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Sela

Harga

Sudeet
emisi internasional didaerah
— Hitler ,,bertamasja' " kedaerah Sudeet

3g

.

Dan sementara pada fihak jang lainnja banjak pemosde-pemoeda
emedja Sawo matang“ berdjadjar, maka berboenjilah moesik.
Moebil Hitler didahoeloei oleh 2 boeah moebil jang Berlapis badja
dan dengan keadaan demikian ini maka Hitler mengelilingi
kota Atob .

|

#ampai

setengah

djam

lamanja,

dan diaamboet

dengan

Pasoekan Itali ikoet men
djaga

keimanan

.

dalam

plebisciet

0

Koemisi internasional mendjaga

Be

didaerah

Sudeet,

sampai
baroe.

baroe,

kalau selekas moengkin didjalankan

Orang

an

Dari Praag

|

“takan,

jang

orang

bi

bahwa

kebanjakan
Tajech

ae Nan

jang

nerangkan, bahwa politik Inggeris loe

pembesar

|.

kembali,

Pa

na

Pena
:

.

kini

ditangkap

telah

oleh |berselang.

dimerdekakan

antkan

eng oonaan

Sepandjang

nsemin.|

permin-)

penjiaran Havas dari|

Rome 8 Okt sk fascis ,Informazione|
mengoemoem-

Diplomatica“ telah

kan nota dari ministerie

oeroesan|

loear negeri Itali jg mendjelaskan|
soal permintaan Hongaria kepada|
Tsjecho Slowakia.

Bsenjinja:

,Soal

bangsa Hongaria

Isebetoelnja tidak terdjadi sama sekali

terdiri dari orang|dalam beberapa boelan atau minggoe

“bangsa
Djerman Mudest dan bebe)
| .rapa hari berselang diangkoot ke
. Djerman,

ioear negeri

ar negeri boereng tidak terang. Per
mewarlloe sekali diterangkan jang djelas, jg

Reuter

pembesar

politik

insiden|Inggeris. Bersorak sorak anggauta2,
Ha. Ha ia an
sebab sebabnja
8 keloear dari
Lagerhuis itoe. Ia me

ag

Haa
3 Okt.

dengan

bangsa

ketjil

di Tsjecho Slowa!

Kemoedian kata Duif Cooper:
. SKita

dari

hari kesehari selaloa

digiringkan oentoek bertempoer me
lawan ar
aa
nja jang penghabisan

pada seat
kita pernah

pada

kita

tahoe,

bahwa

Djerman diberitahoekan

ke

hal

hal jang bisa menjebabkan panda

ngan Isin,Pemerentah Inggeris tidak
memakai bahasa jang bisa diarti
kan oleh diktator2, Bahasa jang di

Godesberg

sebetoelnja antjaman !

ikoet

Selandjoetrja

Reuter

mengabar

mengoe-

Reuter dari Rome

Tej

Slowakia

ditanggoeng

oleh 4 nagara, jaitoe Itali, Inggeris,
Perantjis dan Djerman sendiri.
Perantjis dan Inggeris akan membe
ri tanggoengan kepada Tsj Slowakia,

3 Okt, me-

bahwa penghidoepannja akan dilin
doengi dan Djerman— Itali akan mem
bereskan soal permintaan Hongaria

Perth dan Bai-

dan Polen.
Setelah itos premier

ngirimkan doetarja jang menerangkan
sikaprja, maka doeta itce tjoema ter

menerangkan

bahwa dengan adanja perdjandjian
itoe maka terdapatlah perdamaian
dipertahankap,
Poen ia memoedji

kesabaran rakjat

ketenangan

dan

dalam waktoe jang

soelit itoe,

Dalam
pada itoe fihak opposisi
menjahosi: ,Keterlaiosan!" sete
lah dibagian lainnja menjamboet pida
berkoerang, itoe adalah disebabkan tonja dengan sorak dan gembira,
Tetapi dalam pada itoc s#pomier me
kerens ia telah tahos mobilisasi ang-

diri dari 3 fatsal, Ketika dari fihak
Hitler menampakkan sikapnja jg agak
katan faoet Inggeris, Dan kemoedian
apa jang diterima oleh Inggeris dalam

ngatakan,

bahwa ia tidak perioe maloe

tentang bal itoe,

sambil mengatakan

djawaban ,so0al manis jang masoek di bahwa Praag minta pindjaman sedjeem
akal“ itoelah tjoema soerat antjamar Ish 30 djoeta sterling, dan Iuggeris
sendiri sanggoep memberi 10 djoeta
dari fihak Djerman belaka,
Setelah itoe premier tidak memba sterling,
Ketika premier membitjarakan ten
wa apa apa dari Berchtesgaden ketjoe
tang
Hitler sendiri maka ja mengata
ali soerat antjaman itoe dalam kata
katanja, jang datangnja dari orang jg kan, bahwa Hiller dengan disaksikan
terdendam chasoemat belaka dan han dan persetoedjoean lain lain negeri
dak memerentahzan apa apa kepada telah maca menerima poetoesan da
lam pembiijaraan di Muenchen dan
negeri jang takloek kepadanja,
Kemoedian kata Duff Cooper: ,9a Hitler sendiri memoetoesken, bahwa
jatjoba akan menelan kata ia ganggoep akan mempertahankan
kata di Muenchen itoe, teta perdamaian,
piroepa roepanjaselaloe
kandas dikerongkongan,
Sidang Lagerhuis

kedoea kalinja

penceh.

Bambil
bersorak
menggerootoenja,

ada

Dari Londen Reuter 3 Okt, mewai
takan, bahwa sidang Lagerhuis jang
kedoea kalinja penoeh sesak roeangan
nja, Ketika anggauta anggauta Parle
ment jang
setoedjoe faham pemeran
tahan berdiri oleh kedatangan premier

ikai oleh premier Chambelain dan Ma

na

maka mereka bersorak

rangan

Duff Cooper, maka iapoen ber

dirilah goena berpidato.
Sementara orang orang bersorak2
itoe ada kedegaran djoega orang2

KALENDER
OCTOBER
Minggoe|2|

1938

TJATETAN

Senen

Selasa |4),,,.Bajar karan
Rebo

15 Pemandangan”)

Kemis

16

Djoem'at!

7

Saptoe

8

angan dan bahaja

ini, bati kami

dari Perhimpunan Indonesia
dan djoega dari lain
Na

tahosi
baroes
maka
nssia

“3

bangsa Indonesia di Nederland,
penoeh dengan keinginan menge

dengan djelasnja sikap jg
kami ambil, Oentoek ini
Perhimpunan Indo
telah membitjarakan soal

tersebost dirapat oemoem

tai

Memorsndum

antjaman atas seloeroeh

rakjat dari doenia seoemoemnja.
Ditengah tengah doenia jang me
ngandoeng pertentangan, perdjo

Meme

premier

han daerah Sudeet dan diterangkan
dalam pidato Hitler j.l.

Sir John Simon boekan berarti sa sorak.
ma sekali kepada Hitler dan MusSetelah pramier mendengarkan kete|

kia jang tidak termaktoeb dalam|
dil solini,“
di Na
an:
a
ana
ngatkan oleh Museolini,
!
Hitler
NE Mosiohen soad itos “webikbekl SASipendendam chasoemat
Lebih landjoat Duft Cooper mentjela
ja telah didapat pereetoedjosan|
. dan dalam tempob 3 boelan soallpremier jang tidak mectijelaakan ke

itoe

nia dan

AN

jang tidak

wa soal

Poen djoega tidak dengan tjara jang
tidak terang terang. Tetapi dalam

itoe

setelah

Sekalian ini menjebabkan ma
kin kerasnja bahaja perang doe-

BEN Dina

Kemoedian

Pasoekan Itali dikirim goena
“plebisoiet,

mengatakan sanggeep akan perang,

pada

dan kesabaran

wemberi
pendjelasan tentang pembi
tjaraan di Musnchen tentang penjera

four telah mengadakan pembitjaraan dengan Ciano tentang pemberiau pasoekan
Itali goena
pendjagaan
selama
plebisoiet
didaerah Sudeet.

Fihak opposisi dilagerhuis menjetoe

insiden

roeh doenia.

itoe akan selesai dangan pasti, Da
lam pada itoe kalangan kalangan
jang menanggoeng djawab di Ro
me berpendapat, bahwa pemberesan doetoekan Inggeris di Berobtesgaden
masjaalah Hongaria itoe lebih baik, dan di Godesberg. Ketika Inggeris me

soepaja djanganjtoedjoe

terdjadi

soepaja

wartakan, bahwa

djcei sikap Cooper
Sepandjang penjiaran Reuter dari
. Londen 3 Okt. ada 3G orang Ingpolitik losar negeri
geris penjelidik tiba atau masi
Inggeris bosereng.
“ menoedjoe ke Praag. Mereka ini
|
semoea masih dalam dinesangkatan|
Sepandjang penjiaran Reuter dari
|. laoet dan lasjkar sebagai op3ir2.
Londen 3 Okt Duff Coeper disetcedjosi
0.
Pekerdjaan mereka ialah bekerdja Jeikapoja oleh fihak opposisi didalam
. bersama
sama
dengan
koemisi | Lagerhuis, berhoeboeng dengan keloe
| internasional
goena
menetapkanjarnja dari Lagerhuis karena tidak se
batas batas

itoe,

keberanian

kan landjoetpja pidato premier jang
mengatakan, bahwa sebetosinja memo
rangkan kesengsaraan
sambil
minta djoega soepaja orang orang | Yrancum di Godesberg itos ialsh antja
man dengan waktoe 8 hari.
:
Tejech jang dihoekoem didalam
Landjostnja dikatakan djsega, bah
pendjara Djerman, dikeloearkan,

gembira dimana2,

Aksi boeroeh Inggeris
|

oentoek

Slowakia

pada itoe Chamberlain

tang,

tah
Kab Aa

:

kedatangan Hitler itoe.

Tejecho

Agar

|. Sepandjang batas banjak gudis gadis jang tiantik bangsa Beieren jang
| berpakaian soetera gemerlapan dihiasi boenga boengaan oentoek ikoet meng

zormati

te

pembagian

Oleh karena itoe maka dimin
takan sokongan dari segala lapi
san rakjat Inggeris dan partai
partai Inggeris, goena fonds per
saudaraan internasional,

pemimpinnjajang

memerdekakan !”

jang

menjetoedjoei

bagai penjamaen dan
adil.

jang dihiasi'dengan pintoe gerbang berbentoek
menghormati

pemerintah pemerintah

dari

lord sIel fix jang mempoenjai rasa
pertanggoerngan djawab kepada seloe

melindoengi negeri itoe dari tin
dakan tindakan jang kedjam se

telah melaloei
Dari Wildenau 3 Okt, Reuter mewartakan, bahwa Hitler
boeroeng radja wali
Sudeet

memoedji

lah

|“
mengbormat pembelanja

Daerah

Dikatakan, bahwa dalam waktoe

ini adalah kewadjibankewadjiban

dan bertoeliskan .
:

Lain

kin tadjam,

Halifax dipoedji premier.

gal 22 September "38 di Olub
bais

den.

,Indonesia"

di

Lei-

Pendapat rapat

cemoem

tersebost ialah seperti

berikoet:

sae

2000 orang pasoesan

Sidang boeroeb nasionel telah
berkoempoel dan kemoedian te
lah mengeloearkan makloemat.

jang telah gelap ini bertambah
gelap goelitanja oleh sebab ke
djadian2 dinegeri Tjechosiowakia
diwaktoe ach'r ini. Maka dari
sebab itoe pertentangan2 antara
negeri jang satoe dan jang lain
dan perdjoangan antara tenaga2
demokratis dan fascis poen wa

SAS

tas

n

Tsj Slowakia

| tiba di Eger dan sorenja kembali ke Djerman.

—.

Nazsional

karenapembagis

djoempai Hitler. Orang mendoega, bahwa mereka kedoea y itoe akan 5 bersa
masama menosdjoe ke Aseb,
Belandjoetnja dikabarkan psela, bahwa Hitler pada siang harinja akan
|
Sudeet

Sidang Boeroeh
- Inggeris

Salam dan Bahagia,
Langit
politik internasional

?

Aksi

menghiasi sendja
Djerman telah melaloei Wildenau dibatas Acch dengan
5
ta apinja dengan boenga bosnga.
— Dalam pada itoe Konrad Henlein pergi kekota itoe oentoek men-

.

pidato Duff Cooper itoe dangan seketika, sekalipoen tidak ada jang ditarik
kembali atsu jang disesalkan,
. Kemoedian dijandjoetkannja:
.
»Kita' pada bari Rebo j.l. telalb
menerima
anijaman jang terlaloe
berat bagi poenggoeng kita dan tiada
hingganja,
Hari ini kita poeas, bahwa
banjak do'a orsng jang dikaboelkan",

Dengan perantaraan , Antara",
Pengoeroes ,Perbimpoenan Indo
pesia“
menjiarkan
makloemat
dibawah ini:

Mit

bahwa

lain

ali

|

t,

Dari Asch Reuter 3 Okt. mewartakan,

disamboet

Dalam pidatonja premier menerang

— Sid| angReuter
darti Ing
kabine
Lond
gerenis 3 Okt, mewartakan, bahwa sidang kabinet
: maa
hari itoe djoega
telah
di Downingatree
| Pasoekan Djerman melaloei batas Asch

nesia

kan, bahwa ia tidak akan menjamboet

dipoedji

dan

Terhadap keadaan
internasionalseka
rang Seroean kepada
Pergerakan
Nasio
paldan Ra'jat Indo

Adaa

0

,FERHIMPOENAN
INDONESIA".

taka

tian Mussolini
Chamberlain ditjatji

perha

cent

Pemerintah pemerintah Fascis
dan kawan kawannja, ialah Djer
man, Italia, Djepang, Polen, Hu
ngaria teroes ,beroesaha mener
bitkan api perang, Terhadap se

NA

ne arik
men

Hongaria

yan

SIKAP

10

HE RE

Permintaan

Pidato Cooper

lossenummer

rangan dan antjaman fascis ini,
maka pemerintah Chamberlain

ar

ahoen ke 6 No. 220, 2'/, lembar

ba

,

dan Daladier dengan golongan
reaksioner dinegerinja masing2
tidak melawan anijaman terse
boet, malahan mengorbankan ne
geri Tjechoslowskia dan Spanjol,
jang demokratis itoe kepada ne
gari negeri faccis ini Beberapa
negeri

demokratis

jg ketjil

On Dal at)

»

me

pjingkirkan soesoenan coliectieye veilligheid dan mendjalankan
pelitiek kenetralan,
Pemerintah
negeri negeri
dak

pemerintah dari
demokratis ini ti

memoendoerkan

negeri ne

geri fascis itoe dari hadjatnja me
letoeekan perang, malahan mem
beranikan dan mengeraskan ke
serakahan

fascis akan menakloek

kan negeri asing, Hasil ternjata
dari politik capitulatie ini boe
kanlah menjingkirkan bahaja pe
ravg, melainkan mendekatkan

nja.

Terhadap

pgan

fascis jg giat ini, maka te

golongan-gole

naga tenaga demokratis beloem
tjoekoep terkoempoel dan teror
ganiseer dengan tegoeh.
Daja oepaja oentoek mengokohkan tenaga tenaga demekra
tis ini

sebagai

badan

oentoek

menentang serangan den antjaman fascis, sepatoetnjalah disokong. Inilah djoega sesoeatos
toedjoean dan daja oepsja kami,
ia'ni: Menerangkan pergerakan

nasional kita dengan

golongan

golongan demokratis

diloear ne

geri cemoemnja dan di Nederland
choegoeenja. Dalam saat jg soekar ini, haraplah oesaha kami
dapat perhatian dan sokongan
dari sekalian Pergerakan Nasional
dan Rakjat Indonesia seoemoem
nja, dan makin tegoehlah per
hoeboengan kami bangsa Indone
an diloear negeri dengan Tanah
r.

jang menggerorive,

KR

na

Lee

Sem

ak

aah

:

feree“ jang pertama jang menge
nasi berkoempoelnja konperensi

bahwa djoemlah ketjelekaan dalam pa djoega

berik2 dan indoestri2 dinegeri ini sa

| Karena adanja organisasi pada pa-

bidoepnja

berik2 dan indoestri2 boeat mentjatat

. Kita
poen

itoepoen terlihat

karikatoer, sedang tehniknja

enak dalam

ngat banjaknja.-

pada

pandangan

tjoema

mengoeljap

soeboer

oeang

mata.

soepaja

Jan sehat, sekali

wartakan, bahwa Atlee, anggauta
dalam Lagerhuis bagian opposisi
menerangkan dalam pidatonja
(dengan kritik ig pedas kepada

langganannja tjoema 50

— djoemlah ketjelakaan,
maka kini bisa sen dalam 3 boelan, agar betoel be
lah didapat gambaran terang atas ke toel rakjat Indonesia mendapat toen

adaan jang sebenarnja, dan semoea

toenan dan pimpinan jang tentoe.
Atas kiriman itoe kita mengoetjap
diadakan terima kasih.

sikap pemerentah

itoe menjatakan, bahwa segala pendja

gaan dan persediaan jang
(oleh kaoem madjikan beloemlah da-

'pat mentjoekoepi oentoek menolak ben
tjana dalam peroesahaannja masing2.
'Tjatatan, perkabaran dan gambaran
kepada keadaan dalam paberik paberik

Ba
Perajaan

donesia.
5 »Antara“ mengabarkan,

toe sementara ini boleblah didjadikan

mengenai soal pendjadjahan, bah
wa permintaan Hitler itoe boleh

— JH
|
:
hari kesadaran peranaken
Arab

Akantanahairnja

dasar oentoek menentoekan bagaimana |
tjaranja membikin tindakan jang per ri 4 October moelai
dengan

djam

bahwa

dioermpamakan tjoema akan me
ngenai daerah Oongo kepoenja
an Belgi di Afrika atau Soema
tera,

In
ha

9 malam

PERAMPOK PERAMPOK TAMBAH
MENDEKAT DI KOTA.

bertempat di gedong Gang
loe perloe.
:
Kenari
akan
dilangsoengkan perajaan
| Jang njata, ialah bahwa sampai be
bari
kesadgr
an
Peranakan Arab akan
berapa tahoen jl, 60pCt dari ketjelatanah airnja Indonesia Bersamaan de
kaan2 dalam paberik paberik atau ia(doestri indoestri disebabkan oleh kos ngan di Djakarta dilain tempat dima
PAI,
rang hati batinja orangnja masirg ma na
anggaut

sipg, Tetapi sekarang terboekti bahwa
segala ketjelakaan itoe disebabkan
oleh

terlalainja

tindakan

tindakan,

Mati

ditoebroek

Toean Kwa

hanja 27pCt.

djadi teka teki siapa
Kini dspat diberitakan

tram

Soen

Hin, setelah da kemarin
di roemah sakit Salemba di Wijk

lam rawatan
satoe hari telah wafat oleh loeka loe
| Dengan berita distas terboekti, bab kanja dianggauta badannja begitce
wa dalam “tempoh jang s#cbir achir roepa karena tertoebroek tram pada
ini 63 pCt dari ketjelakaan2 itoe dise bari Saptoe di Pintoe Besar jang ba
babkan koerangnja pendjagaan kese ros laloe ini. Ia berasal dari Semarang
lamatan atau veiligheidsmaatregel.
dan atas permintaan keloearga, besok
Djadi, orarg orang itoe beroleh tje loesa
djsnszahnja akan dibawa ke
laka boekan disebabkan koerang ha Semarang dimana akan dikoeboerkan
betoel tertjelaka

didalam dan oleh dienstnja.
Kalau ada antzrarja jang lsloe men

Boksen dan

dari oplaag) ada kesalahan, jaitoe pag
2 verelag boksen di Varia-Park.
Diatas
tertoelis ,worstelen", itoe
salah, mestinja ,boksen,

ka siapakah selandjoetnja jarg mem
beri nafkah kepada anak isterinja?
Sepsrti barse baroe ini ferdjedi di
dekat Tjibadak, bihwa seorang koeli
jang mati dalam dienst listrik.
Soepaja djelas baiklah kita oelangi :

Harap

kedoea doea tiang itue meleng

sidang

pewbatja

ma'loem,

D5

Minister

Pada hari Djoem'at sore kawat listrik
antara doea tiang tertimpa pohon|
hingga

worstelen

Dilewbaran kedoea (hanja sebagian

| djadi invalide,
kalu ada antaranja
jang mati dalam dan oleh dienst, ma

Welter

dan

toean

Sosrodanoekoesoemo.

Dari
Aneta,

Dean
Haag diwartakan olch
bahwa
Welter minister van

koeng, Seorang koeli dari maskapai Kolonien telah menerima sudientie
listrik disini naik diatas tiang, dar toean (Sosrodanoekoesoemo, president
ketika kawat
kewat
di poetoes Inlandsche
Politiebond
jang
telah
poetoeskan, tiang jang dinsiki itoe tamat dari peladjaran dikalangan po
“dengan
mengedjoet tegak kembali, lisi di Negeri Belanda, Kini toean
sehingga koeli itoe terpental djaoeh Sosrodancekoesoemo
itoe soedah ber
djaoeh dan mati dalam C BZ,
tolak
menoedjoe
ke Londen
dan
Ini djoega terboekti, ia mati dida sesoedahnja itoe Isloe menoedjoe ke
lam dan oleh dienstnja.
Berlin, Parijs dan Brussel. Kelak pada
. Kita tanja. siapakah jang meneroes tanggal 18 Octcber 1938 jang akan
“kan pemberian nafkah anak isterinja? datang beliau iniakan bertolak me
Tidakkah dienst jang berkewadjiban noedjoe ke Indonesia,
5
memberi premis? Premie kita kata
kan, sebetoelnja haroes boekan premie
sekali sadja, sebab moedah habis, te

tapi haroesiah

ditanggoeng

hidoep

auak-isterinja

oleh dienst,

lebih lebih

sekolahrja anak'aneknja. oo | Dalam hal ini patoet kita lahirkan
pertanjaan lagi: manakah
tindakan

Seorang katjoeng dan seorang
gadis jang malang.

Di CBZ

kemaren

Wijk

telah di bawa ke

itoe roemah rawatan seorang katjoeng
dan seorang gadis jaog loeka parah

Ambon

Tjempaka Poetih
Tentang itoe perampok di Inculindelaan Mr Cornelis atas dirinja toean
Eymeren jg kini masih berada dalam
rawatan thabibs hingga kini masih

perajaau sedemikian (48 tempat).

Kini ketjelakaan jang disebabkan oleh
koerapg- bati hati siboeroeh sendiri

ti hati, tetapi betoel

di

mempoenjai
tjabang dan
terpentjar diadakan djoega

a

Inggeris) jang

terdjadi poela
Ambon

pendjahatnja.
poela petang

.

