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Kananamno mn snenaas,

keterangan, Jaitoe
perloe memberi
kan sokongan
kepada pendoedoek

jang pindahkan tempatoja, Lain dari
Para
beloem tentoe dikoempoel
aD..

pasti

Pidato

akan

ke

disiarkan

ditoentoet

antjaman

«

')””””- "0

z

n Hitler berkata, bahwa perang atau darcai semata wa

pada Benerj belaka.Sudeet

Ia baroes mempersetoedjoei tawaran

dan memerdekakan daerah

atau kita rampas kemerdekaan

lia

wa kita

hoe

TE
“Wilson kembali
ke Ioggeris —
.

mendjawab seroean Roosevelt , Beneaj memberi tahoekan bahwa

mpob

20 tahoen
ini negeri

memakai
Tsjecbo Siowakiaia tetap setia
8

bahkap ikoet menanda-tangani perdjandjian Briand - Kellogg.
aktoe waktoe ada serangan Tejecho Slowakia akan membela

kata Benesj lebih djaoeh, negeri
| Meskipoen demikian,
semata mata setoedjoe dengau kejekinan Roosevelt,
| tidak abkan menghasilkan penjelasaian. Ia pertjaja
manoesiaan dan keadilaniah jang akan menang“.

iwa segenap

|
pedato Hitler

oe tidak memberi djawaban

| pertanjaan: akan perangkah atau akan damai?

D 'eta Roosevelt

:

toesan

|

ringatan atas bal itoe
Ikan kemana mana.

dan

kini

berikan oleh olebnja

berlain.

ja akan

kepada

mem

Cham

Audientie ambassadeur Amerika
Reuter dari Londea 27 Sept. me
berikan kesempatan bersudientie kep3
da ambassadeur Amerika, Kennedy.
Pidato Chamberlain depan radio
Transocean dari Londen 27 Sept
mewartakan, bahwa premier Chamber

soedah

disiar

depan

radio, jang menjebabkan gemparnja
pendoedoek. Sebab orang selaloe men
| Pasoekan pasoekan perbatasan de doega, bahwa ia tidak akan berpidato
ngan bersendjata mengambil tempat depan oemoem sebeloem ada sidang
kedoedoekan masing masing.
Lagerbuis pada tgl :8 Sept.

n terletak ditangan

ssolini Ppoetoes harap

Jang

dipangg'l

itoe ialah

barisan

'ivfanterie dan barisan meriam penem

ggal 1 October ditakoeti

bak keoedari, Mereka itoe sebahagian
| peri-keadaan internasional, besar terdiri dari pada pendoedoek
aan sekolah sekolah boeat Oc pendoedoek jang ada diperbatasan
erleergang ditanggoehkan. Sekolab negeri itoe sendiri,

clab akan 'diboeka moelai tanggal |

Persediaan Be'gi
.October, boekan 3 Oct»ber sebagi | Menoeroet
Rcuter, Pemerintah Belgi
la,
semoe
tkan
mana dinia
memoetoeskan

memanggil

6 klas ka-

oem reservisten boeat persediaan.

Ingger's redia, mengangkcet
orangorang bangsanja '”
wat pesawat
pengangkoet 3

ydon disiapkan bceat, mengang

Yon Kena
Donnie! Tagnorin
Anango Siowakia
djika sewaktoe
wak

| Setia kevada Hitler

moesjawarah

tara perbatasan, oentoek hal mana pe lain akan mengadakan pidato

penghabi

'timboel pertaroengan,

poen menambah, bahwa ia baroe pagi
itoe mengoendjoengi Hitler
goena

Kalangan Paris Bsarhoebnengan de
ngan pidato Hiler
Transocean dari Paris 27 Sept, me
wartakan, bahwa pidato Hiiler itoe
roepa roepanja meujebabkan sedikit
girang kepada kalangan kalangan di
@uai
a'Oreey. — Soedahr
berang
tentoe, bahwa Hitler tidak akan min
ta daerah di E opah lagi, setelah rp

Isjaalah Tej Slowakia ini selesai, Poen

jaakan ikoet beroepaja akan tetapnja
& Oesaha memperbaiki perhoeboe
perdamaian,
| ngan Tsjech dengan Polen
Pertemoean Wilson- H tler sebeloem
mela
Slowakia
Femerintah Tejecho
ia kembili
koekan permoerjawaratan dengan Pe

merintah Polen mengingat , peratoeran

' Iperboeboengan

persahabatan dan mem

Reuter dari Berlin 27 Sept mewar
takan, bahwa
sebeloem ia kembal
ke Londen, maka Horace Wilson te

(perbaiki perhoeboengan antara kedoea
|negeri itoe", demikian oedjar ma'lue Ish mengadakan pertemoean dengan
Hitler 30 menit lamanja dengan di
ne
me
bil
sam
mat.
t
imboeng sediki
lantarkan
djoega oleh Henderson dan
», babwa segenep Ra'jat Djer | Tsjecho Slowakia dan Hongaria
secretaris
ambassadeur Inggeris, Kirk
n akan berdiri seperti satoe oSebagai djawaban atas domerche Patrick bersama Ribbentrup, Goering,
ibelakang Hitler dan sanggoep
ah Tsj Slowakia Goebels dan anggauta kauselaijj laiv
nkan dengan setia akan se (Hovgaria, an Pemerint
permoesjawaratan pera oja.
menawark
ahnja.
ben
Tak
meremboek gelongan
seperti kita
|
Premier Australia akan menga
alami dalam Ihsbatan goena

dab Hitler berpidato, Goebbele

ovember 1918 tidak akan da-

bangsa Hongaria di Tsjecho Slowakia.

Orang oraog dari kalangan jang tahoe
berpendapatan, bahwa djawab Tejecho

Slowakia itoe perlue didjelaskan,

Dijawab Hitler kepada Roosevelt

Reuter dari Barlin 27 Sept. mewar

takan, bahwa Hitler telah mendjawab

dakan

sidang

Reuter dari Canberra (Australia)
27 Sept mewartakan, bahwa dari Lyor
telah dioemoemkan, babwa premier
dalam negeri negeri ketjil di Australi:
pada tg 19 Sept akan bersidang ber
hoebosng dengan situasi internasional.
Dan kabinet poen bereidang sebari

, dari Den Haag, ber doeta president Roosevelt dengan me
gan keadaan internasio ngatakan, bahwa ja setoedjoe sekali penoeh lamanja dengan tidak poetoer
h soedah mengambil dengan pendapatnja. Poen ia inejaf poetoes. Poen djoega membitjarakan
oek memperkoeatkan ten akan akibat dan kesoesahan perang, soal pindjaman,

permintaan permintaan

Djerman

tempohnja. Kaoem sekalian tahoelah
soedah, betapa oesaha saja sebagai
orang biasa oentoek menghindarkan
perselisihan itoe,"

pemindjaman

si-

bersidang

man dalam negeri jang djoemlahpja
88 djoeta sterling, jang diperloekan
berhaeboeng dengan keadaan beurs

Keterangan

Daladier

disetoedjoei

-

Havas dari Paris memberitahoekan
27 Sept. bahwa

sidang

menteri

telah

berkoempoelan dengan dikepalaioleb
Lebrun, Dalam sidang itoe dibitjara
kan

oleh

Perantjis jang

moesjawarah

dalam

memorandum.

Dalam pembitjaraan dengan

kema

ini maka
akan

tertoelis

Hitler sa

ja bisa memastikan, bahwa akan bisa
soal itoe diselesaikan, kalau sadja ada

tgl. 30 Sept. goena mengatoer pindja

wartakan, bahwa radja Iaggeris mem

disamboet dengan gem

bira di Eropah

00000

orang

oemoemnja

pada

| di Parijs, menosroet Havas

ipa

ma

Henlein tidak diketahoei
na perginja, (Antara)
Bsrhoeboeng dengan

Reuter, bahwa ia beloew
kembali ke Djerman,
Ia

parit parit

jang

Ibarkan, ba hwa setelah kembalinja di
Heston djam 5 sore maka Horace
Wilson memberi tahoekan kepada ko jang tidak tetap.
responden
pasti akan

memboeat

loearnja toentoetan itoe sehing
ga mereka soedeh melarikan diri
keseberang watas (ke Djarman).
Pada waktoe berita ini disiarkan,

dang

:27 Sept. meng

akan

Saja mengarti benar, apa sebabnja
pemerintah Praag tidak bisa meneri-

toeroet beroesaha mempertahankan

damai.

Inggeris

perang dan mentjoba kedok gas ratjoen
sedangkan pergolakan itoe terdjadinja
ditempat jang djaoeh amat dari kita
jang kita sendiri sebetoelnja tidak ta
hoe benar, Poeu tidak ada kemoeng
kinan akan terpetjahnja perang, setelah
djoega diadakan peratoeran jang soe
dah laloe itoe.

roeboebkan repabliek, Sebagian
besar dari pemimpin Sadeten—
Djerman soedah tahoe akan ke

mai ada ditangan Benesi

daerah

Sambil terharos ia berkata'
»Amat leloeasalah pikiran orang da
lam mengajal, jang mengatakan, bah

koeman 20 tahoen atau kalau
uda alasan lebih berat seoemoer
bidoep, kepada orang jang men

Lagi poela Hitler tidak maoe menanggoeng djawab, kalau ada apa apa
dalam kegentingan j.a.d., sekalipoen

seloeroeh

Lagerhuis tentang kedjadian kedjadian
internasional
jang menjebabkan sam
pai ada situasi sekarang ini,

tjoba memetjah
sebagian dari
Staat, atau maksoed oentoek me

xwa pedato Hitler tidak menambah dapat perintah mobilisasi oemoem.

Djerman.

dan daerah takloeknja, Poen ia hari
Rebo akan memberikan keterangan
keterangannja
jang djelas kepada

dasar artikel 1 dari perlindoengan
kepada Repabliek Tsjech. Artikel itoe memoeat

situasi

Reuter dari Londen 27 Sept. me
wartakan,
bahwa premier Chamber
lain berpidato depan radio dan akan

Antjaman hoekoem
dari20tahoen.
Correspondent
sk
harian
» Vooruit” (Nederland)di Praha,
mengabarkan,
babwa
berhoeboeng dengan prociamatie radio
Djerman, maka ada alasan oen
toek menoentoet H enlein, ber

er, Premier laggeris Cbam
pat meninggalkan oesaha 82)1,
skil bahwa bangsa bangsa di

tentang

dan koendjoengannja

am dengan mobilisasi oemoem?
h siap djoega!
Henlein

Obamberlain

Inggeris

dihadiri oleh premier

Daladier.

Dengan menjindir koendjoengannja
ke Djerman ia mengatakan ,,Saja me
ngatakan, bahwa sikap demikian itoe
tidak masoek kal dan tidak "adil,
Premier telah memberi tanggoengan

kepada Praag atas nama pendoedoek
dan pemerentah Inggeris. bahwa akan

memberikan daerah Sudeet dan ber
harap poela akan menjelesaikan mas

jaalah ini dengan damai, selama ma

sih beloem hilang sama sekali hara
pan oentoek berboeat demikian itoe“.
Selandjoetnja premier itoe menam
bah lagi: Tetapi saja pada waktoe
ini tidak tahoe apa jang lebih baik
dan berhasil dari pada perboeatan sa

ja sebagai badan perantaraan”.

Dan ia ini dipoedji sikapnja oleh
sidang dalam ia memberi keterangan

(Lihat samboengan di pag.na 8).

Tiongkok- Djepang

Peperangan

Hoedjan bom disekitar Hankow
dan aksi pesawat2
Hoedjan bom

Tionghoa

disekitar Hankow

Menoeroet berita Reuter dari Hankow, pesawat pesawat terbang Djepang tetap teroes meueroes menghoedjankan bom kepada djalanan2 xereta
api disebelah oetara daa sebelab selataa Haokow dalam perijobaan hendak
memotong segala perhoeboengan jang ada dibelakang garis garis pertahanan
Tionghoa,

Aksi tentara oedara

w

Pagi tadi pesawat pesawat Djepang itoe

menghoedjani

2

bom

kepada

Kwayuan jang letakoja pada djalavan kereta api Pinghan, sebelah oetara
Hanxow, sedang tengah bari tadi pesawat pesawat Djepang lainnja membombardeer Pachi dan Tekchi pada djalanan kereta api Canton—Hankow,
2:14
sebelah selatan Hankow,
2 Uta

Gerak perlawanan

tentara oedara Tionghoa

Setelah satoe boelan lamanja berdiam

Angkatan Osdara Tionghoa

sadja, maka pagi tadilah tentara

memoelai beraksi dan melakoekan hoedjan bom

dan penembakan dengan sangat hebataja kepada tempat tempat perpoesa
tan pasoekan2 Djepang, demikian poela tempat tempat. kedoedoekan bari
sebelah timoer djalanan kereta
san Dsrmscian jaag ada didskat Loshan

api Pinghan.

»

Banjak keroesakan pada pehak Djepang
Kwartier Besar daripada militer Tionghoa
wat2 Tionghoa

telah

mendjatoehkan

menerangkan, bahwa

tidak koerang

dari 200 bom

dan

pesa
me

nembaki pasoekan pasoekan Djapang dengan senapang senapang mesin.
sehingga menjebabkan banjak kersesakan, baik jang mati maoepoen jang
mendapat loeka,

MAL

ta

Ta

8 lada disitoe. Bsliau

ISA PEN MIRAS

amat tertjengang

2

Pan
one e na ON g Annanine peranan

forang moeda

pahlawan

oedara,

d

'Ijang di Betawi golongan Madoeratidajngan mempoenjai keberanian jang
sedikit hitoengamnja, baik jg bekerdjajloear biasa, dengan seorang diri ber

maka didalam: angka angka

per-|bisan oentoek begrooting

1939

dengan kapal Barentz
beliau be
rangkat ke Padang boeat merantau se
mentara dari sana akan melandjoet

toean van Helsding

| Sekarang ek. hariar

“sa.IKoerangan atas

Nieuws “ moeni

segenap

tidak
sedikitlah kenslan kenalannja
telah jang mengantarkan, soeatoe tanda jg

“Idjoemlah f.43,691.294,

bagai berikoet

se

teroetama se

Ikali atas djabatan biasa sedjoemlah
en|f.21.693097 dan atas djabatan loear

ana
Mn anata
kan meletakkan
€

gai | biasa sedjoemlah f 21.998.197.
Segenap angka (totaalcijfer) dari
en|pengeloearan atas dienst biasa itoe

Volkari

.Idari f J3505 625 telah menaik men-

r|djadi

f 573 810.232

cek, |(inkomsten)

dan

penghasilan

dari f 30.817.521 telah

via-Centrum,
presis.

sebagai orang jg
perawah. Djika
R. Pandji itoe da

gap rage NUN
Dari itoe, djika kita terpaksa mene
rima tenaga Belanda sebagai
pengganti

t, van Helsdingen, soenggoeh

pada

tempatnja, djika salah h seorang
seorang dari
«
dosa nama itoe diambilnja, entah toean
van der Plas entah toean yan
As

Tjoema sadja, djika - boc

Pada

Indonesia
jang diambi

kita begini:
Pertama:

:
perb

ya Re

. (daden)

kacoem

ketempat djaoeh

hari Sabtoe

tg 1 October kelak

. pemerentah bertentangan dengan oe-| 'Potonia-terras, Mr- Cornelis,

Bal ini akan disertai dengan menga
tjapan (woorden) pemerentah.,Dioetjap dakan
arak-arakan terlebih doeloe jg
kan, selaloe dioetjapkan, bahwa mak

8oed pemerentah
Indonesia

oentoek mendidik akan

|

dimoelai

pada djam 7 malam

kearah kedoedoskan berdiri di lapangan

sendiri, opvoeden tot zsifbestuur.

