NEKSEO AR A
3 Nu bana
PE
2
ME
IR

(DITERBITKAN OLBH |

Directeur-Hoofdredacteu:

j PEMANDANGAN

MM.
Redactie

TABRANI

telefoon

Administratie

No,

1440

Wi

telf. No,

1810

Wi.

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri

Laan

1938

Senen 26 September

Harga

srentahkan mobilisasi Tsj. Slowakia

Kadiman

lossenummer

Joegoslavia menetapi perdjan

20

jaog disiarkan oleh

Uuited Press

dari

Berlin 23

Luia dari pada itos praa kabar dari

L»aden

Uaited

Press dari

et
oleh

slavia kepada Hongaria, bahwa

slavia akan menetapi

pada itoe

Entente

pada

tanggal

23 Auguatus

Ra

Waktoe merampas

daerah

Tej Slowa

5
kia telah sampai
Perantjis segera menolong
Segala
kota
jang ada didaerah itoe
Tsj Slowakia
perhoeboengan telpon dengan losar negeri oleh Usited Press tadi, Poen
telah menerima pengoemoeman
dari
Oa ga ke Praig "ilak dibslahkan, Tjooma perhoebosangan jang dalam
Hevas dari Paris 23 Sept mewarta
Cierzija dengan pendjelasan, bahwa kan, bahwa premier Daladier dalam
egeri sadja jang diperkenankan.
“waktoe oentoek merampas daerah ta' pidatonja depan anggota-anggota par
loek
Tsj Slowakia
kini telah sampai |“ lement menerangkan sikap Perantjis,
'erentah mobilisasi Tsj Slowakia
jaitoe akan lekas menolong dengan
en
23
Sept
mengabarkan,
bahwa
wakil
Tej
Slo.
Uaited
|
Orang orang jang melorikan

n kepada koreeponden United Presstentang
diperentahkan itoe. Adapoen jang termasoek

pereni

:

tahoen dan oent

ineg se

orang

jang beroemoer

komoenis

pgantjam di Praag

Gerakan pasoekan didserah Elzss y 000

ja

melarikan

loenja

me

Siraatsburg 23

Press dari

United

. Sept mewartakan, bahwa disana telab

- United

serangan

Djerman,

Press dari

Nsey

B-

kabar

wakia ini

demikian, ngan loear.
jg

diri ke Polan dari daerah

ialah oentoek mentjari periin

manakala

mendjadi koerbannja sera

Kalau moesjawarah

di Godesberg

Pagal. s.d
Selandjoetnja ditambah

perkabarap,

23 Sapt.

Djawab Hitler akan lekas
disampaikan
Transocean dari Godesberg 23 Sept
mengabarkan,

bahwa

djawab Hitler

tindakan tindakan jang bersama sama,

Manahan
gagal.

meesjawarah di Godesberg

Keterangan Djerman Sudeet terhadap

gantinja Dr. Benesj.
|ada gerakan pasoekan besar besaran mewartakan, bahwa pemerintah Pe- sebentar sesoedah djam 4 sore telah
Transocean dari Berlin 23 Septem
rantjis
telah
memerintabkan
pada
madikirimkan
kepada
Onamberlain,
Ten
di
Poen
ja.
seloeroebn
E'zas
didaerah
golongan
adakan parit goena perang pada boekit lam kemarinnja, soepaja segala garni- tang isinja beloemlah diketahosi benar ber mewartakan, bahwa

pada kaki pegoenoengan zoen didaerah soengai Riju mevjedia
Vogezen dibelakang Straatsburg. Per kan oentoek mendjaga diri. Semoea
.loenja oentosk memberi pertolongan serdadoe hbaroes dalam pakaian dines
“kepada pasoekan pasoekan lainnja di jang lengkap dengan memakai djsega
'boekit dan

. Maginot-linie.

kedok

3

gas

ratjsen dibarisan- barisan

Poen beluem terang, kapan pertemoe
an Hutler—Onawmberlain nanti akan
terdjadi,
Sikap Joegorlavia hari datang
Neutrai
z

dekat scengai Rija itoe,
Transocega dari Belgradu 23 Sept.
Oentoek ini sewoea koeda koeda dan
mengabarkan,
bahwa dari fihak jang
aa
— banjak
gerobak gerobak pengangkoet telah
— Transocean dari Berlij : 23 Sept me disediakan,
Wartakan, bahwa berboeboeng dengan
Adsapoen persediaar2 ini ialah ber

20. Orang

pelari ke Djerman

pendoedoekan daerah Sudeet

Fiter Tsjecho

Slowakia

kian

oleh mi

menjebabkan

hoeboeng

dengan

ketakoetan

jang di

timboelkan oleh permintaan Hitler
lebib banjaknja orsng orang jang me soepaja pemerentah baroe di Praag ba
— larikan diri ke Djerman.
' roes meletakkan djabatannja. Permin
an
mewartak
DNB
landjoet
taan Hitler ini disebabkan karena pe
— Lebih
poela, babwa lebih dari 9 riboe orang mimpinpja dalam pemerentah baroe
| telah melaloci batas Djermwan pada tg ini ialsh djenderal Sirovy. jaitoe ta22 Sept antura djam 4 pagi dan 12 ngan kanan dr. Benesj jang telah me
malam harirja. Kutanja banjak orang letakkan djabatannja selakoe president
lagi akan kembali keroemahpja lagi. Tej Slowakia,
Tetapi karena keadaan jg baroe baroe
terdjadi, menjebabkan mereka lari lagi Poetoesnja moesjawarah di Godeaberg akan menggentirakan legi
keloear negerinja.
Havas dari Rome 23 Sept. mewar
Pertempoerzn Djerman Sudeet—
takan, bahwa poetoesoja pembitj:raan
3
Militer
:
Obamberlain— H tler itoe mewpoenjai
Sepandjang kata orang banjak per kesan seakan-akan semoea pembitjara
temposranpertempoeran jang hebat an akan poetoes dengan pasti. Moeng
antara orang orang Djerman Sudeet: kin djadi-akan lebih
gentinglah ke
dan militer Tsj Slowakia, ketika mi- adaannja,
liter tadi mentjegah orang orang jang |
Itali beloem melepaskan
hendak lari itoe,
Golongan

Djerman

Sudeet menjer-

Ioggeris

dalam

kapal

terbang

Cham

kembali

pada

berlain diberi instruksi soepaja berse

dia oentoek

Peperangan

Djerman Sudeet
telah memberikan
keterangannja jg diosmoemkan dalam

ssk.

di Djerman,

Adapoen

moeat

keterangan

pendapat

itoe ialah me

golongan

tadi, bah

wa penempatan djenderal
bagai ganti dr Benasj itoe

Sirovy se
adalah si

kep jang penghabisan

berlain

pandjang

terbang

oentoek lebih

kembali

kehotelnja,

siaran

Reuter

dari

maka se

Godes

berg, ia telah
berkata: , Tidaklah
orang bisa mengatakan dengan pasti,
bahwa keadaan sekarang ini gagal sa
wa sekali!“
Apa

Tsj Slo

doengan dari Polen, Hal demikian ini bahwa Perantjis dan Inggeris pastilab
akan sependapat tentang mengambil
- Isoedah doea hari lamanja.

Persiapan Perantjis mendjaga

00.

€

pasti Tej Slowakia,

Silezia kepoenjaan Tej Slowakia, Per

nah

ng

PR

dari pada

diri

poeu kabarnja banjak orang oravg

Dan perentah ini disiarkan dengan Gjalan radio kesemoea pendjoeroe.

Pemberontakan

ke

| Lain

sampai

pesial ialah orang orang diatas 40 tahoen.
KY

Persiapan Chamberlain akan kembali
ke Inggeris
Havas dari Londen 23 Sept mewar
takan, bahwa djoeroe djoeroe terbang

1938. Aitara poetoesan poetoesan da hari Saptoe djam 7,30 dari Keulen,
lam perdjandjian itoe, ialah bahwa bingga premier nanti bisa sampai di
Joegesla via tidak akan mempergoena- Londen pada waktoe makan lunch.
kan
sendjatanja menentang Hongaria,
Seteroesnja akan
diadakan sidang
disitoe,
2
kabinet jang terbatas, jang akan di
manakala petjab perang,
Demonstrasi Polen oentoek mereboet
Lebih landjost didjelaskan oleh hadiri djoega oleh Sir John Simon,
deerah
kalangan-kalangan politik, spa jang lord Hahfsx. Barangkali hari esokoja
Demonstrasi2 jang diadakan oleh dimaksoedkan oleh premier Stojadi- akan diadakan sidang jang lengkap.
Polen oentoek merampas daerah Silo- nowitej kepada gezant Hongaria itoe,
aa jang dibawah ta'loeknja Tsjecho ialah bahwa dengan itoe Joegoslavia
»Tidak gagal sama sekali!“ Kata
Slowakia, dilakoeskan di Rybnik dan akan
bersikap
neutral,
manakala
Cbamberlain
petjah perang antara Tsj Slowakia
Kett.
i
Ketika tg, 24 Sept. premier CUham
dan Hongaria.

“3 Sept. mb3agitakaa, bahwa kantor telpon mamberi tahoekan tidak adanja

9 jslah Orang

keras

poen banjak alat-alat perang dan pa
soekan lainnja jang dikirimkan ketem
pat itoe semendjak kemaren distation

Bept, kantor te pon memberi tahoekan, bahwa perhoeboengan telpon Berlin
— United Press di Prang dipoetoeskan. S1
1
Telpon Usited Pcess kelosar negeri psetoes djoega

barce baroe ini ada diadakan perte
moean antara Stojadinowits dan gezant

kini ada dibatas. Lain dari

telah ditjapai persetoedjocan dalam pembi'jaraan di Godesberg.
:
Katanja Wilson, Henderson dan Ribbentrop penghabisan pembitjaraan
itoe dengan oetjapan ,memoeaskan s ekali",
aa

h arap

Juegoapa jang telah
Didengar kabar, bahwa pasekan ta
di jang dipoesatkan didaerah Oieszija, ditetapkan dalam perdjandjian Kleine

0
Uritei Press dari Borlia 23 Sept, meugabarkan, bahwa sepandjang ka“langan-kalangan jang lajak dipertjaja dari fihak N z: di Bsrlin, kataoja

Manan:

bil tindakantindakan jg lebih

terhadap pemberontakan komoenis jg
lajak dipertjaja ada dikabarkan, bahwa mengantjam.
1

Waktoe goena itoe.

3 Moesiawsrah— Wilson—Henderson—Ribbentrop memoeaskan

' Perboeboengan telpon Berlin— United Press poetoes

komoenis jang

“Transocean dari Praag 23 Sept. me
ngabarkan, bahwa pemerintah Sirovy
telah memerentah oentoek
mengam

Hongaria jang ada di Bulgrado, iboe
berhoeboeng dengan situasi jg tidak kota Joegoslavia, Dalam pertemoean
mengizivkan
sentoek mempergvenakan itoe diterangkan oleh premier joreo

djian Entente Ketjil

cent

mengantjam

— Persiapan ) Perantjis makin digiatkan :
poetoes

10

panaskan lagi semangat Johan Huse
sampai pada poentjaknja dikalangan
rakjat Tej Slowakia (Johan Huss ini
adalah salah seorang jang terkenal da
lam sedjarah Tej Slowakia).

Pemberontakan

| Itali masih beloem

4 telef. WI, 2620

sebab pembitjaraan
dengan soerat?

Transccean dari Godesberg 23 Sept.
mengabarkan,
bahwa
pengiriman

soerat antara
Hiiler
dan premier
Chamberlain itoe ada sebabnja djoega,

Ialah,

bahwa

iogin menghendaki
jang djelas.

premier

roepa2vja

adanja

keterangan

Dan dengan inilah maka ia akan
dengan langsoeng mengadakan pem
bitjaraan dengan Londen dan Paris,
Lagi poela dengan ini ia bisa menang

goeng djawab atas

sikapnja

jang

ia

ambil, jang akan penting artinja tidak
sadja bagi keadaan politik di
Inggeris, melainkan djoega bagi peker

djaan bersama

dan

sama

antara

Londen

Paris,

Lain dari pada itoepoen dikabarkan
babwa dari hoofikwartier Chamberlain
diadakan bavjak sekali perhneboengan

dengan telpon ke White
den) d' Orsay (Paris).

Hall

(LLou-

Tiongkok- Djepang

Gerak Djepang oentoek mengepoeng
|:
Hankow
mendapat kemadjoean
Succes besar boeat Djepang
di Hupeh
Menoeroet berita Domei dari Tokio,
berita berita dari medan perang Hupeh menjatakan bahwa segala gerak
terdjang Djepang

didaerah

pegaenoe-

ngan diteroeskan dengan beroleh succes, jaitoe dibahagian Hupeh Timoer,
Pangshan

dirampas

Pada hari Sabtoe pagi beberapa
pengbarspannja
Sementara itoe diseloeroeh Rome de pasoekan pasoekan Djepang bergerak
ngan djalan penjiaran radio telah di sampai kesoeatos tempat8 km sebelah

Rampasan
tempat2 penting
Hsiapen dirampas djoega,
Sementara itoe beberapa pasoekan
Djepang melakoekan akei didaerah
sebelah selatan Yangizs, pada tanggal
25 September jbl. telah merampas
Hsiapen, sebelah barat Yangsin.
Sajap depan bergerak sampai disoea

parit sebelah

oetara dan selatan

Yu:

bang didaerah Chekiang Oetara,
Dengan bantocan pasoekan pasoe

kan darat, maka

pesawat pesawat

oe

dara dengan tjara besar besaran telah
melakoekan serangan kepada tempat-

tempat kedoedoekan Tionghoa ditepi

selatan dari soengai Tsientang,
Tidak lama antaranja
dilakoekan

penjerangan hebat lagi kepada Chinh

wachuki, satoe tempat
jang dianggap sebagai

letaknja pada

djalanan

kedoedoekan
koentji dan

kereta

api

|... boe post-douane
toe tempat jang djarakrja hanja 100 Chekiang-Kiangsi.
'Sepandjang perdjalanan kedjadian. oemoemkan, bahwa Itali masih beloem barat Iaoet Mushinkiang, laloe "ien kam, dari djalanan kereta api Uanton
kedjadian itoe golongan Djerman Su melepaskan pengharapannja melihat doedveki Pangshan,
Hankow,
Pengepoengan Hankow
deet masoek dalam post post douaue semoea peristiwa itoe, Itali masih ber
| di Lipka dan mengoesir pegawai-pe pengharapan, bahwa
semoea masih
Menoedjoe Hankow,
Sementara itoe gerak Djepang jang
Djepang merampes kedoedoekan

gawainja:

akan diselesaikan dengan

. Menioep djalan sepoer dengan Tg

letoesan

|

abarnja perhoeboengan djalan ke
api antara kota Djerman Z ttau
kota Tsj Slowakia Reichenberg
hari sorenja dekat batas telab
at diterbavgkan keoedara oleh Ie
asang.

djalan Jeon

n Djerman.

api itoo ke

djalan

da

Lain lain
Detacemen lagi teroes
barbaris ke Yangsin-Barat, satoe tem
Gerakan pasoekan Polen dekat batas pat penting dalam perdjalanan me
'Tsj Siowakia
noedjoe Hankow, Oleh karena merasa
Havas dari Olerzij 1 mengabarkan 23 bahwa moestahil bisa menangkis poe
Sept, bahwa sepanajang berita jang di koelan Djepang jang dahsjat itoe, ma
siarkan oleh kalangan kalangan jang ka passekan pasoekan Tionghoa jang
lajak dipertjeja, oepatjara penerimaan berpoesat di Yangsin pada tanggaljl.
pasoekan jang akan dilakoekan bari telah membakar kota Yangsin jang
Djoem'at pagi, setelah diadakan pela dilingkoengi dinding batoe, sehingga
djaran peladjarav, tidak djadi teroes, dibeberapa soedoet terbit laoetan api.

mai,

dimaksoed hendak mengepoeng Han
kcw mendapat kemadjoean berangsoer,
Tempat kedoedoskan Tionghoa jang

koenfji.

Sepandjang oedjar Domei dari To
kio, dinjatakan diterimanja berita-be
disebelah barat Juichang soedah
rita dari Shanghai jang mengatakan, kocat
djatoeh ketangan Djepang.
bahwa orang orang Djepang mslakoe
Oentoek merampas Yangsin, bagi
kan aksi baharoe di Obekiang.
orang
Djepang sekarang ini hanja
Pasoekan-pasoekan Djepang menje
rang tempat kedoedoekan pasoekan tinggal menoenggoe waktoe sadja.
pasoekan Tionghoa jg ada dibawah
pimpinan djenderal Liu Chien Hsu,

jang mempertempatkan

diri

diparit

San aa Ni
bapak
j3 Pk Sik

kena ag
bai DA Sid akan

EYE MP

hi

bin

ende

SE

Kedatangan Propagandisten

bal jang sekarang

mendjadi pembitjaraan.
Apakah dalam pilihan rahasia jang
diadaken dalam pertemoean fraksi
Boeroeh dan fraksi Parindra perasaan
golongan
masing masing tidak
toeroet bitjara, malah mwendjadi pedo
man? Siapa memoengkiri pengaroeh
golongan, seperti termaktoeb dalam
keterangan fraksi Parindra atas oesoel
nja ,pilihar rabasia“, teranglah de

ini kota
pada
akan datang.

tgl 1 October

berhoeboeng

Maka

mite penjamboetan

jang
|

sehingga

dengan ini Co

sedarg

tsb.
—— 953

Instituut

,Tjokronegaran”
Pada bari malam Minggoe, tg 24—

ri boenji

T, Thamrin memoengki

notulen atau

memoengkiri

erkataan diatas, baiklah, saksi kami

oehan, Kami akan minta mazf, sesoe
dah T, Tbamrin dengan kami mengoe

tjapkan soempah, Sendjata pengha
bisan oentoek mendjoendjoeng kebenaran|
2. Apakah

Tidak

artinja pertjakapan tadi?

lain

melainkan oesoel pemba

gian waktoe tadi dalem rapat pertama

tidak dianggap sebagai barang baram.
Seandainja haram dan t, Thamrin ber
maksoed baik, apakah perloenja ia
bertanja dan laloe memberi waktoe
oentoek berfikir ?
3. Dalam rapat kedoea dan ketiga
oesoel tsb soedah tidak ada jg mem

»tjakap“

dan

,selajaknja“.

Merekalah

jg bertanja doeloe: ,Siapakah kandi
dat groep Toean ?“ Sesoedah nama

bitjarakan, baik dari pihak Boeroeh
maoepoen dari Parindra, Dus dengan
sendirinja tidak ada jg memikirkan.
4, Keberanan kami: apakah
maksoed ketoea Fraksi Parindra de
moentjosl kembali, gedong itoe kosong,
ngan menerangkan dalam makloemat, pandang pada tempatinja mendjadi wa sedang diroemah Djajos, isteri dan
bahwa Parindra mengoesoelkan ,tem kil dalam gemeenteraad, T. Dahlan anak penipoe itoe tidak kelihatan lagi.
po wethouder tidak berbatas, peratoe mendapat nomer... 8 atau 9, diba Sehingga diwartakan penipoe itoe
Dalam
ran maha goena mendjaoehkan pem wah 1. Soetan Pamoentjak.
kombinssi dengan BKB Parindra ha beloem tertangkap.
bagian

waktoe seperti dimaksoed oleh

tentang hal ini hanja ,pembagian ke
oentsengan” jg mendjadi pedoman?

— Rapat pertemocan pertama memberi

gambar

lain (lihatangka

1) dari pada

boenji keterangan oesoel, jang tidak
ada seorang memerloekan membitjarakannja dalam rapat kedoea dan peng
habisan.

Dari seorang pemoeka,

soekar mengharapkan
petong potong !

kami

Parindra,

Bisa

masoek,

karena

poetoesan !

Karena fraksi Parindra merasa lebih
mengarti dari pada tjabangnja,
.» tentang hal ketjakapan dan keper
tjajaan, maka dalam rapat pertama T D

varslag jang di Abdullah diadjoekan sebagai kandi
dat wethouder. Pada penghabisannja

cell. Pemilihan Rahasia,
Dengan pemilihan seroepa ini fraksi

ditetapkan

vervangend

sebagai

W

kandidat

—$

"plaate-

dan (soedah tentoe!)

—

Kabar ,Penoeloeng Bahaja Kebaka
Batavia,

ran“

tcean

terseboet masoek kardidat dari BKB
Dan sebagai nomer berapa menoeroet

Bestuurvergadering

,Penoeloeng Ba

haja Kebakaran“ jang bersidang pa
da tgl, 291 ini boelan, dipimpin oleh

toean Khouw
moeliakan

Keng Tjiong

oleh

dan

K, T. Assistent Resi

dent W. J. van Hacften

disini

Sebab tidak mempoenjai soerat idzin
Seorang Tionghoa, Sien Boen Tjien
jang ternjata tidak mempoenjai peng
bidoepan jg tentoe poen tempat ting
galnja djadi berkeliaran kemana mana,

maka telah ditangkap oleh politie Se.nen, Kemoedian ia diserahkan pada
politie PID.
Ternjata bahwa ia tidak mempoe
pjai ongdjie f(soerat idzin boeat ting
gal dinegeri djadjahan), Mika berhoe
boeng dengan

itoe moengkin

ia akan

dikirimkan poelang ke Tiongkok.

sesoedah - tanggal

dan

djoegs

P BK

No, 56

perangko ini boeat por-

soedah

dibajar

terlebih

hoeloe masih tetap bisa lakoe
31 Desember

sampai

dengan
tambahan
toeslag,
dimana
penghasilan exira akan diberikan ke-

pada Koninklijke Nederlandsch
voor

Indi

|, Tetapkan
den 57.