Selama

osdara politik

:

keroeh.
,
perloe adapimpinanl|
Pada masa ini rakjat jang hendak
bangoen dan sadar sebentar bentar

djatoeh

lagi

cedara

menemosi

politik,

ngoengnja.

kedjadian

kekeroehan

hingga

Tidak

politik

mendjadi

hanja

bi

kedjadian

didalam negeri ea

dja, melainkan kedjadiar2 loear nege
ri jang mendjadi katjam oleh dengoe
ngan dan gertakan diktator2 Bropah
jang

katanja

ingin

perdamaian”,

waktoe sedang

menggemba

la ia merasa kehaoesan. Di pandjatnja
sebatang poehoen 'njioer, hendak me
ngambil boeahnja, soenggoeh malang

katjoeng

jang

ditoedjoe

dekat|

dalam hakekatnja tidak mengerti apa
maksoed segala itoe,

Hal

ivi

oleh

karena

kekoerangan

pendidikan dan peladjaran mereka,
lebih lebih dalam goal soal politik dan
ekonomi, Pada hal oentoek hal ini

perloe sekali toentoenan dan peladja

ran jang moedah dan dengan tjara
moerah, karena keadaan ekonomi
Takjat tjoema mengizinkan demikian,
Rakjat baroe akan mendjadi tenang
dan sabar menghadapi segala sesoeatoe

jang soelis soelit, apabila rakjat men
dapat pimpinan kearah kesedaran dan
kejakinan politik jang memperhatikan

kepentipganpja..
|
| Kebetoelan -oentoek hal ini kita te

lah dapat membatja soerat boelanan
politik ,Toedjoean Rakjat"jg
dikirimkan kepada kita, moelai no
mor pertama, jang dipimpin oleh tt.

AM

Sipahoetar,lpih

di, Wikana
KETEMU
OR

dan Mr

A Ha-

Amir

8ja
“3

x

Us

DJAKARTA

Salam

dan

bahagia!

Membelas soerat toean toean tertanggal 22 September jang laloe ma
ka kami tetap berpendapatan bahwa
onggota anggota Indonesia Gemeente

permin

ini.

poela dari ma'loomat

jang

dikeloear

keloearnja sdr

meneroeskan

pekerdjaannja

oentoek

memangkoe dja keperloean Noesa dan, Bangsa seba
batan ketoea dari commissie sarekat gaimana terseboet
dalam gemeente
sekerdja Parindra tjabang Djakarta, program partai kami.
maka sebagai penggantinja ditoen
Oleh karena itoe tjabang Parindra
kjoek edr, Mr. Bt. Mob, Sjah, sedang Djakarta maoepoen fractienja di Gecommissie terseboet dibantoe oleh sdr2 meentersad tidak bisa moefakat dengan
Mr. Dr. Soebroto dan M. H, Thamrin
sebagai djoeroe penasehat,
Pengoeroes Parindra
Tjabang Djakarta
R. M. Darjono
Voorzitter.
L Lesiangi
Seeretaris,

permintaan toean toean memanggil
kembali
wakil wakil Parindra dari
badan Comesnteraad.
Wassalam

a/n Pengoeroes Parindra Tjb. Djakarta
R.M, Darjono Voorzitter

L. Lesiangi Secretaris

poenja roemah,

katanja hendak menoempang nginap.
Dengan tidak mendoega apa apa,
pintoe
diboeka, alangkah keget dan

jang poenja roemah

berha-

dapan
dengan
beberapa oravg jang
bergegaman dengan mengantjam akan
memboenneh djika berani bertrizk apa
poela melawan,

Dipaksanja jang poenja roemah me

njerahkan
barang perhiasannja, me
raapg jang poenja roemah tidak ada
itoe kemampoean, ta? dapat ia menje

Berita

perkakas2pja masih terdapat ketingga

Sportredaksi

Boeng Djoen.
Setelah kita agak agik serta kita
oesahakan, toch ta' oeroeng toelisan

lan di dekatnja.
Seboeah lemari, dalam mana tersim
pan barang2 seperti horloge-horloge
dan vulpenhouder terlihat scedah ter

paksa tertahan lagi, karena banjak
berita berita sport jang hilang hangat

itoe soedah disoenglap,
nja beloem diketahoei.

boerg Djoen ,Sepandjang djalan" ter bongkar, sebagian besar barang barang

pja djika ditahan.
Moedah moedaban dapat kita moe
atkan pada hari Sabtoe kelak.

Ambtenaar belasting gadoengan

rahkan, sebab itoe oleh itoe brandal
jang poenja roemah laki istri di ikat,
Gelang jang dipakai oleh istri dan

Poeloehan

toekang

Waroengtertipoe

anaknja jang masih tidoer di rampas,

Tentang penipoean

dengan

tjara,

harga

Disini memboektikan keberaniannja
pendjahat itoe boekan sadja tempat

berapa

itoe ramai,
poen telah didjaga oleh
tjinterg sedang di belakangnja firma

itoe hingga djaoeh malam orangorang
masih ramai berdagang. Orang men
doega

kedjahatan itoe dilakoekan ham

pir fadjar, dan hal ini diketahoeci pada

demikian barang pakaian dan oeang akal tjerdik dan litjin sebagai mana paginja waktoe personeel masoek be
jang tidak seberapa djoemblahnja.
hampir. tiap hari terberita dalam kerdja, Politie kira sedang mengoem
Kedjadian ini agak djeoeh dari ka roeangan ini, meskipoen tidak sepi poelkan bekas-bekas tapak-tapak djari
zernepolitie, itoe sebab kedatangan sepinja terdengar penipoenja tertang jang diportret, pendjahatnja masih
politie pendjahatnja telah djaoeh sem kap dan terhoekoem tetapi tidak soe djadi penjelidikan jang berwadjib,
boenji.

Meskipoen

lah

nji

seenjinja

poela

orang orang jang

demikian oleh politie te telah mendjadi korban

dilakoekan

penipoe.

Ini

te- kiranja memboektikan
berhoeboeng
lah ditangkap tiga orang dari itoe dae dengan keadaan dewasa ini jang me
rah djoega, seorang antaranja rama makea, hingga memoetarkan otak oen
Madin konon chabarnja telah terda toek mentjari wang dengan tidak ha
pat boekti lampoe batiy kepoenjaan lal itoe.

jang

poenja

pengedjaran, dan

roemah

nali oleh jang

dan telah dike

poenja. (Rep)

Perampokan

di Rawah Kerbo

Demikianlah roepanja boekan sadja
di kota kota besar, kini penipose peni
poe

itoe sampai

kedesa2 jang

pikirnja boekan sadja merasa

dalam

sempit

mosdah mendja
Dikampoeng Rawah Kerbo jang ter di kota tetapi lebih
letak sedikit loear kota, di itoe tempat lankan rolnja oentoek mengambil kor
memang terkenal
soenji, sehingga bannja,
Poeloehan toekang toekang waroeng
ganggoean pendjahat pendjahat ber

soeboeh sebocah waroceng ketjil disitoe
didatangi oleh komplotan penjamoen
jang terdiri kl. empat orang.

bangsa Tionghoa di Djonggol daerah
Tjibaroesa telah mendjadi korban pe
nipoe jang telah mengazoe ambtenaar
dari belasting, seorang Indonesier dan

seorang

Dari

waroeng

itoe dapat digoadol

bangsa

Belanda

netjes serta membawa

Mereka bermoela telah meminta soe si banjak

ini terdjatoh dari pohon jg paja pintoe waroeng diboeka jg kata
kakinja dan
nja hendak beli sigaret.
pangsan.
:
Toekang waroeng jg tidak merssa
Dan gadis itoe nama Ijah, ini gadis tjoeriga, bahwa sedang menghadapi
beroemsh di Tandjongpriok, dan 8oe perampok pintoe waroeng itoe diboe
dah Sekean lama agaknja malaria te kanja, tetapi baroe sadja ia keloear
lah mengganggoe kesehstannja. Sebab kawanan ketjoe itoe menerdjang keda
penjakit ini ia keloear dari roemabnja lam dan ta' loepoet toean roemah di
oentoek mentjari hswa jang njaman. ringkoes dan terantjam.
Tempat

dengan

Soebroto, jang

kam

tinggi itoe hingga patah

menjebabkan barjak kebingoengan “ii station Priok, ditempat mana mondar
dalam hati rakjst Indonesia javg mandir kereta api sedang langsir, gs

Berhoeboeng

Drs,

pendjahat itoe menggoenakan
akal
meminta diboekakan pintoe mengakoe

takoetrja

B,

Lebih landjoet kami menerangkan kan atas nama fractie Parindra.
bahwa segala perkabaran tentang ke
Sebab fractie jang dikehendak tidak
loearnja sdr Soerjodipoetro dari Par- bisa tedjadi maka Parindra terpaksa
indra tidak benar,
lah mendirikan fractie sendiri boeat

poeng Baroe nama Tala.
Kedjadian ini soedah hampir pagi,

sebagai familie jang

memenoehi

sannja, sebagai dibawah

Jang dikoendjosngi oleh itoe komplo

dan pajab.
bagi ketjelakaan seroepa itoe?
Kaftjoeng itoe nama Likoeng dari
Kalau soal ini mendjadi bahan roen daereh Kebajoeran. Ini katjoeng tiap
dingan dalam Dewan Ra'jat, kita kira tisp hari pekerdjaanoja membantoe djalan dengan Ieloeasa, dan tidak
moengkin moedah dapat tertangkap.
patoet dipoedji.Orang tosanja menggembela kerbau
:
wa
Demikianlah pada malam
jl hampir
IKemaren

tidak

Poetib.

tan brandal seorang pendoedoek

Jang terhormat
Tosan toean Bestuar BK
Kramat 1380 pav,

raad Djakarta seharoesnja mendirikan
fractie satoe oentoek mempertahankap
taan dari pengoeroes BKB jang ter dan membela kepentingan ra'jat.
maktoeb dalam coeratrja jang telah
Oleh karena itoe dari fihak anggo
dioemosmkan, Sikap pengoeroes Par- ta Rarindra selaloe dioesahakan djadi
indra seperti jang tertera dalam bala »ja persatoean itoe sebagaimana pjata
pendapatan

perampokan

Tjempaka

basa
UK
ai
pi
AAN MenaCa DER EKha Tea many Aa din21 3
ae
ea Kan
NN al

dari

menerima

berita'dari Den Haag, bahwa ten
tang hal itoe Nederland tidak
tshoerapa apa.
Hitler minta Soematra
Dari Londen Reuter3 Oct. me

Soerat balasan.

Djakarta, 3 Oct. '38

Sa

'Sedjak beberapa waktoe terboekti,| | Lain

Djermap, kini Aneta

soal politik, eko|

anggota

Parindra tjb Djakarta, setelah mende
ngarkan segala keterangan tentang
wethouder di Djaksria dan meroendingkan soal terseboet, menjatakan
persetoedjocanuja terh:dap maksoed
nja makloemat dari fractie Parindra
dan membenarkan seboelatnja sikap
jang telah disiarkan pengoeroes tjb
dan fractie Parindra.
Berdasar atas persetoedjoean itoe
rapat membenarkan sikap sdr Dahlan
Abdullah selama soal wethouder tsb,
Lain dari pada itoe pengoeroes ber

soerat dil,

berpakaian

—

—

Instituut,

Pada hari Djoem'at jbl. telah dilang
soengken
pertandingan
sepak raga

antara perk, vosibal dari kedoea seko
lah tsb diatas,

bertempat

Kaeranganjar BtO.
Waisupoen
pemain
anak

anak

perhatian
djalan

Sampai

dilapangan

pemain

moerid, tetapi

publiek.

dengan

Permainan

baik

pauzs

dan

stand

itoe

tak sedikit

1 —0

ber

spannend.

oentoek

kemenangan Pendawa Instituut,
Didalam ronde kedoea
kelihatan
Alirsjad bermain lebih actief, sehing
ga bertoeroettoeroet melepaskan tiga

goal, Sampai permainan habis stand
tetap 3—1 oentoek kemenangan Al
Irsjad Petodjo (N).
—9 ——

Madrasah

Kedatangan mereka
itoe oentoek
periksa aanslag belasting dan menjang

goepi oentoek memberikan pertolongan oeutoek kelonggaran penoeroe

9

Al Irsjad School—Pendaws

tasch jang beri

, Al-Islamiah“

Mengadakan
tahoenan.

perajaan

nan belastingnja kalau memang dira
sa keberatan,
maka
dengan ini me

Hari Minggoe djatoeh
tg, 10 Oct.,
dengan bertempat di gedongnja sendi
ri Gang Paal Poetih no, 8 Madrasah

centoek keperloean itoe,
Sebab oleh toekangtoekang waroeng

djelis ihtifaal, centoek perajaan moe
rid moeridnja, jang mendjadi lazim

reka meminta ongkos paling sedikit
nja 5 roepiah dan zegel dari f 1,50.—

hanja sedjoemlah wang contant f3— itoe tidak terima terima kabar tentang
gelang tembaga semoea oentoek har permohonan penoceroenan itoe echir
dis ini telai ketoebrook dan kegilas ga kl. f9—. Sementara politie jang nja baroe merasai bahwa : dirinja ma
hingga hantjoor kedoea kakinja.
|datang hanja mendapatkar bekas be sing masing kena tertipoe dan djalap
Menilik keadaan kedoea korban ini kasnje, hingga diwartakan beloem ter lain tidak ada hanja menoetoerkan
agaknja berat oentoek ditolong djiwa dengar perampokrja kena tertangkap. apa jang dialami dimoeka politie, De
nja (Rep).
c—j
cm
mikianlah hingga kini itoe penipoe
tni
saya
masih dilakoekan pengedjaran oleh
Film ,Robin Hood,
Eigenaar2 Rijstpellerij ditoentoet
politie dan
marsehaussee didaerah
itoe,
Petjahkan
record
se
Pedjabatan vsiligheids-inspeksi di
Boleh ditambahkan disini. bahwa
moea
film
selama7
Betawi, menoeroet pendengar J B te
boekan zegel dan wang f 5 — sadja
atau
Stahoen,
lah memboeat prc ces-verbaal terhadap
Film ,Robin Hood" soedah 8 ma poeloehan toekang waroeng itoe kena
eigenaar eigenaar beberapa rijst-pelle
ditipoe,
tetapi diantararja terdapat
rij didaerah Indramajoe, karena mere lam dipertoendjoekan di Betawi dan
poela
soerat
jang berharga ikoet di
ka itoe tidak mengadakan pendjagaan hingga sekarang pendapatannja f 11.
gondol,
keselamatan | veilighsidernaatregel) boe 592.— Ini artinja ada record bueat
5 tahoen jang telah laloe tentang pen
jat kepentingan boeroehnja,
1
Pembongkaran psda Firma
Toentoetan ini dilakoekan, setelah dapatan. Tentang djoemlah penonton
Liem Tjoei Keng
doeloe doeloe eigenaar eigenaar itoe ada lebih banjak, tetapi sebab seka
diperingatkan soepzja berboeat jang rang harga kaartjis moerah dari doe
Kemarin malam pada firma Liew
loe, maka tentang pendapatan masih Tjoei Keng terdjadi pembongkaran,
demikian itoe.
Perkara
ini sekarang dalam penje kalah dibanding dengan pendapatan Pa
masoek dengan djalan mem
lidikan pembesar-pembesar negeri jg film ,Trader Horn“ jang pada th ongkar genteng dan menggoenakan
1931
dipertoendjoekan di
Betawi tali alat toeroen. Brandkast itoe firma
bersangkoetan.
:
djoega. (Aneta).
ditjrbanja oentoek dibongkar dan
»

pu

Gjelas mengetahoei
nomi sosial dll.

Sangat banjak djoemlshnja

tjb Djakarta
Rapat

na PP Na
NE,

mereka . jang koerang||

Parindra

dichabarkan:

2gz Sa

|

PARI”

memoeat

mintak

Pn aanPan

S5

pert:
pertanjaap2

akan

Pengoeroes

Nederland tergolong djoega dan

diminta soepaja memberikan se
bagian dari djadjahannja kepada

apa

|. KBTJBALKAAN2 DALAM

jang

3 pesilax

. Poen akan diadakan roebrik , Prim
Politik“,

Makloemat

oentoek kergaigapa kolonial, jang

PRA

ke|

BRK

dipersembahkan

Af

semoeanja

pada perdjoeangan rakjat Indonesia
— |dalam awan jang keroeh ini,
.

|bon

Doenia Parindra

SOAL DJADJAHAN
Tentang ,Densein Sund:y Re

dan manoe

Laman.

Jaa

boeroeh

AN

ap Sa

soal partai

Sia-masjarakat (socio-induvidualisme)

aj |jang

Demen
a a an Ma Pengen BMA MP LIA NI PNMPA

dn Jah

4

AAN uiuranene mna Panama
NAN NAN
NA

kara

jang mengenai keadaan di Bro

pab,

ngaca
ap anu

Mapan Senar

Nomor pertama itoe memoeat

||ngan

ran anang

DANG AAN ai s5

Pa pn Anpoane

»Al Islamiah“ akan mengadakan

ditiap tiap Madrasah,
Perajaan ini skan dimoeiai
djam

8 pagi. Kacem

ma

pada

Moeslimaat dan

Moeelimatin diharap hadlirnja,
ea
Oj cm

V OB

afd.

Betawi

Pada hari Minggoe jl VOB tsb soe
dah mengadakan rapat anggauta ber

terapat di Gem. Volkech Petamboeran.
Jang teroetama diroendingkan, ten
tang oetoesan ke Congres di Malang,
Dan jg terpilih mendjadi oetoesan
jaitoe Toean 8. Soemintaatmadja dan
Toean Slamet sebagai gantinja apabila
jang tsb doeloean berhalangan.
Rapat baroe dapat ditoetoep djam 3
petang, berhoeboeng banjaknja agenda
jang diperbintjangkan, jang kita rasa
tak perloe dioemoemkan disini.

Djoega waktoe pauze, diambil foto
nja, oentoek peringatan 1 tahoen ber
gaboengnja dengan VOB Mr Oornelis,
m5
9

an

Tiongkok-

NA aman NYAMAN

Post
lie

mencenggoe

Dimedan

balabantoean

perang Yangtze

Pertaroengan hebat dekat Pashih

Hankow, 3 Oct. (Reuter).
Ketika hari ini dilakoekan pers-conferentie,

seorang djoeroe
bahwa pasoekan pasoekan Djepang
menoenggoe noenggoe kedatangan
mereka ini melakoekan dorongan
jang ada disebelah Timoer Hupeh
sebagai barisan defensi Tionghoa

Tionghoa terseboet menerangkan
djoega, bahwa 35.000 orang dari pasoekan Djepang jang beloem selang
ini didaratkan

di Shaughai dan sebagaimana

telah dinjata

kan tadi, mereka ini tidak akan menoedjoe ke Tiongkok—Selatan, akan
tetapi kini mereka itoe dengan menoempang kapal kapal traneport telah
'menjoesoer seboeah soengai oentoek
ke Hankow tadi.

mengambil bagian

Pihak Djepang kalah

kedalam dorongan

Ag R3

Selandjoetnja djoeroe bitjara terseboet mempertegoehkan poela dengan
perkataannja, bahwa pihak Djepang wenderita kekalahan hebat dan djoe
ga pasoekan pasoekannja telah sama lelah, oleh karena didalam doea boe
lan jang achirazhir ini dengan teroes meneroes dilakoekan pertempoeran
hebat, sehingga pihak Djepang ini tidak berdaja oentoek bergerak madjoe,
djika beloem didatangkan bala bantoean baroe.
Yangize tenteram

tadi,

dikepoeng oleh
Djepang

Kebakaran besar di Sh Anghai
Keadaan di soengai

tambang

tambang

tambang

dan hendak men

doorbraak segenap alat2 pertahanan
itoe, mendapat rintangan hebat dan

mereka ini dihoedjani dengan bebera

'pa tembakan tembakan dari artillerie
Tionghoa jang ada ditepi soengaiitoe

Yangize

Sementara itoe diwartakan djorga,
bahwa kapal kapal perang Djepang
hingga kini masih beloem memoelai
dengan pelarannja melalosi segevap

2

tambang jang ada di soengai

Yang'ze di Tienchiacheng, walaupoen

beberapa kapal kapal pemoesna peri5: P — oek api telah melakoekan serangan2

teroetama sekali dari barisan artillerie
jang ada dipegoenoengan ditepi Sela
tan soengsi
Yangtze, sebelah oedik

sedikit dari segenap alat alat pertaha
nan itoe tadi.
Pihak Djepang hendak
djoe
teroes. -—

ma-

bi

kan

tjara dari ministerie Osroesan
Loear Negeri pernah menerarg
kankepadaseorangcorrespondent
loear negeri,

bahwa

telah

tjoe-

doeng

koeplah boektiboekti dan kete
rangan keterangan, bahwa Sovjet
Unie itoe hendak memberi ban
toean dan memberi sokongan ke
pada

Pemerintahan

nja

bitjara
djoega,

bahwa pendirian Djenderal

Chi-

ang Kai Shek

itoe tergantoeng

Berhoebosng
atau kenjataan
teroetama sekali
wa Sovjet-Unie
perhoeboengkan

dengan boekti2
kenjataan ini jg
menjatakan, bah
itoe tidak mem
diri kedalam ke

kepada Sovjet- Unie.

rak madjoe dengan menjoesoer soengai
kearah Hankow.
:

Kapal

kapal

:

pemoesna

mendapat

' Poen diwartakan

ngan

perioek-api

rintangan

djoega, bahwa ks

Kemoedian diwartakan, bahwa colonne Djepang ini jang bergerak ma
djoe dengan menjosoer galangan2 di
pegoenoengan2, Barat Daja
Yangh-

sin, telah mendekat Paishih, sehingga

Ontgroening

Kantoor van Arbeid

Seperti

diketahoci,

terbakar itoe,

sehingga

itoe dengan sekoeat tenaga

dan dengan

tjepat poela memoe

“ Ke Nederland.
Kemis 6 October post oedara ke
Palembang Sumatra's Oost dan West
kust, Tapanoeli,
ling dari Borneo,

Atjeh, Westerafdee
Penang, Singapore,

Siam, Br, Indie, Oeylon, Afghanistan
Iran,

Irag,

Sycie,

Turkye,

Bilkan

Egypte, Afrika Europa dan
dengan, Buizerd,,

akan

Amerika

ditoetoep. De

lai dengan pekerdjaannja oentoek me
madamkan api itoe.
Setelah mereka ini beroesaba sela
koe bekerdja bersama sama,
maka

ngan kapal oedara ini soerat2 oentoek

berhasillah mereka tsb memadamkan

dititipkan.

api itoe.
Kebakaran ini adalah soeatoe keba
karan jg terbesar jang beloem pernah

2

Hankow

dikepoeng oleh barisan

nijptang Djepang
Dari Tokio diwartakan oleh Domei:
Menoeroet
berita berita dari medan
peperangan,
bahwa barisan jang ber
gerak dengan mengelilingi Hankow
itoe kian hari kian bertambah koeat
nja, sesoedahnja benteng Tienkiachen

Djepang

sehebat hebatnja

itoe, maka tadi

pagi pesawat2 terbang Tionghoa

ber

hasil. mengoesir pesawat2
pelempar
bom Djepang ijang pada ketika itoe
mendjatoehkan bomnja batterij2 kepoenjaan pihak Tionghoa jang
ada
ditepi sebelah Selatan soengai Yangtze.
Di Yanghsin, batterij batterij Tiong

bos dan batterij batterij Djepang
dengan
berganti ganti
telahmeng

ditepi sebelah Oetara soengai Yangtze

itoe djatoeh kedalam tangan genggaman Djepang dan djoega sesoedahnja
barisan barisan tsb. berhasil bergerak
madjoe dengan
menjoesoer Soengai
Yangize disebelah Tenggara Hupeh.
Selandjoetnja berita terseboet. me

baharoe2

ini

Pesta
stoeden.,
Menteri Djadjaban pernah memper-|
Pada hari Sabtoe jl. dilakoekan
ma'loemkan, bahwa sekarang
haroes oepatjara ontgroening stoeden stoeden
dimoelai dengan pekerdjaan memper- baroe boeat sekolah sekolah Tinggi di
loeas kantoor van Arbeid disini.
kota ini, jang dilakoekan di Polonia
' Berhoeboeng dengan itoe, kini se Park, Meester Cornelis.

lindoengan di Hankow itoe soedah
djatoeh kedalam tengan Djepang, se
hingga pihak Djepang kini soedah
berdiam djoega dikedoedoekan kedoea
centoek mengoentji kota Hankow itoe
akan mempertahankan dirinja.

penoempang

kapal

berangkat

ms

,Si

bajak“ (tiba di Colombo 13-10-83 dapat

,

Pengambilan penghabisan 8.30 pagi
sSoerat soerat biasa (kantoorbus)
,

map

!

