalanannja pertandingan

tiwael jang pada hari itoe memperli
hatkan permainan jang oenggoel peil

tcean

terima

para

Hassan Soemadipradja dllnja.

Kemoedian

elakoe tanda mata dari VIJ (boeah tangan kapoetrian ,Setiyaki“) kepada

/captain

mengoetjapkan
datangznja

lain

RTAA.

ia

ang
Soe
dan

gpr
atas

menjatakan

gembira

dan

terima

gu dan mengharap, moedah2an Allch
soebhana wata'ala memberi
rachmat
kepada VIJ dan madjoe soeboer. Usn

Kini

Wadjib diperhatiken
3

2

322
$
TE

"

masoek djoega.

Karena tidak lama terdjadi freekick
dalam strafgebied.
Baroe disitoelah algodjo Persis bisa

melakoekan hoekoemannja, jaitoe me
nembak strafschop. Poen tembakan
nja sangat perlahan, dan keeper VBO
tidak nampak

ada

pertjobaan hendak

menolakkannja.
Sampai
habis, standnja mendjadi
7—1 boeat VBO,
Resepsi.
Hari Sabtoe malam Minggoe itoe
djoega, moelai djam 8 diadakan pera
jaan bahagian resepsi, di Kramat 45!
Batavia Oentrum. Banjak jang datang

Ce

rioeh rendah memberi andjoeran ke permainannja agak melempem djoega, hadir, antaranja nampak djoega wakil
pada Persis, ma'loem jang datang
nonton agak loear biasa banjaknja,
RESEPSI
PERAJAAN V.IJ. 10 TAHOEN
Denkelaar
dan
Baum
garten
tidak maoe dili

wati

lagi.

Capaciteit

Denkelaar dan Baumgar

D

koeat. Denkelaar back belay

kang kanan, sedang Bsuwgarten kiri.

Ketika

too di

doea palang pintoe VBO soe

dah mengambil tempat kedoedoekan
tepat, tahoe dan moelai hilang dari
kaget aroes.gerebekan Persis itoe, ma
-reka laloe mempertoendjoekkan tena
ganja dibantoe oleh Anwar aan Tjoe
tjoe, sehingga boleh berpindah didae
.rah Persis.
Disitoe maka
moelailah 5 orang

pg ken
Orang

ga palang
tidak

membawa

Anggoer

sedang King Kong

15 pa tidak mengingkong ketika ber
a dapan dengan 5 orang dari VBO

at

LD

ad.

4 botol
sakit

2

:
gt

oa

pinggang, kaki tangan me-

di lema, lamsin (zwak| lekas minoem

bola, sehing

pintoe Persis seakan akan

memalang,

lelaki njang sering

jap

loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja-

| voorhoede VBO dipimpin oleh Welfer
berterbangan

KLAp ha,
MAL

ten soedah diakoei oleh oemoem, Pa
lang pintoe jang soenggoeb2 koekoeh,

erat dan

Gambar diatas diambil ketika diadakan pertemoean resepsi perajaan
V.IJ, 10 tahoen, jaitoe gambar bestuursleden VIJ dan anggota anggota

Comite perajaan,

ka

sih atas perhatian VIJ terhedap beli

S

dengan

N

berlainan

NG h

jang

Ini ma

kekal adanja.
Di kalangan zustersbonden di Beta
wi
telah timboel bekerdja bersama
sama,
adanja
madjallah
boelevan
»Sport Kita“
Gjadi satoe tanda Ke

NN

jaan biasa, poen diadakan pertandingan pertandingan peringatan,
pertandingan bagi menghormat VIJ., “u.
25

persaudara'an

kin

ae

dan PSSI antara VBO dan
NIVU
VIJ. Moedah moedahan— kata spr—

beritanja, pada waktoe

NN

beroelang oelang kita moeatkan

atasan!

Beliau merasa gembira adanja per
hoeboengan
persaudara'an
antara

VI).

ini orang merajakan tjoekoepnja VIJ berdiri 10 tahoen lamanja. Dan
lam

ISI

tinggalan

beda dengan Patiwael jang selaloe
menjambar:
Keeper Maladi berboeat kesalahan ba
Ia terlaloe banjak membikin
Injak,

Algodjonja tidak sempat melakoekan

Seperti sosdah

wakil

kil Nivu,

Pasoendan, Parindra, zustersbonden
VIJ dan banjak lagi.
Poen tosan Boepati Betawi tidak ke

Palang pintoenja koerang
koekoeh memalang

Diboeka dengan pedato ketoea

(Solo)

Persis

mengalahkan

V.B.O.

UN

ae KAB pun

n

:

(Ie22.

3

maka.

SPORT

DOENIA

Firma
MOLENVLIET

Whie

Seng

Tjap
OOST

73

:,Tjap DEWA"

DEWA
BATAVIA-CENTRUM,

sea

toek menjatakan aympatbienja, belisu
menjampaikan safoe beker peringatap

Itidak atau beloem memosaskan. Mes-

kipoen barisan Sragen sebetoeloja ada
koeat, tetapi pada achirnja stand
lebih
ha
dan
jg endah dengan nama beliau
ri peringatan VIJ, Dengan gembirajada 5—1 boeat kemenangannja KVC

jang ta' tersangka? ketoea VIJ mene|Solo.

Ka Ohm

rima hadiah tsb.

Berita

Spr, jg nomer 2 wakil dari NIVU

perajaen

atas

sywpatbienja

jang menjatakan

ini, merasa senang adanja ea

meowerking antara V BO dan VIJ
Selapdjoetnja t Van Bowmel wakil

Beliau

kedapan,

madjoe

dari VBO

, Persiba"

-

Rapat anggota.
Pengoeroes Persibo minta diwarta
kan, babwa nanti pada hari Kemis
tanggal
dakan

22 September

38 akan menga
terseboet

Rapat

anggote,

rapat

ANN

Bommel,—

ini—kata t Van

Paloe

| djanganlah

memoekoel

pakai

toean

akan tetapi paloe itoe' nanti

apaapa

Garoeda

masoek

Persibo. -

sih beberapa pemb jg toeroet goenakan

oleb

kesempatan itoe, Semoea dibalas

Dengan officieel sv, ,Gairoeda“

jg

goe tgl 25 Sept '38 kesebelasan Per
sibo akau pergi ke Djakarta oentoek
bertanding dengan VJJ disini.

t Dr Moewardi dengan oetjapan terima
K Poerbo

kasih, Wakil dari ISI t Mr

pranoto

mengandjoerkan .danja ISI

VIJ anggota dari PSSI,

karena

dan

bisa

maka beliau merasa gembira VIJ

10 tahoen

berdirioja

mersjakan

ini.

Wakil Persis tak ketinggalan poela.
arindra, Wakil dari PKID
Wakil

VIJ) d: b-rja semoea me

(zustersbond

Garoeda

versus

Ceres

Oentoek menghormati perajaan 35
tahoen
berdirinja Mid. Landbcuw
school

Bogor. hari

dilapang

M.L

Minggoe

kemariw

S. Tjikeumeubweg, te

lah diadakan pertandingan perssuda
raan antara Garoeda mel-wan vostbalclub Ceresialah club dari mosrid

moerid Landbouwsenool

sendiri.

Per

njatskan sy mpatnie dan memoedjikan tandingan tsb. berachir dengan stand
madjoenja VIJ.
2
9 0.
Kemoedian minoeman dan makanan
diidarkan, dan para tetamoe dipersi Pertandingan sepak — raga Internzlahkan melihat beker2 jg diteriwacl h

T'joog en Co
VIJ. Selainnja Firma
djoega dari directie Hotel Soerabaja
dan PMR Kemajoran Betawi, tetapi

beker PMR mel seloe goena competitie:
:
wedstrijden VIJ.
Kira? djam 10 partanansaa ditoetoep
dengan selamat. (ANETA).
Persis— VIJ.

Pertandingan
Hari

Persis-

itoe adalah

VIJ. Jang badir sangat sedikit, boleh
|
djadi merasa ketjewa kemarinnja.
Padahal pertandingan bari

oeh lebih

menjenargkan

hari Sabtoe,
Ketika dimoelai,

kita

itue

dja

dari

pada

libat

nona

Setyawati, poeteri toean Soetardjo de-

ngan

jang

Dari Dublin

diantar oleh toean dr. Moewardi

tentang pertandingan ini jg dilakoe
kan oleh Duitscbland dan Polen jang

berkesoedahan

dengan
—iy

4—1,

——

Competitie Persib jg menjed'ihkan
Merapi III — Soenda III stand 0—5
Motol
— Opil
stand 3—0
Pada hari Sptoe oleh Persib snedah
dimadjoekan

dilapangan

hidjau kese

serta toean S, Sastroamidjojo melakoe belasan diatas itoe, Sedih kita katakan
karena oleh Persib, entah apa sebab
kan sftrap.
nja, hanja disediakan doea bal. Jang
Keeper Roeljaman.
satoe dipekir olek wasit,
jang satoe
Keeper Roeljaman, bekas keeper VIJ lagi sebetoelnja djoega d'pekir, tetapi
jang terkenal

(anggota

Mos) roepanja

karena tidak sedia

bal lagi, maka bal

dahoeloe poelang ke Djawa Tengab, ti 1toe dipakailah. Apa jang terdjadi per
dak kembali lagi ke Djakarta, teroes tandingan koerang 12 menit maoe
disana dan dengan sendirinja mendjadi

boebaran, bal peijah,

dengan

stand

3—0 boeat Moito. Molto ingin meme
keeper Persis.
Dari awwal sampai sedikit lepas gang kemenangannja.
pauzs ia mempertoendjoekkan ketjaka
Opi iogia main lagi sepaadjang
pannja. Sajang kemoedian ketika Per
sis kemasoekan
goal ke 3, ia sangat
hebat berenang diatas tanah, sehingga
mendapat loeka,

Kemoedian

diganti

oleh

Maladi,

Aneh, pada hari kedoea itoe

nampak

ketjakapan Maladi jang sedjati.
Permainan sampai pauze sangat
spanpend, dan stand masih 0—0.
Besoedeh psuzs VIJ bisa ditemboes
kan dengan piua!lty, dan tidak lama
terbit kekeliroean, karena back2 VIJ
merasa outside, tetapi
niosp,
sehingga salah
de Persis, ja'ni Arman
soeng masoek kedalam

wasittidak me
satoe voorboe
bisa lolos, lang
djala,

VIJ moelai hebat tidak lama keka
lahan doea itoe bisa dibikin seri, de
ngan goal jang tepattepat oleh Soe
harna, jang pada permoelaan selama
nja melempem, tetapi kalau soedah
berkeringat baharoe gesit.
:

Tidak lami lagi, laloe VIJ bisa mem

bikin goal lagi, sehingga stand men
djadi 2—3 boeat VI J, tetapi waktoe
hampir penghabisan,
balas, sehingga stand

Persis bisa mem
mendjadi 3—3.

Dus: VIJ dan Persis kembar djoe

ga. Stand

3—3. Ketika VIJ

melawan

VBO ditjoekoer dengan 7—l, begitos
djoega Persis lawan VBO, ja'ni 7—1
djoega.

Pada
penoetoepvja
dipsetoeskan
beker diserahkan kepada 'pehak tetamoe,
— 9 —

Voetbal
KVO,

di Sragen
Solo

Sragen

—

Kujrya

(5—i1).

Dari pemb. M:

tempo
jang koerang, selama itoe be
loem terdjadi, selama itoe beloem me
ngakoei
kekalahannja.
Publiek me
njomel kareva
kedjadian itoe. Molto
Opi, ada c'ub jg sama koeatnja, dan
selamanja
Moito jang main, selama
nja penonton banjak. Molto, jalah sa
toe club jang f. voriet, Dalam com
petitie jg laloe Molto kampioen dan
dalam isi cimpetie pengharapan Mol
to djadi
kampioen
djoegi soedah

80pC:

Concurent

jang

paling

ber

Voetbal Club" di Solo degan, Ksatrya"

doel

itoe

hanja didalam doelgebiedoja

sen

pendjaga

de

bola

diri boleh memainkan

ngan tangaa.
4. bahwa pendjega doel
melemparkan
per) boleh

oelan

(kees
bola

toean A Hamid

koekan

hoekoeman

boleh

6. vsija scbop itoe

di

toe

7

7 Sirafschop bsroes ditendang
kedepan,
8. bahwa strafschop jg diten
kebelakang, tidak

boleh di

samboet oleh pehak kawan, teta
pi pehak lawan diperkenankan
melakoekan

vriis schop dari tem

pat straf:chop itoe.
9 bahwa kalau aftrap dilakoe
kan
kan,

itoe nama

koerang

tendanyfkearah manapoen djoega

dang

A. Gaui.

perloenja mendirikan

koempoelan sepakraga dikota Betawi,
tetapi beloem terikat satoe sama lain.
Bond jg berdiri pada waktoe itoe ialah
bernama VBB, Namanja beloem sz:laras
dengan toedjoesannja, karena pada wak

atasnja, arti

peringatan.