Bataviaasche Studenten
Societeit, Kramat 93 dan jang akan
melaloei djalanan sebagai berikoet:

Serenta didapati kesempatan jang
Kramat, Kwitang, Engelcche Kerk
sebaik baiknja oentoek memprraktijks weg, Menteng, Tjikini, Pegangsaan,
“kan hasil didikan terseboet, make Matramanweg,
Kerkstraat, Buitenorang seolah olah maoe berkata: nan- zorgscheweg dan Polonia,
.
Ta
ti doeloe, kau beloem matang ! Sikap
demikian itoe boskan mengoentoeng.
Perdjalanan R. Pandji Hadji
kun akan tetapi meroegikan deradjad
Mok, Djasit Soerjodidan kehormatan pemerintah.
poetro ke Mekkah,
| Selama 20 tahoen itoe tenaga In
Sebagai soedah dichabarkan dalam
@onesia telah memboektikan, bahwa
Pemandargansmaka
t. terseboet diatas
(ia sanggoep mentjotjokkan diri de
dalam perdjalanannja kenegeri Soelji
ngan keadaan baroe, Dan dalam ling
koengan pekerdjaan Volksraad, tenega soedah tiba di Batavia, sesoedah me
keberapa tempat di Djawa,
Indonesia ternjata boekan tidak dipa rantau
Soenggoeh
perdjalanan toean ini ada
kai akan tetapi terpakai, ja lebih dari
berlainan
dengan
orang biasa naik
itoe: mereka (soedah tentoe ada ke
Hadji
dan
dengan
itoe ada berhoe
tjoealinja, seperti djoega di Nederland
boeng
sedikit
riwajat.
Perdjalannja
toch boekan semoea lid Parlement
tidak
ambil
djoeroesan
jang
pendek,
tjakap semoea, boekan?)ternjata tjakap
tapi
dihoeboengkan
sekali
berziara
dan tjoekoep perasaan tanggoeng dja

Rn

kepada

?

kanalan

kenalan

dan familie

familie dan orangorang ternama se
Dari itoe, boekan selah tenaga In bagai berikoet.
RPH. Soeriodipoetro boekan asing
denesia, djika Volksraad dalam 20
tahoen tidak atau belosm memboekti 'boeat negeri soetji. Dengan perdja
kan kematanganrja, Itoe keselabar lanan sekarang ia soedah ketiga kali
stelsel semata mata, Dari itoe toen- oja belajar kesana. Berhoeboeng de
engganti t. van ngan itoe.ia amat banjak sekali dapat
toetan kita: sebagai
Helsdingen hendaknja diambil tenaga kan kenalan jang rapat. Berangkat
Indonesia, tidak perdoeli boekan toean »ja dari Pamekasan tanggal 31 Aug.
Koesoemo Oetoyo, jaitoe djika orang betoel tengah tengah keramian Radja
menaroh keberatan atas persoon toean Idan brenti di Bangkalan tanggal
Koesoemo Oatoyol
September ada di Bangkalan pada
Itoean Wedono dikota, ia poenja fa
Kedoea:
soenggoeh aneh bin milie rapat, dan tinggal berapa hari
adjaib, djika ,dikalangan Volkeraad" boeat teroerkan perdjalanannja ke
dimadjoekan doea nama seperti dite- kota Malarg dan sekiternja dan teroes
Solo
boeat
menghadap
Sri
rangkan oleh , Het Nieuws" itoe, Djika ke
Soenan.
ada nama jang seharoeenja dimadjoe
kan oleh ,kalangan Volkeraad” tak | Lantaran pertoeloengan dari Pange

lain dan
Oeti yo.

tak boekan:

t. Koesoemo
:
1a

Beliau soedah pernah dimadjoekan

oleh aiplangan

Volkeraad” sebagai

Dengan

singkat

nja,
rapa

ran

Koesoemo Joedo

dan

tar pengantar

Taja
»

dipermaloemkan.

Djalil
na
8 agoem

2»

Eadoneria
Delima

»
»

Merapi
Moeh, Tahir

Radja

Plaat

Padangsche

Buffet

»

berapa orang datanglah

tempo menghadap Sri Soenan dan da

Toko Soetan

»

Sawah Besar

Nesir

»

I|don jang
nomor

5

t, Rzfioedir

5

Engking

Kebon

| oleh

familie dan

kenalan

dan

pada

pannja ? Dari itoe angkat doeloe, se

M.T,

Martasoebrata, Hoofd

der

N.P.

H.I.S. Pladjoe, saja dan isteri
menghatoerkan banjak2 terima
hati dan

kasih atas kemoerahan

kebaikan2 beliau, jang telah menerima kedatangan kami, selama
merantau

kami

disana.

Djoega terhadap kepada Toean
Mas Mardjan serta familie2nja
di Bandoeng, kami oetjapkan
poela, banjak2 terima kasih.
Moedah2an - sekalian
kaoem

keloearganja

terseboet

Toean2

28
»

diatas, dianoegerahi oleh Allah
Soebhanahoe wa Ta'ala, rezeki

berlipat2

jang

ganda,

dan

3

“3

di-

2

pandjangkan
'oemoernja, agar
kami ketemoe lagi dilain2 tahoen

hendaknja. Amin !
Hormat

kami,

MOHAMAD SALEH dan Isteri.
Pladjoe (sekarang di Batavia-C.)
Btc., 27 Sept.

1938

dimoeka roemah, segera serang pendjahat itoe dengan gegamanpja.
Disini terdjadi pertempoeran dan ke
tiga perampok jang berada didalam
itoe membantoe oentock mengeroeboeti

sebab ini maka OSO ta” dapat melakoekan perlawanan lagi dan menjem

bcenjikan diri.—
Dengan sekedjap kawanan perampok
itoe merat dan hanja dapat menggondol
barang
barang pakaian
dan wang
contant f 15. lebih.—

Paginja

dapat

F3

ditangkap seorang

Baroe)

, 0.50

ini adalah

sangat

melebihi

dan

didalam

mati

berkelahi

matian.

Kemoedian ada sebahagian dari perj
djalanan jang menggambarkania naik

.
5
binatang adjaib,
5 4—
menerbitkan
jang
diketaboei
Seperti
» 0701.
,

poen

» Pemandangan

195 nistratie

» 020|diakan bagi

memoedahkan

menje

pembatja

B3

» 0.15 nja.

Tjarman

apa apa

, 525jialah Kolff Buning Djokja, dan Admi-

Katjang

atas

toedoehan

keras,

itoe dengan

23

— O -—

Doenia

B. K. B. D.

Kepada
kita disampaikan
seperti berikoet:

Maka pada iomor ke 8 ini perdja

jang digambarkan pada nomor jang
f 2.70|soedah soedah. Ia seorang diri melum
» 1.— Ipati seboeah pesawat sematjam tank

» 590

sangkal

Sedjak beberapa nomor jarg semoela

lada dikisahkan perdjalanan jang seram
Iseram dari Flash Gordon, Dale dan

berita

Rapat-Pileno.

Malam ini( hari Rebo djatoh malam
Kemis tg 28-29 boelan ini) akan di
adakan rapat-pleno BKBD diroemah
toean Drs. S8. H. Soebroto, Tjikini 33,
dimoelai djam 8. Agenda :
1. Pemetjatan t, Dacblan Abdullah,
2. Pertanjaan oemoem,
Rapat

dengan

Dergan

memakai

memakai

ondangan

tanggal

24 boe

lan inj atas nama Fraksi Boeroeh t,
Dra. S.H. Soebroto telah mengirim
kan soerat ondangan kepada semicea
partai dan perhimpoenan dan orang
orang ternama dalam stadsgemeente

Betawi seperti dibawah ini:
Sebagaimana

Toean

BE

telak ma'loem,

Stadegemeenteraad
Betawi dengan
soesoenan jang baroe telah moelai be
Gadis dari Barat Djaoeh
i 22.35
Djoemlah
Awerika waktoe zaman keemasan, kerdja,
v 99?,|
Pendapatan boelan Aug.
»
670|terdjadi beberapa scene, penoeh pelan . Oentoek menjempoernakan oesaba
» 2235|tjovgan, keadaan agak roesoeh, tetapi kita sebagai wakil dari pendoedoek,
bersama ini, kita atas nama
-—-—-—
—
|semoeanja menocendjoekkan kehidoe maka
J|Fraksi
Kaoem Boeroeh meminta ban
f 38.97'/s|pan njata dari mereka,
Kehidoepan romantik asli, dibawah toean Toean beroepa pemberian adPanjokong beras jang terang boelan, disaksikan angin se- vies dan nasehat tentang segala hal
poi sepoi dibawah pohon rindoe, pe jang mendjadi kepentingan kita ber
tetaptiap2 boelan.
noeh
njanjian hamboeran hati soetji, sama, .
Bagian Kebon Katjang
6,5 gantang
Goena
mewoedjoedkan
perhoeboe
inilab
tjara kehidoepan gadis jang ta"
Bagian P.P,
L,1
ngan
baik
antara
wakil
dan
jang di
terpolas
dan
ta'
terpengaroeh
men
pen, beres jang diambil
wakili,
maka
kita
mengoendang
tjintai
pemoeda
boeah
hatinja.
1 minggoe sekali 22,5
”
ma

“.

Djoemlah

5 en Ba

30,1 gaatang.

Adapoen anak anak jatim jg kami
sedang pelihara ada 12 orang,

- 9

:

Dengan njanjian diatas bibir, pera
saau romantik dalam hati, datanglah

Toean

gembira.
Peri kehidoepan

lam digedong Sekolah Menengah Moe

djantoeng

hati

,Maytime“

dengan

ini moelai nanti
patkan hadiah sebagaimana kebiassan
Kami pengoeroes membilang banjak malam dipertoendjoekkan di Cinema
orang jang datang menghadap Bagin 'banjak terima kasih kepada jangtelah | Palace.

ketjakapan atau ketidak-tjaka- tanggal 13 September tiba di Betawi
dan dari sitoe teroes menghadap Kg.
soedahnja baroe orang beralasan oen Brepati Bandoeng dll kenalannja,
toek menentoekan tjakap—tidaknja ! | — Di Betawi beliau berdjoempah dengan banjak sekali kenalannja jang
lama waktoe ada di Mekka Jan djoega
Ana
bangsa Madoera jang sama bekerdja
tikan

jang

:

laocet itoe masih dilan
» 0.651/7|lanan dalam
djoetkan dan lebih seram serta hebat
ai
lagi, sampai keloesr lagi dari dalam
f 6.70
laoet. Keberanian Flash dalam nomor

. t Abdoerrahiem
(Djatibarse)
:
Kober (Kp.
t. Joesoef

ja'ni

terbit,

baharoe

8.

|Dr, Zarkov.

, 0.32

Baroe

»,
&

tt
:
» Perang Coralia Mongc", demikian
titel dari pada tjerita serie Flash Gor-

1.39

» 2.07/3|

Balai Poestaka
Factor ij
Djati

Parapatan Bt,0. dan akan dimoelai
djam 8 malam, Oleh sebab pertoen

0.07

Pendapatan dari penjo
kongjang tiap' boelan
e

Kudarroesmanp, di Mentengweg No 22

Perang Coralia Mongo

» O.9o'/,!

Bagindo

Djoemlah

Bagian
ka

dari

bagian Gamelan. Pertoendjoekan itoe OSO, waktoe mengetahoei roemah L
akan diadakan diroemahnnja T, Adang TD terbongkar dan terlihat bajangan

|disamping itoe ada seorang Ratoe jang
f 0.22
» 0.55'/,! mempoenjai kekoeasaan besar, dan
Igagah berani serta bersifat Prawira.
, 035

Waroeng nasi Mardjoeki
Se

familie2

(dane demonstratie) oleh Toean HD Kartaatmadja, pemimpin Galoeh Pakoean

0.12,

» 011
Koffiehuis Abdoelkadir
Toko Soekanegara T. abang , 0.91”
5

jalah

Toean - R. Doedi Danaatmadja
»Pemandangan” dan Toean R,

3 nama Mo'eh dari Batoe Tjeper jg da
Dalam tjerita Flash Gordon itoe bagi pat dikenali pada malam itoe oleh O
————)
setia mengikoetinja SO sementara didjebloskan dalam tajang
f 992'/,|pembatja
tentoe tak asing lagi kepada namanja hanan.
Radja Ming jang sangat kedjamr, tetapi
Abang.
Sepandjang
pemeriksaan, ia telah

Tanah

Bagian

maka oentoek memenoehi bebe
permintaan dari anggsutanja,

1095,
111,

djago
Voorzitter Volksraad. Dari itoe
soenggoeh pada tempatnja, djika oesa da. Dapat seminggoe di Solo kemba menjokong, dan kami berharap kepada
— ha demikian itoe dioelangi kembali. li lagi di Bangkalan, dimana atas toean toean dan njonja2 jg dermawan
kiranja toean toean dan njonja
Pendek kata: kita akan sesalkan, oesaha Kiai Djamboe jang terkensl isoeka
njonja menoendjang,
soepaja beban
di
Bangkalan
dan
siketarnja
dirajakan
djika boeken tenaga Indonesia jang
kami
jang
amat
berat
mendjadi
ringan
jang
amat
ramai
sekali,
sehingga
ba
diangkat mendjadi pengganti t. Mr.
dan
dapat
anak
anak
jatim
miskin
injak
sekali
fihak
oelama
dan
familieW.H, van Helsdingen!
|
nja datang mendjempoet disitoe ke 'itoe pemeliharsan jang sampoerna,
Soal ketjakapan ?.
|
: djadian
pada tgl 8 Sept. Dari kawedaj Lain tidak kami menoenggoe perbanAch, bagaimana orang maoe meng:
naan
Bangkalan
belieu tgl 10 Sept. tocan toean toean dan njonja njonja
goegat soal ketjakapan, djika tenaga |
diantar
dengan
ramai
ramai ke kapal dan kami membilang terima kasih
jang bersangkoetan beloem pernah di |