Penghasilan

B. V. M.

Penghasilan bruto daripada ,Bataviasche Verkeers Maatechappij” selama boelan September jl. ada f 427!3.
73 lawan f 34.769,51'/, dalam

boelan

September 1937.
Sedjak

Januari

hingga September

1938 penghasilan itoe ada f 316.679.
27 lawan f286,567,70'/, dari Januari
hingga September 1937,
Gom:

Meisjes

Volksschool

Baroe baroe ini
Gemeente Bogor
telah mendirikan seboeah Gemeente-

lijke Meisjes Volksschool. Gebouwnja
di.

Panarsijan

bekas.

Gou:

Schakel-

belah

Selatan

dari

djalanan

Seboeah

eolone Djepang
madjoe

Dengan

bergerak

lebih landjoet diwartakan,

bahwa seboeah colonne Djepang jang
bergerak—madjoe kearah Barat dari

Loshan menoedjoe ke Sinyan!oentoek
memoetoeskan djalanan kereta spi Pe
king—Hankow,
sore jang baroe

pada hari Minggoe
laloe soedah mende

kati Makwari, 8 km sebelah Barat da

ri Loshan'
Ketika
dilakoekan
pertempoeran
hebat jang tiga hari lamanja jg pada
ketika itoe dilakoekan didaerah ini
dan dimana ada koerang lebih 1500
orang dari pasoekan Tionghoa meng
waktoe
itoe regenap bom bom jang ambil begiannja, maka disini pihak
telah roentoeh dari oedara itoe tidak Tionghoa soedah. meninggalkan 430
menimboelkan keroesakanpoen djoea orang mati dimedan peperangan,
adanja.
| Selandjoetnja pihak Djepang berha
sil djoega merampas 10 boeah senapan
Kebakaran hebat di Shanghai
mesin besar, 17 boesah senapan mesin

diwartakan

Melarikan diri- menggondol

eleh

ketjil, 170 boetir gransat dan
patroon

“oeang

Tertangkap di Betawi
Soeparno soedah merasa aman dan

didirikan dalam

cursus

ini.

kereta

provincie Kwangsi, didjalanan kereta
kan ini melintasi soengai Fu jang di api
Kiukiang—Nanchang.
ini

tempat terseboet lebernja soengai
kira kira 500 meter.

baroe

Tiga bocah kedoedoekan oentoek
mengoentji kota Hankow jang lain Ja
innja itde ialah Sinyong didaerah se

hoedjani
beberapa tembakan
tem api Peking—Haukow, Macheng didja
menoe
bakan artillerienja antara
satoe sa lanan raja dari Kwangchow
djoe
Hankow
dan
Lastean
didalam
ma lainnja, sehingga tembakan temba

ditempat ini terdjadi
pertempoeran
Dari Shanghai
“pal kapal pemoesna pericek-api ini, |hebat
antara
kedoea
belah
pihak itoe. KPH.:
| ketika hendak menjingkirkan segenap
4

sebelah

ke Soerabaia dan Denpas-

ngambilan penghabisan soerat soerat
aanget, Rebo 6 sore, hulpbrievenbassen
Kemis 12 30 siang dan soerat soerat
biasa (kantoorbus) 6 sore.

teraehir ini,

disebabkan oleh karena SovjetUnie itoe masih bsloem koeat.
pelempar bom
—
teroesir

diverdieping

oedara

terdjadi di Shanghai didalam waktoe

gentingan di Eropah itoe, maka
djoeroe bitjara itoe mengoelangi
segala keterangan keterangan da
ri seorang
Eropah
jg lajak di
pertjaja itoe, bahwa kenjataankenjataan dan boekti boekti ini

. Pesawat2

jang

brandweer

Djenderal

Chiang Kai Shek.
Selandjoetnja djoeroe
terseboet menerangkan

sajapuja

melebar

bawah.
Dengan tjepat djoega soedah diben
toek seboeah cordon mengelilingi ge

Lebih landjoet diberitakan, bahwa,
tambang tambang jang
sesoedahnja
pihak Djepang itoe tidak
perdjalanan laloe lintas
Shwangtien djatveh.
'berhasi! mendoorbraak sajap-kanan
disoengai terseboet ifoe.
Dalam pada itos diwartakan djoega,
(dari pasoekan pasoakan Tionghoa di
Juving dan djoega oleh, karena pihak bahwa Shwantien, 8 km sebelah Sela
Kapal kapal perang Djepang
Djepsng soekar sekali hendak menje tan dari Loshan, soedah terampas djoe
soedah siap
berangi soengai Fu
itoe, maka de ga olehpihak Djepang.
Kemoedian dari pada itoe diwarta ngan seketika itoe ijoega pasoekan2
Tentara
dari kekoeatan oedara
kan, bahwa beberapa kapal kapal pe- Djepang jang kini soedah berdiam Tionghoa jang pada ketika itoe terdiri
rang Djepang soedah dikirimkan ke didjalanan kereta api Canton Han atas 6 boeah pesawat pesawat pelem
tambang tambang tsb disebelahTimoer kow, sebelah Selatan Hankow, beros par bom, telah medjatoehkan beberapa
dan djika segenap kapal pemoesna pe saha dengan 3ekoeat tenaganja hen bom di Loshan dan pada sx'at itoe
rioek api itoe soedah selesai dengan dak bergerak madjoe dengan melaloei djoega pesawat pesawat terbang ini
menjingkirkan segenap tambang tam Tungshan akan mendekati Hsienning. soedah
mendjatoehkan bomnja kira
bang itoe, maka dengan segeralah ka
kira doeablas boetir kepada kedoe
pal kapal perang Djepang itoe berge
doekan kedoedoekan Djepang. Pada
Pertempoeran hebat di Paishih

|. nja didekat
merintangi

|

djoseroe

post

ser (Bali Selatan) dengan Knilm. Pe-

school, dus satoe
gebouw
dengan
Diwartakan djoega, bahwa, ketika njatakan djoega, bahwa salah seboeah
Gemeentelijke Volksschool jg djoega
kedoedoekan
oentoek
mengoenjji
per
dilakoekan pertempoeran dioedara de

£

Hankow

seorang

ini, tetapi

tjepat api itoe telah

Australie Barat dan Oetara) dengan
» Empire".
Pengambilan soerat soerat aanget.
dan kantoorbus 11,30 siang.
.KeBali
Selatan,
Kemis 6 October akan ditoetoep

40.000

patroon.

hoe perahoe lajar (kolek) dari berba
gai bagai tempat masoek kepelaboe-

han

ikan,

Pasar

Ikan, sehingga pe

senzng hidoep dalam kota ini karena noeh sesak dan terboekti tidak men
tjoekoepi tempat-

5

Aa
Mani

| Perdjalanzn Wali.Negeri
Dari

Padang

diwartakan

ta, bahwa kewarin

Eni

:

oleh Ane

pagi Wali Negeri

telah tiba di Esamahaven, Bahagian
faskar laoetan telah menghormati ke
datangan beliau ini dengan disamboet
oleh tembakan ,,saluut" dan anak anak
kapal2nja djoega bersoeka-ria, Selan
djostnja kedatangan Wali Negeri ini

dihormati djoega oleh residert, gewes

telijke militaire commandant dan pem
besar2 lain lainvja, Sesoedahnja dila
koekan segenap penghormatan ini laloe
Wali Negeri menoedjoe ke Padang,
di
Raadhuis dilangsoengkan djoega Aubade anak anak dan penerimaan opisil
dari Gemeente Bestuur. Ketika itoe
banjaklah bendera jang berkibar dise
loeroeh kota Padang. Pada malamnja

telah dilakoekan resepsi diroemah resident.
TJILATJAP
Pertemosan wakil wakil
sderat kabar

Hari 29 Sept jl wakil wakil soerat
kabar di ini kota telah mengadakan
pertemoean bertempat di roemahnja

toean I. Kahle.
Adapoen
jang hadlir jalah: waki!2
dari
De Locomotief,
Pemandangan
Keng
Po. Soeara Semarang, Soeara
Oemoem Tempo, Soer, Handelsblad,
Indie Bode dan Aneta.
Dalam pertemoean jini, sementara

terhindar dari djeratan wet dan berov
Tetapi didalam beberapa waktoe jg
saha mendjoeal djedjamoe di Konings
achir
achir ini roepanja penangkapan
plein Zuid dengan hasil pendjosealan
ikan
sangat mengetjewakan, sedang
dang dioesahakan beberapa bagai oeDengan arak arak memakai obor,litoe hidoepnja loemajan. Tetapi se
bagai
perahoe
perahoe jang datang kesitoe hanja membitjarakan tentang
80612, jang dalam djalannja boelan ini anggota anggota Bataviaasche Studen perti orang kata: hidoep didoenia se
mana
tjaranja
menjoesoen
kabaran2
akan dimasoekkan kekantor direktoer tencorps berdjalan kaki dari gedoeng perti main diatas panggoeng tooneel, memoeat lain lain barang, Dan perahoe
dan tolong menolong satoe sama lain,
Justisi,
sositet di Kramat, dan setibanja di sekarang diatas, loesa dibawah. seka perahoe toekang ikan ternjata banjak djika diantaranja mendapat kabaran
jang
nganggoer,
Bisa diharapkan, bahwa dalam th. Park terseboet segera poela dilakoekan rang ketawa besok moeka bermoeran
jang penting penting.
—9) —
jang akan datang, moengkin awwal ontgroening itoe.
doerdja seperti apa jang telah dialam
Djoega tentang iperekaart mendjadi '
PENOETOEPAN
POST
tahoen soedah dapat dimoelaikan. Per . Kaoem stoeden hidjau hidjau dengan kan Soeparso
pala . dewasa
ini.
soal, karena baroe baroe ini, berhoeloeasan ini ialah melipoeti arbeids dan zonder pardon diterdjoenkan kedalam
Soeparno pernah bekerdja pada sa
Ke Selebes.
boeng dengan satoe dan lain hal, wa
veiligheidsinspeksi dan lain lain dienst ruwembasin, dan ketika soedah terang lab satoe Limonadefabriek di Poerwo
kil
wakil soerat kabar tsb, perskaart-Rebo 5 October post oedara akan
jang mendjadi oeroesan kantor itoe. bahwa segala kekidjauan mereka hi- kerto sebagai rekening looper, tetapi
nja
tidak bisa disahkan djika tidak
ditoetoep
.
ke
Soerabaia dan Makassar
— 9 —
t
lang, mereka diberi kesempatan mema wang tagihan jang dipertjajakannja
diteken
oleh Hoofd van Gewestelijk
(Selebes,
Molukken
)
dengan
Kuilm.
Pembahagian pekerdjaan
itoe diadjak menghilang ke Kota ini
Ikai pakaian kering,
Bestuur.
Dalam bal ini wakil Soer,
Pengambilan penghabisan sserat soe
Wethouders Bogeor| Ontgroening itoe disoedahi dengan sedjoemlah kl, f500.—, Sekian lama rat aanget. Selasa 6 s6re, soerat soerat Handelsblad soeka mengosroeskan pa
da jg. wadjib,
Pembahagian pekerdjaan kepada 4 plonaise boeat stoeden stoeden hidjau dalam pengoesoetan politie, dan seba biasa (kantoorbus) Rebo 6 sore.
orang Wethouders di Stadsgemeente itoe dan boeat eerecomite dan senaat, gaimana biasa orang boeronan 'porK
a
Mail
ke
Hollan
d.
Kemoedian tamoe jang dioendang tretnja telab disiarkan kelain tempat
Gaplek moelai datang poela.
Buitenzorg seperti berikoet:
,
.Rebo 5 Oktober, mail Holland akan
demikianlah
kemarin
ia
ditangkap
ikoet
poela
berpesta.
Toean Mr. R. Samsoedin, bahagian
ke Asia (ketjoeali Japan),
Soedah sementara boelan ini, pela
oleh sersi opsporingsdienst
kemoe ditoetoep
:
sim Gp ta
Grondbedrijf dan Passerwezen.
China,
"Philippi
boehan
na,
Afrika
'Tjilatjap ada begitoe sepi ten
“ketjoeali
dian dengan diantar oleh politie diki
PGI Djakarta
Toean M, Soepardi, bagian Onder-|
Afrika
Selatan
dan
gaplek,
uitvoer
tang
Timoer,
Europa,
wijs dan kesosialan.
Kabaraja PGI terseboet, nanti pada rim ke Poerwokerto,
Amerika, Riouw, Djambi, Westeraf
Ini waktoe, baikpoen dengan vrecht
—Dj —
Toean Mr. Kunkeler, bagian keoea waktoenja Cnngres di Malang, akan
deeling Borneo, Sumatra's Oostkust, auto macepoen dengan
gerobak sa
Pasar Ikan
ngan.
mengirimkan oetoesannja, jaitoe T,
Tapanoeli dan Atjeh dengan ts. ,Mar pi atau spoor, gaplak
soedah moelai
Toean Goldman, bagian woningbe AA Rompis dan sebagai gantinja apa
Dalam
beberapa hari jang achir2 nix van Sint Aldegonde”, Pengambi datang,
drijf, waterleidingbedrijf, dan slacnt- bila berbalangan, jaitoe Toean 8. Soe ini angin bosat perlajaran sangat baik lan penghabisan soerat soerat aanget.
Oentoek diangkoet kemana gaplek
bedrijf,
sehingga memberi djoega akibat baik djam.8.30.pagi dan sverat soerat bia ini, kita beloem bisa - menerangkan,
| mintaatwadja,
Jg lainnja bagian Burgemeester,
bagi Pasar Ikan, Pada masa ini pera sa kantoorbus 9.30 pagi.
20m
(Op ea
-

ne Rp

PUJA Pa
KAPER ne”No

Dalam pada itoe diwartakan, bahwa dimedan peperangan
soengai
Yangtze sementara sepoeloeh hari ini tenteram, tidak ada timboel soeatoe
kedjadianpoen dan sesoedahnja itoe boleh djadi pihak Djepang akan me
lakoekan serangannja lagi dengan mempergoenakan bala bantoeannja jang
baroe

ini telah disiarkan
pada djam
1.24
malam, Dengan segera brandweer men

datangi tempat kebakaran

Oetara

ME

peperangan

Tanda pertama tentang kebakaran

dengan

Austra-

dan

PA

SOE MEA 2 ASN

Dimedan

ini,

tenoen diper

batasan internasional.

SOKONGAN KEPADA OHIANG
KAK SHBK 2

oedarake
Barat

Bala

- berapa lamanja

gian besar dari paberik

lamanja

maka

Shanghai

Kebakaran hebat jang 3 djam lama
nja telah mengamoek di Shanghai, se
hingga tadi malam meroesakzan seba

Dari Tokio diwartakan oleh
Domei: Beloem selang berapa

Kemoedian djoeroe bitjara militer

LA

Tn 13ka: SAT,
'

yi s1

1

bitjara militer Tionghoa menerangkan,
telah bergerak madjoe ke Hankow dan
bala bantoean dari Shanghai, sebeloem
lagi terhadap kepada barisan Tionghoa
jang kini pada oeomoempja dipandang
kedoea dimedan perdjoangan Hankow.

soenji

2 BNN AON LI

SA

MAN SA ta ii anal

Perang oedara diatas Yangtze
Pasoekan Djepang menoenggoe bala bantoean.

dari

LAIN

Rebo 6 Oktober luchtposi akan di
toetoep ke Soerabaja (Bima, Koepang

ka

' Djepang

Na

EA

Peperangan

:

LELANG

besok malem
Sawah Besar
menjadjikan Metro-film oenggoel

| The Girl Of The
. Golden West
:

am

tiga perceel-perceel eigendom, terletak ditboe kota, nomor verp. 831,

'Kampong & Ilir, diatas perceel itoe
ada berdiri seboeah roemah kajoe ber-

Bat.-C.

perasaan bangga dapat

Dengan

(HET

12

atap genteng, terkenal dengan gerechtelijke akte tanggal 27 Maart 1900 no.

Satoe WARNER BROS film jang penoeh spanning mengambil
-karangan jang soedah terkenal ,kebagoesannja dari Rey Chanslor,
dan'dimainkan oleh bintang filmnja jang masih baroe:

123 dan nomor verp. 931, Kampong 10
Ilir, diatasnja ada berdiri seboeah
Iroemah batoe beratap genteng, terkenal dengan gerechtelijke akte tanggal 9 Maart 1907 no. 13 dan
nomor verp. 1177, Kampong 6 Ilir,
diatasnja ada berdiri seboeah roemah
batoe beratap genteng, terkenal de-

MEISJE VAN HET VERRE

WESTEN)

ngan gerechtelijke akte tanggal 3
April 1915 no. 38.
998.
WEESKAMER BETAWI,

dengan

Nelson Eddy —
Jeanette Mac Donald
Bermain lagi bersama-sama boeat
pertama kali sedjak film ,MAY| TIME“, Seperti dalam impian
: jang
penoeh lagoe2 merdoe,
soeara njanjian loenak, berkasihkasihan,

penoeh

poela

PALEMBANG

SAPTOE 15 OCTOBER 1938 poekoel
10 pagi, akan diadakan lelang dari

dan malam
berikoetnja

mu AO YO ani

DI

NN NM

Didalam dan dihadapan Kantor Lelang di PALEMBANG, pada hari

Ini malam

dan

NAN MAAN MANA

Tan

Ini malem

AA

KAN

Gnema paLace |

a

KANGKERS-PILLEN

And this bartling radio
» romeo never lost a

Prempoean

found his weakness was
“right to the heart!

jang dape! sakit kengker

lama

of baroe,

dara,

makan

selaloe mengeloearken

ini

obat

bisa

baek, tida

mengeloearken darah lagi
f 1.75, 300 bidji-f 3.25.

dengan

kedjadian hebat dan loetjoe.

Orang

njang

150

bidji

REENAMON
dapet sakit beri2 makan

ini obat langgoeng baik 120 bidji f 1.50,

Djaga tanggal maennja

240 bidji f 2.80.

RADINOL
Orang dapet Demem Malaria njang se-

— — JOEL MC CREA

betoel 120 bidji f 1.50, 240 bidjif 2 80,

Baroe terbit
BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG”
Siapa ingin mengetahoei soeasana

romantisch

kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega

di Tjirebon?

Siapa ingin

perasaan wanita ? Siapa

ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta bintang:
ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet

Siapa

hanja

HOTEL
Senen

SOERABATA

44 Telf, No, 2105

Inilah satoe2nja Hotel

(Osman

Weltevreden

Indonesia

didalam kota Petawi.
Letaknja dimoeka djalan

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala

tram,

—

lis) dari dara kotor sampe antero badan gatel, kloear bisoel kefjil-kefjil, toe
lang-toelang linoe, moeloet dan leher

Hotel)

Batavia-Ceutrum.

|Ididalemnja sama brintisan sebagi koreng,
kanan kiri paha shesweja, anggota resia

jang terbesar dan termasjhoer
dan

berdekatan

dengan

bangsa, djoega tetamoe

bengkak, limboel bisoel merah kefjil-kekefjilenz, makan ini obat 2 fl. tanggoeg

station

baek 150 bidji f 1 50, 300 bidji f 2.40,

boelanan de-

ngan harga pantas.

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang”
Harganja

CERENOL
Obai boeat sakit premposan (Syphil-

Perkara tarief
memoeaskan,

F 0.30 (porto 4 ceni)

boleh berdamai,

Tempat

bersih

dan

URUNOL

rawatan

Kentjing kloear darah, nanah, waktoe
kentjing

Mencenggoe dengan hormat
De Directie

Bisa pesan kepada: 1 Administrafie Pemandangan Senen 107 Batavia-C,
2. t. Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di

:

,

:

.

DJAMOE

.

ENDEK2

:

2yn-

:

(Speciaal boeat anak ketjil)

flesch

£ 1:—,

TN

1/2

fl.

f 0.50.

Bisa dapet pada:

9B,

Hindia

fl.

berhasil

Belanda

Oplaag 8000 Exemplaren
“Dikirim perijoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langanan2
segala bangsa dan Ambfenaar2 Europa.

Lapangan

bagoes

Menghadapi

hasil besar dan menjenangkanj tariefnja rendah dan berlang-

dan

loeas oentoek

reclame

dan

adverteniie

Perminta'an

langganan

atawa

perijontoan

Pemimpin,

mosat

(R.

Salehlaan

SIAPA ITOE

18

Paviljoen)

Telefoon

No.

B'tenz: Gasfabriek-

weg 6A, Tjimahi: Drog. Careliy.

PERAMPOEAN ?

Menceroet ftilikan lahir dan bathin,
beralasan iimoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahosinja. Hanja sedia beberapa
boekoe sadja di Adminisiratie Peman-

dangan doeloe

hargaf 1.25 sekarang

ongkos

f 0.06,

adver-

:

Adm inistratie,

Batavia-Centrum

FLASH GORDON JANG KE 3
soedah sedia, lekasiah pesan pada:
Adm. ,, PEMANDANGAN“
Senen 107
Batavia-C,

f 1.—

LAMPOE

S'mie: Capitolstr.

di

fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada,

Bandoeng: Kosambi 233F - Tel. 1034,
Bat.-C: Sawah-Besar 2N - Tel. 5563,

2

PATJAR

Priaji

djadi lapangan adverlentie djoega.