Setiaki

bond, jaitoe mengingat banjaknja per

dila

nja: ketjoeali hoekoeman v:ije
echop, ia haroes poela mendapat

dan tocan

Alasan-alasan

gitoe teranggap kelakoe

wadjib

sv

djoega wakil sv. Bantamsche Stadee
rendeu dan wakil , Persatoean Medan
Sport", masing masing diwakili
oleh

kedalam grenslija
5. bahwa memainkan bola de
pgan tangan jang dilakoekan de
beroelang
sengadja
ngan
an jang kotor, dan

dan

terseboet belakangan pada boselan Nu
vember 1926, masing masing di Peto
djo Eatjlek dan Kebon Sirih.
Doea perkoempoelan itoe kemoedi
an dileboer mendjadi satoe. Badan le
boeran itoe berdaja oepaja berdirinja
sebosah bond. Kemoedisn disendang

koe», bahkan tidak djoega boleh,
walaupoen singgoengan itoe menjebabkan ztesoeatoe keoentoengan,

3. bahwa

ketosa

depgan
toean Sberi sebagai ketoea.
Jang tersebnet doeloean didirikan da
lam boelan September 1926 sedang jg

kebelakang haroes dibatbal
dan haroes diselangi lagi.

10. bahwa dalam strafsebop bi
sa berlakos buitenspelregel, (ka
wan jang, inepanang tidak bo
leh berd#i didalam 'garis pinal-

ty-gebied7!

Sesoedah itoe lalse diadakan ,finale“
antara Chuag Hsioh dengan IM jang
masing masing menoendjoekkan kebai
kannja
spel. Pada waktoe mengaso

,Indonesia“ dianggap

baik,

kalau

kalau disangka

tjampoer politik.
Didalam tahoen 1929 anggota VBB

tambah -mendjadi
56 perk, jaitoe de
ugan masosknja BSVC dari T Abang,
Pada tanggal 30 Juni 1929 dalam
rapat dipoetoeskan soepaja memakai
djaega

VBB

nama

,ladonesia“

diganti dengan

dan

nama

VIJ. Oleh

kare

tambah

wandi

Dr. Moewardi, ketoea

(dibelakang beroleh

R Iskandar Brata
Sesoenggoehnja

pakragaan

UJ

titel mr).

dan Markas.
bagi doenia perse

Indonesia,

tuhoen

1930

tidak boleh diloepakan, sebab dalam
tahoen itoelah berdirinja PSSI | Persa

toean Sepakraga Seloeroeh Indonesia)
dslam

boelan

Maart,

Dalam rapat pendirian itoe, sebagai
tanda penghormatan VIJ boekan sadja
mengirim wakil oentcek menghadiri
rapat pendirian bond boeat seloeroeh

ikatan,

kita

donesia ada boud osmoem. misalnja
dengan
csrrespondentie dengan Bandoeng, Mataram, Solo dan Soerabaja.
Pada
boelan October
1929 toean

Maka dalam tahoen 1930 itoe djoega
(October) dihadapkan permintaan ke

bentangkan

riw.jat PSSI, karena

Tidak poela sedikit oesaha pengue- jang mendjadi pokox pembitjaraan
roes VIJ, soepaja boeat seloeroeh In- dalam karangan ini ialah VIJ,

Soeri

dan Soekardi,

pengoeroes

VIJ

bertemoe dergan
toean Ir. Soeratin,
ketika kebetoelan beliau ada di Djakata,
dan angan
angan ViJ beroleh persetoedjosan,
Ocsaha

tidak

dihenti

hentikan,

Pasa tanggal 20 October 1929 diadakan
rapat propaganda diroemab sekolah
stapd ada 3—1 boesat kemenangannja Moehammadijah
Kramat
Djakarta
Chung Hsioh.
R'pat
itoe diantara Isin lain djoega
Sesvedah mengaso barisan I.M. ke- dihadiri oleh t. Otto lekandar Dinata
libatan
lembek, sementara Chung jang memberi nasehat penting kepada
Hsioh

Toean

na sedjak moela PMS tidak setoedjoe Indonesia itoe, tetapi mengirim djoega
kalau memakai perkataan , ladonesia” pasangan kesebelasan,
maka perkoempoelan itoe keloear dari
Rasanja beluem
pada
waktoenja

kosat dan radjin, hiog

badapan beschermheer t MH Tnamrin
oentoek bersama-sama membikin iapangan
sendiri.
Lepangan
dapat,
dengan
pertolongan
beschermbeer,
dan dimoelai pakai pada tg 1 Januari

1931 di Laan Trivelli dengan perdjan
djian sewa banja f1 setahoen, sedang
disamping itoe t MH Thamrin menis

diakan credi-t f 2000
bikin pagar

oentoek mem:

dll.

Demikianlah singkatan riwajat itoe,
dan kini VIJ
rapih dengan

soevver dau teratoer
organisatie jang baik

hadirin,
bawah
pimpinan toean dr, Moega achirnja stand ada 5—1 boeat ke
Dan daiam tahoen 1930 pengoeroes Wardi, serta tidak poela ada tjelanja da
menangannja Chusg Hsioh.
beroebab,
antaravja ialah
tseau R lam peringatan pada dewasa ini, kare
Sehubisoja pertaudingau mr, R.M.
Widodo Sastrodiaingrat sebagai voor

zitter

dari sport-commissie berpidato

oentoek

memoedji

barisan

jang men

dapat kemenangan, dengan membagi
kan

hadiah, jaitoe beker perak diteri

makan kepada Couug

Hsioh dan me

dailla emas ketjil kepada

I.M.

Iskandar Brata selakoe ketoea, M Soeri
selakoe ketoea Il. Soekardi
selakoe
penoeli3, R Soerodjo bendahari, A. Alie
competitie-leider,
sedang
tt Sujadi,

Asra, Hendro dan

mr Hili,

Koloniale Bidminton Bond

Moh Sani masing-

masing mendjati pembaotoe.
Jing doedoek dalam raad van B:stuur
ialsbh tt M H Toaarin, dr Ksyadoe,

S. Sastroamidjojo,

R Soe-

babaja jalah Siap.
»
Soengei Gerong
M-rapi3—Soenda3 tidak djadi karena
Pada
malam
8 ptoe tanggal 16—17 Secretaris : » Soebini
fihak
Merapi
tidak datang: hanja 7
September
1938,
bertempat diroemah Penningm.:
,, Aboebakar
spelers jang kelihatan, Kareua kesrlzuja
sdr.
Hall
telah
dilangsoengkan
Comm.
»
R, Abdoeilah, Emmet,
ban itoe, maka
Merapi dikalahkan
pertemoean dari Koloniale Badmin Brobim dan
Achmad
sedang toean
dengan 5—0.
Salam Faiman tetap mendjadi Djoeroe
Kita harap pengoeroes Persib ambil ton Bond (KBB).
Pertemoean dipimpin oleh toean Sa Penasehat dan KBB akan minta dengan
tindakan seperloenja, agar kedjadian
sematjam diatas tidak terdjadi lagi lam Faiman dan Badminton Club, hormat kepada toean A J. Schoof Obef
jang mengirimkan wakilnja ada dela Azatissh Persooeel NK PM soeprj3
—Oo —
pan, diantaranja dari: Bomb, Eagle, soeka mendjabat B-echermbeer KBB.
Perlombaan korfbal di Solo
Zwaluw, Pengharepan, Soeka, SVBB
Begitoe djoega K BB akan mengoe
Chung Hsioh mex- dan Hisboel Wathan.
sehakan, agar N K PM soeka menga-

aa bagoes psela
perhoeboengan dan
perkerdjaan bersama-sama antara be

stuur VIJ dan comite perajaan, sehing
ga membikin
poesas orang banjak
serta meado'akaa kelandjoetan hidoep
oja jang
lebih soeboer dan lebin
rapih

dalam

segala-galanja,

Amin.

Demikian diseboet didalam ,Who's
Who

in

f.Imland” jang kita periksa

sebeloemnja diketamoekan

Eidie Polo

boeat bitjara teytang iapoenja penghi

doepan sebagarartist, Dan selagi bertja

kapan sama jniacteurjg kelihatan ma

-ih moeda/kita ingat poela itoe Kidie
Polo dari beberapa belas th jg lewat.
Tentoe, siapakah jang mengikoeti

kemadjoeannja film, tidak kenal pada

Eidie Polo, itoe pendekar dari Wild
West? Pewbatja ingat sadja itoe zaman
Poekoel 8 30 percies pertemoean di dakan Wiesel B:ker oentoek K BB.
dapat
beker
boeka sebagai biasa dengan pengos
Pembantoe M. mencoelis:
Didalam kesempatan hadirin, oetoe jang bagoes dari apa jang diseboet
Boveat menghormati hari tahoennja tjapan diperbanjak terima kasih atas san masing masing memadjoekan per sfilmgagoe“ dalam waktoe nama KF idie
Sri Soevan, maka pada bhsri Djoem kedatangan hadirin daa kemoerahan tanjaan” jang didjawab oleh pimpinan Polo ada berkoeasa diatas lajar poetih,
Ia telah alamkan avonturen jg pa'at 16 Sept. ini di stadion Sriwedari hati toean roemah,
dengan memneaskan.
8vlo telah diadakan perlombaan korf
Agenda jalah:
Poekoel 1230 percies pertemaean ling menggemparkan, ia pocnja oj.wa
bal oleh korfbal-clubs dari 4 psrhim 1.
Pemboekaan
ditoetoep dengan selamat, dan hadirin setahoe berapa kali terantjam babaja
pnenan pemoeda, jaitoe antara Chung 2. Memparbaiki organisatie dan Sta meninggalkan rosangan dengan amat besar, dan djoestroe penonton fiIm
berdebar debar perasaannja selagi me
Hsioh dengan gouv. muloschool daz
tuten & Huishoudelijk Reglement poeas dan gembira.
antara Iadonesia Moeda dengan Ke
K.B.B.
Kami ikoet mendo'akan, moedab- agikoeti satoe hagian jg paling gemlantas terpoetoes dan pe
pandoean
Bangsa Indonesia.
Beat 3.
Memilih Bestuur Baroe
moedahan Koloniale Badminton Bond par, film
perlombaan ini telah disediakan | be 4. Kesempatan hadirin
Soengei-Gerong akan hidoep langsoeng neroesannja baroe dipertoendjoekkan
satoe minggoe kemoedian,toelis satoe
ker perak dan medaiile emas ketjil 5.
Penoetoep.
soeboer dan selamat,

Sebagai
pemboekaan,
pimpinan
mengoeraikan dengan pandjang dan
Djam 4 sore pertandingan dimoelai lebar maksoed dan toedjoeannja KBB
kan, dibagi mendjadi 2 golongan, ber dan poela mengemoekakan riwajatnja
sama sama waktoenja. Achirnja adanja dan langkahnja oentoek hari jg akan
oleh Prias mr. BKPH

Cbuog
dengan

Hsioh
KBI

Sa

Djojokoesoemo

di Solo,

Pada hari Kemis sore jl di vsetbal stand pertandingan antara
Gbung
terrein di Sragen telah diadakan per Hsioh dengan Gouvasrnuements-Mulotandingan voetbal, antara , Kapatian school ada 3—1 boeat kemenangannja

jalah voetbalbond Indonesia di Sragen,

Alie sebegai

tidak sengadja tidak boleh dihoe

berkesoada

diwartakan

poela tentang pertandingan sepak —
raga antara Terland dan Zwitserland
: ig berkesoedahan dengan 4—0. Lebih
bari landjoet dari Cbempiize diwartakav

harinja. ja'vi pada
Besok
Minggoekemarin doeloe, pertandingan

diteroeskan,

sepak—raga

Djika kita hendak mengetabosi asal
moelanja VIJ, maka patoet kita ingat
kepada adanja 2 perkoempoelan sepak
raga, jaitoe s.v. Ster dengan toean A.

I. bahwa hanja memainkan
bola dengan tangan jang dilakoe
kan dengan sengadja sadja
jang bol-h diijatoebi hoekoeman.
2, bahwa menjinggoeng bola
dengan tangan atau lengan jang

Denemarken eoedah dilakoekan pertan

ban 1 —1

haroes

bola

Pemain pemain

sional
Dari Oslo diwartakan oleh Aneta
ANP., bahwa antara Noorwegen dan
dingan

Riwajat V.LJ.