Notulen

2. Terima perbaik kasboek PBK

—(@

Perangko perangko ini akan dikeloearkan dosa bagi, ja'ni perangko
17'/, sen dan 20 sen, jang akan didjoeal
masing masing 22'/, sen

itoe

dan

3

Ha

Th

Na

PA

NN et En ea aU kn
maha
Baba nak,

Nat

—O—

Korban kemelaratan hidoep
Disoengai Tjitaroem
Diberitakan, bahwa telah diangkoet

Soga

L

3

Na
Di
IA

c

dilakoekan oleh itoe kepala

Maa

rampok.

tan
Of Sma

Gemeenteraad Bogor
Siapa wethouderkita?

Orang roepanja tidak sabar lagi me
noenggos tentang poetoesan siapa jg
akan mendjadi wethouder di Gemeente

Bogor menggantikan

t. Moh Darsa.

kita mendengar

orang

ber-

pardi wakil Pasoendan, jang lain men
doega toean Mr. R. Samsoedin atau
toean dr Zshar dari Parindra. Nama
toean dr Marzoseki, ketoea Parindra
poen

sering

terdengar,

dan

orang roe

hidoep sebatang kara pendoedoek Te
lok Bango Tjikarang, tidak mempoe

njai sanak saudara lagi.
Hingga oesia jang soedah

itoe

ia ta“ dapat

mengharap

tinggi

bekerdja, hidoepnja

atas

kemosrahan

hati o-

rang-orang. Tetapi dapat dibajangkan
bahwa ia tidak tertentoe mendapat
akan belas kasihan itoe dan oentoek
menocetoep

riwajat

hidoep

nista

dan

melarat itoe, maka roepanja ia lantas
menterdjoenkan diri kedalam soengai
toe.
Boenggoeh tidak dapat dimengerti

djikalau

seekor anjjing di gedongan

masih dapat memakan potongan roti
jang harga 6 sen, tetapi pendoedoekdesa jang hanja tjoekoep oebi I sen
bagi menambal keletihan peroet hing
ga wafat.

Indonesia raja
nja melarat!
,

kaja, tetapi rakjat

—I—

Pater Borromaeus de Greeve
Menjamboeng
mandangan

pekabaran

O.F.M.
dari

jang termoeat hari Septue

Beliau dinegeri

Belanda

atau dalam

kalangan

telah lama

hari Saptoe malam
tama

oemoem.

Pada

kemarin telah per

kali bitjara di aula

Mr.

Pe

kesohor dari hal pendekar
bitjara,
ba baikpoen dari kalangan Katholiek

-

Sae

jaitoe oen

dari hal hal jang telah

panja menaroeh banjak pengharapan
ke roemah sakit Banjoeasih Poerwa dari beliau
karta majatnja seorang kake kake jg
Apa jg kita dengar?
didapatkan terhanjoet di Soengai Tji
Bisikan -disampaikan kepada kita,
taroem. Dalam pemeriksa'an tanda- bahwa Parindra akan memadjoekan
tanda penganiaja'an ta' didapati, ia candidaat toean Mr. R. Samsoedin,

H.B.S, Prin

Samsoedin.

Djika berita ini benar, kita barani
menetapkan bahwa toesn Mr Sam3oe
din akan terpilih. Paling sedikitnja
beliau akan mendapat 8 soeara dan
ini telah berarti meerderheid,

Apakah doegaan kita ini benaratau
tidak, sebentar malam dapat disaksi
kan sendiri digedoeng

koendjoengi

orang

jang di akan diterima dengan
pendoedoek Bogor.
— GG —
melihat ba

bitjaranja

sang

pendekar

bi

tjara itoe, Dan betoel betoel loear bia
sa keadaannja, sebab Pater Borromaeus
itoe telah beroemoer 63 tahoen, tetapi
dengan enakuja

gembira

oleh

sangat banjak, roe

pa roepanja mereka akan
gaimana

Gemeenteraad.

Djika wethoudersehap itoe djatoeh
kepada Mr, Samsoedin, kita pertjaja

ses Juliana di Waterlooplein

berbitjara dengan soe

wara jang keras, terang dan merdoe
jang lamanja satoe setengah djam. La

goe dan kalimat kalimat
loearkan sangat mengenai

jang dike
dan meng

Politie Tjempaka Poetih zetief dan
haroes di poedji.

Beloem selang berapa lama boedjang
t. Djassam di Rawamangoen nama Joe

soef Hanapiah

telah

meloloskan

Sesoedah

itoe

akan

mengoelilingi

tempat tempat di Tanah

Djawa, (M)

F2
BA

eka Eka

diri

dan menggondol barang barang, Atas
keactiefannja politie Tjempaka poetih
boedjang jang tidak djoedjoer itoe te

agoemkan. Lebih landjoet menoeroet lah di pegang batang lehernja
de Koerier nanti pada tanggal 29—9 barang barang jang di gondolnja
'38 hari Kemis malam akan bitjara akoe semoeanja sehingga tidak
di Maison Versteegh boeat oemoem, ojoesahkan kepada peperiksaannja
dan siapa sadja boleh mendengarnja. litie, akan tetapi barang barang

Laloe dimoelai lagi litie, Dan itoe bari djoega

ade

toek diperiksa

soedah

Boeah

pemilihan
Di

Dari

dan

di
me

po
itoe

di djoealnja,

—

Ku Te
dana
Lan Ah BEP aa Ibr

oleh toean Ass,

30 tanja: ,Siapa wethouder kita ?“
Jang seorang mendoega toean 8oesoerat

November 1938, djoega boeat
menjoerat kenegeri loearan.

(jm

minoem,

diambil

Kedoenghalang,

bisa lakoe sampai

Penangkapan sstoe kepala rampok

makan

telah

Sering

Oleh Warenbuis NV Tjioda di Pasar
Pemoeda Teknik
Pada hari Minggoe tg. 25 ini boelan,
Baroe 43, dengan bertempat digedong
Persatoean Pemoeda Teknik telah soedah ditangkap oleh mantri politie
nja sendiri akan dipertoendjoekkan
film Djepang dengan tjeritera , Three mengadakan pertemoean pada hari Sectie 3 Pasar Baroe, R, Tisnadjoeme
Weeks
Trip in Japan”. Pertoendjoekan Saptoe, tanggal 24 Sept '38 bertempat na dengan dibantoe oleh 2 mantri
lain (Raden Ardi dan Aman) dan reitoe akan langsoeng pada malam 26 di gedong P.R. Kramat 174.
Pertemoean dipimpin oleht Niman sersenja, seorang kepala rampok ber
Sept. moelai djam 7 sore.
sebagai ketoea persatoean dan dimoelai nama Djalil alias Doeloh. Penangkapan ini dilakoekan di Djembatan LiIk djam 8 malam,
Peringatan 10 tahoen.
Sesoedah pemboekaan, maka toean ma (Gang Trate) pada pk 12 siang,
V I J mengadakan Hoesni dipersilahkan menerangkan
Djalil alias Doeloh itoe, memang
perajaan.
agenda jang kedoea, tentang #zae dan soedah lama sekali ditjari oleh politie |
Bogor, sebab Djalil terseboet soedah
Pada malam Minggoe kemaren te Toedjoean PPT.
kesohor satoe kepala rampok jang oe
Kemoedian
t,
Hasim
Saoeni
lah dilangsoengkan perajaan VI)
loeng
dan pemboenoeh, jang selaloe
membitjarakan
tentang
tali
persaudara
oentoek memperingati oesia 10 tahoen
mendjadikannja
koerang aman di dae
an
didalam
PPT,
Agenda
keempat
ten
nja. Koendjoengan awat memoeaskan,
rah
Bogor
dan
Kedsenghalang. Ter
tang
PPT
dengan
sport
dibentangkan
Kabar lebih landjoet toenggoelah
tangkapnja
Djalil
alias Doeloh itoe,
oleh
tt,
Soebagijo
dan
Sarwaka.
besok dalaw Doenia Sport.
Didalam pose diadakan djamoean adalah satoe oentoeng besar bagi po
—

Djalil

Wedana

Luchtvaart

Luchtvaartfonds,

Semoea

me-

HANDEL Mi).

SCHLIEPER

N.V. cari

boeat keperloean Nederlandech Indicche

dengan harga
dan 25 san,

dapat

soedah

tjoekoep 10 tahoen oesianja.
Perangko perangko itoe boleh dibeli

Vereeniging

eta lha

Moerah

bisa

Atd“Kantoormachines

Dari 15 October sampai 31 October
1938 akan dikeloearkan poela perang
koloear biasa bagi memperingati ada

sche

orang

milikinja.” Moelai enam poeloeh
roepiah, demikian ketjil harganja.

1939

nja laloe lintas dioedara jang

hoeroefnja:

tiap

nja,

da

ddo. 24—9—'38, hal datangnja die
anggota Bestaur P BK jang lain lain beroemde redenaar Pater Borromaeus
nja, telah memoetoeskan:
de Greeve O.F'M,

pang).

boleh berdiam

njata

ten jang

di

Parindra bermaksoed mendapat orang, diterima oleh golongan golongan lain gian boelan Juli en Augustus 1938.
jang “dipandang tjskap dan soedah dari Raad,
3..a, Koebrakan Commissie P.B.K.
Katjakapan,
selajaknja, memang bagian Peramalan jang lama, jang ma
selajaknja mendjadi wetbouder". Ka
tjoema fraksi Parindra jarg mengerti sing masing soedah datang temponja
tanja!
1. Djoega dalam Raad pilihan ra arti kata kata itoe!
meletakan djabatan :
4. Membentoek satoe fraksi dengan
hasia dilakoekan, tidek sadja kalau
b. Angkat Commissie PKB. bagian
ada kandidat lebih dari satoe, tetapi golongan Parindra berarti menerima peramalan jang baroe:
djoega djika kandidat hanja seorang. tindak Fraksi ini, jang menjebabkan
Voorritter : Toeau Tjiam Kiem Hoat:,
poetoes. Kami tidak bisa
Boeat
orang jang tidak membosta pertalian
Leden: Toean toean Dr, E. H. van
toeli atas adanja perasaan golongan menerima, maka i:oe tidak sanggoep Oostrom Soede : Rd. Saeroen : Ku Khian
(groepsgeestJapalagi kalau tidak asiog “mengadakan fraksi satoe.
Seng dan Oey Evg Tian,
terhadap praktijk pembitjaraan sebe
4. Adakan perdjamoean makan oleh
Fraksi Barisan Boeroeh
loem diadakan stemming, akibat pami
PBK.
oentoek menghormatkan pada
Djakarta 25 September 1938,
lihan soedah bisa ditetapkan lebih
Toean Tjiam Kiem Hoat. le Secre
doeloe,
(Soerat kabar jang mengoemoemkan taris Penningmeester dan Voorzitter
Boekti hoekti tjoekoep, maka itoe Makloemat Parindra soekalah me- Peramalan dari 'PBK. ini, jang telah
berdosalah mereka jang membengkok ngostip).
dianoegerabkan 1 Bintang Kehorma
tan
dari Perak oleh Pemerentah
Agoeng dari ini Negeri, sementara
Toean toean Khow Keng Tjiong dan
, Three Weeks Trip in Japan"
Ku
Kian Sheng, masing2 diangkat
(Perdjalanan tiga sebagai Voorzitter dan Seeretaris dari
Uomite pesta itoe.
minggoe
di
Dje

Tidak

wa perangko

uja.

mereka disitoe meminta
Psiatangi
oentoek menoempang
nja
kami seboetkan, orang teutoe mengi belas kasihan
dan menjatakan
ra
sementa
diri
kan
ra — menilik isi makloematnja !— ke
at
berangk
ke Bandoeng
mereka
akan
toea rapat T, Thamrin akan mengoe
maka ter
hal,
Izin
dan
satoe
oentoek
raikan sarat sarat jg haroes dipenoebi
eng.
ap
dikampo
mereka
mengin
paksa
oleh wethouder, Sama sekali tidak.
meminta
itoe
pang
penoem
ian
Kemoed
Setelah kami
menjeboet nama, T.
|P indjam oecang f 12,50 jang segera
Thamrin Jaloe menjeboet doga nama. akan
dikembalikan
malah bersama
Boeroeh
Ketjakapan ! Seperti fraksi
a
f
setelah
2,50
ia dapat ambil
rentenj
'berisi mereka jg baroe mendengar kata
selnja
r
pust, Oentoek
postwis
dikanto
gemeenteraad !
ajaan
diminta
ini
ssepaja Djajoe
kepertj
kandidat
3 Dalam hal menetapkan
etinja.
soeka
mengiko
W. memang
ada perbedaan antara
Bsgitoelah oleh karena tertarik pada
doea fraksi itoe,
rente itoe Djajoe tidak kebeoeang
a. Fraksi Boeroeh terikat
oleh
postoesan organisasi, Fraksi Par ratan,
Di Laan Trivelli penoempang itoe
indra merdeka terhadap organisasi
masoek
kesalah satoe gedeng dan
b. Kemerdekaan tadi terlibat dengan
ehvja menoenggoe di
disoero
Djajoe
.
balnja Hadji Dahlaa Ketika tja
goe toenggos...
ditoeng
tetapi
loear,
bang Parindra dalam rapatrja mene
penipoe itoe ta”
djam
berdjam
hingga
tapkan anggauta anggautanja, jang di

ostoesan BKB, seteroesnja goena men roes mengadjoekan 5, djadi T D, Abdjaoehkan persangkaan, seolah olah dullah tidak bisa dimasoekkan oleh

Dalam mesin Portable kedoea
sifat terkandoeng dalamnja. Moedah dibawa, indah bentoeknja,

ditoetoep

October,

bertempat digedongnja dan dimoelai
ngan sengadja memberi gambaran Ik djam 8 malam,
palsoe, memberi didikan palsoe pada
Koendjoengan tjoekoep.
wp
rakjat jang bodoh dan moedah pertja
e baharoe.
a.
penipo
Akal
di')
bolehlah
jang menimbang, tjoema
Didiklah sidang ramai dengan kebe
tjatat, bahwa oesoel itoe timboel dari
Kiranja berhoeboeng dengan kea
' keinginan mentjari persetoedjoean an naran: golongan jang memoetoeskan, daan, poen adanja barisan kaoem pe
wolongan tergan
tara doea
golongan jg merasa sama sedang kekoeatan
makin nam
toeng
pada
djoemlah
soeara jang me Dganggoer jang terlihat
kandidat
bahwa
merasa
berharga dan
ja, dapat mempe
bandjirn
banjak
pak
njokongnja |!
masing masing sama tjakapnja!
lankan se
Karena terang djoemlah soeara go ngaroehi oentoek mendja dan poela
Haroeslah selandjoetnja ditjabaik
sosatoe jang koerang
tat pertanjaan ketoea rapat Toean longan Parindra lebih dari pada Bari dapat mevimboelkan terpoetarnja otak
san
B)»eroeh,
maka
dengan
teroes
te
Mohammad Hoesni Thammentjari oseang dengan djalan
boeat
|.rin pada wakil Boeroeb: ,Siapa jang rang BKB jang merasa samaber tidak halal dil, jang beloem tentoe
- mendapat bagian pertama: ini akan di harga menolak pilihan! Djalan ke mereka akan mempoenjai sifai2 ke
tetapkan dengan djalan oendian (lo- persetoedjoean tjoema loting.
ikan
2. Siapa dipandang tjakap dan sela djahatan itoe, Ini dapat diboekt jang
ting) atau dengan djalan poengoetan
orang
orang
ja
banjakn
dengan
soeara.Bagaimana pendapatan Toean?" jaknja mendjadi wethouder?
an
Hal ini beloem pernah dikoepas mendjadi korban penipoe. Demiki
Pertanjaan ini didjawab oleh wakil
merap
telah
Djajoe
bernama
seorang
BKB dengan: ,Berilah kami waktoe dalam rapat rapat dari doea Fraksi portkan pada pelitie Paal Merah, bah
oentoek memikirkan“,Dengan ini pem terseboet. Sebetoelnja kami mengha wa ia mendjadi korban penipoe oenbitjaraan tentang Wethouder dalam ra rap, koepasan ini akan diberikan oleh toek sedjoemlah oeang f 12,50.
pat pertama dihabisi. Lain lain bal be golongan jg merasa lebih faham atas
Djajoe telah kedatangan jg mengakoe
loem bisa diroendingkan, maka itoe arti wethouder sebagai fraksi Parindra seorang djongos pada gedongan di
jig sekarang bermain dengan kata kata
pertemoean laloe ditoetoep.
Trivelli, laki isteri serta anak
Laan
Seandainja

Bo»eat menjingkiri salah paham pa
toet kiranja dinjatakan sekali lagi, bah

hoen

telah

resepsi dan komperensi,

mengadakan

15

Meskipoen indah, kalau ta'koeat,
mendjadi pertjoema.
Meskipoen
koeat, kalauta'indah, koerang menariknja. Jang: sempoerna, indah
dan koeat haroes ada semoeanja.

ngan tjoekoepnja Seri Baginda Ratoe
memegang tepoek Keradjaan 40 ta:

Instituut

Cornelis

Mr,

nTjokronegaran“

ditoetoep

dahoeloe, pendjoealan
perangko perangko
peringatan,
berhoeboeng de

4

25 September "38 Pengoeroes

1130 rapat

“
.
Jubileum-Zegels
Seperti soedah diberitakan terlebih

giat beker

menjiapkan persediaan2 oentoek

dja

keperloean

djam

oleh ketoea.

ah

1. Dalam rapatpertemoean perta
mM a memang benar oetoesan Boeroeh
mengoesoeikan
bal itoe. Oesoel ini
dikemoekakan, sesoedah permintaan
memberikan kandidat Wethouder-ti
dak-terbatas-waktoe ditolaknja, Baik
boeroeknja oesoel tadi terserah pada

persatoean.

Ag BAD

dan 2

dalam

dengan

SB

bagi BarisanBoerseh
Th. Bagi Parindras".

kan arti jang sebenarnja dari ,,pemili
han rahasia“

PPT

Sesoedah so'al teknik dibitjarakan
rima pada tgl 24 Sept-ini bahwa pro maka hadlirin diberi kesempatan ber
pagandisten PIT itoe akan tiba di bitjara, Beberapa seroean dikemoekakan

Mar Pk

Beberapa hal jang dikemoekakan
dalam makloemat fraksi Parindra me
maksa
kami menjampaiksn ketera
ngan seperti di bawah pada sidang ra
mai.
I Soal
,Wethouder?
Th.

tangkan

Menoeroet telegram jang Comite te

Fraksi Parindra

makloemat

dan pembitjara t. Siregar memben

P. | T.

MAAN NAK

Fraksi

Samboetan

atas

Boeroeh

Sae

"tani pa:

nk,

N Na naa ann

T

emnan at

Ez

Pa en

Bandoeng

wethouders
Bandoeng,

dikawatkan

oleh

Aneta bahwa malam Saptoe jbl.
ini telah diadakan pemilihan wethouders.
Bocah pemilihan itoe seperti berikoet : jang mendjadi wethouders jalah

terpilih Atmadinata, Dessavagie
toean Ten Djin Tjong.
Tosan

Sapaoedin

dan

meninggal

doenia,

Hari
Minggoe Kemaren tg. 25
Sept, poekoel 11,30 siang toean Sapaocedin, sesoedah Ik. 3 minggoe ting
gal di OBZ. Salemba, karena sakit Typhus, telah meninggal doenia dan di

koeboer

dikoeboeran

keloearganja,

pendjahat oetama

poetra

sehabat

Karet

Kaoem

kenalannja

ter

dan poetri dari JOS.

-

an keroeh di Eropah

Gezant Tejecho Slowakia

Orang-orang jang lari makin banjak
el

Mengoendjoengikantor
oeroesanloear

-g

enesj membenoem menteriPress dari Berlin 24 Sept.

oentoek

dari Soember

dipertjaja isi memorandum Hitler kepada Praeg itoe ialah an
ag haroes memerintahkan soepaja pasoekan
Praag jang ada di

deet haroes ditarik kembali sebeloem 1 October, Penarikan paPraag itoe haroes begitoe roepa, hingga sebagai gantinja ditempat
pasoekan pasoexan Djerman sendiri.
CE Na
an

leh orang2 Djerman sedang tempat jg orangnja Djerman tjoema

diterima

diadakan

oleh 4

lau

& lillahi wa inna ill

lah memadjoekan

ab apa

Praag tidak
jg

akan terdjadi nantinja,

an setoedjoe dengan batas baroe
ari Berlin Reuter 24 Sept. mengabarkan,

intervioe.,

Aneta telah memperloekan melakoe

“malam didjalan raja Meester Cornelis,
imana terpjata, bahwa toean dan

bahwa “dari soember jang

jonja Van Eymeren sama sekali tidak |

Hitler

mempoenjai doegaan doegaan apa ge)

kepada

Praag

.rangan jang mendjadikan sebab merel909.000 orang dipersendjatakan
di
Pes
ika diserang itoe.
E33
batas Tsj Slowakia
— Doedoeknja perkara sebagai diba- - Transocean dari Praag 23 Sept me
:

rah :

Ie

RERA PS

IA

Iwartakan,

Sebagai adat kebiasaan vj
oean itoe kalau kembali ten

'koeatan

bahwa

didaerah

Ididjaga keras

m dari tempat dan:

segala

barisan

ke

batas Tsj Slowakis

oleh pasoekan. Menoe

roet taksiran orang jang dipersendjata

toean

ja)

24

mentjeritakan

hasil pembitja

batas Tsj Slowakia—Polen

ditoetoep

telpon dengan

loear

negeri

di

Mobilisasi

Idan djoega

dipentingkan

g| Perdjalanan

kereta api biasa diber

hentikan semata-mata, Poen
pengangkoetan alat alat dan

bahan dibelakangkan
pentingan militer,

dijoega
bahan

dari

ari | Chamberlain kepada Hitler itoe me
njvarik perbatian pendoedoek jang ber
islteriak:. Pembitjarsaan

antara

jos| Orang itoe lamarja 2 djam

kedoea

50 menit,

e Polonia kem dan boebarnja baroe djam 1.25 malam,
roepa roepanja ada harapan
ja dengan
djalan demikian jang
djoega.
:
endapat pertolongan dari:
'Pasoekan merdeka Djerman Sudeet
:

n van)

teriak , Anschluss"

(Jnited Press 23 Sept.

wartakan, bahwa

dari

pada -hari

Praag

itoe

"Idjoega pasoekan merdeka Djerman|
“ISudeet telah menjerboe kedalam dae
Asch dan berteriek ,Anschluss!"
Dari kerasnja tereakan-tereakan
itoe rab
|
Dan
serdadoe2 Tsjech jg memperta
naka dari djaoeh djaoeh bisa dide
hankan diri dari serboean ini kabargar, sehingga tidak lama antaranja nja ada jg mati 8 orang banjaknja.
sat banjak orang datang.