Djamoehandel & Industrie

»TJAP

Boermipoestera

persatoean

ganan dapet rabai banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
:
Ingellah, kalangan Regenischapsraad afawa Reg. Werken jang terkemoedi
olsti Regenten, jang kebanjakan memimpin Ijabang P.P,B,B,
bisa men-

Rasanja enak, tentoe gampang dipakeinja.
Harga per

dari

Hargaabonnemeni bocsat Hindia,
f5,— setaon alawa 12 nomer, (2,50 setengah faon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe : berlangganan paling pendek setengah taon aftawa 6 nomer,

faedahnja oentoek bikin soeboer toelang toelang,
bertambah kapoer, menjegah sakit Engelsche-ziekte

—

Bergambar

Bestuur

Membikin badan gemoek dan gezond,
Membikin
toelang2 kaki djadi koeat,
Toemboehnja
gigi mendjadi sampoerna,
Ini obat mengandoeng djzat djzat jang besar

sakit,
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STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Pesanlah sekarang djoega. Memoeat
djalan2nan diseloeroeh

Gemeente

Be-

tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter
penting- Lapangan
joran- pelaboehan

terbang di Kemadi Tg. Priok dan

dagangdan

pelantjong.

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

Onderlinge | Levensverzekering

Maatschappij

Adm: PEMANDANGAN.
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Dimana-mana

1912—1937

“DIOKJAKARTA

doeloe

Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toecan menggolong
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Togan demenggoenakan tambahan gadjih itoe setjaan
ngan sn
saga

Pakaian telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa

dalam

waktoe

jang soesah dan sempit tak ada

sanggosp memberi pertolongan pada kita.

orang

lain

jang

En

nsjafiah! Pergoenakanlah tambahan saiaris itoe boeat
verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian.
Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETE—

RA" sanggoep menolong toean

Kemoedia 2 2

Uag

Tan

kedoedoekan Toean

dihari

Mintalah prospectus.
Inspectie DJAWA-BARAT.
faspecteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng
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maoe
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Tahoen 1938 soedah dateng.
Salarisherziening akan keloear.
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ra productief.

kaoem
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indahnja

# merk-merk
mahal,

tapi

jang

seperti

paling

banjak

ren-

dahan harganja. Horloge
cylinder jang koeat se'perti besi. Ditoetoep satjara tida bisa masoek
aboe. Bikinan Zwitserland.

mandangan
tokosten.

per siuk f 0.94 incl. por-

DIDJOEAL

Reisschrijfmachine splin-

ternieuw harga f 60.— contant. Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiaptiap waktoe,

OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak membeli DESA ZALF oentoek segala penjakit koelit, bisa di beli dengan perantara-

an looper dengan harga f0.15

terima

diroemah.

BOEKOE Penoendjoek djalandi Poelo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem
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Pemandangan,
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| Pertandingan

Bi

bon

. Jong

Terbit tiap tiap hari Selasa

Wadjib diperhatiken

pe

1

beroesia lima belas tahoen

Ambon kombinasi i dikalahkan

oleh

erlampau amat

koeat oentoek Jong
Moela-moela dk Ke mentjitok goal 8 pa| Setelah bola diketengahkan lagi J

bertoeroet-toeroet, tetapi ke-

A. masih teroes sadja dengan seraaa
moedian V.B.O. menang
|
an2oja dan Pattiwael dengan tenda
2
:
dengan @-— Aa
aa Ingan jang terkenal seroenja mengge
— Pada Minggoe sore pertanding. | nlintjirkan bola ditengah tengah kaki
okedosa oentoek menghormati oesia Mattheys, tetapi oentoeng bola djaPn,
Jong Ambon 15 ta- toeh disamping hingga mendjadi cor
ner,
:
|. hoen, telah dilangsoengkan antara
Voorzat
diambil
oleh Taihitu, bola
.. NBO dengan Kombinasi Jong Ambon
dari Djakarta dan Bandoeng. Perta | ema
ame
doel, Pattiwael ber
sedia mencenggse, menggojangkan
|. dingan bertempat di lapang BVO.kepala,
Mattheys melongo tahoe taboe
—... Perhatian pada bari Tni tidak begi

Dgn

ibola

. toe banjak, oleh karena sebeloem per ngan
Aandingan toeroen hoedjan, sebagai

..

perintang

poeblik

#oeatoe pertandingan

pia

soedah

ada

dalam

djaring. De

begitoe J A bertoeroet tosrost
membikin
doel (3, dengan tidak ada
mengoendjoengi
pembalasan dari VBO.
Setelah doel ke 3 ini

jang penoeh me

dilakoekan

c hati. Kombinasi antara doeatja masih teroes Pattiwaei beraksi dengan
ag Ambon itoe tjoekoep koest tembakan tembakan jang seroe. tetapi

onja hingga

dalam babakan pertama!

Ambon

Tetamoe dari Bandoeng kalah
dengan stand

6-2

Pada hari Sabtoe sore jang baroe
laloe dilapangan BV CO soedah dilang
soengkan

aa
tum,

pertandingan

sepak

raga

memperajakan S V JA
3

Jubi-

Hercules dan SVJA Bandoeng,

maka

Pertandingan
ini dilakoekan

didalam pertandingan

ini

Ma
LATEN “ an)

oleh

ternjatalah

sekali, bahwa pibak Hercules itoe telah
menoendjoekkan kekoeatannja
dap moesoehnja,

terha-

sedikitpoen tidak mempoenjai

kekoea

Tetamoe

dari

“ Bandoeng

ini

tan oentoek melawan Hercules, oleh
karena
dikalangan Hsrcules ini ada
singkat
salah seorang pemain jang menoen
olkan goaloja dengan 3 kali ber| Igoeh soenggoeh.
Kemoedian baroe VBO berganti de djoekkan kepandaiannja,
.toeroet2, Kegiatan permainau Jong
ngan
mengadakan serangan,menghabis
Sesrang pemain itse ialah ta'lain
Ambon, oleh karena ada pengkobar se
: (mona
Mattheys lebih hatihati dan
mendjaga
bentengnja dengan soengV BO.

|NBODalam
dapatwaktoe
serangan
jang berat2
jang

|

j

PAI
P

mangat
dari supporters jg: tidak sedi kan tenaga oentoek menebors kekala dan fa'boekan melainkan Zomers jang
3
'banjaknja.
hannja. Meeng

menggantikan

tempat

soedah tak

asing lagi

oleh

ga memegang bola terlaloe lama.

“ Dengan begitoe diadakan hoekoe
man, tetapi oentoeng djsega oleh ka
rena penembak tak memenoehi sjarat
— Ssbeloem pertandingan dimoelai ki 'sjaratnja,
maka J.A. boleh mengete
ta dapat soesoenan kesebelasan dari
ngahkan bola. Pattiwael dapat bola te
- Iroes dibawa, tetapi membikin kesala

litter jang dapat dikatakan mempoe
An PINGA
aa

dingan ini. Adapoen permainan dari
tetamoe Bandoeng ini orang tidak bisa

mentjela djoega, tetapi segenap pema
in pemainnja

itoe tidak ada jg dengan

tjepat menjepak bola itoe dengan se
gera dan bola ini ditahan2 sadja lebih
lama, sehingga soedah tentoe pihak
Monngembon, 5
Iban dalam tempat jg terlarang hingga Hercules dapat mereboet bola itoe lagi.
mendapat hoekceman. Djoega temba
' Open spel jang bagoes
0
Habiboe
Pada ketika itoe Hercules beroesaha
“Ikan ini tidak berhasil bosat VBO.
| Muskita —
Teterissa
Setelah itoe permainan mendjadi centoek mengalahkan moesoehnja itne.
Sabetapy 'Tetelepta Anakotta
|fanatiek, bola kian kemari, pada satoe Ketika bola soedah ada dikaki Zs| Nikijulaw Pattiwael Kalati Isaat doel JA mendapat serangan, pa merg, maka dengan segera Zomers me
Peibila
Sahertian ida lain saat V BO haroes menahan ngovarkan bola ini kepada kawan2oja

0.

masing? sebagai berikoet:

jang tjepat itoe, sehingga dengan tjs
pat djoega bola ini melekat dikaki ka
wannja itoe, Maka dengan tjara jang

4

Pe
4 (AA "Ox

p00500

Pn

gp

ed
k

adi

an

LADA

ad

dent

a
,,
YP

an

yk

9 angat

MI ORA.

pat ada aagorlnja
pp bakat Ja ED

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan meloewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak
tidoer, badan 1esoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja-

di lema, lamsin (zwak) lekas minoem

Anggoer

Whie

Firma

Ga

tembakan tembakan dari JA Kemoe
dian Crefels berhasil membikin tem

ALA

cocLili

3

5

£ 1 ALA
“Ng

AP

Ipda
1 Genap
adi

dibelakang, menahan seraBocilaard mengoeroeng keeper, hing- jang lebih banjak lagi didalam pertan

"3
Ir.

LX

A 1

namanja itoe.

Dengan tjara jang demikian itoe
— Moela2 VBO tidak lengkap, hanja Tjnetjoe, dimana oleh karena peroba
han ini, permainan tambah baik. Da Hercules tidak perloe mengoempoel- bermain dengan 10 orang, hingga lam seraogan ini Knape membikin
ada tanggoengan berat bagi pemain Voorzet terapi diterima oleh Habiboe. |kan tenaganja dengan sebaujak-banjak
nja oentoek mendapat kemenangan
pemain

ngan2
dari moeeoebnja,
Pertandingan dipimpin

AA

"ob

MOLENVLIET
boelkan
sehingga

Seng

:,Ijap DEWA"

Tjap
OOST

kekalaban dipihsk 8 VJ A:
standnja sabeloem dilakoe

DEWA

73

BATAVIA-CENTRUM.
mempergosenakan

kemoedian

kesempatan

ini dan

dari pada itoe berhasillah

—“Welfers
Knape bakan jang seroeseroe, tetapi Habiboe
kan pauz3 soedah mendjadi 4—1 oen ia memboeat satoe doelpunt, Ketika
Chen Bosllaard v. Tuyl Crefels
adalah keeper jang dapat dipertjaja, demikian itoe Hercules berbasil djoe tosk Hercules,
itoe stand mendjadi 2—1.
Meeng — Tjoetjoe Auwar
hingga tidak menjerah mentah2.
ga menioorbraak
SVJA Baindoeng
Sebeloem pauz3, stand ini mendja
Kedoedoekan dalam pertandingan
Brugman — Baumgarten
Kuape dengan kepandaiannja mem jang dengan sekoeat tenaganja mem
di 4—1 oentoek Hercules. Kemoedi
Matthey3s

perolok moesoehnja membikin voor perlindoengi diri terhadap moesoehnja
zst diterima oleh Boellaard, dimasoek ini,
:
:
“V.B.O-Biftal:
Didalam
pertandingan ini orang
kan dari podjok kiri kedjaring J A.
. Jong Ambon mendapat bola perta Dengan begitne baroe VBO imoelai tak terpoetoes-poetoes memperhatikan
ma, tetapi V.B.O. teroes mengadakan meneboes kekalahannja dan stand ki nlinksbuiten” dari pihak Hercules jg
dengan tjepat dapat mendoorbraak
serangan dimana Cref-ls memberi ni mendjadi 3—1,
Roepanja Knape pada hari itoe dia aCbterhoede. bagaikan sebilah pisau
|. tembakan jang seroe. Habiboe pen:

|. jaga benteng JA, beroentoeng dapat noegerahi
kali

menangkap pelor itoe teroes dibueang kepinggir, diterima oleh Nikiju-

lagi

bintang

ia

lapang,

memegang

soekkan diri

kebagian

sebab se-

bola, mema

dalam,

mem

mengiris

javg amat
Bardoeng

roti, sehingga dengan

tjara

terneg memasoekkan kedalam doel masih satoe doel lagi kiranja terbebas
VBO, Baroe sadja pemaisan lang- dari hoetangnja. Keeper teroes mene

3
|
6

13

soeng 5 menit lamanja,
e
Setelah bal diketengahkan lagi, dan

VBO dibikin genap dengan kedatangannja Frans Meeng, teroes meneroes

J.A. mengadakan serangannja, Peker-

djaan jang berat dari Brugman, mere

boet bola dari moesoehnja, kadang2
oentoek menjingkirkan mara bahaja

jang menimpa,

3

ara

roes mendapat

jang keras membikin toblosnja benteng
tembakan2 dari Crefel dan Bsellaard, | VBO
Sebeloem diadakan pauzs VBO. eoe
Pertandingan sekarang tambah radah dapat meneboes kekalahannja mai, bal mendjadi boelan boelanan
oleh karena tendangan dari Boellaard kian kemari. Kaape beroentoeng dapat
dan stand mendjadi 3 — 3,
bola dengan tendangan
jang keras
| Baroe dalam keadaan sekarang di bola masoek dalam doel, hinggastand
adakan pauzoe.
5—4 ventoek VBO,

Setelah melepaskan lelah sebentaran

Dalam serangan VBO dimoeka doel
J.A. Muskita hampir memboenoeh

. Giri,

tetapi

samping

Chen

pekerdjaan teroetama

pertandingan

dimoelai

lagi

Serang

menjerang, menandakan seroenja per "paling sedikiinja sama, tetapi kemoe

bola selamat djatosh di mainan dilakoekan.

— Dalam salah satoe serangan dari VBO
doel, hinggacorner.
menerima bola itoe dan di dari JA mengadakan pelanggaran te

ke pan tetapi sajang djatoeh disamping Itapi agak

doel,
:
La
-3
Pe
Setelah serangan ini, maka J.A.
moelai lagi dengan offensiefoja teroes
meneroes Mattheys dihoedjani pelor2
jang membahajaran.
5
Sekali lagi Taihitu mengambil
'zot jang corner, dan dengan manis
bola djatoeh dimoeka doel, dimana
Pattiwael dengan kepala memasoekkan
kedalam djaring. Stand kini mendjadi

2—0 boeat JA,

TIJA mendjadi penasaran, dan mem
banting toelang hendak merobah stand

djaoeh dari doel. Voorzet

Idiambil oleh Meeng dan dengan ten
dangan jang ta' disangka sangka ia

telah dapat menambah goal VBO de
ngan satoe, bingga sekarang perkoem

|.

poelsnnja mengambil

JA

leading.

Bal diketengahkan lagi dan roepanja

tidak soeka menerima kekalahan

maka bal teroes dibawa oleh Nikijuluw
dengan amat litjinnja mengoleng bola
sepandjang garis, setelah dekat doel

'menggojang kedalam dan , . tendangan

djoeran pada
dipihak VBO,

saat penghabisan

ada

baroe-

an setelah pauz3 lampau,
cules

menoendjoekkan

maka

Her

kemarahannja

dan demikianpoen posela pihak SVJA
beloem bisa mengatakan dengan soeng akan tetapi segala kemarahan SVJA
goeh soenggoeh pihak manakah jang iai
tidak
dianggap
psnting oleh
Hercules, sehingga Hercules dapat me
terkosat didalam pertandingan ini.
Segenap

-poeblik

memperhatikan

nipoe midvoor

SVJA.

Dengan

tjara

dengan
setamat tamatnja terhadap jang demikian itce, maka pertandisepakan dari kedoea belah pihak ini, ngan ini berkessedahan dengan stand

membahajai pihak SVJA
ini, tak moedah poela ia seakan akan

luw, teroes ditendang kemoeka. Disa beri tendangan jang keras dan , ., . akan tertangkap oleh pihax SVJA
na telah menantikan Taihitu, pemain bola masoek didjala moesoehnja V itoe.
2
Maka
dengan
hal jang demikian
internasional jang dengan
voorzst BO mendekati pada permainan sama,
itoe menjebabkan poela akan menim
jang djitoe, mempermoedah Kalati me sekarang masih 3—2,
Sekarang timboel nafsoe dari VBO.
mainkan bola dengan kepala..: dan

1

Setelah kedoea belah pihak

baroe sadja doea menit menoendjoek
kan permainannja itoe, maka orang

kekoeatan

menoendjoekkan, bahwa
kedose belah
pihak ini

sama besarnja,
Kemoedian daripada itoe terboekti
lah, bahwa Hercules menoendjoekkan
permainannja- lebih bagoes daripada
moesoehrja itoe, sehingga Lamoh ber
hasil akan memboeat doelpunt perta
ma dan didalam pertandingan ini pi
hak tetamoe dari Bandoeng itoe soe
deh dapat dialahkan oleh Hercules
dengan stand 1—0 oentoek Hercules.
Doelpunt jang kedoea dilakoekan
dengan tjara menggerebek, sehingga
Jabn dapat mempermainkan bola jg
melekat dikakinja itoe dan kemoedian
disepaknja dengau sekoeat-koeatnja,
sehingga keeper tidak dapat menang
kap bolaini, Ketika itoe stand soedab
mendjadi

2 — 0.

6—2

oentoek

Hercules.

Kekalahan inilah dianggap sebagai
soeatoe poekoelan hebat oleh SVJA
Bandoeng

itoe.
5 Al

PERTANDINGAN
TENNIS
Mereboet beker Jang Seng Ie

Single

Demifinale
Bamboedjo Hoerip— Sonneville : 4—
6,

8—3,

6—0

Double
Liem Joe Djiem—Matsuda : 6—8
Mateuda ret.
Kwart finale
Yap Eng Hong/Thung Liong Bie—

Sasa/Kobeyashi 6—3, 6—2
Demifinale

Lim

Keng

Kim/Ong

Matsuda/Namii

6—2,

Oen

Tjeng—

6 —0

Didalam pertandirgan ini Gontba, Kampioenkias3,
Liem Liat Siong — Tjen Thiam
seorang H - middenvoor didalam per
tandingan ini, selaloe terloepoet dari Tjon,
6—3, 6—2,
dapat ganggoean Jong Ambon makin sepakannja sadja,
Baroelang oelang Kampiose» Jr.
koerang kuerang pengharapannja mem poelaia diberi bola, akan tetapi ber Finale,
Tbung Liong Bie — 80 Tie Ho:
balas kekalahannja. Sekali lagi VBO kali kali poela ia terloepoetlah sepa3—0 So ret
diberi keserpatan menambah keme kannja itoe, Dengan tidak koeat teta
pangannja dengan tendangan dari moe dari Bandoeng ini selaloe beroe Demifinale,
Thung Liong Bie — Kho Yam GoKuape dan dibantoe oleh Boellaard, saha oentoek mengembalikan
bola
hingga
stand sampai penghabisan itoe kepihak Hercules, akan tetapi an — B The — Ali Loeis : 7—b, 6—3.
mendjadi 6—4 oentoek kemenangan segala oesahanja itoe siasia
belaka. Finale,
Thung
Liong
Bie — Kho
Yam
Back dari Hercules itoe selaloe djoe
nja VBO.
Satoe permainan jang menarik hati! ga tidak melakoekan kewadiibannja Goan — Tjoa Beng Tjin — Tjoa Bsng
Jam 86—3, 6—3
sehingga recbtsbuiten dari SVJA itoe

Ditambah lagi dengan keloearnja
Telelepta dari lapang. Oleh karena men

Apa
Daja

18

kata Dr . Kuwer
oentoek mengembangkan

oepaja

cesaha

anak

Pertandingan pergoeletan
di Varia-Park

sebentar pertandingan dimoelai soekar
Tengku Arif Bendaorang pastikan,
Oleh:
Har"
hara mendapat ketjelakaan dalam ,ber
tanding“ dengan captain dari ,Ban
Sjoekoerlah !
tengs“. Beliau mendapat loeka loeka
Menoeroet kata setengah orang
PPPTI telah berdiri. Nama perga- dibagian kepalanja dan terpaksa me
ilatoe permainan pada papaa tjatoer
adalah dimoelai ditaneh Ezypte, ma- boengan himpoenan tjatoer tadi sema ninggalkan gelanggang pertandingan.
tjam permainan mana mendjadi per- kin dikenal sebagai badan oesaha oen Oentoengiah loeka loekanja tidak mem
3
mainannja radja radja dari zaman toek mengembangkan tjatoer anak bahajakan bagi dirinja.
Selapdjoetnja beliau diganti oleh
| dahoeloe, Oleh karena pertjatoeran boemi, Sesingkat kata: lapangan per
itos dalam hakekatoja berfaedah sekali tjatoeran haroes masih selaloe diper Sultan Pahang,
Djseroe pemisah True melakoekan
oentoek toeroet membangoonkan kebai losas, semangat ingin main schaak hen
dengan .memoeaskan
daknja
senantiasa
digiatkan
goena
me
kewadjibanpja
kan hal boedi pekerti maka lambat
bagi
doea
doeanja
fihak,
madjoekan
bagian
sport
tsb,
Barangt
nan
semakin
terseboe
laoea permai
Kemoedian setelah pertandingan se
digemari oleh semoea golongan dari kali badan baroe tadi dikemoedian
sekalian bangsa diseloeroeh doenia, bari akan mentjiptakan soeatoe tenaga lesai, maka captain Grabau berpidato
sehingga mendjadi kesoekaan ra'jat jang faham betoel tentang pertandi- dan seteroesnja mevrouw Vau Holts
seantero kepoelauan, Lebih lebih pada pgan pada papan tjatoer, sehingga pa Pellekaan dibantoe oleh Mr. True
zcbir ini perhatian terhadap ling sedikit dikenali djago Indonesia! membagi p"ys3. Pembagian ini dibadli
masa
Paling oetama kini kita sejogiakan ri poela oleh Koneoel Djendral Ing
pertjatceran mendjalar disegala pen.djoeroe sampai djiwa kanak kanakpoen beberspa fatsal jang akan membawa gris, nj. Fitamaurice, Sultane Pahang
pernab dan masih beberapa orang orang ter
terpengaroeh olehnja, So'al tjatoer kemadjoean. Seperti soedah
pertjatoe nama.
adalah seroepa so'al sepak boia dan kita oeraikan doeloe maka
Kemarin malam — malam — Saptoe
rap
poen
memboeteehkan
teorinja,
le
:
sesamanja.
Disampingnja

perlombaan

oentoek

mereboet djoeara bagi persepakragaan,
tennis,

berenang,

dll. maka

boksen

bih lebih dimana kita insjaf bila boe
kanlah kekoeatan badan jang mendja
di faktor terpenting oentoek menda

,Bantengs" dengan para

»Tigere“ dan

restaurant , Cepitol”.

lakang ini seperti diketahoei oleh oemoem soedahlah berlangsoeng pertan
dingan antara Dr. Kuwe, djago ne

BADMINTON

geri Belanda contra Dr. Aljechin,

djago negeri Perantjis dengan kesoe
djago dari
dahan bagi kemenangan

menerangkan

sport,

sport otak.

sendiri

Dioempamakan

o bach, ketoea Euwe Aljechin Comite
jarg ditoetoerkan di den Haag dide-

— sv

sy. ,SOEKA"

,V.O.S,«

(Kemajoran Kepce)

(Pedjambon)

rakjat Belandaapabila saja menerang
kan bahwa kami mempoenjai perhati

an besarterhadap toean poenja kepan
daian main schaak jang soekar diper
menghormat toean
dspat. Lagipoen
poenja kemacean

kerss jang telah toe

mainan

berkehendak

mengharoem

tjaplok“ zonder difikir lebih pandjang.
Atjepkali kita melihat dame ataupoen
koningin diberikan dengan pertjoema
pada fehak lawan Pengorbanan begitoe
besar membawa akibat jang Icear bi
asa, nah ,, , orang jang hanja soeka

anggapan lebih tinggi kedoedoekannja,

kan nama dikalangan doenia tjatoer| lebih superieur lagipoen oentoek me
Soeara pers pada itoe masa rata rata lipjapkan perasaan koerang berharga
menjatakan adalah benar benar soekar diri. Dimana sekali tempo doea orang
amat bagi siapa jang ingin

mereboet

moeaskan bagi penonton,
Kesoedahan pertandingan

ini ada

kemenangan

oentoek

lah

,Soeka"

jang

beloem

pernah

bertaroengan

Marah

:
le Singles
Achmad — Koewadhi

co. Kesimpoelan kita: rasa poetoes
asa tidaklah termoeatdida
lam kamoes doeniatjatoer!
Pengoetarasn diatas sekedar goena

menggambarkan ssedah sampai dima
na letaknji ke'jakapan bangsa barat

digelanggang bagian sport ini, Perloe
poela

kita toetoerkan,

bahwa pernah

kampioen terseboet, hanjalah

dia kalah dosa puat,

2e Bingle's
Soelaiman — Ibrahim

Tigers“

dan

,Bitavian

Bantengs" ber

tempat ditanah lapang dari ,Batavia
Folo Club",
Pasangan Malsya sebagai berikoet:
Che Hes-sim, Tengkoe Ahmed, Tengkoe Arif Bendabara (captain) dan Da
toh Paduka,
Pasangan Batawi jalab: FJ Cuhel,
R Verburgt, WJ Grabau (captain) dan

heran

terhadap

perhatian dari poeblik jang kian hari dilakoekan oleh Helsloot ini boekan
kian bertambah besarnja daripada ter pertandingan jang sesoenggoehnja, te
badap pertandingar, pergoelatan jg tapi pertandingan ini harjalah per
Kruis Tionghoa.

tandingan demonstretie pariij sadja,
Maka dari sebab itoe orang akan
memperhatikan
dengan soenggoeh2

Voorpartijen
Pertandingan2 ini dimoelai dengan
Voorpartijen terdiri atas doea ronde

soeb jaug akan berhadap-hadapan de
ngan Helsloot ini ialah Joe Eagle.

soedah lampau itoe, sehingga terkoem
poellah sedjoemlah besar goena Roode

jang doea menit

lamanja,

terlebih da

hoeloe dilakoekan oleh Oliveiro dan
Goirs dan kemoedian daripada itoe
oleb Oliveiro dan Heilman. Pertandi
ngan ini tidak mengandoeng erti jang
begitoe banjaknja, walaupoen Ol'veiro
didalam techniek dan t:cktieknja ter
lebib pandai daripada kedosa moesoeh

terhadep sepak —terdjang Helsloot ini
jang akan melakoekan pertandingan
pertama

di Betawi.