Oendang oendang bermain
Sepakriga
mengetahcei :

akan mendjatoehkan poetoesan jg pasti baroe didirikan telah diterima masoek
dan djitoe. Moedah moedahan,
mendjadi anggota dari Persibo.
Spr lainnja jaitoe wakil dari UMS
(|. t Tan Boen Seng, terkenal sebagai
Persibo versus VIJ.
prof BrenJig sanggoep mewbantoe pes
Osntoek menghormati berdirinja V
ta VIJ Minggoejad dengan kepandai
an
n
enga
oebo
Perb
.
soelap
TJ
10 tahoen, nanti pada bari Miog
main
annja
tara pemain Tionghoa dan VIJ dibarap
mendjadi baik teroes. Selainuja ini ma

$1

dengan kotjak sekali, sebingga badi akan dilangsoengkan dicluhgebouw
rin tertawa gelak2, menerangkan tav Pasoendan HospitasIweg 6 Bogor dan
da apakah jg akan disampaikan kepa dimoelai poekoel 7.30 pagi.
Agenda jang akau
diroendingkan
da VIJ sebagai tanda sympbatbie.
Tetamoe sama toenggoe2 spa jg dike ialah notuleo, berita dan verslagen,
loearkan dari doos jg indah itue. Su membentoek pengoeroes baroe dan
toe. . paloe jg bagoes sekali. .
rondvraag.

dan stand antara IM
dengan
,gelijk-spel",

jg mendapat perhatian publiek djoega. (tetapi dengan adanja ,vrijs wurpen"
Hanja sajangnja spel dan samenspel| djago IM dianggap menang.

datang.

Agenda kedoea mendjadi pertoekaran pikiran jang hebat tetapi sehat,
bingga mendapat
memoeaskan,

kepoetoesan

jang
i

Bestuur jang baroe terpilib dari:
Voorzitter: T, Ohoesen Sastradidjaja

DO) ma

Eddie Polo, pendekar dari
seriefilm koeno
Riwajat penghidoepan
nja
menoceroet
penvse-

toerannja sendiri,
Eidie Polo, terlahir 1881, Los Angs

correepondent dari Bat, Nwbl,
Itoe waktoe orangorang dari film
ada djalan lebih tjepat dari pada'

&e

karang dan penonton dapat tebak mak

soednja pertoendjoekan dari gerakan:

gerakannja si acteur, Bidie Polo itoe
waktoe mendjadi pendekarnja ia ada
satoe acteur jg namanja terkenal di

los, dari orang toea Italiaan, toeroenan

seloeroeh doenia, jang terima

didalam

sekarang

soerat2

dari Marco Polo, Memoelai penghidee dari riboean oreng jg djoendjoeng pa
paunja sebagai seorang badoet baji danja dari segala peloksok done
satoe

circus

di Amsterdam.

djoega

masih

toelis soerat

'

istal.

“lhawa

a
P
1G

2G

Ki

2

badoet baji.

Darix pengowroes

tardjo,

biar

Sebatoeloja

| hebat,

- mana, ab, djanganlah dikasi djoeloekan
. jang moeloek2, seperti misalaja ,,palang
| pintoe", sebab Kal u nggak memalang.

astaga, kita taoe pneblik voetbal bue
| kan main nggak taoe pardon, teroes
" didjadiin edjekan,
Begitoe djoega misalnja djoeloakan
|.
| King Kong", padehal orapguja ke— Aji, nggak besar, malah Wwaktoe klia
| tan lawaonja pvetib, teroes orang2
| ada jaug kasi ujoeloekan ,hanoman'.
Spelernja sendiri tentoevja nggak
.
— salah, jang salah programmanja, viei
waar.

|.

$

gewoon

als

ri buffet, datis

j1

penonton

Badan

baik dari

(bel ijs-stroop, kwast of crushnja saeu
2. “tik teuing, zij vinden wat te duur,
| kalau dibikin sedikit moerahan, tang
“ goeng bisa habis, ma'loem orang orang
| terdjemoer tentoenja aoes loear biasa,

di

sport

federa

toendjoekkan
boelan, leloe

Toean

Programa
Pada hari Saptoe

depan ini moelai tg 15 sampai 22 Oct.
1938, Dalam waktoe itoe akan diper
teendjoekkan perlombaan dan pertan
dingan sport seperti olah raga oemoem
sepakraga, tennis pentjak, berenang,

iternat:onal,

gelanggang

s80ek

|

bang

arakan
ke

orang

dari

balas",
Nah, is bang Bedjat niet sporticf?
Brani tiroe kaga' ?

Kalsu brani, itoe baik, Kalau nggak

brani, wel, boleh tjoba ,tjari nama"
doeloe, baros ,amal", tanggoeng nggak

- dapet.
Sebab, . . . strategienja salab,
BANG BEDJAT

minta

boeat

padanja

ia bikin poela

satoe film sebagaimana doeloenja.

kan itoe poela. sebaliknja

dari

oepah

terima

di peadekar

orang jg tahoe

keadaan.

Ia sendiri akoei, ia poenja tempo
soedah liwat akan tetapi ia masih ada
mempoenjai tjoekoep keoeletan dan
kegewbiraan akan bisa tinggal me
nganggoer

poenja

akan

sadja, makanja

pikiran

bikin

film

ada

di Indonesia.

Dengan tjara jang sangat menarik
ia bisa toetoerkan tentang film, kema
djoean dan keadaan jg sekarang dari
cinematografie, dalam mana ja dibi

kin besar. akan tetapi kita ingin de
ngar iapoeuja panoetoeran tentang
permoelaan dari iapoenja penghidoe
pan sebagai artist di Amsterdam dan
djoega sekalian menjatakan apakah
—.itoe pemberitaan didalam , Who's Wbo
| in filmland“ ada benar.

".
Ii
|

» Betoel

dalam

oemoer

4

tahoen,,

toea ada artisten jg keliling dengan
tircus dan setjara kata, Eddie Polo

pertan

Djawa TiDjuwa
TeGedoug Ha
receptie sam

segala tjabang

Saptoe

pagi diadakan darmawisata

ke Tawangwangoe,

dan sorenja

akan

dilangsoengkan Marathonloop.
Minggoe

Malam

badiah hadiah

akan

kepada

dibagikan

mereka

jang

berhak menerima,

Keterangan?

lain

1. Siapasadja
jg akan toeroet soepaja

djoega adalah satoe langkah jang per

boeat main

dimoeka

kat

goal.

Ketika hendak ditendang bola tadi,
maka penioep peloeit (djoeroe pemi
sah) iogat, bahwa memegangnja bola
tadi tidak ditanah, melainkan dianta

ra dahan dahan pohon tadi. djadi diatas. Oleh karena itoe tendangan
haroes dilakuekan

penghoekoem

sport masiog-ma

Moelai hari Minggoe, tg 16 October

pada

mendja

ketjintaan, akoe

jang

Jnilab a
“neutraal".e

sendiri.

poe-

Dalam

peughidoepan,

akoe

kenalin tabiatnja publiek, akoe
ia orang poenja keinginan dan
djoega tjara bagaimana bisa me
teroes publiek poenja perhatian.

pertoen

itoe, akoe berhentikan

Maka

djoekan

pada

bagian jang akoe akan

mati kelelep atau akan djatoeh dalam
djoerang dengan koeda.
Eidie Polo djoega vjatakan peman
dangannja tentang pimpin film seka
rang jg menjangkoet harta millioenan.

Doea atau tiga millieen doltar diang
gap perkara ketjil boeat satoe film,

satoe

waktoe

orang

kasih

suggestie,

babwa satoe film ada lebih baik djika
ongkos jg dikeloearkan oentoek pem
bikinannja ada lebih tinggi.

Toean boleh pertjaja, dalam

tempo

akoe moelai main di Amsterdam", be' empat boelan akoe telah bikin enam
#itoelah Eidie Polo menetapkan itoe samboengan dari film avontuur dan
pemberitaan. Ia lantas toetuerkan ri- ongkosnja tjoema 80,000 mark. Keoen
— Wajat penghidoepannja. Iapoenja orang

-

tawa,

telah
tahoe
tahoe
didalam ia narik

timboel niatan

moerid se

dimoelai

sampai hari Djoem'at tg 21 October
diadakan pertanding:n dan perlomba
an dari bermatjam matjam sport, se
perti pertandingan badminton, pana
ban dsbrja.

film jg pakai samboengan, de
Eidie Polo tjerita dengan ke
ada akoe poenja pendapatan

Fm

theater—ternjata ada se mikian

zonder Lawa

arak2an

dihoekoem dengan tendangan bola de

djoe

lens dan dengan

memberi soerat dengan diterangkan
ambil bagian perlombaan apa. Paling
tanggal 5
laat ditoenggoe
sampai
October 1938:

2, Perlombaan biljart hanja meloelo”

goena anak Negeri.

3. Tiap tiap perhimpoenan porikatan
sport jang akau mengirimkan oetoesan
soepaja memberi tahoe djoega kepada
oentoek mengatoer
penoelis, perloe

tempat
kan

sendiri

4,

rapat jang akan diada

rapat

Bagaimana orang jang mendjadi
djoeroe pemisah dalam pertandingan
kehormatan jang

bola itoe mendapat

losar biasa, dapat ditoendjoekkan da

lam peristiwa dibawah ini,
Seorang djoeroe pemisah jang ter
kenal pada soeatoe malam naik sepe

memakai

tidak

dengan

da

lampoe.

Seorang oapas tahoe, bahwa ada orang
jang tidak memasang lampoenja de

pan sepeda, Dan dengan lampoe lis
triknja jang terang ia menjorotkan
sinarnja itoe kearah moeka jang naik
sepsda itoe,

Tetapi

ketika

oepas

tadi melihat

bahwa ia berhadapan dengan djoeroe
pemisah jang terkenal itoe maka ia

katanja:

,O,

toean

Kebetoelan

ini.

benar! Saja sekarang ini sedang boe
toeh kartjis oentoek masoek melihat
pertandingan bola jang diadakan hari
loesa. Adakah toean kartjis itoe seka
rang ?“

ja, kebetoelan masih ada! Ini
dan ia bolehlah meneroeskan

»0,
lah!“

perdjalanannja dengan tidak
menjalakan lampoe sepedanja.

oesah

sendiri.

disediakan

Pondokan

Semasa beloem ada djala
dibelakang goal

dengan

sederhana. Djika minta hotel akan
ditolong mentjarikan, tetapi haroes
membajar

pemisah

sendiri,

Semasa beloem ada djala dibelakang
tiang

tiang

goal,

orang tidak lekas

tahoe benar, apakah bolanja masoek
5. Secretariaat ,Pekan Sport oe- atau tidak kedalam goal. Hingga orang
Sblo
S
PERSI
jalah
moem Indonesia"
jang melihat waktoe sendja bari soedah
(Keprabon Solo).
gelap amat terpaksa
menanjakan ke
pada pendjaga goal, apakah bolanja
lalos dibawah etau diatas kajoe jang
» Akoe datang di Holland dari Ame- atas, Pertanjaan itoe dilakoekan de
rika karena akoe soeka tinggal

di Ero-

ngan soenggoeh

soenggoeh.

tidak taboe, akoe tidak be
Berhoeboeng dengan ini maka kita
film film dalam mana bintang2oja di berhasil, karena akoe pilih betoel ia pah, Akoe
lebih terpaksa
akoe
ka,
Aweri
di
betah
gitoe
berdebar debar kalau perta
dirivja.
sfat2
k
oendjoe
bisa
peloek kian kemari.
orang jang
berkeliling di Eropab. Akoe da ojaan itoe dalam waktoe sekarang di
soeka
begi
pa
g
g?
djoen
sekaran
djoen
anskah
orang
bagaim
aja
Dan
sebab
Apa
di Amsterdam boeat menjaksikan wadjoekan.
dakoe? Karena akoe lakoekan pengor toe kita tanja boeat penghabisan kali. tang
endjoekan pertama dari , Plaza “
banan, tidak pandang bahaja bagi dj' Eidie Polo berpikir. Ja hedak bikin perto
eur dari theateritoe ada seorang
wakoe sendiri boeat tolong djiwanjs film di Indonesia dan pimpin sendiri direct
t lama. Dau disini akoe menge
sahaba
sesama, karena akoe berkelahi goenr itoe pembikinan sebagai manager.
thester jg sehat bagi bahawa
tjap
Voetbal di Tjirebon
vs
keadilan —toean pernah lihat altha
e)
e
(Pe-D
“
danko
itoe
pada
a
pertjaj
pe
ada
tetap
Pvlo
masih
Ia
Bidie
jang
dalam fiim,
Persib Bandoeng—Zwarte
la
loek dana tjioem gadis? Tidak! Akoe systeem jg sekarang tidak dipakai
SterTjirebon 2—3
jang tanggosag babaja, lain lelaki jg gi boeat goenanja , kunst dalam film".