Inggeris mengenai
semoeanja

“laloe melenjapkan
Pn

ne

telah memerentahkan

bahwa ministerie Perantjis

an
- Memorandum

Hitler kepada

' Betoel dengan segera mereka dike
Ph
Chamberlain
jar oleh orang orang kampoeng jg | Reuter dari Berlin 23 September me
ndak

menolong, tetapi hing Iwartakan, bahwa Hitler

telah membe

8 kini beloem djoega tertangkapFe pen rikan memorandum kepada Chamber
hat pendjahat itoe.
lain, ketika mereka telah selesai me

telah memakloemkan akan adanja mo
bilisasi dan memanggil beberapa banjak reservisten bagi angkatan oedara

jaitoe

lasjkar

Dalam

sebagian

sadja,

:

Chamberlain selaloe memegang te
goeh kedamaian !
Reuter dari Koeningewinter 24 Sept

oentoek

memo-

angkatan laoet, oedara,

hari hari belakangan ini ba

Reuter 24 Sept. dari Londen me
pgabarkan, bahwa premier Daladier
akan menerima permintaan pemeren
tah

Inggeris

den lagi.

Sabtoe

Memorandum Hitler dimadjoekan
ke Praag

Sepandjang penjiaran Reuter dari
Londen 24 September memorandum
Hitler telah dikirimkan ke Praag.

orang dari pegawai dipanggil

DAN

ma

wa didalam kalangan kalangan politik
di Berlin, baik jang pessimistisch atau
poen jang optimistisch,
terdengarlah
berita, bahwa segenap ra'jat Djerman
itoe pada oemoemnja
meminta
dan
mengharap dengan sekoeat tenaganja

oentoek

datang

ke Lon

oesan loear negeri Inggeris de ge kapal kapal disediakan,

:Djawab Mussolini kepada
Te
an
Uiter

— United Press

oesoel

dari Padua 24 Sept

Imewartakan, bahwa dalarm pidato Mus

Tajecho

Slowakija

kini masih dilakoekan

itoe hingga

dengan

sehe

bat hebatnja.

»12 Ubr-Biatt“ di Berlin mendoega

bahwa kekoeasaan Syrovy dan Benesj
dengan tjara melakoekan mobilisasi

malam

itoe

jang

Berlin ada 40 riboe orang.

sampai

di

gantoeng

kepada

berita jang hendak

dimadjsekan oleh Ohamberlain kepada
Pemerintahan

tentang

keadaan keada

Perhoeboengan seposer dan telpon di an di Eropah didalam minggoe jang
poetoeskan,
akan datang ini,
Poen orang mendoega poela, bahwa
Dari Asch Reuter 25 Sept mewarta
kan, bahwa banjak alat perhoeboe georang premier Inggeris jang besar

kekoeasannja ini sekali kali tidak akan
mendjaoeh diri dari pertanjaan, apa-

kah Chamberlain masih selaloe meme

toelisan jang berboenji

orang.

dan sepandjang djalan djalan
lah membeli

lain

lain

negeri

samasama

banjak

,Djangan

barang

barang

Djerman!s
Memorandum

diselidiki benar benar
oleh Praag

takan, bahwa pemerentah menjiarkan
berita, bahwa gezant Inggeris di New
ton telah memberikan
memorandum

kepada pemerentah Praag. Dan memo

randum
ini diselidiki
benar benar
oleh pemsrentah
jang mengetahoei,
bahwa pemerentah
mempoenjai per

tanggoengan djawab jang besarTetapi pemerintah masih dapat me
keadaan

jang

pagi jang baroe laloe ini dengan

memandang

rantjis ini adalah

tindakan Pe-

soeatoe

tindakan

oentoek mendjaga diri bagi mobilisasi
cemoem,
Pada hari Sabtoe malam datanglah
poela berita berita jang menjatakan
tentang kekaloetan jg kian bari kian
bertambah hebatnja di Sudetenland,
dimana

tembakan

soedah

terdjadi

antara

anggota

tembakan

anggota

corps dari Suieten - Djerman

dan pa

sekarang ini, soekan

COhamberlain

Ha

Gn

Ma

per

antaraan radio soedah dioemoemkan,
bahwa 10 boeah divisie kini soedah
dikirimkan
ke perbatasan sebelah
»Havas“

Dari Praag Reuter 25 Sept, mewar

ngoeasai

mepjatakan, bahwa pada hari Sabtoe

Timoer,

karena rakjat Tej Slowakia insjaf akan
setelah ia situasi sekarang ini.
kembali
Dalam pada itoe dr. Benesj membe
Dari Londen Reuter mewartakan, noem menteri2 baroe orang Slowak
bahwa premier telah kembali di Lon mendjadi menteri menteri jang tidak
den dan disamboet dengan gembira mempoenjai portefeuille jaitoe Matus,
oleh pendoedoek,
Oernak, Uarvas,
Keterangan

oetjapap2 terima kasih kepada

kepada

Tejechen dan Silez'a kini ada 10,000

bahwa

MATAN
GAN

tente

colonne jg

Polen oentoek memerde
kakan daerah dari Tej Slowakia
Reuter dari Warschau 24 Sept me
wartakan.
bahwa djoemlah orang
orang Polen jang dimasoekkan dalam
pasoekan goena memerdekakan daerah

'itoe dari lord Halifex, mem dalam dines dari perlopnja. Poen djoe mengadakan persediaan djoega,

samboetan2 tadi,

seboeah

gang kekoeasaan sadja didalam keadaan
di Eropah
jang hingga kini masih
sangat genting itoe, seakan akan men
djaga soepaja Eropah itoe tidak akan
mengembalikan
dirinja
sebagai
di
dalam tahoen 1914 itoe.
dikabarkan, bahwa pada hari hari be
Menoeroet
seorang
correspondent
lakangan
ini banjak
demonstrasi2 dari , Algemeen Handelsblad“ di Parijs,
orang Polen jang anti-Djerman. Di segenap ra'jat
Perantjis kini soedah
Pozuan koran-koran Djerman dibakar. memperhatikan kekaloetan di Eropah
Dan di Torun banjak orang
jang itoe dan soedah bersedia djoega.
memboikot barang barang
Djerman
Lebih landjoet correspondent: tsb

Hari Maulid radja Inggeris

jal

sidja

di TejechoSlowakia itoe, paling lama
Kundt ditahan polisi
akan dioeudoerkan hingga beberapa
Berlin, 25 Sept. (Tr Ocean). DNB hari,
dari Praag mengabarkan, bahwa polisi
Selandjoetnja , Frankfurter Zeitung
Tsj
Slowakia telah menghoekoem berani bertanggoeng djawab atas ba
Kundt, pemimpin Partai Sudeet, jang rang sesoeatoe jang akan menimpah
tinggal
di Praag 14 hari jang belaka poendaknja orang orang Tsjecho Slomaka tiap oranglah haroes menang
ngan
ini,
wakia itoe.
goeng semoea jang ia wadjib kerdja
Lebih landjoet seorang correspon
kan.
:
Orang Djerman Sudeet jang
dent
dari ,Telegraai“ menerangkan
Lain dari pada itoepeen dikatakan,
melarikan diri
bahwa
segenap
orang jang ada di
bahwa makloemat jang ia keloearkan
Tr
Ocean,
25
Sept.
dari
Berlin,
bah
Berlin
itoe
kini
memperhatikan de
pada malam itoe, adalah disetoedjoei
wa
sampai
hari
Saptoe
jl,
orang
orang
ngan
soenggoeh-soenggoeh
kepada
oleh banjak orang bersama.
Kemoedian
ispoen menerangkan, jang melarikan diri dari daerah Djer- keadaan di Londen, sehingga orang di
bahwa ia selaloe berdaja oepaja akan man Sudeet-ada 170 riboe orang, me seloeroeh iboe kota Djerman itoe me
noedjoe ke Djerman. Dan pada hari ngandoeng perasaan, seakan akan ber
mempertahankan kedamaian.

ngadakan moesjawarah, jang mendje- Pertempoeran militer Tej Siowakia
laskan sikap Djerman lebih landjoet
dan pasoekan kemerdekaan
terhadap soal daerah Sudeet. Dan hal
Dari Selb 24 Sept Reuter mengaini akan dilandjoetkan oleh Ohamber barkan, bahwa tembakan tembakan
lain kepada Tsj Slowakia, Ohamberlain antara militer Praag dan pasoekan
| oetjapan2 dari mana2. sendiri hari Djoem'at ke Londen kem merdeka Djerman Sudeet dibatas Tej
' Kongeol Djenderai Inggeris di Beta bali,
:
Slewakia masih berdjalan teroes. Te
wi memberi tahoekan bahwa berhoe
tapi tidak ada jang mendjadi koerban,
Pegawai perlop dipanggil dines.
Belgi menjiapkan diri djoega
a| Reutar dari Londen 28 Sept meDari
Brussel dikabarkan oleh Reu
berita
difwartakan, bahwa ada didengar
ter 24 Sept, bahwa Belgipoen meng
mendjaga
tindakan
— Itentarg tindakan
adakan persiapan djoega berhoeboeng
diri dari Londen berhoeboeng dengan dengan keadaan sekarang ini, jaitoe
MT |keadaan sekarang ini. Telah banjak

orang

Hanja

terdiri dari vracbteuto vrachtauto

bilisasi segala bagian pembelaan negeri

kia, soepaja lekas lekas meninggalIkan negeri itoe, djangan ditoenda lagi. Pasoekan
|

diaan militer dari Belgia.
ram.

ngan jg dipoetoeskan, hingga banjak
Perhoeboengan sepoer Djerman
“Iberita jang ditahan dan tidak dikirim
. Tej Slowakia dipoetoeskan
Reuter dari Berlin 24 September kan.
jaH. mendaj Orang orang Amerika dipenggil
njonv.
|
Lain dari pada itoe orang orang jg
aha
dip
at
mewartakan,
bahwa DNB menjiarkan
heb
poelang djoega
koelan
|
sa
pak
melarikan
diri ke Polen banjak djoega
ter
ia
berita
tentang
poetoesnja
perhoeboe
ja
rn
hi
ao
Havas dari Washington 23 Septem
a
l tasehnja.
ber mewartakapr, bahwa gezant Ameri ngan sepoer antara Djerman dan Tsj
Demonstrasi Polen anti Djerman
ka telah memperingatkankepadaorang. Slowakia /dengan dimoelai dari fihak
pat tasch
ini diambil oleh ilorang
Tej
Slowakia,
3
Amerika jg ada di Tsj SlowaDari Warschau oleh Reuter 25 Sept

ditempat gelap.

militer

Dari Londen United Press 24 Sept. sih selaloe melaloe lintasi djalanan raja.
wewartakan, bahwa setelah premier
Seorang correspondent dari ,Algeitoe datang, maka komando jangatas meen Handelsblad“ menjatakan, bah

pada ke memberitakan, bahwa sebeloem Oham
ng
berlain pergi ketanah lapang pener
bangan di Keulen ja telah memberi
Moesjawarah Hitler— Chamberlain
keterangan kepada wakil Reuter, Ia
LS
kembali
mengatakan, bahwa kalau ia kembali
h|Wnited Press dari Godesberg 23 Sept, ke Londen ialah akan memberikan ver
mewartakan,
bahwa koendjoengan slagnja dan berhoeboeng dengan ini

djaga dengan perantara

tindakan

Belgia
Havas, Brussel, Spaak mengakoei
pada oetoesan oetoesan Perantjis, Ing
geris, Djerman, dan Nederland perse

dan barisan barisan pertahanan. Di njak bom jang dibagikan kepada poe
sat poesat angkatan oedara
reservisten jang akan di mana mana tempat ditempel kertas
Tetapi kabar ini oleh fihak opisil oentoek berdiri diloear pertempoeran
pengoemoeman itoe.
jang menimboelkan darah. Serangan
Dalam pada itoe mobilisasi marine telah dibantah dengan keras.
serangan dari Pers Djerman terhadap
tidak begitoe besar hebat, dan tjoema
Paladier akan ke Londen lagi

| Pengangkoet alat militer lebih

| dengan

rmuengakoei

Demikianpoen djoega Belgia
Di Berlin kini soedah agak

kan ada kira kira 900.000 djoemlahnja

menjerang toean van Eymeren
sendjata “pandjang jang tiga
aa

dering dimana menjetoedjoei ketera
ngan para menteri jang disampaikan
kepemerintah Inggeris.

poetoeskan djoega.

panggil djoega.

poetih

Dari Parijs dikabarkan berangkat:
pja Daladier dan Bonnet pada djam
17,40 dari Le Bourget ke Londen se
telah mengadakan kabinetraadsverga

Spaak

Lain dari pada itoepoen perhoeboe

ngan

- Mobilisasi Peranijis
Dari Paris dikabarkan oleh Reuter

Sept,

lagi.

Daladier dan Bonnet ke Londen

verslag

dari pihak Tsj Slowakia,

'solini, bahwa pendjawabannja nanti
tg 1 October akan diberikan berhoe
boeng dengan oesoeloesoel Hitler,

.

kabinet mendengar
premier

mengabarkan, bahwa berhoeboeng de
ngan mobilisasi Tsj Siowakia, maka

Hongaria berboeat demikian djoega.

| Permintaan baroe oleh

bersidang

Dari djam 15 sampai 16.55 barang

Batas Tsj, Slowakia ditoetoep
Dari Warschau 24 Sept Tr Oeean

Inggeris tidak ketinggalan dalam mobilisasi
aa
|
)

an intervioe dengan koerban koerban
enjamoenan dalam waktoe tengah

makan

mengadakan pembitjaraan antara pre
mier Inggeris dan menteri Peranjjis.

Kabinet

raannja di Godesberg. Dalam sidang
itoe jang hadir ialah Hilifax, Simon,
Hoare,
Cadogan dan Van Sittart.

pertjaja Djerman setoedjoe dengan pemberian batas baroe Tsj Slo-

dan soeka menanggoengnja

tinggal

mendo'a ssepaja masjaalah ini bisa
selesai dengan djalan damai.

oentoek

haroeslah Praag menanggoeng

Tetapi kalau Praag soeka menerima
maka kedamaianpoen akan dapat dipertahankan djoega.

1 oesoe: itoe,

!

maka

COhamberlain

pada itoe,
Lainnja jang ia bisa mengoemoem
kan pada waktoe ini tjoema pengha
rapan, sorpaja masing masing jang

Kemoedian
premier Chamberlain
bersidang dengan menteri2 lainnja

kedamaian kepada Praag.

menerimanja,

dan

di Radja,

Sidang

penoekaran

jerman dan Tejech.
/
ian Reuter menambah, babwa oesoel2 Djerman itoe jang peng

ala dengan aman

15,

lainnja dari

berhoeboengan dengan soal ini ikoet kali kabinet bersidang kembali setelah

en nanti daerah itoe jg 70 pOt terdiri dari bangsa Djerman, haroes di
diadakan plebisciet, poen djoega akan

mengoemoemkan

1,
AD SIRLana Pa
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mewartakan, bahwa

menolak,

Ia menerangkan, bahwa kewadjiban

baroe

dalam memorandum

tetapi menoeroet kabar jang boleh di
pertjaja, pemerintah Tsjeeho Slowakia

:
Aanan

Praag

Hitler.
terang,

nj jang teroetama pada waktoe ini
Chamberlain banjak kerdja.
ialah memberikan keterangan ketera
Reuter Londen, Kabinet berrapat
ngan kepada pemerentah Perantjis
hasil pembitjaraannja di Djerman itoe, 25 Sept hingga 2'/: djam pada djam
Oleh karena itoe soesahlah baginja 13 ditanggoeh. Diboeka kembali djam

#

n mengantjam

Tsjecho

LB

menteri

di Polen

kabar disampaikan djawaban
Slowakia atas memorandum
Isi dari djawaban itoe tidak

BP rss

000

Slowakia di kantor oeroesan loear ne
geri pada tanggal 25 Sept. Menoeroet

baba EU

)jerman

negeri.

United Press dari Londen
menga
barkan koendjoengan Gezant Tsjecho

pasoekan Tejecho
- Slowakia.
Didjalanan reja di Asch telah ter

djadi keriboetan, sehingga orang men
doega, bahwa segenap Sudeten - Djer

man itoe akan memperlindoengi kota
ini.
pp

sha

SEN
UNY

Dki

bae

na MIA

sa

AA

ama

KAN

na

Badan

Pn

ag

“26

Sawah Besar

Moonshine'

Comite

Ha (KENTUCKY OP Z'N ZOTST)
"3

MARJORIE WEAVER

pen urenoesahan Toean2
|

West

2.
3.

Ngeakan

Jawara

se

Mnc DONALD

mera

NELSON

.

SOERABATIA

Menerima tetamoe segala

- memoeaskan, .

,

ani
&

tetamoe

Tempat

boelanan

bersih

dan

Arab

Datanglah

dan

Tjobala

dari STUDIO

MAOE
MISR

66

Menonton

cak

dan

soeara

FLASH GORDON JANG KE
Isoedah

sedia,

berarti:

berbakti !
nonton

Terima

ambil

Onderlinge

AN"

Levensverzekering

Maatschappij

1912—1937

franco

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

PRAPATAN-MENTENG
“ Batavia-C.

Dedes
Jen

Mahbi

@

Pagi
Tu — 8u
Sore
. Su—bu
bian
oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman.
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari

N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia.
L.S.

Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 2.
Harap semoea langganan makloem adanja.
coreneosn00nns00ne0eannsesesessasaa0e 00000000

terima

plaat
18

1515

Kinanti Pawoekir
Pangkoer

1523

Djoko

Protel

pk:

I

| 1545

| 1561
Po...
1 2044

....

960

Kinanti

1540
1544

1559
1562

Gadoeng

:

Petrok Gareng “an

olan 1 & Il
954 Kenanti Baroe
Sinom Baroe
103

580
—.
956
er

576

Kekajaan dalem

Impian

Midjil Sewbokastowo

dalam

, BOEMIPOETE-

keduedoekan Toean dihari

laspecteur:
a
Adj: Insp:
ba

R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng
H. NASIBOE, Kramat 128. Batavia-C.,
B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon
SOEMARD)O Garoet.

Poespodjolo

Ketawang Langen Gito

Poetjoeng

961

1508

1589
. 504

560

Palaran

Patinja Soekasrono I
Patinja Soekosrono II,
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

P. B. K. cneri8on

ada jang paling baek dan goeri rasanja, kerna
BISKOEWIT VERKADE dibikin setjara
jang paling resik dengen bahan- bahan terpili.

1”

.c

Bisa dapet .

Sawit

Telefoon

Mem(”

pelabsehan

dagangdan

MARIE — SULTANA —. COMBINATION —
CAFE NOIR (koewa kopi soesoe)— DEMI LUNE
(koewe sisir)— CREAM CRACKER dan banjak
laen? roepa.
Bon

jang terdapet

di dalem

kaleng

ada

harganja

Mintalah katerangan pada

No. 34

Toko HOPPENSTE DT
AUTEURSRECHTEN

OP DEZE

di Tg.

Persediaan
sekali

Priok d!

tjoema sed

oentoek.

kasem

.kaoem pelantjong.

p'

ANNONCE

VOORBEHOUDEN

Iu

|

Adm: PEMANDANGA
VERKEERS
VAN JAVA:

&
TOURISTEN-GIDSY
Verkrijgbaar bijadm Pe-

per siuk f 0.94 incl. por-

DIDJOEAL
Reisschrijfmachine splinternieuw harga f60.— contant. Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiaptiap waktoe,

OENTOEK

N
5

memoedahkan

bagi abon-

nes kita dalam kota, djika hendak mem-.

beli DESA ZALF oentoek segala penjakit koelit. bisa di beli dengan perantaraan looper dengan harga f0.15 terima
diroemah.
BOEKOE Penoendjoek
loDjawa bagi: kaoem

djalan di PoeSoepir kaoem

Saudagar
pelantjongan harga hanja
t090 orkos f0.04 bisa dapat di adm.

Inspectie DJAWA-BARAT.

Tetel-tetel

TOTAAL 18 PLATEN HARGA FP, 15.—
Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ.

| Toko

kemoedian.
Mintalah prospectus.

toean

. Gonogomino
Godril
Djoela Djoeli
Poespo Giwang
— Tjoro Balen
Laras Mojo
Tjangklek Genondjing
Pangkoer Njamat

Kita kirim 10 platen, donut tocan haroes pilih, menoeroet
diatas, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem.

1

menolong

Dangdanggoelo
Gandroeng manis

1580 - Kinanti

579

ke I—Il
f
Muidjil laras
Srikaroron
Petrok Besan Gareng
Pangkoer

1528
1538

Djoeroe Dhemoeng-

sanggoep

15.—

1526

:

Santeng Wareng
Megatroeh
Loeng

a F

-

Larasmadi

menggolong

Beka, Lagoe Djawa
1516.

Djoko Protel II
11527
Angleng
Djoendjang
1529 Kapal Kandas
Gondjor
| 1539 Semingin
ke
Bondet
1543 Midjil Slendro
Gendjong Goeling
Midjil Erang 2

5
“|

no: 20 (sebelah irambaan, di

moeka sigaren magazijn ADELAAR)

Djam. bitjara:

Baroe

14

SUPER-1 OESTELLEN.