Boleh

djadi

moe

Pergoelatan

jang

sensationeel. .

Kemoedian

dari pada itoe dengan

segera dilakoekan pertendingan anta
ra zwaargewichten
Gnimmah
dan
Udipk, sehingga pertandingan ini me
roepakan

soeatoe

pertandingan

jang

Helsloot menoendjoekkan

le Deubles
Sardiman-Miesran

2e Dnubles

Sardjono-Koewadhi 21—l1,
Tirta-Soediono

ke-

pandaiannja.

Perbatiao

3e Singles.
Sardjono-Hoedoko
19—3, 15—4
40 Bingles
Bsssar-Soediono15—0,12—15,15—9
Marah Achmad-Hoedoko

toch.

Dengan ijepatiz laloe bangoen lagi
dan kemoedian dari pada itoe terdja

nang. Ta” lama kemoedian daripada adalah seorang bokser jang pandai.
itoe didalam ronde kedoea Hary van Pada ketika itoe Gnimmah dapat di
oleh
Udink,
sehingga
Rhee mengoempoelkan tenaganja, se djatoehkan
hingga didalam
ronde
ketiga, ke sesoedabnja dihitoeng sembilan kali,
empat,
kelima
makin
bertambah Ulink berhasil mempersamakan kekalah
kekoeatannja
itoe
dan
di lahannja ios,
dalam ronde keeman Buy Kok ma
Didalam Tonde ketiga Ulink masih bisa mempertahankan diri, akan ngoempoeikan tenaganja, maka dengan
tetapi schiroja Boy Kok tidak
bisa tenaga jang telah dikoempoelkanpja
mempertabankan dirinja lagi terhadap itoe. ia laloe menjerang Guimmah,
kekoeatan Har:iy van Rhee itoe jang sehingga
Gaimmah
ini mendapat

15 — 4, 15 — 8.
ma

makin

Achirnja Ulink dapat djatoehkan
djoega, akan tetapi gong jang soedah
berboenji itoe memberi
pertolongan

kepadanja, zehingga ia dapat meng
poeblik makin Ia hindarkan diri dari poekoelan knock

dari
bertambah

hebat

terhadap

segala tindakan-tindakan jang dilakoe
kan oleh Helsivot, Java-kampioen

out.

Didalam ronde jang ke empat ia
hampir tjelaka, akan tetapi acbirnja,
middengewicht,
setelah ja mendapat p.ekoelan ditoeDi Berkhuyzan Helelcot soedah per lang rahangnja olen tangan kanannja
nah berhadap-hadapan dengan seorang Gnimmah jang disertai djoega oleh
19(5) 190) moesoeh jang tidak termasoek kedalam poekoelan dipelipisan oleh tangan ki
rinja Gonimmah, maka terdjatoehlah
— 4|kelas kampicen.
Didalam pertandingan jang dilakoe ia, Kemoedian sesoedahpja dihitoeng
kan oleh Helsioot ini, bsroelang-oelang sepoeleeh
kali
oleh
scheidsrechter
ia
menoendjoekkan
kepaudaiannj:,
Noordhoorn
Boeler,
maka
berachiriah
200) 20(3)
21—17 baik didalam techniek ataupoen dida pertandingan antara kedoea belah pi
lam tactieknja,
hak ini.

:
3e Doubles
Soeleiman-Hoedoko 186—21, 19/5119(1)
Bassar-Ibrahim

21—11

PERSIBO

c—
td wr

Renter mewartakan

dari Kopenbha

Djoehari Tolib Bvedj:l Basar Soehenda

aja 300 yard dengan vnj-slag dida
lam 3 menit dan 256 secon. Dengan
tjara jang demikian itoe berhasillah
ia mengalshkan
Willy den
Ouden

jaag didalam boelan Juni tahoen 1935
mendapat record

tersebuet

didalam

3

menit dan 27 secon,
PERSIB
Hari

:

nyaa

contra

PERSIBO

Ana

e
Komar
Soegondho Malik Mangindaan
Koetjid
Dasrsan
Jasin
Dia
Anfin
Eaang

PERSIB
Ke

sebagaialep2 saraber

Bogor,

Karta
Oesoep —— Soetrisno
Tony
Osmmar
Toing

Berenang

Bandceng.

Afirap dilakoekan oleh Toean Mes
president
Himposuan
Soe
minggoe jang baroe laloe dis doeki,

tricwedstriji I soedah ditoetoep. Uit-

kan

satoe

dara,

itoe

voorzet jg teroes

bola, kasih
diboeros o

leh trio Persib. Bal djatoeh di Gmn
dhu, satoethroe bal soedah bikin keeper Bygor tangkap angin boeat
ke
ioea kalinja ,2 — 0.
Batoe grebegan lagi dari Ana, jang
bisa passeer semoeanja pendjaga Bo
gor,
kirimkan
bola sama trio, dari
trio kembali
sama Ana, satoe pelor
dikirimkanpja, dan masoex,
Sajang sekali Mangindaan dan Malik berdiri offside, sehingga goal jang
ke 3 itoe tidak geldig, keboeroe di

ploeit. Sampai

3—0

puat terbanjak, dialah akan menerima tanding dengan kawpioen Il, jalab
hadiah dari koempoelan, sebagai tan Tjirebon, Kemenangan jang sebegitoe
da penghormatan atas ketjakapannja. tidak dapat, maka VIJ lah jang poe
Handainja ejarat ejarat terloekis di aja bagian melawan Tj rebon.

pauze, stand tetap 2—0

boeat Persib,

Behabisnja pauzs,

penjakit

Persib

datang, jalah penjakit lemas, Sebeloem
aja piuze Persib teroes menerces in

Memang,

districtwedetijlen

PSSI

Bandoeng

oendjoekkan

permainannja

dari Bogor bisa diretour

oleh barisan

jang gesit kembali, Voorzat jang di belakang, Grebegan Bogor jang amat
kirimkan
olehnja tidak membawa berbahaja, Boedjil lari ngiprit bawa
basil apa apa,
Bal kembali

bal, semoeanja barisan belakang Persib

ditendang

ketengah,

dipasseer

bal

tinggal

kasih

masoek,

stand mendjadi 6 setengah— 1, Dalam

tetapi Mangindaan soedah bisa tang Dia sebagai gatoet katja sambai bola
aa sama koeatnja, Apa jang terdjadi? kap, overkan sama Malik, dari sini dari kakinja Boedj'!, bal djatoeh csrner
Persibo di Bandoeng tidak bisa ber dikirimkan ke Ana jang berdiri vry. Supporters Persib cessap dadanja,
Bal kena Komar,
bikin solo ren,
koetik, tidak 2—0, tetapi 3—0. Seka Aua terima bola, passeer barisan be
rang djalannja pertandingan,
lakang Persibo, kirimkan satoe voor kirimkan satoe voo1zet, Malik inloopen,
zot jang rendah sekali. Back Persibo satoe plaats bal dikirimkan dengan
Djam 4 sore japang Tegallega soe trima voorzettaa
Ava jang djatoeb pelan masoek didjoeroe, 3-- 0 boeat
dah kebandjiran penonton: koerang precies dimoska doel dengan proetoja, Persib.
:
sedikit hampir menjamai penonton
Tempo tinggal sedikit, permainan
bal effect masoek ke doel Bogos. 1 — 0
Tasik—Bandoeng, Oedara amat terang
bocat Persib karena bownoeh diri makin keras, sebentar dimoeka doel
kemarennja doea hari teroesteroesan
Pertandingan barce berdjalan 3 menit Bogor, sebentar dimoeka doel. Ban
waktoe sore hoedjan keras, jang me
bal di
Karena
masoeknja JI goal ini, ma doeng, Malsh dari seringnja
nambahkan baiknja lapang,
ka Persib dapat hati, karena hanja mioeka doel Persib, Dia sampai kram,
Wasit dari Tasikmalaja mendjalan tinggal kasih masoek 1 lagi djadi Penjinta2 Persib ambil napas, koeeatir
: sebaliknja bari kena balas. Dia digotongkeloear, Soe
kan kewadjibannja dengan tenang, ke kampioen district
bardjo masoek sebagai penggantinja,
galahan sedikit sedikit tidak menggang san Bogor kelihatan goegoep,
Ternjata Soobardjo djoega boleh di
Persib
teroes meneroes mendesak,
goe djalannja pertandingan.
Waktoe wasit memboenjikan ploeit barisan belakang Bogor kotjar-katjir, tanggoehkan, kesalahannja hanja se
Bandoeng kasih ring memberikan bola ketengah, jang
uja, maka kedoea kesebelasan menge karena voorhoede
loearkan pasangannja sebagai beri- permainan je tjepat sekali, Satoe wak bisa membahbajakan diri sendiri, terle

» Obuoker “ ketiga pertandingan

koet:

anak

negeri

madjoenja

Pertandingan Interport Polo
Kemenangannja Betawi
gilang gemilang.
Pada hari Djoem'at sore jbl ini telah
diadakan pertandingan jang kedoea
dari interport polo antara , Malayan

merasa

Dalam pada itoe orang masih be
loem merasa poeas terhadap sepak
terdjang Helsloot ini, oleh karena per
tandingan jang pada waktoe itoe telah

Bagitoe bal pindah dari kakinja
slag pertandingan ini boleh dinempa
mengseroeng radja tjatoer sehingga makan sebagai algodjonja PERSIB Tosan Masdoeki, begitoe trio Persib de meerderheid, sehabisnja pauze ke
kehabisan djalan dalam djoemlah zet dan VIJ,
tidak kasih kesempatan teroes boeroe doea barisan nampak sama koeatnja,
jg soedah ditentoekan. Barang sispa
bal. dan dioverkan kepinggir. Komar, malah Persib seriog digrebeg. OsnPersib haroes kalahkan Persibo de alias, jang waktoe main berhadapan toeng barisan belakang Persib lebih
panti pada masa jang soedah diberi
tahoekan lebih doeloe memperoleh ngan 2—0, atau 6 —1 kalau maoe ber di VIJ. amat siordig, kembali di dari koeat, sehingga semoea serangan

kedjadian se orang kampioen schask
lain atas dipenoebi moelai sekarang kita
dikrojok oleh lima poeloeh
pemain dengan berachir boeat keme berani
mendjamiv: doenia tjatoer
pangan

tidak

koekan pertandingan pergoelatan itoe,

mama— 8.

titel kampioen doenia dari genggaman satoe sama lain haroes berhadapan gen, bahwa Raguhild Hveger telah
nja Dr. Aljechin, sebab dimana beliau moeka, disitoelah lambat lambat per menempnaeh wereldrecord jang djaoeh
bertoeroet toeroet mendjadi pemegang gaoelan diantara
sesama
anggauta
djoeara, maka beliau sekarang akan akan
bertambah koeat dan roekoen.
oen sehingga cedarabertambahharmoniseb
sentausa
lebih bersedia tegoeh
toek mempertahankan titelnja|
karenarja,
Sebaliknja Dr. Euwa tak poetoes
Maka
oentoek — menggirangkan
harapan, karena menoeroet perkataan sidang anggauta hendaknja pnela di
nja dilain tempo beliau sanggoep poe adakan probleemwedstrjjden,
la melangsoengkan pertandingan, se ocempamanja satoe ataupsen doea kali
dangkan waktoe kini hendakoja di dalam
dosa miaggoe. Madjelis ang
pergoenakan oleh dj:go djago moeda gsuta
disceroeh mengoeraikan pro
dan diseboetkan poen namanji O a- bleem (pertanjaan soelit) tadi jg dalam
djempolan tanah Mexi soal ini berarti bagaimana tjaranja
pablanca,

orang

se
dila

makin lama makin bertambah koest. poekoelan
hebat dari Ulink dan
Poen didalam ronde jang perghabi- kemoedian daripada itos terdjatoehlah
15—7, san ini Hary van Rhee gsedah bisa ia,
,
15 — 6 menang.

didahoeloekan, maka langkah

mentjaplok mengambilnja, dan apa
an pertoendjoekkan dimoeka serta se tercjidi
dalam beberapa zst sadja ra
lama diadakan pertandizgan".
djanja
terkoeroeng
rapat dan dia ter
Pengakoean, keterangan begitoe me
paksa
menjerah
kalah,
ngoendjoekkan boekti terang sekali
bahwa hanja dengan ketegoshan
Lsbih landjoet hendaknja didaja
serta kemaoean keraskita akan oepajakan competitiewedstrij
memperoleh triomph pada pertandi den jang dengan sendirinja mengau
ngan dipapan tjatoer, Volharding serta doeng degradatiewedsrjjden.
wilskracbt diboetochkan oleh tiap tiap Sjarat ini ialah goena menghilangkan
orangjang

bermain dengan 7 zsts,
pertandingan ini me

,SOEKA“
djalannja

ban
dan

akan tetapi oleh kerena kwaliteit per stand 7 — 0.

pan koerang lebih 200 (doea ratoss) demikian haroes ditjela. Taktieklab
orang, Goena meringkas karangan tjoe jang sebharoesnja dioetamakan|
koeplah kita terakan sadja beberapa
Oleh tecbnischeleider henkalimat jang antara jain berbeenji:
daknja sebeloem trainiog dimoelai di
“Dr. Aljecbir, saja bitjara atas na
ma negeri Belanda jang seloeroeh pen langsoengkan doeloe penerangan sematjam pembeberan teori dengan di
Goedoekrja gemar terhadap perijatoe Gjelaskan
akan bahajanja sikap ,men
ran, ja, saja bitjara atas nama seantero

teroes-meneroes di Betawi

kepandaiannja

Didalam ronde pertama diantara ke di pergoelatan jang hebat sekali.
doea belah pihak ini tidak ada jang
Sementara
itoe didalam ronde ke
kalsh dan poela tidak ada jang me doea ternjatalah sekali, bahwa Uink

liroe oetjapan ini, Beroelang oelang pi
Pada hari Minggoe tanggal 2 Oct,
negeri selatan. Dalam tahosn 1935 Dr, on haroes saling serang wmenjerang,
Aljechin telah dikalahkau oleh djem demikianpoen koeda serta menterinja “38, telah dilangsoengkan pertandingan
polan negeri Belanda tadi, maka pada sampai sering berzchir radja tinggal Badminton sebagai persahabatan di

re bersendirian dan pertandiugan berke
terdjadilah
1937
acbhir tahoen
vanchemateh jg kentara lebih ramai soedahan remise, tak ada jang kalah,
jang menangpoen tiada. Dengan dj:
dari pada doea tahoen jang ailam.
Baiklah kiranja disini kita bentang lan tjaplok tjaplokan tentoe sadja tiap
pion,
kan perkataannja Mr, Max Leven tiap anak dapat memainkan

ternjatalah sekali, bahwa,

telah

van Rhee, pertandingan mana jang ter
diri dari epam ronde
dengan dosa
menit Jamarja,

(ANETA)

— O—

hersen

pertaroengan
pada papan tjatoer se
mitsal perang dimasa damai.
Direntang dalam soenggoeh tak ke

Kini

menoendjoekkan

sensationeel, oleh karena Goimmah
pembesar Negeri dan mereka jang nja itoe.
Setelah itoe dilakookan poela per bergerak madjoe teroes melawan Udink,
mendapat oendangan sama berkoem
poel mengadakan makan»n pesta di tandingan antara Boy Kok dae Har!y sehingga Udink beroelang oelang dja

poela telah dilangsoengkan pertandi- pat kemenangan,
Tipoe dajaserta akal jang seharoes
ngan goena mereboet titel kampioen
doenia dilapangan schaak. Paling be pja dipeladjarkan, namanja sadja soe
dah

Helsioot

tainnja tidak toeroet bermain, setelah

negeri

mah

WORSTELEN

djadi kesit dan achirnja atand berobah 7 setengah —2.
Pada penghabisan , Obuoker “ stand
mendjadi 9 setengah — 3, satoe kemenangan jang gilang-gewilang bagi
» Bantengs “ Betawi.
Apa kekalahan dari ,Malayan Tigers“ ini disebabkan oleh karevacap

—.Doenia tjatoer

tentoe

bertambah

pesut

|!

AHJ Lovink.
Pertandingan dilangsoengkan dengan
4 ,Chuckers“ masing masing dari 7
menit,
Dan menoeroet
peratoeran dari
Hurlingham.
Dalam pertandingan ini pasangan
» Bantengs “ ( Bstawi) memperlihatkan ketjakapannja, lebih dari pada

pertandingan pada hari Rebo jbl ini.
Dalam

, Cbuoker “ pertama stand

mendjadi

4 setengah — 1 bagi ,Ban-

tengs “ dan dalam

, Ohuoker “ kedoea
men

Djawa barat jang

paling ramai,

kare

toe Komar dapat oempan dari Malik, bih lebih kalau fihak lawannja tjepat.

1

port boeroeng—merpati

kan!
Postda'venvereeniging ,, Excelsior«
£.|telah mengadakan 3 boeah perlombaan|

BAROE TERIMA kemedja kraag keras potongan netjes, harga
f 2.— Kraag ditanggoeng keras teroes biar soeda ditjoetji.

.. Iiahoen 1938, Ka

TOKO

“— 'Ioentoek boeroeng—merpati

didalam

“masing dari Te|

— Jrissi djaoeboja 150
Idjaoebnja 210 km. dan Brebes djaoeh

Passar

Jaja 255 km“

000. Iseekor bosroeng merpati jang pertama

1120.091 meter dalam satoe menit
—Tintah
dan boeroeng jang penghabisan, piijs

winner ialah 1104 863 meter dalam sa
— Itoe menit,
..
| Prijaprijs jang telah terdapat ialah
| Isebagai berikoet:
1—0|

Kandang—:

2—0

8—1

Vrol

Kandang :

5—2

0-1

Pe
1—1

s dan Tubantia—ZAC
La. d

Gours jang

persatoegkan

mengabarkan:
I. ke I: Sport
di

ptoe 15 Oktober
20 Ortober 1938.
perlow

sport dike

“dioemoemkan.

'roeng merpati dari

menjoesabkarnja.

1. andangnja.

Tjepatnja seekor boeroeng merpati
jang pertama keli ialih 959 464 me
ter dalam satoe munit dan boeroeng

jang penghabisan (priji winner) ialah
sebagai berikoet:

Kandang —: Burgkout 1 dan 2.
Dari

Sport

'I (p'a Toean Hadi
rabon Solo).
dan

|

Soe

Vrolyk

3

Brebes ada

hingga

sokongan:

oen jang tergaboeng da
n organisasi peroesahaan,
agang, pergosrosan dan
ia dll. Pengoeross ISI te
a sokongan lahir dan batin
— dapatnja terdjadi sportweek
nesia jang pertama ini. Kepada
besar pembesar Negeri ataupoen
Pengoeroes telah

dari Semarang,

Na

keoenggoelan

,..

$

ton“

Copra:
f 5.75 sampai

itoe.

lain

don

de

sematjam

10 volwassen

f 2.90

— F.B.B, dan

seoemoemnja

PERBID.

noeh perkatian dan

poesat persekoetoean

badminton

toendjangan

persnnen de gereduceerde vracht van

Sampai

Imits over het gebeele traject tezimen

BANG BEDJAT

boebaran, Persibo tidak bisa

ek Bogor sebetoelnja lebih
ndoeng.

reizende tot een minimum aantal van
10 nersonen of daaryoor betalende enz
N.B. Permiataan reductie kaartjes
dan keterangan2 seperloenja soepaja
diperoleh kepada Cbef cbef dari tiap

Afwerkiognja tiap station SS dan NIS dan di Solo

pel terlsloe dipegang (Balapan

egan

dan

Poerwosari)

oentoek

6.47),

f 310,

hitam

pembeli,

AA

Medari

f 3.45 per

Lampongs:

e,k.