Eddie Polo, jg kita ketemoekan di jang mendjadi pokok.dari akoe
dekat satoe theater di Plantage Mid nja succes.

denlaan—ia ternjata tidak bisa hidoep

djoega

arak

menoedjoe

sing,

tama, satoe pertjobaan adanja ,Olym
Bedjat baroe merasa bangga.
melakoekan pekerdjaan jg berbahsja. piade Indonesia“ dikelak hari.
»Akoe senantiasa main dalam film
“Bing Bedjat, ma'loem soedah beHadiah badiah begi wereka |djoeaGjat, nggak kliatan orang, biar djadi dengan gembira, senantiasa akoe tjo
dalam kalangan sport) disediakan.
ra
sia
liat
manoe
kasi
ba soegoekan apa jang tiap
daktoer hebat, nggak maoce
,Pekan sport oemoem
jang dia daktoer. Itoe tabi'at bang sangat inginkan, ialah pengalaman2 Pada waktoenanti akan dilantik dengan
Indonesia“
Badjat, minta diperlakoein sama rata jg mengkemparkan.
berdirinja LS.I. di masjara
sama lain orang,
Ini ada menarik perasaannja tiap oepatjara
Dan kalau beramal nggak maoe manoesia, tidak perdoeli dari bangsa kat ini.
Dengan persetoedjoean PSSI, jang
kliatan. Dus salahvja bang Begjat apa, karena film filw jangakoe bikis
mengoeroes ,Pekan sport
dipasrahi
ja)
sendiri, kalau misalnja (misal
dipostar dengan susces besar di BraIndonesia" jang pertama itoe
bang Bedjat aggak terima kombali zillie, di Japan, di Holland ,jang rak oemoem
PERSIS Solo (kese
pengoeroes
jalah
»balas boedi“ Memang boekan ,,balas" jatnja tidak moedah tergerak perasaan
bang
jang bang Bedjat minta, kalau
oja dan dilain lain tempat jang mana
Bedjat beramal. ,madjoepja“ jang di djoega,
amalin itoe soedah tjoekoep mendjadi
Tjoba sadja sekarang orang soegoe dis-gadis jang bekerdja didalam fabriek

|.
2—-

stadion,

Kraton

de

babwa bola tadi masih didalam garis
ketika berhenti dipohon tadi, maka
pemain itoe mengatakan, bahwa ada
orang jang memegang boladipohon ta
di, hingga djadi handsbal dan haroes

ga dari atas dipohon tadi, Dan deogan ini maka bolapoen ditendang
Kemoedian sehabispja receptie dia djoega dari dahan jang dimeksoedxan
dakan rapat tertoetoep dari JSI de itoe kelapangan.
ngan dihadliri oleh oetoesan oetoesan
Kehormatan kepada djoeroe

Dalam film avontuur ia mendjadi
pendekarnja ja bisa mendjadi pende

lain

pemboekaan

dingan sepakraga
PSSI
moer
contra
PSSI
ngah. Malam Minggoe di
biprojo di langsoengkan
pai djam 10 malam.

Penghidoepan
film
dalam

soeroeh

obor dari

kolah. Selandjoetnja

tidak koerang dari 14
didjoeal dan satoe ta

jg

tg. 15 Oct.

ngan oepatjara, Akan diadakan

Loen lamanja masih bisa lakoe teroes.

film sekarang

sore,

1938, dilangsoengkan

Sebab, boekan main soekavja bang karnja karena ia ada satoe circus-artist,
Toean Soetardjo Ketoea ISI.
Bedjat sama sport kita sendiri, apala satoe acteur, satos acrobast, pemain
“pi VIJ, jang ada ditempat bang Be- trapeza dan penoenggang koeda jang
Pendek kata pada sportweek itoe (jg
djat sendiri, en doenia PSSI, Maoe sangat pandai, Dalam film-film dari
—
adalah kesempatan jang seLpertama)
“bang Bedjat......joh, madjoe, te Ediie Polo, lontjatan jg paling berba baik baiknja osntoek mengoedji ketja
biki
dalam
nnja
baja dll, sama sekali boeka
roes madjoe, djangan sampai
kapanpja dan kepandsiannja Anak
"5 kandang sendiri sadja madjoenja, ta nan, Eidie Polo tidak mempoenjai Negeri dalam kalangan sport. Inipoen
| pi dibikin madjoe, soepaja bisa ma »Tubbel" sebagaimana bintang-bintang
—.

Mr, K Poerbopranoto

belasan PSSI di Solo) dengan dibantoe oleh badan badan sport lainnja".

Osntoek memenoebi tjita tjita itoe,
maka pengoeroes ISI berniat akan me
|gadakan ,Pekan sport oemoem In:
dopesia“ di Solo pada boslan October

salah seorang

ada

pemain jang memandjat pobon tadi
dan memegang bola tadi oentoek di
djatoehkan.
Permainan akan dimoelai lagi, Tetapi karena ada pemain jg mengatakan,

ini bermaksoed akan mening

Segera moenfjoel film: kata Kidie
tempo seperempat
' kalau maoe ambil tjara commercieel Polo dan dalam
".
pengalaman2nja
orazet
rkan
djam ia meuoetoe
“ nja ,lage prijs groote
lo,
ik,
ngerit
boekan
si
boekoe.
satoe
Beijat
mengi
bisa
jg
(Bang
“ maar bang bedjat is te sportief om
“niet te z.ggen, wsl ?

ada pertandingan, ma

itoe

karena

Oleh

sesoedahnja diper

jang

Londen

waktoe

Pada

ka ada bola jgsatoe kali masoek dalam daoen-daoen pohon-pohon tadi
hingga tidak bisa djatoeh kembali,

djadi pengarang revus, djoega men
djadi regisseur dan bisa main sendiri
Dalam kalangan ini iapoen mendapat
basil besar: oempama ia telah toelis,
pimpin dan atoer sendiri satoe revu-

dengan

njokovg

semoea tjabang

negeri itoe dalam faham

lapang itoe melalosi garis batas.

masib djaoeh dari lengkap Karena
ini artist jang oeloeng djoega men

toch njokung, boekan?

Maar jamwer, jaug

|| 2

Boemi

neel menoelis, memimpin pertoendjoe
kan dan main film...,
Ini loekisan tentang KEidie Polo

js stroop, misaluja, jaitoe ijs stroop da

1

sport bangsa

bola banjak pohon-pohon jang toemboeh dipinggirnja, hingga banjak dahan-dahan jang mengandjoer ketanah

Tosan teutoe anggsp gelo apa jg
akoe sekarang hendak toetoerkan pada
moe. Itoe semoea permainan traprz
main
waktoe ini djoega akee masih bisalakoe panahan, badminton, pingpong,
tjatoer
debnja.
kan, Sedikitpoen akoe tidak lospakan,
dengan 'lantas akoe bisa indjak too

jang kritis.
Ea, bang Bedjat njokong djoega,
you know, biarpoen tjoeman vsert'g
cen", toch njokong djoega, is u't? Eu
lebih njokopg lagi dengendjalan beli

.

Handsball jang mendapat hoekoeman
Pada sebidang tanah lapang main

dika

gikan deradjat tiap tiep tjabang sport
Anak Negeri oentoek menambah ke
sebatan bangsa kita dulam arti roha
ui dan djasmani.

dibagian woewoengan dan taboe, dalaw
berapa seconde akoe moesti lontjat
dari satoe bagian trapezs kelain bagian

nami ,moeloek", wah, tjialat d€b.
Bing Badjat hari itoe djoega nonton,
:
.. Hku-ch nonton, boekan als korespon

“den lo, maar

circus,

tenda

satoe

ISI,

tie. Organisatie besar ini dinamaken
»Ikatan Sport Indonesia“ atau dengan
singkat ISI.

atau Barnum dau
Oarre Scbunann
Bsiley jg akoe tidak kenal djaitanrja

dilebih oetamakan dari , kemoelovkan”
Sebab kalau koerang bisa memegang

#
|.

anak

tidak kenal tempatnja artisten,

tidak

peroesahaan

jg melindoengi

theater jg penting di Buropa, Zweden
jang
mana djoega,
dan
Roemenie

akoe

sebagai

poetera pada hari Seven tg 6 Juni
1938 jl. di Solo, makatelah dipoetoes
kan berdirinja sosatoe badan poesat

bawah woewoengan circus. Tidak satoe

moesti

Sebstoelnja ,kesederhanaan”

2.

tie

noenggang koeda, pertosndjoekan akoe
main trapeze di
dan
poenja tenaga

hebat bagai

“KL

It

In

»Pada conferentie jang diadakan an
tara berwmatjam matjam top-organisa

permoslaan“, kata Kidie. Sebetoelnja
ini bari Pemandangan terbit akoe ada mempoenjai begitoe banjak
dengan ,Doenia Sport“, dus bang peringatan hingga tidak bisa satoe
Bedjat, kampioen sport fentab sport dari jang lain.
| apa), merasa wadjib djoega bitjara oe- . Akos bekerdja didalam c'rcus dan
'roesan sport. biarpoen salab2.
variete diseloeroeh Buropa dll benoea,
Jang baug Bedjat maos kemoekakan tapi boekan sebagai badoet baji. Lam
|
“begini:
bat laoen akoe mendjadi scrobaat, pe
Biftal Persis terdiri dari orang-orang

Sport

Volksraadlid, doedoek

pranoto sebagai penoelis
barkan sebagai berikoet:

“Hari

—.

,Ikatan

ketosa badan itoe dan Mr. K. Poerbo

bisa ingat betoel itoe

tidak

»Akoe

5

donesia“ (I S I) dimana toean M. Soe

sebagai

arena

kedalam

masoek

dan

(a

Dalam oemoer 4 tahoen

iapoenja orang toea pergi ke Kuropa
dari Amerika, bermoela ke Nederland,
dimana mereka bikin pertoendjoekan
didalam circus Carre.
Itoe waktos BE idie soedah diangg”p
tjoekoep dewasa boeat toeroet bekerdjs

&

Indonesia"

»Pekan-Sport-Oemoem

kleer too-

neel dan moedah sekali soedah rasakan

toenganrja adalah sama besarnja dari
ongkos film besar, Akoe tidak tjari
mbintang2", akoe telah madjoekan ga

SATRIJA.

aa

RA

Nana

Me

Dalam lingkoengan Kraton, bat kaloesan
seperti digambar ini biasa agam para Satrija.
Dan misih-ada lain lain tjakrik jang sedjadjar,
Moesti

sadja sepatoetnja

mendjadi

pakaian

para Amtenaar dan jakinlah tidak akan me-

ngoesoetkan kehormat:n deradjadnja. Sedeng
“pembikinan d'perhaloes, teliti bersih terang
dan toelis dan titik-titiknja jang berkelipelip.

Harganja boekan f 12- dan boekan
f8. tetapi TJOEMA f 3: sepotong.
Kalau ditilik benar-benar morinja jang
haloesan dan tjakrik jang zakelijk serta

misih ada lain2 jang heibat.

SOENGGOEH

moerah sekali harga terseboet,

lebih tegas: NJATAKANLAH!
MENDJADI GARANTIE,

BOEKTI

Pesanlah lekas-lekas kepida:

Firma

Sebeloem
pauze
toek Persib

aaa ana

aa

TOZ
Djokjakarta.

2—00en

Pembantoe kita menoelis,
Pada hari Minggoe. tg 18 Sept 1938,

Persib Bandoeng ex Kampioen PSSI
tahoen 1937, telah dioendang ke Tji
rebon,

2
re

oentoek

Zwarte

berhadapan

dengan

Ster, kampioen PSIT Tji

on,

Pimpinan (wasit) didjalankan oleh
sdr Saleh dari Ps MOS. Pasangan ke
doea pihak, seperti dibawah ini,
Pssangan
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IV. Mengirimkan lebih dari4 briefkaart
dengan gambar” terseboet, diizinkan,
asal sadja memenoehi sjarat-sjaratnjo
fasal

| dan

II.

V, Poetoesan' jury soedah pasti dan
tida dapat dibantah. Soerat-menjoerat tentangan perlombaan ini tidak
akan di djawab.
VI. Poetoesan akan disiarkan pada
1938 di ma- tanggal 15
October
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»
Njanjian dan dongengan|42,—
oleh dan oentoek anak2
Adzan
diwaktoe Magrib|
dilondjaoikan: dengan | Ea malam Berita soerat kabar
|

2

Toetoep
Kemis 22 Sept,

7,— malam Aa

Zender.68

an

hak

:

| at

Cd

dan tentang kesehatan
Mengadji Moer'an
Gamboes orkest

8,—

PN
Na

La

Bojo. II

6,30 pagi
bas

45, “Batavia 'H 190 M Ban

5.— sore

Baginda

Rebo2i

,

doerg II 103 M,

veralag

»Pe

12,— siang Studio (an

2.— lobor T

ni

x

semben

der SRI, gendinggending
—

:

Moebammad saw, oleh|

Djokja

nga

Roga

9.45

djid Besar
Ooggetuige

RENJIARAN

Orket

- moedas

Arab

Mikradj

PN

PMH (45 M), Batavia 1 (190 M) :
Bandoeng II (103 M,)
9 — pagi Membatja doa. Ooer'an
dan Ohasidah 8
9,40

Plaat2 lagoe

sini

rajakean
bari
Mikradj
Djoendjoengan kita Goes
ti Kangdjeng Nabi Mve
hammad saw,

'»Tikam

Danone

M,—

mijos

serta gopak raganja,

Salim

PMH 29

Sri Baginda
Waka
Toetoep

arakan Oemmat Islam
dari Stadion Sriwedari

Moehammad saw.