— berikan kesempatan oentoek memboek

8 malam

djoekan ini meloeloe- mengandoeng
arti demonsiratie, maka sekalian jang
menggemarnja, djikalau akan berhadir
kegembiraan , sekali.
diterima dengap Maan

2.94
1.51
1.82”,

Cafe Biljart Djoenaidi
Koffiehuis Abdoerahiem
Waroeng nasi H. Nian

Kandjeng

Pengoeloe Solo maka dengan pengan

djam

pada hari minggoe sore malam Senen
tanggal 2—3 October 1938 akan diada
kan pertoendjoekan Ibing Soenda

Studenten

'dimoelai djam 9 malam Bataviaarch
Studenten-Corps akan memperajakan
(Groenenbal tahoenan bertempat di

moelai

itoe diperoempamakan hanja berdjalan
dari Madoera ke Soerabaja sadja. Se
nantiasa ja berkata: Kalau Toehan
wenakdirkan tidak ada tempat jang| Silahkanlah datang beramsi rawmsi,
djaoeh dan perdjalanan jang soekar lelaki perempoean toea moeda,
dan soelit, Asal maoe dengan memo
Galoeh Pakcesn
hon pada Jang Maha Soetji tidak ada
barang jang moestahil. Kami tidak la
Berhoeboeng- dengan banjaknja jang
in memoedjikan selandjoetnja apa jg meminta mendjadi anggauta pada Ga
mendjadi kemaoean dan dihadjatkan loeh Pakoean dibagian Parapatan,
nja semoea terkaboel dan memberi Pedjambon, Kebon Sirih dan sekitar

bahwa
sokongan
Moehammarijeh
Groep Tanab-Abang bag. PKO. dalam
f 841.140602 dan penerimaan f 555, boelan Augusius 1938,
155.753, sehingga kekoerangan atas
Pendapatanjangtidakte
segenap diengt itoe ditetapkan djoega tapdenganperantaraantje
f 85.984.849.
lengan jang ditarohkandi
Itokotoko Pasar Senen,
Perajaan

Tjimaragas,

Agenda:
1. Perkawinan dalam Islam (Thalag)
oleh: Toesan Toean
H, Soelaiman
Rasjid,
:
2 Pemandangan dalam doenia per
kawinan oleb: Al Bahrij.

sa di menaik djoega mendjadi f 552.117.135,
Pengeloearan atas dienst loear biasa kesoedahan jang amat sempoerna,
tIdari f 335.000 telah menaik mendjadi
f 61055465 dan penerimaan masih
Moehammadijah Groep Tanahtetap stasioner f 39.057.268,
Abang Bag. PKO,
Kini soedah dimadjoekan poela sePengoeroes menoelis :
boeah staat dari angka angka peroeba
han jang penghabisan dari begrooting
1939: dan dari segenspnja ini ternjata,
maka pengeloearan soedah ditetapkan

0 —

oemoem Moehammadijah
tjabang Betawi

Besok pada
hari Kemis malamj
Djoem'at tanggal 29 masoek 30 September 1938 akan ada Tabligh Oemoem, bertempat di gedoeng HIS
Moehammadijaih Kramat No 49 Bata

pengha

djabatan

Sa-|

Bioscoop,

«

—

Tabligh

hari Kemis tanggal 22 Sept.

an |dilakoekan peroebahan penting djoega. beliau itoe terkenal
Angka angka jang opisil jang kini
soeka toeloeng dan
'soedah dimadjoekan kepada D cwan melihat gelagatnja
Rakjat itoe, sekaliau itoe memberi ke lam perdjalanannja

Alhambra

1

Pada

1939

mainkan di
wah Besar.

lai dalam sendiatanja tidak berbedahan sama sekali dengan lain bangsa
jang terkenal lemah lemboet tabiatnja.

“termoeat beberapa
peroebahan kan perdjalanannja ke Negeri Soetji
psroebahan dan beberapa f: ctor f-etor, Waktoe berangkat dari Betawi djoega

000 plaatsvervangend voorzitter
| nah memegang paloe-kevoorzit
| dengan tjoekcep mem

Noorziiter

1 dolar —

:

hendaknjas

jang bangsa Madoera

dalam
boeah bibir oemoem terkenal
sebagai bangsa jang gemarkan berke-

Angka2
penghabisan
g 5 | Sebagai akibat nota nota dalam ma

Ne

2. .

ke

tanda

M. H. Djarkasih

Haa

“dingen

R.H. Adjhoeri — di Manondjaja
M. Danoemihardja
R. Moehammad
M. Iijas
dan R.H. Moestapa, Halifah di

Isoeatoe

Trsey dan Katharina de Mille.
Film jang menggemparkan ini moe
lai malam ini dan besoek malam di

aka

W. H.
Ik sraad 4. Mr.

terkenal jang mereka asal dari Madoera,

On

Sang
Begrooting

s jalah boeat

R. Danaatmadja
R. H. Abdoel Gani

in

.It190 No.

ialah

Sjarikat

sekalian

Ma GA

Philipina dan

Amerika

jang

kepada

sekolah tinggi. Waktoe disini tanja memegang hoofirol Jimmie Allen,
tempat tinggal mereka banjak tida dibantoe oleh M' W, Cargan, Lee

28 September

1|postwisselkoer? ke

karena

Terhadap

kaoem keloearganja dari Toean2:

Nan

da tanggal

Kehebatan tjerita ini

pesa

as

| PostwisSelkoers ke Philipira

wat,

Kena

|djoeang melawan banjak banjak

dika

Idalam dieust Gvuvernement maoepoen

|dalam particulier dan jang misi dalam
peladjaran disekolah menengah dan

—0—
Bertempoer dengen

kawanan

perampok

Kemarin malam, diroemah Lie Teng
Djien di Batoe Tjeper Tangerang telah
didatangi komplotan perjamoen.. Me
reka dengan djalan menggasir, djoestroe ketika itoe toean roemah dalam

berpergian, jang kiranja kesempatan
ini diketahoei terlebih doeloe,
terdahoeloe.
3 orang diantara perampok itoe ma
— O-—
soek « kedalam, seorang lagi diloear
Tie Sky Pmade
oentoek mendjaga djaga.
Ouw Boen
Oen familie Lie Teng
»The Sky. Parade“ adalah namanja
film boeatan Paramount, ja'ni satoe sa| Djien jg.berdekatan roemahnja dengan
toe film jang menggambarkan betapaj LTD malam itoe telah keloear meronda
berbahajanja penerbangan dioedara. (sebab tahoe roemah familienja kosong
Disitoe

dikissahkan

perdjalanan

se' dengan

bersendjata toembak.

oentoek mengoendjoengi

rapat

kita nanti pada hari Dj oem “at tang
gal

30

September

1938 djam

8 raa

hammadijah, Kramat 49,
Sebeloem dan sesoedahnja kita me

ngoetjapkan terima kasih.
Demikian boenji soerat oendangan
Fraksi Boeroeh dalam Stadegemeenteraad|
Disini patoet dioemoemkan, bahwa

tidak semoea adres ada pada BKBD.
Dari itoe siapa siapa (baik partai,
perhimpoenan

maoepoen

persoon)

tidak menerima soerat oendangan di
perkenankan ' mengoendjoengi

terseboet,

asal

memberikan

rapat

namanja

—

lebih dahoeloe kepeda pimpinan ra- |
pat, Keterangan lebih landjoet dapat /
diminta pada ketosa Fraksi Boeroeh
toean Drs. S.H. Soebroto, Tjikini 33
telefoon 1807 WI. atau kepada keto:

BKBD

toean

Mr,

Mataramanweg 84,

648 Mr,

Hindromartonc.
paviljoen telefoo.

2.

Me

Indonesia satoe kwartaal . . . .

Boleh

.

.

.—.

diachir

kwartaal.

'nes terhadap

Tahoen

koran

Domicile

ke 6 No. 215

Rebo

jang beroentoeng

HA

Oleh : Rembantoe

Seorang dalang jang
landen,
Seorang Kakek dan
keloearganja, meskipoen
ketjoekoepan dan boekan
tinggi.
Wajang

D.

Nenek jang membanggakan
ia boekan orarg jang hidoep
poela orang jang berderadjat

ENPA
7

menoelis?“

tanja kita dengan

»boekankah
ada roemah

itoe waktoe disini beloem
sekolah ?“

kepada

Voorzitter dari persidangan itoe

kenalan kenalannja.

Djadi pe

terkedjoet, tjoetjoekoe toelisan kita ba
aja ,Tja—wek”,

artinja ,diwatj4

d 8&w@&k" orang lain tidak bisa mem

£

batjanja”:

toea dengan

phototoestel.

itoe,

M

segala

soedah

diserahkan

kepada anak anak

80 makin

pi dikanan

djarang diseboet orang, teta

kiri

desanja,

karena oe-

moernja jang sangat toes itoe, ia laloe

diseboet

, Kjai

Warak “, karena

ia

ada orang jang tertoea didesa Warak,
dimana ja dan keloearganja beroemah.
Berapa tahoen oemoernja Kjai Tjer
mokarso alias Kjai Warak, ia sendiri
tidak dapat mengira-kirakan, hanja

Baginda

itoe masib hidoep, sekarang

kita,

badannja

sangat

pajah,

hingga sesoedahnja perloe badannja
dioeroet osroet oleh doekoen doekoen

pidjet,

Pemandangannja

soedah

moelai

rawat

HAROEMNJA
Bisa dapet

sangat

baik.

Pertama

beroemoer satoe setengah

senjoeman

indah boeatanpja, jang satoe ,Godeg
Mahadewa" dan jang lain , Dirgesoe
ra“, kedoeanja dibikin pada tahoen

jang tenang.

Baik Njai, maoepoen Kjai “Tjermokarso, menerima kedatangan kita de
tjara jang sangat menarik, karena

lebih betoel dikata menerima anak
tjoetjoenja sendiri dari pada menerima

adjak doedoek beramai ramai dengan
Njai dan anak serta mantoenja perem

mendjadi
dalang dan tjakap poela
memainkan
segala matjam tarian

Didalam penjelidikan kita, penghi
doepannja Kijai Tjermokarso, dengan
topeng.
singkat demikian: Karena hidoepnja
Dari pada anak 9 orang ini, telah dengan isterinja selalvue roekoen dan
lahir tjoetjoe 85 orang, seraoeanja serba saling mengerti akan wadjibnja
hidoep dengan soeboernja. Beberapa masing masing, ia tidak pernah mera
orang dari pada tjoetjoe itoe soedah sakan kekesalan, dalam segala hal,
beranak poela, djoemlahnja sama se baik didalam waktoe banjak oeang,
kali 18 orang, dan dari pada boejoet maoepoen didalam kesoekaran, selaloe

Keadaannja Kjai Tjermokarso
Badannja soedah moelai koeroes,
tetapi sehat dan tangkas ia masih
dapat berdjalan kaki djaoehnja kirakira 10 km poelang balik, Pada waktoe
PKN berkongres jg baroe laloe ini, ia

disamboet dengan

girang.

Hasilnja jang tidak seberapa, dapat

mentjoekoepi

keperloean

hidoepnja.

ia djoega anggota PKN
Djika perloe, ia masih

sanggoep menari ,Nglana“ sematjam
tarian jg sangat berat, tetapi setelah
menari, menoeroet

pengakoeannja

ke

TJOTJOK

di Toko-toko

sekali.
dan

Dengan mendadak granaat itoe me
ledag dengan menimboelkan
soeara
jang kerassekali. Oentoenglah ketika

terdjadi letoesan itoe, paman tani tadi
berada agak djaoeh dari tempat api.
Tetapiia masih djoega kena petjahan
granaat tsb dan mendapat
beberapa

boeat

Harganja

menoeroet

waroeng-waroeng.

djaman.

Orang

dengan

,TJAP

dagang

hormit

DEWA"

birakan jang

mendengarkannja.

Nati

pynjapoen toeroet hadir djoega. Djam
12 siang setelah hidangan bersih nj.
Mitro tampil kemoeka oentoek
mem
beri terima kasih pada jang datang
dan mengharap moedah moedahan jg
hadir

dapat

mendjalankan

pengadja

bawah dari wajang ini, ter

rangkan, bahwa Direktoer dari KLM
toean A. Plesman dalam perskonperen
diadakan penjelidikan.
si
jbl dalam kantornja, mengatakan
dy —
boeah hasil dari peroesahaan KLM.
Mikradj Nabi Moehammad s.a.w. di ada demikian roeps, djika pemerintah
Kepandjen (Malang)
tidak soedi meninggikan soebsidinja,
berakibat
kelepasan dari 300
« Bertempat di mesdjid pada hari 21 akan
22-38 djatoeh kari Rebo malam, Jang orang, Hal ini adalah oentoek pero
diserahinja - membatja
mikradj Nabi bahan gadji, sedang peratoeran pensi
seorang sajid dari Soerabaja dan jg. oen oentoek pegawai tidak moengkin
hadir lebih koerang 1000 orang per- didjalankan
Kesoedahan dari perhoeboengan de
loe mendengarkannja. Kaoem
perem
ada menjenangkan.
poean djoega banjak jang datang de pgan Indonesia
ngan diberinja tempat sendiri jg tak Perhoeboengan di Europa sendiri ada
menjalahi sjara' agama Islam, Men menanggoeng roegi, walaupoen djoem
dengar koendjoengan -sebanjak
itoe lah penoemparg ada naik, Di negeri
tentoe pembatja
Islam banjak jang Belanda sendiri perbedaan antara pe
dan
pengeloearan sebagai
toeroet gembira, akan tetapi penoelis En
menaroeh keragoean
hal banjaknja 2:3,
Satoe beleid jang sembrono kita ka
koendjoengan tsb. Bila banjaknja koen
djoengan memang dari gemar mende takan, dikalangan KLM dalam keoea
kita kabarkau adanja
ngarkan nasehat oentoek menambah ngan. Baroe
ta'at kepada Allah itoelah baik benar. soebsidi pemerentah boeat tahoen '39
Hal itoe beioem

Djawa 1805, djadi sekarang
beroemoer 60 tahoen,
-

soedah

Dengan barang barang miliknja itoe,

Kjai

Tjermokarso

merasa sangat

dan keloearganja,

bangga sekali, sebab ba

rang barang itoe

didapatnja dari

berapa bangsawan,

be

sebagai hadiah.

Penghidoepannja Kjai Tjermokarso,
ternjata mengandoeng banjak hal jaog

patoet mendjadi perbatian sesoeatoe
keloearga, sebab kita tahoe terang,ia
boekan orang kseja, boekan orang jang
berderadjat, tetapi penghidoepannja,
tjoekoep mendjadi
sebabnja
orang
mengeloearkan air lioer.