Oct

ada djadi lev

hari Saptoe

Anggauta

malam

di

tg

1938 telah memoetoeskan

dengan

meninggikan

deradjat dan mewperte

goehkan nama Perbid dengan kemanangannja sebagai kampioen dan run

ada djadi f 20,25

ini hari f 20,50 nom

per 100 kg. London
d plb nom.

ini hari ready

notesring 8 4/16

olie:

hari Saptoe

f 1.05 djadi dan

Nov.

Dec, djadi f 105, lebih djaoeh boeat
lev. ini tahoen f105 nom, Boeat lev
lain tahoen f 1.02'/, pembeli f 105
pendjoeal,
Goela

Pasar Betawi
pasir: per karoeng dari

digoedang

Karet:

28/25

Sheets, :29'/

pendjoeal
seappaan

Ea

AN“

,BAN

APOTHEEK

aja medailles dibawanja ke Mc,

sedia

Crepe per ", kg:

Ba ee

ner up. Hadiah bekers dan sebanjak
Akan tetapi, .. kemenjesalan

Lada
poetih
Muntok: fob
Pangkal Pinang lev Oct. bari Saptoe

ada djadi plus 40 pOtlev, Oct. f 107",

oentoek me

badmintontourna-

pembeli.

Citronella

26 Augustus

noeroet jang tertjatat dalam anggaran

disaksikan

noteering naik !/16:

Koffie Robusta Lampong:
1 pCt. ek. Telok lev Uct-Dee f 12 35
pembeli, f 1260 pendjoeal per100 kg.

Societeit Pagoejoeban

Sabtos

per

f 14,30 nom

Oci/Dec

kg jLondon

29/16 d,p.iIb,

goe-

den dengan singkat FBB, maka Rapat

102 kg terima
gkok sampai rasanja de Iaagste klasse, waarin gereisd wordt ments seperti di 3 Pusar Gambir ter
f
10.40.
pati
e LOR
AL NE
Ibelakang, dimana djoega perwakilan
g djeboel jang dibong toene
NIS,
(soerat
Hb,
No.
8188/OD
213A):
dari
Persatoean
kita
eselaloe
berada,
.. eneng Creolin sen
a, kalau taoe eneng Creolin »V30r alle klassen over de NI.S. Iy- tjoekoep menarik perbatian dengan ti
ng Bedjat nggak oesah soesab nen op de aigemeene geldende tarie |dak bersetoedjoean memoedjikan diri
1938 ini
'logm saedah djadi anak sen ven voor reizigers en bagage wordt, ternjata dalam P(i tournament
cen reductie van 25 pCt. verleend..," .Swastika" dan ,Spin“ soedah dapat
ar,
HN
am
:

|

sampai

k. Batavia

100

Mhr.

jang

ah lemboet, senjoew aan het minimum ontbrekende aantal anggarannja, djasa djasanja teroetama

ses bagoesnja, saben dja|

f

beli, f 14.75 pendjoeal dan Jav/Mrt
f 1475 pembeli, f i5.— pendjoeal KE.

anggauta

ageloearan ini officieel telah dilakoe
wordt op de varechul- kan moelai dari boelan Sept jbl.

mbongkok, tjari ka personen bestaan, dan wordt voor het:

kwaliteit

pendjoeal, Nov/Dec f 14.40 pembeli,
f 14.60 pendjoeal, Dec/Jan f14 55 pem

istirahat daboeloe,

Kedjadian
ini kita sesalkan, me
ik taoe. Seperti tempo hari. Bang | digde toeslag geen reductie verleend
ngivgatkan
sebaik
toedjoean FBB me
Mocht
een
groep
uit
minder
dan
10
adjar
sama satoe juffrouw

mb

1/3:

pendjoeal per 100 kg.

Lada

Telok

gereisd, tij reizsn in de

xpresireinen

toeroen

100 kz.

yIpersonen of daarvcor betalende dient lepaskaa diri dari perikatan tsb. Pete worden

dari

Tapioca
meel: kwalitet
dium boeat roepa rospa merk

Perbid, Pengoeroes tidak akan djemoe djemoe menjeroekan, sadar dan
inejaflah sekalian, berikanlah sepe-

| (Loear: tanggoengan redaksi)

127. Dit tarief bepaalt o.m., dat voor 'pada
van tenminste

kwaliteit

f 6.05 per 100 kg. Lon

Panaroekan

f 6.64

F. B, B. agak-

meene SS raizigers vrachtpry- dipvamakan Federatie Badminton B.n

'groepen

noteering

fob

Tentang pengeloearan kits
na keamanan dan kepentirgan Perbid,
Dengan
beramai ramai
memikir
Setelah beberapa tahoen berdam
engan voorwaarden pingan'dengan badmintonbonden lain, dan mengoesavbakannja bekerdja teret:
'Perbid bernaoeng dibawah benderanja tjapailab kembali semangat berkobar
at Hb. No. 36049/38). ,re- berarti termasoek dalam
perikatan kobar dahoeloe.

“Niingen volgens het speciaal tarief R.J.

melibat

Katjang
kedele:
Gandja Te
fob Tegal lev. Oct-Nov. £ 1.04,
pembeli, f 740”, pendjoeal, mata
bitam Djember f.b Probolinggo f 6.07
pembeli f. 6.23 pendjoeal Panaroekan

dikota ini de
ngan djalan pertandingan persahaba
tan dll. jang akan berdasar atas toe
djoean harga-menghargai organisaties
itoe dari pendirian neutraal,

lian !
Terhadap

kemoerahan hati memberi re
aa berikan
1
| sekalian deelnemers|

mits
mi voldaan wordt aan de bepa-

menoeroet

ti gal

pertanggoengan

perkoempoelan

terseboet

Straits10/11-3 pnd st per ton.

Selamat dan bahagia bekerdja seka

Pimpinan SS dan NIS telah mew

zen,

Harga-harga

,permai-

Organisatorisch sekarang Perbid

per100 kg dari f8.I0

f 8.50.

pendjoeal di Pintoe-ketjil.

touwtrekkerij“ oentoek menjipta
kan ,wouli-be toporganisatie badmin

ta adakan

“Sokongan dari 8S dan NIS

verieend van 25 pCt op

dari

Persatoean kita akan menjeboerkan di Dec f 14.—, Nov/Dec f 1425 dan Dec/
ri lsgi dalam perikatan lain. Tentang Jan f 1450 dan f1460. Int hari boeat
hal ini oentoek sementara baiklah ki lev, Oc'/Dec f 1425 psmbeli, f 1450

oesahaan (sport, bandel dil.) sedang

ea

Kentang:
sampai

dan per

dalam

Perdjoangan dalam

poela lain lain autorit

wordt

perblik

netto,

nja mendjadi
sesoesatoe pengalaman
bagoes dan oedjian jang aseli, djika

ja. Bagitoe
jang sangat indabn
eiten dan per
Ia

kearah kemoendoeran

ngan

sedangkan, djika oedaranja baik, dila
koekan penerbangan djoega dari Soerabaia.

:

Empingbelindjo:
Laboean
nol
f 33—, no2 f 29—, Tjilegon
no 1 f 32—, no 2 f 25— per 100 kg

Keadaan seboeroek itoe, walau oen
toek organiSatie djoega
oentoek georganiseerden tidak lain zkan mem

telah terdapat ialah dak mempoenjai

| hadiah kepada pengoe

anjak lagi jang menjanggoepkan ban

ber

Selandjoetnja diadakan djoega pener badmintonorganisaties

menjediakan hadiah hadiah oen

es

diharoeskan

permainannja.

bawa

9.

berikoet:

tjampoeran

2.10 dil.

Katjangtanah: B:gorf8.40,
Cheribon f 2.25 per 100 kg.

Kandang —: Burghcut 1, 2, 6 dan 7 F BB Goena kepentingan pemainpe
» — “1 Vroiyk “3,4, 5dan 8 main kita akan teroes adakan tinda
».
—: Langebeckmann 9 dan 10 kan bekerdja bersama sama dengan

memoj

k kampioenen dari Sportweek.
Boerjodilogo telah |
at Padoeka Pri

adaan

957 987 meter dalam satoe menit.

bangan

f

14", kg bruto boeatroepa roepa merk
dari f 152'/, sampai f 1,55.

Oleh karena inilah

» » . pemain-pemain

Tjepatnja seekor basroeng twerpati
jang pertama ialah 941 939 meter da Dan

Prijs prijs jang

Harrison

Minjakkelapa:

setjara djoedjoer

ragoeragoe berpendirian bertjabang,
dimanalah
mereka harces menghoe
boengkan diri goena meninggikan ke

dapat

sebagai

f 2,10,

:tjsp Kodok

f 2,10, Bseroeng

tjap f 2,— per bantal.

seboeah concours |katjauan belaka.
Sekarang sebagai outsider kita akan
poela jang terdiri atas 41 ekor boe
memperhatikan siapakah jang akan
roeng merpati dari
4 kandangrja.

lapisan masjarakat

nap

kaleng

limoet, keadaan lawan mana terkenal
litjin setjara kerdja menantang dan

lam satoe menit dan boeroeng jang
gen deelnemers teroes di penghabisan
(pij.winver)
ialah

kepada Komite

Tepoeng terigoe

f 2,15, Koeda merah

diri padanja.

persatoean

Tel. 5678 WI,

lambat-lacen toch kita sendiri dapat
meneroeskan perdjalanan, Dengan te
roes terang kita oetjapkan, bahwa
Bawang merah: harganja ad"
deogan keloearnja Perbid dari FBB koeatan, Benteng no 1 f 1450, Tiong
terlepaslab kita dari nasib haroes men | toa f 1250, Tiongliap f J12—, Bawang
, derita terhitoeng dalam toporganisatie Bima no 1 f 13m dan Bali no 1
jang mempoenjai moesoeh dalam se f 12— per 100 ke.

terdiri

Kandang —:

ngoeroes

HAK

Batavia-C.

169

“Kita pertjaja selaloe kepada ang
gota jang kita pimpia dan dengan me

933.967 meter dalam
satoe menit.
Piijs p'ij: jang telahterdapat iaiah

udingan

No.

merpati dari 4 kandangrja. Tjepatnja tertarik dengan boedjoekan telah mem

—

matjam

Senen

GEMOEK"'

BOEN

OEIJ

| Dari Terissi ada seboeah concours|
Jjang terdiri atas 75 ekor boeroeng— pada saat mana banjak anggauta kita

|.

diadakan

»,BABA
Firma

krmM Sindang-lacet

MA EH

|.

ter

maksoed diatas haroes mengalah de
agan kepastian dari Rspat Auggsuta

Senen

83

Teli.

—

WI

314

—

Batavia-Centrum

MACAN,»
TANGP kembalinja. Ssbaik-baiknja deelnemers terseboet bahwa kefaedahannja oentnek
senantiasa ber dan supporters berkoempoel mendjadi kita melandjoetkan keanggsutaan FBB

|groep-groep dari 10 orang atau lebih terbelakang ini mendjadi banjak koe
dengan memilih leider leidernja ma rang, disebabkan pokok jang djoega
sing masing jang mengoeroeskan ten agak penting beroepa bekerdja bersa
Ii |tang bal reductie,

Lyst sokongan:
Sekalian Toe
ntoean dan Njovja rjonja jang mene
ima Iyst-sokongan ISI (sirkoelir oe-

moem)

oentoek

diedarkan

ma dan badiah snepaja

kembali kepada

boeat der

disampaikan

Pengoernes

(p/a Dra.

| H Soebroto, Tjikini 33 Batavia-0.
beloem tanggal 10 Oktober jang

Jakan datang.

Kepada sekalian Tosantoean dan
ja njonja Penderma pendermadan

| Penjo kong

penjokong Sportweek ISI
begitoe djoega kepada 'sekalian jang

telah memberi bantoeannja dan kepa
ida pers kita Pengoeroes ISI dengan
jalan ini mengoetjap diperbanjak te
rima kasih, '”

| Djakarta, Bat -O. 29 Sept, '38
'

Pengoeroes

ISI.

Terima Recept2 Dokter. Boleh
ambil dan anterken di roemah
franco

ima sama
antara seoemoemuja
jang
mementingkan olah raga badminton
di Bstawi sadja, dan apa lagi diseloe

roeh kepoelauan djadjaban ini, dengan
djalan dan oesaha FBB haroes diakoei
tidak akan dapat tertjapai bahkan
gagal sama seksii,
Pengoeroes F BB. tjoekoep menge
tahoei perihal memikoel beban keper
'jajaan dari anggautarja sekalian, akan
tetapi walaupoen

berichtir bagaimana

poen. ternjata kemadjoean dan perloea|
san jang pesat dari organisatie tidak |.
berbasil, oleh karena selaloe ada jg

merintanginja. Tidak oesah dikatakan
seorang

penoedjoem, bahwa rintangan

inilah jg djoega

rosotkan

seteroesnja akao me

pendirian,

perhargaan

dan

melemabkan tindak lakoe keadaan F.
|B. B. Rintangan sedemikian djoega
Persatoean kita pernah alami, dengan
toemboehnja almarhoem Badmintonbond Meester Oorrelis en Omestrekan,

PERBAIKAN

Mentjapai
Perloe mempeladjari

POLITIEK

ECONOMIE

Hidoep
dan BERSIAP

bekerdja

bersama-sama,

Oentoek

mentiapai

maksoed,

»Boekoe
?

haroes

SARIKAT

mempoenjai

dan membatia :

Ini boekoe mengan doeng pengatahoean :
1 , ORGANISATIE
Tjara melakoekan
2 , TECHNIEK
PERSEDIAAN KAPITAAL
4. KRIDIT.
Harganja moerah sekali jaitoe 1 exemplaar f 1.50
Lekas toean toean membeli,
Persediaan hanja sedikit,
Djika toean tidak membeli
ini dikeloeaken oleh:

Boekoe

»Badan
Adres

Toentoenan

G. Kenari

I No,

Pereconomian
28

£

COOPERATIE“

—

tentoe

akan

ATAU

menjesal.

Moehammadijah"
Batavia-Centrum,

i

| Tender YOH.

rangli lilm, Djokja 11 128m

7 Handa

Solo 1 120 m
Gending2 Djawa Tengah
- Peladjaran tembang oen

107, 53 Meter

Rebo

5 Oct

Hg:

| ae “malam Berita: sk Sen onskaa
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Re
“Tas

S5.
|
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Lagoe Hawaiian
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oleh

|
f

n
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,

9,30

,

Da

:

dan

Guitar-8olo oleh t Spits

5
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Lagoe
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:

Melajoe
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SRI
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lohor

— Djawa

H0

Bandoeng
E5

Il 103: Batavia II 180

PLP 2, PMH
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Ing

45 M, Batavia II 190 Ban- | g—
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Selasa 40ct.

610,
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Studio Orkest

$
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dan dagang
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| 2—

,-
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—..
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3

SIA
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0. 5y— sore
Kenapa
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,

:
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,
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2

TEA

| 7.30

Betawi

Se
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“Mb

,
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3

,
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Tentang

10—

.,

HA

Islam

11,—

Salim

Ahetosp

1.—

,

11,30

,

dan

109213

5 Oct

NO
8.10,
9—
KANG

6.30 pagi
Ae
(ki

tiempoe

|

Toetoep

,

- Lagoe Melajoe

11,30 siang

Lagoe dansa
Lagoe gembira
Toetoep

gram

sakit

12—
,
Matinge concert
MR RRK rn a
TAN,
:
Mej Soekartinah
Cafe coxlette orkest
lohor
1.—
—.1h— -, . Tentang Igama Islam o 12,—
Toetoep
Bak
ag
Lagoe perdjamoean
Man
leh toean HA Salim
220
tg
Perkabaran
5,30 sore Berita sk bahasa Barat
12—
ri 'Toetoep
23011
To-toep
5,45
, Lagoe Djawa
5.03 sore ' Beberapa lagoe
LS
Mengadji @oer'an dan
K emi 86
Oct,
6
Nirom @uintet
Lyn
adhan
5

“PMB 45 M, Batavia II 190M

6,20

Bandoeng II 103 M,

”5s— sore

Lagoe "Gamelan Dolanan

5.265

5.4D

Pe per

00000

dembang

8,30...
"046.
Here

5

IS...

k

Adam

3 Ya

8,—
.

8.30.

,
.,

ketjapi

ngadji @ser'an

0 jas dah dari plaat gra|
aan

Oon
krontjong dan |
stamboel
Berita berita

3 dan

. dagang

9,10
1030

,
.,

Hal Igama Islam
Berita soerat kabar
basa Indonesia

K

ba

Lagoe Ambon
. Krontiong

:

1630

Djawa

Orkest

. Toetoep

RENJIARAN NIROM TIMOER
Djawa Timoer
5
Soerabaja II (95
Boerabaja Arcbipela. Zender 68

berang

Pembatjaan @perandan |

Djokja II 128 : Semarang II 111,
Bolo II 120.

2

Lagoe Arab Modssa

Yang

Khiem

»Toeng

Nam"

HO
3
Toetoep
:
PMN 29
| Gia malam Yang “ Khiem
“apain
'Toetoep

Orkest

didikan

8.10
9—
9,b3

110,30

,

B. R. V.

Roepa roepa

15

Toetoep

Il 61

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka12.18 m.

Selasa,

S'baja Il Goifiengte 68 m dan Iv 129 m
6,30 pagi

Lsgoe lagoe dari Lucien
ne Boyer dan Tino Rossi
Light Opera Company

Batavia 1 157,29 m. Batavia

lagoe kron

tjong dan stamboel

86—
6,485

gore

,

Vocaal:

zonders

Lagoe piano
Lagoe gramophon: Stade
zender

ACHMAD
Kampoeng

CHATIB

Baroe

Sjamsoeddin

& SOLO.

PRIJSCOURANT
PERTJOEMA.
pesanan

DI KIRIM

dengan

hormat

Plaat Gramofoon ,,H.M.V.”
BELI6 PERSEN 2
sampe

diroemah
Jan Boen
Sarono
Soepiah

Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta
Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen
Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja
Anak Linta — Sri Cheribon
Siapa itoe — Sri Bandoeng

43

NT

6
9086
3942
3708
3501
2855
2854
12853
2852.
2824
2654
9139
9158
9232
9157

S'baia waktoe

malem

—

S'baia

station

Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa
Krontjong Atjeh — Goegoer Boenga
Zonder

Kaki

—

Boenga

van

Semoet
Sadimin

&

Ijem
der Mull
Jacoba
Mira c.s.

Krontj. Oost Java — Marine Kazerne
Krontj. Boengoer — Boenga Rampee
Mira —
Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng
Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali Wiradat
Kamini
Sridajoeto — Kapidondong
Retnaningsi
Peksikoewoeng — Renjep Eling2
Wiradat
Sriketarto — Ladrang Wiloedjeng

Pesen

Tjap

6,45
7.—

,

M A11 12

Berita pers:

malam Orkest :

Tebtang

8,—

Fbohi Relaye

9.45

Archipelz.

kedoea

penjiaran

zender

boe

(Gamelan)
(Gamelan)

7,01 pagi
7.30
7,49

Lagoe piano

kirim

. Njanjian anakanak:
moea zsnders

Lagoe Hawaiian

ON5:

Concert
gramofoon

Der Mikado

10,45

,

Lagoe penoetoep

l,—

,

Toetoep

Me
MAA

SANA

s

Penjiaran oentoek ana
Berita pers, Archipel

8,—

Berita pers
plaat

,.

Toetoep
Gymuastiek: Stadezonder
Orkest: Archipelzender

645
Lagoe gembira
T.— malam Syaphonie
TO
Pemand,
Loear

dansa

Toetoep
Rebo, 5 Oct,
Lagoe

2,30 lohor
501 sore
5.—
545
645.

Slingan
Concert
Lagoe

dari 6 plaat lain ongkos

5380

koe boekoe

N

(Gamelan)

BATAVIA

Andjing

|

Getemeyer
(Gamelan)

Firma
,HOO
SOEN
HOO”
teli, 1076 Btv.
'Pantjoran 32a,

1,30
810
8.15

koerang

$
'

Abdullah — Louis & Nora
Sadimin & Mira c.s.
Mira — Louis & Nora
Mira — Louis & Nora

Mawar

Harga 6 plaat f 8.— franco (berikoet persenan)
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim

10.15
11

4 Oct.

semoea

Handel

Menoenggoe

Nan
PIK TA

Hollywood Revue

Toetoep

I,—

0,03

MINTALAH
“—.

Concert
Berita koers

&

5,—

SEA
Orkest

,

10.01

boemi

Rebo5 Oct.

Pembatjaan motjopat

Lagoe dansa

7.-— malam Perkabaran
33
Tentang penjiaran programma
Beberapa lagoe
,
7122
Kesoekaran dalam pen|
100

soko

an dari , Kembang
Kajang"

Lagoe Melajoe tanah: Se ) Soerabaja I 81:

Tafsirnja

9—

Tas

“dilandjoetkan de) 8,—

..mofoon

7, 40 malam

Soenda

Lagoe

Tm malam
180
,
|
.

Kromong

Lagoe

,

,

f

bali.

| NT

Pa
Toetoep
11.03 siang Lagoe lagoe Alexander
krna
- Borodin
1140
,
Penjiaran oentoek orang

Cursus masak masak oleh

»

Pililah sekarang:

Gymnastiek
Lagee gramofoon
Melandjoetkan Ig

1/10

Kita harap perhoeboengan diseloeroeh
INDONESIA
dengan saudagar-saudagar
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean
toean kaperloean sendiri.
Kain pandjang Saroeng moelai harga
f15— sampai f50.—perkodi.
Kain pandjang haloesan moelai harga
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Atoer
lah pertjobaan pada adres kita ini, pesanlah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman
selamanja diatoer dengan rembours alau
oeang loean kirim lebih doeloe.
Barang-barang jang tak di setoedjoei bo
leh di toekar afau oecang toean di kirim kem-

Vrij ongkos

5 Oct.

”

Teroetama keloearan DJOKJA

Concert

““Rebo,

6 Oct

Genderan dan
ngan

100
1030,
Wh—

l

SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA
Boeat kaperloean berhoeboeng dengan
kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe
lai dari harga moerah sedang sampai kepada harga jang haloes.

12.—

Avondwijding
Concert
Melandjoetkan concert
Berita koers

0,10

Batik-handel
—
Djokjakarta
00000000:122000000001510000000015

Tentang penjiaran programma
Lagoe dengan soeara80« praan

Thn

f

S.T.