:

perhatikan

tjoekoep. sebeisem
gal 30 September

terang dan pranko jang

Hata

Soerabaja11 68 m, dan1V

Samboengan dengan mes

Pidato tentang Miradnja

Klenengan
Toetoep

.

,

oleh Toean Hadji Agoes

9,— ,
,
12—

taat plaat lagoe Djawa

Toetoep

sore

6—

f 600.—

persenan

toeroet oendian ini hendaklah
jang terseboet dibawah ini.

ardok

dan berita

Klenengan

,.

5.30

Bt,

Star“

TA

Pidato peri hal kesehatan

2,— lohor

dagang
Orkest

Ne

pa

Kraton

Kemis 22 Sept
10,— pagi
Klenengan dari Keraton

Lagoe Arab modern oleh
Mine Nhdra 2.
Nabi

«

Toetoep
Kinderuurije
Plaat plaat lagoe Mesir
'Cbabarchabar dalam ba

.

12—

nji Tembang dari Tjian
djoer
1
Tionghos Drama
Socara 8 Albar

6—.
3 3

dan Serimpi dari

»

1,380

5 100.—'

5— -£100.—
2.50 - eh£109.—

SR.
Golflengte 86,96

7.15 malam

Soeara Nji Resna, penja

Oo

820
SAT

5

Minangkabau Ssio

Toetoep
12— ,”.
a Tg ebo, ah Sept,
5

» f
» £

Toetoep

tentang
Pembitjaraan
Kitab Indjil
gan 'lohor
Wajang golek tjeritera| 5,— sore
. Gareng Gandroeng
630
,
Toetoep
6.45
PMN 29

,

”0—
A
Ha

(adres) jang

Rebo
21 Sept,
10.— pagi
Peladjaran Beksa Badaja

Soeara Miss X

,

8,—

- f 109.—

terpimpin

Mengadji dan menafsir
kan @oer'an
Lagoe Gamboes
Rebana dan berzanzi
Lagoe Anekawarna
Lagoe Soenda

,

MBA Tiokro
Berita berita soerat cha|

ae
140 8

f 25.—

» ft0—

Berita sk (Soenda)
Lagoe Toerki

139,

oleh Miss|
- njanjikan
10—
Tjatjak dan Tjoei.
000
:
jo
Srimoel
orang
: 1,10 malam Wajang
:

hendak

HE Kirimlah: kartoe
Post terseboet
diatas itoe, diboeboehi dengan alamat

Sept

-f 100.—

Lagoe Soenda
Berhenti

,

“Gambang Kromong di Aa
Ie

dari

f 100.—

f s0.—

oleh Tante Soep

it Pelek Mile
an Kalsoum dari film 8,—
Kate
NA

640 »

Nabi s.a.w

Kinderuurtje

7. — manja
K3

Egypte (Mesir),|

kang

nja Kandjeng

Krontjong
Orkest
M.V. Sentjaki

,
Toetoep
Kemis 22

6—
6.30

Bandoeng II 103. :
Studio - Orkest
3.— Pa,

6:30.

|.

5,— sore

RLP 21, PMH 45, PMN,
PMH 45 M, Batavia II 190 BanSealasa

Berita sk Soenda
Pidato tentang Mrraiz-

Ka

12—

# PENJIARAN NIROM TIMOFR
Djawa Barat
Ban Sa

Lagoe Hawaiian

, Lagoe Soenda

0

2

o saudaraan”

—

,

8,80 .,
Berhenti
I,— malam Berita sk Indonesia
106
2
Lagoe Anekawarna

Lagoe Soenda
Pembatjaan ek.

820

"30

Is

”

sore

21 8ept,

Lagoe plaat
Berita pers

gramofoon

Melandjoetkan lagoe gra

mofoon
Toetoep

Peladjaran

gymnastiek:

Stadezender

3

Beberapa njanjian:

y

Chipelzender
Penjiaran oentoek anak2

5
3

Berita pers : Archipelz,
Lagoe gembira: Stadez,

malam

8, —

8,30
9,10
9,40
10,—
10,30
11,.—

Sonate -No,

Lagoe

1

Loear

Negeri

Marek Weber orkest
Lagoe dari Hongaria
Draaiorgel
Tinno Rossi menjanji
Aceordeon

Toetoep

Ar-

plaat gramofoon

Pemand.
Vocaal

aer n

Agsma

La

dari

”

desa an AMA

Keterangan

,

Lagoe Djawa

oeang

Semasa

,

8,—

dengan. K4

hadiahi

3

Btamboel

8.30

siapa

l. Tempelkanlah 3 gambar kepala
njonja dari boengkoesan
saboen
. Mady Royal diatas satoe Kartoe Post
(briefkoart).
“Lihatlah gambar dibawah ini!
IL Dibawah 3 gambar kepala njonja
“jang soedah ditempelkan di atas
-kartoe Post itoe hendaklah Toean
“toelis apa sebab-sebabnja Toean
soeka dan selaloe pakai saboen
- Mady Royal, didalam bahaso mano
sadja jang Toean soekoi.

Dakar Soenda

,

kita

my

Barang

Rebo 21 Sept
5.80

persenan
»

17

Lagoe Melajoe
Lagoe Anekawarna
Toetoep

5.— sore

sendiri, aken

kita sediaken

Lagoe Krontjong

&
»

djitoe
1

selandjoetnja

Berita sk Soenda

2

9130
10—

dan

Melajoe

Lagoe Soenda

#

845.

bagoes

3

| 8.30

jang

»

8—

Kiriman

9

7,45

3

3

| 130

-@

"4TA EpPTN3 Agni
ass,
TSES SSSRS 5 Es

2

3806

B1

-

-

3

6.30

ss...

»

SEE

aa

ae

ROEPIAH

3

5180

DO

(Ssaaw

2

RATOES

Kita tahoe, bahwa toean-toean lebih menjoekai saboen wangi
MADY ha
aken
me
kita ingin djoega mengatahoei apa

3

Pa

3

:

333

TN

1

“1
3

:

||

/V

Pres, Apakah menoeroet peudapat | &$
kau, moengkin pada boelan Djanoearij 8&
lperahoe berlajar dari Salemboe ke
Ta

Saksi. Tidak, berhoeboeng

oedara
£
President menanja

adakah
an

terdakwa

keberatan terhadap keterang |

keterangan saksi,

'Terd. Tjoba gaja tahoe

loe, bahwa

saksi saksi

21—25 September 1938
“di Djakarta—Raja
l Resepsi

djeleknja

pada

moem

Keboedajaan Soenda
Atas

,Binekes”

kegiatan golongan

mem|perkoempoelan

hanjs

Apikah begitoe, djaksa ?
En

f

s

ilan

itoe ta'dspat
lemboe pada waktoe
membajar, wedana setjara voorszhot

Terdakwa tahoekah toean na
| mengambilnja oeang dari fovbs tjarik.
ma nawa opnemer itoe?
Pres. Apakah pada boelan Djanoesri
Havja 2 orang diantaranja,
Harso dsn Poespo.
Imoengkin ada perahoe dari Salem)
8, Adakah djoemlah oeang oen boe ke Sapceli?
oleh karena angin
Saksi. Tidak,
toek opaemers itoe diberikan
. kwitantie?
keras,
' Terd. Ja, dan icoe haroes ada di Pres. Siapa sebetoelnja jang haroes
membajar oeeng reclasseering
Saksi, Pendoeloek p elau Salembne,
di
telah
itoe
ba
Apakah
Pres.
- Pre3. Siapa jang memasoekkan da
rt kembah ?
rd. Tidak,
es Meneeroet

won

keterangan dari kli

Salembee, ongkos ongkos itne te
ib dist.rt kembali berdjoemlab f 236,

24 dan f 567,58
— 'Terd. Tidak

f 236,24

banja jang

Disini terdakwa oleh Pres. diperi-

| ngati, bahwa

mewoengkir

tidak akan

menolong ianj3, oleh karena dalam
Wooronderzoek terdakwa telah menga

koe semoeanje Oleh karena sdviesini,
terdakwa mendjadi bingoeng, den mem

beri djawaban jang ta' mempoeaskan,

Gdiantaravja ia menerangkan dipaksa
nja drlam v. o. oentoek mengakoe.

“Pres, Apakah ksu meojimpan kas-boek jang eprcial?
— Terd, Tidak, saja hanja membikin

kwitantie dan Jjoemlah jang

dibajar

| nja dimasoekkan dalam ,cabier“ oleh
echrijver Soekdin.
Prss, Apa kau tidak merasa aneh,
pengeloearan sebanjak itoe dengan

tidak menjimpan

boekoe jg spesial ?

En

Na tataTa Ta

YA

&

TKKN

3

Ne jatah CA

BANK

mendjawab
Moela2 terlakwa
ndjadjorga,
membilang
Peinani tidak: ,Ssja
kemoedian
“pa

— tidak mengerti",
- Pres. Siapa jg mengontrol

oekoer ?

— Terd. Patih.

:

s1

2

,fonds2

Pres. Bigaimana tjaranja?
. Terd, Patih menjelidiki sambil laloe
dan melihat boekoe.

Siksi. Tidak
Pres. Djadi dari siapa kau

Il. Openbare Zitting.
Djoem'at malam Siptoe, Saptoe ma
lam

24

sastro, djoeruetoelis wedana

Bitang2.

Setelah diadjoekan pertanjaan sebagai
mana biasa dan disoempabnja, saksi

banjak f 25750 oentoek fonds tjarik

dari A:s—Weiana Dhoengkek? Bebe

rapa djoemlab Jaianja ol h Pres dise|
boetkan, jg diterima oleh terd dan di|

1 Reglement

Orde,

3 Siatuten

4 Huishoude'ijk Reglement
5 Werkprogram
A. Agama
1 Soe:oenan Djema'ah
B. Polit'k
1 Kedoedoekan ra'jat berhadapan
tengau pemerintahan dan adat ma
#jelis madjelis perwakilan dan peme
rintab,
C. Sosial
1. Pengadjaran dan pendidikan ra'jat
2, Pembrantasan boeta hoeroef

3, Pergsrakan pemoeda
4 Pergerakan Isteri
D. Economie

1. Daja Ospaja menjoesoen dan me
agatoer economie rakjat berhadapan
dengan economie djadjahan,

Rapat

oemoem,

Poetoesan-poetoesan

Konggeres,

Peringatan
Saptoe 24 September 1938 pagi di
sediakan djika perloe oentvek besloten
Vergadering atau excurgie,

NB

Permintaan

S2dia tempat

doe

doek boeat 1 opeabare vergadering
f 0,10 bosat 1 opsabare z:tting f 0,25

dan boeat 3 opsubare zitting f 0,50
boleh dapat pada: :
1 Milengliet

Wast

No

100

Telf,

1060 Bi.
2 Giog Toagorf) IV Na Ba
8 Na
West No 57 Tolf 2384

dja dalam lingkosngan ke islaman
Maka spr mengharap soepnja pekerdjaan2 almarboem jang soleh men
bagi Isian lain

van

2 Azis

5,

4 Ging

wah

sahabat

Djembatan

Besar)