A Yan

panai

wa

2

Hae

Moehamnadijah Kediri

sMim": makan tidak banjak daging
minoem koffie atau thee, bila kebetoe

lan ada, bila tidak ada, iapoen tidax
.memboetoebkan”:

air

kata kata ti-

ngoen

pagi, dalam

waktoe

poenja isteri masih tidoer,

mana

ia

boleh dja

di karena pajab,ia tidak banjak omong,

membangoenkan kepada isterinjapoen
tidak pernah, hanja dengan diam diam

pada hari

21-22-3838 djoega tak loepa mengada
kan batjaan mi'radj Nabi bertempat
di kantornja.
Jang
datang mengoendjoengi laki
perempoean lebih koerang 150 orang

Yak

Batjaan

1 4

IKALIN

banjak

Kediri

TTTAAN MAYA:

5 rae AN (4 5
:
LL OonesiId
:
TB

a.n.

-

terang dan sekarang

ada seperti djoemlah 4 tahoen

mi'radj dilangsoengkan oleh

chi.

K

Hirgga

moean

djam

12

malam

baharoe selesai dengan selamat.

Dj maa

“Rok BoD: A,
Menemoe

barang

jang

berbabaja

:

f 547,800.

Kini ada

antjsman

dari

nja, djika , . . pemerentah
hoe akibatnja.

jl. se

direktoer
haroes

ta

maampoamene

Mengoendjoengi
Oleh
maka

toean
di

pabrik

tenoen.

Hardjooetomo

Oengaran

telah

didirikan

tempat bagi pembikinan kain tenoen
dengan memoelai perkakas enam boe
perte- ah sedangkan dibantoe oleh tigabelas

'toean Soe geng goeroe agama jang
mengganti kedoedoekan toean Masroe

karena ia tidak banjak
,akal“, ia
hampir tidak kenal segala matjam

dak kenal, mengisap rokok poen
bila ada, bila tidak ada, ia tidak boe
toeh.
Moelai moeda sampai sekarang, ia
masoek tidoer malam hari sesoedah
nja djam 1 tengah 'malam, bangoen
toeroet berhadlir djoega, dengan djalan pagi paling siang djam 7, djika ia ba
kaki, karena
jang setia.

OBAT

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat

: Wajang jang lain -, Koombakarna",

masih banjak lagi wajang wajang toea
jang sangat Haloes boeatannja,. Menoe
roet keterangannja, , Poentadewa" dan

ini, ia telah melahirkan anak laki poean jang paling moeda. Djamoean
laki Torang dan perempoean 2 orang : setjara desa poen tidak keloepaan di
semoeanja hidoep dengan selamat. hidangkan, maski djoega bermoela
Sebagai djoega lain lain ketoeroenan kita soedah menolak dengan keras,
Dalang,
anak-anaknja - poen sama
Penghidoepannja

hitoeng
mantoe mantoenja, sama se
kali djoemlabnja 2 orang dan 9 orang,
dan 85 dan 10 orang dan 10 orang,
djoemlah 116 orang,

ada
beli

Fabriek

abad.

ngan serba senang. dan tempo tempo
diberinja keterangan dengan tenaga.

tetamoe, Kita diadjak masoek ked:l.m
roemah bagian dalam, dimana kita di

orang ini, soedah beranak djoega,

meroepaken

loeka. Ia tentoe binasa djika tempat ran pendidikan jang telah didengar.
jang nja doedoek tadi sedikit dekat.
jang tanggal, tetapi gerahamnja ma dapat loekisan hoeroef Djawa,
Oleh karena takoet djika nanti akan
sih genap, pendengarannja djoega soe menjatakan bahwa Wajang itoe soeAntjaman K.L.M.
terdjadi lagi, maka jang 9 boeah (gra
dah
dibikin
atas
perentahnja
Prins
dah moelai koerang, tetapi soearanja|
naat)
telah
diserahkan
kepada
jang
Djika
soebsiditidak
masih tinggal keras, terang, dan sa Hangabei (Solo) pada tahboen Djawa
dinaikkan,...
ngat loetjoe. Karakternja sangat gem i744, djadi sampai sekarang soedah berwadjib.
datangnja granaat itoe
bira, dalam segala hal, ia bitjara de beroemoer 122 tahoen, Lain dariitoe di Bagaimana
Anip Aneta dari Den Haag mene
keboen, orang tidak mengetahosi.

Moelai djedjaka, ia menikah 'de
ngan Njai Tjermokarso, jang menoe
roet katanja, seorang gadis jang tjan
tik djoega. Dari pada perkawinan

10

ada

Memoedjiken

ia me

dibagian

ngan

djoemlah 10 orang lagi. Djadi kalau
kita 'mengitoeng pokok keloearganja
Kjai Tjermokarso, artinja tidak meng

RAMBOET

bisa dapet rabat bagoes.

aoendjoekkan wajang koelit , Poenta
dewa“, ini wajang telah dibikin pada
zamannja Sri Soeltan Djokjakarta jang
pertama, djadi paling moeda soedah

masih bisa membatja hoeroef Djawa
dengan tjepat. Giginja soedah banjak

soedah beroesia 100 th. Dengan ini,kita
mendoega Kjai Tjermokarso oemoer-

pja tidak koerang dari 110 tahoen.

MINJAK

TIDA.BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.

jang sangat

Tidak demikian halnja Njai Tjermo
kareo, badannja masih gemoek, mes »Koembakarna“ itoe, jang memboeat
dengan kira kira bisa ditaksir, ia da kipoen ramboeinja soedah poetih sa adalah Kjai Tjermopangrawit, seorang
pat menoetoerkan 'dengan tegas, bah ma sekali. Ia sangat pendiam, tetapi toekang menjoengging wajang jang
wa waktoe marhoem Sri Soeltan Djok- tabeatnja sangat haloes, tempo tempo sangat ternama satoe setengah abad jl.
Lain dari pada itoe, masih mempoe
jakarta jang ke VII lahir, ja soedah mendengar keloetjoean toetoer kata
njai
poela doea top€og jang sangat
soeaminja,
pada
bibirnja
tersoengging
mendjadi djedjaka
moeda: Sri Soeltan marhoem telah wafat didalam oesia
84 tahoen,pada th 1922,djadi oempama

Pe

|

Wajang koelit, jang disimpan dan di

nja, dan banja didalam keadaan jang koerang tetapi dengan katja mata, ia
“sangat | ar biasa sekali, ia masih
soeka mendjalankan praktijk.
Makin lama nama Kjai Tjermokar-

atawa

|

KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG

toetoer katanja ini orang
ngarkan
toea, dengan girang ia berdiri dan
adjak
kita masoek kedalam roemah,
roepanja ia mempoenjai maksoed aps
apa jang penting. Betoel djoega ketika
soedah sampai dibagian dalamj kita
laloe diberi
tahoe beberapa matjam

itoe

pekerdjaannja

DEWALIN

Setelah pandjang lebar kita mendel

t

nama jang terkenal, makin lama men
djadi goeram, dan azhirnja tidak di pada
karena

Batavia-C.

,..
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dibanggakan,

jang makin lama makin toeroen, dan

tetapi

sendiri"

Barang barangoja

kenal djoega sebagai toekang menari
kelana ftop€ag) jang sangat tinggi
peilnja, nama Kjai Tjermokarso. Te
tapi sebagai djoega tjabaja matahari

seboet seboet lagi: boekannja karena
itoe dalang toea meninggal doenia,

kita

WAP DEA

UAP DEWA"

membatja .dan menoelis, sebab itoe
sangat penting bagi Dalang. Jang
memberi pengadjaran kepada mereka

Kjai Warak

djoega, maka

|

ladjaran menoelisdan membatja pada
waktoe itoe, dilakoekan hanja dengan
»saling menggosok”. Tetapi djangan

tinggi pengetahoean | :

terbenam

(HAIR CREAM)

ngerti toelis menoelis, dengan segala
senang hati sama memberi peladjaran

pja (dalam soal pedalangan), dan ter

achirnja

un

sekolah, tetapi semoea orang jang me

poela, Dan inilah jang telah menarik pikiran kita, pada Minggoe kemarin

toea, jang sangat

kedoea

kata ia dengan tertawa girang, ,memang waktoe itoe beloem ada roemah

bisa membatja dan menoelis ?“
»Ja, tentoe, mereka itoe haroes bisa

Kira kira setengah abad jang soe|
dah laloe, hampir semoea orang dise
loeroeh Solo dan Djokjakarte, sama
mengenal namanja seorang dalang

djam

»O, itoe moedah sadja, tjoetjoekoe”,

(masker) jang sangat

menerangkan dengan pandjang lebar, mereka itoe achirnja pertjaja djoega.

Keloesrganja

Lembaran

heran,

»Dan apakah kakang2 semoea (kita
maksoedkan anak?2nja semoea), djoega

itoe orang

liwat

Petodjo-llir No.25

ketika kita tahoe ia sedang membatja.

melihat iai saksi, dan sebagai Jemoemnja bakim, laloe menanjakan oemoer
dan pekerdjaannja, dengan soeara jang keras, tandas dan terang, saksi itoe
menerangkan bahwa oemoernja soedah lebih dari 110 tahoen. Tentoelah ini
penjaoetan mendjadikan soeatoe keheranan jang sangat loear biasa sekali,
seorang dengan jang lain ambtenaar hakim sama saling memandang, mes
kipoen moela moela mereka itos tidak pertjaja tetapi sesoedahnja ini kakek

keroemahnja

setelah
dan advertentie
4,30 sore telf. No, 4968 Wit.

»Bagaimanakah doeloe Kjai beladjar

Kira kira satoe boelan jang laloe, dikantoor Landraad Djokjakarta soe
dah dipanggil menghadap sebagai saksi dalam oeroesan warisan, seorang

menoedjoe

koran

pengiriman

tentang

Pengadoean

pada

menoelit

Dan moelai itoe, baroelah namanja Kjai Warak itoe diseboet seboet orang
1“.

advertentie, — keterangan
administratie,

mereboes air sendiri,
Bagaimana ia doeloe beladjar

oi

LA MENATA "

£

dapat uitkeering , .. f 25—

Tarief

PN

tertoea diseloeroeh Vorsten

koelit dan topeng

nama Kjai Warak, Koetika Mr, Hosselet,

FONDS, KEMATIAN
' Akonnes lamanja paling sedikit & boelan
jang meninggal, asal tidak menoenggak

1938

Pn

Ak

28 September

Pn ar
, TMS"

ARA

ia masoek kedalam depoer, den .

foea, dan sangat indah sekali bikinannja.
Soeatoe tjara jang haroes ditiroe oleh barisan pem
bantras boeta mata soerat.

2

EL.

an MAN Pi

abon

ini di Betawi.

| Keloearga

Bee

.

PEMBAJARAN DI MOEKA
dibajar
boelanan, tetapi berhenti

'haroes

LSLa

Peman angan

KANTOOR ADMINISTRATIF
Senen 107 Batavia-C. Tel. 1810 WI.
:
HARGA LANGGANA

'Loear Indonesia

ee

Walaupoen masih moeda remadja
Dari Garoet A neta. kabarkan, bah JIBDA pada hari Kemisnja 22-9 '38
wa baroe baroe ini didesa Tjinegara, mengadakan mi'radj di Ngadisimo
45
daerah Garoet Selatan, oleh seorang dengan mendapat koendjoengan 150
paman tani ditemoekan granaten se orang, hampir semoea kaoem ibcs.
djoemlah 10 boaah dikeboennja. GraLain dari pada didjamoe batjaan
paten ini bizs1 goena . meriam jang mi'radj djoega didjamoe makan mi
oekoerannja 7'/2 cm, Dengan tidak me noem jang lezat rasanja, Ta? loepa na
ngetahoei apa nanti akibatnja, bahwa si keboeli dihidangkan djoega. Sebe
barang jang diketemoekan itoe tadi loem batjaan mi'radj moelai jang ha
adalah barang jang berbahaja, maka dir digambar. bersamasama.
Batjaan
oentoek menghilangkan kotoran2 jg mi'radj dilangsoengkan
oleh pemoedi
melipoeti granaat itoe, orang tab me pemoedi, djoega @ur'anlezing jang di
ngambil satoe granaat dan dipanaskan djawikan, ambil dari soerat Nisa” de
diatas api.
ngan keterangannja dapat menggem

Orang pegawai.
Baroe baroe ini ki. limapoeloeb anak
anak daripada keloearga , Mardi Rini"

telah mengoendjoengi tempat pembiki
man tenoen terseboet didekat pasar
Babadan dengan dipimpin oleh njonja
Prawiroatmodjo

serta

bebera

pa pembantoe. Toedjoean perkoendjoe

agan tadi adalah goena memperlihat
kan (dan menerangkan kanak kanak

bagaimana

kain tenoen,

bahan

sampai

mendjadi

Setelah diberi djamoean serta di
potret maka serombongan anak anak
poelang
.kembali dengan perasaan
pogas.

pa

Miandioer:

| Mi'radj Nabi Besar

i Pada

Atjeh

i |baroe laioe ini, di Tjiandjoer, atas oe

residen

mendapat

memperingati

mendjadi residen Atjeh dan dae

hadir menjenangkan, apalagi

tricten,GW, Meindersma, kini asisten
residen klas 1 dari Simeloengan dan

pertemoean

soengkan

LEDIKANTENHANDEL

THAY AN
KONGSIE|

Moelai 30 September 1939, diang |

Moehammadijah, soedah dilang | kat

saha

dan Lampoeng.

baroe.

jai

Kemis

hari Raboe malam

|

rah ta'loeknja, J. Pauw, kini residen
mi'radjnja Nabi kita, Pertewoean ter Lampongscbe districten.
seboet mengambil tempat digedoeng
Moelai tgl. jang, sama diangkat
: mendjadi
sekolah Moehammadijah.
residen Lampongeche dis

| Jang

|dari pihak kaoem iboe,

nekoel 8,30 tosan Damanhoeri, se
00 ketoea, memboeka pertemoean

Karo

landen (SOK,)

boet dan mempersilahkan oestadz

23

STAALBUS

LEDIKANTEN

.

aa

|

Mensbikin

Kembali lagi ke tanah Djawa.
ellah oentoek membatjakan dan
menerangkan tentang mi'radj itoe,
Di 8olo telah diterima berita. bah
Dengan pandjang lebar serta dengan wa ahbli-kerabat toean J. Treur, se
erangoja toean Abdoellah meriwajat orang bekas goebernoer di Soerakarta
kan mi'radj terseboet, sehingga jang dengan diiringkan oleh doea saudara
hadir merasa poeas.
perempoean kelak pada tanggal
Setelah jang hadir didjamoe dengan oja Novemb
er jang akan datang akaz
19
: sederhananja oleh kaoem Aisiah, ma bertolak dari Genua dengan menoem
ng |ka baroelah boebaran.
pang seboeah kapal, mencedjoe ke
Djawa,
TanahAnak jang doerhaka
D-|g, dari Balekambang | Patjetjtelah me

“Imoekoel iboenja dengan sepotong ka
joe

loeka

1

sehingga

parah.

iboenja

Ibve

itoe mendapat

Isekarang dirawat diroemah sakit Tji

'landjoer, sedang anak jang doerhaka

itoe sekarang ada dalam tangan politie. |

SENEN

Menjelidiki

dimoska

Ada

Celebe”

A

1433 Bat,

Ms

gadai
WIL.

djoeal speda

merk:

MIS TER dan MAYAM, jang terkenai
kwaliteit No, 1, enteng, semoeca perkakasnja koeat, tidak gampang roesak.
THE

daerah koloni

akan memboeka

satie baroe bagi bangsa Djawa Ji poe
Ketjelakaan jang ngeri
lau Celebes, maka toean Ir. Wehiburg
Seorang laki laki dari Waroeng Kon dari Bandoeng nanti pada permoela'an
—.. Idang daerah Tjiandjoer bernama pak boelan October depan ini akan me
al, |Siti telah djatoeh dari pohon, waktoe lawat ke Celebes. Ini berhoedoeng de
koejia memandjat pohon itoe. Karena ngan perloenja diadakan penjelidikan
Itingginja pobon itoe, maka toslang tentang pengairan sawah dan ladang.
Dikabarkan lebih landjoet, bahwa
Ipinggangnja
patah. Sekarang orang
didjawab dengan |
Seminar dioebah jang malang itoe dirawat diroemah penjelidikan itoe akan terdjadi di onderafdeeling Koelakka, Kendari, jalah
kit 'Tjiandjoer,
|.
oentoek penghitoengan jang sed
terletak diSemenandjoeng bagian Se
. nja nanti atau dapat ditjoret dji
Ka
Gx
a
r
Tesikmalaja
latan
Timser dari Celebes, (Aneta).
:
perloe.
dak
.

roemah

Te 1. 5247

Berhoeboeng dengan niatnja Pemer
rentah

Divan

BATAVIA-C.