FILIAAL: PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan)

Oon

£

2

oi

|

3

RADIO-REPARATIE ATELIER)

IN PHILIPS & ERRES

@erooooooooo000000000000000000000

gi:

|

Oe00oo0e

(INDONESISCHE

—

Toean

istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean dengan tetap kejakinan mengzoenakan tambahan gadjih itoe setjara productief.
Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa
dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang
sanggoep memberi pertol ngan pada kita.
Insjaflah!
Pergoenakanlah tambahan
salaris itoe boeat
verzekeren kedoedoekin Toean dihari kemoedian.
RA“

SP2ECIALISTEN

dateng.
keloear.

Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah

dan anterken di roemah

—AETHER

djoega.

tokosten.

Ambtenaren!
Tahoen
1938 soedah
Salarisherziening akan

Dokter. Boleh

“RADIO: SERVICE

&

|

kit perloe

Batavia-Centrum

Recept2

2
:

lain-iainnja.

f

314 —

-

Batavi:

Pesanlah sekarang

joran-

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

Telf. WI

107

STADSGEMEENTE KAART BATA

mandangan

83

Senen

“| Tg. Priok), gedveng-gedoeng jang
penting- Lapangan terbang di Ker

de-

DJOKJAKARTA

: 5 Senen

pesaa pi

,.PEMANDANG

djalan2nan diseloeroeh Gemeente |
tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis 4

»"BOBEMI-POETERA"

3 en

Iekaslah

Adm.

tingen Petodjo-llir No. 25.

rawatan

APOTHEEK ,BAN

njaring, memakai

TEKOOP

ini

tida boleh

tenor-

keada

Hawaiin-Guitar in zeer goede
tegen zeer aannemelijk
bod.

ATIH
PENGABISAN)

sambil

dalam

bord. Bisa diperiksa antara dj
sore di Noordwijk 35 Binnen,

hoofdfilm:

Bersenang-senang

FC

Wel.

seboeah

,Bruno“

Arafat.

programma

Anak-anak

Telefoon

DJOEAL

merk

naix hadji, dalam mana penonton akan melihat

unMIL (POETOESAN
MAMA"
JANG

NJAN

en Wasscherij

Jeatsa

Palestina

BATAVIA

dan sebagai

(Osman Hotel)

bangsa, djoega

2

Kesengsara'an

orang bertawaf di Ka'ba dan pergi

EDDY

Senen
Tetf, No. 2105 Weltevreden
Batavia-Ceutrum.
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
| didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka djatan tram, dan berdekatan dengan station
Weltevreden,
:
ngan harga pantas.
Perkara Sh hetal perda.

Pemandangan

zaman

Kleermaker

1938

Sebagai extra's,
Film keramaian dan pernikahan Sri Baginda Radja
Farouk dari Mesir
HILMU'SSJABAAB (Impian Pemoeda) satoe film njanji dan
dansa jang menarik.

I.

3 “the Taolden

Penolong

Productie

dan Njonja2.

aliran
di

Mempertoendjoekkan satoe programma comp!eet berbahasa Arab,

an tiada dibajar, dapat menghilangkan

noeroet

Kramat
Bat.-C.

' Bangsa

:

mnt | dengan

st

dan Selasa 27

September

“dalam

Ky

Senen

ni

THE RITZ BROTHERS

hari

/

Boeat

Pemardangan,
Oentoek biang keringat bagi baji pakelah Lano'i Poeder recept Dr. Moewardi per biik hanja f0. 65 bisa dapat
pada Adm. Pemandangan.

FONDS KEMATIAN
Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan
jang meninggal, asal tidak menoenggak
dapat uitkeering , .. f 25—
Tarief
advertentie, — keterangan
pada
administratie,

| PEMBAJARAN DI MO!
eh dibajar

boelanan,

Pengadoean tentang pengiriman koran
dan advertentie
setelah liwat djam
4.30 sore telf. No. 4968 Wit.

te api

2
Melawat

0000 Senen 26 September 1938

ke Tjeko Slowe

Di Praha kami menoempang

dak ada

berbedaan

dan Timoer

Seminggoe di Tjekoslowakish

|.

|.

E

Artikel jang dibawah ini adal:
kissah perdjalanan correspondent

oja. Tadinja

Toeloenglah saja ini dari
penjakit enrjok. Sekoedjoer

kami akan menoempang

badan

bersjoekoer dapat

3

orang dalam satoe kamar. Kesan per

tara" dari Hongaria ke Oostenrijk ke trein kami doedoek sama sama dengan tama dari Praha adalah: bahwa kota
moedian melangkah ke Tjekoslowa beberapa orang Sudeten Djerman dan ini kota jang toea.

kiah:

Si

mengetjek dengan mereka, Jang tam
(pak
F3 Dasi Weenen kami berangkat ke| Pe dari air moeka mereka adalah
dan gelisah hati. Karena
Tjekoslowakiah, tidak langsoeng ke kekoeatiran
Praha akan tetapi Seek doe itoe ada baiknja — saja pikir — bahwa

. menoempang

kabar Tjech
disatoe keloearga dari ISoerat
toean roemseh, kami

seorang teman, orang Tjech, jg saja

nasional di Paris. Doesoen ini tidak

ma.

kenal doeloe dalam conferentie inter isinja. Dan

diroemah

dari keloearga
tidak mengerti

djarang diperka

takan tentang kegentingan jang meli

Gedong
gedong toea,
geredja2nja jg soedah toea

besar

didirikan sedjak

Ta

teroetama |.
(sebagian

abad

OBAT JANG PALING MANDJOER

3

|.

tempat sahabat saja itoe, kami dapat kata sabahat kami, tampaknja mem

menjaksikan daerah jang indab, tanab

berboekit boexit, tidak terlaloe tinggi
dan

dihadapan kami terbentang pe

mandangan pemandangan indah. Lew
bah lembah indah tempat trein, ber

pisau

jang tadjam.£

En

BOEAT PENJAKIT INI ADALAH:

ke 10

itoe. Praha doeloe berabad abad lama|.uja poesat
hoeboengan
Gate to

dari dpenknan dan per
di Eropah Tengah, the

DAPpEr

BEtLi

DIANTERO

the East, sebagaimana djoega

KETJANTIKAN dan KESEHATAN

KOELIT M OEKA TERBANTOE

mi

indah, gambar gambar dan pekerdjaan

banggakan,
pekerdjaan kesenian tampak diperton
| »Dan satoe motorfietsl“ katanja tonkan. Sebagiaa besar dari peker
lagi menambah. Itoe toch tidak banjak djaan kesenian ini dioekir dari kajoe.
pikir kami dalam hati. Ditempat ini
Salah satoe dari gedong artja jang
zami diperkenalkan kepada soeatoe sangat menarik
jig dapat kami saksi

Gjalan deugan dikanan kiri tidak ber keloearga, kenalan dari sahabat kami
antara djaoeh satoe dengan lain, tam itoe, Keloearga ini djoega manis lakoe

rasanja seperti

dan 14) memboektikan ketoeaan kota

sering orang katakan. Banjak gedong
lah dapat disinggahi dengan sneltrein poeti negeri Tjekoslowakiab. Sajs rasa, | gedong tosaitoe jg kami koendjoengi
dari Weenen langsoeng, akan tetapi soepaja djangan mengganggoe perasa dan saksikan, Kalsbrucke (Karllbrug)
bati kami sebagai tetamoe,
soedah ada semendjak Radja Karel IV
di Treboya kami toeroen boeat menaiki jan
.
Kalau
kami dengan perasaan ingin dalam abad ke 14. Daiam istana di
kereta api boemel. Dari sana kami se:
bertanja tentang kabar Praha jang letaknja diatas boekit,
Gjam lagi dalam perdjalanan sampai |mengetahoei,
Ikabar
radio
(jg
disiarkan dalam baha soeatoe istana jang soedah ada sedjak
ke Marayany. Disini kami kembali|
sa
Tjecb)
kami
mendapat djawaban: abad jang ke 10, kini berdiam president
toeroen,
LA
»Ach,
tidak
apaapa”
atau ,tidak ada Jaeri Republiek. Kami djoega dapat
Distasion kami dipapak oleh iboe
menjaksikan pertoendjoekan pertoen
sahabat saja itoe, sementara sahabat | kabar baroe”,
Kami djoega pergi melihat lihat djoekan dari Barok, jang sangat me
saja itoe sendiri masih akan kembali
IMarayany jang berpendoedoek 1000 narik. Seperti diketahoei Praha adalah
lagi dari perdjalanan vacantie.
Dalam perdjalanan kami menoedjoe orang. Disini ada 4 auto's” demikian kota dari Barok, loekisan loekisan

|

kakoe...

di toesoek? dengan J

Isudeten Djerman makin lama makin kira 50 sen) boeat seorang satoe hari
genting, dan oedara'politik di Tjekoslo- tidak berikoet makanan tentoe, dan 2
tampak kaboet sadja Didalam

mendjadi

Kaki

menginap di ,studentenhuis" terseboet

diatas, Moerah, sebab: 9 kronen (kira

wakiah

kedoea

|:

diroemah kenalan dari Sahabat kari,

kamipoen soedah

kami didesa ini tidak membatja koran,

SN

diroe

mah studenten. Moerah sewanja dan
loeas tempatnja. Disana tinggal pemoeda lelaki dan gadis sama banjak

Lembaran

akan tetapi ternjata bahwa hal ini
akan menimboelkan keberatan, muka

“Oleh Correspondent ,, Antara"

00
|

Petodjo-llir No.25

SAT TA
BATAVIA C.

kan adalah Museam cf Nationale Li.
beration, seboeab gedong artja jg ma

aja. Kami disoegoehi anggoer dan|sih baroe jg menjimpan angka2 serta
pak kampoeng kampoeng. Soeatoe dae koeweh
kcoeweh jang enak. Gedong keterangan2 tentang perdjoangan oen
Sokol
djoega kami koendjoengi, di toek kemerdekaan nasional dari Staat
Slepotice, tempat jang ditoedjoe le sini

rah jang tjantik dan makmoer,.!

taknja 12 setengah k.m. dari Maravs

ny. Dengan taxi, saja pikir taxi satoe dari
satoenja disini kami berangkat

dari

kami lihat anak anak perempoean
oemoer 7 — 12 tahoen
sedang

trainen

Tjech dalam perang doenia
doeloe.
Propaganda jg dilakoekan di Ingge

sport dibawah pimpinan seo |ris, Perantjis, Amerika

dl,

perdjoa

Harga

trainster.
rang
irainsi
ngan dalam berbagai? lapangan,
pe
. Maravany ke Slepotice. Keloearga jang rang
|
Bokol
ini adalak sosatoe badansport Kerahman dari mena " Mann Kn
g
| kami akan temoei itoe adalah keloe
jangterbesar
di Tsj, Slowa- nja sampai kepada berdirinja staat| «
6
:JAOg
serOna
arga goeroe, Ajah sahabat saja itoe aasional
mendjadi goeroe kepala disekolah doe kiah.Dari moelai oesia 6 tahoen orang Tjecb. Teroetama pada waktoe ini. tat
soen” disitoe, Iboenja hisa bitjara soedah | bole: nanmendjadi: lid, Sedang2 kala kemerdekaan dan kedoedoekan
Djerman dan lakoenja sangat manis. Masaryk sendiri sampai kepada acbir | Tjech berada dalam bahaja, gedong
djadi anggota dari OrgaANI- Jartja ini mempoenjai arti jg lebih da
. Segera djoega kami merasa senang hidoepnja
sasi nasional ini. Soeatoe organisasi |rj biasa. Kalau orang ketahoei riwa
Ajah sahabat saja itoe sajang dise
rang penjakit sehingga haroes ting- aasional jg mengagoemkan Sokol boe |jat berdirinja Nagara Tjech dan kor
kanlah saioe staatsorganisasi
dan pe- ban2 jang haroes dioempankan
:
3205
oen
gal tetap dalam tempat tidoer, Siang bana:
moeda
pemoeda
jang
djadi
anggota | toek mendapat itoe, mengertilah orang
ja sababat saja itoepoen datang da

Staatsjeugd seperti oempa bahwa Tjek Slowakiah akan pertahan
ri perdjalananpja, perdjoempasn kem 'boekanlah
bali ini menggirangkan
kami berdoea, manja Hitlerjengd, akan tetapi di Tsj.|kan kemerdekaan negerinja dengan

dan segera djoega perasaan akrabtim

boel antara kami sekalian, Iboenja se

Slowakiah Sokol ini adalah

boleh di mati matian,'

katakan mendjadi Jeugdorganisasi sa
toe dari negeri ( melihat aggota ang-

Menoedjoe

gera menjediakan makanan bagi kami, gotanja jang lama). Djoemlah anggo

ke Berlin

Semoea orang dinegeri Tjekoslowa
kami sebagai
bahwa keadaan
. tetamoe, mengingatkan kami kepada tanja tidak koerang dari 70,000 orang, kiah nmengetahoei,
dan pada tiaptiap tempat malah di- sekarang sangat mengoeat
irkan. Begi
sifat mendjamoe tetamoe dari orang

| Lajanannja kepada

imoer. Soenggoehpoen kedengaran
aneh, makin lama saja berkena
a dengan orang orang biasa di
Eropah ini, kian timboel kerpertjajaan
bagi saja jang mengatakan bahwa pa
| hakekatnja tidaklah ada
per
daan antara orang Timoer dan

orang

Barat, Djoega dalam berpikir

dnesoen seperti Maravany organisasi
ini mempoenjai gedong sendiri.

: Gedong itoe bagoes dan agak besar.

|

| Nangkan, meskipoen

hoedjan toeroen

boeat orang

loear

loear

biasa

djoega

melihat,

bahwa

Praha tidak dipengaroehi kegelisahan

» Djiwa jang sehat dalam badan jang |atau tidak zsnuwachtig. Semoea mem

sehat poela “, ini roepanja jang mendjadi

sembojan

tinggi oleh Sokol.
Sambil

laloe

jang

didjoendjosng

$

terbajang

pada

saja

dan merasa, Perbedaan itoe hanjalah Organisasi organisasi pemoeda di In
“perbedaan loear jang ditimboelkan donesia, Kapan mereka dapat mende
eh keadaan Ioear poela. Djikalau kati kekoesatan dan kehebaian organi
perbedaan loear itoe tersingkir maka sasi dari Sokol? Djawabnja saja serah
tampaklah
bahwa siorang Timoer kan kepada pemoeda pemoeda Indone
sia dan kepada maejarakat Indonesia.
itoe sama dengan siorang Barat.
4 hari di Praha, iboe kota
Masjarakat Tjeko Slowakiah

“Tinggal didoesoen ini. adalah menje

toepoen adalah

Tjekoslowakiah

Setelah 8 hari

senantiasa, Iboe sababat saja itoe ber terseboet,

berdiam

kamipoen

didoesoen

meninggalkan

| Oewaha sedapat dapatnja menjenang tempat itoe dan berangkat menoedjoe
kan hati kami, apa sadja jang lajak ke Praha, Kami tidak merasa ketjiwa

Blik f 0.80, f 0.30 en f0.10. Sedia kleur DADOE, POETI
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis.
itoe oleh penoelis disangkalnja dengan

keras, ma'loemlah,

teroes terang mengakoe

Salah sangka.
Dengan tg 19 boelan ini orang ma
noelig:
Di Sanatorium ,Zeerust" ini bari

ada

kedjadian

jang

agak ta”

manje

nangkan,

Doedoeknja perkara adalah sebagai
berikoet:
Pada minggoe jl, kira djam 4 sore,
mandilah 3 orang patienten, diantara

nja bernama K. Sedang
mandi,

kekoeatan pem

mereka asjik

bari kalau ada apa apa

maka pintoe dari kamar mandi

lagi,

2

ga saat ini beloem diketahoei nama
nja — dikoentji dari loear, Setelah K
selesai dari mandinja dan hendak ke

Seja mempoenjai kesempatan dapat
berhoeboengan dengan sevrang hoofi
ambtenaar. dari Dep. Loear Negeri:
Soedah tentoe kami bitjarakan djoega
tentang kegzntingan politik sekarang
di Eropah. Ia melihat bagi kemoedian
gelap. ,Saja tidak tahoe", katanja,

tee itoe roentoeh

( belah)

Jaarmarkt

toehkan

dinding

oleh

I.l.

jang dioendang,

meroen

pintoe dari loear)
toedoehan

anggota

Pengoeroes

dan Komite, Setelahnja diadakan oe
patjara pemboekaan oleh Voorzitter,
Pemboekaan opisil djam 6 diberi tan
da letoesan bom 3 kali baroelah Jaar

tembok itoe (ditoe-

mantrinja,

sampai

Jaarmarkt ke 24 di Soerabaja akan
dimoelai dari tanggal 30 Sept. dan
berachir 16 Oktober. Dalam pemboe
kaan hanja dikoendjoengi oleh orang

Berhoeboeng dengan petjahnja tem
bok itoe, dengan tiada tersangka-sang

doehnja mengoentji

di Soerabaja

dari 30 Sept,
16 Oktober.

|

sedikit.

ka penoelis jang disangkanja

lagi terlebih

dahoeloe
diselidiki jang teliti, agar
soepaja tiada salah sangka lagi seperti
kedjadian diatas.

belaan negerinja dan pada persoon
dari Benesj. , Kami ingin perdamaian"
demikian orang jakinkan kepada ka loear, tetapi tiada dapat, sebab pintoe
dikoentji dari loear, maka K menge
mi, ,akan tetapi apakah peperangan nja
tok pintoe itoe demikian roepa, sehing
timboel atau tidak, itoe tergantoeng
ga tembok (muur) disebelahs»ja pin
dari satoe orang, jaitoe: Hitler |“ kata
mereka

kesalahannja.

Roepa roepanja orang itoe senang me
lihat temannja
jang
tiada bersalah
ditoedoeh
berdosa
oleh orang lain!
Boekankah kalau itoe orang memang
»eeD man van eer“ atau ,kasatrija"
teroes terang mengakoe atas kesalahannja ? Sesoenggoehnja bal ini adalah
perkara katjil sahadja, tetapi kalau
selip.tjaranja menjangka tentoe mem
bawa akibat jang koerang baik:
Moga moga sahadja dikemoedian

perhatikan perdjalanan keadaan poli
tik, tapi orang tinggal tenang. Orang itoe oleh soeatoe patient — jang hing
Tjech pertjaja kepada

sebab penoelis me

mang tak tahoe sedikitpoen tentang
kedjadian itoe.
Jang mengherankan penoelis, ialah
pada orang
jang menoetoep pintoe
kamar
mandi
itoe jang tak maoe

mana

disampaikan kepada Mantri verpleger markt itoe teroentoek poeblik,
ting »kemana Eropah melangkah, kalau ke t. J. Oleh mantrit, J. penoelis ini hari
. dirasanja, dimasak dan disoegoehkan| bermalam didoesoen jang kami
Dalam vesahs perlangsoengan Jaar—. pada kami, Siajah (goeroeJtetap tidak galkan, tidak malah sebaliknja. Saha adaan teroes meneroes begini“. Apakah dioeroesnja dan diminta soepaja penoe markt ini, Toean Cb. O, van der Plas,
—. dapat meninggalkan tempat tidoernja, bat kami jang beroelang oelang dise|toean, sebagai seorang boekan Eropah lis dikemoedian hari djangan berboeat Goepernoer Djawa Timoer soedi men
|. dan iapeen tidak mengarti bahasa boetkan diatas toeroet dengan kami tidak merasa geli, bahwa kami bang seperti kedjadian terseboet diatas lagi, djadi ketoea Kebormatan, ssdang toe
“'Djerman, djadi kami tidak dapat ber|pergi ke Praha, boeat membawa ka|sa Eropah jg dikatakan sopan tidak Dengan 'sendirinja persangkaan t. J. an toean J, E Jasper bekas Goeper
mentjiptakan keadaan jang lebih
| bitjara dengan dia. Sajang | Anakaja wi melihat lihat satoe dengan lain bisa
noer Djokja, R. A. A. Nitiadiningrat
waktoe baik ?“ tanja dia lagi.
| kadang bermain piano oentoek mem |jang berfaedah. Djoega pada
bekas Boepati Soerabaja dan F, J,
»Ach, ja", djawab saja. ,sebeloem
beri hiboeran, dan kami kadang2 me berangkatnja, kami alami kebaikan
Stemmerik
mendjadi anggota kehornjanjikan lagoe lagoe Indonesia, Be' hati iboenja, sebab kami diberi maka |saja datang ke Eropah ini, saja tidak kan Praha berangkat ke Berlin, de matan,
8oknja tatkala hari akan terang, tidak nan (koeweh2) dan boeah boeahan mengetahoei. bahwa keadaan memang ngan harapan dalam hati, soepaja kota
Sedang
di Pengoeroes
doedoek
' hoedjan lagi, kami tjoba pergi masoek lappeis dan peren), sebagai sangoe. begini disini. Tentoe ini soedah salah toea dan kota keboedajaan ini tersing bangsa bangsa jang terkemoeka dikota
kekampoeng disitoe oentoek melihat Dus precies seperti di Indonesia. Di-|djalan dan tidak ada harapan baik la kir dari maoet bombardementen dari itoe,
poela gi, kalau keadaan teroes maneroes be atas oedara, jang moenking berlakoe
— lihat,
L imana mana tampak kehidoe|stasion , Maravapy kami terima

panjang aman keamanan dan kelenga dari keloearga kenalan sahabat kami.
ngan ditempat itoe membaikkan pada boengkoesan makanan Dengan pera
“kami, sehabis kebidoepan yacantie saan terima kasih kami menerima se
di Budapest dan Weenen Semoeanja moea pemberian itoe.
Sekalian kebaikan ini mengadjarkan
2 Tn dan damai, Oyang tani Ba.
kerdjakan ladangnja dengan radjinnja |kepaja kami, bahwa tidak ada perloe
—.
Doesoen aa
berpendoedoek 500 nja perpisahan dan kebentjian berla-

orang itoe aman sadja. Ach, kalau koe antara manoesia. Dalam kebaikan
emerintah Praha djorga mempoenjai 'manoesia itoe bertemoe satoe dengan
betenkitiyon begini disekitarnja| So'al lain . ,.

gini,

Kami harap sadja #oepaja semoea
mengoentoengkan
boeat toean dan
seloeroeh doenia!“ begitoe kami me
njahoet pada hoofdambtenaar itoe.
4 hari lamanja kami tinggal di Praha
kota toea penoeh dengan barang ba
rang kesenian dan kekajaan. Kami
menjesal haroes meninggalkan Praha.
Dengan

trein malam

kami meninggal

dalam

peperangan

zaman

Tontonan

sekarang.

Apakah akan djadinja negeri Tjeko
slowakiah ? Inilah pertanjaau jang me
lekat dibibir semoea orang. Djawabnja
tetap beloem didapat, akan tetapi bos

ngan

harinja ada

disedi

djotosan,
Sa Wi tan

Anggota Raad v, Justitie
Dengan opisil diangkat mendjadi
anggota Read van Justitie di Medan
Mr. J E K. Bondam, kini mendjabat
President Landraad disana (Aneta.)

al berapa lama? Biarlah kita serah
kan boeat djadi osroesan kaoem staat3

nannen dan diplomaten di Eropah.
Berlin, 7 8ept 1938,
— 9 —

saban

akan tjoekoep, ta' keloepaan pertandi
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roegian seperti dimaksoedkan toean,
makleem menoeroet oendang oendang

dari 8 W

Lahat,

Masim

PKM

Oeh

Bela

Seperti djoega ditempat2 lain,'diseloeroeh keradjaan Belanda dan djadja

wi, Aowar dari Gerindo T Tinggi
kerdja jang dapat menoentoet keroe RPS (Rifai Pendidikan School Lahat).
Rian gadji tiga boelan dan sebagai- Soebagio
dari
perkoempoelan Sis

nja hanja

bangsa

pegawai

pinan memberi komentar setjoekoep
nja pada semoea
pembitjara dan da
ngan njanjian Indonesia Raja rapat
ditostoep dengan selamat.
—

begitoe dan dengan
penglepasan masih

GIGI

JANG

SA-

/

DIDEPAN

NGADILAN.

KANNJJA.

PAKAI AH COLGATE

MEMBERSIHKAN Gi-

“mia

& DENGAN BERSIH
ANBETOELDANMENJEGARKAN:

bil oleh Parindra, dan toentoetan hak
ngannja sedikit artinja. Ada sementa
memilih langsoeng, perbaikan dalam
ra kliwon jang membikin verantwoorRaad2 dan tjaranja Parindra bekerdja
ding dalam ,kertas boekoe“, dan ba
bersama sama. Djoega
spreker ini

KARENA

j.a:

diambilnja

T, Mochtar

bekas anggota dari Dewan Ra'jat,

wah bantal saksi: dari mohainja Pres
sampai menanja : Apakah bantalnja

se tak pernah ditjoetji dan apakah ver
antwoording demikian roepa tidak
bela dan atau mendjadi wakil xa'jat bisa hilang ?"
oentoek masjarakat kita,
Sebagai saksi penghabisan dibadap
Pembitjara ketiga Tosan Abdoellah kan Patih 'Soemenep, Ambtenar ba
Kadir membentangkan soai ,Nasiona gian Inspeksi dari fonds desa dan lain
lisme dan Ekonomie“, Spreker me lainnja. Saksi menerangkan tentang
ngandjoerkan
soepaja bangsa kita penjelidikannja, jang kadang2 bebe
mempoenjai pabrik sendiri, djoeal rapa djam lamanja dan terdjadi tigaj
dan beli pada dan dari bangsa sendiri. boelan sekali. Presiden mengatakan pa
Diterangkan tjara swadeshi di India, da saksi, bahwa penjelidikan amat koe
Dihoebsengkan poela kepada rasa ke rang sekali dikerdjakan: sebagai "pen
partaiannja
oentoek mendjalankan djawaban saksi menerangkan dilain
semoganja itoe,
:
lain wedana keadaan beres. Presiden
Pembitjara xe 4 Toean M. J. Soeoed menanja pada saksi mengapakah be
Komissaris daerab, Parindra Giliran berapa bari berselang djoega ada we
ini sebetoelnja djatoeh pada Toean dana jang terhoekoera ?
Thamrin, tetapi oleh karena beberapa
Setelah diadakan raadskamer 10
hal, beliau ta" dapat mengoendjoengi menit Hakir memoetoes, memberi
Konperensi itoe. Laloe spreker mem hoekoeman pada terdakwa, jang telah
bentangkan dengan
pandjang lebar bekerdja 29 tahoen dengan setia dan
sepak
terdjang Parindra
terhadap conduite jang baik, 1 tahoen dengan
masjarakat, dengan azas dan toedjoe
dipotong selama dalam tahanan,
annja.
dakwaan jang kedoea Ha
Diterangkan Parindra berdjoang ti- kimSedang
membebaskan pada terdakwa,
bab sprekar pertjaja beliau akan mem

dak beralasan

agama,

tetapi menghor

mati akan adanja agama, Diterangkan
poela arti politik dan makna serta
maksoed Koperasi. Ta'loepa diterang
kehidoepan

orang

orang

Bali,

bing

SAJA MENDASAJA,

MOELAI KENAL LAGI.
"
AN SEKARANG SAJA REROENENG
RB, TOENG ENG
SE

2

GIGI

BAIK

Boesa

Colgate

DAN
jang:

SEHAT.

masoek

dimana

mana itoe, menghilangkan semoea sisa
makaran dan mendiaga soepaja gigi
tida roesak,
poenja gigi

oleh karena mana toean
mendjadi poetih dan tida

sering perai ka dokter gigi.

Pada
5 djalan 6 September pasar
malam moelai diboeka, Semoea stand
kebanjakan berisi dengan djoedi,

dadoe kotjok. Perhatian publiek sangat
Memboenceh saudaranja.
. Barang-barang
perbia
sannjadirampas
Pada malam Selasa jbl laloe ini di
desa Djipangan

Koetoredjo o'd Bagor

(Ngandjoek| telah terdjadi pemboenoe
han ngeri, dimana seorang perempoe
an 8S. mendjadi korban sendjata ta
djam oleh saudaranja sendiri nama
Toekidja jang baroe beroesia 15tahoen
Sebab loeka loeka jang hebat dileber,
sebeleem
9 dapat didengar keterangan
aja lebih djelas, ia
telah wafat.
Saudara jang kedjam itos dapat me

larikan diri dengan merampas barang

barang perhiasan saudaranja, hingga
sekarang beloem dapat tertangkap.
Menoeroet pendengaran
Toekidjo

pasar malam

itoe

diadakan danga dansa dibawah Juliana
boom: ditepi pagar mesdjid, precies
dimoeka pivtoe diadakan
ketoprak:
dalam pekarangan mesdjid beberapa
stand terisi dengan tentoonstelling, bu
rang boeatan anak negeri,

re, diadakan perarakan satoe
gadjah

di Moeara

enim

kota

Dimana mana

Moearaenim

nampak

pintoe

jg

ger

bang. Berdesak desak manoesia antara
nja kebanjakan orang orang
doesoen
sepandjang djaian menjaksikan
keda

tangan beliau (Aneta).
-

SOERAKARTA
Dr. R, Kartono

Martosoewignjo

Pembantoe M menoelis:
Dokter moeda jang baroe sadja
loeloes dari sekolah dokter tinggi di
Betawi,

sekarang

soedah

datang

di

Solo. Dari pihak keloearga kita dengar
kabar bahwa

toean

dokter

itoe

akan

boeka praktijk particulier di Solo dan
membantoe di roemah sakit P.K.O
Moehammadijah.

Dt. R. Soetamsi di party-cursus
Parindra

Pada malam Selasa 19/20 Sept in"

telah diadakan party-cursus oleh Pa
rindra tjabang Soerakarta, bertempat
di clubbuis-Parindra dimoeka Sriwe
dari, jang mendapat

perhatian

anggo

Belanda

erfelijkheid,

tamsi

memberi

peladjaran

Besoeap nasi berkorban

tentang

Menoeroet gn pppan prijaji BB ma
ka berselang beberapa hari ini Pa 'Iro
kareo didesa Troego (regentschap So
lo) djatoeh dari pohon Nangka boeat
mentjari kajoe kering akan didjoeal
Itoe waktoe si tjelaka menoetoep ma
ta selama lamanja.
Lain dari itoe,
djoega Pa” Podrono didesa Kaliboto
djoega menarik nafasnja jang pengha
bisan, karena djatoeh dari pohon Ma
djs.
Jang belakang ini soedah oesia
perboeatan,
perkataan
dan pikiran landa itoe, sekali tidak boenji dan se
70
tahoen,
Kasihan.
kali kena pinggangnja.
boenga dari bangsa dan noesa,
Kemoedian
Belanda
Berlips
ini
di
- Sebagai spr penghabisan tampil ke
Garnizsen bikin meerdag
moeka Toean Basumi Saropi jg de angkoet ke Palembang dirawat diroe
Djoega oentoek sefening peladjaran
ngan penting ringkas menjampaikan mah sakit militer. Katanja keadaan
maka besok hari Senen dimoe
iperang,
nja mengoeatirkan.
pssan marhoem Dr. Soetomo.

soearanja jang
merdoe, pada adzan
magrib
waktoe itoe, hilang tak terde
ngar apa apa, terpoekoel dengan soea

ra alatoel malahi f boenji boenjian|dan
soeara dari
riboean manoesia, Pen
deknja pada malam itoe boleh dikata
magrieb

dan

Isja

patoeng

kan, dan pada malam penghabisan ba

roe didjaga oleh politie, kalau tidak
sembabjang, tidak boleh masoek ke
dalam mesdjid, Tetapi pendjagaan itos

folown)

dari

merah seperti

boleh dikatakan tidak memoeaskan.
Bagaimana kesedihan oemmat Is
lam

melihat

circus, atau se kian

mesdjidnja jang sedemi

terserah

pada

pembatja akan

pertiseorang
gembala gadjah dari
bangsa Hindoe di Britech Indie, me
ngoetjapkan pidato jang berapiapi me

radja

naan Seri Baginda Ratse,
Abdoel Karim
Moethie
ex
Jonsul HI B Moehammadjjah daerah
Semarang, itoe hari orang lihat telah
terpatjak diatas poenggoeng patoeng

Pedjambon.
Kepada Pemerintah Tinggi kita ha
rapkan, oentoek dimasa depan akan
memperhatikan penjinggoengan dan
ketjsmaran seperti jang soedah terdjadi pada tempat jang dipandang sos

moedji

pemerintahan dan kebidjaksa

gadjah dengan berpakaian
berpidato mendjadi wakil dari

ciowa
orang

jang menganoet agama Budha,
Toedjoeh September, jaitoe hari jg
sangat gembira
dan sangat ramai.
Hari ini permainan anak negeri jang
dipersembahkan, dau sorenja perarakan anak negeri dibawah pimpinan
Teukoe Neg, Oeleebalang IX moekims
Lho'nga,

Jang

dipakai

boeat

versierde

op-

me-oekoer.
Demikianlah

Dari IX moekims satoe kapal:

Cursusj Volksonderwyzers
Berhoeboeng dengan pemboeka'an
cursus
Volksonderwyzers
Moehammadijah, maka Zi vervolgechool M.D.

di Wedi (Klaten) telah diadakan toe
latingsexamen, jang dibawah pimpi
R. Ng.

Hardjowijoto

school-

kedjadiaa

djaseh

di Koeta-

dari Bogor dan

Koetaradja.
Kepada rakjat lalam

kita seroekan,

Hormatijah dan ma'moerkaniah mes
djid kita,
Kepada Pengosroes Mesdjid via Teu
koe Hasan

Oeleebalang

Meusigitraja,

kita andjoerkan, adakanlah dan idzin
kanlah poela mengadakan satoe oepa
tjara jang diidzinkan oleh oendang2
Islam, soepaja akan

ka ini XXI bataljon dari garnizoen di
Solo akan berangkat kedaerah district
Simo sebagai , meerdaagsche oefening"
lamanja seminggoe.

jang

tji oleh pemeloek Islam, teroetama di

LN
jid.

tocht:

nanpja

diiwa

mesdjid,

pemandangan

poetih, kepoenjaan bangsa Hiu

jang berpakaian

lawak

Goeperncer Djendral meneroeskan
perdjalanannja ke Lahat dan membikin

Dalam

dan perempoean, hingga bila orang
Barangkali ada jang memadjoekan
mace pergi sembahjang
magrib dan keberatan pada padoeka Teukoe Hasan
Isja, tak ada djalan masoek,
Osisebalang Meusigitraja keesokan ha
Tanggal 6 September poekoel 4 s0 rinja, baroelah berhala itoe dipindah

rang

Perdjalanan Goepernoer Djendra!

pekarangan

Diberanda mesdjid pada malamnja kan sembahjang
penoeh dengan penonton, laki laki terhalang.

memadjoekan pindjaman wang doe (Tamil) diarak keroemah Resident,
pada 8. tetapi basilnja nihil maka te
Dimoeka roemah Resident, doedoek
lah ambil poetoesan oentoek singkir diatas patoeng gadjah poetih, seba
gai wakil dari bangsa Hindoe, seo
kan njawa saudaranja itoe.
ba.
D —

Patoeng patoeng berhala ini dan ka
pal kapal diarak disekeliling kotta,
dan penghabisannja dibawa kedalam

rohani peme
dihiasi dengan berbagai matjam warna loek Islam jang insaf, bahwa mesdjid,
lampoe lestrik jang menjedapkan pe Islam pada malam itoe, adalah sema
mandangan mata.
tjam geredja Boedha,
Didepan Mesdjid, diloear pagar
Bilal mesdjid raja, terkenal dengan
loear biasa, karena

telah

ta banjak. Dalam cursusitoe dr R Soe

memakaipistol3
kali tembak
Madoera Makassar jang kebanjakan di
Dari Palembang dikabarkan oleh
Jaoet, hingga Parindra timboel dengan!
Aneta, bahwa pada hari Selasa siang
Roepelinnja.
Roekoen Tani djoega mendapat koe di Teloek jang 96 km djaoehuja dari
pasen dari pembitjara. Setelah selesai Palembang, telah terdjadi Pemanah
pembitjaraannja maka tampil kemoeka/ hebat antara aannemer Be anda J, O.
Toean Soepardi osntoek menerangkan' Berlips dan orang Tionghoa empoenja
Pemoeda Soerja Wirawan, Diterang toko soal hoetang makanan koeli. O
kan arti kata2 jang doea itoe dan|rang Tionghoa itoe melepaskan tem
3 kaliber
toedj-eannja Soerja| bakan tembakan pistol F
poela az1rs dan
Wirawan moesti soetji dan moelia, toeroet toeroet. Sekali kena tangan Be
kan

( 3 moekims Daruy)

As

—

Tionghoa contra aannemer

Dari Lhongraja

ketinggalan

JANG

PEKERDJAAN

ditoelisnja tetapi mergakoe dibi pesiar keliling
mengkissahkan riwajat Dewan Ra'jat roe
kin pada tahoen 1933 terletak diba dihias indah.
sedjak berdiri hingga kini. Pada pe
milihan

sebagai
soeatoe
ditakoeti orang

PN

NA -

COLGATE

PAT KOMBALI

poela

ini diboeat orang di

(photo 3),

Indonesia ini di Koeta

Atjeh, tidak

teute“. Patoeng

rajat bersoeka raja, dan sebaliknja ada dipersembahkannja satoe berhala hitam
poela jang berdoeka tjita antara lain jang ditiroe potongannja seperti King
lain seperti jang akan kita terangkan Kong dalam film dilajar poetib, di
ikat dimana kajoe silang kruis (photo4),
dibawah ini:

GIGISAKIT:DAN NAPAS BAOE ADA DLSEBABKAN OLEH SALAW MEMBERSIH-

neroeskan peperiksaan
berhoeboeng
dengan Soemenep-affaire. Sekarang
jang dapat giliran bekas wedana Goe

djoega diteroeskan toean boleh me
reg. Soemenep),R Prawira
minta keroegian dimoeka hakim teta loek-goeloekf
koesoema
jang
ditoedoeh: ,mengge
6
boeat
gadjih
sebanjak
pi hanja
lapkan'
oeang,
jang
dipegang olebnja
minggoe.
sewaktoe
mendjadi
wedana" kedoea
Akan tetapi oleh karena pekerdja
sebagai
ambtenar
menerima
soeapan.
beloem
dan
an tadi terlaloe soekar
pertama
menerangkan
tentoe membawa manfa'at, lebih baik Toedoehan
pemandangan saja, toean penggelapan dari beberapa djoemblah
menoeroet
memadjoekan permintaan sadja kepa didjalankan dalam beberapa tahoen.
da Directie soepaja diberikannja kepa Oeang itoe teroentoek fonds tjarik,
da sdr, toean keroegian sepatoetuja,|P sat dan lepra dimana terdakwa men
memadjoekan alasan alasan djadi beheerder,
dengan
Penjelidikan terhadap
terdakwa
jang tjoekoep mitsalnja sakitnja terda
memakan
waktoe
2
djam
lamanja.
pat dalam dienst, soekar mentjari
Bermatjam
matjam
boekoe
dansub
boe
penghidoepan lain dan sebagainja.
koe dikoempoelkan dan ditoendjoek
kan pada terdakwa.
Ada beberapa djoemlah jang olah
Konperensi Parindra
terdakwa tidak dimasoekkan, ada postdaerah Sumatra Sela- post dimana terdakwa memasoekkan
lebih dari djoemlah oeang, Dari se
tanke2di Lahat
3 moeanja ini menocendjoekkan bahwa
Pembantoe menoelis :
terdakwa boekan seorang bcekhouder,
dimoelai
Minggoe 18 Sept telah
Konperensi Parindra daerah Sumatra dan ini berdjalan bertahoen tahoen
lamanja, Pertanjaan dimadjoekan keSelatan jang kedoea kalinja, Jang ha pada terdakwa dan jang didjawabnja
dlir pida pemboekaannja ada kl 500
orang, wakil perkoempoelan, pers leng adalah sebagai ,, Vooronderzoek “ dan
keterangan terdakwa. Satoe antara la
kap ta' loepa pihak polisi.
Sebeloem rapat diboeka dinjanjikan innja Pres. dapat melihatnja dalam
ostjapan ,rasanja seperti soep. “ Saja
Indonesia
Raja dengan moesik dari
tidak
tahoe sama sekali, toean Djakea ?
Soerja Wirawan. Kemoedian peringa
Terdakwa
djoega mengakoe, walau
tan dari pimpinan anak anak dibawah
poen Pres. mengetahoei, ia tidak akan
roea
18 -tahoen harap meninggalkan
mengakoe djika tidak tahoe sendiri
ngan,
dengan pasti.
Rapat diboeka oleh Toean J. M.
Pertanjaar landjoetpja
mengenai
Soeoed jang mengoetjap terima kasih
penerimaan pemberian, sampai telor
pada hadlirin O. v. O. kepada 8. W,
dan ajam,
dan pada jang mempoenjai gedong bi
Tiap tiap orang mengetahoei adat
oscoop, pada Njonja Koesoemah jang di Madoera dan oemoemnja adat Timenjoembang
karangan
boenga boe
moer, soembang menjoembang djika
nga, semoeanja
menjokong
perlang
ada perajaan dan pada posasa antara
soengan Konperensi dengan seksama, satoe dan lainnja memberi
ini dan
Diterapgkan oleh pimpinan sifatda
itoe.
ri rapat hari itoe. Lalos tampil kemoe
Setelah didengar keterangan terdak
ka spreker kedoea T. Anwar Bejj wa maka diadakan pauzs 10 menit
jang menerangkan tentang perwakilan
lamanja.
di Dewan Rajjat.
.
Setelah pauze didengar keterangan
Diterangkanrja azas apa jang diam nja 15 orang saksi, dimana ketera

dali pemerintahan.

zaman
Diahilijah,
kepertjajaan
jang

Dioedjoeng

CN

Dari Meusigitraja Kiri 1 kapal.
Dari moekim Loecengbata doea bocah
patoeng berhala jang menjolok mata
orang Islam melihatnja. Patoeng ber
bala ini dinamai orang Atjeh , Geua-

radja

PE-

Muslim

bannja, soedah pada tempatnja orang
bersoeka raja, mengenangkan masa
40 th jl, dengan selamat dan sentosa

S.B,M, Wilhelmina, doedoek diatas
tachta keradjaan mengemoedikan ken

Gt. DOKTOP 4

GIGI IJABOET

jg

“LAGI WEDANA

Soemenep -affaire mengorbankan
doea wedana,
pengeloearan saudara toean itoe ta'
Wedana
Goeloek-Goeloek
beralasan, mitsalnja dengan keteraterhoekoem
Ii tahoen.
CBZ
dari
ngan dokter Goepermen
Pembantoe
kita
menoelis
dari Soebahasa sdr toean itoe tidak ,onge- menep :
schikt“ boeat bekerdja teroes karena
Senen 19 September, Lindraad me
sakitnja. Kalau toean dapat memper
oleh keterangan
keterangan tadi

11. CALOE KAWAN? SAJA TIDA
MAOE LIHAT SAJA LAGI DAN LALOE SAJA POEN DAPAT SAKIT G1-

Europa, wokerojo Pagaralam. Setelah itoe Pim

atsu pegawai boekan bangsa Buropa
tetapi jang mengerdjakan pekerdjaan
jang pada oemoemnja dikerdjakanoleh
bangsa Buropa, Dan saja rasa peker
djaan saudara toesan itoe boekan pekerdjaan sematjam itoe.
Jang dapat dikerdjakan toean ha
nja berdaja oepaja soepaja dapat mem
beri kecerangan jang tjoekoep bahwa

anakan yan.

Soerat-soerat dari Atjeh

Setelah selesai semoea pembitjaraan
nja dan Pimpinan memberi komentar
Abonpd no, 15572,
,
seperloenja,povblik diberi kesempatan
Walaupoen bagaimana: djoega tau oentoek berbitjara. Jg mengambil ke
dara toean tidak dapat menoentoet ke sempatan diantaranja Toean2 Boestam
HALAMAN

NA

terpentjar

dari atas poentjak menara

Mutatie

sjiar

mes

prijaji B.B.

Atas permintaannja sendiri makaR
Ng. Soerohatmodjo telah “diberhentikan dengan

hormat sebagai mantri po

litie dikota Klaten. dengan pensioen.
Adapoen jang diangkat mendjadi gan

tinja, jalah R Ng. Mangoentenojo schrij

ver le kl, district kota Bojolali. (wd)
Meloeaskan

Economie

Ra'jat

opziener Kasosnanan,
Permintaan
ada 202, jang datang di examen 167,

Atas oesahanja pemerentah—Kasoepanin
maka amateur-fotograaf dr.
R.T,
Martodipoero
di Klaten telah
pertama hanja tinggal 79 jang diteri
mendapat
perentah
soepaja
bikin film
ma boeat hari ke doea, Dari sekian
itoe ada 35 jang loeloes. Semoea itoe (opname) dari keadaannja peroesahaan
haroes minta verklaring kesehatan da dan keradjinan Ra'jat (kleinindustrie)

Sesoedah

hari examen schriftelijk jang

ri dokter.

Adapoen

jang

ma dalam cursus hanja

akan

diteri

24 pemoeda.

Vervolgschool di Tjeper
Dengan
besluit departement yan
Onderwy3, maka R, Bastrowinoto hulp

onderwyzer

di

(Klaten) dipindah

vervolgschool

Tjeper

ke vervolgechool

didaerah regentechap Klaten, misainja
pajoeng-industrie di Djoewiring, ijzsr
giotery di Tjeper, smederij di Koripan

aardewerk
di Bajat dan Isin lainnja,
Bekarang

di sampai

Imogiri. Adapoen jang diangkat men
djadi gantinja, jalah R. Soebardjo Hardjowinoto.

film itoe soedah hampir

rampoeng. jang

kalau

dipoetar

bisa

45 menit lamanja. Tidak lama
lagi film itoe akan dipertoendjoekkan
pada publiek di Klaten, Solo, Djokja
dan lain lain tempat,

Sat

PA

dapat pekerdjaan dan meneroeskan
sekolah tidak koeat membajar, maka

“ lai

Klaten

diadakan

akan

cursus,

NA

PAT Tan Mean

2

26 Sopr'38 Ma

on

ANA
LARI Maa Aam
ane
Oe

paksa melepaskan poekoelan tongkat
mereka masing masing beberapa kali
padanja, jang menjebabkan ia (sipem

boeat beladjar mendjadi toskang lama boenoeh) djatoeh pangsan, serta mem
nja 6 boelan, Boeat permoelaan ada peroleh beberapa loeka. dikepa!anja,
||40 anak jang diterima, jang achirnja serta tangannja jang sebelah kanan
kalau soedah bisa bekerdja sendiri patah.
mg
didesanja masing masing soe
Diantara orang orang desa itoe ter
ah membawa kepintaran, Vak jang dapat 2 orang je mendapat loeka loeka
HOTBAH DAN PIDATO.
diadjarkan ada matjam matjam, mit- enteng lantaran dib'atjok oleh sipemboe
walnja toekang besi, kajoe dil.-nja,
noeh itoe.
Pembatja pembatja tentoenja masih
Segera Nang Salin fsipemboenoeh)
ingat, bahwa barse baroe ini , Peman- Sepoeloeh
diangkoet
ribce
ke CBZ Bangli, dan doea
Kaoem
Moeslimin
dangan“ memoeat troonrede dari Seri
orang desa jang malang itoe dipero
merajakan
Mi'rad
Nabi
ginda Ratoe, En, dikepalanja ditoebatkan di Polikliniek Gianjar.
lis pakai letter besar besar perkataan
Pembantoe M, menoelis':
Jang mendjadikan sebab perkelahi
perkataan ,Chotbah Baginda".
Bsrhoeboeng dengan hari wi'rad an terseboet, kita beloem ketahocei.
— Injat nggek ?
Nabi, maka pada malam Djoemahat
. Nou, roepanja perkataan perkataan 22—28 September ini di stadion Sri
hotbah baginda“ itoe membikin wedari Solo telah diadakan perajaan Pemboekaan N. H, I.S. di Belinjoe
rmat.
2
Dengan Ho
linja hatinja hoofdredaktoer salah oleh koerarg lebih 109000 kaoem
kiriman
| k Tosan poen 4
a
& Tb
a
M
im
tr
e
t
ao
a
Natoe soerat kabar Indonesia di Betawi Moesiimin, baik lelaki maoepoen pe
aj
rt
be
malam Kemis
14/15
ank: telah $
Hoendjoek
yer
Ps
obat
to
ini.
oh
oe
"R
It
Septemberi933,
rempoean, toea dan moeda, oentoek
si.
mata
1, 3 Obat y
g trima ka
Bang Bedjat katakan ,,hoofdredak- menghormat hari jang soetji itoe,
dan
dan membil
Telah diadakan pemboekaan dengan
baek,
ek,
08
ba
a
ad
an
n
n
ga
a en
5
toer“ fboekan redacteur), sebab didadan kedapeta
a
Djam 6 sore semoea pandoe H. W, oepatjara pendirian dari sekolah tsb
ob
l
tj
ke
pa
ah
ja soeda h kasi
saja soed
lam ,podjok“ soerat kabar itoe ada telah berkoempoel dimoeka kantornja diatas, Sekolah itoe adalah atas oesaha
meren
itoe
te
ri
j
da
ja
en
aek
sa8 ja po
dimoeat soerat dari salah satoe pem- Moehammadijah di Keprabon, laloe perkoempoelan Tenaga-Baroe,
P ada
menjata kan ada b 4 tace, dan
Jang
1
&»
semoeanj
batjanja, jang
diadreskan kepada djam 6 30 sore berdjalan arak arakan mengoendjoengi pada hari itoe ada
Toecan mendapa
ajoega &$
adanja
iaa
hoofdredaktoernja,
tr2ima K as
menoedjoe ke stadion. Djam 7.15 sore kl. 60 orang dan dipimpin oleh peragatoerkan
ng
me
n
a
ja
I
Js
sa
Dus, hoofdredaktoer
itoe merasa datang di stadion bersorak ramai ge koempoelan
: giT B.
Na
sekali"aala
& horma
“geli membatja perkataan perkataan moeroeh, laloe defileeren dimoeka pe
Toean A H Bakri diserahkan oen
ja tabeh
Saja poen
' s€hotbah baginda",
toek membentangkan verslag pendi
ngoeroes,
MWA—“
Didalam soerat kabar itoe sendiri
Pemboekaan dilakoekan oleh voor- rian sekolah itoe,
Wa
at
HN
sadja nggak memakai kepala: zitter ,Oeramat Islam“ jalah persatoe
Moela moela perkoempoelan itoe te
AN
3 tentoe
»Chotbah baginda", tetapi pakai per annja semoea perhimpoenan dan per lah mengadakan perkoempoela
n voet
AN
- katsan perkataan ,pidato seri Baginda gerakan Islam diseloeroeh Soerakarta, bal atas oesaha dari Toean Nazwarjg
g
Ratoe",
laloe diadakan pembatjaan salah sa berpindah ke Sawab Loento, Kini di
Welnu, didalam podjoknja of tj a- toe ajat dari Al @ber'an, begitce djoe moelai dengan persiapan mengada
ORIGINEELNJADARI INI SOERAT ADA
be rawitnja dia kasi peladjaran ga diadakan pidato pandjang oentoek kan pergoeroean. jDiidarkan sirkoelir
SAMA
KITA
OENTOEK
DI PERLIHAT. »tidak mestinja diseboet chotbah ba menerangkan ,wirad
Nabi“ jang boeat meminta perhatian berdirinja
KAN. INI SOERAT MENGENDJOEKginda".
KAN SESATOE ORANG JANG
sampai djelas disertai beberapa kete pergoeroean sekitar Poelau Banka.
BERPENJAKIT MATA KEPADA
k
Dia kasi peladjaran ,Baginda ber- rangan jang soenggosh menggembira
Tetapi sajang pengoesaha itoe ter
DJALAN
KASEHATAN.
. sabda",
“
kan bagi semoea kaoem Moeslimin paksa meninggalkan
kota Belinjoe
Tapi dia sendiri nggak pakai per seloeroehnja,
dan diteroeskan pekerdjaannja oleh
Pakailah
katataap ,sabda” melainkan ,,pidato”.
Toean M. Isa Ketoea moeda dari per
Dan dia kementoes kasi ma'na per
KBBI tjabang Sriwidjoja
koempoelan itoe.
kataan ,chotbah“ dengan voordioerai
Sebagai agenda ke ampat
Memperingati
kepan:dracht atau lezing, seperti biasa
kan perongkosan dari sekolah itoe
doean
oemoernja
tjoe
didengar dari propagandist Moeham
oleh tosan Soelaiman, Dan selandjoet
koep 8 tahoen
6
Fa
ai
madijah, Achmadijah, Sarekat Islam
-&
NE
nja diperkenalkan goeroe goeroe dari
Pembantoe
8s
menoelis
:
- atau orang orang jang membentang
sekolah itoe jang besok paginja akan
Dengan bertempat ditanah lapang datang di roemah sekolah
“— kan pendapatannja didepan oemoem,
oentoek
—.
Bang Bedjat nggak moengkirin bah voeibal Talang Djawa oleh Kepandoe mengadjar,
. wa ma'naan
itoe bener. Neen, itoe an Bangsa Indonesia tjabang Sriwidja
Sebeloem rapat ditoetoep dipersilah
'— betoel betoel benar. Chotbah sama de ja pada malam Rebo jl. telah diada kan pengadjar memberi pemandangan
kan kampvuur dengan dimoelai djam goenanja pergoeroean
| ngan voordracht of lezing.
centoek masja“En bang Bedjat kepengen taoe dari 7,30. Pandoe dan pandi antaranja Ka rakat.
Lada
hitam Lampong: e.k,
dimoelai pk. setengah 9 pagi
| padanja: apa bedanja lezing, voor mi dan STH lebih koerang ada 100
S. Soelasmono sebagai pengadjar Telok ada djadi lev Nov-Dec. f14,—: danRapat
dipimpin oleh ketoeanja t. Mr.
orang. Kaoem iboe dan bapa djoega
“ dracht. chotbah dan pidato?
jang memoe ini bari lev Oct-Dec f 13,50 pembeli,
memberi pemandangan
Raden Samsoedin.
“—.
Perkataan ,chotbah“ kan boekan banjak jang menjaksikannja.
askan kepada hadlirin,
13,70 pendjoeal, Nov-Dec f13,80 pem
Jang diroendingkan teroetama jang
Selainnja diadakan pelantikan kepa
. Mpnopolie sesoeatoe kaoem, welneen,
ra ini ditoetoep pada djam beli, f 14.— pendjoeal. Ex Bat. f13.80 mengenai ceroesan
da pandoe poetera dan poeteri djoe 11 Oepatja
dalam dari orga. itoe pidato djoega.
malam dengan selamat.
nom. lev Oct-Dec per 100 kg. London nisasi Persibo, Jang perioe dioemoera
Bang Bedjat nggak pernah ngakoe2 ga diperingati berdirinja Kepandoean
Keesokan harinja berdoejoen doe- nocteering 2 9/16 d, p. lb, pendjoeal. kan
ialah tentang soesoenan pengce“ahli bahasa, begitoe djoega redaktoer2 Bangsa Indonesia oemoemnja jang pa joen bapak dan Iboe dengan
anak kiri
roes
baroe jang terdiri dari tt:
“ lainnja seperti disangka oleh soerat da tanggal 13 September ini soedah dan kannanja menoedjoe ketemp
Lada poetih Muntok:
fob
at per
tjoekoep 8 tahoen.
“kabar itoe,
goeroean. Ternjata ada . kebandjiran Pangkalpinang lev Oct kemaren djadi
Mr, Rd. Samsoedin ketoea
Riwajat KBI jang dilahirkan
pada moerid hingga
. Dan bang Bsdjat nggak heran kalau
terpaksa mentjari roe f 20.30, ini hari f 20,30 nom.per100
Darmin ketosa moeda
Raja mah jang lebih loeas dan
erkataan ,chotbah' dirasa aneh oleh 13 September 1930 di Djakarta
kg. London not. 3 9/16 d pb pendjoeal,
.M.E, Iskandar penoelis I tevens
memper
ba
peping dan hati hoofdredaktoer #.k, diterangkan oleh Pemimpin tjabang njak perkakas sekolah,
Koffie Robusta Lampong: bendahari
toe, heusch bang Bedjat angga heran, toean Soetjipto.
Nampak sekali kehaoesan pendos
Oesoep penoelis II
ek. Telok lev, Oct/Dec f 12.40 pam
Djam 9 malam kampvuur ditoetoep doek disitoe kepada
sebab di roepanja beloen biasa denger
Moeh. Hasim, Djabir, Mb. Moestopa
pendidikan, maka besi, f 1260 pendjoeal per 100 kg.
dengan gembira.—
“kata-kata Arab atau Islamitisch,
dari itoe marilah gotong rojong mepembantoe
(dan seorang lagi akan di
Citronella olie: kemaren ada
Boeat doeuia Moeslimin perkataan
madjoekan
noedjoe kepada kesadaran Ra'jat ! !! djadi
oleh
sv. Galih Pakoean),
lev, Sept/Oct f 1.05, ini hari
- DARI BALI SELATAN.
chotbah boekan asing lagi, soedah
Soekanda competitie leider,
lev, Sepi/Oct dan Oct,/Nov, djadi
oemrah dipakai, begitoe djoega boeat
ci)

—.

p

, Boschreserve”,

f 1.05. Bosat semoealev.
tahoen f 1.05 nom.

Pembantoe P menoelis:

Berita selentingan telah sampai ke- Kalau beloen banjak bergaoel sama
| kaoem Moeslimin, jah, natuurlijk per telinga kita bahwa pihak Boschwezan
kataan perkataan jang lazim dipakai telah mengambil rantjangan, goena
membikin

hoetan

(boscbreserve) di

Jang

loetjoe,

i

jetaknja dibaraja Penelokan
Goenoeng PeIk, 2000 hek-

tare.

dia tjela kita pakai

»Chotbah“ tapi dia Kari pa

»Penghidoepan

rakjat"

| kai perkataan , pidato".
a
:
“ressort district Bangli,
Dibahagian beberapa sawah bilangan
| Astaga, kalau kita dipandang meng
tani baroe2
.gelikan, wel, nggak apa, asal djangan district Bangli, paman
achir ini habis potong padi, sedang
ianggap tolol.
hasilnja boleh dibilang amat memoeBANG BEDJAT.
askan.
Adapoen penghidoepan rakjat ressort
district Bangli pada masa ivi, adalah
menjoekoepi,
Kesehatan Ra'jat diperhatikan

|.

betoel,
Belainpja dr. Raden Seeradji gouv.

. Ind, arts, di Klaten djoega diadakan
gouv. Ind. arts lagi jalah dr. R.M.
Boedjarwadi, jang diwadjibkan tentang
kesehatan Ra'jat didaerah Klaten,
. mitsalnjamembantras mijawormzierte,
| pestbestrijding cursus doekoen-beransk,

- membikin

lezing tentang kesehatan

| dan lain-lainnya. Adapoen consultatie-

| bureau

Pte

ada

sangat

34

Pembakar

2

goedang

dimoeka

bergoena

:

bagi

tembako

Landraad

Dalam waktoe jang terbelakang ini

| banjak sekali goedang tembako jang
terbakar, karena bentjana alam atau
. @ibakar orang, Salah satoe pembakaran
- ini telah diperiksa oleh Landraad
. Klaten, jalah jang membakar goedang
— kepoenjaannja tabakeonderneming Ke| bonarcem (Klaten), dengan vonnis
— 8'2 tahoen pendjara,

» Kedjadian jang mengerikan"
Beberapa
bari
berselang
poe
koel 9,45s pagi didjalan raja sebe
lah selatan Poeri Agoeng Gianjar te
lah kedjadian soeatoe pemboenoehan
jang amat mengerikan,
Seorang chauffeur auto SB No: 11
DK. 948 bernama I Tokolan oemoer
kirs2 30 tahoen asal pendoedoek
kotta Denpasar tiba tiba dibatjok de
ngan pisau belati oleh seorang pe
noempangoja bernama: Nang Salin
aliasI Bagia oemoer koerang lebih
37 tahoen asal pendoedoek desa Oendisanklod district Temboekoe Land
schap Bangli , dan pada saat itoe djoe

ga I Tokolan (chauffeur) jang malang

itoe telah menghemboeskan natasnja
jg penghabisan. —
Setelah itoe Nang Salin (pemboe

noeh) teroes melarikan diri menoedjoe

desa Senggoean (Gianjar).

Beberapa orang

didaat

desa depan

telah

Rapat

SATRIJA.

f 1.55.

Oberibon Ausf 10.— dan Ti

Dalam

ongliap f 9,75 per 100 kg.

Empingblindjo:
no2

f 29,—

Tjilegon no

Kentang: per 100kg
Harga harga
terseboet

para Amtenaar dan jakinlah tidak akan mengoesoetkan kehormatan deradjadnja. Sedeng
pembikinan diperhaloes, teliti bersih terang

1

tjoeatja toelis dan titik-titiknja jang berkelipkelip.

f 880,
menoveroet

Kalau
haloesan

per 109 kg. London no-

teering kwaliteit

Straits

10/10-6 pnd

diftilik benar-benar morinja jang
dan tjakrik jang zakelijik serta.

SOENGGOEH moerah sekali harga terseboet,
lebih tegas: NJATAKANLAH!
BOEKTI

1

MENDJADI

|

GARANTIE,

294

“Pesanlah lekas-lekas kepada:

datang beramai ramai goena menjekap si pemboenoeh itoe,
Mendidik pemoeda mendjadi
#
Oleh karena si pemboenoeh itoe ta
Tapioca meel: kwaliteit Motoekang
kan soeka menjerah diri, teroea saha dium boeat roepa-roepa merk dari
Oleh karena banjak sekali anak ke ep ia mengantjam mereka dengan f 2.90 sampai f 3.10, AA f 3.45 per

loearan.

heibat tampaknja.

misih ada lain2 jang heibat.

nom.

Katjang kedele: Gandja Toga.
fob Tegal lev. Oct-Nov f 7.28'/,, ma
ta hitam Djember fab Pasoeroean-Pro”
bolinggo f 6.23'/, dan Panaroekan fob
Panaroekan f 6.31'/, per 100 kg.

Soenggoeh

Harganja boekan f12- dan boekan
18.. tetapi TJOEMA f 3,50 sepotong.

C opra: melihat swaliteit dari f 5.60
"5, perton

batik aloesan

Dan misih ada lain lain tjakrik jang sedjadjar.

pendjoeal di Pintoe ketjil,
sampai f 6—

Kraton,

Moesti sadja sepatoetnja mendjadi pakaian

Laboean no.

f 32,— no 2f25.— per 100 kgnetto

lingkoengan

seperti digambar ini biasa agam para Satrija.

Katjang tanah: Oheribon dari
f 8— sampai f 8.60 per 100 kg.
1f 33.—

dakan perajaan satoe tahoen berdiri
nja Persibo, jang boleh djadi akan di
adakan
sesosdahnja
boelan
Poeasa
ad,

, Persibo"

Minjak kelapa: perblik dari
14'/1 kg. bruto boeat roepa roep3 merk

Bawangmerah:
tralie f 13.— Tiongtos

diroendingkan

djoega tentang maksoed akan menga

Soescoenanpengoeroes
Akan dimintakan kepada Gemeente
baroe,
soepaja
Gemeenie memikirkan ke
Seperti telah diberitakan terlebih adaan sportveld jang pada sekarang
doeloe, hari Kemis jbl. Persibo telah ipi beloem memoeaskan.
mengadakan rapat anggota. Rapat tsb
Kemoedian setelah tidak ada lagi
dilangsoengkan diclubgebouw Pasoen- jang haroes dibitjarakan pk. 2 siang
dan Hospitaalweg 6 Bogor,
rapat ditoetoep dengan selamat,

tetap, partij besar orang tidak begi
toe maoe djoeal: tjap Kodok 2.05,
Koeda merah f2.—, Boeroeng kaleng
f2.—, Harrison f2.— dan lain lain
tjap f1,90 per bantal.

dari f1.52'/, sampai

djabatan ini

tt. Mr, Sartono

dan Partaamisena.
Didalam rapat tsb,

Betawi

Goela pasir: par karoeng dari
102 kg. terima di goedan
dj
f10.40.
:
Mean
Tepoengterigoe: harga masih

ditetapkan ialah can
Osntoek

dikemosekakan nama

3
US
Pasar

beloem
consul,

aj

|.

Ban

5

Jang

bagian tanah pegoenoengan Kintamani

. noeroet perasaannja , menggelikan".
(Landechap Bangli),
Tanah mana adalah
|. Boeat kaoem Moeslimin perxataan
“sehotbah' nggak menggelikan, Tang gian sebelah kiri djalan
.goeng kaga”. Kalau nggak pertjaja, teroes keatas sampai di
“#jobalah reda ngrapetin diri gama ka noelisan jang loeasnja

an

Std, Sheets 27,

Jav, Std, Crepe 28 cts per '/, kg,

SL)

kaoem Moeslimin masih sangat
baginja, nietwaar? Malah me

sedia Java

Soemantri, S. Soewardi, Oesoep elf
tal commissi,
Oesoep, Soewardi Pramono Scheidarechter comissie,
Soemantri, Djabir Soewardie verifi
catie commissie,

lain

Rn

oleh
“aneh

Karet:

ini dan

& S0

bergaoelnja sama

kkn basa shSenaNg

orang2 jang banjak
“kaoem Moeslimin,

.. oem

—.

MATA

ta

OBAT

ja

Firma

3

TOZ
Djokjakarta.

vervolgschool jg tidak men: pisau, dari itog orang orang desa ter 100 kg.

BASA

OR

CE

ar

EUpa

ski

3

in

:

TR AR PRE

i

2

Pa Uda

Ma maba

ANE Kar

tin,

Me

Sm

MAA

bb

in

bi Pr

1 7,— malam Berita sk Indonesia
120
,
Lagoe Hawaiian
| 7.80
,
Lagoe Soenda

KEMSN

TAS

|8&—

aa

Nm

“an

—l1l,—

Berita sk Soenda

,

perbimgganan

Beksa

,

Iromo"

Toetoep

Lagoe Djawa

:

sal 7—

dan

menjelamatkan

kekoerangan

tidoer, dan orang

darah,

jang

istri-istri: perloe

perasain sakit kapan

B

baroe

Lagoe Ambon
Lagoe Soenda
Berita sk Soenda

,.

630

KENA

NT

11

sedang didalamnja mengandoeng
banjak sekali zat? makanan. Siapa

Lagoe Djawa
Toetoep

jang

,

Krontjong

HN2—

01

NIROM
- Skrat

TIMOER

lina

:

4

8—

t.

modern

10,—
Tah

,

1230

,

Oemoem|

,

8.—

»

818
9.—

,

,

11,30

?

,

Toetoep

Djawa Timoer
Soerabaja I S1:
Soerabaja II 95
Boerabaja Arcbipels. Zender 68
Djokja II 128 : Semarang II 111,
2.
Bolo II 120.

S'baja II Golflengte 68 m dan 1V 129 m

5,—

Ga

.Toetoep
PMN

5,—

6.20,
:
5.50
,

lagoe kron

Oi

»

2

dan dagang
. Melan ipeikan
.Margaloejoe"

»
—

Orkest

8.
830 ,

»

»

6,50
Ih

TA Neta
Modern Orkest
. Bumatras
Toetoep

Lagoe Hawaiian
Lagoe Krontjong
Lagoe Soenda

I

',

,
,

,

8.—
,Sinar
2

»

10.—
11.380

,

$

Pembalasan soeratsoerat

oleh

Doho

ai
7.— malam

159»

PROGRAMMA V.O.K.L
Zender YDH. 7 Hlengte
. 107, 53 Meter
Senen, 26 Sept.
80re

Neo

njiaran SRI klevengan

oetoep

,

Kepandoean

. Pembitiaraan
tentang 1,15
Theosofie, oleh toean|
Boemardjo :
71.20
Dihoeboergkan dengan 1,30

—.,

11, —

6,30

»Marga

7.40 malam Berita berita soerat kabar

8.30,

129 m, Sema

Lagoe lagoe Soenda
Ketoprak dari perhim
poenan , Darmo Tjarito"
Gending gending Djawa
Tengah dari piringan
bitam

sore

Memperdengarkan

ra dari Miss Lee
Berita soerat kabar

Pak

soea
dan

kabar dagang
Membalas soerat soerat
dan rapport repport

Lagoe lagoe' Hawaiian

Causerie oentoek kacem
Iboe
:
Memperdengarkan soea
ra dari t. Soekamto

Yang Khiem Orkest

Mewbatja boekoe dengan
tembang Motjopat
Toetoep
Rebo

28 Be pt.

S'baja Il Golflengte 68 m dan IV 129 m
| 6,30 pagi
:

Tah

5.03

sore

7. —

malam

oleh dan oentoek anak-

anak

Berita soerat kabar

malam

7.15

»

NO

7,20

Membalas soerat soerat
dan rapport rapport
Disamboeng dengan Zen
der SRI memperdengar.

1.22

dagang

Hawaiian Tieklers
Disamboeng dengan Zen
der SRI memperdengar
kan klenengan
Toetoep

12.—

»

Archipeis.
atas 205

99

dari 11.— tm

rang Il Iii m. Djokja II 128m
Bolo Il 120 m

Solo

5,—

640

,

Tjepoe

186

anak

Berita Disco

7.—: melam Perkabaran

120

,

Tentang
gramma

Tid8

Corcert

Tn

Tentang

penjiaran proriwajat Negeri

,

9,30
9.650

Melandjoetkan concert
»Symphonie fantastigue
Tentang sport Phohi
Gramofoon intermezzo

9,58
10,01

,»
,

1020

“4

10,380

,

Berita koers
Lagoe
dengan soeara
Sopraan
Berlijasch
Philharmonisch Orkest
Lagoe dansa

1,—

,

Toetoep

Belaga, 27 Sept,
6.30 pagi Peladjaran gymnastiek

8,45
GE

,

Lagoe gramofoon

8,—

12.50

,

120

,

183

sore

6,30

648
7,—

7,45
8,—
8.10
8.40
9,40
10,10
10.30
11,—

Ballet muziek
Oentoek kaoem iboe (ten

,

masak)

Populair concert

Matinee concert

Perkabaran

Matinee concert

R.

,
malam

TI

—

268ept.

Lagoe militair:
zenders

Kemis

Prycs

Voeaal

dari anak anak

Ambrose

dan Orkestnja

oleh
Di

HWv.
Pryce

Di

gore
”
”n
»”
»

malam

Berita pers

Weltevreden.

Nw, Tamarindelaan 12, t, Mr.
Nieuwenhnizen
oleh John
& Oo,

Djagamonjet

654, Nona MSL,

Tidak sedikit soerat jang tidak da
pat kita djawab, karena tidak disertai
pengiriman pranko, briefkaart atau
postblad goena mendjawabnja dengan

gramofoon

Melandjoetkan lagoe gra
mofoon

langsoeng, djadi tidak dengan peranta

raan soerat kabar. Dari itoe disini kita
Toetoep
Orkest: semoea zenders peringatkan: siapa menghendaki pen
djawaban
dengan
langsoeng haroes
Lagoe lagoe piano
mengiri
mkan
porto
goena
ongkos pen
Lagoe lagoe orgel
djawaban tadi.
Lagoe gembira
Berita pers:
Archipelz. | y

Melandjoetkan lagoe Ia

|:

goe : Stadezender

Boris Lensky Trio
Penjiaran

boekoe boekoe

8,10
8,15

zenders
Lague gembira
Lagoe Hawaiian

8ymphbonie

Piano concert

Toetoep

—

29 Sept. '38

Baier uleh Krijnen.

27 Sept.
plaat

3

Di Djamboelan 3, t. EJA, Goosseng

Lagoe lagoe gembira
Toetoep
Lagoe

»

& Oo.

Relay

Orkest
Njanjian

-

28, t. H, Fekkes

Instrumentaal

Phohi Relay:

11,—

semoea

Penjiaran Kepandoean :
Archipelzender
Voeaal : Stadezender
Orkest
Lagee gramofoon
Melandjoetkan penjiaran
programma : Stad:3ender

8, —

9 30
10,35

oleh John

Di Molukkenweg
oleh Krijuen,

Beberapa lagoe

2,30 lohor

5.45
6.15
6 35
8,45
8.45

meshaus

Phohi

7,— pagi
7.30
7,40

5.—

V.

m.

Selasa,

Toetoep
ngan

12.

12,18

530

Melandjoetkan lagoe gra | 7,80
mophoon

Ac-

Toetoep

Belanda

Gro
8.40

The Lonon Piano
cordeon Band

Sept. '38

Di Javaweg
62,
t. Mr.
WLG,
Lemaire oleh Weltevreden,
Di Hospitaalweg 13, t. L, Th. Vermeer oleb Hooper.
Di: Kenarielaan 19 t. Mr. KE. Kan
oleh Joan Pryce & Oo,

Brahm's guiatent

5.30,

Soerabaja 131

188,

Avondwijding
Concert
Coneert
Berita koers

Betawi.

Rebo 28 Sept. '38.
Di Tjidengweg Oost 88,t. K, Wassing
Batavia I 157,29 m. Batavia II 61. oleh Weltevreden,
Di O, Tamarindelaan 31 t, J, Stam
68 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka-

Batavia 126,

Benen, 26 Bept.
5.03 sore
Thee Concert
»
Penjiaran oentoek anak
,

tjong dan stamboel
oetoep

12.—

penjiaran pro-

Zangers dan zangeressen

Senen,

dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soerabaja III 196, Semarang 122, Malang
181,

Tentang
gramma

1 B.

Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,

Djokja

Opera
Perkabaran

jang terkenal

NIROM
Barat

m. West-Java:

Tostoep
Lagoe lagoe Spanjol
Lagoe dansa

1i,—

boemij

11.08 siang
Roepa roepa lagoe Kron 1140
,

Soerabaja Il 68m dan IV 129 m, Sema

7,50
8.10
8.40
958
10 01
10,40

Lagoe lagoe marsch
Mengoelangi perkabaran

-

kan gendinggending Dja
wa, disamboeng dengan

8 IS

an
6.30

dan

Yaper

Oost dan Midden—Java:

Solo Il 120m

Rebo 28 Sept
sore Hawalian Band , Gusen"
Tionghoa Yang Khiem

B,—

Djawa

rangll lilm, Djokjall 128m

Melajoe Seberang

toek anak anak

Penjiaran

dari piringan

Soerabaja Il 68 m, dan1V
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September 1938tahoen ke 6

. Gemandangan |
Lembaran ketiga

Congres

Pergerakan

Penjedar

jang ke-I
Rapat

Kalau simpan 5 boengkoesan dari 50 gram atau 10
boengkoesan dari 30 gram Toean dapat persen satoe
boekoe kertas sigaret Club“ dari harga $ cent.
Boengkoesan' itoe boleh toekar di mana Toean

poenja langganan-langganan.
Oemoem

pertama

(Berlakoe

sampei

tanggal

31

December

1938)

.

Pergerakan

Kemoedian tesan AM Sangadji di
P.I. D. hadlir dergan cumpleet..
persilahkan
madjoe kemueka oeutoek
per
a
mewmbuek
'Tvesn Mob. Roem
mengoersikan
riwsjat pergerakan di
kasib
terima
oetjapan
dengan
temoean
kepada hadirn dan spr. menerangk.n negeri ini moelai sedjak timboelnja
Sirekat Dagang I-lim, seteroesnja aagenda pada malam itoe.
danja Sarekat Islam dengan centrasi
n
Pergeraka
dari
Osmoem
Ketoea
Penjedar toeaa H A Silim dipersilah bes'uurnja, pengaroehnja propaganda
kan madjoe kemoeka dan mengoeral kaoem koewoenis dalam beber:pa ta
kan sedjarah pergerakan moelsi Sare hoen jl, tentang fihsk Selim cs. me
kat Islam, timboeloj: Osntraal Sarek-t ninggsIkan party PSII den sekarang
lslam, dimana spr. djoega toeroet be timboelnja Pergerskan Penjedar.
Dengan pandjang lebar spr mengoe
kerdja dalam badan itoe, tentang p:
raikan beberapa congressen dari PSIl
ngelamannja dsbnja.
lan mengapa @pr sendiri toeroet me
Kemoedian sampailah spr men:
agikoeti
dalam Pergerakan Penjedar,
Perger:
rangkan tentang berdirinja
kan

Penjedar

November

1936

jg

spr— Pergerakan

moelai tanggal 23

berdiri,

Penjedar

Djadi—kstr
masih “b

Pergeratan

Penjadar — kata spr. —

melandjoctkan gerakan rekjat jang da
pit orang keiemoekan

dalam

peryea

Pertjoba'an akan dilakoekan di onderdistrict Babadan, k-boepaten Pono
rogo dan jang satoe
di onderdis-

Aiseh,

hingga

terdjadi

perkara

trict

Cberibon,

ivi

sikapoja beliau,
ngikoetnja

sama

djika nanti para

pe

memperijajal kepada

pimpinannja. Sebab—kata epr—djika

1

si psmimpin dan jang terpimpin tidak
ada mendapat kepertj jaan dalamtoen

| toenannje,

pergerakan

maka

tidak

dengan

sendirinja

akan madjoe adanja.

.£ Selandjostnja kesempatan oentoek
birjara diserahkan kepada para oetoe
san, Dalam hal ini bavjaklah jang
menggosnakan waktoe itoe, sehinggu

dar.
j- Kemoedian

Anak ini tahoe, bahwa iboe tirinja
itoe menerima pensioen dengan meng

Pergerakan

Penjadar sama toeroet berbitjara oen
toek menerangkan sikap masing ma-

tiog terbadap fitsal itoe,
Achunja setelah mendengarkan

be

telah minta
Permintaas

wa sekali beuar, maxa

ioi ditolak, ini sebab anak tiri ini
telah membongkar rabsia itoe, hingga

ikan

tertoentoet

goenakan

karena

soerat

jang menjeboetkan
Itjem, — (Rep). .
5

telah

bersidang dalam rapat terboeka
dar
jang pertama dari persidangan covgres
jg ke-1 di Kareiweg 44, B:tawi pada

Aisah itoe nama

kan

malam

Saptoe tg 23/24 Sept

Setelah

mendengar

1938.

keterargen

pe-

D. lam ftssl itoe antara lain diterangk-n bahwa Pergerakan Penjadar

bamwar ijab

dengan

goe persetoedjoeannja

Roem

menerangkan,

bahwa

malim

mimpin oemoem Pergerakan Penjedar itoe agenda jg direntjanakan tidak bi
H. A. Salim dan pembitjara an jang sa habis hal maua itoe akan diteroes
kan dirapat terboeka jad,
,
£
berlakoe atasoja,
Djam 12 malam rapat terboeka di
sikap
atas
enja
Menjatakan setoedjo
toetoep
dengan selamat. (Aueta).
rendan
laloe
telah
jang
oesaha
dan
Perkewiran

ini isteri javg pertama

tahoe, malah seorang anakaja oleh s0e
aminja sengadja disosroeh

rawat iste

Tabligh,

tjabang

Akalaji ssorang psramp3san isteri
kedoea dari seorang soeami

. Tentoe sadja pensioen itoe sebagian
Pembalasan darise toeroen kepada isterinja.
oOranganak tiri.
Demikianlah terbitnja perkara ini,
Laniraad Bgor telah periksa soea- karena isterivia jang tertoea koerang
toe perkara tentang penggelapan pen mengarti dalem oeroesan pensioen, se
sioen,
dang isterinja jang moeda agaknja le
B-barapa tahoen beselang, di Kre bib tjerdik.
wang ada tinggal dikampoeng Bebne
Isterinja jang moeda (Aisah) ini la
Jak Rawadjati seorang pegawai SS loe goenakaa
waktoenja jang baik,
nama M ehadi, mempoenjsi isteri na dengau menggoenakan
nama madoe
ma Ijem dan ia mempnsenjai doea vja psrempoean Itjem tadi minta ban
anak, ia saban saban dipindahkan tem toean dari Loerah dan Lebe ditempat
pat bekerdjanja, dan paling achir ia kediamannja menghadap kepada jang
dikerdjakan sementara di Bsgor, di berkewadj:ban dalam oeroesan itoe,
tempat ini ia berieteri poela pada se
D:ngan sebab itoe, sedjak wafatnja

orang perempoean nama Aisah
kampoeng Gvenveng Batoe.

di Moehadi tadi, Aisah dengan memakai

nama Itjem telab menerima pensioen

Nederland.

Selasa 27 Sept, ditoetoep luchtpost
oentoek

Palembang,

dan Wesikust,

Soematra's Ovsi

Tapsinoeli,

Atjeh,

Pe

uang, Singapora,
Siam,
Hongkong,
Cbina, Japan,
Phbilippinan,
Ceylon,

Br. Indie, Afhavistan, Iran, Irag, Sy
rie, Turkye, Balkan, Egypte, Afrika,

sa 8.45 pagi,

Djakarta ini.
Salah sosatoe

maksoed

Islam

jang

didikan

sp-ciaal

oentoek

dan mereka ivi pergi kesatoe satoenja
roemah oentoek bertanja kepada tiaptiap orang. Pertanjaan pertanjaan itoe
telah ditoelis dalam daftar terseboet.

di

Di B:badan perhitoengan periodiek

dikan

akan

doeng oleh Comite, jalah selain dari
pada akan mengadakan Rapat oemoem

dilakoekan

pada tg 23 Septem

ber simpai tg 4 October dan di Chetibon akan berlangsoeng nanti pada
tg 29 S:pt sampai tg 11 Oct jad.

jang
berarti memberi
kesempatan
kepada segala
pendoedoek, Comite

Setelah

akan mentjari perhseboengan dengan
perhimpoenan-perh'mpoenan

Djepang), Straits, Philippiaa,

Para tellers diberi deftar pertanjaan

per

perbitoengan periodiek ini

selesai, maka dalam satoe malim boe
at Bibidan djatoeh tanggal 7 October
dan boeat Cheribon tg. 14 October

bangss

Tionghoa, soepaja dikalangan mereka
masing
- masing depat mengadakan jad. daftar daftar pertanjaan jg soedah
Chotbszb cbotbah sebagai jang dimak diboeat oleh te'lers periodiek lintas
soedkan oleh propsgandisten PIT itoe. diperiksa lagi oentoek menjatakan
Berhoeboeng dengan ziman kema
betoel tidakoja, Inilah jg dinamakan
djosan sebagai sekarang ini, dimana
perhitoengan moment.

orang dari f bak dan bangsa manapoen
ijoega, menocecjoe
kepada kewer
dekaan
berfikir dan perje
lidikan
jang
njata,
dikira

D.fiar-d.ftar perhitoergan jg me
ngenai pertanjaan jg diadjoekan tidak

sama

Selain dari jang tsb, diatas, sekali
lagi disini O mts memperma'loemkan

kepada

saudara

'amaloja

parhimpoenan2
jung

Agama

Allah, ha

rap soeka
berhoeboengan
adres dibawah ini:

bermatjam madjam

golo

poetera poetih, bagi T angboa kelaboe
dan
begi
Asing - Timoer selainnja

dan saudara

ingin menoendjoekkan

terhidip

gsena

ngan pendoedoek, Orang bisa melihat
pada warna j3.
Bigi perdoeinek golorgan bangsa
Europa wurnanja merah, bagi B emi-

maksoed dari Comite itoe akan men
dapat samboetau jang menjenangkan

dengan

bangsa Tionghoa koening.
Commissie bagi perhitoengan tjatjab
'djiwa menerima bantoean tjoekoep
dan jing borbarga dari fibak pembesar
pembesar
negeri ditempat
masing
wasing, dan
pekerdja'an commissie
djoega akan moedah djika pendoedoek

pen
9

Perbitoengan tjatjah djiwa 1940
Pertjobaandi Ponoro:
go dan Cheribon,
Beperti oemoem mengetahoci, maka
pada th 1940 akan dilangsoengkan

djoega toeroet memberi bantoeannja.
Oleh karena h'rganja perhitoengan
tjatjah djiwa terletak dalam 3emnnerna
dan telitinja. menghitoeng. (ANETA)
im 0 —

Penocetoepan
Belasa

Post

Ke Indo-Ohina
27 Sept. luchtpost ditoetoep

Palembang, Djambi, Singapore.
perhitoengan tjatjah djiwa lagi.
dan Saigon (Indo- China) dengan
Oentoek menetapkan pertanjaan dan | k nilm,
bagaimana tjara menghitoerg diangPengambilan penghabisan
soeratkat satoe cammissie, jang setelah be- soerat aanget. Senen 6 sare, hulpbrie
berapa kali mengadakan pertemoean venbussen S:lasa 12 30 siang dan soe
maka cymmissie tsb djoega soedah ber rat-soerat biasa (kantoorbus) 6 30 sore.
sedia dengan pekerdjaannja itoe.

bocat

Ke Blinjoe (Facultatief)
Agar soepaja mendapat ketentoean
Belasa 27 Sept. persamboengan oetentang bentoeknja dari pertanjaan jg
pasti boeat sementara dan djorga oen dara dengan ,Empier“ vliegboot ke
toek menjelidiki bisa djalan tidaknja Blinjoe (facultatief . Pengambiln peng
pertanjaan nanti, maka sommissie te- habisan soerat-eoerat aanget. 7,18 pa
bani

keba EE

Ka

dan Molukken). Pergambilan pengba
bisan soerat soerat
aanget. Selasa 6

moment.

perti berikoet:

Betewi.

KeSoelawesi.

Reb» 28 Sept. dengan Koilm ke
Soerabaia dan Mangkasara | Soels wesi
sore, hulpbrievenbussen Rebo
siang dan kantoor bus 8 sore,

Tjaranja perbitoengan periodiek se

Selain dari pda itoe, masih ditoeng

biwpoenan- perhimpoenan

per

persediasn
ini akan ditoendjoekkan
masing masing satoe kring.

S:ceretariaat Comite Penjamboetan
rinja jang kedoea Aizah tadi di GoePropagandisten,
noeng Butoe.
Dari sebab dienst djabatannja s0oe
»Persatoean Islam Tionghos,
dah 'jnekoep. Mnehadi diberi pensioen
p/a A. Ginda Amibardja
saban boelan f 31 80
Baloeelweg 10, Mr. Cornelis.

Sebeloem poeas Moehadi
ini mera
sai pensioennja, ia telah wafat.

(kantoor

Perhitcengan djiwa jg akan ditjoba
ioi tjaraaja separti perhitoengan djiwa
besar dalam tahoen 1940 nanti, jalah
dengan diadakan perhitoengan
periodiek dan perhitoengan

menerima

Mue-

beberapa

mengoerangi

Setelah diadakan nomer ini, seteross
oja onderdistrict itoe dibagi mendjadi
telkringen. Para tellers jang telah

NO,

dan

dan

toe.

Djstinegara,

Al-Irsjad

commissie beroesaba oentoek

coemah di onderdistrict teb. sama dibe
ri nomor bertoeroet tocroet, sehingga
teller bisa mengambil djalan jg terten

Pekodjan, Orusul Moehammadij 'b Dja
wa Barat, Nihdatoel Oslama Msester
bahagian

pertanja'an, me

Oentoek persediaan ini maka roemah

Persis Mr Curnelis, Federatie Pergers
kan Penjadar, Hoofdbestuur Al Irsjad,
Annadil
Islami
Betawi, , Matahari"

hammadijab

menambah

memendekkan
tanja'an itoe.

tjab. Djakarta,

Mochammaijih groep

dan

lainkan

—GO —

Betawi, St cbting

radja'an Nederland dan daerah daerah
dj :djahanpja.
Setelah ketoea rapat toean Mohd.

biasa

Ke

dalam daftar pertanja'an, tetapi dengan

palsoe ini boekanlah commiesie akan meloeas

reke, fatesl itoe diterima.

pergerakan rakjet berasal dalam Sare
kat
Islam dan didirikan oentoek sela
ada 9 orang jang toeroet bitjara,
aa
lamanja,
selagi ada orang jang me
itoe
n
-oetoeaa
cetoesan
Poewbitjaraan
pgoesabaksn.
toeau
raan
pembitja
mengenai
semoea
Medan oesaba Pergerakan Penjadar
Sslim. Segala pewbitjara sama
HA
jalah
kepoelsuan sini, jsitoe daerah
se
ketoea
nja
memoedji atas pimpivao
Hiodia
Belanda, Dilam pada itoe bo
dalam
beliau
dj.sauja
atas
dan
moem
leh
poela
ia menghoeboengkan diri
pergerakan teroetama dalam pergera
dan
oesahanja
jg perloe oentoek atsu
kan Islam moejai Sarekat I-iam,
boleh mengoentoengkan
kepada
toe
jang
motie
an
dibatjak
S.teroesnja
djneannja,
dan
sekedar
jg
dapat
dila
dipoetoeskan mlam itos dan di teri
ma oleh rapat. Bsenjinja itoe motie koskan didalam batas hoekoem jg
3 berlakoe atas negeri dan ra'jat sam
sebagai berikoet:
pai keloear daerah jang terseboet tadi,
Penjs
an
Pergerak
Sjvera
s
SMsijsli
vaik didalam atau diloear daerah ke

beutoekoja per

tanjaan dari perhitoengan besar nan
ti bisa dirobah dan pertarjaan jg ti

meng

keterangan

Cornelis, H zboel Sjabab Bstawi, Moe

melandjoetkan

soerat-soerat

Ke Balikpapan.
Landraad menijampoeri dalam osroe
san ini, dan sedjak terdjadinja im dak bisa didjawab dengan terang, bo
Selasa 27 Sept. penoetoepan
post
perkara sementara pensioen itce dita leh dihilangkan.
ke Soerabaia, Bandjarmasin, dan Bilik
Djoega nanti bisa tervjata dalam p pan dengan KLM. Pengambilan pe
han, dan Loerah serta Lebenja telab
diontslag dari djabatannja. Dan tidak perbituengan besar mengadakan per ugabisan suerat soerat aanget.
dan
moestahil poela Loerah dan Lebe'itoe tanja'an jang sekarang tidak diadakan soerat 8oerat biasa djam 2 siang.

berapa ceraizu dari para wakil wakil
t:b, waka dengan perretoedjoean me-

toedj einnja

memilih

dan

cus) 7.30 pagi,

bahwa dari pertjobsan ini bentoeknja Europs, dan Amerika dengan pesa
pertanjran tidak sawa sekali terang. wat oedara KLM, Oshoe,
Pengambi
psela, djika dari beberapa pertanjaan lan pengbabisan soerat soerat aanget.
menimboelkan djawaban jg tideh sa djam 830 pagi dan soerat soerat bia

goenakan nama ia paenja iboe sedjati
Pada soeatoe ketika, avak ini ads

perbimpoenan2:
PAI

oetoesan2

telah

'jari pengalaman di dis'rcten jg letak
aja di oedik, maoepsen di disirict jg
letaknja di kota. Djika nanti ternjaia

Aisab.

yoe. Tetapispr marssa gembira babws kan Sarekat Islam, jang patoet dipe Comite penjamboetan propagandisten
Pergerakan Penjadar dalam tempo jg libara lagi. Demikian penoetoep oesPersatoean Islam Tionghoa"
pendek ini telah mempoenjai 50 loka raian toean A M. Sangadji,
Sebagaimana
telah tersiar dalam
Ta' loepa djoega spr itoe sebeloem
len, diantararja 23 lokalen telat
Pers,
oeatsek
menjamboet
kedatangan
nja
menghab'si
pidatonja
menerangoetoesannja — dalaw
mengirimkan
oja
propagandisi2
PIT
dari
Medan
kan
ajat
kesatoe,
f.tsal
pertama
jang
diterangkan
Congres ini. Kemoedian
itoe,
soedah
dibentoek
Uomite,
jg di:
pada
malam
itoe
mendjadi
peroendiPenjedar
tentang toed oean toedjoean
beri
nawa
sebagai
terseboet
diatas.
jg teroetama mementingkan soal soal ngan.
Sampai ini bari jang telah menghoe
boeta hoeroef.
membrantas
seperti
Isinja dalam fitsalini jalah tentang boengkan dirinja dan mengambil bahak
dan
mengedjar bak memilih
woedjoed, rama tempat kedoedoekan gian doedoek di Comite tsb, jalab
:
dipilih,
medau oesaha dari Pergerakan Penja
Sebagai penoetoep ceraian spr, ma
menerangkan
ka tosan HA. Salim

Commissie

kaboepateu

doea tempat ini, oleh karena akan men

poen. masih anak itoe hidoep bersama

mempoenjai keperloean
oecang pada iboe tirinja.

'Cheribon
- Oetara,

gi

UP Ka

12.30

Ke Holland,
Rebo 28 Sept. soerat soerat ke Holland akan

ditoetoep boeat Azie (selain

China,

Afrika (selain Afrika Selatan dan Barat), Europa, Amerika, Rieuw, Suma-

tra Oustkust,

dengan

Tapanoeli

8.8, , Tarakan”,

dan Atjeh

Pengambilan

penghabisan soerat soerat aanget, 8.30
pagi dan kantoorbus 9.30 pagi.
Ke Australie Barat dan
Oetra.
Rebo 28 Sept. penoetoepan post de
ngan

,Enpier'

Koepang,

ke Soerabaia

Australie

(Bima,

Barat dan Oetara).

Pengambilan penghabisan soerat soe
rat aanget. dan biasa 1130 siang.
Kemis
dengan

KeBali Selatan.
Sept. penoetoepan post

29

Knilm

Parar

(Bili

soerat

soerat

ke

Sslataa),
sanget.

Soerabaia

Den

Pengambilan
Kebo

8 sore,

bulpbrievenhussen Kemis 12.30 siang,
kantoorbu3

8 8ore.

Ke Holland.
Kemis 29 Sept post oedara ke Palembang, Suwatra's Oost dan West.
kust, Tapanoeli, Atjeh, Westeraf ieeling
dari B »rneo, Singapoera, Penang, Siam
Indo-Cbina. Br. Indie, Ceylon, Afga-

nistan, Iran. Irag, turkye. Balkan, E:yp

te, Afrika, Buropa dau Amerika ditos
toep dengan &lverreiger”“.
Dengan

kepal oedara ini soerat s#osrat bagi pe
noempang ,Cbristiaan Huygens" (tiba
di Olombo 6/10 38) dapat dikirim.
Pengambilan renghabisan soerat soe
rat sanget, 830 pagi dan kantoorbus

8,45 pagi.
menja

Komplotan pemeras tertangkap
Didaerah Kranggan Wetan Parar
Rebo,
boekran sadja pendoedoeknja
wasih banjak diantaranja jang berge
lar tjabang atas, Malah gelaran itoe
boeat berebostan sebab dengan tjara
ini merekad pat mempongaroehi atss
milik orang jang memang mempoe-

njai hati penakoet.
Meskipoen tak berhenti hentinja
oleb polisi dilakoekan penengkapan
penangkepan

pada

pemeras pemeras

tetapi beloem ajoega terdengar bersih
dari komplotan
Demikianlah

pendjahat itoe.
seorang pandoedoek

disitoe nama Gona oleh pendjabat te
lah berbasil dirampas wangnja f20 —
hal ini kalau tidak diizinkan moengkin diantjam djiwanja,
Pada tgl 18 jbl ini Gona telah di
datangi Misan dan Embin lagi, mere
ka meminta wang dan mengeloearkan
antjaman antjaman kalsu tax berbagil,

tetapi ini
ngan

kali Gova tidak takoet de

gertakan

pedi politie,
koekan,

malah

diberikan tahoe

dan penangkapun

dila-

Kedoea pemeras itoe, telah dapat
mengambil beberapa korban kingga
politie perloe oentoek menahan mere
ka dalam boei,
SN

on

cemoem

terimznja.

Sebagsi diatas di tegaskan seorang
poetrarja Moebadi dari istrinja Itjew
sedjak ketjl dirawat dan disoeh oleb

memoetoeskan oentoek mengada
pertj baan doea kali,

IT

nagai pemimpin
Penjadar.i

lah
kan

22

poeteri. Kantoor voor Inl. Z:ken di
Wakili oleh toean dr, Cowan, sedang

itoe, dan hingga kini telah berdjoem
bleh anam tahosu pensicen itoe d:

ANN

Diroeangan gedong di Karetweg 44. tjana oessha boeat kedepan serta se
kepertj»jaan atas ke
B:tawi pada malam Saptoe tanggal 23 penoeh-penoeh
chlasau
niat
dan
ketjakapan dau ke
telab
ini
laloe
baroe
jang:
r
Septembe
dilangsoengkan rapat oemoem pertama bidjarsapa?'en pemimpin semoem Pes
dari Cvngres Pergerakan Penjedar gerakan Penjedar itoe.
Merjatekan
pengharspan soepaja
jang ke-1.
Jaog datang melainkan kaoem laki lau selandjoetnja belinu akan soekase
laki, djoega banjek pocla dari kaoem mengepalai. Pergerakan Penjedar

s0
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Inggeris kepada Tionga Tionghoa

memaseeeet, (Interview dari Correspondent ,Antara")

-

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)

| Dilam pidatonja selandjoetnja, con

BAIK BOEAT RAMBOET POETIH (BEROEBAN), MERAH
DAN KOENING.
TEROETAMANJA INI AOBA
I. Ramboet bisa djadi hitam
dan tjantik seperti warna aseli.
2. Obatnja hania sematjam.sa-

Isul Tiongkok tadi mentjeriterakan ke

pergerakan nasional

Imadjoean dari

ka

s- Ipada oemoemnja dan pergerakan

ld“ Joem iboe pada choesoesrja di Tiong
“dilkok, dan menerangkan bahwa dalam |
i|keadsan
soesar seperti sekarang dalam
p.

onja pemerintahan Tivngkok,

doedoek

ti

»gkok Jdek koerang dari 4 orang kaoem iboe

dja,

t|jang memenoebi kewadjibannja dengan
glbaiknja, Apakah masih perloe lagi
ika berboekti lain boeat menoendjoekkan ke

Oleb|madjoea
n pesat jang diperolehkemerde
dari
akjat Tionghoa mencedjoe

Consul itoe selandjnetpja mengata
kav,
pada waktoe ini terlaloe
ewbitjaraansawma orang banjakbahwa
mengobrol
dan bermoesjawa
— diatosr dibawah pimpi
akan tetapi jang perloe adalab
rat,
tocan Sis Soe Giang baroes ada jang dilakoekan. Bagaima
Ing Ko sapna Has
jan , disamboeng

«

nan tosan

hal ini?“ tanja consul diatas, jang di
djawab oleh njonja Hildane dengan

"Miksosd perdjalanannja ini adalah

langan jsng ada tidak bharoes boleb
dilnepakan. Selandjoetnja njonja ini

djalanan
ke Hoogkong. Sesoedah da
ri Tiongkok, ia akan kembali via Oa

pikiran dalam,

oantoek membikiu varslag tentang ke

kekoeatannja,
Harga per flesch

pikiran njonja Haldane tentang

oakah

bahwa

akan men
iboe n
aka
kaoem
Dan perger
berarti djoega,
dapat perbatianaja jang teristimewa rakan brycot, betoecltjoekoep
sempoer
beloem
tetapi
Djoega akan dikoempoelkannja ke akan

(OBAT

dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoentahuen, kentjing nanah jang berwarna poe-

moedabkan pekerdjaan itoe, ia soedab
Adalah djoega menjenapgkan kata
dapat beberapa soerat peugoendjoek ojonja ini, bahwa kedoea negeri ini,
Inggeris
di
eka
dari kaoem iboe terkemo
luggeris dan Amerika dalam kesdaan
antara lain diseboetkan : Mrs. L- yton genting begini, perhoeboerganrja ma
isteri dari Hoofiredadeteur dari sk. kin baik, soeatoe hal jang sangat pe»
,,News Chronicle“,

tih,

Sebagian besar rakjst Inggeris

Njonja Haldane bermaksoed

akan msnemnei pemoska pemoeka

berdiri

dari

dibagian bocah
terbakar.

dipihak Tiongkok,

2...
»

Ini

10

»

»

obat2

bisa

.

n

dapat

..»

beli

1,75

di toko-toko

ngan PERTJOEMaH.

ma kali perempoean Tionghoslah jang

AGENT

merasakan dan jang mendjadi korban

Oesaha ini pada waktoe belakangan

Perempoean itoeboekan sadja menj
mendapat kemadjoean pesat, tjoema
djadi
jang pertama akan tetapi karena
sajang babwa jai dibarengi dengan
ji djoega jang paling moedab
lemabr
hebat.
g
kaanj
kesengsaraan dan kedoe

Molenvliet

por
'pengartian jang bevar terhadap
kema
kearah
ibse
kaoem
| djoean.
djocangan 53 ka
Hen an

West

No.

BATAVIA

mendjadi korbannja, Sesoedah meng
babisi keterangan: ji jang singkat tapi

soedah mempoenjai

BESAR:

K. ITO & Co.

dari kebveasan modern sekarang,

iboe.

| Orang sekarang

f 5.50

pn...
3—

Japan jang mendjoeal obat.
Prijscourant: obat-obat boleh diminta de-

kaoem iboe Tionghoa dalam keadaan kau seorang perempoean sebagai ws
| sekarang.
Pergerakan kaoem iboe kiloja ke Tiongkok, disebabkan perta
kepada:

pinggang (gegindjel) seperti

HARGANJA: perilesch isi.200 pil...

Ioggeris akan lebih -banjak mem
— masjarakat Tiongkok, tercetama pemoe
ka dari pergerakan nasional bagian bantoe kepada Tiongkok. Pemerintab
kaoem iboe. seperti njonja Sun Yat Seo Ioggeris akan terpaksa melakoekap
dan njonja Tjavg Kai Sjek. '”
itoe, karena sebagian besar dari rakjat
Dalam pertemosan ini hadir djorga Ioggeria berdiri dipibak rakjat Ting
consul Tiongkok, jaog memberi pene- hoa. Begitoslah maka di tanah Ing
rangan singkat tentang kewadjiban geris dipoetoeskan oentoek mengirim

senantiasa mempoenjai perbatian atas
pekerdjaan sociaal dan penghormatan

kentjing nanah jang berwarna koening

toca, penjakit dialat kentiing, jang teristimewa . oentoek
penjakit digelemboengan
kentiing : jang : dari penjakit
prampoean
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada -bidji kemaloean,

Inggeris jg terbesar
ting pada waktoe ini.
Mes. Li Gurgie, isteri dari seorang

ambtenaar jang berpengaroeh di Ti-

PENJAKIT KENTJING)

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken
segala penjakit kentjing pada orang lelaki

na, Beloem ditjapai tingkatan sebagai
terangan keterangan tentang pekerdja
mana
berlakoe di Amerika.
me
B.eat
iboe.
an sociaal dari kanem

- ongkok.

Agent

Sajoeran
mer gseatkan
keinginannja
oentoek Biet
herbueat banjak goena ra'jat Tionghoa. Katjang merah

bahwa hsl ini akan

| barat tidak dapat terelakkan, akante

tapi perempoeaa Tionghoa tentoe da

pat mengawbil bagian

membantoe

dia

bagian jang Tatkala saja taojakan apakah

njonje
Hildane, tidak moengkin depat me
ngosudjoengi Indonesia bocat bertemoe

baiknja sadja, Peperangan di Tiongkok

berakibat, bahwa perniagasn dengan
Nederland mendjadi moendoer sekali.
Inilah djoega jang mevjebabken maka

lan mengenal

pergerakan
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pada

soengkan

jajoengan Soeltan Langkat. Sri Soeltan

|diiring oleh permsisoeri, poetri dan
menjampaikan
S.eltan
Jesudaranja.

8

3
:
:
jang
dilang
tersebir ini “8

Dari Brussel dikabarkan oleh Aneta,|Sioega.
penerimaan Radja Belgia atas koen|
Didalam pertempoeran
waktoe

kaoem
Merah menderita
kekalahan
hebat. Djoewlah orang jang matiada

ag

:

0,07

Na

Dijerman

De Kok di Bagdad.

Djalan sepoer Djermaa— Tej Slowokia
lepas perhoeboergannja
Di Den Haag diterima kabar kedaj
Reuter dari Berlin 23 S
tangan ..De.. Kok..2e.di..Bagdad. Selharkan, Kali
Pet oa toa
dialng

jmoeanja

dalam keadaan selamat.

kereta spi antara

Slowakia

Para Zelfbestuur

Djerman

dan Tsj

10 djalan Jjoemlabnja dipoe

toeskan boeat sementara waktoe,

Mengoendjoengi peker|
Adapoen alasau jang kerap diberi
djaan defensi.
kan jalah karena takoei akan menda
Dari Dsa Hisg dikabarkan nist pa pat letoesan dynamiet jang ada disitoe,
ra zelfbestuur oentoek meloeas penye
1
taboean pada tgl. 28 sampai 30 Sept.
akan meugoendjoengi pekerdjaan pen

Perantjis

:

:

Bi

ri KNIL.

:

ma

“

Fcuilletau de Bruyn. also

:

:

|diadakan perdjalanan maka diperban '
|'oekan adjoedan Knilkapt
v. Langen. |
|Djoega AR. Visser tseroet dalam per|
djalanan itoe, (Aneta).
Naderland Tatap

Lain-lain.

001

»
T0,2
na

pemberontak dimedan
Kau oleh kanom
Radja| peperangan
Koro masih dilandjoetkan

mengoendjoengi
Beigia.

Ta
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0,17'/, ae,
Tove
1,765
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Dari Bargos diwartakan oleb Zsesen,

bahwa serangan serangan jang dilakoe

,. 001

per kati

Pisang

Soeltan Langkat.

Bea

oemcem

bocah. 9.05
seboeah doik dari omas bikinan di ne | KOerang lebih 50 000 orang. Kemaren
perah ah.0,09
| gerinja.
doeloe dari pihak kaoem Repoeblik
ada kira kira 5000 orang jang wati.
sei
Oi
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h
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Naa

Tjabe
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Tjebe rawit
,
Boeah2han.
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pendapat
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Wanna na
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Rawon
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Ikan laoet,
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s
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1 Peteh
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Bt.

na selaloe tenang, Kabar kabar hangat
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tjapja dengan penoeh perhatian, dibe
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moeda
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per boeah
per ikat

kaoem iboe

Njonja H iIdane menjela disini, bahwa adaan tidak meng'z'ukan boeat meja akan beroesaha boeat mengoendjae ojimpang dari programma perdjala
ngi daerah daerab industrie dari Yi- vanpja jang soedah ditetapkan lebih
| doeloe.
.ongkok.

J3 Betawi

Kol poetih
Mentimoen

Indonesia, ia. mendjawab babwa ia Katjang tanah
3oeka melakoekannja, akan tetrpi ke ostelein

sosl psngangg seran bertambah hebat,

- Harga makanan

Booutjes

HAKATA

dja No. 24.

203-204,

Telf. 293

di Bandoeng

TOKO

terang itoe, Mrs. Haldane mengoetjep
kan terima kasih atas penerimaan jg |
kemadjseanpja| wanis itoe dan memberi kejakinan,

“Dalam psrdjalanau
itoe, tentoe saija psagarveb waktoe

. ..... f 0.50.

ba

koekan sembahjang dan .dv'a digere
dja terhadap bul ini. Tentang perge

adaan Tiongkok pada oemoemuja.

sa-

di Inggeris dila

babwa

menerangkan,

halangan

dihantjoerkan

nja tidak loentoer hingga lama
djoega.
4. Dipakainja membikin hitam
ramboet sanget mengoentnengkan,
kerna dipakainja bisa dikira-kira
menveroet keperlogan banjak of
sedikit dan bila ditaro lama djoega ini poeder, tidak bisa hilang

ja Hal- Ikaannja dan kemadjoeannja?

dan Diao
dane terbang dengan KLM saw
pai ia nanti depat meneroeskan per

pakainja.

dja sama air.
3. Sama sekali tidak meroesakan pada ramboet dan hitam-

tenang

ber Pas boeng deng -.
litik
internasiona

.
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IBerantjis

akan

mengambil tindakan

Reuter

dari

P aris 23 Sept

anus

dokdanton

na

menga

barkan, bahwa premier Duladiertelah

omberi djawaban kepad
tanj
xooem
R
dical
Boci
La
kilnia
Kn aa wakilnja
4 cerima “ah
bari. Katanja: Pe
an
(Kalau

ditoenda

-pembitjaraan pembitjaraan

atsupoen dipoetoeskan,

Pe

p o-| rantjis Tn
luggeris soedah dengan
pasti akan mengambil tindakan tinc

|Dikalangan poeblik kini harja sedi| kan jang tetap.
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10.04
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ng

kit adanja agitasi. kelihatan berhoe
Poen
ditawbah, bahwa kalau Tej
boeng dengan kabar kabar lainoja tes |Slowakia akan mendjadi koerban da
tang politik internasional dari pekan|larm
kegentingan ini maka dengan

il. Pendipat

Bhi

lah lama

poeblik oemoem kini te pasti

oentoek menimboelkan

kon

plik. cemoew, oleh karena itoe soeasa

ta

Perantjis dengan segera akan
mengambil tindakan tindakan goena

membantoe

Tsj Slowakia,
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