Djeroek

14 (Sa

nja. Lebih djaoeh espr mengatakan,
5 Kleermiker Bikrie, Dj B»esoek.
habwa sebeloem almsrhoem menarik
6 Karetwog 44— Taaah Abang
lam ,foods tjarik" ?
T Kamijoraa Giog Kebon Djawa
nepaspja jang penghabisan almarhoem
Saksi. Kliwon,
No 900.
oentoek diteroeskan kepada Wedana. telah oetjapkan kalimah gjabadatin.
Pres. Kepada siapa?
Tai programma djika perloe boleh
Pres.: Atas perintah siapa kau medan ia telah pesan kepada saudaranja
Baksi Kepada Wetana.
jang moeda soepaja melihora baik2 dirobah.
nerima oeang itoe ?
Pres, Apakah kau djoega menjim
kepada iboenja, kemoedian ia oetjap
Saksi : W-dana,
pan oeang ?
:
kan
perkataannja jang achir, ialab
Pres. : Apakah kau menjetor oeang
Pencetoepan post
Saksi. Tidak, Saja banja mendapat itoe pada hari kau menerimanja atau sberdjoeangleh teroes",
kwitantie dari wedana, tiap2 starting masih dipegang ?
Ke Selebes,
2303
Tiga oetjspan ini, begitoe epr ber
dari kliwop2, dimana djoemlab2 itoe
Saksi :
Menueroe t keadaan, djika kata, menandakan je sangat beriman
:Rsbo 21 September dengan Knilm
saja masoekkan dalam boekoe tjatetan. terdakwa pada hari itoe ada diroemah, kepada Toehannja, dan ia ada seorang
Pres, Meuoernet keterangan dari ter teroes disetorvja, djika bepergian, malanak jg sangat tjinta kepada iboenja. ke Soerabiia, Makasar (Selebes dan
dakwa kliwon Silambve menerima ka ke-esokau harinja.
dan ceorang jg sangat tjivta kepada Molukkev). Pengamb |:n soerat.soerat
nanget, psaghabisan Selasa 8 sore
pada soeatoe hari oeang sedjuemlah
Pres.: Siapa jang memasoekkan pergerakan nemoem, meskipoen di hulpbrievenbussen dan Rebo 12.30 pa
ini?|
tentang
tahoe
kau
f56758 Apakah
oeang penerimaan dalam kasboek2. achir berp'sahanrja. Kita jg toernet
Saksi, Tidak.
mengantar djen2z h almarhoem dari gi dan 6 sore kantoorbus,
Saksi: daan
sendiri,
Ka
Pres, Siapa opuemer-opnemer
ito: r ?
mendo'akan kepada almarhoem
u da- sibi
Menoeroet terdakw
Pres. :
Aa
£
Ke Holland (mail).
Saksi. Poeepowidjvjo, Har3oen, Djo-| eloe ke koerangan f 300. Aas
moedah moedahan segala 'amal saleh
jo, Hasboeliah dan Marto,
Saksi: Tidak, itoe tidak betoel, ia almarhoem di terimanja oleh Allah
Rebo, 21 September akan ditoetosp
Pres, Apakah oeang oeang itoe di membohong.
dan rnehnja mendapst tempat jang mall ke Azie (selain Jsupan) China,
masoekkan dalam kasboek ?
telah di djandjikan olebNja amien jas Philippij seu, Afrika (selain Afrika se
Sebagai saksi ke 6 dan jang peng. Saksi. Saja dahoeloe masih barse
latan den timoer) Europa, Amerika,
baroe dan tidak tahoe yekerdjaan tja- babisan madjoe kedepan R Ario Ab- Alah EN)
ra demikian salah.

Pres Apa ada nama opnemer jang
bernama M'skat?
Seksi. Tidak,
Laloe dipanggilnja saksi ke ll her
uama Soekoer, kepala tjarik dari We
dono Sapsedi.
|
Prez, Apakah kau masih ingat ka
pen terdakwa moela moela mendjadi
wedana

di Sapoedi?

Saksi Ampat,

Pres. Apa ada salah seorang
ma Miskat?

berna

doer-chmap, Ass.-wedana Doengkek,
Ia menerangkan pada tahoen 1936 telah menjetor oeang f snda tjarik bing-

ga berdjoewblah
pada ecbir-schir
dakwa

f 73550, dimana
terboekti oleh ter-

tidak dimasoekkan

dalam boe-

koe,

Pres,: Apa Toean menerima tanda
penerimaan dari terdakwa ?
Saksi : Ja.
- Pres.: Apa Toean menjetor oeang
itoe sendiri ?

Saksi. Tidak,

ari memberi oaang gadjoemlah

— Terdakwa moelai lagi poetar poetar kepada
Saksi
dengan keterangannja dan mentjoba
Hate oli kesnlabannja pada bekas| Pres,
djoeroe toelisnja Poespo, jg menoeroet wa kau

f 567,85

kliwon S.lemboe ?
tidak,
Terdakwa mengatakan,
djoega mengetahoei,

beri kesempatan oentoek memadjoekan

koerang dari 50 menit

terdakwa berbitjara sebagai pembola
oentoek diri seudiri. Didelam pembi
tjaraannja tampak merasa menjesal
dan tersedoe beberrpa kali.
Ia mengselangi

bah

Ricuw,

kerdja di
pjai anak

Raadskamer: tidak

tidak

Osepermen, dan mempoe|ta djoeapoen,
dan istri, dengan mengha

Ma

Sa

vau

Borneo,

lama

kemoedian

mis 12,30 sore dan
Ke

6 sore kantoorbus.

Bali Selatan

salahnja mendj-lankan penggelapan,
Kemis 22 Sept dengan Kim ,Wiemaka Hakim memberi kepoetoesan lewaal" boeat Palembang, Sum O dan
boekoeman 1 (satoe) tahoen lamanjs, W kuast. Tapanoeli, Ajeb, W afd, v.
dipotong dengan tempo tabanan (ki Borneo, Penang, Singapore, Siam, Br
8 boelan).
1
Indie, Ceylon, Afganistan. Iran, Irag,
Terdakwa meninggalkan roeangan Turkye, B-lkan Egypte, Europa dan

telah 20 tahoen be|dergan

ASN Pa

Wosterafidliug

Suwatra's Ovetkust, Tapanoeli dan Atjeh dengan ms. ,Iadrapuera".
i
baik dan | pena
i
jang tidak
rap sikap
Pengambilan pingh-bisan
soerat
hanan di Pelpolisi (21 bari) daa pen soerat sanget. djam 8 30 pagi coerat
djagaan spesial selama & boelau di soerat biasa (kantoorbus) 930 pagi.
roemah tahanan. hendaknja tjnekoep
lah sebagai hoekoeman, Penoedoebau
Ke negeri Belanda
pennedoehan itne adalah hasil dari
Kemis 22 Sept dengan Knilun boeat
iri hati dan nodaan, demikianlah pea dan Den Passer | Bali SelaSoerabai
noetoeran pleiter,
tan). Pengambilan pengbabisan aanget
Djam 12.20 Sidang mengadakan stukken Rebo 6 sore hulpbussen, Ke-

diboeka kembali dengan memberi poe
Pada djam 11.30 selesa'lah dengan toesan, oleh karena terdakwa terang
keterangan saksi saksi. Terdakwa di

pleidooi. Tidak

Pree, Taboekah engkau berangkali
keperloean sendiri, se waktoe terdakwa pada boelan Dijsnne

— pakai oentoek
masa mendjodi wedana Bitang-batang

Besloten dan open
bare
Zittingen

ioi menerangkan
kl. bahwa
kliwon
kliwon merjetor fonds tjarik kepadanja

Saksi. Setelah dipikir dan ditimbang
:
Pres, Apakah begitoe ? Dan berapa kl, December 1932. :
Saksi: Tidak, agent jang menjetorlama adapja kontrol matjam itoe ?| Pres, Tahoekah kau berapa cpueha
mers jang bekerdja
di Salemboe ?Inja.
| Terd. 2 atsu 3 djam.

Pres, Aoi k:u manerima oeang se

Agenda,

djarang terdapat dari banjak pemoeda
seperti almarhoew dari giatnja beker

djaditsuladan

dan Minggoe pagi, 23—

'Minggoe malam Senen 25—26 Sep
tember 1938 bertempat di Karetweg
v0, 44 Tanah Abang.

dhirin mendo'akan kepada almarhoem,
kemoedian t, Ali Harharah ketoea dari
menerima cngkns reclasseering?
A.N.
B:tawi berpidato dengan menje
Baksi: Dari Woedana.
boetkan
djisa2almarhorm jing mana
Pres.: Apakah semoea ongkos reclas
Saksi: Ja.
Saksi ke 5 madjne kedepan Poespo

Minggoe

24—25 dan 25 September 1938, ber

tewpat di Karetweg no, 44T Avang.
“V. Rapat Oemoemkeli,

semoea

seeriog dibajarpja ?

Cim.

at dan Disewm'at pagi, 22 22/23 dan
23 Sept '38 bertempait di Karetweg no
44Tanah Abang.

Bekas wedana Arosba

JaJd.

Abang.

ll, Rapat-rapat tertoetsep
Kemis pagi, Kewis malam Djaem'

Soemenep-affaire moelai diperiksa

3:

Oe-

malam Kemis tgl. 21/22 Sep
938 bertempat di Karetweg

Soetji Moehammad

embar

Djaksa:

Rapat

1 Resepsi,
2 Peringatan Hari Mi'radj Nabi jang

beratkan pada saja, dahoeloe saja tenjoentoek mementingkan dan memadjue
kan kebnedajaan asli Soenda dengan
toenja tidak mengakoe.
Saksi ke lil dipinggilnja bernama uama ,B bilintik Ncangan Kasoekaan”
And. Malik Nitikoesmemo, djoeroe toe|jang dengan singkat ,Binekas".
Tervjata perhimpoenan itoe makin
Ls ass-wedana dari Taadjoengboemi,
berkembang
dan kini perhatian nam
reg Bingkalan, da hoeloe djoega beker
pak makin besar, ditilik dengan me
ija di Sapoedi.
Ia menerangkan,
bahwa
wedana ug-liruja anggsuta anggsuta baroe.
Keboedajaun jg telah dipentingkan
(terd)
4
atau
f
509
mengawbilnja
da
TA YA Man aa
bermwatjam matjam antara laia lain:
terhoekoem I taho
ri
f
sods-tjarik,
osutoek
membersibkan
en
osang belaat'ng kliwoa Salemboe, dan Ketjapi orkest dengan zingeresoja,
es:
oeang itoe oleh terd dipakainja seba Ibivg Soenda, Tsoneci, Pentja (Tjikagai voorsehot kepada opnemers. Djoem long Tjiandjoer) evz. Ssesoenan pe
Pa Pewmbantoe Kila toelis Ki Gotik: keterangan terdakwa pernah kekoera- lab oeang itoe distort pada bulpont ugoeroes seperti dibawah ini:
:
Teean tocan Mamad selakoe kstoen,
pgan f 300.
vanger di Sepoedi,
penoelis, Kartasasmita, benda
Pres. Mengaspkah kau dahoeloe di
Pres. Djadi apakah terdakwa mem Hidajatl
mengakue?
o,
(Jabja) selakoe leider
Widjaja
Soemenep|v
?|bari.
belasting
ocang
dari
Landraad
opvemer
bujar
|. Rebo 14 8ept,
dari ketjapi orkest, Dj»jadisastra dav
moelai dengan pemerikeaan pengge
Terd. Ssja dipaksa oentoek meSaksi. Ja.
:
5
3
“lepan dan pemalsoean soerat goerat ngakoe,
Pres Apakah kliwon Salemboe pa Abd Azz pewbantoe,
Sebagai adv ur
diangkat
t Moe
“oleh bekas wedana Aroebeja Ireg.| Pres. Sispa j ng menerima oeang da boelan Januari pergi ke S.poedi?
Bangkalan). Terdakwa Mas Tajpiloeang itoe uari klwov ?
Saksi. Tidak, itos moestehil tak da moe Moh Sj.fei,
B.gi toean toean jang inginkan
Sueriosoegondo ditoenueh: mengeel Terd. Dj»eroe toelis Poespo.
pat perahoe berlajar.
bahwa
tasi,
pads
aj-ken
takan
dipertj
beladjar
ngibing er z tisptiap malam
menga
jarg
oeang,
Kau
lapkan
—
' Pres,
Kepada saksi iui djoega ditanjakan
Saptoe diadaken cursusnja. Siapa jg
| nja dabnja. Toedoehan menerangkan Poespo perash menggelapkan oeaug, oama nama opnemer.
penggelapan pada tahoen 1933 bing mengapskah ksu masih pertjaja pudo
Pres. Apakah ada diantaravja berjakan berhoeboengan dengan p-rkoew
pvelan teb pada adres: t Hidajat,
ga 1936, waktoe terdakwa djadi welsja? Mengapa kau masih mevjoeroeg nama M'kat?
G Tengah Nv184/2 O Bat—0.
dana Sapoedi dan Bitang batang (Suelia menerima oeang dari kl.wou ?
Saksi. Tidak,
menep) bingga berdjoemlah f 801 dau|
Dalam pertanjaun ini terdakwa tidak
Dipanggiloja kembali saksi 3sekdin
5 dan ditanjakan apakah ia mengetahoei
f900. Osang osang itoe kendaran dapat mewberi djs waban.
tjarik dimana terdakwa mendjadi be| Pres, Tidak tjoekoep kau sebagai penjetoran f 500 oleh terdakwa kepa
Inna-lillahi
wa-inna jleihi
heerdervja,
:
wedana, masih memakai osang gve- da bulponivarger di Sapoedi, saksi
radj' oen !
| Permoelaan terdakwa mengakoe se permen,
mendjawab tidak mengetahoei
sama
Pada malam Minggoe tgl 17/18 9 38
bagian dan menerangkan sebagai be “ Terd. Tidak, saja mempoenjai banjak sekali tentang ini,
djim
8
telah
poelang
kerabwa: boetang (terd. menjeboet hoetang bue
3
rikoet:
L indjoetnja President menanja pada
700)
f
hoa
Tiong
a
terdakwa apakah jang hendak didja-|toellah toean Soebaimi, seorang pe
| Pada boelan Djanoeari, dimana saja tangnja seperti kepad
moeda
dan
gslah satoe lid bestuur
“ koerang
lebih 1 boelan di Supoedi. Lebih landjoet terdakwa menerangkan. waboja dalam pertanjaan isi.
kwa
.Annadil--lami"
terda
oleh
jg
.
oearg
a
semoe
djika
memba
haroes
Salemboe
Terdakwa
memb.lang
djoemlah
se
"
Pa diroemahpja di Gg
Kliwon dari
banjak f 567.50 diberikan kepada Trate dari penjakit sesak napas, Aljar (259 oeang reclasseering boeat digelapkan betoel betoel dipasai, tentoe
marboem terkenal sangat scticf dalam
mantri oekver. Dari pandoedoek be nja tidak akan mempoenjsi boetang. kliwon,
perkoempoelan Islam.
loem dapat ditagih, dan saja mempor Terdakwa meneroeskan keterangannja
Pres, Apakah djoeroe toelis djoega memadjoekan
dan
selama
bidoepnja
dan selama
ia.
niji
membe
ja
cbefu
da
itoe
bahwa
mantri
membajar
mempers
ksikan?
kliwon
— 8tel
mem
berdirinja
Aunadil-Islami
6 tahoen
kwa
terda
Pres.
njaan
ri oeang belasting. Kliwon itoe setoej Atas perta
Terd. Tidak.
lamanja, belisulah ada satoe tenaga
semoea di
anak
4
ai
oenj
menp
b
dj.wa
| djoe dengan
saja.
Sebagai saksi ke 4 dipanggilnja jang giat dengan tidak engens) tja
t
Gg:
Hg
eng
osmoer, jang doea anak asgka
Rana
Te
Siepa
betoel
nja
jang
i
haroe
s|albaswah
ec, Bsrapa taboen kau mendjabat
Pres :
Hasroen. Ia menerargkan pada tahoen pai dalam mempropagandakan Islam
mewbajar osang reclasseering pekerdjaau negeri?
1932 mendjadi opnemer di Salemboe. Kemaren bari minggoe djam 10 pagi,
Haeta
en
almarboem telah diasoeng
Landjoetnja saksi menerangkan telah djenezah
Terd. Kira kira 20 tahoen.
| Terdakwa: Rakjat. Ban
an
|
menerima osavg f 270 dari terdakwa, kan ke koeboer kampoeng Goesti de
Sebagai saksi pertima diparggilnja sebagai kekoeraoganiji dari ongkos ngan di antarkan oleh koerang lebib
res: — Mengapakah djoemlah itoe ti Soekdin
, djoeroe toelis wedana Sapoedi. reclusseering, dan oeang ini dibagi 150 orang dari leden Aondil-Islami
dak ditagih pada rakjat?
Setelah diadakan pertanjaan seperti dengan teman temannja,
dari bilangan kota, Weltevreden dan
g Terdakwa: Tidak papat, sebab moesim biasa
maka saksi memberi keterangan
Press
Dari
siapa
ksu
lebih
dahoeloe
Tng. Priok.
1
mengetam baroe babis,
seperti dibawah ,
terima
voorcchot
?
|
Pres:
Siapakah jg membajar ocang
Setelah-selesai coepatjara pengoeboe
Saksi Dari Wedana jang dahoeloe, ran setjara soenvah Rasoeloell:h dereclasseering
pada opnemers? — Pada permoelaan tahoen 1933 djnem
Prata'ykrama,
| Terd kwa, Kliwon, djika ia pandai lah oeang f 250 baroes dibajar kepa R. 1 res,
Adakah diantara kamoe opne pgan tidak mewbatja talgin, t. Pa' Tro
eerirg
r
, dan
da opneme boeat reclase
menagibnja.
dji wskil ,Annadil Islami“ Tg Priok
mer bernama Miskat ?
berbitjara dengan mengharap pada ha
oleh karena pendoecdoek poelsu Sa

didepan pengad

dan

1.

no. 44 Taneh

Irdonesiers

jang senantiasa

ke

Rebo
tember

lebih dahoe|di Gang TengahB O.—terbentoek satoe

ini akan

F

Konggeres , Pergerakan
Penjadar" ke 1

“ Saksi, Tidak, saja tidak tahoe sama
sekali,

'Sapoedi?

WM.

AA

AN

Pam baka

Denik

NP

mengoetjap

sepatah

ka

Aa

Gasa

SAM

O

Gbu

ala

Amerika,

Pengambilan

penghabisan

aanget, stukken Kemis 8,30 pagi dan
kantoorbus 8,45 pagi.

Tg

1

PT AL

N

A
|
L

SOERAKARTA.
Vergadering

P. P.S.

Pen'ipoe dengan mengidarkan
lijss derma

di Solo.

ngan, malahan consul P4 A di Pekalo
ogan toeroet djoega hadlir dan toeroet

pidato. Setelah diroendinvgkan

00000000

S. T. Sjamsoeddin

masak

masak, maka P4A diberdirikan
Dgan voorloopig pengoeroes:
TR
Poerwusoedirdjo — ketoea,

de

Batik-handel
—
Djokjakarta
00000000:51000000001100000000I
SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA

T, Wahad — Penoelis.

T, Pveijviisoemo— bendahari, dan
beberapa orang penbantoe lagi. seka
rang sedang disvesabakan soepaja pim

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

pinan teroetawa pimpinan barian di
tangannja pihak perempoean.—B »eat

Teroetama keloearan DJOKJA & SOLO.
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh

Pada hari Selasa ini politie di Kar sementara ini sosdah ditjatat ada 31
Pada malam Rebo jl. ini , Perbimtasoera
Solo telah dapat menaban se orang jang mendjadi anggotanja,—
poeoan Penggawsi Spoor” tjabang Soerakarta telah mengadakan leden-ver- orang pemoeda jang berkeliling me- Selamat berdiri.—
gadering, bertewpat diroemabnja R. ngidarkan lij:t dibeberapa sekolahan,
F.towedatrij 1.—
Soebandi di Tegalredjo 8olo, jang di jang maksoeanja boeat minta derma
Dari fees:jubilieum disini soedak di
koendjoengi oleh semoea anggotanja. goena perhimpoenan P. M. 1. di Sema
berma'jam mutjam pertandi
karena ada
toean toean adakan
Djam 9 sore vergadering diboeka rang. Oleh
ugan, baik bagi anak auak, dan orang
goeroe
jang
tidak
pertjsja,
laloe
dise
oleh R Wijoto sebagai voorzitter selewasa.— Djaloon aloon diadakan ba
perti biasa, dengan disertai pidato rahkan kepada politie. Sekarang pe
lapan
lari, lampion, doker dan sepe
pemboeka'an jang agak pandjang oen- moeda itos masih ditahan oleh polida
jang
dibiasi, adoe lajangao, dan
toek menerangkan keadaannja perhim tie di Kartasoera,

kita,

B, K.P.H Praboewinoto ,toemboek
oesia 6 windhos. Bveat merajakan itoe,
sorenja diadakan keramaian dengan
djoggi dan gending Djswa bikinan
uja Prins itoe sendiri, Beliau ada

donesia jang sangat populair dan ber poetranja Sri Soenan IX dan soedara
pengaroeh besar itoe. Pidato ini sa- moeda dari Sri Soenan jang sekarang
hatikan

oleh

dan soenggoeh

diper

anggota centoek madjoekan beberapa
pertanjaan, teroetamu tentang kedoe
doekannja pegawai kereta api, jang
semoea didjawab oleh voorsitter dengan memosaskan, maka djam 12,30
tengah malam vergadering ditoetoep

dengan selamat,
Kampyuur
Pada

KBI

di Solo

hari Selasa sore 13 —14

,Kepandoean

Sept

Bangsa Iudonesia“

tjabang Soerakarta

telah

mengadakan

kampvuur, bertempat ditanah lapavg
di Mangkoeboemen Solo, jg selainnja
dihadliri oleh pemoeda-pemoeda ang
gotanja sendiri,

djoega “ikoendjoengi

oleh wakilaja semoea

padvindery

di

Solo dan JM,
Djam 6 sore kampvuur dimoelaikan
dengan diboeka oleh R Soemitro seba
gai voorszitter, jang menerangkan per

loenja kampvuur ini oentoek. memperingati hari bardirinja K B I jang
hipgga kini telah beroesia 8 tahoen.
Laloe R. Soetrasno dipersilahkan

berpidato, oentoek menerangkan riwa
jatnja K BI, dari sebeloem berdiri
dan hingga
las. Laloe

sekarang ini sampai djediadadakan
penjerahan

vaandel jang dapat oleh K BI Soera
karta ketika jamboree di Madioen. Pe
lantikan pandoe- moeda dan pandoepoetri dilakoekan dengan oepatjara

Setelah diadakan pertoendjsekan ke
pandaian dari beberapa -padvinders
(sters) jang soenggoeh menggembira
kan, maka-djzm 8 sore kampvuur dibi
kin boebaran dengan selamat,
Parade
Pada

menahormati Kolonel van'
Kesteren
hari Senen pagi 12 September

ini dialoon aloon dimoeka Poera Mang
koenagaran
telah
diadakan
parade
ketjil dari garnizsen dan Legioeo, di
bawah comwmandonja luitenant kolonel

L, van

toelis pemb. M.

semoea jang berhadlir.

Agenda jang penghabisan (rondvraag) dipergoenakan oleh beberapa

ini

ini

Rekum

-boeat

menghormati

Kolonel Van Kesteren di Magelang
jang tidak lama lagi akan berhenti
dari dienst dan pergi ke Holland. Se

soedahnja boebaran laloe berkoempoel
disocieteit Harmonie,
:
Conferentie

Pada hari Selasa pagi 13 Sept. iui
dipendoponja K. R. T. Kartonagoro
regent B.B, kota Soerakarta

| Kasoena

:

PEMALANG,

Pa

ual»

adalah

keramaian

namenrja

bagoes

dibagikan

pada

hari itoe

akan

goeroe
baroe. B:gi volks
oentoek mendirikan seboeah ,studie datangnja
scholen,
terboekti
bagi
goeroe goeroe
fonds", dan comite ini soedah mera»
tjaug azas dan toedjoean, jang sedikit jang baroe keloear dari volksonderwij
di
bari maksoed itoe akan dipaparkan di zorecursus sebagian besar soedah
moeka oemoem. Adapoen azas dav benoemd tinggal satoe doea sadja,—

perkoempoelan

terpenting:
Memberi sokongan:

itoe

jang

kearah pereco

nomiean dengan gratis kepada pemoe
da jang serendah rendahrja soedah
menamatkan
sekolah
Vervelgschool
dan sesamapja,

2. Beroepa wang contant kepada
pemueda kelosaran sekolah pertengs

ban jang akan mewperdalamkan pt
ogetaboeannja kearah pereconomiean
Boeat semantara perkoempoelan ini

Toean Sarino
»

Seejitno

Gaudasiswojo
ri, dan pembantoe
sastra, dau

candidaten

goeroe

asal dari

jang bakerdja di Volkschool semen

banjak

jang

suedah dibenoemd

» Bendaba
Tt, Santami

Pranjoto.

»POMER djoega berdiri
Pada malam Selasa jang laloe disi
ni soedah dilangsoengkan poela pe»
dirian tjabang POMER, dengan me
ngambil tempat digedong Taman Sis-

reka itoe dibenoemd

divervolgschool

Vergadering PNS
PNS. tjabang Pemalang soedah me
ogadakan vergaderingnja bertempat

lirsemabrja toean Hardjasoetjipto, jg

lingkan tetapi jang sangat menarik
semangat vergadering jalah minta
litjaboetnja overdrscht onderwij3 pa
da RR“ jing ternjata dipandang da
ri semoea djoeroesan tidak dan beloem
kelihatan baikaja —

pengoeroes

terdiri dari,

T, Gondosiswojo—ketoea,
T. W. Soedarsana—wakil ketoea.
T. Wamid—Peneoelis.
T. Sbedij ir—bendahari, dan 3 orang
pembantoe lagi,
Dikabarkan lebih landjoet bahwa
tjab. Pomer baroe ini akan mengada
kan openbare vergadering, bertempat

digedong TS. dengan mengoendang
wakil central bestuur dari Djakarta,
dan menoeroet soeratnja jang akan
t. Mr. Santoso,

Diharap

diadakan conferentie

dar

pendoedoek di Pemalang

soeka memperhatiken, besok pada tg
25 Sept ”38 ini, berdoejoen-doejoen

datang digedong Taman-Siswa

Pema

lang.

mereka

hormat

—
9 ——

Taman

Siswa

Karanganjar,

xe TamanSiswaan,
dan
ki Soesanto,

Karanganjar

jang

oleh ki Soedarsana
hal wnion T, 8.

akan diadakan be

sok tahoen moeka oleh ki Soeratmana,
hal pendidikan anak perempoean oleh

uji

Soesanto,

pertanjaan

dan

laloe

-pertanjaan

jang

menerima

berhoe-

boengan dengan Taman Si-wa.
Rapat itoe dimoelai djam 8 malam,
ditoetoep djam 1! malam dengan
memoeaskan,
Conferentie
Pada

hari

Taman S swa Bagelen
malam

Minggoe

dav

Minggoe pagi jbl isi TS daerah Bigelen mengadakau

coufsrentie bertew

Tanjakanlah pada toko-toko Kitab dan Agent-Agent
(God en Zijne Schepselen 4 F 0.25)
f

Serdadoe ditangkap.
Terdjadi

pergoeletan

amatramai dengan pen
doedoek desa.
Pada
bari
.Kemis sore jang baroe
laloe, didesa Petemon daerah Gombong
ada terdjadi gegeran
antara pendoe
doek
desa disitoe dengan serdadoe
dari Gvmbong, dengan berkesoedahan
ada does orang serdadoe jang ditang

kap oleh pendoedoek desa

laloe dise

rsahkan dan
dibawa
kekawedanan
Gombong. Oentoeng pertempseran ini
tidak terdjadi terlalue djaoeb
hingga

beloem terdjadi pertoempahan darah
jang lebih hebat. Adapoeu doedoeknja
perkara seperti bibawah isi :

Pada

hari Kemis

sore

terseboet

itoe, Perdagangan

pagar pekarangan karena takoet kalah
hivgga ket:hoean pembesar: ja.

Tetapi ada doea orang j-ng sial, ka
rena dapat ditangkap oleh peudoeduek
desa dan laloe dibawa bersama sama
dengan orang banjak kekawedanan,
Sampai sekarang djslan djulan jang
mssoek kedesa itoe masih didjaga uleh

politie

soepaja tidak uda bosntoetoja

lagi jang tidak baik.
Kebaruja dari pebak pembesar sen
diri soedah diadakan peratueran jang
amat keras, soepaja serdudoe serdadoe
djangan sampai berboeat apa apa jg
dapat mexbveat tidak senengija pen
doedoek.
Politis
di Gombovg pven
mendapat tambah pekerkjaan, Muedah
moedahan dengan ketjerdikannja pe-

di hak politie terostama pembesar tangsi
bari tidak terd adi apa
dari dikemoedian

atas ada doea orang
serdadoe
Gombong
maroek
didesa
Petemon,
Sampai diroemah toean Kertoidjojo
taoe anak perempocannja Kertoidjujo

jang dpat memboeat tidak senangpja

itoe doea orang anak radja soedah ter
tarik, dan segera masoek dalam roemah Kertoidjojo, dan karena itoe Ia
loe terdjadi pertengkaran moeloet de
ngan tocan roemah, Kedoea orang ser

Pasar malam Tegal
mendapat
keroegian
Sebagaimana dikabarkan pada tg
:6 Aug bingga 10 Sept di Tegal di
adakan Pasar malam,
jang dioesaha

roepanja

sedikit

loemejan,

roepanja

dadoe itoe laloe pergi, tetepi tidak Ja
hal jang berhoeboeng dengan Rapat ma datang lagi 6 orang, Kertoidjojo
ngan keterangan
terpost bezorging,
penerimaan dan pemberian aangetee hasil boemi, teroetama padi ada di B-sar oemoem jang akan diadakan be roepanja soedah mengerti bahaja apa
tangan bangsa Tionghoa. Moedah moe sok tanggal 16 sampai 22 November jang akan datang, dengan segera koem
kende stukken di
dahan POMER bisa merobah keada 38 di Mataram, jaitoe hal voorstel poelkan tetangganja.
Batavia-Centrum
dari 8 pagi 10 an itoe.
Ketika 8 orang serdadoe itoe datang
voorstel, hal candidaat Madjelis Loe
Ba'avia-Stad
s3 Gate
boer dan lain lainnja. Jang menge kembali, dengan segera disamboet se
PPPPA. tidak ketinggalan
Tandjoeng Priok , 9 —
Il,
nai TS, daerah Bagelen sadja, membi bagaimana patoetnja, dan terdjadilah
Setelah berdesas desoes sementara tjarakan hal iostructie boeat daerah pertempoeran dan pergoslstan. Roepa
Bijkantoor di Molenvliet, Kramat,
Gondangdia, Menteng dan Mr. Cornelis waktoe maka achirnja moentjoel poela Bagelen, hal sokongan keloearga, dan nja serdadoe itoe soedah lebih doeloe
akan ditoetoep. Aangeteekende stukken perkoempoelan itoe, jang sebetoelnja lezing hel pereconomian dari toean diatoer. karena disebelah oetara dari
jang da dikantor kantor itoe dapat djoega harces hidoep dengan kokob Tuumar ketoea Madjelis Daerah di dega itoe, soedah bersedia Ik 20 orang
di Pemalang, sebab banjak kedjadian Poerworedjo dan oetoesan dari tjabang dan setelah mendengarkan sgoeara ra
diterima di Hoofdkantoor,
jang
djika sekiranja P4. A ada akan Koetowinangoen, Maksoednja kedoea mai dalam desa itoe dengan segera me
Pengiriman
post diatoer sebagai
tidak terdjadi poela, Rapat pendirian lez'vg itoe oesaha dalam hal memper njerboe masoek kedesa itoe, Tetapi
"hari biasa,
Hanja akan diadakan satoe kali pada tempo hari soedah dilangsoeng baiki sosal edonomie soepsja kedoe oentoenglah, sebeloem pertempoeran
kan digedong MD, di Sirandoe, jang doekan TS. dapat sentosa, dengan dja itoe terdjadi terlaloe djaoeh, politie
postbestelling, pada djam 2 sore.
Loket penerimaan tilgram di Hoofd mendapat koendjoengan memoeaskan, lan mendirikan badan balan coopera dan pembesar militair dari Gombong
postkantoor Batavia Centrum akau sajang sedikit kaoem isteri tidak be tie atuu lainnja diloear TS. soepaja soedah datang, karena itoe, beberapa
sar djoemlahnja.— Jang hadlir antara badan badan itoe dapat mengadakan serdadoe itoe segera mengambil lang
diboeka pada djam 7—8 pagi.
—D—
kah seriboe dengan meneroes pagarlain lain dari P4 A.Tegal dan Pekalo sokongan kepada T, S,
ditangan

dengan

KEBOEMEN

Pembantoe menoells:
wa Pemalang, dengan mendapat koen
Pada hari malam Djoem'at
jg baroe
djuengan jang loemajan. Dipoetoeskan lsloe ini. Taman Siswa Karangavjar
bahwa hadirin moefakat boeat di Pe mengadakan pertemosan bapa moerii,
malang didirikan perkoempoelan tsb: jang dikoendjeengi oleh 50 orang. Jg
Kenjataan soedah didapat 21 orang dibitjarakan bal riwajat T.S, dan hal
anggota, dan

pesanan

KIRIM

N

(Semarang dan Magelang), sedang boe
at candidaten di Pemalang soedah di
tanjakan maoe dan tidakrja djika me

mendapat koendjoengan banjak ang
gotanja,— Jang
dibitjarakan teroets
ma jing berhoeboengan dengan cong
sebagai ketoea. | res PNJ jang akan datang.
Beberapa voorstellen soedah diroen
»
Penoelis

dipimpin oleh,.
»

B:igi

NS

tara

1. Beroepa pimpinan

DI

PERTJOEMA.

Pergoeroean madjoe sedikit
Kiranja malaise moelai menjingkir,
dan moedah-moedahan memang begi
toe, Ini bisa kelihatan dalam kemadjoe
an pergoeroean disini biar berdikit-

perkoempoelan Studieditambah poela goeroenja. Bagi seko
fonds ,Economie".
lah vervolg:chool, jaitoe di Wo iokro
Pembantoe K, menoelis:
mo, Ploetan, Mei: jeevervolg:-cho: I, Ban
tarbolang,
Randoedopgkal, Boeat seka
Pada beberapa hari jang laloe di
sini soedah dibentoek seboeah comite lian itoe sekarang masih menoenggoe

toedjoean

PR'JSCOURANT

Menoenggoe

prij3.—

pat digedoeng Taman Siswa Karanganjar, Jaag datang dari TS PoerwuTertarik dengan pendirian perkoem redjo pamong 5 orang dau wakil tja
poelan economie ini, maka kiranja ki bang seorang. Dari TS Koetowira
ta perlos menjampaikan selamat ber ongoen pamong 3 crang dan wakil tja
Postd'enst pada 22 September
diri dan menjatakan bahwa bagi pen bang seorang, Dari TS Keboemen pa
dordoek
perkoempoelan jg sematjam mong 3 orang dan wakil tjabang seo
Kemis 22 September j.a.d. (Mi'itoe
jang
actief ada sangat penting rang. Dari TS Karavgavjar pamong
radj Kg. Nabi Moehammad) loket lo
sekali.
Pendoedoek
Pemalang hampir 6 orang dan beberapa orang wakil
ket post hanja diboeka oentoek pen
100
pCt
kaoem
tani,
sawahnja dita tjabang dan orang toea moerid,
djoealan post dan zegel waarden, pe
ngan
rentenier,
kaoem
boeroeh
banjaik
Jang dibitjarakan diantaranja hal
nerimaan dari dienststukken biasa de

nan) telah

MINTALAH

kerama'

di Pemalang, bagi siapa jang op-

dikit. Beberapa sekolah, sebab moerid
oja bertambah oleh jang wadjib haroes

Berdiri

datang

Prijaji B. B.

Pa

og

bali,

jaitoe wedstiij! poto,

Opuame

alau

ma

pandjang

an

rembours

WAS NA

ngat

jad

dengan

1

Io

kepada

LA

Kebangsa'an

mengabarkan

diatoer

oeang loean kirim lebih doeloe.
Barang-barang jang tak di setoedjoei bo
leh di toekar atau ocangtoean di kirim kem-

Y

wajatnja penoentoen

Orang

bahwa hari Selasa 20 Sept. ini Prins

selamanja

diada

Nuyea

oeang kas tjabang jang semoeanja di
terima baik oleh vergadering.
Lseloa anggota pengoerses R. Soe
wardi dipersilahkan tentang wsfatnja
dr, R. Soetomo dan menerangkan ri-

Prins

Praboewinoto

laoet

TN A

keadaanrja

Hari Toemboek

Dipesisir

kan perlombaan peraboe, dan meman
djat poe'jing Ssmoea sesoedah sele
sai dau p ij ja soedah dibagi Tinggal
sekarang jg haroes menoenggoe tg 18

5

mangat kepada semoea jang berbadlir.
Secretaris laloe membatja notulen
dari vergadering jang doeloe dan pev
ningmeester menerangkan

sebagainja
—

se-

Pa

membangoenkan

f 3.—sampai harga f 10.—perlembar: Atoer

lah perljobaan pada adres kita ini, pesanlah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman

P

sebagai

INDONESIA
dengan saudagar-saudagar
batik atau Toko-toko batik atau bocat Toean
tocan kaperloean sendiri.
Kain pandjang Saroeng moelai harga
— perkodi.
f15 — sampai 150.
Kain- pandjang haloesan moelai. harga

L

poenan,

LLLOLLLERLLLLOLLOLL KI

apa lagi jang dapat

meroegikan

atau

hati pendoedoek.

kan oleh Cbuog Hua ke enam kalinja,
Walaupsen oedara pada tiap tiap ma

lam selama keramaian ada baik sekali,
4tetapi Pasar Malam achirnia mendapat

keroegian. Begitoe pocla tahoen jang

silam.

Dengan

adanja

keroegian

ini,

maka soedah barang tentoe sekolah
sekolah dikota: ini tidak mendapat
bagian apaapa seperti dahoeloe kali,
ftoelis pembantoe

kita dari sana.

MOLENVLIET O, B0 BAT.C.
TELF. N9 52681.
W

Manda

|TN N

me ei

Ae2

semosa prijeji B.B, diseloeroeh regent
schap itoe, jang selainnja dihadliri
oleh regent dan wedono dengan assistent-wedono
djsega oleh Europeesch bestuur. Dalam conferentie
Itoe jang perloe membitjarakan ten
tang masoeknja oeang padjek dan oe
roesan'politie.
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