-“baroe

Ir. Wehlburgke

—

72- Tel.

97

daerah kolonisatie

i

Besar

29 MAY

rako

|

—g—

jang malang itoe

Pintoe

disini 6 boelan lamanja,

:

matras

Harga pantas -kwaliteit baik.

Treur itoe berniat akan ber

Toean

Pada tg 24 jl, “seorang anak bernama tinggal

—

Bisa

dapat dengan Huurkoop
Pembajaran enteng

a e

. mantoek “Tanghitcongan

jang

Boleh djadi djoega pertanjaan itoe |

mesti ditambah. Tetapi

Moehammadijaheschool
dengan Mi'radj Nabi

oemoemnja

S.a.w,
Kemarin malam Rebe jbl: atas ini| rangi pertanjaan dan memoedahkan
tiaticf goeroe goeroe sekolah terseboet
pertanjaan2 itoe seberapa dapat,
Seperti perhitoengan jang sebenar rtelah diadakan pembatjaan riwajat
| nja nanti dalam tahoen 1940, perhitoe Miradj Nabi saw. oleh anak anak
| ngan semasa (perjodetelling) dan per moeridnja,
'hitoengan sesa'at (momenttelling), Dij Perhatian orang tjoekoep memoeas
— dalam tiap tiap onderdistrict roemah kan sehingga roeangan itoe sekolab
| akan diberi berangka dahoeloe, 8oe- 'penoeh. dan kirakira djam 8,15 ma
— paja teller (toekang hitoeng) tahoe gi lam pembatjaan dimoelai atas pimp
| liran roemah itoe semoea. Kemoedian nan salah seorang goeroenja.Bebermoe
onderdistrict itoe dibagi dalam bebe la pembatjaan al goer'an oleh seorang
jang akan

|

Tiap

tiap

itoe moerid isteri, laloe

daerah

disamboerg

oleh

9 —

penggelapan

Raad

oleh

Diselidiki

Justitie.

van

Soerabaja diwartakan,

Dari

bahwa

kelak pads hari Senin, tgl 3 October
jang akan datang, Raad van Justitie

disana

akan

memoelai

dengan

mela-

koekan penjelidikan atas perkara peng
gelapan jang dilakoekan oleh Boepati
Bodjonegoro.

Maka didalam perkara ini, jang akan

mendjadi saksi ialah

toean Rhemrev.

seorang bekas commies-redacteur 20
gatoe orang toekang hitoengnja. Teller seorang moerid laki laki. Kemoedian
ti Bodjonegoro tsb jang bertingga
— itoe soedah diadjar lebih dahoeloe apa oleh moerid jg lain disalin ajat ajat 3 Griesee, toscan H. Ashari, toean H,
algoer'an itoe kedalam bahasa Soenda Ridwan dani tocan Sajid Aboebakar,
|. jang mesti dikerdjakannja.
dan ditafsiri sekedarnja. Ajat ajat ter aannemer8 di Bodjonegoro.
“Ketika perhitoengan
semasa itoe 'seboet ada mengenai akan sedjarah
rapa daerah,

— G—

Isro dan Mi'radj.

njaan jang soedah tertoelis dalam daf Nabi diterangkan oleh 6 orang anak

moerid, dan ternjata kesemoea itoe
'Jmemoeaskan serta menarik perhatian
pendengar-pendengar, Sehingga sam
ober dan di Tjirebon moelai pai djam 12,30 malam baharoe ditoe
PA
| 99 September sampai II Octof toep dengan kegembiraan.
|.
ber. Sesoedah perhitoengan semasa
Ojo

| itoe, daftar jang soedah diisi itoe se
.moea ditjotjokkan lagi, artinja pada|

3

Z. BE,

Gouverneur-Generaal,

| soeatoe malam roemah itoe semoea

Telah tiba di Beng
koelen:
— dikoendjoengi lagi. Pekerdjaan itoelah |
jang dinamakan perhitoengan sesa'at.| Dari Bengkoelen dikawatkan oleh
Di Babadan perbitoengan sesa'at itoe | Aneta, bahwa kemarin malam djam
pada tanggal 7 October dan di Tjire 6.30 sore Toean Besar dengan pengi
ida tanggal 14 October.
Iringoja telab sampai di Bengkoslen
mengadakan perdjalanan
| sesoedahnja
Pertanjaan itoe tidak sama : oentoek ke
Twsbodk Linggau dengan mejaioei
angsa Eropah lain, oentoek orang boekit boekit dan djoega menjaksikan
,.orang Tionghoa dan

|

ag

|.

Timoer

Asing

jang

pemandangan pemandangan jg indab.

boekan

orang Tionghoa lain poela. Daftarnja

—

poen

berlainan, jang oentoek orarig

Ecopah warnanja merah, jang oentoek

— orang Boemipoestera poetih. jang oen

. toek orang Tionghoa kelaboe dan jg
oentoek Asia Timoer jang boekan
“orang Tionghoa koening.
0
Ambtenaar BB. didaerah terseboet

“ membantoe Komisi Menghitoeng Tja

tjah Djiwa itoe sebanjak banjaknja:
pekerdjaannja akan bertambah moe

dab, kalau poeblik 3oeka poela mem
'bantoe,

—

“itoe

karena

perhitoengan

baros berpaedah

djiwa

kalau lengkap

dan benar (Balai Poestaka),

..

ud

Seboeah opelette terbalik

— Did

ekatpabe rikkert a8
di Padalarang,

Diwartakan, bahwa seboeah opslet“te, ketika melaloei paberik kertas di

Padalarang, telah terbalik toenggang

langgang, oleh karena dengan sekoe

ter
| “njoeng
poetoes. koenjoeng as belakangnja
Haha
| Seorang

2

—

Perkara

diichtiarkan ialah mengoe

| Aiap-tiap roemah dikoendjoengi dan Isro dan Mi'radj,
| masing masing orang ditanjai perta Adapoen sedjarah

|.

|

bangsa Tionghoa jang

Di tapal batas

rombongan

|. Lady Gowrie kembali ke Auatralie
Indie,

Te.

:

liku

oleh
loeka, hanja iboenja jang
'pada| | Paksaan pada pemilihan
ketika itoe menoempang
opeleite ini,| Dari Semarang diwartakan, bahwa)

beroleh loeka parah dibahagian 'kepa|toean Soeprapto, djaksa di Landraad |

lanja, sehingga dengan segera
ia laloe | disana dan poela jang mendjadi an
diangkoot
di gota gemeente jang baroe baroe ini
IA
Hani ke riya Militaire
A
, Hospitaal
Hospite
Tjimahi. Ketika tiba diroemah sakit (terpilih, oleh Goebernoer Djawa-Te-

terseboet, iboe pengemoedi opelette|ngah telah diminta pertanggoengan
itoe mengher nboeskan napasnja jing djawab, berhoeboeng dengan paksaan
penghabisan,
ang dilakoekan olehnja, ketika di
Assistent W edana Padalarang telah Miontebakan
pemoengoetan
soeara

menjelidiki perkara ini,

M.

Soeminta,

asal dari

Soemedang. jang telah beberapa poe
loeh tahoen beroemah dikampoeng

Nanggerang,

desa, Tjitjadas onderdis

trict Binong. distrik Pamanoekan, re
Krawang, moelai tanggal
gentschap

'oentoek pemilihan wethouder jbl ini.
—3

om

beli

dan

djoeai

hasil:tanah,

soedah lakoekan kewadjibannja disana.
— 0

F 2000,—

Dari Padang
neta, bahwa
Moearaboengo

hilang

dikawatkan oleh Apostwaardenzak dari
ternjata

disebelah ba

wah ada djahitannja jang aneh.
Ketika diperiksa terboekti bahwa

dari zak

itoe soedah. hilang sedjoem

N.O.

sedaerahnja seperti Soe

bang, Krasak

Soekamandi, Tjikampek

Hite Soekamandi Tjilamaja, Tjiasem
dil insteiling dari N O,
3
Dari pers dan Pemerentah djoega

»Antara“ mendapat kabar, bahwa hadlir.
Agenda
di Koetowinangoen (Keboemen) telah
berdiri seboeah cooperatie jg diberi na
ma PRO atau Pangoedi
Raha
joening Oerip, dan soedah mem
poenjai 72 orang anggota. Masing ma
sing diharoeskan membeli aandeel per

lembar 50 sen. Seorang hanja dapat
membeli 50 lembar paling banjak. Soe

soenan

Pengoeroes

Cooperatie itoe ada

lah sebagai berikoet:
Toean Soekirno, ketoea, t. Notomi-

1
2
3
4
5
6

pada malam

itoe:

Pemboekaan.
Azas dan Toedjoean N O.
Pendapatan Kongeres.
Islam dan Oemoem,
Nasehat.
Pertanjasu keliling.

Penerimaan

rapat

dilakoekan

oleh“

Agoes'ji dan pemboekaan oleh Djajawisastra,

Pembitjara

membitjaraka

hardjo, penoelis, t. Soetarman, benda tentang keadaan Islam dahoeloe dan
hari: Raad v. Toezicht terdiri dari tt: sekarang,
e.
Soemardjo, Djojosoemarto, DirdjokoeToean Agoestji memberi pemandasoemo, dan beberapa orang lagi seba ngan tentang Islam dengan nemoem
gai com. Jang akan dikerdjakan lebih moela-moela berbahasa Soenda ke-:
doeloe, jalah mendjoeal dan membeli moedian Indonesia hingga mempoehasil tanah.
askan pada hadlirin
Magelang berexcursie
Soematera-Selatan

Setelah itoe hadlirin

ke

membatja patihah
dibatjakan Ooer'an

Pada tanggal 3 October jad, ini,
30 orang moerid moerid dari kelas

jang tertinggi disekolah Mosvia Mage
lang akan berexcursie ke Soematera

latandibawah

pimpinan

toean

Se

S.A.

Bacbtiar, leeraar
Volkenkunde dan
91 Agoestoes 1938 diangkat mendja Economische Aardrijkekunde disekolah
$
di Kepala desa Tjitjadas.
jang terseboet.
ja
t
terseboe
n
angkata
tanggal
Dari

. Penjelidikan ma
ifoe disamboet oleh toean P.M. Hooy lah oeang f 2000—
an
Kak
teroes
sih
kaag dan para pembesar Negeri lainnja.
Selandjoetnja dengan melaloei gerbang
penghormatan
dan semoea desa jang |
MUTASI
diperhiasi jang amat indah, maka
B. B. Boemipoetera.
rombongan Agoeng itoe toroes menoe |
djoe ke Bengkoeien.
Pembantoe menoelis :
Lan. sa
2
Goepernoer Djendral Australis
Dipindahkan dari Sampang ke Soe
M, :Prawotowidjojo:
| Sampsiditanahsirnja. 1 menep Wedana
p
dari
Soemene
ke
Sampang wedana
Sebagai pembatja ketahoei, Goeper
o , dari Ardjasa
koesoem
Notoadi
P,
R.
noer Djendral Australie, Lord Gowrie,
jang mengadakan perdjalanan di Eu- (Kangean) ke Wonosari (res Besoeki)
ropa dan singgah di Indonesia sini, wedana M. Ng: Soemodikoro,
dan dengan bari liboernja bertinggal | Dipindahkan sebagai wedana disdi Inggeris, menoeroet sek. 8ydney trik Buender (Pamekasan), R. Tirto
akan sampai di Auckland, dimana ti soebroto kini wedana res Besceki.
Ditjaboet dari djabatan wedana ter
boernja segera akan habis.
Disana beliau Jatang pada hari Se beschikking dari residen Madoera dan
nen 19 Sept dengan ,Niagara". Be ditempatkan sebagai wedana Probo
5
liau disamboet oleh Goepernoer Djen linggo R. Soejoedi Kartoprodjo,
di
dan
wedana
jangkat sebagai
dral Nieuw Zseland, Lord. Galwey,
jang membikin perdjalanan spesial tempatkan di Ardjasa | Kangean) assdari Wellington ke Auckland,
wedana R P. Soerjodipoetro, kini ass

me dengan melalosi Br,

ngemoedikan opelette itoe tidak ber|

Agoeng

-Toean

Boeat

Mosvia

. Loerabh desa Tjitjadas

mikian

Cooperatie PRO di Koetowinang9en

Maksoednja

excursie

ini ialah hen

dak mengoendjoengi kolonisatie-kolo
nisatie Djawa di Latwupong dan sesoe

dah itce pengalaman akan diteroeskan
ke keresidenan

Palembang,

- dimana

akan diksendjoengi poela tabriek mi
vjak tanah dari NKPM. di Soengei
Gerong. tambang batoe bara di Boekit
Asam

Tandjoeng

Enim,

onderneming

teh Dempo dekat Pager Alam dli.
Dikota Palembang sendiri banjak
djoega jang akan dilihati tentangan
hal penghidoepan disana didarat dan
disoengai Moesi. Pembafja tentoe me

ngetahoei,
boekan

bahasa

di Palembang itoe

sadja banjak orang

tinggal di

rakit-rakit diatas air, melainkan per
aiagaanpoen banjak poela jang dilakoe
kan diatss air. Di Palembang akan me

nginap 3 malam lamanja, sedangkan
lamanja berexcursgie adalah kira kira
15 hari.
Dengan oesaha seorang moerid lama
Mosvia Magelang, jaitoe Gaib di Moe-

Tentang

asas

dipersilahkan "

dan selandjoetnja
oleh H, Haroen,

dan

toedjoean

NO

serta pendapatan congres dibentangkan
oleh

Abd,

Fakih

Rasis,

3

"
“3

Setelah pembitjara2 membentangkan
agenda itoe, maka dipersilahkan oemoem
melahirkan
pemandangannja

«

diantara toean toean Said Moh, Albakir, Adjengan Toha, dan toean Hasan.

»

Dalam pertanjaan keliling oleh kare «
na waktoe tak memperkenankan, maka »

pada djam
npan

11.30

selamat

dan
—

Pen djagaan

rapat

ditoetoep des

mempoeaskan,

h

penjerangan

di Tjilatjap

Pembantoe menoelis:
Sebagaimana Aneta telah
bahwa

berbareng

3

GD —

dengan

oedara

1

3
siarkan, '
Madisen,

maka di Tjilatjap moelsi hari 21-9-38
L.B.D. telah membikin persediaan se
tjoekoepnja, karena menoeroet rantja

ngan, moelai hari terseboet sampai
hari 25-9-38 Tjilatjap mendapat sera
ngan dari oedara,
Pada

3

'Sebeloem hari 21-9 38, dibeberapa”
sector di ini kota soedah diadakan «
pertjobaan oentoek mengoempoelkan «
orang orang jang haroes toeroet mem

bantoe pada serangan oedara, dimana
mana
diberi keterangan pada ma
sing masing pendjaga post post, jang
maksoednja mereka haroes siap djika

ra Esim, maka ditempat itoe akan di
dipertoendjoekkan tari-tari gadis Pa sewaktoe waktoe ada tandatanda ba »
baja dioedara.
55
lembang kepada excursisten itoe.
Djoega moelai hari 21-9-38, tiapSelain dari itoe excursisten akan
memperamati djoega sekalian jang tiap djam 6 sore, Ambtenaar dariIn »
bersangkoetan

dengan

pereconomian

spectis

LBD

memberi

kesempatan

dan adat istiadat orang Soematera Se pada tiap tiap wakil pers oentoek
minta keterangan, atau memberi ke
latan itoe, dimana sanggoepnja, Hal Pa
apa apa jg perlse dioemoem
ini telah diperbintjangkan lebih daan.
hoeloe dengan pandjang lebar oleh
pemimpin jang terseboet,
Menilik
Dari sebab kita sendiri kebetoelan
programma, jang disoesoen oleh pemim mendjadi Adjunct Sectorhoofd, maka
wedana di onderdistrik Besoeki.
pin excursie itoe, boleblah dipertjajai, kesempatan oentoek bertanja boeat ke
bahasa excursie ini akan memberi ba porloean Pemandangan,
baroe bisa"
“ Keadaan timeh
njak peladjaran dan kesoekaan kepada kita lakoekan pada hari 22-9.38, ma
Indonesia kaja raja, sekalian pengalam Mosvia itoe.
loem kita haroes membikin-persiapa'
oentoek sectornja sendiri,
Kini konsumsi timah tidak menje
Rapat oemoem N. O,
Menoeroet ran!jangan, antara lai!
pangkan, tetapi menoeroet kalangan
lain,
Wedana Centrale Ingpectie,
dalam ada pengharapan baik baginja.
Bertempat di Djatiragas.
Toebagoes
Soeriaatmadja dibantoeke
harapan
ada
Dikalangan Indonesia
di Tjilatjap oentoek ini keperloean
Pembantoe menoelis:
akan baiknja kembali konsumsi pada
Malam Rebo bertempat di Djatira- tetapi berhoeboeng dengan berhala
boelan belakangan dari tahoen ini,
gas
(masdjid) telah dilangsoengkan ngan, maka toean tsb. tidak bisa
djika Amerika tetap sebagai kini pe
rapat oemoem N.O, Jang mengoen- tang,
gannja.
Pada hari 22-9-38 kita datang
Ob, Indonesia kaja raja, tetapi. , . djoengi ada 800 orang, dari perkoem
poelan banjak mengirim oetoesan, De toek meminta keterangan,
Mag

»

tb Tee!

ma D3 Aga

n 9 Oct, '38.| Kao
i poen pasar)
soembangan

Ob
waktoe ini onder
kaboemi di Tjepogo (Bojo

neming S

ang panti akan lali) tel h kedatangan ambtenaar dari

#oeal menandak

arb

fat tontonan, bisa| 2
ngan dari kraton
on Kasepoehan jg |..

“pihak madjikan ma he

le

'kaoem boeroeh.

Oesaha

PASAR BETAWI.
Goela pasir: per karoeng dari
madjikan, oepahnja ka
h “dinaikkan sedikit dan 192 kg. terima di goedang pendjoeal
'bekerdja teroes teroesan, f 10,40.
eah,

tie akan boeka tenlam itoe pasar malam

jaitoe dengan per

doeloenja
oepa barang koeno terhi sekarang diadakan Vrij tiap tiap 2
Tepoeng terigoe: harganja dja
di koeatan berhoeboeng dengan ba
ipar lein porcelein berasal dari goe peban PE ne
loear biasa pentingdak oesah disangkal jang
njak permintaan beli dan pendjoea
ja memelihara gigi dan
lan jang takoet-takoet. Tjap Kodok
k perbatian besar dikala
moeloet
dengan ODOL
teroetama djika meng
'1f 2,15 Koeda merah f 2,10, Boeroeng
sebeloemnja
masoek tidoer.
kaleng
f
2,10,
Harrison
f
210
dan
lain
Garebek Mauloed dalam kit sehoat baroe dare ini, maka Deni
Inget, bahoca selama kita ada didalam
jadakan arak arakan pan rentah Kam
lain
tjap
f
2.—
per
bantal,
unan bermaksoed akan
tidoer,. sisa? makanan jang ketinggalan
: ljang dji
Minjak kejlapa: perblik dari
maski berdesakan toch|
didalam
moefoet”
mempoenjai
koetika
tjoema sebagian ketjil sadja jang biss |. "35 aa ara ja goenoeng Merapi dan 148/1 kg bruto boeat roepa roepa merk
berdjam-djam. lamanja oentoek mendiadi
itoe barang barang koeno dari | ic 2
mel
boesoek dan menjerang moeloet dan gigi.
' Meskipoen
tecknische dari f 152'/, sampai f 155,
Toean sendiri mengetahoei ini dari rasa
Bawang
merah:
Cheribon
Aus
|
commissie setelah melakoekan peprek
“tida enak didalam moeloet waktoe pagi
ini djadi sangat kebetoelan ka: saan, madjoekan begrooting koerang tralie f 13,—, Tiongtoa f 10.— dan
toean baroe bangoen tidoer. Koerangkan
rena
di
fihak
Tionghoa
poen
akan
Tiongliap
f9.75
per
100
kg.
sebab seorang polisi. ari
bahaja ini, jang mengantjam toean karena
lebih f 10.000— tetapi mengingati
Katjang tanah: Cheribon dari
ia “mendjadi
boesoek,
sampei seketjil?jang begitoe miniru, jang 'boeka tentodnatelling barang barang perloenja, -onkost sedjoemblah itoe
nja dengan gosok gigi toean memakei obat
Ikoeno dari Tiongkok, hingga djadi akan dikerdjakan dengan mengoem f 8,25 sampai f 860 per 100 kg.
tjoeman 25 sen?
gosok gigi Odol ") dan bersihkan moeloet
Emping
belindjo: Laboean
..
Dan apa sebab, misalnja. amtenar toeroet tambahkan keindahan didalam poelkan
bijdrage
dari kas Kraton,
dengan air koemoer ODOL, oentoek mengno
1
f
33.—,
no
2
f
29—,
Tjilegon
jang gadjinja besar en toob. masih itoe pasar caalam,
hilangkan sisa? makanan jang ketinggalan.
rijkekas, kas desa dan minta subsidie
f 25.—) per 100
Selain ini, TS, poen akan boeka kepada gouvernement, Tahoen depan, no 1f 32.—, no 2
ODOL seperti djoega mengisap didalam
| tjari bijverdienste ?
kg netto,
lenderan
dan.
dengan
begitoe
sesoetentoonstelling pekerdjaan tangan dari pekerdjaan akan dimoelaikan.
« Begini:
ka
dahnja ia membersihkan moeloet bakerdja
Kentang: per 100 kg f 860.
| Kalau orang gadji ja adah besar, | moerid moerid, begitoepoen lain lain
teroes
sampei
berdjam-djam
lamanja.
Harga harga terseboet. menoeroet
Mengoendioengi percesaha'an
tapi
masih tjari hasil loear, trima soeap| koempoelan dan poen ada tentoonstel
Odol mendjaga toean poenja
Raya ik di Pintoe-ketjil,
& Keradjinan Ra'jat.
lain, .misaloja an doewit ling dari Inheemsche nijverheid.
moeloet dan gigi sedang
Copr
melihat kwaliteit dari
Luchtbesckermingsdienst poen ada
toean didalam tidoer.
Beberapa hari berselang 30 njonja- f 5.60 pa
pl f 6— per 100 kg Lon
'Iboeka stand diitoe pasar malam akan ajonja anggotanja Vereeniging van
Re
kerojalannjas
sen
:
Kalau orang keijil, polisi 21 mi Horni tjara bagaimana orang mosati Huisvrouwen afdeeling Soerakaria te don noteering naik '/,: kwaliteit
salnja, berani makan soeap, boekan melindoengi diri djika dapat serangan| lah bikin excursie ke Kiaten boeat Straits 10 13-9 p. st. per ton nom.
Katjang kedele: Gendja Tegal
| kepengen maoe kaja, boekan kepengen moesoeh dari oedara.
melihat beberapa tempat psroesaha'an fob aa lev Sept-Oct 1 7 28'/, nom,
- djahat jang sebetoel2nja djahat, Na. tapi
dan .keradjinan. Ra'jat, mitsalnja pa- mata hitam Djember fvb Probolinggo
Tontonan.
Pendjaga dari kasehatan!
| memang .., betoel betoel kekoerangan.
joeng-industrie
di Djoewiring, ijzergieTjoba pikir, misalnja ada oepas jang| “Di antara begitoe banjak tontonan terij di Tjeper, smederij di Koripan f 623', nom dan Panaroekan fvb Pa
S.
| bergadji 15 perak. Anakoja lima, plus) di itoe pasar malam jang ada harga dan houtsnijwerk di Serenan, Pembe naroekan f 6,31”: nom per 100 kg.
boeat
ditjatat
disini
ada
gambang
Tapioca
meel:
kwaliteit Me
bini, plus dia sendiri, dus toedjoe
sar BB da nijverheid sama mengan dium boeat roepa roepa merk dari djosal, lain tahoen f 1.02 setengah nom.
orang. Biasanja' masi keloempangan kromong Ngo Hong Lsuw jg nanti ba tar njonja njonja. itoe.
Karet: sedia Java Std Sheets 26,
(kaloendjoekkan actienja, Fifi Young's
f 290 sampai f 3.10, AA f 3.45 per Java Std Crepe 26 tiga perempat cts
La of empok,
BE
—
100. kg pendjoeal.
Tjoba misalkan sadja 7 orang. Doewit Pagoda jang soedsh terkenal, Ketoprak
per setengah kg.
BANDJERMASIN
Lada hitam Lampong: ek.
perak, kalau satoe satoenja satoe| Darmo Kondo, Krontjong - cabaret,
Telok kemaren ada djadi lev, Sept-Oct
| Majat disoengai
makan 5 sen soedah 10'/, perak, 'Wajang Wong Soenda, dan Soenglap
The
Wonder
Magicien
dengan
ratoesan
f 13.50 dan f 13.40, Nov-Dec f 1380,
ggal 4", perak, Kalau doewit jang|
Pembantoe menoelis: ,
ini bari lev, Sept- Oct f 1325 pembeli
orak.
ate Sae. pa 'akal.
Beloem selang beberapa lama ini f1340 pendjoeal, Nov-Dec
djadi lebih
rame lagi
ke. Ini akan
f 1350
o|dengan adanja Dancing
Hal jang telah diketemeekan orang majat se pembeli, f 1365 pendjoeal dan Decdiadakan oleh satoe restaurant besar, orang perempoean jg terapoerg dikali Jan f 13.70 pembeli, f14,— pendjoeal.
:Iconcours ketjapi- orkest, worstelen, Martapoera, jang laloe dengan segera Ek, Batavia f 1350 nom, London nokrontjong-avond : diberi tahoekan kepada politie.
4 | krontjong-concours,
teering toeroen 1/16, 2'/, d.p. Ib nom.
Majat terseboet dapat dikenal. ada
|dengan Mr, S. Abdullah" toeroet ambil
Lada
poetih
Muntok:
fob
n heran, in
-

maoe

| betoel

bagian
menjanji,. harmonica- band.
harmonium-orkest dan Wonnel uitvoe-

moesti dihe-

gadjinja, dan fjari sosapj ring HCTNH.
kaja, tapi karena betoel
— Perloe diperha tikan

wa.

dalam kekoerangan, Lain sama

lah isterinja nama

Amdjah

tinggai di

straat Kelenting (Bandjermasin).
Menoeroet keterangan

Pangkalpinang

Amdjah

sd

5

kok, hanja

boest

itoe (perhiasan

keoentoangan

| pedagang sendiri.

coupon coupon jang didjoe tak ada lagi.
Sementara ini telah
al diloearan oleh pedagang pedagang

berdjalanaja hoekoem,

:

. BANG BEDJAT,

djika tidak ada
Tjin Tjaij Hwee
“berarti jang itoe
| T:ongkok, hanja
ipja sipedagang

stempel dari bestuur
Cberibon boekan
ada goena fonds amal
oentoek kepentingan

sendiri. Toelis

(P. M.

A. P. P." pada kita,
—

ce

-: terseboet. dari tihak Inepectiel
Emmabioem— Collecte
Hanja kasih keterangan, bahwa sam
Pada vergadering dari Komite Em. pai pada itoe hari »n0g geen Byrone
'mabioem-Collecte, jang
telah dilang
— derheden”.
di gedong
Gsmeente,
Sirene jang dihari ? pindjam dari goengkan
EM B,

dengan

Kata

220 Volt, telah

ea

memoetoeskan

mengadakan

ditengah tengah hala coliecte pada kelak hari Sabtoe

agar

tingginja

Na

ini |

tang

kira kira gal 1 October,

menoeroet

Pendapatan

beloem

dari

soedah diserahkan pada goeroe

nja

kasin

2

ae

asing,

' Komite dari Salineta ada terdiri dari
ojonja-njonja:

5

persiapan ini,

menoeroet

PHLM

tor politie
landjoet 3

hal itoe.
Conferentie N:O.
Pada tg 30 Sept jang akan

ini akan
Oi

kita soesoelkan.

3 October

rah

Nahdatoel

Wakil
djoega

Pasar Malam Cheribon
Soembangan

lain

bangsa

oentook. membantos ri
“53 ngankan or ng orang sengsara di Tiong

— kok, di Cher
elihatan dapat toen
z djangan dari segala fihak, Ini djadi ke
| Jihatan lebih tegasdalam socal menga
dakan pasar malam jang pendapatan

nja ada gosnaamal Tiongkok. Boekan
“sadja dari fihak Tionghoa, tapi dari

datang

akan

BIL. melebarkan sajapnja,
Menoeroet kabar jang sangat boleb
dipertjaja bahwa kaoem scepir di Ma
lang telah mendirian BIC (Bond In-

Spit—Spee Presidente,

lagi (temponja

NM

Hocfd

Veen OH, Razoux

MSL,

soedah

keliwat).

ASIA OPTICIEN di Kramat

AIR

Dengan gampang

bisa digoenakan

boeat segala keperlocan.
Kita ada sedia
sang
diatas
djoega boeat

Bestuur di Bavdjer

(soemoer

:

Monteur boeat paSoemoer, begitoe
soemoer - pantex

boor).

Sedia

fjoekoep

onderdeelen,

Prijscourant gratis.
Importeur,

getek ditesinikan

Sebagaimana

telah kita kabarkan

bahwa selama djembatan pandjang di

(Martapoera telah roboh, maka perhoe
bcengan djalanan dilakoekan

noeroenan

Nona

Krijuen.

POMPA

tan sadja.
Bewa

John

|-

masin telah diminta datang ke Malang
akan melangsoengkan pelantikan pa
da tg 26 September 1938 jad.Selama ini BIC hanja mempoenjai
tjabang diseloeroeh| Kalimantan Sela

dengan

pembajaran

getek: itoe,

| - Belakangan ini ternjata bahwa pem
lain bangsa, pasar malam “dapatkan |getuultz-Motasr J. Sandkuyl-Mommers
on
bajaran itoe telah ditoeraenkan poela
ng-Batt
di
Soema
RA,
Sehilli
SME,
'banjak sokongan.
pandoean Bangaa Indonesia oepa Fradja H. Strick v. Linechoten vd: mendjadi f 0,30. Hanja sadja “kita be
ima akan bantoe beberapa nummers | Werp M. Vas Dias-Lugt CGJ, Voorn loem dapat keterangan pasti apakah
dalam satoe,tooneelstuk denyran pikoel Boerma JMPO Vreede-de Haret Tak penoeroenan ini berhoeboeng dengan
permohonan BIC tsb.
ongkos sendiri, begitoepoen dari fihak OL van Waveren Pan.

|
. golongan bangan Arab P aradincke Muf

Baier oleh

12, t, Mr.
oleh

kola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata

Hn

Ina Oa

sa

AL

kan

hai

3 HOKAI

NIPPON
Slompretan

Senen

39.

(Parapatan- Bongkaran).
SOERABAJA.

60.

Telf,

WI.

Doevet

1480,

GRA Tr

33.

SEMARANG.

BATAV!A-CENTRUM.
“

de Malines

Madama-vd.

HWv.
Nieuwenhnizen
ryce & Co,
Di Djagamonjet
54,

adalah mendjadi tjabalng dari BIC di

Wakil

3, t. EJA, Goosseng

Weltevreden.
Di Nw, Tamarindelaan

datang

Ferdarda van de Poli, J Chr jang menjeberang f 1,50, kemoedian
v Giakel-—-Dom, ditoeroenkan wi endjadi f1— dan toe
B Giel—Jarnes.
roen lagi mendjadi f 0 50. Penoeroenan ini adalah atas permohonan BIO.
JH. van Hoek Hoebon H c1c, yan
der Hoek van Kolders N. Jangsen Cal kepada jang wadjib, Karena pembaja
tan jang f 0,50 itoe 'masih terasa berat
|M-O, de Jong Boissevain RA. Koe- oja maka kaoem: .#oepir, terootama
soemadinata Lie Tjian Tjoen CH,
Marcelia Otto A D. van Hoek Mauroau BIC. selaloe mengg: :gat D enoceroensn
kembali. Hingga da
ena BIC?
JO, Muller Schouten de Wed, Th. M jang baroe laloe di:
Hn
oakin teGuix Hemkes M P J, PRA NN Soen
lah diambil kepsetogsan akan memotjens.. 43
honkan poela kepada jang wadjib pe

J..

Di Djamboelan
oleh

jang ke IV.

Hoofd
Bestuur
menghadiri.

Bandjermasin.

29 Sept, 338
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tetap berlakoe,
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kemana p
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Telah dapat banjak poedjian dari seloeroeh
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Cuba, Belgia, Tjeko
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dau

India. Njatalah pada congres ini bah
wa negeri negeri ketjil seperti Ecua-

(dor, Cuba. Belgia, Holland,

Bulgaria,

Uruguay, Denemarken, serta Haiti,
Nicaragu:y, Panama, San Salvador
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(geri ioi dapat hak bat berbitjara dan ke
Ibormatan 3eroepa besarnja diterima
seperti negeri negeri
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sampirg bendera nasional lain bang
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negeri, Parade itoe diadakan disoeatoe stadion jang memberi tempat kepada
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25000 orang. Disini Mayor (burgemeester) dari New
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dalam
el
terkoempo
pidato dimoeka orang banjak jang
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legasi India, Yussuf

Meheraliy
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mi dari Interuationaal House
naik tram
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Groei Gx3.tram
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c nfarentie2 perdamaian dan perloetjoe Youth Congress Movement, memberi

tan sendjata jang diadakan, akan te verslsg pekerdjaau Internationaal Secre

terseboet

beroepa

obat obat

teb. telah

Negro dari Uyjanda, Afrika-Timoer,
mevnjatakan

jang

bahwa

rakjatnja

sangat memboetoehkan pergoeroean.|
Banjaklah lain lain sprekers jang ber-

pidato, Diantara pidato pidato terseboet
diadakan taritari nasional dari Amerika,

Tjeko

Polen dll.

Slowakiah, Sovjet Unie,

»Djtpang

tidak mempoenjai oetoe-

san, jang ada tjoema beberapa ,obser

vera", ahli penilik, Kami ingin seka
li hendak berbitjara dengan mereka,
tempat Kongres,
akan tetapi entah apa sebabnja mere
Besoknja, semoea delegasi berangkat ka tak berani mengoetjapkan sepatah
katapoen tentang negeri Djepang dan
dari Internationaal House, New York sikap
politiknja.
naik kapal ke Poughkeepsie, ialah
oetara
seboeah kota ketjil .disebelah
Rapport masing masing
New York, 130 k.m. djaoehnja. Kami
oetoesan
naik kapal dengan ongkos moerah,
Besoknja Rebo, 17 Augustus, pem
| hati girang, lagipoen pemandangan
bitjaraan
Congres dimoelai dengan
seindah
'sepandjang Huison River
kali, Tepi soengai amat tinggi, dan »smutual information session“, jaitoe
“tak djaoeh dari tempat bertolak, kami soecatoe rapat lengkap dari segala wa
haroes melaloei djembatan gantoeng kil wakil jang 650 orang itos. Dalam
maan
dibawahnja) jg maha besar rapat ini tiap tiap kepala delegasi
lan tinggi, ja'ni djembatan jang di memberi versiag tentang pergerakan
namakan Washington Bridge.
: pemoeda dinegerinja .masing masing
Sesoedah berlajar 4 djam lamanja Perlengkapan congres ini amat mokamipoen tiba di Poughkeepsie. Disini dern, Digedoeng ,Stulent Hali" tem
kami didjempoet oleh orang banjak, pat ,information session“ itoe diadadan sosatoe ,brass-band“ memperde- kan adalah beberapa telegramagentngarkan lagoe lagoe mars oentoek mem echap dengan telegrammendienstnja
beri selamat datang kepada segala de sendiri lengkap dengan telex-apparaat
legasi delegasi, Dengan motorbus kami jang paling modern,
Terhadap ketiga bahasa opisil jang
semoea laloe diangkoet ke Vasear, Co
digoenakan
dalam congres ini (Ing
lege di Puughkeepsie, tempat Kongres geris, Perantjis
dan Spanjol) tidak
diadakan Vassar College itoe seboeah
College (setengah sekolah menengah, ada soeatoe kesoekaranpoen dalam hal
setengah sekolah tinggi) bagi anak pe Isalinan : tiap tiap spr. mengoetjapkan
rempoean. Sekolah ini indah sekali le pidatonja dalam bahasanja sendiri,
taknja, banjak gedong2nja jg besar dan dan pada waktoe itoepoen pendengar
bagoes, dikelilingi
oleh lapangan dan pendengar dapat ruendengar pidato
pohon pohonnan jang rindang, serta 'itoe dalam bahasa Inggeris, Perantjis
kolam sir dan taman boenga. Kira kira atau Spanjol dengan perantaraan kop
1000 “anak peramposan jg bersekolah telefoon. Dengan menjetel koptelefoon
disini, akan tetapi pada waktoe ini litoe semosa orang dapat mendengar
mereka vacantie dan kami semoea bo pidato2 dalam terdjemahan salah satoe
dari bahasa terseboet. Pada hari ini
leh mendiami Vassar College.
banjak pemoeka pemoeka delegasi ma
Idjoe mengoetjapkan repportrja.
Kongres diboeka oleh First
Lady, Mrs Ryosevelt,
| #Antara jain pemoeka delegasi TiMalamnja congres diboeka, Jang |ongkok, jang mendapat sorak jang
memboeka ialah First Lady dari Ame rioeh sekali, ia mentjeriterakan bagian
orang kepada Kongres bertambah ting | Kar
gi, oleh sebab
njonja Roosevelt sa 'land,

poela pemoeka2 delegasi Kuge
Australia, Perantjis, Canada,

bersawa sama

akan me

ngawaskan dengan teliti soepaja sega
Ia tamban paela: ,Sesoenggoehnja, la djandji itoe dipenoehi dengan tjara
dalam keadaan jang gz1n2at berbahaja fair, dan achirnja mendjaga soepsja
ini perloe orang di peringatka» kepada dipenoehi dengan soenggoeb2,
paksaan jang mendesak,
dan perios “ “Koepoen djika Pemerintah Djerman
sekali segala soal dipertimbangkan sepakat bahwa segala peratoeran itoe

dengan

soenggoeh - soenggoeh

dan

haroes dilakoekan

dengan

djalan moe

Tentang
djoega

Nationaal

dibitjarakan,

Jeugd-Congres
dan tentang rin

lerland, Colombia, Peru, Puerto Rico,
Paraguay, Mex'co, Finland, Rumania,

Polen, Spanjol dilnja,

djoega

dihadapkan

kepada

negeri

negeri lain itoe Pemerintahannja ma
sing-masing berboeat sebagai Inggeris"

tiba di Djerman dengan disamboet
oleh Henderson jang memberi instruc
tie kepada djoeroe terbangnja soepaja

mengadakan

kontak dengan ambassa

de Inggeris.
Perloenja soepaja bisa membawa ter
bang Horace Wilson itoe kembali.

Tindakan
Dari

Inggeris mentjaboet

perlop
Londen 26 Sept, Reuter

ngabarkan,

me-

bahwa 'sebagai tindakan

sadja jang berhoeboengan dengan so
al pertahanan negeri maka pemeren

tah Inggeris mengambil tindakan per
tahanan oedara, antara lainnja men

liter jang besar.

Tetapi katanja sifat

tindakan tindakan ini tidak sama
ngan mobilisasi oemoem,

de

Pidato Mussolini mendjelaakan
sikapnja.

keroeh

di Eropah

Doeta Chamberlain kepada Hitler.
Sepandjang kalangan2 jang lajak di
pertjaja isi jang terpenting dalam doe
ta Chamberlain kepada Hitler itoe ia
lah oesoel oesoel akan mentjepatkan
pengangkoetan pendoedoek didaerah2
di Tej Slowakia dan penoekaran pen
doedoek sepandjang rentjana Inggeris

Uaited Press dari Verona 26 Sept.
mewartakan,
bahwa Mussolini telah

berpidato. Katanja:
»Manakala
petjah perang, maka
dengan
pasti dan tidak rag?e ragoe

atau

tidak setoedjoe

memboeka

pintoe

goena perdamaian,

tetapi doeta itoe tidak terbatas sam
pai itoe sadja.
Djawaban Chamberlain kepada
Lyn
Roosevelt
»Pemarintah Inggeris menjamboet
doeta penting dari president Roosevelt
dengan perasaan terima kasih, ja'oi
doeta atau seroean jg dihadapkan ke
pada Pemerintah Ioggeris dan bebe

moesjawaratan

Lord

antara

Halifsx, Simon

Roemenia

daripada

d:peladjari

dalam

peda

per

Chamberlain,

dan

Hoare.

dan Joegoslavia

ta'kan

mencendjang
Boedapest, 26 Sept. (Router).
Nieuws-agentschap jang setengah opisil menerangkan, bahwa berita jang
mengatakan
bahwa
Roemenia
dan

Joegoslavia pernah menjatakan kepada

Pemerintah Hongaria atas niat hendak
menoendjang
'Tsjecho Slowakia ber

kepada

Perdjandjian

Entente

Ketjil, berita berita itoe tidak berala
san, demikian menceroet pihak jang
tahce,

Wilson

poelang

membawa

djawaban

ditler

Berlin, 26 Sept (Reuter). Wilson
balik kembali dengan pesawat terbang ke Londen tanggal 27 Sept de
ngan membawa djawaban Hitler.

Semoea

pendoedoek

dimobiliseer

Praag, 26 Sept (Havas). Pemerin
tah mema'lsemkan oendang oendang
mobilisasi boeat pendoedoek jang bar
oesia antara 17 sampai 60 tahoen, se
sosai dengan kekoeatan masing2
Isi

djawaban

Isi djawaban

Tsjecho

Slowakia

Tsjecho-Slowakia ter

hadap
Memorandum Hitler telah di
moeat didalam Ma'loemat Pemerintah
dan disiarkan (| broadcast),

Pemerintah Tsjecho Siowakia mene
rangka, bahwa setelah mempeladjari
Memarandum Hitler 1toe ternjata, bah

kebakaran jang akan mematangkan
teloer boesoek, Manakala pemetjahan

tanja plan Inggeris-Perantjis tertang
gal
19 Sept, tetapi iapoen ingin jg
lain, barang baroe jang melipoeti se
genap plun Inggeris-Perantjis itoe.
Maksoed
hadjat Hitler itoe ialah
menindis kemerdekaan
negeri Tsje
cho-Slowakia, dengan maksood mem
bikin lemah kepada structuur indoes
tri, ekonomi dan militernja sendiri,
Negeri Tsjecho Slowakia akan diba

soal itoe tidak dapat didapat, maka
pergolakan akan dapat dibatasi daerahnja,

keda kia.

maian.
:
Kemoedian ditambah djoega, bahwa
isi doeta Roosevelt itoe soepaja sama

rapport

lagi, Itali akan ikoet poela".
Kemoedian ditambahnja poela, bah
wa Eropah tidak akan mengiziokan

dan Perantjis dengan selekas2nja.
Masih ada beberapa 'hari lagi oen
Dalam pada itoe menteri menteri toek menemoekan
pemetjahan soal
Inggeris dan Perantjis tidak setoedjoe itoe dengan damai.
dengan tanggal 1 Oktober jang dite
Mussolini akan disamping Hitler.
tapkan oleh Hitler dalam oesoel oe
soelnja jang baroe. Moga moga per
Lain dari pada itoe Reuter menam
mintaan kedoea negeri ini dengan di bah, bahwa Musecolini telah memberi
bantoe oleh doeta Amerika akan dide tanggoengan dalam pidatonja itoe,
ngarkan oleh Djerman, jang dengan bahwa
ia akan berdiri disamping
ini akan mendjelaskan roepanja jaitoe Hitler dalam menghadapi Tsj Slowa-

setoedjoe

Vvorloopig

to Hitlertelah

sandar

tjaboet perlop dan memanggil orang
orang dalam dines, Seakan akan tin
dakan tindakan itoe mengenai mobi
lisasi oemoem. Lain dari pada itoe
poen diadakan tindakan tindakan mi

Awan

mengangkat sendjata.

Sidang Rahsia
Londen, 26 Sapt (Rsuter), Seri
kan segala seroean president Roosev It. Baginda Radja Inggeris telah menga
Maka Iapoen dengan permintaan dan dakan sidang rahsia di Buckingham
harapan jang amat sangat memoedji- djam 10 malam, jang dibadiri ojeh
Kingsley
kan soepaja
sersean Roosevelt jang Mougham, Hailshsam dan

tan oentoek mengoetjapkan pidatonja.
Toean Soenito, sebagai ketoea dele
Horace di Djerman
gasi Indonesia berpidato tentang kea
Reuter dari Berlin 26 Sept menga
daan pergerakan pemoeda di Indone- barkan, bahwa Horace Wilson telah

Berangkat ke Vassar College,

rika: Njonja Roosevelt, isterin | pemoeda Tionghoa dalam perdjoangan
Penghargaa melawan negeri Djepang. Kemoedian
Roosevelt,
President

Inggeris

dan Inggerispien

Wood, dau bariakoe '/2 djam jamanja'

tangan, tidak diloepakan dan kekoe
rangan
dilapangan onderwij:, Spr. ini
dan Djepang tidak mengirimkan wakil
njatakan
bahwa sedjak ini maka pe
nja. Sampai th '36 pemoeda pemoeda
kerdjaan
bersama sama dengan peItalia dan Djerman masih toeroet be
moeda
internasional
dapat ditjiptakan.
kerdja, akan tetapi sekarang soedah
Barbitjara lagi delegasi2:
Korea,
membelakavgkan badan internasional
ml,

oleh

Perantjis,

information session” ini, maka rapat
ini dibagi atas beberapa hari. Delegasi
Indonesia djoega mendapat kesempa

ma makin koeat pengaroehnja, Karena
terlaloe. banjak negeri negsri jang
hendak berpidato dalam
,mutual

berhasil, pada

adalah tanda bahwa pemoeda ingin di Eageland, Perantjis dan Tjeko Slo
wakiah comite itoe sangat giat. Semoea
bekerdja bersama gama.
“Lain spreker jang pidatonja amat oetoesan oetossan diseboet satoe per
penting ialah toean Kalabahi, seorang satoe, nampak bahwa Djerman, ltalia

berlain kepada Roosevelt,

diboeat

sjawarat dan buwikan NE dengan
di lan aa
AAA

Congress
sekarang
waktoe sekarang soedah ada 26 negeri ngan pemoeda Indonesia
ngi oleh pemoeda dari 55 negeri dan jang
amat
besar,
demikian
djoega
semangat
mendirikan nasional comite, dan
jang berdjosmlah 650 wakil wakil,
persatoean.

Youth

|

Pekerdjaan

negeri2 lainnja",
djawaban
Cham-

BATAVIA

dilnja. dan djoepa beroepa ,,populair dengan tenang sebeloemnja meneroes
boycot“ dari segala barang barang kan haloean semoela, dari mana boleh
djadi kita ta” dapat balik kembali lagi.
Djepang.
Sikap ini ialah djoega sikap Indian Pemerintah Seri Baginda dengan ichNational Congres,
jg sekarang makin Ia las dan toeloes hati akan mengaboel

tariat dari WYOM. sesoedabnja kong
tapi selaloe gagal. Tetapi pemoeda se res
pada waktoe.ini, Ia menerangkah,
pertama di Gsneve pada tb 1936. sia,
doenia djanganlah poetoes asa ! World
bahwa semangat
kebangsaan dikala

ini jang dikoendjoe

rapa
pemerintah
demikian
boenji

BROUWERIJ

Lagi poela diterangkan, bahwa me
morandum Djerman itoe tidak djaoeh
bedanja dari oesoel oesoel Inggeris
Perantjis,

Djaminan

Inggeris kepada Djerman.

Londen,

26 Sept (United Press).

Chamberlain melahirkan keterangan,
dalam mana terboekti bahwa ia mem

beri tanggoengan kepada Djerman,
bahwa Pemerintah Inggeris merasa
mempoenjai

tanggoeng

thinan terhadap

djawab

keba

wa

Hitler

tidak hanja

ingin tertjip

hagi mendjadi tiga bahagian dan akan

dirampas perhoeboengannja langsoeng
antara Praag dan Siowakia, antara
oetara dan selatan serta antara Praag
dengan Moravia-8elatan,
Menjetoedjoei
Memorandum
itoe
berarti menjerahkan begitoo sadja ba

hagian barat negeri Tsjecho Siowekia
kepada Djerman, bagi persiapan osn
toek mentjiptakan ,Reichs Suprematie
Centraal Eropah'
Djawaban
Tsjecho Slowakia itoe
memperingatkan
orang kepada mak
soed baik dari Praag boeat soeka me
noeroeti plan
Inggeris-Perantjis, se
bagai dasar persetoedjoean,
Poen Pemerintahan baharoedibawah
pimpinan Sirovy mempoenjai paham

kepada plan-plan jg demikian

dan

kemaosan

demikian,

Maa PANEN LN ELEMENT
AN AP MMAMANY MPN TANPA NN Le ANA

djoega dalam pendi
iui bsrdjasa fabriek
dau Perantjis
Toggeris hankan
. djika memperta
3 In
Sani ter
|riannja sena
plan liran
soeka
#finnja tertanggal 19 September jang bang dinegerinja ini, dan pada boelan
'
disetoed joei

ssedah

“memang

oleb

orang orang Tajech.
Kabinet

mengambil

R»oseveit

President

LRentor

Sept.

26

Washington,
5

Amerika,
t

poetoesan mengadakan sidang Kabi
net losar biasa oentoek mempeladjar'
|
| keadaan di Eropah.

Terima

kasih,

Seri Baginda
dari
2
Wilhelmina.

Seri Bigiuta Manaradja Wilbelmina
terima

ngoetjap

auwoori

van

senant me-

kepada

goerat

menoe'lis

kasib adanja adres

mengadakan

semusa

troonrede.
Dari Apel ioorn Aneta mengabarkan

persaksikan
—O

Iran

membeli

koeda2 Arab

Kita telah kabarkan
Oemoem,

berhoeboeng

Repat

Sabtos beninibeng djosga pemerentab membantah kaberj
aki
perajaan joebilioem, kuta dh | Kabar jang disiarkan, bahwa pemerei
dengan

5
loeas.
sarkan dengan
Akan tetapi ,.., soenggosh ketjewa |

pendoedoek
Gesit

bergiranguja

ditempat
Danue ber-

penjakit

ber

ta

bim amt indah Spikda mnutineni
:
laki dan perem
riboe penjanji

belas

prean, ponteiu juebilioem melindoeng!
Enma-plein, Seri Biginda me gada-

kav perdjalanan 2 kal, dimana pade
hari ketika ada peneraugan.
malam
Seri Biginda mwengoendjoengi perajaan

diroemah gemeente jang dihias dengan
indah permainja, dengan mengoer
djosogi pertoendjoekan historiech di
roeang terboeka.

Velders

voorzitter.

Liberale Staats-

dari

partij
Amsterdam

Dari

Aneta

mengabar

“Maatsebappij.
Amsterdam Aneta, Nederland Maat
schappij mengoesoelkan pada rapat
boelan December oentoek mengadakan

perloeasan direksi. Ssbagai pembitjara
pertama akan tampil direktoer H.L,A.
v. Krot Schmar van Veen.

Saig sa

Harga emas

tinggi

Paling

Mei'38

Dari Lnnden

Transcceaa

mengabar

Harga emas naik dengan 5 peres
145 sbilling. dimana berarti
hingga

1935

47825

mentjatat

Dollar

Hawa oedara terlaloe panas di Irag
pers Mesir dikabarkan,

bahw:

boelan Juli jl. baw:

oedara di negeri Irag ada terlaloe pa
nas melebihi dari tahoen tehoen jl
lantaran mana sehingga ada poeloean
orang jang
telah meninggal doenis,

dalam|

tidak perdoeli
pond : toeroen
: kembali,
i5s dalam

t

poeran lnggers COSIM
Mahalnya
2

ngia jaitoe di Libanor-$

sementara

waktoe, dan dioemblahnja ada 10.000
Orang.
Ambassadeur

Iran

Dari

Pemerentah Iran telah moefakatkan
jang toean Agai Moesa Ispandanar

mendjadi

ambassadeur
—

0

Iran di Irag,

—

Delegasi Irag ke Buropa

Komite

dibarayy

soerat
minta

Botol besarf 3.Botol kefjil f 1.75

ANGGOER DARAH
Kita sengadja sediaken boeat langganan
- langganan
“ANGGOER DARAH“ tida fjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akarsemboehkan

akaran, lokdjong dan djinsom,

goena

Meloeang,

bersikan

makan

pegel,

dan

napas

sesek,

darah,

roepa-roepa penjakit seperti:

ta mbahkan

bikin naps9z-

darah,

banjak lagi kagoena'annia....
Tua

BAIT

soepaja

ke

camat G s9

Seboeah kopper bilang
Di perron
doeng.

Diwartakan,

station

Ban

bahwa seorang perem

dari Garoet jang

poean

Baroe

bernama

Nji

Raden Roesminah, telah kehilangan
seboeah kopper jang berisi oeang se

Miting

Makar

si,

segeralah

petai

maka

terima

polisi

ini

New

(Model baroe)

Pilot Vulpen

Model

P

gagang

dan

Vulpotlood

marmer

kleur

matjam-matjam :

Pen No. 2 harga f 5.50.

Pen No. 3 f 6.—

Model T streep itam dan grys
Pen No. 2 f 4.—
Pen No. 3.f-5.—
Model T streep baroe kleur matiam2
Pen No. 2 f 4.50
Pen No. 3 f 5.50
Tiap2 vulpen jang Toean beli dari kita, kita
graveer nama gratis dan lagi dapat persen satoe
batol

Djika

Pilot

inkt.

diminta

rim gratis.
Pena

pryscourant

bergambar

diki-

i

i

perkara ini kepada poli-

ke|meraportkan

berangkatnja

Bermoela
oentoek

Pe

itoe ec

5.

Dengan

di telah menoedjoe ke Europa pada tgl

belaan tentang so'al pemberesan Pales

tina,
—

G—

SYRIE
Kabinet
Dari

Biiroeth

dikabarkan,

kabinet
jang
“ne'..jang

ia telah mentjoeri
pada waktoe itoe
bahwa barang tsb
mahnja,
Kini Landraad

bahws

Kan diNper

ha

sn

1

ane

1
:

minister

Jeruzilem

pembsntoe

f vancien,
na

dikabarkan

Al-Ahrsam,

ketika

Ve Chtruto militsir Ih ggeris

koe, babwaia telah mentjoeri barang
iai, maka Landraad di Bandoeng itoe

merentah Tuerki dan Du techland telah
' diteekend satoe verdrag perdagangan,
dalam verdreg mana dinjatakan oep
toek pertoekaran barang barang export

atas pokok jang sawa, jang mana de
ngan ini verdrag bisa diharap banjak

nja pemasoekan barang barang daga
ngan antara kedoea keradjaan tsb,
——

- Kapal silam pertama Toerki
Dibikin di Duitscland
Dari Duitscbland dikabarkan, bah-

olel
sato-

lagi ber

kan kepada

msemperkoeatkan

dirinja

merk

Langara

f 4.50
Elba f450
(djaroem mas)
S

Penjerarg

pada luskar

Inggeris

di Nab!us
Baroe

baros

ini

dikabarkan

dari

Nablus, bahwa serombongan orangorang Arab jang bersendjata telsh me
njerang soldadoe2 Inggeris di Nablus
dengan menghoedjani peloeroe peloe-

kan tembakan dari laskar dan tank
tank itoe teroes meneroes dilepaskan

Seiko

r

anek
ras0

TOKO
VAN

diboebarkan

oleh panghaelos dari Fort van der
Capellen, Poeblik telah disesir oleh
dor
negeri
orang
herpoeloehan

Kejelakasn

Kramat

hebat

|

Rcuter

dan

Havas

bahwa toean B»onstra, seorang kepala
dari Cbristelijze Muloscbool jang meugendarai motorfietenja telah berlang:
garan dengan
sado, sehingga
toean

di Nablus,

pers Mesir

Lebih

djaveh dar

bahwa

jg me

1975

|
75,

-f7.50
20,

,ORION"
Telf.1981

14

WI.

Bat.-C,

Pemasoekan dan pengeloearen.
dari Sumatra's Oostkust
Aug, '38.
selama
Manoeroet

keterangan

kantor

sen-

tral boeat statistik selama boelan Aug,
di Goepermen Soematra's Oostkust te

— O—

ga

telah beritakan

dikabarkan,

18.50.
50,

barang
barang
'pi mendapat loeka parah. Dengan lah di masoekkan
seketika 'itoe djoega toean Boonstra |29,800 ton (bruto), seharga f 4,100 000
|itoe laloe diangkoet kekliniek dari (sedang dikeloearkan 97,100 ton (bruto)
seharga f 7,600,000.
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