Barat
11.— tm

”

000000001520 0000L101SLLOLL
LL
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peroneg
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memNewendnd
he
ang NeMasng Deen ma?
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sil kotor pendjoealan saboen di Pasar
Gambir pada 6 Sept '38) f 22.27",
“ Dermaselain oeang. Toean
N-zir, Tjempakapoetib, (z:kat), 5 gan
tang beras, nonah

Nanie,

Bandoeng,

Ikaian anak anak, Soenarjo- eigenaar
restaurant , Mataram,“ 50 boetir telor
-fajam dan | gantang beras, mbok Soe-

miah, Kemajoran. 4 sisir pisang “dan
roti, nona P. Soekesih, Rangkasbi

toeng, 15 sisir

pisang,

gcela

roti tawar dan pisang. nj. Samaie, Boe

. Daenia Islam
Kapan kita mesti berbitjara dan dima
sa mana kita haroes berdiam
Indonesiakan

Dibahasa

di Mekkah

merah

dan sivgkong.njonja Moesa, Kwitang
agoer, koeih. nj, Moekad's.

dari Oemoel-Ooeraa

Kwitang, 2 flesch stroop. 4 orang ka
oem iboe dari perkoempoelan spoor
tram

tjam

di Mr, Ovrnelis, matjam ma

koeih

dan

boeahan,

nji

Soewar-

sib, J0 djsroek Garoet, nj Az's,
teng, beberapa sisir p'sang,

No,717
Oleh:

Menteng,

kelapa blimbing dan djeroek, fam J,
Elias, Petodjo,5 ekorajam dan pisang
vj. Moebajar Senen, nasi goerih dan
"kan bandeng, RA. Mangkoeatmodjo,
dan

Men

Sjarifah Bsehaja Alhabry, Tanab
abang. 7 potong roti tawar begar, dan
fam. Raden Osmarsjah, Tanahabang.

4.

“ Tentang soeal Palestina

X0 pakaian

anak anak

dari diam itoe, dan agar soepaja di keadaan dan kedoedoekan kemi, kalau
am kami itoe mendjadi soestoe kepas bangsa Arab dan kaoem Mueslimin Gedoeng Pergoeroean , De Uvie” Dja-

bahwa diam itoe ada mendjadi

bermoefakat atas sesoeatoe bal. beloem

lebih berarti atau lebih berpengaroeh 'pernah kawi menarik diri atau mem
dari bertoetoer kata ditentang pendi perlihatkan pertentangan terhadap per
rian pendirian jang seleret pentingnja moesfakatan itoe. Bahkan kami senan
tiasa bersiap dan bersedia, oentoek
dengan soeal Palestina.
Teiah diketahoei benar, bahwa ka mewberikan toendjangan bagi permoe
lu Oemmoel-goeraa
memoeat fakatan itoe, menoeroet sebagaimana
atau menjiarkan sesoeatoe soeal jang kekoeatan kami dalam mengemoekakan
keterangan
bersangkoet paoet dengan apa poen fikiran dan memberikan
setjoekoepnja jang ada pada kami, ja
tinggal mendiamkan
sesoeatoe soeal itoe asal ada bal ibwal jg akan men
terseboet, maka sikapnja itoe ada datangkan kemanfa'atan bagi oemoem,
berarti telah mengoetarakan satoe si atau bila ada soal jang mesti diperak
kap atau pendirian jang amat berhar tijkkan dan memberikan boeah jang

djoea,

atu

gs karena

Oemmoel-goeraa

memang ada berarti dalam,

lezat,

Semoeanja itoe kami kemoekakan,
sikep atau pendirian mana telah ber
djalan sekian lamajang telab dif:ham karena Moeslimin dan Arab samaada
poela oleh para oemoem, bahkan menanggoeng wadjib bersatoe dan ber
sangat dihargai dengau

seksama

oleb

nja. Dan selain dari itoe adalagi dja

soesoen

rapat sebagai soesoenan

tem-

bok, tetspi kewadjiban atas kawi, ia
lah djangan berkata kata jang tidak

tibaroe no. 83 T, Abang,

telah diada-

kan perdjamoean (Pertemoean) oleh
40 orang Pemoeda-pemoeda dari Kp:
Bali dan Djatibaroe.
Dengan

oesahanja

toean

Djidoen

A. Soegandi, Abd. Madjid dan tocan
Tohir, telah berdiri Perhimpoenan
Pemoeda2 Indonesia baroe.
Maka

dengan

moefaikatnja vergade-

ring Perhimpsenan itoe, telah diberi
nama ,Sinar Pemoeda”,
Jang bermaksoed akan mengadakan
muz'ek vereeniging, Badminton club
dan Curtus curtus,

rakan dan

oemoemkan

setegas tegas

njs, jaitoe ketika ladj.mah dari kera
djaan Inggeris mengoemeemkan piki
rannja atau pendapatannja tentang
akan diberdirikan pemerintahan Jahoedi,

Dan

hoei,

para

:

oemoem

telah mengeta

buik jang beragama

Islam

atau

diakoei

benarnja, bahkan

tapkan, bahwa
kerdja tentang

akan dite-

beloem ada jang bekepentingan Palestina

sebagaimana
pekerdjaan pemerintah
kami itoe. Soerat menjoerat diantar»

pemerintah

kami dengan psmerintah

Ioggeris berdjalan lama sekali, jang
mana
tidak dibitjarakan melainkau

jang tidak, begaimana pendirian ka
mi ditentang mendjaga agama Islam, soal Palestina dau segala apa javg
| dengan mati matian, sehingga ada jg bersangkoet pacet dengan Palestina
menoedoeh bahwa kami sangat berf. belaka. Dalam soesl terseboet, miaku
natiek kepada agama Islam dan demi pemerintah kami telah mendjalaakan
kian poela diteatang mendjaga 'oeroe kewadjibanpja tevtang memberikan
bah kami. Dan bahwa kami lebih nasihat jang bergoena bagi Islam dau

gandi,
ga San Ne A3
:
2. Penningmeester sdr, Djidoen.
3. Seeretarissen sdr. Ambia
dan

msmbentji dan lebih memoeso h bang bangsa Arab dan begitoe djoega mewsa Jahoedi, sebagaimana bangsa Jahoe
di poen lebih memben'ji dan memoe
soeni kepada kaoem Moe'minio.

berikan nasihat

jang

dioetjapkan,

Dan

alasan boeat pengakoean itoe

tegoeh serta saksi jang adil, ia

leh dalam keradjaan Arabiab Soe'oeGijah tidak ada bangsa Jahoedi meski

kepada

jg berwadjib,

kata

poen jg patoet

karena adanja persahabatan diantara
bangsa Arab dan Inggeris, Walbasil,
tidak ada sepatah

paikan

melainkan

telah disam-

kepada jang berhak

manja atau mendengarnja.

meneri-

1936, No 2857A/A),

dan rapat tertoetoep dari Parindra
Natal pada tanggal 27 September jbl,
iui dibsbebarkamn vleh kepala Koeria di
tempat tersebvet, oleh karena oentoek
mengadakan rapat ini tidak diminta
Kan idzin kepada kepala adat,
Penavja meugharap
ingin
sekal:
meadengar kebenarannja satoe dan
lain.

Djika bal itoe betoel, maka penanja

mohonkan

diri memadjoekan pertanja

an kepada Pemerentahsebagai berikoet:
1,

apakah

Pemerentah

menjetoe

djoei dengan sikapnja pembesar2 Nc
geri jg tersangkoetjitue di Salatiga dan
di Natal dan djika tidak, tindakan
apakah jang akan diambil oleh Pe
merentah terLadap soal itoe:
2. soedikah
kiranja
Pemerentah

memberi tahoe kepada pembesar

Nc

geri jang tersangkoet itoe, bahwa ke
tentosaa--dan peratoeran adat tidak

8 tahoen.

Menoempang

P K1

vergadering

D meagadakaa rapat di RPM

dan menderma
menderma f 5

f 275,

Dermasekali

dau

P.T.L.D.

goes

bsros pa

ogang. Sayid Osmar Chanais
f 2,50

ka penanja mohonkan diri memadjoe
kan pertanjaan kepada Pemerentah,

tindakan apa jg akan diambil, goena
mendapatkan barang barang dari loe
ar negeri jang perloe dipakai oleh pen
doedoek dengan tjara jang
moerah.
djadi goena mentjegah kenaikan harga.
af d Batavia.—

Orang menaoelis
:1
S.djak Pc HB. di (lahirkan

djalanan pasoekannja oentoek naik
tram. Salah seorang dari pemimpin
pemimpin
itoe adalah penoelis kara
igan
poela

ini, dan
sebagai lain lainnja
tiada ketjewalah mengatoernja

perdjalanan
anak avak jang 'dipim
pinnja,
Tiada tersangka sangka datanglah
seorang Hoofiagent

polisi mendapat

kan kami dan dengan soeara jang
keras dan amarah bamba wet itoe ber
tanja: ,.Waar gaat dez3 groep naar

toe?“ Dengan
tenang kami mendja
wabnja: , Naar X“ (Nama tempat ti
ada oesah kami toelis disini, karena

meandgkeman

PPHB.

mengantarkan
anak anak
terseboet
ketempatnja
masing masing. Dengan
tertib masing masing mengatoer per

hingga

boekan itoelah jang mendjadi pokok
maksoed
karangan ini). Dengan le

dewawa ini, walaupoen oesianja baba
roe sadja
sebagai oesia setepoek p
aang, tapi bagi kita nama itoe soedah

bih amarah lagi kami mendapat dja
waban:
,God
verd..., je moet

poen
telah

oogen
@D...... ,“ dan masih banjak
lagi perkataan2 jang dikeloearkan jg
tiada pada tempatpja.

ta'asing lagi teroetama semoea lapi
an dari pegawai Havenbedrijf. Ada
toedjoean PPHB, sebagaimans
diketahoei, ta'lain dan ta'bue

kan jang semata mata oentoek men
tjahari perbaikan nasib, dan" menoen

toet bak apa jg telah diadakan dalam
oendang oendang (wet) jang memang
bak itoe poen telah didjandjikan poe
la oleh w. Pemeriotah, menoeroet

keterangan dari pemerintah di sidang
Dewan
Ra'jat
kan.— Djandji
masa,

kita

1 termija di kaboel
itoe setia waktoe dan

dari

semoea

pegawai

Ha

venbediijf sedang menoenggos noeng
goe dengan
hati jang penoeh peng

barapan,

seperti

jang

menosnggoe

toercennja
hoedjan tapi sedjak
itoe
hingga kini,
Harapan itoe sama
sadja
sebagai
Orang jang sedang mendjaring angin,

beloem mendapat

kepastian bila djan

dji itoe ditoenaikan

oleh jang

berwa

djoega di beritakan

pihak pengoeroes

djib Selain daripada itoe.poen perloe

(bestuur's) jang soedah

bekerdja

sehabis sebabis tenaga

sah

dan

damai

beban jang

berhoe-

boeng dengan ini boekan saja ang
gauta jang membebani toelang poeng

goeng pengoeroes menceroet poetoesan
dibeberapa

rapat anggauta

zija. Kijs dan goed uit je

Apakah telah mendjadi kebiasaankah perkataan ,God verd: , , “ jtoe

dipakai oentoek , menoendjoekkan dja
lan“ kepada pelintas djalau olehnja ?
Moestsh:l kalau didalam waktoe bela
djarnja akan mendjadi polisi itoe di
beri peladjaran oentoek mempergoena
kan perkataan terseboet oentoek mem
peringatkan seseorang. Apakah
kami
dipandangnja sebagai orang jang me
langgar ketertiban oemoem ? Apakah
kami akan mengabaikan kepada apa
jang disoeroehoja? Tentoe tidak, ka
rena pasoekan saja hanja mengikoet
pasoekan jang didepannja dan , , . .

ternjata, bahwa

tempat

jang dimak

soedkannja itoe boekan tempat berhen
tinja kereta jang akan membawa saja

poelang, akan tetapi sebaliknja,
Kalau seorang hoofdagent telah bi

de. sa

mewang

tik moedah dikatakan
ringan,
oen
tcek menanggceng djawab kepada me
reka, teroetama anggeuta PPHB. jang
I00 pCt telah menjerabi boelat boelat
kepada pengoerosenja dengan penoeh
kepertjsjaannja goena mengichtiarkan
perbaikan
nasibuja
deugan
djalan

jang

tceh daar

(leden ver

mempergoenakan perkataan perka
taan jang tiada pada tempatnja. ba
gaimanakah nanti agent agent bawah
annja?
Kami sendiri seorang Indone

sier kalau mendengarkan
bahasa

Belanda

tiada senonoh

beloem

lagi ternitoeng

itoe adalah andai
kesopanankoe,

perkataan?

jang

tertoesoek perasaan

akibat akibatvja itoe terhadap kepada

barga akau menterdjerosmoeskan ba
hasa itoe (dan maoe tiada maoe terke
na poela jang mempoenjainja. Boekan
maksoed kami disini memfitnah ham
ba wet tahadi, melainkan sebagai ang
gauta masjarakat, merasa wadjib poe

poela dengan djalau menanda tangani

la toeroet memperbaiki keadaan2 jg
sekiranja pintjang akibatnja oentoek
pergaoelan hidoep disini. Apakah tia

verklaring).

itoe sedapat moengkin berdaja oepaja

gadering) poen dari pihak jang ber
wadjib, pengoeroes PP.HB. dibebani!
perdjandjian

tanda

Djidi djelasnja

setia (loijaalitets

dari pihak anggota

macepoen jang berwadjib, pengoeroes
sama dibebani, goena penanggoeng
djawab. Maka dari itoe pihak pengos

roes

merasa kewadjiban

oentvuek me

mohon kepada jg berwadjib goena me
ajeleoggarakan beban itce, agar s0e
psja permohonan PPHB jg telah di

aojoe2kan

dengan

bermatjawm matjam

tjara, goena mendapat perbatian dari
pibak jg berwadjib, dengan telegram
mengirim rekest diatas z:gel, motie

di menoeroet apa jg dipoetoeskan da

da

lebih

baik

seseorang

mempertahankan

hamba

prestige

han ?

wet

Pemerinta

. Apakah tiada mengoerangkan pres
tige Pemerintah kalau seoempama
tiap tiap pegawai jang
koekan kewadjibaunja
pemakaian
perkataan2
aonoh itoe ? Teroetama
mikian itoe diboektikan

sebagai hal jang kami
atas tahadi.

sedang melagemar kepada
jang tiada se
kalau hal de
oleh oemoem

perkatakan di

Apekah baik sekiranja perkataan
sebagai , Godverd ., , “ itoe ditjon

lam beberapa rapat anggota
ileden
toh «leh bingsa kita oentoe
verg Jagar soep js permohonan itoe sebari barinja ? Tentoe tidak,k dipakai
boekan ?
ceroetama djaudj , soedilah kirarja jg
Berhoeboeng akan hal teb dan ber
berwadj'b menoenaikan. Akan tetap: kejakinan bahwa hal
hal itoe masih
apa kabar ?
dapat lebih mendalam diperbaiki, ma
Ditengah tengah permohonan jang
ka penoelis karangan fini mengharap
beloem mendapat kepoeasan, marga
ontslag moentjoel, Dergan kedjadiav
itoe (pemberentian pegawai) dengan
sekonjong konjong soedah barang ten

toe satoe kedjadian jang tak di ingi
ni. Menoeroet berita jang didapat da
ri persoon persoonnja jang basangkoe
tak beri tahoekan lebih dahoeloe, bah
wa mereka itoe akan diovercompleet
sesoeai dengan
berita dalam sk. Pe
mandangan 26—9— 38.
Bahkan salah seorang dari aflee

mosdah moedahan

pat melimpahkan
da kedjadiar

jang

berwadjib da

perhatianrja kepa

kedjadian

sematjam dia-

tas agur djangan tersinggoenglah pres
tige Pemerintah,

Lelang

Rebob

di Betawi,

October

38
Di
Tbeewa
tersta
at Bat., jelang
t
lingsbestuur datang bertamoe sendiri
bersifat staatkuudig dan
dalam
oe dengan afi. Diensthoofd oentoek bitia John Pryce & Oo.
ea
moemnja tidak boleh melanggar hak rakan massa ontslag, tapi hanja dapat

bisa dilakoekan kepada roepa roepa jg
dan

ik bagi textiel, maoepoen saperti ba
rang barang besi terseboet diatas, ma

soedah mendjadi soeatoe

Soesoenan Pen goeroes.
1. Ketoea (voorzitter) Bir. Aj: Soe-

ddo 7 vecambar

terdiri dari

Pendoedoek dan negeri Djepang saw
pai kini mendjadi leveraneier jang pa
ling moerah bagi Hidia-B-landa, ba

ugan

Jahja,
4 Commissarissen sdr. Tohir, Abd.
disoesoel dengan perboeatan dan tidak Madjid, Margono dan Sapri.
pi tidak disertakan dengan amal oesa menepati kewadjiban. Sesoeatoe 'so'al
Pembitjaraan ditoetoep djam 12 si
ba, maka toetoer kata itoe tidak ada jang nampak pada awal permoelaan- ang dengan selamat dan teroes disam
oja amat bagoes dilahirnja, tetapi acbir bneng oleh
goenanja.
:
muziek jaitoe marsch
Dan Oemmoel Goeraa
beroe nja dilalaikan dan disia siakan, tentoe »Sinar Pemoeda".
lang oelang telah mengoetarakan dan sosl itoe tidak terpoedji akibatnja
— 0 —
memperlihatkan sikap diam dan te (scbir nantipja).
Dan jang kami mengetahoei benar
Pertanjaan Dewin Raj'at
nang sadja terhadap toedoeban toe
doehan dari pihak pers jang tidak be tentang sikep dari pemerintah kami,
Pertanjaan dari toeanM,H. Thamrin,
nar terhadap pemerintehan Arabiah jalah ta” kan teledor bila berbadapan terkirim tanggal 29 September 1938.
Boe'oedijib, karena ingin benar men dengan tiap tiap soal jang ada meu
» Menoeroet berita jang telah masoek
djaoehkan perselisihan kosong dan fs'atnja bagi bangsa Arab dan agama maka rapat tertoetoep dari Parindra
mengbindarkan pertoekaran pikiran Islam.
tjabang Salatiga masih selaloe dihadiri
Dan boeat apa jang berhoeboeng oleh pegawai politie, jang bertentajang tidak ada basilrja.
Adapoen tentang perasaan
'jinta dengan omongan ateu toetoer kata, ugan dengan keterangan Pemerentab
dari anak negeri disini bersama de maka pemerintah kami soedah sampa! terhadap soal itoe f(menoeroet zitt.
ngan pemeriotahnja teroetama terba tjoekoep memperlihatkan keichlasan- 1937—39, Oad. 1 —Alg. G:d.: st 4.
dap soal Palestina, telah kami oeta nja dalam bekerdjs, jang mana bila vlz 8. juucio Regseriagsrondschbryvev
disiar-siarkan dalam pers, tentoe akan
lanpja, jaitoe bahwa toetoer kata jang
dioeraikan dengan begitoe sadja, teta

mana

besi bagi atap, matjam matjam pakoe,
barang barang dari email—termasoek
barang barang jang digoenakan oleh

ketjil jg masih

Berapa banjak artikel dalam bebe- seorang poen, sementara bangsa Ja- bagoes.
Soeraudanpondok R.P.M
rapa pers jang kami telah batja dengan hoedi dalam laiu Isin negeri, boekan
perbatian, begitoe poela kami telah sadja banjak djoeml- bnja. akan tetap Toean dokter pensioen Gonggo, Ke
terima berapa barjax soerat jang di berpengaroeb, dipertjajai dan disokong preh, f 2—,
Kepada penderma penderma terse
Kami ini tidak menilai peotjelaav
kirim oleh bahagian dari sauiara kami oemmat Islam, dalam mana pe- dan kebentjian dari orang orang jaug boet diatas, dioetjapkan banjak terima
noelis penoelisnja itoe sama mengeri mengakoe meanoet agama Islam, me kasih.
Osroesan roemah pondok RPM me
tk dau meagomel, tetapi keritikan lainkan karena kami dipandang seba
dan tjomelan itoe ada penoeh dengan gai bangsa jang berfanatiek kepada 3oenggoe kedermawaan njonja njonja
keicblasan hati dan pertjintaan, ten agama kami, Kami tidak senang ter- dan toean toeam atas selesainja, se
tang sikap diam dau pendirian tenang badap beberapa amal jang diperboeat dangkan kep rloean teroes meneroes
dari Oemmoel-goeraa terhadap oleh orang orang jung mengakoe ber memaksa akan lekasnja, jaitoe berhoe
agama Islam, melainkan karena ama! boeng dengan penoempangnja selaloe
socal Palestina.
Kami memperlihatkan siksp diam nja itoe memang bertentangan dengan bertambah belaka.
be
abu
itoe selama ini dengan pengharapan agama Islam dan bertentangan “ poela
penoeh agar soepaja diketahoei benar dengan apa jang dibawa olebnja,
Perhimpoenan Pemoeda2 baroe,
Akan tetapi, meskipoen demikian
benar akan makecoed jang ditoedjoe
Hari Minggoe djam
10 pagi, di
tian,

Hal perkataan ,GOD VERD. . .«
Pembatja X menoelis:
barang logam 78 mill, kg bruto
Sebagai oemoem
telah makloem,
tjita tjita
48,9pCt import
maka pada tanggal I October 1938,
Pertengahan thpertama "37,
atas oesahanja comite pomberantas
-Djoemlah 185,6 mill kg bruto
pemadatan,- di. Djakarta sini arak
harga
f 63,5 millioen
arakan anti opium jang bahagian ter
sebagian mana terdiri dari
bavjak terdiri atas anak anak sekolah
barang logam 42,8 mill kg bruto
dari berbagai bagai pergoeroean Se
fjita tjita
87pCt import,
telah arakarakan
“selesai, maka ber
“Oleh karena golongan textiel ham deret deretlah beberapa kereta tram
pir semoea dan dari golongan barang dari BVM. didepaunja gedoeng De
barang logam sebagian besar—seperti partement
van Financien jang akan
sebagian

8 potong badjoe kebaja lajoe boenga,
aona Hilisah, Bit. CO, 10 potong pa-

- Lembaran ketiga

f 30.4 millioen

harga

berkoempoei

dan

bersidang.“

Pertanjaan dari toean MH

rin, terkirim

tanggal

Tham-

29 Sept. 1938.

s»Menoeroet pendapatannja handels
statistiek boeat sementara waktoe da
lam

tengahan

1938 (Econ,

taboen

Weekblad

jang

pertama

23-9.1938 No

djawaban sepintas laloe sadja,
Penoetoep kata, kami mengharap

Kemis,

6 October

'38

angweg 30 B, lelang koe
kepada semoea pengoeroes PPHB da da DiolehKetap
t, bin Said,
pat memikirkan soal ini, dan minta
dikoepas segala soal sampai mendapat
kepoeasan bagi jang bersangkoet, lebih

Djoem'at, 7 October '38

Zr. Jelsma, Zr. Berkland dan Z-, den 38) maka barang barang jang masoek lebih jang soedah mendjadi werkplan
Di Bekassieweg 65 lelang komisi
Berita , Roemah Piatoe-Moeslimin”
Belder dari CBZ f 10— NN. Bit. O, di Hindia Belanda dari Djepang djika PPHB divergadering jad. Sebagai se oleh Hooper.
Djakurta dalam Sept. 1938
f 250 NN. Tanahabang f 0.50 fam. dihoeboengkan dengan boelan boelan roean diharap kepada semoea pegawai
Perobahan
penoempang, Goenawan, gg. Sentiong, "f 2,50, A. jaeg sama dalam tahoen 1937, mendja Hsvenbediijf, koendjoengilah vergade
: Saptoe,8 October '38
ring djika sdr sir. nanti dioendang
Pada tg 13 Sept. '38 seorang anak Ia Kariim, Makasser. f 025, Awad Masha di toeroen, jalah sebagai berikoet:
oentoek membitjarakan segala soal, ks
Di kamar lelang Bit, persil oleh
ki2 ketjil, oemoer 3 bselan, telah me bi (105pOt hasil kotor berdjoealan mi
ninggal doenia di CBZ, ditambahnja ojak wangi di Pasar Gambir) f 6.63 Pertengahan th pertama'88, rena ta” perloe banjak bitjara diloear Mr, t. Sotemaker,
ma
vergadering.
Djoemlah 101 3 mill, kg bruto
2 orang anak laki2 oemoer 4 boelan dan Zsepfabriek ,Johnson“ (25pCt ha

Kn

("N

HDL, Fa

Rapat Oemoe

NN

Pena
aa aa pan pena aana Oem uan ennmuanga ega

mengan
me

ter
jaarmaarktvereeniging
dengan
mendapat perhatian besar sekali.
G:uverneur Djawa Timoer t, On.
O. Van der Plas, menjawpaikan sela
mat kepada pemboekasa Jaarmarkt
itoe atas nama Toean Bosar,
Selandjoetnja belisu menerangkan.
bahwa gedeputeerden telah menjetoe
djoei poetoesan gemeenteraad jgtelah
memberi pindjaman sedjoemlah 130
mille gcena “reorganisatie jaarbeurs.
Kolonel Van Temmen toeroet ber
pidato djoega dan memperingaikap

Islam sebabnja

b esar oemmat

. Koempoelan

ama nana

. menghambat orang Tionghoa masoek Islam
| Sjiar Islam jang soeszh menjala kini berkobar ... |
Permoefakatan Gang Ke atas

pada beberapa tahoen ji. kedja

kata spr' dapat memboektikan
perloenja ada agama dalam pergaoelan

di daerah Italie (Bar bar)

negeri jang teratoer poen tidak berarti.

Di gedong
nari

dian protest meting tentang kedjadian
keganasan

hingga poeloehan

koendjoengi

jang

bidoep. karena deogen tidak beragama

adanja

Tosan Liem Kie Chie menegafkan
kilat petir. angin dan air jang masa

stand

dari

balatentara

jang

pertama di jaarmarkt. Malam itoe
terseboet merdapat perhatian
stand
itoe ta? peraah nampak lagi, Kema dahoeloe sangat di takoeti oleh ma jaag besar sekali, (Aneta)
ren gedong itoe telah di bandjiri oleh noesia, bingga di poedja dan di sem
—0—
.
Moeslimin dan tidak moesta bab, padabal kini kilat dan petir itoe
| kaoem
Doenia Pasoendan
depat
di
goenakan
wendjadi
ejarat
hil bisa lebih ramai lagi dari pada
Tjabang Poerwakarta
penerangan electrisch, angin dapet di
kaoem

riboe

Moeslimin, dan seijak

kemaren,

jang di boektikan

kalau sa

Pembantoe menoelis:
dja berita kedjadian rapat ramai itoe goenakan menjepatkan membawa be
beberapa hari jang rita, air dapat di goenakan memoe
Di Tjilamaja telah dilangsoergkan
di oemoemkan
dahkan pekerdjaan berat.
:
.
rapat oemoem Pasoendan dibawab
laloe,
Demikian hingga besi barang jang pimpinan Toean Soedjalmo bertempat
rapat ramai kemaren meDalam
berat
itoe bisa
melajang di oedara, dipergoerosan Taman—Siswa. Rapat
soeatoe
sebagai
akoei
di
mang patoet
inikah
jang
di
katakan
kemadj »ean? dimoelai pada djam 9,30,
menilik
kalau
tiba
tiba
jang
rachmat
Dahoeloe
kata
spr.,
manoesia
mem
Jang perbitjara pada hari itoe per
dalam waktoe jg achir ini dalam" ling
Islam

pergerakan

koengan

terpetjab

bikin

tewpat

pernaoengan

dengan

tama Tvean

W Soemantri tentang De-

beberapa firkah, tapi kemarin perpe roepa-roepa ichtiar oempamanja mem sentralisasi dan Sosial Demokrasi, de
tjahan itoe ta” nampak sedikit djoea. bikin roemah, soepaja tidak tergang agan setjara moedah bagi memoear
karena tiap tiap wakil perkoempoelan goes hewan jeng boeas, lantaran ta kan hadirin. Lantas dilanijoetkap

Islam jang besar dan jang kerjil leng
kap gausp badlir disitoe di sertai de
ngan djoembianvja oemmat Moeslim

jang

tidak terikat dalam gaboengan.

sesak dergan Is-

itos penoeh

Geioeng

lam,
Maksoed apa dan goena apa.

apapoen oen-

bangsa

dan

toek mendengar

chawatirrja,

choetbah tjaranja me

oleh Toean Wiuatapradja tentang toe
djoean Adviesburesu dsb.nja.

Tapi kini orang merasa takoet dan
ogeri bergaoel
dalam
masjarakat,

karena perboeatan fitnah, aniaja

sewenang wenang,
Dengan mengambil
keterangan

Boekan dan lain dari sebabnja, ha
nja menoendjoekkan dalam kalangan
koelit
oemmat tidak ada perbsdaan

berwarna

koet dan

beberapa

kesimpoelan

diatas ini, spr. menegaskan

adjaran

termaktoeb

dan

dalam

Toean Hasan pembitjara

dan

pengbabi

pandjang

“lebar ri:

| wajat timboelnja R.R,
Setelah diadakan pauz3 5 menit, di

dalam Islam jang
@ur'an

san menerangkan

hadits,

tjoema dengan Islam dapat membasmi
perbneatan moengkar dan damai akan
datang.

Tentang pidafo toean Mak Go disini
S
ngsbdi kepada Allah.
poen
snzradja kita oemoemkan ten
itoe
kemaren
ramai
rapat
n
Demikia
oemmat Islam Djakarta telah menoen tang sebaboja orang Tionghoa dinegeri

adakan
pertanjsan
pergoenakan
oleh

keliling, jang di
'Tosan2: Avhar

(dari Komite). Gandawidjaja, Gani
Kartapradja, Agoestji, Mcch. Noer.
Moekri dari Tjiasem.
Masih

banjak

lainnja

OBAT

MOESTADJAB.
bisa me-

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG,

njemboehkan roepa2 penjakit seperti terseboet dibawah ini.. Djoega soedah dapet pvedjian dari orang2

tinggi,

'jang “berpangkat

terlaloe sangat

kesehatannja

dan perloe sekali d.simpan dalam rocmah boleh dibiJ- lang seoempama berdekatan sama Doctor. Pertama
sekali obat ini bisa mengilangkan penjakit panas dan penjakit batoek,
sakit perempoean, sakit kenijing, sakit toelang2, pinggang, peroet
5

sesak,

bengkak,

boeang

panas,

kepala poesing, sakit dengkoel

boesoek,

inapas berbaoe

darah,

air

dan bisozi, airnja diletakan pada tem-

pat jang sakit sebentaran sadja tentse lantas semboch begitoe djoega
amat perloe bagi orang jang selaloe soeka naik kereta mesin soepaja
djangan meroesakan sjanwat, dan pedih-pedih hati, atawa keketegan hati.
Dan amat bergoena boeat perempoean jang abis beranak, lebih-lebih boeat
perempoean jang koerang deres keloear darah, dan perempoean jang badannja koeroes, lebih djoega boeat mengilangkan kwaja, sakit megjen seri
awan. Atoeran minoemnja obat ini 3 kali sehari pagi, siang dan sore, setab
meskipoen lebih dimiavem tiada' djadi apa malah menambah kesehatan banjak, kalau diminoem sedikit tentoe tiada bergoena. Djoega ini
bikin tjahja moeka irang. Obat datang dari negeri Arab terbikin dari
barang-barang soetji tiada nadjis. Ini obat mandjoer sekali boeat orang
perempoean jang kepengin lekas dapat anak boleh boeat obat manis
Ada ma'djoem PARZIE baroe
keiijak: dan jang koerang air soesoe.

f 5.— ada djoega jang f 10.— f 15.— f 17.50

Lena

dateng: Apa

Djoega sedia minjak ZAL-ZAL obat gosok jang amat moestadjab harga
10 gram f 0.59 dan 15 naa
BAT AMBARI
Apakah itoe? Ja'ni obat sakit bawasir (ambai) jang paling moedjarab
sekali,

kalau

siapa

soeka

orang

alloh beloem

insja

1 senduk,.

djam

saben

min sem

lantas itoe penjakit
simpe habis satoe bvtol, jang soedah-soedah
tE1.90
&z
Harga
Toehan.
pertoeloengan
dengen
hilang
Obat aneh dan adjaib, seroepa minjak gosok RADJA MOEDA barang

pelesir naik kapal oedara lama moentahnja

ini obat harga 1 botol. .....i 5.Boeat perempoean kalau keloear sakit, kalau
dan

sakit

tidak

keloear

bin

minoem

baik.

Boleh

SAID

boleh pake

“N
ini"obat, lantas

dapat

beli pada:

Pandjoenan—Cheribon,
Ingat lihat tjapnja.

ATAMIMI
ABOED
Harga 1 botol f 1.50

No. 169

pertanjaan.

njelidiki daan
acbhirnja

memperladjari

beliau

Islam

mendjadi

agama,

andjoeran

bahwa

jakin

persatoean
jang

dalam2.
agama

dalam

ditjontohkan

oleh Nabi Besar Moeharamad caw.,
ja'ni tjontoh dari pada Rasoel rasoel

jang soedah laloe sebeloemnja, Agama
tetap pada pokoknja, fjoema ranting

ranting jang terdapat
Nabi-Nabi jang telah

pada
laloe

adjaran
itoe di

obaknja.

Perobahan jang terdapat dalam adja

R.B.O.

oleh tiap-tiap manoesia jang oleh Allah

kok, pakai kain jang mereka beloem
pernah pakai, perlakoean jang demi

dikaroenia ketinggian deradjat dan ke
tiaggian akal. Dan tjontoh tjoatohb itoe

kian inipoen seolah
hinaan.

olah soeatoe peng

dapat dikerdjakan oleh pantja ladra.
Kesemoeanja ini boekan Isin dari
Dalam melakoekan penjelidikan itoe pada kekelirsuean besar dalam kala

moerid,

horloge itoe ada

sia, berpoetarnja

djaroem jang mende

ngan

Osmmat

Islam

di Indonesia ini,

disitoe ada orang Tionghoa. Di tiap
tiap kampoeng terpentjil satoe doea
orang Tionghoa jaug di sekelilingaja
terdiri kaoem Moeslimin, ssenggoeh
sajang orang jang satoe doea itoeti

tik mendjadi mepuut hingga mendja“di djam, Ada sebagian manoesis jang
tidak sampai akalnja kesitoe, dan ma dak di dekati dan di adjak memeloek
noesia itoe hingga

kini masih

banjak

di oeloesoeloean doenia Europa, dika

an coemoem

agama

Yaa Dnbisnlittin Llitita

P
Li

oepatjara

oleh Nji HD. dar tari bedaja.
b. Pemboekaan RB O.: perjerahan
oleh Panitya kepada M L, panembrama

dab.

2 Malam, djam 7,30 —12: Rap.

Oemoem.
a Permainan kanak kanak.
b Lerzing,

“AN

c Pertoendjoekan : soembangan Tj
bang: tjabang dan demonstratie pela
djaran tari: anak anak laki laki dar
tjabang Mataram,

kekeliroean itos tidak lain dan tidak
kepertjaja'an gaib, kepertjaja'an itoe boekan, sebab agama ditjampoeri de Harikelli: Djoem'at 18 Nov
1 Pagi-pagi djam 8—1: Rapat Ang
jang terbit dari pada koerang meng ugan kebangsaan dan adat istiadat
gota
keil: membitjarakan Rantjangai
n
akal.
goenaka
Sebagai penoetoepnja #pr. sesalkap Oendang-oendang dari Ki 9, Mangoer
digoenakan dengan berkata di tiap tiap 'ada asep
peroepama'an
Satoe

satoe benda jang diboeat oleh manoe

2

Malam, djam 7.30—11.30: Resepsi.
a. Selamatan finwijling) Pendopo
dengan chotbah
Ki HD., njanjian

do'a dari moerid

(3)

16 — 22 November 1938
di Mataram—Jogjakarts
Hari ke I: Raboe 16 November.

ngan bangsa Tionghoa mereka itoe ke dan chotbah dari ML.
tjoeali soengkan dan tidak dapat pe
c. Pemboekaan Tentoonstelling oleb
rendahan lagi,
NY
laloe melihat Tentoonstel
Tjara jang telah berlakoe sebagai
ing.
moealap itoe sangat menjalahi adjaran
d, Penjerahan pandji pandji Perss
Islam, karena si moealap itoe seolab toean TS. oleh WTS. kepada WL.
olah di didik mendjadi pengemis, pa
e. Tari serimpi.
dabal Islam sangat bentji coemmatnja
Harike Il Kemis. 17 Nov.
meradah tangan, malah diperintahkan
1 Pagipagi djam 8—l,Rapat
memberi,
Anggota ke I: pengesahan mandat,
B:loew lagi si moealap tadi dilakoe menetapkan agenda, veralag, pertanj:
kan sebagai badoet, moesti pakai song

oleb spr., dikatakan

Idi

Persatcean Taman—Siswa

babi lagi,

ran Islam inilah jang mentjotjoki peri
kemanoesiaan jang dapat dipikirkav

toean Lim Kie Chie tahoe kesadaran
tiap tiap manoesia tertoetoep dengan

PROGRAMMA

ra'jat dengan

Ll

makan

mpatan, saudara jang pertama itue
Spr akoei banjak orang Tionghoa
Weogosteritaa tentang kepeniingan jang soedah memeloek Islam disini, ta
manoesia beragama dan kepotingan pi ueradjatnja orang itoe sangat: diren
agama. Saudara jang kedoea azis dahkan, sebab dikatakan mosalap.
PIT (Partij Islam Tionghoa).
Padahal moealap berarti orang tawaKesimpoelan pidato toean Liam Kie nan,
Chie, beliau memboektikan, dahoeloe
Boekti kerendaban deradjat mereka
beliau beragama B :edha, laloe Nasrani itoe, hidoepnja terasing. Dalam perga
kini beragama Islam,
oelan dikalangan orang ladonesier di
Sebibnja kata belisu setelah ia me anggap sebagai pengemis, di lingkoe

antara

Nek Oh LEAN

Tocan toean Liem Kie Crie dan
Makdo dalam rapat ini mendapat ke

perboeboengan
partij.

1.

akbar,

boa hendak menganoet agama Islam.
karena kalau soedah masoek Islam lan
tas orang Tionghos itoe dilarang tjam
poer dengan bangsanja. Alasan laraagan itoe sangat tipis, hanja dikoeatiri

.

rapat, ini kali sengadja kita akan
ambil dan oendjoek sarinja itoe rapat

Un

slag sebagai biasa keadaan dalam rapat

basa Ketaatan"

tetapi oleh karena waktoe habis, ma
ka hingga
disitoe rapat ditoetoep
Kemoedian
Pengoeroes Passendan
djoekan satoe semangat hidoep dalam kita ini mendjaoehi agama Islam,
sama sama .menoedjoe ke Padalarang
Critiek jang
dilahirkan oleh sdr. oentoek kepsrloean perkoempoelannja
persaudaraan Islam, menjamboet doea
saudaranja bangsa Tionghoa tosan toe Mak Go memang tepat pada tempat- disana.
oja.
an Liem Kie Cbie dan Mak Go.
Bermanfaatlah kiranja pertemoean
at
ver Beliau berkata bagaimana orang Tiong jang demikian roepa, bagi merapatkan
Ini kali kita melaini raemboe

sarkoro,
2 Malam,

djam

7 30—12:

Rapa'

Anggota ke Ill meneroeskan pemb
tjaraan tentang rantjangan oendangoendang,

memoelaikan

membitjara

Tanjakanlah

pada

toko-toko

jabang

dan

,Pertanjaan Osmoem",

djam

2 Malam,

7,30--12: Rapat

Osmoem,
a. Permainan kanak kanak,
b. Pelantikan M,L. baharoe dengan
chotbah dari Ketoeanja,
c, Pertoendjoekan dari "jabang2 dan

Tjabang tj

»Orde oefening nasional" dari Tjb Ma
caram.

Harike 1V:Saptoe.19 Nov.
pidato
1 Pagi pagi, djim 8—lI: Rapat

pin Cemoem",
Hari ke Vil Selasa, 22 Nov.

Allah jang moerni ja'ni Islam

kan

bang.

oesoel

oesoel

dari

BE

d, Penoetoepan RBO.

oleh

, Pemim

Hingga sekian kesimpoelan
takan horloge itoe barang gaib.
kedoea oetoesan dari Party Islam Ti Anggota ke IV: meneroeskaa pemwb
Il. Pagi2, djam 8: Bertamasja
Ssbaliknja keadaan gaib jang terda onghoa itoe, pidato itoe di samboet
tjaraan tentang oesoel oesoel dari Tj: (excursie).
pat dalam adjaran Agawa-memperija oleh beberapa sdr kita poela.
bang tjabang,
2. Malam, djam 7 30 hingga pagi
jai Malaikat ada dan hari Kiamat
Samboetan deri pada beberapa adr,
2. Pagi-pagi, djam 11 — I, Rapat pagi djam 6, Pertemoean(reunie)
akan datang, disangkalnja,
kita terhadap kedoea sdr. Liem Kie Wanita Taman Siswa,
Keloearga dengan pidato pidato
Keadaan marjarakat mengadjarkan Chie
dan Mak Go itoe, kita jakin
3.
Malam,
djam
7.30
—
1,
Pertoenkekeloear
dan memboektikan kalau di tiap tiap akan
mendjadi tambahan poela ke djoekan Wajang Orang, soembangan pertoendjgaan sampai djam 8,30 laloe
oekan , Wajang Koelit",
jai
tahan
pemerin
negeri ada mempoen
dcea adr.itoe oentoek mendjalankan
Tun Gj sam
jang menoeroet tjara atoeran atoeran- propagandanja menjiarkan sgama Al dari : , Krida Bekea Wirama“ dengan
lakon
selengkapnja:
Babad
aias
BERITA TJILATJAP
nja, tak dapat tiada dalam doenia ini lah jg di wadjibkan kepada tiap tiap
Amarta".
ada sosatoe hoekoem jang terpenting, oemmat Islam.
E.M. B, melebarkan sajapnja,
Hari
ke
V:,
Achad,
20
jang boekan lain dari pada Agama.
Djam satoe liwat rapat akbar itoe November,
Perbandingan dalam keterangan di ditoetoep dengan seroean takbir.
Pembantoe menoelis:
l. Pagi pagi, djam 8 — I: Rapat

INDONESIA

Anggota dari W.T,8, (kaoem
liboer: excursie merdeka,

laki laki

brigadier bangsa Eropab, dan separoh
2. Malam, djam 7,30 — 12, Rapat
dari jang hadir dalam roemah itoe Oemoem W.T.S,
ialah militer. Jang ditahan polisi ada
a. Permainan kanak kanak.
70 orang. Antaranja militer bangsa
b. Lezing, so'al Keperempoeanan.
'Pendjoedian dalam roemsh militer Eropab, pendcedoek Eropah, dengan
0. Pertoendjoekan dari Tjabang tja
20orang
ditahan p o- 4 orang isteri militer, (Aneta).
bang dan demonstrasi peladjaran tari
—
—
lisi,
anak anak peremposan dari tjabang
Mataram.
Jaarmarkt Soerabaja
Di Bandoeng recherche telah meng
gerebek roemah pendjoedian dikam
Diboeka
opisil, Hari ke VI: Senin, 21 November,
poeng Tjibangkong dekat kampement
Pada malam Saptoe jbl ini Jaar1. Pagi pagi, djam 8—1, Rapat ang
artillerie ketika hari Sabtoe malam. markt Soerabaja diboeka
dengan opi- gota ke V: meneroeskan pembitjara
Jang empoenja roemah tadi jalah sil oleh burgemeester sebagai
voorzit an tentang oesoel oesoel dari Tjabang

Kitab

dan Agent-Agent

(God en Zijne Schepselen 4 F 0.25)

Berhoeboeng
dengan
pengloeasan
Elccetr. Mij B:njoemas, maka sekarang
soedah bisa ditentoekan, bahwa moelai
October ini, Maos dan Kesoegihan
akan

mendapat

penerangan

listrik,

'Ditempat2
seperti: Kroja,
pioeh dan jang berdekatan,

Seempaling

|

Korban tempe

bongkrek

Di doekoeh Pasargoenoeng dan Ba
njoepanas termasoek desa Segaralangoe dekat Halte Tjipari telah terda

pat korban2
tempe

djiwa

bongkrek,

12 orang

telah

lantaran

makan

memakan

tempe

bongkrek, setelah mereka berasa sakit
laloe rapport pada BB.

Wedana Sidoardjo jg mendapat rap

port ini, laloe minta pertolongan Duk
ter di Madjenang,
Orangorang
itoe
laloe dapat soentik,
tetapi roeparja
soedah

kasep,

mereka

telah sama

dan

2 hari

kemoedian

meninggal doenia.

Kedjadian ini pada mivggoe jang
paling achir dari boelan Sept 1938.
Garden Party Hoo Hap
Sekian oentoek
Wu Chang, maka

memperingati hari
H»0 Hap di Tjila

tjop m-elai hari 8 sampai 10 October
ini, akan mevgadakan Garden Party
dengan mdngambil tempat diroemah

perbimpoenannja sendiri.
Lebih

djaeeh

dikabarkan,

babwa

pendapatan dari ini Garden Party 100
pCt. oentoek amal Tiongkok.
Pemisahan

-Hospitaal

Dalam boelan October ini, hospitaal

achir pada permoelaan tahoen moeka disini dipisahkan (dibagi doea) jaitoe
ini akan mendapat djoega penerangan,: oentoek C viel hospitaal dan Militair
Fabrieknja di Ketengger (Poerwo- Hospitaal. Perpisahan ini didoega akan
kerto) soedah

bisa didjalankan

fabriek jang di Tjilatjap bisa

reserve, djika sewaktoe-waktoe
tengger berhalangan,

sedang

diboeat
di Ke-

dilakoekan pada pertengahan Oct.'38.
B:rhoeboeng
dengar. ini maka ini
waktoe disini telah dikerdjakan seorang

Ass, Apotheker.

aga

:

