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:
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HARGA LANGGANAN:
nesia
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WI:
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djam 4.30 sore 2620 WI.

1810

dan

WI.

4968 WI.

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum.
Tarief Advertentie, keterangan kepada

DI MORKA

dibajar boelanan, Tg berhenti
haroes diachir kwartaal.

Administratie.

-

NAN
Moga

sagur

PENTIN G

meat

Mochiaho

| Salah seorang pembantoe kkita ail
awa Timoer menjampaik:
seperti berikoet:

terampas

Kemal

ag

—.

ANE,

ter 1 r pas

“Iungkong
: Pendoedoek
edji (Djember). Dak
jak lagi seperti tempat? Kandam, , Ngoro, Modjowarno dsb-nja.

Sekian berita!
Disini soenggoeh pada tatendra.
ika
kita menjampaikan oetjapan

Djepang

Hankow meninggalkan kota

dari soengai
Yangtze, kemarin
soedah berhasil merampas Shihwaiyao didekat Tayeh, akan tetapi
ketika
pada
malamnja
pihak
Tionghoa
membalas menjerang,

gt
“

Pihak Tionghoa

akan

Be

alba diri.
Hankow, 17 Oct. (Reuter) : Didalam bers-Conferentie jg telah
diadakan hari ini seorang djoeroe-bitjara militer Tionghoa menerang

maka

kan, bahwa pasoekan-pasoekan Tionghoa jg bersatoe di pegoenoengan
pegoenoengan sebelah Barat Poklow jang akan
memberi
poekoelan
selamat pada direksi Aniem fsing- hebat kepada pihak Djepang,
kini soedah. bergerak
rah
Barat
tan dari Algemeen Nederlandsch- menoedjoe ke Canton. Selandjoetnja ditegaskan poela olek nja, bahwa
dische Electriciteits Maatschappij) pihak Tionghoa itoe akan mempertahankan diri dibarisi
defensi jg
. jang telah berhasil dalam oesahanja koeat jang letaknja antara Tsengchen dan Sheklung,
aerah Tayu
|
itoe. Dari gelap didjadikan terang, dan dipegoenoengan- pegoenoengan Lowen sebelah TTimoer dari djalaGp

. lah hasilnja.
Tjoema sadja, disamping Dewan

lamat

boeat adres

Aniem,

nan kereta-api Canton—Kowloon, dimana
nja dari sini
Dengan

kita

pihak Djepang R0 km djaoeh

lebih tegas djoeroe-bitjara terseboet menerangkan tentang

kereta

api sebelah

Pihak

itoe

selatan

waktoe

tjoema

oek

bedntir

tinggal idin dari jang Dar:

mempoenjai

sendiri

sedikit oeang

:

1e1
Teian

elctiidibgtr

itoe, dan....

tidak

jang telah ditelannja

:

Lungkong

terampas

ye ke

njata

oleh Djepang.

sa'at

Barat

terdjadi

terampas

kembali

diwartakan,

bah-

wa tadi malam pihak Tionghoa soe
dah berhasil merampas kembali kota Tangchiaho,

sebelah

Barat Laoet

Wushengkwan
didjalanan
kereta
api Pinghan sebelah Oetara kota
Hankow didekat perbatasan antara
Hupeh dan Honan.
Banjak

oentoek- mendjaga Cah memperlin-

doengi Canton.
Kota

pada

disebelah

hebat.

Tangchiaho

"ab

15 mil

pendoedoek
Hankow
ninggalkan Hankow

Poen

diwartakan,

bahwa

me“ba-

njaklah pendoedoek2 Hankow me

ninggalkan kota Hankow,
hanja:
— mereka sadja jang perloe centoek

: “memperlindoengi

haroes

Canton ini mempoenjai ,,/Ma-

ginot-linie” dengan radius
mengelilingi kota terseboet.

jang

di- Kanmulan

Selandjoetnja

haroes diberi tanda

. jang

ini

pertempoeran

menep sanggoep oentoek mengada- Idari djalanan
kan Electriciteits-bedrijf sendiri. Dan
| kesanggoepannja ini boekan dimoe- Yutao-Yung mati terboenoeh.
“loet belaka akan tetapi hitam dil
Shanghai, 17 Oct. (Transocean) :
:
“atas poetih, zwart op wit, kata BeYutao-Yung, seorang jang terkenal jang mendjadi saKavit seboeah
“landa jaitoe beroepa gedocumensoerat kabar dan jang mendjadi direktoer
Agentschap — perkabaran
teerd verzoekschrift (soerat rekes
»United-press of China” jang pro Djepang tadi pagi soedah mati ter| jang disertai
dengan keterangan
'boenoeh didalam Hotel jang dikepalai oleh seorang Djepang didistrict
setjoekoepnja) kepada jang berwasehingga kepalanja terpisah dari badannja. Adapoen sebabdjib. Poen angka-angka jang me- Shanghai,
sebabnja jang menimboelkan pemboenoehan ini dan poen orang-orang
rangkan, bahwa bedrijf terseboet
tidak akan mendatangkan roegi a- jang melakoekan pemboenoehan ini hingga kini beloem diketahoei.

asing

ada

kota Tehan soedah bergerak-madjoe

Hankow, kini soed ah 40 k.m.
dan Changsha dan 80 k.m.
kereta api antara Canton—Hankow.
f

napa

Djepang

soedah

kearah kota terseboet sambil menjoesoer djalanan, sehingga pada

'Regentschap Bangkalan dan Soe- djaoehnja dari djalanan antara Hankow

“kan tetapi oentoeng bagi kas respenaahap disadjikan. Pendek ka-|
ta: kompleet dalam segala-galanja,

ini soedah dapat

kota terseboet kembali.

Pertempoeran hebat di Kanmulan.
Sementara itoe diwartakan djoega,
bahwa dimedan peperangan djalanan
kereta-api Kiukiang—Nanchang pihak Tionghoa mempertahankan diri
dengan sekoeat-tenaganja disebelah
Timoer kota Tehan didekat Kwanyinchiao, sesoedahnja pegoenoengan
Cameel djatoeh.

menjampaikan tjelaan kepa-) keadaan disoengai Yangtze pada saat ini dan membentangkan djoega,
da sikap jang berwadjib dalam soal bahwa kapal-kapal perang Djepang jang ada disoengai Yangtze itoe,
Ba
jang berta- kini soedah berdiam disoeatoe tempat jang letaknja koerang lebih 72
dengan peroesahaan lestrik itoe. mil dari Hankow, sedangkan colonne Djepang jang pada ketika itoe
"Bagaimana doedoeknja perkara ? hendak memoetoeskan perhoeboengan? djalanan dan perhoeboengan?
djalanan

mereka

merampas

tinggal

kota

Hankow,

dikota tsb. Ada-

poen orang-orang jang lain-lainnja soedah bertolak menoedjoe
kedaerah Szechuan dan kedaerah
Hunan.

nn menn——no—
RINGKAS

Ataturk

Reuter

dari

gering

keras

Ankara

(iboe

kota Turki) 17 Oct. mengabarkan, bahwa ma'loemat opisil
dari pemerentah Turki mengoemoemkan geringnja president
diktator Kemal Ataturk jang
keras. Jang amat keras ialah
gering hatinja (leverkwaal).
Kemoedian dari pada itoe ma
ka ma'loemat opisil mengata-

kan, bahwa hari itoe geringnja

telah agak berkoerang poela
Partai Pemerentah Belgi
menang
Transocean dari Brussel 17
Oct. mengabarkan, bahwa hari
Minggoe jl. telah diadakan pemilihan
gemeente
seloeroeh
Belgi dengan kemenangan baik
dari partai? pemerentah. Oleh
karena itoe bolehlah dipandang
bahwa rakjat setoedjoe dengan
politik premier Belgi selama
dalam waktoe krisis di Eropah
jang baroe baroe ini.
161 serdadoe loeka sampai di
:
— Napeis
Menoeroet
penjiaran Trans
ocean dari Napels 17 October di
sana telah sampai sedjoemlah
161 orang serdadoe Itali jang
mendapat loeka di Spanjol, Me
reka itoe dibawa oleh kapal
roemah sakit “Gradisca” dari
Spanjol, dan mendapat samboetan gembira dari pendoedoek.
Jahoedi

Amerika
aman !

di Itali

Sepandjang Reuter dari Rome 17 Oct. ambassadeur Amerika
jang ada di Rome telah
menerima djawab dari pemerintah
Itali berhoeboeng dengan nota Washington, jang

.menanjakan

apakah

kiranja

“bangsa Jahoedi Amerika jang
ada di Itali akan dikenakan
hoekoem jang membentji bangsa Semiet.
Kabarnja djawab itoe berboenji:
,,Bangsa Jahoedi tsb.
keadaannja amat aman dalam
waktoe sekarang".

Shanghai, 17 Oct. (TransShihwaiyao terampas oleh
Ocean): .
C. N. A. menghentikan dienst?nja
Djepang
Diwartakan, bahwa pasoekan2
berikan pada Aniem, Game
Mr
Tokio,17 Oct. (Domeij:
Djepang dengan definitief sekakelir!
Pada tanggal 21 Oktober 1938 ke
Berita-berita dari medan peperarang soedah mengoecasai
seloelak C.N.A.akan menghentikan dienst
ngan
.
menjatakan,
bahwa
tentara
- Sikap College van Gedeputeerden
roeh kota Waichow jang letaknja
Djepang, sambil bekerdja bersama- dienstnja, sedangkan soerat soerat hingga segenap perdjalanan laloedari Provinciale Raad Djawa Timoer
kira2 dipertengahan djalanan ansama dengan tentara laoetan, telah kabar Tionghoa jang tetap masih lintas didaerah tsb, terhenti.
“dalam soal ini soenggoeh pintjang |
tara Hongkong
dan
Canton.
berhasil merampas Shihwaiyao, di berdiri akan mengeloearkan Kn
Pada ketika itoe datanglah rapdan haroes ditjela sekeras2nja. SeDjoega
Lungkong,
kira2 6 mil
tepi Selatan dari soengai Yangtze. setengah lembar sadja.
port jang menjatakan, bahwa kapal?
Ga,
pengawas dan pelindoeng dadari djalanan kereta api HongPlaatselijk Dagblad ',,Daily 'TaSebagaimana diwartakan djoega,
Djepang telah jmelaloe-lintasi pan“ri keoeangan
regentschappen
ia
kong—Canton, soedah terampas
kungpao“ jang ternama itoe moelai
kota
Shihweiyao
itoe
adalah
seboeah
haroes
berdiri dibelakang regent-t
oleh pihak Djepang, hanja djala- pelaboehan oentoek mengirimkan hari ini menghentikan poeblikasinja tai jang letaknja kira-kira 20 km.
djaoehnja
dari Canton
didekat
ten Bangkalan
dan Soemenep
nan kereta api terseboet beloem
dan
kini soedah dipindahkan ke
moeloet soengai Parel,
- dalam “oesahanja
goena memperdjatoeh
kedalam — genggaman besi-besi dari daerah Tayeh.
Pada malamnja pihak Tionghoa Chungking.
| kaja kasnja.
Djepang.
Anu
Stoombarkas?
telah menjelidiki
soedah membalas menjerang, akan
|
Karena sebagai edrijf jang mem
Gengan soenggoeh? pantai terseboet
tetapi segala serangan2 dari pihak
Beberapa
wat? terbang DjeMemorandum kepada keradja|
poenjai monopoli
electriciteitsoentoek mentjari tempat bagi menTionghoa ini dapat terpoekoel oleh
pang diatas Hankow.
an? asing
- bedrijf.itoe akan mendjadi soemberdaratkan pasoekan? Djepang. HingDjepang lagi.
Hankow, 17 Oct. (Trans-Ocean
):
Tokio, 17 Oct. (Domei), Dari ga .kini stoombarkas? ini beloem
penghasilan bagi regentschap jang
Selandjoetnja diwartakan, bahwa
Beberapa pesawat2 terbang Dje- pasoekan? Djepang jang pada ketiShanghai terdengarlah berita, bah mendapat seboeah tempat oentoek
bersangkoetan. Daripada diberikan
wa seorang djoeroe bitjara Am- mendaratkan
“pada oesaha. partikelir toch lebih pang kemarin soedah moentjoel di- ka itoe melakoekan serangan? kepa
pasoekan? terseboet,
atas kota Hankow lagi, akan teta- da kota terseboet terdiri atas 1000
bassade Djepang disana telah me oleh karena pertahanan dari pihak
baik diberikan pada Te
pi mereka ini tidak melakoekan se- orang. Kini pihak Djepang soedah
ngeloearkan memorandum jang di Tionghoa pada
'boekan?
ketika terlampau
rangan2nja. Meriam Tionghoa jang berdiam disoeatoe tempat jang letoedjoekan
kepada keradjaan2 amat koeatnja.
asing, dalam mana diminta de— Ini tidak Ba
masih ada last spesial dipergoenakan oentoek me- taknja koerang- lebih 75 mil dari
Sedangkan
pertempoeran hebat
ngan sangat, soepaja kapal keraalasan oentoek lebih mentjela sikap nembaki pesawat-pesawat terbang, Hankow.
pada sa'at itoe djoega soedah medjaan2 terseboet jang berlajar di dipantai sebelah selatan dari Kwanjang berwadjib terseboet!
amati
Ingeloearkan beberapa tembakan2- Pihak Tionghoa menga
soengai
Yangtze menoedjoe ke tung masih terces-meneroes dilankapal2 perang Djepang
"
pada waktoe itoe
Di Pamekasan
(Madoera), Pro- nja, akan tetapi tidak ada seboeah
Hankow itoe diberi tanda dengan djoetkan, maka
Dengan lebih landjoet diwartakan,
djoega pertempoeran jang dilakoevinsi mempoenjai bedrijf waterlei- pesawat-pesawat terbang Djepangnjata.
Djoeroe bitjara terseboet me- kan dipantai sebelah Timoer dekat
ding dan lestrik. Jang pertama se- poen jang djatoeh oleh tembakan bahwa segenap batterij' jang ada
dipantai kepoenjaan pihak Tionghoa
laloe roegi (ma'loem, tarief tinggi, terseboet.
ngambil beberapa
tjorrto-tjonto, Swatow kian hari kian bertambah
jang letaknja antara Huangshihbagaimanakah Socony dan tenta- koerang kekoeatannja.
tjaranja menagih tidak soepel dan
di Canton dtner kang dan Ngochen soedah menga- | ra laoetan Inggeris disana soedahsoeka main paksa alias verplichte .Maginot-linie,,
kosatkan
Dipelaboehan Swatow telah mamat-amati betoel-hetoel kepada kamemberi tanda njata kepada kaaansluiting) dan jang kedoea selasoek
tiga boeah kapal-perang Ing
pal-kapal
perang
Djepang,
djika
se
pal-kapal perangnja.
2 oentoeng.
Tokio, 17 Oct. (Domei):
geris oentoek memperlindoengi ham
waktoe-waktoe
kapal-kapal
ini
meHasil penjerbocan pasoekan2 Dje
Dalam pada itoe ia menegaskan ba-hamba keradjaan Inggeris disana
menoedjoe
Bedrijf waterleiding jang doliaton pang di Tiongkok-Selatan itoe ia- landjoetkan pelaj ana
djoega, bahwa di soengai Yangtze
ke
Hankow.
roegi itoe ditawarkan oleh Pro- lah disebabkan, oleh karena mereka
Kapal-kapal perang ini dengan te
itoe ada koerang lebih 1000 tamvinsi kepada regentschap Pameka- itoe dengan tjepat sekali melakoenang
berdiam
ditempat terseboet
Bala- bantoean dari pihak
bang tambang jang telah roesak
|. san, soepaja diover, sedang bedrijf kan serangan2nja.
dan
mengamat2ti
pertempoeran jg
Tionghoa
akan tetapi oentoek berlajar de— lestrik jang selaloe mendatangkan
Selain daripada itoe diwartakan
Adapoen sebab2 jang tersangkoet
ngan menjoesoer soengai ini ha- terdjadi di Kwantung-Selatan.
keoentoengan diberikan pada Aniem. pacet djoega terhadap penjerboean djoega, bahwa pihak Tionghoa soe
roes berhati-hati, oleh karena pi
dah mengirimkan pasoekan2nja jang
(Lihat samboengan di pagina 3).
pihak
Djepang
di
Tiongkok-Selatan
hak
Tionghoa jang ada ditepi-tepi
Inikah jang diseboetkan politikkoeat dipegoenoengan sebelah Tiitoe
ialah,
oleh
karena
beloem
sesoengai
tsb.
masih
teroes
menekemakmoeran ? Lebih
menjoekai
“
moer dari Tungshan, agar soepaja
roes mengeloearkan tembakannja.
sebagian banjak dari keoentoengan lang berapa lamanja pasoekan? Ti mereka ini memperlindoengi djalaonghoa
jang
ada
di
Canton
pada
djika sewaktoe waktoe pihak Timengalir kenegeri loearan daripada
nan dan djalanan kereta-api sebeonghoa ini mengetahoei seboeah
|
masoek dalam kas regentschap atau ketika itoe telah dikirimkan keme
FONDS KEMATIAN
dan peperangan Hankow, sehingga lah Selatan Hankow, demikianlah
kapal perang Djepang disitoe,
4 Provinsi ?
kata
djoeroe-bitjara
dengan
lebih
pertahanan diprovincie
Kwantung
Abonne's lamanja paling sediBombardement dari pihak Djepang
kit6 boelan, djika meninggal,
- Kita soenggoeh tidak mengarti, itoe diserahkan kepada pasoekan2 landjoet.
asal tidak menoenggak, dapat
“apa goena diadakan welvaartsplan|P rovinciaal dan pasoekan? milisi:
Shihwaiyao terampas kembali
Hankow, 17 Oct (CNA.) :Kema
Lebih landjoet diwartakan, bahuitkeering
f 25.— (doea -poedab, nja, djika pemerentah membiarDemikianlah, menoeroet oedjar rin doeloe koerang lebih 70 pesawat2
loeh lima roepiah).
TN | kan kekajaan jang diperoleh disini wa kini dengan setjepat-tjepat ten
communigue
dari pihak Tiong- terbang Djepang soedah menghoe'tara-tentara dari provincie Kwanmetigalir kenegeri loearan!
hoa, diwartakan, bahwa pasoekan djani bom dibeberapa kota kota dan
tung itoe telah mengembalikan diri
pasoekan Djepang ditepi Selatan desa desa didaerah Kwantung, sedari medan peperangan Hankow
M.T,

oentoek

hannja:

keperloean
ditolak

itoe. Kesoeda-

dan

concessie

di

|

2

katoen Inggeris

'Toean Ritman Moofdredacteur Bat.

Pertemoean

Amal

Minangkabau.

Nieuwsblad

Perlopkeloearnegeri.

Toean J.H. Ritman, hoofdred. sk.

Bataviaasch Nieuwsblad moelai hari

'IRebo besok mendapat perlop dan
berangkat ke Eropah. Sebagai gantinja boeat

Oleh: R,M. Soemitro Djojohadi koesoemo

— 9 —

k kepada

dewasa “3

india, Egyte

.

sangat penting

|rajan sedikit tentang keada
dan pernah mendjadi 1
aonSeajak
Plan merosotnja
Mo BS
“ Wahoen itoelah diam

akan diberikan peladjaran Dagblad'bedrijf dan Journalistiek oleh toean

rasanja djika kita memboeat oe-

industrie Inggeris

poesat

an Lancashire,

Goenia jang paling besar,

didalam
industrie besar
ini dari
(sedjakth. 1929selama sebagian
1937.

gap tahoen jang paling bermanfaat, sedjak ta-

—. hoen '30: paberik-paberi t pekerd, aannja bertambah banjak, djoemlah
— kaoem boeroehnja bertambah , dan oemoemnja hasil financieel mendjadi lebih baik.
. Tetapi barangsiap

PAR

Ma.
Pee
'a, bahwa perbaikan

3
:
itoe akan berlakoe

lama, ia merasa ketjewa. Bahkan didalam achir tahoen 1937 nampak
ada laroetnja didalam industrie itoe, kelaroetan mana teroes berlakoe
selama tahoen 1938 ini.
. Sebeloem kita meneroeskan

oeraian

djika kita menjelidiki peroesahaan,

agaknja

ini, bergoena poela

tentang

ekonomi

dan organisasi

e-industrie katoen Inggeris itoe,
jang mendjadidi toelang-sendinja industri
kita semoela dengan lebih
oeraian
an
teroesk
kita
nanti
h
agar dapa'la

Hidoep-matinja industrie di Lancashire adalah tergantoeng kepada
export, artinja ia dapat berdiri te-

sebahagian ketjil sadja jang diki-||
rimkan keloear negeri, sebahagian
besar dipergoenakan sendiri dalam|

pertenoenan2 Inggeris.

Djadi teranglah, bahwa kalau ma|

djoe oeroesan pertenoenan (weverij)
maka madjoe poela peroesahaan2
spinnerij, karena spinnerij-spinrerij
didalam pertencenan.itoe.

Di Ingg

erissaan,
memang
soedah mendjadi kebia
bahwa tjabang” Toean

ngannja, artinja tidak begitoe rapat

bergantoengan satoe sama lain. Jang

sekali sadja).
,

——-0—

Poetoesan Djoestisi Betawi
Dari siaran Aneta kita dapat mesidang

bahwa

moeatkan,

djoestisi

Betawi telah mendjatoehkan hoekoeman 6 b'.»endjara kepada t. Raden Joenoes Na
jang bekas|
mendjadi
hoeboeng

djaksa di Tjiandjoer, berdengan penggelapan.

R.M.

Soemitro

Djojohadi-

koesoemo.

kain kain ini laloe memperniagakan
sendiri, teroetama sekali ke pasar2
export
dan sebahagian ketjil ke
pasar didalam negeri itoe sendiri.
Melihat kepada sifat individuali-

(keras ke
demikian itoe djaoeh bedanja dengan teit atau perseorangan
pala” kata orang sekarang)
itoe
keadaan di Djepang.
:
memegang
Disana segala-galanja itoe merce- dan sifat koekoehnja
pakan kombinasi, dimana misalnja 'adat kolot dari orang-orang Ingge

spinnerij dan weverij tergaboeng di rig, maka keadaan organisasi seroe

bebas.

“-

weverij (pada oemoemnja terhitoeng spinners minta harga baik, karena
tjabang oesaha jang berkaitan) ma mereka itoe melever benang kepada

Perajaan Ihtifal
Di,AlIanah” Mr. C.
Pada hari Minggoe tg 16 Oct. '38
madrasah
,,Al Ianah“
di Boekit
Doeri Poeteran Mr. C. telah menga
dakan perajaan ihtifal dengan dapat koendjoengan memoeaskan.
Wakil
dari madrasrh2
lainnja,
ialah Al Chairijah, Al Hidajah, Al
Moeawanah, dan Oenwanoel Ihsan
N,. O. kring Boekit Doeri mengirimkan wakilnja djoega.
Sesoedah diambil gambarnja, maka
perajaan pada djam 8.30 pagi
diboeka
oleh t, Rameli, goeroe

kepala madrasah tsb.
Pembatjaan Al @ur'an,

orang

moerid

oleh

se-

bernama Hamdani.

djam-11,30

an kita bersama tas terhalang oleh
karenanja.
Moedah?an

PAan sae

aja

dapat

makloemat

perhatian

Ne

ini men-

hendaknja.

:

Wassalam

.

a/n Dagelijks Comite
A.

Ganda

Amihardja

Penoelis.
Te

—

(

.—

dengan gratis mendapat pengobatan
dan obat.

. Toekang tjopet jang sial
Pengoeroes Comite Penjamboetan
Pada hari Senin jang baroe laloe
Propagandisten ,,Persatoean Islam
di
Pasar-Senen soedah timboel keri
Tionghoa” di Djakarta minta dimoe

Sepekan sekali diadakan

Persatoean

Islam Tiong

hoa” di Djakarta.

dan

ada djoega

jang

mendapat dengan pertjoema.
Soenggoeh perhatian pada keseha
tan rakjat.ada
dan boleh dipoedji.
Tetapi ....

sekarang?

landja di Pasar-Senen dengan seko-

njong-konjong
bahwa

terasalah

kantong-badjoenja

olehnja,
soedah

3. Pembajaran ditetapkan, sehing
ga berat oentoek mereka jang tidak

Assalamoe'alaikoem w.wW.
diraba oleh toekang-tjopet. Dengan mampoe.
4. Obat pendjagaan
. Oleh karena sampai ini hari di segera tangan toekang-tjopet terse

sama

sekali

beloem boet ditangkap oleh Siman
sehing tidak diberikan, sedang doeloe dimengembalikan lijst derma, padahal ga hampir2 tertimboel perkelahian adakan di Wijkmeester, keloerahan,
rapat Comite jang terachir telah hebat
antara
Siman
dan toe kantor douane apalagi di sekolah2
oentoek kesehatan moerid-moerid.
memoetoegkan, bahwa semoea lijst kang-tjopet itoe tadi.
Dengan adanja perobahan
itoe
itoe haroes dikembalikan kepada|
Sebeloem toekang-tjopet ini diba
jg
rakjat
seoemoemnja
merasa
heran.
waktoe
dalam
Comite,
wa kekantor polisi, maka terlebih da
Dageliiks
sesingkat-singkatnja
bersama ini|hoeloe ia mendapat ketoepat jang Kepertjajaan kepada dokter makin
kami
mengharap
kepada
toean- masih mentah
dari orang2 jang hari makin koerang. Kesehatan ra'
jat koerang diperhatikan. Sewadjib
toean jang berkepentingan, soedi- 'ada di pasar terseboet.
'
itoe
didjadikan
lah -kiranja dengan segera mengem:
Kemoedian ia diserahkan kepada nja so'al diatas
pembitjaraan dalam R. R. Mr. Corbalikannja kepada Dagelijks Comite polisi.
2
antara tt. masih

orang

birakan

Minangkabau.

Comite

senga-

dja tidak mengoendang orang loea
rari, karena sebagai telah dikatakan,
malam pertemoean ini hanja sekedar

oentoek

mengoemoemkan

mak-

Perhatian

jang hadlir.

Diantara

moe tetamoe,
selainnja
orang Minangkabau, jang

baik

teta

daripada
memper-

lihatkan perhatiannja djoega tampak Toean dr. Cowan dari Inlandsche Zaken, keloearga Regent Mr.
Cornelis dan Raden Ajoe Abdoerrachman.
Programma moesik dan permainan
dipertoendjoekkan
oleh perkoempoelan Awak sama Awak, Per
satoean Minangkabau dan Batang
Arau, berdjalan vlot dan mendapat
perhatian sepenoehnja.

Penoetoepan Post.

besar.

:
Robinhood.
Berhoeboeng
dengan
perhatian
besar dan masih banjak jg beloem
dapat kesempatan menonton, maka
film ,,Robinhood” jang
dipertoendjoekkan di ,,Alhambra” diperpandjang hingga tg 20 Oct 1938.

si Aj ust

Ke Selebes.
Pada hari Rebo tgl. 19 Oct. '38
akan ditoetoep post oedara dengan
knilm ke Soerabaja, Makassar (Selebes dan Maloekoe).
Pengambilan
penghabisan dari soerat-soerat'aang,

hari /Selasa 18 Oct. '38 djam 6 sore,

—
9 se

Koerban

penganiajaan

pendjahat.

Mait seorang perempoean bernama Piah kemarin pagi telah terdapat di tengah sawah jang letaknja
dalam Kali Oengoe, Tjibaroesa. Mait
itoe penoeh dengan loeka-loeka bekas dianiaja.
Tentoe sadja ta' moedah menang
kap siapa pendjahatnja.
Tetapi atas ketjakapan polisidan

marsose, | moedah2an

perkara

ini

dapat dibongkar. Oentoek penjelidikan jang lebih djaoeh mait diasoeng
ke

C.B.Z.

(Rep).
—

Hampir

9

poeloehan
melajang

bus pertolongan hari Selasa 18 Oct.
"38 djam 12.30 malam dan soerat2
biasa pada hari Rebo, tanggal 19
Oktober 38 djam 7 pagi.
Ke Australi.
Padahari Rebo tanggal 19 Oct.
38 akan ditoetoep pos oedara dengan
KNILM ke Soerabaja, Malang, Tjepoe Denpasar (Bali dan Lombok).
Koepang dan Australi.
Pengambilan penghabisan soerat2
aang. dan biasa pada djam 11.30
pagi.
Keroegian

—

djiwa

angin

riboet

rang

di Tangge-

Menoeroet kabaran Aneta, keroe
gian jang disebabkan angin riboet
boekan 150
didaerah Tanggerang
boeah roemah melainkan 300 boeah
roemah jang roesak.

Di setasioen Kemajoran kemarin
hampir terdjadi ketjelakaan jang
ngeri. Kereta api listrik dari Betawi jg tiba
disetasioen Kemajoran
—Oo
pada djam setengah doeabelas, ber
Voro.
hoeboeng dengan koerang hati-hati
Programmainihari.
nja toekang wesel, terlepas dari rel
Dalam programma Voro ini hari
sebab kereta api baroe masoek seantara lain2 dimoeat, bahwa moebagian wesel soedah diangkat.
8 diadakan oeraian peOentoeng, bahwa kereta itoe tidak lai djam
terbalik, sedang didalamnja poeloe- mandangan loear negeri oleh toean
han penoempangnja. Berhoeboeng M. Tabrani.
Oleh karena beliau berhalangan,
dengan kedjadian ini, maka spoorbaan
hingga
malam
terganggoe. maka beliau diwakili oleh salah seorang redacteur Pemandangan.
(Rep.).

SEDANG DITJITAK
»Atoeran Pen adilan
itanah
Agama Islam
@ Djawa dan Madoera
Paiton

nelis dan Krawang.

8

..

(Dalam

PENOELISNJA:
PENERBITNJA:

.

”

HARGANJA:

2

ada jang

agar soepaja penjelesaian pekerdja

Minangkabau

penjoen

Soenggoehpoen masih ada pengoma'loematnja sebagai beri- Iboetan jang disebabkan oleh toe beta
Ba s acat berbeda perakang-tjopet.
1
-| Demikianlah dihari terseboet, Si- toerannja daripada, dahoeloe, ialah: |
1, Polikliniek jang meloeloe (spe
man,
seorang
Indonesia jang ber
.Jang terhormat
tinggal di Gang Lontar 9Batavia- ciaal) tidak ada.
Toean2 anggauta Comite Centrum, ketika ia sedang berbe 4As Waktoenja hanja seboelan se"...

pendoedoek

tikan dan tiap tiap hari Djoem'at
jaitoe hari pasaran di Kedawoeng
diadakan yembagian obat.
Soenggoehpoen
diminta bajaran,
tetapi menoeroet kekoeatannja masing-masing

Persatoean Islam Tionghoa.

koet :

toek fonds oentoek pembantoe dji-

Comite

ka

siang.

sih sangat djarang terdapat disana. 'kaoem wevers itoe.
Kesehatan Rakjat
- Demikianlah maka kita lihat, bah
Djoega organisasi jang mengoeHaroes diperhatikan
roesken afzet (mentjari tempat pen wa didalam masa industrie2 InggePembantoe ,,08n” menoelis:
Gjoealan) semata-mata terlepas da ris itoe mengalami zaman baik dan
Perhatian pemerintah terhadap ke
ri badan-badan jang terseboet itoe. barang barangnja boleh dikata di- sehatan rakjat pada soecatoe tempat,
. Kacem penenoen (wevers) men- pakai orang hampir diseloeroeh A- boleh kita njatakan dari ada dan
djocal hasilnja kepada toko-toko sia dan Amerika Selatan, maka bi tidaknja ,,tempat pengobatan“ (po
dagang jang berdiri sendiri. Kemoe salah ditarik laba jang ,,pantas“ di- likliniek) ditempat tsb.
dian toko2 dagang ini sesoedah dalam bermatjam-matjam tjabang
Tjoba kita lihat, bagaimana kea: daan di Kedawoeng, jang boleh di
memberi tjorak dan warna kepada industrie itoe.
bilang ,,sarang njamoek“. Dahoeloe
di Tjabangboengin (daerah Mr-C.)'
ada poliklienik pertolongan Rakjat

atkan

bagi

0 —

(lihatlah pa itoe tidaklah mengherankan.
Soedah itoe diadakan so'al djaTetapi jang demikian itoe tidak wab oleh doea orang moerid laki,
Djaoeh dipandang dari djoeroesan mengapa, selama bisa berdjalan. perempoean.
Djadi selama bisa didjoeal banjak
Laloe toean Sabekti dari N.
ekonomi).
baik di O. menerangkan tentang pendidikan
Sjahdan, maka di Lancashire soe dan bisa memboeat harga
ka terdjadi bahwa berbagai-bagai pasar-pasar export, maka
pehak dan perangai. Pada penoetoep pera
spinnerij2 digaboengkan, atau beker penghasilpoen bisa meminta harga jaan t. Rameli memberi tahoekan,
dja bersama-sama, tetapi soeatoe|baik poela boeat harga barang-ba bahwa pada tahoen ini ada kemakombinasi antara spinnerij dengan rangnja, dan begitoepoen kaoem djoean. Perajaan ditoetoep pada

Hn
h

pertama

merampok
di Soematera Barat atau Betawi
Diri beheerder Idiberikan oleh pendoedoek Minang- ini mendapat bahaja atau dalam ke
Polonia-Park.
kabau di kota ini. Tidak koerang da sempitan.
Aneta mengabarkan, bahwa ber- ri 7 atau 800 orang hadlir pada
-Pidato-pidato jang diadakan oleh
hoeboeng dengan perampokan atas malam terseboet, jang boleh dikata voorzitster semoeanja dalam bahasa
diri toean van Eymeren, beheerder kan terdiri hampir semata2 dari Minangkabau jg sangat menggemjang ditoedoeh

1 orang

dalam satoe onderneming

Pl

“Langkah

adalah mendapat succes besar, meli
hat perhatian dan bantoean
jang

—-g—

Ani mempoenjai klanten besar besar

nishing (memoetihkan, mengetjap

diberikan)

(Hal demikian tjoema|

sodd Comite Amal Minangkabau ke
.Ipada pendoedoek berasal dari MiApa sebab ?
Seorang
pengail nahgkabau sendiri. Setelah Comite
mendapat kenjataan bahwa pekermendjadi mait.
dan maksoednja
tjoekoep
Doea hari berselang seorang ber djaan
nama Abdoel Gani, telah mengail mendapat sympathie, baroelah nan
ti ia
akan
memboeat
werkproditepi laoet dekat Pasar Ikan. Degramma.
ngan tidak diketahoei sebab - sebab
Maksoed Comite ialah membennja kemaren orang itoe telah mendjadi mait didalam air. (Repi.

sekali

dan memberi tjorak) satoe sama
lain terlaloe renggang perhoeboe-

jang biasanja

Rebo.

—

vitvoer (pengeloearan) pertenoenan
katoen itoe,
:
Dari benang benang katoen hanja

“oesaha (sectie-sectie) dari pada
industrie-spinnerjj, weverij dan fi-

hari

seorang

gak dan dapat poela roboh bersama

—.

Tabrani

Polonia-Park, telah ditahan 7 orang
jang ditoedoeh mengerdjakan perboeatan
terseboet.
Jang
ditahan
preventief 6 orang dan akan dihadapkan depan hakim, sedang jang

Organisasi dari pada industrie

sama uitvoernja, teroetama

djam 7,15

moelai

malam

Nanti

cur-

malam

Nanti
sus.

kita, betapa pesat kemadjoean

dan meskipoen sedikit djoega Amerika- Seoeroesan industrie katoen dan apa-apa jang

:

latan) jang moeda
dari Inggeris, maka

Instituut Journalistiek.:

Pn

ai aka

:

Manchester, September 1938.

“Pada

ialah

Li Mn

Pendahoeloean

sementara waktoe

mr. C.J.J. Versteeg.

Ha

bahasa

Mr.

@

Indonesia)

Notosoesanto,

Griffier

pada ,,Mahkamah Islam Tinggi
M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C.

175 sen seboeah, terhitoeng ong-

kos kirim. Boeat abonnee ,,Pejang
tidak
ada
mandangan"
toenggakannja: 50 sen seboeah,
terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a
»Pemandangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1810 WI.

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,
soepaja tidak kehabisan !

et
(&

Hn

|

TIWA POLITIK PENT
—am———
4

tertangkap

janlah,

menoeroet

:

oedoek Gang Lontar 9 dan|

Paseban, diwartakan, bah:

:

BATU

Djerman-Sudeet-boekan

—

berita:

pat terseboet banjak pent:
i jang hingga kini m

ai

$ ——

joeri-pentjoeri beloem: TA

Nazi diminta Hitler

|

Perdjandjian angkatan cedara Inggeris“gn
Djerman
:
Se

isebabitoe, pada

bl. kira-kira dj:
emah t. Sardjc

Fi

TJIREBON-VARIA
Menjamboet

lahirnja B.P.LT.!

A. G. $. menoelis:
Pada malam Djoemahat jbl. terdjadilah rapat pendirian balai pertemoean. Moela-moela Cmite bertjita

rapat
voorzitter
8.30
Poekoel
paloenja
ehkan
mendjato
t. Soejat
dan menerangkan maksoed rapat
cemoem itoe. Sesoedah perkataan
pemboekaan itoe dipersilahkan toebeberapa
membatja
an Badjeber
ajat @oerin. Setelah itoe tampillah
kemoeka t. Liem Kie Chie, Voorzitter H.B. P.I.T. oentoek menerang
kan Kepentingan Agama dan beragama.
Pada dewasa ini manoesia soeng

goeh berkoeasa didoenia ini. Intel-

lecet ta? terhingga tingginja dan
oleh karenanja techniek amat ma6
Palestina
tjita akan memberikan balai per- djoe sekali. Apa jang dahoeloe haReuter dari Jeruzalem 17 Oct. temoean itoe nama ,,Club Indonesia nja diimpikan oleh manoesia, sekamengabarkan, bahwa lontjeng ma- Tjirebon” akan tetapi dalam rapat rang hampir semoea terboekti.
Menoeroet orang jg memberi |
Akan tetapi disamping segala ke
lam disitoe telah diboenjikan moe- nja nama tsb. diganti dengan 5,Baaini pentjoeri itoe telah ketaj 0000 dipanggil Hiiler —
lai Pertemoean Indonesia Tjirebon”, madjoean itoe adalah soeatoe hal
lai djam 9 malam.
:
ean, ialah
ta'lain dan ta'boekan 1m — Sepandjang Reuter dari Paris
9 —.
singkatnja B. P.I.T. Pengoeroesnja jang soenggoeh menakoetkan. Kini
17 Oct.-s.s.k. di Paris telah mett. J. Dharmaatmadja
(ketoea), tersebab tingginja intellect masing2
Eleb Loen
“nelgan KAI
ngoemoemkan berita tentang perSondjana
(penoelis),
Salmoen
(ben- orang golongan, mengakoe ada diInspeksi pasoekan Hon garia
dahara), Takrip dan Mansoer (pem- atas kebenaran.
(mintaan Hitler, soepaja bangsa
'Djerman Sudeet jang boekan peTransocean dari: Boedapest 17 bantoe).
Dibikinnja oendang2 jang mereka
ngikoet Nasional Socialis didae- Oct. mengabarkan, bahwa dengan
Pembangoenan badan sematjam
langgar, salahkan dan moesdjoega
“rah Tsjecho Slowakia, lekas kem- lopisil telah dioemoemkan adanja B.P.I.T. itoe soenggoeh kita girang:
Maka oleh karenanja civiliisi.
nakan.
poel
da
epa
| bali kedaerah Djerman sadja.
inspeksi pasoekan Hongaria oleh re kan.
kini ada dalam crimanoesia
satie
ada hari Senen (kemarin) di
s€p
gent Hongaria Horthy bersama
Perdjoangan hidoep pisah-memi, djika kita ma
akibatnja
pendi
Inilah
sis,
. Paseban soedah. terdja ng sa"Dj e rman Sudeet se- generale staf pada hari jl. didaerah sahkan manoesia. Pangkat, harta, noesia ta' bersandar akan agama.
roe
sSa
i
ela
Seh
djoeg.
eria
toedjoe kemerdekakekoeatan, kemiskinan membagi madapat mengemoedikan
erah kepoenjaan Nj. Siti
kia.
Horthy itoe tinggal beberapa djam noesia dalam beberapa golongan Hanja agamatetapi dalam kita mean
Tsj
Slowa
Akan
ang
jg pada ketika itoe sed
antara pasoekan2 tadi dan kembali jang terkadang antara satoe dan akal.
oer didalam halaman roemah'
Lebih landjoet djoernalis poete- ke Boedapest setelah malam hari. lainnja ada djoerang jang soekar njandarkan diri akan soeatoe agama,
haroeslah kita mentjahari agama
1 di Gg. Paseban, telah disambar | ri Perantjis, madame Genevieve
didjambatinja, sehingga atjapkali jang toelen, jang didjaoehkan dari
:
alap-alap.
'Tabouis, menoelis dalam 8. kabar
kita loepa akan asal kita jang ta' segala pertjampoeran tangan maItali disamping Hongaria
Hingga kini pentjoeri saroengini
berbeda
itoe,
loepa, bahwa kita
ih beloem tertangkap djoega.
»Dari Praag didengar kabar jg
Havas dari Rome 17 Oct. menga- manoesia biasa, machloek Toehan. noesia.
FR menggemparkan, — bahwa Hitler barkan, bahwa nota jang opisil telah
Goena itoe kita haroes dahoeloe
Goena memperingatkan manoesia
Dari Landraad
ke boei minta kepada dr. Chvalkowsky, dioemoemkan dalam sk. ,Infroma- akan asalnja perloelah badan-badan menjelidiki roekoen2 agama jang
Diplomatica“. . Nota
itoe jang bertjita-tjita mengoempoelkan kita akan peloek.
oeroesan loear negeri Tsj gone
drik Rotikan soedah 3 kali menteri
Slowakia,
soepaja
segala
orang
mengenai
pembelaan
Itali
kepada
Agama Islam
menjoeroeh
kita
manoesia, tak pandang pangkat,
oek kedalam gedoeng Landraad
manoesia pertjaja kepada
Toehan.
ndjoengan jgkesatoe dan kedoea|. bangsa Djerman Sudeet jang boe- Hiongaria, Itali setoedjoe kalau dae harta dan lain-lain.
“kan pengikoet faham Nasional mah Hongaria di Tsjecho Slowakia
2 kawannja, bernama Tanah,
Salah soeatoe dari badan-badan Agama Islam menimboelkan dalam
Socialis sedjoemlah kira-kira 10. diberitakan kepada Hongaria dan itoe ja'ni ,,Balai Pertemoean.
hati manoesia rasa takoet. Artinja
an Emil oentoek mentjoeri.
riboe orang, jang malahan me- goepaja diadakan plebisciet didaerah
Balai Pertemoean jg berdasarkan takoet oentoek mendjalankan kesa
mil
adalah seorang Belanda-indo.
ngandjoerkan kemerdekaan Tsj. jang dipersoalkan itoe.:
ingat kepada
tjita2 seperti diatas pasti berakibat lahan sebab dengan
| Koendjoengan jang ketiga, HenSlowakia, lekas diserahkan kepaIk Rotikan diperiksa sebab koen
baik bagi pergaoelan. Oentoek meme wet-wet agama, selaloe lebih dahoe
da Djerman. Mereka ini kebanja—O—dalam
hati
oengan jang pertama dan kedoea.
noehi tjita2 terseboet, tak ringanlah loe ada perdjoangan
kan
ada
jang
mendjadi
anggauta
manoesia,
djika
akan
didjalankanHakim tidak poesing memeriksanja,
rasa tanggoeng djawab pengoeroes
organisasi? demokratis.
nja soeatoe kesalahan.
Moesjawarah keoeangan Inggeris— B.P.ET.
bab koendjoengan dengan 2 orang
Tsjecho Slowakia
kawannja itoe diakoei dengan tePengoeroes B.P.I-T. haroes berdiri
Agama Islam mengadjarkan amal
Wakil2nja soepaja di
diatas
segala
golongan
jang
ada
di
- roes terang. Menoeroet katanja koen
saleh
jang sedjati,
artinja,
amal
'Reuter dari Londen 17 Oct. me- kota Tjirebon.
serahkan.
djoengan jang kedoea tidak berhasil.
saleh
Islam
boekan
hanja
ibada
dan
an
keoeang
Ingabarkan, bahwa doeta
Kekoeatan BPIT djanganlah hanja tepekoer sahadja, akan tetapi segala
pi “Didalam pemeriksaan itoe hanja
Lebih djaoeh dikabarkan djoe- Tsjecho Slowakia hari siang itoe te
endrik Rotikan sendiri jg dikenaga bahwa penjerahan wakil2nja lah bertolak dari Londen ke Praag: ada ditangan satoe, doea, tiga orang, kelakoean baik dalam kita hidoep
in hoekoeman
10 boelan. (Rep.)
bangsa Djerman Sudeet itoe se- Orang mendoega, membitjarakan a- akan tetapi terletak dipoendak sege haroeslah manoesia djalankan. Ini
nap anggota B.P.I.T.
lah sebabnja mengapa Islam
mendjoemlah 18 atau 20 orang dimin kan dimoelai nantinja.
Dengan djalan demikian B.P.I.T. djadi agama pilihan. Bahwa agama
| ta oleh Hitler.
dapat didjaoehkan dari kemadjoean Islam ada agama pilihan, olehnja
Perantjis memikir Te
dan pengoeboeran menda- sendiri soedah dirasakan. Ia soedah
Melanggar Perdjandji
diri sendiri.
aK,
pernah memeloek agama Boeddha,
an-Muenchen.
Kita jakin toean2 Pengoeroes dan soedah pernah mendjadi propaganJang mengenai permintaan Praag segenap anggauta B.P:I.T. akan bi dist agama Christen, akan tetapi
prakDilihat dari pandangan
tentang
bantoean keoeangan diatas djak mengemoedikan kapal B.P.I.T., segala agama itoe tidak
'memberitis, pemerintah Praag itoe sebe
h
djoemla
10 djoeta sterling, maka sehingga tertjapailah tjita-tjitanja kan kepadanja ketenteraman bathin.
toelnja soedah digenggam oleh taPerantjis
menerangkan
sikapnja jang moelia itoe.
Hanja sesoedah ia masoek Agama
ngan Hitler, dan haroes toendoek
demikian
:
sa
N
&
kepadanja dalam soal soal jang
Islam, baroelah rasa tentram terasa.
Perloe perbaikan.
ketjil ataupoen jang besar.
Perantjis akan mentjegah membej
Maka oleh karena itoe ia seroeAntara djalan pasar Gemeente
rikan bantopan keoeangan kepada
kan,
soepaja oemmat Islam bersatoe
di
Kanoman
dan
Aloon-Aloon
Kra
,,le Popu Tsjecho Slawakia, goena memikirSoerat kabar Perantjis
dan
beroesaha
sebanjak moengkin
ton Kanoman seolah-olah ada soea
laire“ menerangkan, bahwa Hitler kan diri sendiri lebih doeloe. Poen toe
menjebarkan
agama
Islam, agar
pembatasan
jang
amat
njata,
akan mengoebah Tsjecho Slowakia Perantjis mengingatkan kepada Ing
soepaja doenia ini tenteram adanja.
demikian
njata,
sehingga
ada
gari
Pihak Tionghoa membalas
mendjadi kolonie Nasional Socialis, geris bahwa Paris tidak sanggoep
Sesoedah itoe tampil kemoeka t.
batoe jang tinggi disebelah dja
:
menjeraug
&
sekalipoen telah ada perdjandjian akan memikpel bebannja Sendiri, san
Koay Giok Thin jang berpidato dalan
pasar
dan
tanah
rendah
disebe
2 ——
Muenchen djoega.
“'Hankow, 17 Oct. (C.N.A):
lam bahasa Tionghoa. Maksoednja,
lah aloon-aloon Kraton Kanoman.
—
id ——
' Pasoekan-pasoekan Tionghoa tesoeatoe kemenjesalan bahwa dahoeSampai
sekarang
djalan
dialoonAkibat perdjandjian NederRentjana persendjataan Inggeris.
membalas menjerang di Hsinaloon Kraton Kanoman tetap ter loe banjaklah bangsa Tionghoa jang
land—Spanjol.
ang jang letaknja didjalan kereta
agama
Islam,
hanja
boeka boeat bermatjam-matjam ken menganoet
Menoeroet Transocean dari LonPeiping — Hankow,
kira-kira den 17 Oct., nanti dalam sidang
ANP dari Den Haag mengabar- daraan. Tida'kah keadaan demikian minta-minta sahadja kerdjanja dan
| km sebelah Oetara dari perba- kabinet jang akan diadakan tgl. 19 kan, bahwa moelai tanggal 17 atau itoe dapat menimboelkan bahaja ? keislamannja
hanja di boektikan
tasan Hupeh.
Kita mengharap, moedah-moeda dengan soerat keterangan sahadja.
boelan ini, antara lain jang akan di 18 boelan ini kapal pertama dari
— Poen pada ketika itoe diwartakan bitjarakan ialah rentjana pembela- pemerentah Franco (djenderal pem- han Bestuur Kraton Kanoman soedi Kesalahan ini terletak di orangdjoega bahwa pada hari Sabtoe jg. an negeri dan persendjataan kem- berontak doeloe di Spanjol) jang lekas memperbaikinja goena keama orang jang soedah berigama Islam
ce laloe pihak Djepang soedah bali. Demikianlah kabar-kabar dari dimoeati
akan tetapi ta? soedi menoentoen
pyriet
akan sampai di nan coemoem.
rhasil merampas kota ini.
mereka
kearah ke Islaman jang
Rotterdam, berhoeborng dengan per
kalangan jang lajak dipertjaja.
Warta Studieclub.
Adapoen serangan2 pembalasan jg
sebenarnja.
Maka oleh karena itoe
djandjian
Nederland--Spanjol
Nama
dan
na
Poen masjaalah Palesti
Pengoeroes Studieclub
Tjirebon diseroekannja,
lah dilakoekan oleh pihak Tiong- sjaalah Spanjol
soepaja hal ini di
akan dibitjara sional Socialis.
minta kepada kita, soepaja diwar- perbaiki.
'itoe ialah ketika pihak Tiong kan djoega.
aa
TE
takan, bahwa sampai habis boelan
ini berhasil merampas Wulitien
Setelah pauze 5 menit, dipersilah
Poeasa badan terseboet ta' dapat
an Chingshantien, kedoea? kota ini
Moesjawarah Inggeris—Djerman |
Koloniaal Instituat
kan t. Mak Go berpidato, Ia mene
mengadakan rapat-rapat.
adalah kota-kota jang strategisch.
soal kekoeatan oedara
Toean-toean jang soedah bersang- rangkan azas dan toedjoean P.I.T.
. Dari Amsterdam ANP mengabar
taknja Wulitien itoeialah kira
zo0ep
akan mengadakan lezing, soe- pandjang lebar dan djitoe. Diterang
kan,
bahwa
siang
itoe
prins.
BernHavas dari Londen
17 Oct.
120 km. sebelah Timoer-Laoet
bahwa,
P.IT. ' berkehen
Panen, dan Chingshantien
mengabarkan, bahwa soerat kabar hard telah disahkan mendjadi ke lilah bersedia oentoek berchotbah kan,
dak
memperbaiki
nasib bangsa Tinanti
sesoedah
boelan
Poeasa.
toea
kehormatan
dalam
raad
van
25 km..sebelah Timoer dari Hsin»Yorkshire Post“ mengabarkan
onghoa
jang
berigama
Islam.
beheer
Kolgniaal
Instituut.
Dalam
pemboekaan Chamberlain dalam
tang djoega.
Warta redaksi.
P,I.T, didirikan pada tg 13 Jan. '36
Walaupoen Hsinyang 'ini soedah
Parlement nanti tanggal 1 Nov. antara itoe voorgitternja, van Lidth
Dalam liboeran Poeasa kita moelai
terampas oleh pihak Djepang, maka
Katanja ia nanti akan memberi de Jeude, menerangkan, bahwa hal tanggal 15 November akan bepergian dan kini parhimpoenan itoe soedah
pasoekan2 Tionghoa masih mempoe
“keterangan tentang niatan Ingge- demikian itoe jalah goena maksoed loear kota ja'ni Djakarta, Bogor, mempoenjai 17 tjabang dan berang
gauta 9500 orang, PIT akan beroenjai kedoedoekan? jang terkoeat di|
ris oentoek membitjarakan soal prins Bernhard apntoek ikoet be- Djokja dan Madoera.
saha
oentoek mengadakan pergoeangkatan oedara dengan Djerman. kerdja dalam imstituut tab.
medan peperangan terseboet.
Berhoeboeng dengan itoe toeau- roean?, zending Islam dll. jang akan
toean pembantoe jang biasanja me- menjebarkan agama Islam.
' Gerakan Djepang ke Teian
Soal penggelapan dalam bank

berisi

Memboenjikan

Inggeris madjoe moendoer
Na, terhadap Palestina

lontjeng. malam

(jerman Sudeet-Boekan-Nazi

lainkan boedjangnja t, Sardjon

| ,Y'Ouvre” demikian :

—

“

Tokio, 17 Oct. (Domei):
Berita? dari medan peperangan
menjatakan,

bahwa pihak Djepang

| dengan setjepat-tjepatnja

soedah

menoedjoe ke Teian, seboeah tempat

jang strategisch didjalanan kereta
api Kiukiang-Nanchang. Dengan se|
.

ketika itoe Djepang soedah meram

an
pas

pegoenoengan Lushan.
landjoet berita terseboet
. menjatakan, bahwa pihak Djepang
.

soedah melakoekan

serang annja
Tungshan.: 'ada hari

Pen
:
oe jjang baroe laloe mereka,
Tinggoe
ini soedah melandjoetkan serangan- |
serangan terseboet dan sesoedahnja |
dilakoekan pertempoeran antara se
rang dan

seorang,

maka pada hari

mereka |
laloe
g bar
janamp
Senintelapagi
| “ini
asoe peg
oenoengan
h mer
boet.

Inggeris madjoe moendoer
terhadap Palestina

ngirimkan

Sepandjang penjiaran Havas da

ri Londen

17 Oct. soerat kabar

»Daily Herald” mengabarkan sikap Inggeris terhadap masjaalah
Palestina. Inggeris akan melepas
kan rentjana pembagian Palestina dari pikirannja. Poen akan me
noenda pemindahan bangsa Jahoedi ke Palestina boeat semenMenoeroet soerat
tara waktoe.

ANP

Bankdanograng2nja
dinjatakan
palit.

dari

mengabarkan,

Amsterdam. 17
bahiwa

Oct.

mahkamah te

lah menjatakan palit kepada Commanditaire Bankvereeniging Wiegerinck dan Musehter & Co. Begitoe

djoega pernjataan palit kepada ke
doea direktoernja itoe persoonlijk.
—Oo —

kabar tadi kedoea2 fasal itoe akan
dimadjoekan kepada rapport koe
misi

dakan

Woodhead, jang akan menga

penjelidikan

di Palestina,

z Ai

i
t
bae

3

Ambassadeur Perantjis baroe di
setoedjoei Itali
Menoeroet penjiaran Reuter 17
Oct. dari Rome, pemerentah Itali

“Pada hari itoe djoega pihak Dje- telah menjetoedjoei pembenoeman
ang melandjoetkan gerakannja oen ambassadeur Perantjis jang baroe
Idi Rome, jaitoe Francois Poncet.
. menoedjoe ke Teian.
sbukpana

TIDAK MENERIMA KORAN ?
Pengadoean tentang pengiriman

koran

dan

Advertentie

sesoedah djam 4.30 sore pada
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968
dan boeat bahagian Mr.-C. pada

Drukkerijweg no. 22 Telf.
Mr.-C.

529

kita

berita-berita boeat

Pemandangan”,

diharap teroes ber-

hoeboengan langsoeng dengan Hoofd
redaksi sampai liboeran Poeasa.
Rapat Oemoem P. I. T.
Sebeloem rapat oemoem itoe terdjadi, pada malam Minggoenja oleh
Comite Penerimaan Propagandisten
P.I.T. Tjirebon diadakan receptie.
Hampir segenap perkoempoelan jg.
ada di Tjirebon mengirimkan wakil
nja goena berkenalan dengan tiga
toean jang tjinta Islam itoe.

Dengan seroean marilah kita bersama-sama memoeliakan agama Islam ia menoetoep pidatonja.
Setelah itoe beberapa wakil perhimpoenan berbitjara.
Rapat ditoetoep poekoel 12 dengan
selamat.

—A—
Opelette

disambar

sepoer.

Sepandjang Aneta dari Djombang
pada
hari Senen siang jl. djam 1
Setelah soegoehan dan beberapa seboeah opelette dari Djombang
pidato dihidangkan, pertemoean di menoedjoe ke Kediri telah disambar
toetoep djam 10.30 dengan selamat. oleh sepoer S.S. di Djatipelem, jg.
Keesokannja, hari Minggoe tg. 16 datangnja
dari S'baja. Sambaran
October poekoel 8.30 pagi penoeh itoe pada tempat jang tidak didjasesaklah roeangan sekolahan T.H. ga. Jang mendapat kematian ialah
H.K. di Pengampon, sehingga kita seorang
penoempang
Tionghoa, se
hampir ta' dapat masoek. Akan te- dang
soepir Indonesia
mendapat
tapi perkataan ,,pers” melenjapkan loeka parah.
segala kesoekaran dan ta' lama kison
Gp ria
ta soedah ada dimedja pers. Soea-

sana

djaoeh dari dingin.

(emama pataca
Ta

Ini malem

dan malem

SIAPA ITOE

berikoetnja

— Rebecca of Sunnybrook Farm"
: (SI LEUTIK

Ta

Anthony Kent (RANDOLPH
lama ja

ANAK

amat menjesal sekali, orang
mengetahoeinja. Hanja sedia
boekoe sadja di Administratie
dangan doeloe hargaf 1.25
f 1 - ongkos f 0.06,

TANI)

SCOTT) soedah poetoes asa, sebab

tidak mendapatkan

penjanji jang ia tjari, oentoek pe-

ngiriman radio goena ,Krackly Grain filakes“ Maatschappij.
Soenggoehpoen banjak orang jang melamar pekerdjaan itoe,
Kemoedian

orang jang

(SHIRLEY

TEMPLE),

tetapi ber-

hoeboeng dengan kesalahan pembantoenja Anthony Kent, jang
— bernama Orville Smithers (JACK HALEY) Rebecca dan bapaktirinja bernama Harry Kipper (WILLIAM DEMAREST),
bekas pemain tonil, dioesir.
.

Dijaga tanggal maennja

LORRE

PETER

:

dalem

tjerita
LE“

|

Sawah

Besar

malam

berikoetnja

Bat.-€£.

» HE ADVENTURES
OF ROBIN HOOD"
(RIWAJATNJA

ROBIN

HOOD)

Ini dia satoe MEESTER WERK keloearan dari WARNER BROS,
dan berwarna menoeroet kepinteran techniek film dalam tahoen
1938 ini,dan

DIDJOEAL
Reisschrijimachine splinternieuw harga f60.— contant, Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiap

Min

tiap waktoe.

HARGA

mengambil

tjeritera jang

soedah

termashoer

tg. 20

Oct,

sekali diseloeroeh doenia ROBIN

:

ditambah

Loge

VERKEERS
“& TOURISTEN-GIDS
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pemandangan per siuk f 0.94 incl. por-

:

malam

dan

jang tida
beberapa
Pemansekarang

Dimans Toean bisa dapat pertjetakan jang rapi dan moerah.
Lain tidak tjoema di Drukkery
Pemandangan. Rapi, moerah dan tjepat.

ditjari itoe terdapat dan orang ini ta'

lain, ialah Rebecca Windstead

Ini

PERAMPOEAN ?

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

s:imnai hari

1EMPAT

BOEAT

Kemis

INI FILM

PF 0.75—1le Klas F 0.60—2e
VRIJKAARTEN

Anak-anak

tokosten.

HOOD.

SADJA

NAEK

Klas F 0.40—3e

TIDA

AE

SEDIKIT,

Klas F 0.20

BERLAKOE

& Militair Tida separo

ITN
ABE MERE

1938.

KEREN

Harga

EU

ERA

NE RI

DJAMOE BRANAK |

AA lea
nat

Filiaal

T

HEE

JAVA

moe,

Peroesahaan

Depot

tiang

KASTOERI

me-

kesehatannja terlaloe sangat
dalam roemah

dan perloe sekali disimpan

boleh dibi-

lang seoempama berdekatan sama Doctor.it Maa
batoe
sekali obat ini bisa mengilangkan penjakit panas dan penjak
peloa
ang,
pingg
g2,
toelan
sakit
ng,
sakit perempoecan, sakit keniji
boesoek,
oe
berba
napas
darah,
air
bengkak, segak, panas, patang dan
bisoel, airnja diletakan : pada temposesing, sakit dengkoel
Kepala

tente lantas semboeh begitoe djoega
Barton sabit doiben tren sea
amat
perloe gi orang jang : selaloe : soeka naik i,ata
kereta mesin soepaja
Fi
meroesakan sj ihwat, dan pedih-pedih hati, atawa keketegan hati.
djangan
boeat
Dan TAK bergoena boeat peremposan jing abis beranak, lebih-lebih

ba.perempoean jang kerang deres keloear darah, dan perempoean ang seri
.dannja kseroes, lebih djoega beat m-:ngilangkan kwaja, sakit medjen

ng Atoeran inosdei at ini 3 Kn sehari pagi, siang dan sore, Ni
lebih dimiasem

meskipsen

tiada djadi api

kese Bi

menambah

malah

aa '.
tan banjak kilau dimindem sedikit tentoe tiada bergoena. terbikin
dar
bikin tjihja moeka trang, Ovat datang dari n:ge“i Arab
ma
barinz-barang soetji tiada nadjis. Ini obat mandjoer sekali boeat
boleh boeat obat 2G 3
perempossan jang k:pengin lekas dapat anax ma'djoe
aa
m Ba

kerijax dan jang koerang air ssesoe. Adi jang f 10.— f15.— 3 3
dateng, harga 1 tempat f 5.— adi djoega
Djoega seliz minjak ZAL-ZAL obat gosok jang amat moestadjab harga
10 gramf 0.50 dan 15 f 0.75.
Tn
OBAT AMBARI
|
|
Apakah

itoe? Ja'ni obat sakit bawasir

simpe

habis

(ambai) jang paling Man

sekali, kalau orang min sem saben djam 1 send 'k. insja alloh be aa
hilang dengen

Obat aneh
Siapa

Dai

soeka

Ini obat harga

satoe

bstol,

pertoeloengan

Pap.

iang Bag
Toehan.

Harga

pelesir naik kapal oedara

1.botot ......I

Boleh

aa

ana

:

seroepa minjak gosok RADJA MOEDA barang
lama moentahnja

5—

Bocat perempoean kalau keloear sakit, kalau
tidak sakit dan keloear baik.

SAID

itoe penja

aa

boleh

ini obat

minosm

Orang

pake

Yi

lantas

5

dapat beli pada:

bin ABOED ATAMIMI Pandjosnan —Cheribon,
Ingat lihat tjapnja.
Harga 1 botol f 1.50

Makan

No. 109

Telefoon

Weltevreden

55863.

ti. sadja

DJOKJAKARTA

isa

rasa

sesek,

en

tida

foempa2

enz.

Makan

ini

dalam

bisa

bikin seneng

enak

. GISTALIN

atawa

prempoean seperti
ini obat tanggoeng
istri dapet joekoep
1.50, besar
f 2,80.

waktoe

dateng

tida karoean.

moeles, antero badan

boelan, ba

peroel berasa

sakit, dingin

ping

gang pegel afawa kloearnja sedikit 120
bidji f 1.50, 240 f 2,80. —
FERASOL
Obat boeat sakit nier, p'nggang pegel,
anfaro badan rasa 'sakif, aer kentiing
hoctek, en selalos maoe marah2 makan
3 fI tanggoeng baik 120 bidji f 1.50,
240 bidji f 2,80.
Pesenan berikoet oewang ongkos vrij,
S.k. Pemandangan,
Firma DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No. 22 Semarang

IYA WAIYAKA WAWA
.

Pergoenakanlah

aa

tambahan

salaris

itoe

boeat

H. NASIBOE.

”

Kramat

128.

B. SOERJOATMODJO
SOEMARDJO Garoet.

Adi: lasp:
n

Batavia-C.

Kedjaksan

:

47 pav. Cheribon

00060000151 00000001CIO

Una Ao AT
APATIi Lan

S.T.

RARE

aaaaa

Kp

"WI

wu

PASITg Ph enIa

SA ena Naa
Ba

SN

Bk

MENU

PALA In

TAELERN
El PERAN
DM AL

NA AAN

NA

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

Ta

INA

Ye

P3 NASA
LA LA
al ate PALINN
NIP KU
ANU KU IN SUKA
UE
TAS
SAT EN PN NI

PAT
PA

CA LAN
ALAN MA
BIA, Am
UT

ANTA

AN

ANA
ATA ANTA
DAN TENUN

Djokjakarta

SATOE ADRESJANG TERKENAL LAMA

La

KK

—

000000001210000000012100000000138

ia Lela
ia
eng

x

Sjamsoeddin

Batik-handel

allFa

Pa

2

CO OOLOLIN

ay
AN
NX tan

Apt PI

LX AANG
Tlah

Teroetama keloearan DJOKJA
Kita

harap

perhoeboengan

& SOLO.

diseloeroeh

INDONESIA dengan saudagar-saudagar
batik atau Toko-toko batik atau boecat Toean
toecan kaperloean

sendiri.

Kain pandjang Saroeng moelai harga
(15 — sampai f50.—perkodi.
Kain pandjang haloesan moelai harga
f 3,— sampai harga f 10,—perlembar: Atoer
lah per'jobaan pada adres kita ini, pesanlah banjak, sedikit diperkenankan,

selamanja

diatoer

dengan

Kiriman

rembours

atau

ocang toean kirim lebih doeloe,
Barang-barang jang tak di setoedjosi bo
leh di toekar atau oeang toean di kirim kembali.

MINTALAH
Menoenggoe

PRIJSCOURANT DI KIRIM
PERTJOEMA.
pesanan

dengan

hormat

1

4
3
3
?

4
10

4

faspecteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng

Pa,

MENSTRUATIE-PILLEN
rasa

1

en pocas

langgoeng teroes bisa djadi seperti gndis kombali 1 fl, f 150, besar f 2.80.
Maoe,

pertolungan

memberi

kita.

pada

2

menggolong

Mintalah prospectus.
Inspectie DJAWA-BARAT.

obat

.DAMES PILLEN
Bisa bikin prempoean djadi moeda, sehat seger, badannja .singgset (kuing),
Makan Dames pillen en pake Gislalin,

dan

2

verzekeren kedoedoekin Toean dihari kemoedian.
Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETERA" sanggoep menolong tosan dalam kedoedoekan Toean dihari
kemoedian.

P

Speciaal boeat bkin
gaidis kombali, Pake
bisa bikin sewaktoe
keinda'an, 1 fi. f

IG 1

jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang

Insjaflah!

Is'aki jang seneny plezier. Speciaal boeaf
dapet kekoeatan tahan lama f 1.50, besar f 2.80.

waktoe

sanggoep

anggoeng baik. Badan rasa anyef se
ger 120 bidji £ 1.50.
RIGASTA
Makan Rigasia dalem 2 djam di moeka'
langcoeng

20
s

istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean dengan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setjara productief.
Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa

nz. Ini tanggoeng bisa tosloeng 120
i 1.50, 240 £ 2.80.
—. ORGINA
Boeal masoek angin, dingin, ngrekes,
mz:oe

3

1912—1937

Tahoen
1938 soedah dateng.
Salarisherziening akan keloear.
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean

oeloe hati, dada
badan

1

Maatschappij

Ambtenaren!

MORANA
dalem badannja seringkali

jang

Levensverzekaring

»"BOEMI-POETERA"

badan rasa
1

kiear seperti prongkolan telor, (oetji2)
pisa pindah di mana-mana kaloe di bla-

|

dibaDannsantan roepa2 penjakit seperti terseboet orang
2
dari
ian
pvedj
dapet
h
soeda
a
Djoeg
ini.
wah

berpangkat tinggi,

lemas,

ang (geger) betoelan
Kg

bisa

GADOENG,

dan

extra koeat f 5 50.

MOESTADJAB.

bernama

(lelah) koerang

Tanggoeng kemandjoerannja ini obat'
1 fiesch isi 200 bidji f 3,-. Wenalin
0,03
exira koeal f 5.75.
dapat korSINAMON
loear Java Soepaja bisa datang boelan, boenting
djangan makan, tidak berbahaja 63 bidapat dar j di #1.75, 126 bidji f£ 3.25. Sinamon

Krendang Kampoeng Baroe
(Chamoco
Thee
Kana
BATAVIA.,
Djembatan Lima,)
Harare
aa

OBAT

lemas,

Onderlinge

soedah bisa boektikan sendiri, badan
djadi segar dan dapat kekoeaian moeda

CHATIB

ACHMAD

Handel

Commissie

jang

ingin

Keterangan lebih djaoe bisa
Administratie Pemandangan.

PP

badan

tenaga, koerang soengsoem,

0,10

f

His
1/10,
f
Ab nnement Pemandangan
ting 25”, boeat Pedagangan?
dapat Korting 40”o.

Hoofd

Anggota

Bangsa

f 0,20

»

Ula

-

1

—

2

WENALIN
(Obat koeat special! lelaki)

berarti memadjoekan diri sendiri.

1 pak a,'/, pond

Besar 2N

3

Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati
Madjoekanlah

Bat-C: Sawah

,

EKO

TJAP

ah.

3
3
4
ta

| Tahoen 6 No 232
AN

:

Terbit tiap-tiap hari Selasa

Selasa 18 October 1938

Doenia Sport: ,,Pemandangan.”

ed Latan Sport Indonesia

' ALGEMEENE SPORTWEEK INDONESIA DI
Dj.-Timoer dikalahkan oleh Dj.-Tengah dan Dj.-Barat
Adoe panah, speerwerpen, lari dan banjak lagi
Resepsi
Elftal

jang

gembira

djang

kan azas

Djawa-Tengah — Elftal
Djawa-Timoer

Setelah mengaso, dalam babakan
jang kedoea, barisan Djawa-Tengah
berganti kelihatan lebih koeat dari
s3
BB —11 pada Dj.-Timoer, sedang, sebaliknja
Soerakarta,
15 October 1938 dari pihak Djawa-Timoer kelihatan
(Pemb. M.J:
lembek sedikit, hingga bola selaloe
Sebagaimana jang telah dikabar- mondar-mandir
dimoekanja
goal
kan dalam soerat kabar ini, maka Djawa Timoer sadja,
moelai
tanggal 15 sampai 19 Oct.
Pada permoelaan stand mendjadi
ini ,,Ikatan Sport Indonesia” me- beroebah 1—1 karena strafschop 12
ngadakan sportweek Indonesia Oe- pas. Tidak lama dari itoe Jazid bisa
moem jang pertama, bertempat di mengambil kemenangannja Dj. Te
Solo.
:
ngah dengan memasoekkan bola da

Boeat pemboekaan sportweek itoe

diadakan pertandingan voetbal, antara elftal Djawa-Tengah dengan
elftal Djawa-Timoer dari P.S.S.L,
bertempat di stadion-'Sriwedari.
Djam
4 sore di stadion soedah

banjak penonton jang datang, djoem

lah semoea koerang lebih 3000 orang

diantaranja
poeteri.

ada

Bestuur

bebelapa

kaoem

dari L.S.I. jang di

bawah pimpinannja toean M. Soetar
djo Kartohadikoesoemo gedelegeerde volksraad telah hadir compleet,
begitoe djoega hoofdcomite persiapan Sportweek ini, dengan mr. RM.
Widodo
Sastrodiningrat
sebagai
voorzitter.
Tidak

lama

dari

itoe, datang pem

bawa-obor dari Kraton dari Poera
Mangkoenagaran, jg dinjalakan oleh G.K.R. Pembajoen dan oleh
G.B.R. Adj. Noeroel, jang laloe
diserahkan kepada voorzitter L.S.I.,
laloe diperoetoekkan memboenjikan
letoesan bom, sebagai tanda pemboekaan sport Indonesia Oemoem
jang pertama.
Setelah selesai oepatjara itoe dja
go djago dari Djawa Tengah dan
Djawa Timoer laloe keloear, jang
digiring oleh barisan dan mendapat
sorak

rrioeh.

Adapoen

soesoenan

elftallen itoe seperti berikoet:
Soebowo
Djokja
Hadjir
Marjo

Warno

Djokja
Solo
Moerkadi
Handiman

Solo
Djokja
Solo
Parto Tenggi Djawad Diro Jazid
Djokja Djokja Solo
Solo
Djokja
Gani

Moebin

Madioen
Pardi
Madioen

Ekram
Blitar «

Soerabaja
- Soemarto
Blitar

Karsiman

Soeroto
Bodjonegoro

Rarjo

Soerabaja — Madioen
Giarto
Darmo

Soerabaja

Madioen

Patri
Madioen
Djawa-Timoer

Pertandingan dimoelaikan dengan
aftrap jang dilakoekan oleh Prins
BPKH. Soerjohamidjojo sebagai wa
kil ZVH Sri Soesoehoenan Soerakarta.
Baroe
sadja pertandingan
berdjalan
koerang
lebih 5 menit,
goal Djawa-Tengah bisa
kemasoe-

maksoednja

dan

toedjoeannja

Bagian

Athletiek,

Sabtoe-sore

15

badan

October

Soerakarta, 15 Oct.
Berbareng dengan adanja pertandingan voetbal, pada hari pemboe-

kaan

itoe,

sportweek

Sabtoe-sore

1938, djoega diadakan
athletiek bertempat di

15 October
perlombaan

IM.-veld dibelakang internaat-Hap-

soro di Manahan Solo, jang djoega
publiek tjoemendapat perhatian
ah pimpidibaw
koep: perlombaan
di Solo.
i
Malad
R.
toean
a
nannj
Adapoen kesoedahannja perlombaan
itoe kita terangkan dengan pendek
seperti berikoet:
aanloop: le
Hoogspringen met
prijs adalah t. Soetantio dari club

A.B.A. di Solo dengan 1,70 M.

dan

2e prijs

dan

23,49 M.

t Soekotjo

dari club JPO di Solo dengan 22,59M.
Verspringen met aanloop: 1e prijs
ko dari club ISV di Betawi
Sarwo
t
dengan 5,96'/,M. dan 2eprijs t Pad
mowidjoko dari club ABA di Solo
dengan 5,81 M.
Sore ini dimoelaikan dari djam
4,30 sampai djam 6 sore, beloem se
moea jg termoeat dalam programma
bisa habis semoea, jang beloem se

4

boebaran dengan selamat. Adapoen
semoea
wakil perhimpoenan jang
mendjadi anggotanja I.S.I. bersamasama
dengan
hoofdbestuur
dan
hoofdecomite mengadakan beslotenvergadering pada malam itoe djoega.
Bagian perlombaan ,,Panahan“
Minggoe-pagi 16 October
16

sekali

club

pagi

dan

,,bambang”

jang toeroet mengambil bagian, di
antaranja ada jang dari loear Solo.
Perlombaan
itoe
dimoelai
pada
djam 9 pagi.
Adapoen keadaannja
perlombaan itoe hanja kita terangkan dengan pendek sadja seperti
berikoet:
Jang mendapat
le. prijs jalah
bambang“ toean Djojosoemarto da
ri club ,,Sri“ di Wedi Klaten, dengan
mendapat punten 6. Adapoen jang
mendapat 2e. prijs jalah ,,bambang"
toean
Djojosoekarto
dari
club
»Kridosari“ di Solo dengan menda
pat punten 5, dan jang mendapat
di Solo dengan

Malam

mendapat punten

oleh koerang lebih 200 orang, dian

taranja ada beberapa kaoem poeteri,
wakil-wakil perhimpoenan lain jang
dioendang, perhimpoenan sport jang
8,30

dalam

sore

federatie I. S.I.

(malam

Minggoe

Dalam babakan jang kesatosini hoofdcomite, dengan mengoetjapkan
ada kelihatan, bahwa barisan Dja- slamat datang dan terima kasih se
wa-Timoer lebih koeat dari Djawa perti biasa, laloe menjerahkan paTengah. Tetapi benteng Djawa-Te- loe-pimpinan kepada toean M. soengah djoega mendapat pendjaga'an tardjo Kartohadikoesoemo sebagai
jang sangat koeat, hingga sampai voorzitter dari ,,Ikatan Sport Indatang pada waktoenja mengaso, donesia”.
Toean voorzitter I.S.I. melakoekan
pertandingan kelihatan ramai sekali

pemboekaan,

13 M. dan
ISW.

di

Solo,

toean Madengan

2e prijs t. Sarwoko

di Betawi

dengan

36,90

37,

dari
M.

Snelloop 100 M: 1e prijs t. Sidik
Moeljono dari Djokja dalam waktoe 11,5 seconde dan 2Ze prijs toean
Oetomo dari ? dalam waktoe12 seconde.
Snelloop

1500

M:

leprijs

dengan berpidato pan-

t. Mr. Koentjoro
Secretaris

Poerbopranoto
I. S.I.

T. Soetardjo,

ketoea

I. S.I.

toean

Abdoellah dari LS.V. di Betawi da
lam waktoe 3 minuut 46,1 seconde

Dalam
babakan
jang
kesatoe ini ternjata jang Djawa Barat
ada lebih koeat dari pada Djawa
Timoer, kerapkali djalannja bola
Estafette 4X 100 M: 1e prijs o- mengchawatirkan bagi benteng Dja
leh Djokja-ploeg dalam waktoe 46,1 wa Timoer. Tetapi kira kira koerang
seconde dan 2e prijjs oleh A.B.A. 3 menit dari waktoe mengaso, Par-

dan 2e prijs toean Hoedrojono
A.B.A. di Solo dalam
nuut 47 seconde.

ploeg

di Solo

dalam

waktoe

dari

3 mi-

47,1 secoade.

Snelloop 400 M: 1e. prijs toean
Soenarto dari I.S.V. di Solo, dalam
waktoe 55,3 seconde dan 2e. prijs
toean Abdoelah djoega dari L.S:V.
di Betawi dalam waktoe 56 seconde.
Djam 11 siang
dengan selamat.

dibikin

boebaran

Soerakarta,

16

Oct.

Pada hari Minggoe-sore 16 Oct.
ini sportweek Indonesia Oemoem
jang pertama telah melangsoengkan pertandingan voetbal jang kedoea,

antara

di mendapat

elftal

Djawa

Barat

dengan
elftal Djawa Timoer, jang
setelah
datang
pada
waktoenja,
djam 4,40 sore masing2 kesebelsaan
itoe masgek dalam lapangan dengan
pasangan seperti berikoet:
Djawa-Barat:

Enang
Bandoeng
A. Gani
Dia
Betawi
Bandoeng
Soemarmo
Dasman
Koetjid
Betawi
Bandoeng
Bandoeng
Tolib
Ojon
Amadia
Bogor
Tasik
Cheribon
Basoeki
Oentoeng
Bandoeng
Betawi

kelonggaran

seloeas2-

nja, oentoek kasih tendangan bola
jang djitoe, hingga
Enang hanja
dapat menangkap angin. Dalam wak
toe mengaso stand mendjadi 1—1.
Sehabisnja
mengaso, kekoeatannja barisan Djawa-Timoer kelihatan
lebih dari pada sebeloemnja mengaso.

Djawa Barat — Elital Djawa
Timoer 4—2.

Moebin
Soeroto
S'baia
Bodjonegoro
Pardi
Ngalim
Soemarto
Madioen
S'baia
Blitar
Ekran
Karsiman
Rarjo
Blitar
S'baia
Madioen
Giarto
Darmo
Ssbaia
Madioen
Patri
Madioen

voetbal, maka malamnja laloe diadakan receptie, bertempat di societeit Habiprojo, jang dikoendjoengi

Djam

4.

LM.

#

Receptie.

Soerakarta 15/16 Oct.
pertandingan
diadakan
Setelah

tergaboeng

dari

Oct.

3e. prijs jalah ,,bambang“ toean
lesai akan dilandjoetkan besok hari Martodikromo dari club ,,/Mohowoso"
16 October.

Minggoe

ladi

Elftal

Pada hari Minggoe pagi 16 Oct.
ini dalam sportweek Indonesia Oemoem telah diadakan perlombaan
panahan fboogschieten), bertempat
di Partinituin, jang dibawah pimpinannja R.M. Ng. Sosrosoedoko. Banjak

Oct.

dilandjoet

Speerwerpen: le prijs,

Djam “10 malam Teceptie dibikin

Soerakarta.

16

athletiek

kan pada hari Minggoe-pagi 16 October, dibawah pimpinannja toean
Maladi, dan sekarang bertempat di
stadion Sriwedari, dimoelai djam 8
pagi. Penonton lebih banjak. Adapoen
kesoedahannja
perlomba'an
itoe kita ambil dengan pendek sadja seperti berikoet:

Toean secretaris mr. R. Koentjoro

kan bola dari Djawa-Timoer, hing 15/16 October) pemboekaan dilakoe
ga stand mendjadi 0—1 boeat ke kan oleh mr. R. M. Widodo Sastro
sebagai voorzitter dari
diningrat
menangannja Djawa-Wetan.

dan stand tetap 0—1.

Perlomba'an

federatie itoe, jang njata bergoena
bagi kemadjoean bangsa,
dengan
melaloei kesehatan badan, teroetama
dengan bersatoenja beberapa matjam perhimpoenan sport diseloeroeh Indonesia, boleh diartikan memadjoekan pergerakan bangsa dalam bagian sport dan kesehatan
badan djasmani.

Woerjaningrat.

Athletiek,
Minggoe - pagi
16 October.
Soerakarta

menerang-

Poerbopranoto
laloe menerangkan
symbool dari LS.I.jang beroedjoed
ikatan-boenga krans 3 bidji jang
diikat mendjadi boengkoesnja letter
LS.L., jang berarti krans 5 kemenalam djala Dj. Timoer 2—l1,jg ketiga
ngan
dalam
sport,
sebab tergakalinja dimasoekkan
karena kop- boengnja segala matjam sport dalam
bal 3—1, dan jang keempat kalinja satoe badan persatoean.
dimasoekkan
oleh Tenggi,
jang
Setelah dibatjai soerat? dan tesoenggoeh membikin riboetnja ben- legram jang sama menjatakan poeteng Djawa-Timoer 4—1, dan pada djian adanja sport Indonesia oeachirnja beberapa menit sadja se- moem jang pertama ini, laloe di
beloemnja boebaran, goal Djawa- persilahkan waki?' perhimpoenan
lagi oleh jang minta bitjara, mitsalnja dari
bisa dimasoeki
Timoer
pihak Djawa Tengah, hingga pada pihak P.S.S.L, dari comite bahasa
stand mendjadi Indonesia, badminton-club dan cenwaktoe boebaran,
Djawakemenangan
boeat
5—1
traal-bestuur Parindra, jang dioeTengah.
tjapkan oleh voorZitter K. R. M. H.

djoega dari
2e prijs t. Soebiono
A.B.A. di Solo dengan 1,65 M.
Discuswerpen: le prijs, t Sarwo
ko dari club ISV di Betawi, dengan

Djawa-Tengah

jang

Bagian

SOLO

Tetapi

meskipoen

begitoe,

bagi Amadia tidak mengoerangkan
tenaganja, dan sesoedah 5 menit
main,
ia bisa memasoekkan bola
dalam goal sekali lagi, dan stand
mendjadi
2—1 boeat kemenangannja Djawa-Barat.
Dengan kekalahan ini Djawa-Timoer tambah koeat dan makin baik
samenspelnja. Tidak lama dari itoe
Pardi bisa mengembalikan kekalahan itoe dengan tendangan jang
sangat djitoe, dan Enang kebetoelan lari sampai djaoeh dari djala.
Stand mendjadi 2—2.
Sesoedah mendjadi gelijk lagi, per
tandingan makin mendjadi ramai
dan masing-masing kelihatan sama
koeatnja, sebab pihak Djawa Barat
kelihatan lembek sedikit. Tetapi ti
dak lama lagi goal Djawa Timoer
bisa kemasoekan lagi, jang karena
tidak begitoe dikira-kirakan, jaitoe
ketika bola melajang dimoeka goal
dan akan dipegang oleh Patri, beloem dapat dipegang dengan koeat
dan kentjang, ia (Patri| didesak
badannja oleh pihak Djawa-Barat,
hingga bola jang akan
dipegang
oleh Patri itoe djatoeh didalamnja
goal. Stand mendjadi 3—2 boeat
kemenangan Djawa-Barat.
Peroebahan stand diatas ini malah

menambahi koeatnja benteng Djawa

Wetan. Sampai lama sekali tidak
ada jang bisa memasoekkan bola
dalam goal, meskipoen kerapkali da
tang waktoe jang sangat mengewatirkan bagi Djawa-Barat, tetapi ke
tika koerang 1 menit dari waktoenja
Djawa-Timoer:
boebaran.
Djawa-Timoer
bisa ke
masoekan sekali lagi, hingga pada
Setelah aftrap dilakoekan oleh t. waktoenja boebaran stand mendjadi
M, Soetardjo Kartohadikoesoemo 4-2 boeat kemenangan Djawa-Barat,
gedelegeerde volksrard sebagai voor
Penonton tidak begitoe banjak se
zitter I.S.L., maka tidak lama dari
perti
ketika hari jg pertama (Sabtoe
itoe, bola selaloe mendesak dimoe15
Oct.),
kl. hanja ada 1500 orang
kanja goal Djawa Timoer, hingga
penonton
sadja,
sesoedah main 3 menit sadja Amadia bisa mentjitak goal jang perta
ma, dan stand mendjadi 1—0 boeat
kemenangan Djawa Barat.
—

9

—

'koeat

$

pertandingan Jubileum Sport
ERA
ree2 a: SA

dan

teratoer,

Penonton

to

pegal
ne

di

ddo.

K. V.C.

(Club)

beroesia 10 tahoen. Per-

Jang mer ang Tlah jang men-

rkoempoelan sport antara

perkoempoe-

soekar

1002,

dapat

kali timboel tenggelam.
Pa
pi masih sangat djarang jang
eroes-meneroes.

pertandingan kehormatan
Setia”

:

kemoedian

hanja

at mentjapai

memperingati,

baha-

p teroes, hingga pada dewasa ini.

dapat ditangkap Heli keeper Andalas.
Andalas membalas memberi poekoelan 12 pas kepada Malay-Club,
tetapi keeper Malay jang amat tjer
dik dan tjepat itoe soedah dapat
Imenangkap bal jang pada
ketika

me-

oesia 10 tahoen

mendapat penghormatan.

Hei

Minggoe, 22/23 Octo-

1938 bagi

bahwa s.v. “Setia” soedah beroesia 10 tahoen, di Pergoeroean
Ra'jat, Kramat 174 akan diadakan pertemoean dan oepatjara
peringatan.

berbagai2 ||

mempoenjai

kain

t, tetapi

(Jubilaris) — Lego.

Malam
ber

,,Setia” mengalami

s.v.

anta

x

“alam, tidak ada sesoeatoe

Poen

es.

Soeratmo-

PLN

1g dipentingkan, melainkan dari sedjak
at dioetamakan, jalah ketjerdasan akal
rasan oesahanja, anggota? jg boeta hoe.
i tabiat

Dr.

Bi

V.ILJ. di Poeloe Pi

tikan, bahwa ia salah salah satoe
oep kekal, dan kini dapat mentjapai
:
ium kehidoepan jang penting.
. Setia? menjerboekan diri mendjadi ang

oelis.

hadiah

beker.

tanda tahoe menghargai, tahoe berhoran pengoesaha peringatan.
ena proah eroelang-oelang. kita
»Setia” Ips

itoe disepak oleh back Andalas.

Sabtoe
1.3

Dengan

sekonjong-konjong

tg titan di Andalas. Kira kira djam 4,45 sore bal soedah disepak oleh back
Ipertandingan tsb. dimoelai.
Yinnaar
Ta' seberapalamanja orang dapat lay, sehingga bal ini ditahan

poela
Ma-

oleh

'mengetahoei, bahwa kedoea belah kawannja, laloe dibawanja. Kemoest | pihak, baik Malay-Club maoepoen dian dioverkan kecentervoor. Cen. Andalas, sama koeatnja dan sama tervoor menjepak. Achirnja bal ma
Fak
5
pakta kebaikan permainan dari ma soek kedalam tiang goal Andalas,
sehingga stand mendjadi 4—0 oenIsing masing pihak itoe.
Dengan seketika itoe djoega cen- toek Malay. Demikianlah, kira kira
si £ tervoor Malay-Club soedah berhasil djam 6.10 sore pertandingan tersemendapatkan bal, laloe dengan sege boet telah barachir dan berkesoeda
dengan stand
4—0 oentoek
ra bal ini disepaknja dan diberikan han
Malay-Club.
.lolehnja kepada linksbuiten Malay.| Club. (Dengan segera poela linksbui-

iiten ini menjepak

ka- tahoen

malah ada lebih sedikit.
. Berdirinja S. K. V. C. selama ber
diri 1 tahoen lamanja tiada ada ko
rang soeatoe apa jang mengetjew

kan kepada poeblik teroetama kepa'
da

(Sport

tahoen jang baroe silam, teroetama

Djamhari) menerangkan dengan te
Oktober 1938 S.| 'gas tentang keloear
— masoeknja

15—16

Kp,

anggautanja .

Selandjoetnja toean secretaris me
nerangkan
pekerdjaannja
selama
sekali tentang masoeknja soerat2
dengan memakai nommor agenda
sebagaimana atoeran2 jang diada
Ikan oleh organisatie.
Toean
penningmeester
(toean

beroesia

A.R. mmengabarkan:
Pada malam Minggoe jang baroe

laloe

| ba

oleh

tidak begitoe banjak.

S.K. V. 0. Djakarta
1 tahoen

22 OcPioen

tetapi

Irena memang. Djawa-Tengah ternja
ta lebih koeat, soedah tentoe sadja|
Persis selaloe riboet. Tidak lama
dari waktoe achir, Soemarno bisa|
Imembalas 1 goal, hingga achirnja|
stand ada 2—1 boeat kemenangannja elftal P.S. S.I. Djawa-Tengah.

Koeningan

Baroe

Voetbal-| |ocang jang memakai

djalan

T. Tinggi, telah| satie selama 1 tahoen.

organi-

Oeang jang

mengadakan Jaarvergadering ber-| masoek dari contributie ada sedjoem
tempat digedoeng Standaardschool| lah £ 45,25. Jang kelosar ada f 33,57.
Moehammadijah groep T. Tinggi | Saldo oeang (restan) ada f 12,68.
(Gang Boengoer Nomor 23), jaar-| Agenda no. 3 merobah segenap
vergadering
mana
dikoendjoengi | pengoeroes, berhoeboeng dengan per
'oleh segenap anggautanja jang se- idjandjian
(statuten).
Pengoeroes
Idjoemlah koerang lebih 55 orang S.KV.C. boleh meletakkan djabatanIdan banjak djoega diantara toean?2 nja dan boleh dikandidatkan lagi.
penjokong, jang dioendang teroeta
Maka dari sebab itoe soesoenan
ma seperti: toean Soebari.
'pengoeroes baroe ialah sebagai berJaarvergadering terseboet dimoe- ikoet:
lai djam 8.30 malam.
Toean D. Kartaatmadja, sebagai 1. D. Kartaatmadja sebagai voorz.
T.A. Rachman sebagai vice-voorz.
Ketoea dan jang memegang Pre
y
secretaris
nan, telah mengoetjapkan diperba-|(T . Ardjani
peiarahari
penningm.
njak terima kasih atas koendjoe)
ngannja tt. dari segenap anggauta2 T.- Moerba
) sebagai commisS.K.V.C., teroetama sekali kepada T. Marip

tt.

penjokong

T.

jang hadlir, begitoe

poen kepada toean-pengoeroes seko
lahan
Moehammadijah
groep
T.Tinggi jang telah memberi tempat.
Didalam agenda jaarvergadering
jang no. 1 dan didalam agenda jg.
no. 2, ketoea S.K.V.C., sebagai pim |
pinan, telah menerangkan tentang |
berdirinja perkoempoelan S.K.V.C.
selama
satoe
tahoen,
terhitoeng
dari
moelai ddo. 5/9-37 sehingga
ddo. 15/10-38 tjoekoep oesianja 1
BAROE

TRIMA

RAND).

Model

Djoega

sni

T. Abd.

Gani

)

T, Dirja

T. Hasan
T, Roesdi

sarissen

) sebagai

2)
sebagai

commis-

sie Elftal
balhouder.

Setelah Jaarvergadering terseboet
memoesjawaratkan tentang agenda
no. 4 dan no. 5, maka pada djam
11,30 malam vergadering ini ditoetoep dengan selamat.

moda
jang Baling hpatase (SMALLB
Harga
moelai f 1.75 sampai f 2.65.
moelai f 0.75 — f 1.75 (vlekvrii).
Helmhoe

sedia

3

BABA
Firma

Senen

)

Soekoer)
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Wadjib Aa

Tel.

ana “WI :

|

hatiken

bal itoe dan dibe|

.Doenia V.B.O.
jalrikan kembali
kepada
kawannja
gan2
jang dilakoekan
'itoe,
sehingga
hampir-hampir
sadjal.
£
“lebih koeat dari Tap
3
B.O. itoe
berkesoedahan se
|. apa lagi ketika ,,Keroekoenan” be- bal masoek kedalam goal Andalas.| 1
loem
datangan Lea
age Back Andalas, menjepak bal dengan bagai berikoet :
B.V.C. —T.N.H. 2—3.
sekeras-kerasnja, sehingga bal ini
Hercules — Vios 6—1.
dibawa oleh centervoor Andalas,|
U,M.S. — S.V.B.B.4—1.
sn
aya. laloe diberikan kepada kawannja
Sae Kia
3 Te
Sarim, g jang ada di rechtsbinnen dari pihak
Voetbal
di Solo
(Andalas, akan tetapi sepakan dari
P.S.S.I.
Djawa-Tengah
—
a-|rechtsbinnen ini jang pada ketika
Persis
Solo
2—1
litoe hendak mengoverkan bal itoe
ga| kepada

kawannja

soedah

dapat

di

.

stadion Sriwedari

so

sa

te

kasih oendjoek

Kan

tidak berhasil,

sehingga

&
Tn

-Imempertahankan

diri,

maka

ngah djam kemoedian pihak
ig,|dapat mengalahkan Andalas.
stand daripada pertandingan
etapi

moela-moelanja

Pe

at

at

Sat litoecap 2

isa nenembak k
Masa
rah

0 — 0

ak jan

itoe, soedah

dapat mengalahkan

“pada

stand so

(
Soebowo
— Hadji ir
Soemarjo
Soewarno Moerkadi Wandi

gi Djawad Soekardjo
Jazid

Ae

'

Soetris

'Soekemi

8
Soemarno

Dono

Arman
Soediro

Wagimin

'Soekiman
Soetarto
Maladi
Persi 8:

ba

Sebagai scheidsrechter adalah Mr.

sete- R. M. Widodo Sastrodiningrat.
Djam 4,45 sore pertandingan di
Malay
Disini moelaikan. Baroe sadja moelai bola
jang soedah 'selaloe dimoeka goal Solo,

1—0 oentoek Malay.
menit kemoedian daripada

»oen |dalas lagi, Sean

seperti

2

del

.Ingan seketika itoe djoega senter'Ivoor Malay-club menjepak bal itoe,
laloe dimasoekkan kegoal Andalas.
1 pa 1ze,
| Ai iabak ke
menampakkan| tenaga| Demikianlah, setelah kedoea belah
sia
n . Pen a. Aan darimoe pihak itoe, sambil berganti- ganti

pasangan

D ja w Li ng e ngah:

sedang. tegen jang dilakoekan oleh back ini sedi:

diadakan

berikoet: TR

rganti memasoekkan bola kedalam njong-konjong bal ada didepan tiang
a ,,Keroekoenan“, sehingga se- goal Andalas. Bal direboet oleh
oem pauze 'soedah bisa dibikin back, akan tetapi segala daja oepaja

L

telah

pertandingan voetbal antara elftal
P.S.S.I. Djawa-Tengah dengan elftal
»Persis” Solo, jang masing-masing

Ta' seberapa lamanja kemoedian |
edjo dan Soeharna.,
|
itoe degan seko-t
ik heran, tiga orang itoe silih | dari pada

“goal oleh: alat

jg sangat mengoeatirkan,

dan tidak

lama djala dimasoeki bola oleh Soe

tenggi. Stand 1—0 boeat Dj, Tengah.
|
Meskipoen
Maladi selaloe dapat meAn-

ketika nangkap

bola,

tetapi

oleh

karena

bola selaloe mertamoe dimoekanja,
maka dalam waktoe mengaso stand

pihak ada 2—0 bocat Djawa Tengah jang

“itoe, Telat

ihatan betoel-betoel ke 'dimasoekkan oleh Djawad.
Dalam babakan jang ke doea,
annja, sehingga achterhoede

(dari “Andalas itoe mempertahankan risan
che | diri dengan soenggoeh

3

Pembantoe M. menoelis:
Pada hari Rebo sore 12 Oct. di

rampas oleh midvoornja Malay Club.
— Bal laloe dibawa olehnja dan diss |overkan kerechtsbuiten |kawannja).
Pada sa'at iniadalah sa'at jang ber
ng Nk
Noni abip Aan bahaja sekali oentoek Andalas, oleh
tedjo, selaloe meroepakan bahaja| karena bal makin lama makin men
besar dengan bantoean kawan-ka-| dekati tiang goal Andalas. Oentoeng
3
ija sebarisan depanj ae samen- Back Andalas bisa mereboet bal da
4 sangat rapi dan
teratoer, ri djepitan kaki rechtsbuiten tersedjika terdjadi samenspel Sa- boet, laloe disepak olehnja.

|
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agak
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ba
lebih
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J beta
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|Tiago
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"

2p0n0e kentel dan angal .
1

Ya ma

lelaki njang sering

Ladi

2 9 BOT #33
sakit

pinggang,

kaki tangan

di lema, lamsin Jzwak) tekas minvem

Anggoer

Whie

Seng

,,Tjap DEWA"

Firma Tjap DEWA
MOLFNVIIFT

DOST-
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BATAVIA. CENTRUM,

- soenggoeh

— Bal hampir-hampir masoek keda
bari lam goal Andalas, maka dengan se
e 'konjong-konjong terdengarlah ploeit

3 Buto

| kans

j|dari referee jang menandakan, bah|

| dri

28: Beta

bisa mona

Soeratmo.

' Hari kedoea
“Pada hari
.. October 1938
— Pioen soedah
ngan voetbal

njak | wa

sampailah

pada

Mena

oen|

er) |toeh pauze.
| Setelah pauze Pena Andalas |
doea kali mendapat
oekoelan 12
Ipas dari

Malay.

Salah

satoe

:

dari

|doea kali poekoelan 12 pas itoe da
Tata
tangga
16 pat dimasoekkan, sehingga stand pa |
jbil, dilapangan Poelo- da waktoe itoe soedah mendjadi
dilakoekan pertandi 3—0 oentoek Malay-Club. Oentoeng
antara Malay-Club dan poekoelan 12 pas jang Mn itoe

me-

loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan. koerang enak
tidoer, badan les e, ternjata dara djalan koerang betuel, dan dia-

.|terhadap serangan dari Malay itoe.

— berta:

AN

“Sakit koelit segala

roepah

na

gi

1201
toetoep

“Satoe

Kanortsad Kab

osharp mas
“1 tokot12—

toelen.

Sm

Harga

2g tp.

| | Persenan boeat

Tenan

Satoe
sharp

:

boeat 1 Ta

vulpotlood

tp.

20: tp. :

sharp perak litjin, den

tomatis ch.
Ana

Harga

toetoep kroon Amstel franco pada
dari N. V. Harmsen Verwey & Co. di

Ha

AS

3 .

atoe vulpotlood
Piar
sharp dengen isih potlood.
# nja
ai Harga

LA
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MA

maa

AAA Mana
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Adr es:
NN

jang baroe Ia

sg. Sampai pauze stand masih
'blanco. Goal jang pertama dimasoekkan oleh Latif, ke doel Diana.

terpegang

oleh Molto

defini-

4| Diana, diboentoeti oleh barisan

ngalami
koer' olel

Sena ito sore
Soenda, sehingga : pen

ih heran ya
"Yana

Re

kelas tinggian, tidak pernahm
hekke sluiter kedoedoek
Pada hari Sabtoe soeda
toehkan Ran. Penghara 2
Rea teroes mud Jon kare
nja pengoeroes,

an

dari sekolahan

day

menenga

Sampai waktoenja pauze, Rea 8

“dah bisa masoekkan 2 goal,

dans:

“goal lagi Ran tidak bis
Entah apa sebabi
Ri:

rangnja

kena Diana

hh inggir,

kesebelasan dari Jong Ambon

Dja-

karta

dari

melawan

pengoeroes Rea bi

Diana

be-

lagi,

overkan

ke

nampak inzinkingnja. Molto

| tactieknja opeisp2l
didjaan, sehingga Diana djadi lemos.

keadaan

ini

trio Molto

1 samenspel jang bagoes sekali,

(aan

2

oleh centervoor

bagir
Pr

Pee

ra

Stand sampai

lagi favoriet- Agan

Pan

boebaran tidak be

roebah lagi, oentoek
tamoe dari Djakarta.
—

kemenangan

9

ag

kedoeanja

Mob

Postbus

dari Amstel

49 — Batavia

Bier, boeat

mana

saja

ingin

ini, ke- jang telah menggaboengkan
kampioen pada Ned. Ind, Schaakbond.

diri

Dinger, sekretaris
N.

dan

tinggak Sa
cc

—Xo

wu.

en

Dengan singkat kita kabarkan,
bahwa pembitjaraan jang berhoeboengan dengan penetapan atoeran
Competitie oentoek sekalian pengoe
roes memoeaskan dan bahwa pada
tanggal 2 November jad. akan di
moelai competitie tsb antara ,,Kramat I“ dan ,,Shaakmat Is.
Kita dapat mengabarkan djoega,
bahwa ada soeatoe perkoempoelan
tjatoer lagi jang menggaboengkan
diri pada Bond.
Banjak pekerdjaan Bond jang di
toedjoekan kepada kemadjoean doe
nia tjatoer dan oleh karena itoe
sangat kita andjoerkan soepaja per
koempoelan
tjatoer
jang
beloem
menggaboengkan
diri lekas-lekas
menggaboengkan. Di Betawi masih
banjak jang beloem menggaboengkan. Djika soedah masoek bond,
soepaja dapat ikoet pada competitie terseboet.
Keterangan lebih landjoet kepada
toean W.N. Dinger Palmenlaan 46
Betawi.
Pemain tjatoer jang beloem meng
gaboengkan diri pada salah satoe
perkoempoelan tjatoer kita andjoer
kan dengan djalan ini soepaja dengan segera memasoeki
perkoempoelan tjatoer jang disetoedjoei.
Moedah-moedahan
dengan . bantoean mereka ini dapat memadjoekan doenia tjatoer.
Sebagai penoetoep kita seroekan
kepada publiek
jang mempoenjai
perhatian soepaja memberi soembangan dengan beroepa kampprij-

TJATOER
. Batavia—OCompetitie
Pada tanggal 23 September 38
telah dilangsoengkan dibawah pimpinan toean P.E, Kranen, rapat dari|
beberapa pengoeroes schaakclubs

Sin
lang3 — Opi3 2-0
Taondodbai Molto djadi
Motto 1 — Diana Il 3—1
masih onbedreigd. Molto haroes| Toean W.N,
linggoe penonton Persib main 2 X lagi, sekali berhadapan 4 Schaakbond
P Masakan

kesebelasan

dari pinggir di schiet bal

na
si
pat kemenangan, bisa di aja
|

sepak raga antara

Keeper Molto menangkap bal sam ring- board menoendjoekkan angka
Ijatoeh, bal dilempar ketengah. 2—3 oentoek kemenangan Bogor.

| pai boebaran bisa menambahi Lon 3 sn

dan lemas. Sebaliknja,

Pertandingan

versus SBB.

Tetapi, sesoedah pauze, barisan Jong
Ambon menjerang dengan mati-ma
n
mempertahankan ke
embali ketengah karena kena back tian oentoek
Ito. Centerhalf Molto boeroe bal hormatannja. Serangan-serangan ini
Sgm litoe, sebagai pelor bal masoek di telah berhasil dengan baik. Dan
soenggoeh diloear doegaan, barisan
ctief-| djoeroe, stand robah 1 —1.
Jong Ambon dapat mengoebah stand
. Sebabisnja stand 1—1 barisan dengan 6—3.

| jang kelas rendahan, maoepoen

aa!

O—

tjoekoep banjak, althans
aa
mendesak bentengannja Mol- Penonton
bagi di Bogor.
Oo. Benteng Molto kotjar-katjir. Kiri
Pertandingan ini telah berdjalan
ocar Diana kasihkan satoe voorzet,
dengan sangat spannend. Sampai
diterima oleh kanan dalam, didepo- pauze barisan Bogor dapat bernapas
neer ke doel Molto.
dengan sedikit ,,lega” Tt
Sc0o

boeat penonton, 5

Rea I. Selamanja

—

Jong Ambon

SBB Bogor telah dilangsoengkan
ditan — Tehabisnja Diana kemasoekan 1 hari Minggoe kemarin tgl 16 Oct.
goal, teroes ngamoek. Voorhoede 38 di HP C-terrein Tanah-sareal.

Ka

Gs.

LcvL—0.

Kalau dalam pertandingan jang
akan datang ini, Molto menang sekali lagi dan gelijk sekali, maoe
laloe

sampai boebaran pertandingan nam-

&

toetoep kroen
ena ae

Dn

'Itoe sore Molto keloearkan pasa- tief bakal djadi miliknja Molto.
ngannja dengan compleet, Diana Concurent satoe-satoenja jalah Siap,
tidak maoe ketinggalan. Dari moela jang haroes main 3 kali lagi.
|paknja
:
gesit. Sebentar Molto dikoe||roeng, sebentar lagi Diana digre-

MT
Ta “maa S2

“empat
Naa

.Inonton ada banjak. Mereka Ira
Itahoe, apakah Molto dalam ini ta- tidak maoe wisselbeker »Pemandahoen bisa
lagi pegang Kampi ngan“ jang dalam competitie jang
oenschap Persib.

LA AL

Harmsen Ha

Nama:.
ma

| Asal Molto main, tidak perdoeli
siapa fihak lawannja, penonton, pe

KA

Bersama ini saja ada kirim
dikirimin gratis dan franco persenan

tp.

boeat

aa

Kamada N. T

Il

— tokof1

2

ingin.

toko

aa mba metan neaama ban

S3(Persenan

poenja

Kita poenja persediahan ada sanget banjak. Djadi kita tida
Sa
pertjaja ijang kita aken bikin menjesel pada siapa djoega.
Tetapi baek tocan lekas kirim toean poenja toetoep kroon,
sebab maskipoen begimana besar djoega adanja persediahan, itoe masi bisa abis djoega.

Ever.

(pekakas boeat isih potisod

toean

Atdeeling Reciame
Batavia, sesoedanja mana itoe persenan jang toean
ken dikirim pada toean gratis dan franco.

$ 4—,

toko

5 (eerenantoos 1

-

Kirim

perak bergoerat.
dengen
en pekakas
od automaisih po

tisch. Harga

5 persediahan ada boeat toetoep kroon Aek
2 moean bisa OapAken 2
pekan
jang

Amstel

Satoe “stel terdiri dari
vulpen
Eversharp toelen
dan dito vulpotlood. Harga
toko
f 6.50.

Bb

toetoep

2 orang wakil|

lam partij kesebelas dari pada 'per
tandingan “dammen“ Raichenbach
soedah menang.
Lebih landjoet dari Maastricht di
wartakan, bahwa didalam partij ke
12 antara Raichenbach dan Keller
itoe soedah seri lagi. Kini stand dari pada pertandingan antara Raichenbach dan Kelleritoe soedah men
djadi 13— 11.
HOCKEY

Tournooi empat negeri.
Dari Amsterdam diwartakan oleh
Aneta-A.N.P., bahwa soedah dilakoekan pertandingan ,,hockey” daripada
tournooi empat
negeri,
sehingga
standnja sebagai berikoet:
Duitschland — Belgie 5—1.
Nederland — Frankrijk 2—1.
Finale:
Nederland — Duitschland 2—2.
Pihak jang kalah itoe soedah melakoekan pertandingan djoega, sehingga stand sebagai berikoet:

Belgie — Frankrijk 3—1.
2

Perbi

um

dan

KeAlg.

Perbid

Sportweek.

Seperti terberita di pagina 1 dari
lembaran ini, di Solo dibikin Alg.
Sportweek Indonesia.
-Dari kalangan badminton di Betawi, Perbi dan Perbid poen mengi
rim oetoesan2nja di kepalai
oleh
toean Soetjipto.

Jang disediakan: boeat le single
zen dsb. agar dengan begitoe toe- toean Iskandar (Perbid), 2e single
roet memadjoekan doenia pertjatoe toean Pamekas (Perbi) 3e single
ran,

dan

meramaikan

adanja

com-

—9 mx

Soemarsono

Didalam partij kesebelas
Raichenbach menang.
Amsterdam

(Perbi)

sedang

Bi

DAMMEN

Dari

toean

double t, Soetjipto.

petitie tsb,

diwartakan oleh

dengan dari Gemeente-schaakclub jang ba- 'Aneta—ANF., bahwa pada tanggal
roe didirikan hadlir djoega.

an

15 October jang baroe

laloe

dida-

Mengingat sangkaan? orang, maka patoet diwartakan, bahwa selama boelan poeasa tidak
diadakan
pertandingan oleh kedoea perkoempoelan itoe.

-
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Solo

9.30 ,,
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7,15 malam

Hawaiian Barat
Pembitjaraan
Kitab Indjil,
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“Toetoep
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-oleh
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kan oleh Nji Wasil

Sri

Peladjaran beksa Beda
ja dan Srimpi dari Ke
raton
Toetoep.
Kinderuurtje dalam
pimpinan Tante SITI
. Plaat? lagoe Soenda
Berita pers dan chabar
chabar dalam bahasa
Belanda
Plaat? Ig Santiswaran
Pidato peri hal keseha
tan oleh padoeka toean
Dr. R. Saleh Hofarts
Keraton Soerakarta
Tjlempoengan compleet
dari Studio, lagoe-la
goenja
menoeroet
ke
hendak Srianen
Toetoep.

Chabar - chabar dalam
bahasa Belanda dan be
rita pers
Groot Militair Hof - or
kest dari pendapa paB. K. P. H.

”
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Soerabaja Il Golflengte 68m
dan IV 129m
5.—
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“5.30,

Om
6.20
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Lagoe Tionghoa Shang
hai modern
Lagoe krontjong
dan
stamboel
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Lagoe Soenda dinjanji
kan oleh: Nji Moersih
Pembalasan soerat-soe
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Pak Doho
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,,Sport”

meloeloe
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Toetoep
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oleh toean
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The Golden Dragon Ha
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Studio
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:6.30 pagi
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Batavia-Centrum

Terima Recept2 Dokter. Boleh
ambil
dan anterken di roemah
franco

Djawa

Lague Arah dari Sech Albar

19 Oct.

Tida lama lagi aken bisa didapet di atas PLAAT GRAMOFOON
tjap , BOEROENG CANARY“

Soerabaja Il Golflengte 68 m
dan IV

Dito

dinjanji

kabar dagang
Mempbalassoerat-soerat
dan rapport-rapport
Lagoe Tionghoa
modern
Pemandangan tentang

Th

Mana soeka (populair)
Causerie Dr. E. Jansen
Omroep Orkest
Cinema Orgel

oleh

kan oleh Nji Iti Narem
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NS
EUR
TD0
3
Ben
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Batavia
I
157,89
m. Batavia II
PROGRAMMA NIROM
61,66
m.
Buitenzorg
156,25
m. SoePenjiaran Barat
kaboemi
12,18
m.
Archipelz, 99 dari 11.— t.m. 12.—
Selasa, 18 Oct.
atas 205m. West-Java : Batavia 126,
5.— sore
Marek Weber dan OrBandoeng 120, Buitenzorg 182, Chekestnja
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe6.—,
Vocale nummers
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di Telokbetong:
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Telokbetong Aneta menga-

“barkan,
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Minggoe

diboeka

geredja

baroe Protestan di

Tandjoeng Karang
koendjoengan.

j.l. telah

dengan

banjak

—
9 —
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|.

menetapkan

-

9

|

opcen-

——

S'baja,

kalau sekiranja baik boea-

tannja.
:
« Direktoer pada paberik itoe akan
membitjarakan soal ini di Bandoeng.

bahwa

,, Wilheimina-Banks

di Bojolali

.

ini

Pada

kota

hari Rebo

Bojolali

pembesar

fSoloj.
hari

dan

pagi

mendapat

kaoem

2
-

jang

letaknja

kira-kira
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pemboeka'an-

,,Wilhelmina-Bank“

geri di Bojolali.

yer-

kaoem

bangsawan,

oentoek menjaksikan
nja

12 October

beberapa

Minggoe
'jbl. telah dijoeka ge- kan oleh perhimpoenan
redja baroe goena doeta di Batoe- tair dan perhimpoenan

retna,

Jang

jang

didiri

bekas milipegawai ne
berhadlir di-

km. sebelah selatan Solo. Setelah antaranja ada R.M. Hario Atmodjo
diadaken ospaitjara oleh m3zr. Wil- sebagai wakilnja Sri Soenan, R.M.P.
Iekens itoe maka diadakan pesta re- Atmodarmodjo
sebagai
wakilnja
sepsi.
:
Prins Mangkoenagoro, assistent-resident mr. J.FLA. van Bruggen se
Mobilisatie Kruis mengadakan
bagai dd. gouverneur Soerakarta, dr.
saga

co

5

peringatan

Dari Semarang Aneta mengabarkan, bahwa hoofdbestuur Bond van
Dragers van Modi'isatie Kruis, telah
memoetoeskan oentoek mengadakan

peringatan nanti tanggal 11 boelan

November, berhoeyoeng dengan 29
tahoen oemoernja habisnja mobilisatie.
:
tan sematjam itog akan
Peri
diadakan djoega di Bandoeng, Beta
wi dan Soerabaja.

J.R. Lette a.r. Klaten, drs. G. van
Dam a.r. terbeschikking, controleur
W.E.A. Bish Bojolali, adjunct hoofd
commissaris van politie G. de Lang
dan masih banjak lagi lainnja.
Setelah semoea tamoe berkoempoel

dimoeka

,,Wilhelmina

Bank"

dengan
terdengar
soeara muziek
dari pradjoerit kraton, laloe toean
W.E.A. Bish sebagai voorzitter dari
plaatsel'jk comite mengatoerkan selamat datang dan terima kasih, jg
laloe disamboeng oleh Regent K.R.T.
—O—
Soeronagoro sebagai wakilnjaRa'jat
Moetasi
dan R. Amir Soemodihardjo sebaDiserahi oentoek mewakili djaba- gai voorzitter perhimpoenan pengbatan beheerder 2de kl. toean R. gawai negeri, begitoe djoega toean
Soerjad i, sekarang beheerder 3de G.J. Olf sebagai voorzitter pari perkl. pada Opium dan Zoutregie di himpoenan bekas militair.
Emmahaven (Padang).
Njonja Bish laloe memboeka beDiangkat
sebagai
hoofdmantri longsong toetoepnja Bank itoe, detopograaf toean? J. Loupattij ngan oetjapan, bahwa tanda- perdan Djohan,
sekarang
mantri ingatan ini dikasih nama ,,Wilheljang laloe terdengar
topograaf le kl. pala Herzieninzs- mina-Bank«,
brigade di Djawa-Timober.
soeara muziek lagoe Wilheimus..
s
— 0 —
Setelah semoga tamoe sama ber-

Kebakaran pada goedang koeli
kbeli tambang

koempoel

ngan

di gedong Landraad, de-

didjamoe

minoem dan sigaret,

laloe dibikin boebaran dengan sela-

Dari Semarang dikabarkan oleh
| Aneta, pahwa s.k. ,,Locomotief” men mat.

En

dengar adanja kebakaran pada tg.
10 boelan ini digoedang koeli koeli

pekerdja tambang
ada

di

Bapaknja

,, Loa Teboe” jg

Tenggarong

goedang, 2 gedoeng toko, dan seboeah roemah. Keroesakan jang ditak-

sir ada 19 riboe

roepiah.

Adapoen

sebab-sebabnja masih beloem ketahoean. Tetapi dalam pada itoetidak

ada ketjelakaan orang.

Meninggal
Menoeroet berita Reuter dari Santa Monica (Californie), orang jang
moela-moela mendapatkan tjeritera
Popeye”, ja'ni filmteekenaar FC

Segar, telah meninggal doenia dalam

oesia

44 tahoen, sesoedah menderita

Toecan Hadji Moh. Irsjad wafat.

aj

Hotel baroe di Kroesenyark

Innalillahiwainna-

ilaihiradji'oen.

Pada hari R25 milam Kemis tgl.
“12/13 Ozt. '38 djam 3 pagi toean
Moh.

Irsjad

kerachmatoellah.
beliau
R.

R.

adalah

telah poelang

Semasa hidoepnja

seorang

Pamekasan.

Popeye.

sakit beberapa boelan lamanja.

— Gm

H.

”

(Samarinda).

Maka jang mendjadi deboe 2 boeah

anggauta

Pembitjaraan'
jang

Dari Soerabaia Aneta mengabarkan, bahwa pada waktoe ini disana
masih dilakoekan pemditjaraan de-

1 Beliau adalah djoega
berdjasa kesar terhadap doen'a per-

Maksoednja ialah akan

almarhoem

boelan depan.

P. R.I.
—

seboeah hotel

jang

mendirikan

besar disana.

Tentang pbetoesannja didoega

nanti

gua

NY

Boeah-boeahan dikirim ke India
Dari Soerabaja

dengan

bersangkoetan.

ngan orang-orang jang mempoenjai
seorang jz roemah dan perczel di Kroesenpark.

gerakan seoemoemnja di Madoera,
teristimewa dalam doenia N. O. dan

diberitakan

oleh

Aneta, bahwa pada waktoe ini
dikota itoe ada tetamoe dari loear

Kolonisten samyai di Samarinda
Dari

Samarinda

Aneta

barkan, bahwa disana

tentang

menga-

didengar ka-

Negeri. Toean B.G. Wuthrich, direc-

bar

datangnja

keloearga

boeah export firm3 di Bombay.

Merena

nja kiriman boeah-boeahan dari negeri sini ke India dan djoega akan
perhoeroengan
permeloeaskan
dagangan. Seteroesnja beliau akan
berlajar ke Saparoea dan tg. 2 Nov.
depan beliau bertolak dari Tandj.
Perak dengan membawa 50 peti ber

dilanischap Koetei. .
Mereka telah melandjoetkan perdjalanannja kedaerah itoe jang soe-

teur import sedang dalam bepergian jang pertama pada tg. 7 boelan ini
dari Serlui Morris Compagny, se- jang djoemlahnja ada 86 orang.
itoe

asalnja dari Madioen,

Beliau akan menjelidiki moengkin dan akan menoedjoe ke Djembajan

isi dengan

mangga golek dan mang-

Atjeh

Aneta dari Koetaradja mengabar
kan,

bahwa

nanti tanggal

21

Octo

ber akan diadakan oepatjara penje
rahan pekerdjaan diresidensi Atjeh
oleh wakil resident Beck
kepada
toean Paauw jang
dibenoem men-

Gjadi resident disitoe.
—

Candidate

9

—

Dewan

Bagikieskring

ra'jat.
Maloe-

koe.

Dari
Aneta,

Ra'jat

koe

Ambon

dikawatkan

bahwa

jad.

candidaten

bagi

kieskring

oleh
Dewan

Maloe

jalah toean L.L. Rehatta,

kes

tuursassistent le klasse dan toean
Mr. J. Latudarhary, advocaat di Mzlang.
—

Pemboeka'an

koendjoengannja

baroe.

diBatoeretno

—

be-

€

mengabarkan,

oleh Pyrotechnische

—ij

anggaran

Pemboekaan geredja
Aneta

nanti

werkplaatsen di Bandoeng, jang ke
“Imoedian
akan diboeat
djoega di

landja th. 1939, maka gemeente te
lah berniat akan menoeroenkan ma
soeknja opcenten inkomsten belasting dari 15 mendjadi 12 fAneta).

—

djakan.

Penjerahan pekerdjaan Resident di

Pepe-

kan, bahwa Dept. Peperangan telah
memerentahkan oentoek memboeat
kedok
gas ratjoen
20.000 boeah
Idjoemlah pada paberik karet ,,Nga
Igel«. Kedok jang rantjangannja di
boeat oleh paberik itoe, kini telah
diperiksa betoel.
Tjoema jang tidak dibenarkania
lah pemboeatan filters jang diker-

Soekaboemi.

Menoeroenkan
ten.
.

Dept.

rangan
Dari Soerabaia Aneta mengabar-

Geredja Protestan baroe

e

perentah

ai

18 October

1938

AAA

D—

Orang? P.N.I. dioesir dari rapat
Ketokan
polisi
dalam rapat Boerrendi
Dari Semarang Aneta mengabarkan, bahwa rapat jang diadakan
oleh Persatoean Boeroeh Rendahan
Indonesia
fsingkatnja
mendjadi

soepaja peladjaran ini bisa digoenakan dalam masjarakat oemoem
Sebeloem rapat ini ditoetoep, pim
pinan madjelis telah njatakan s1nsat doekanja pada wafat Sultan
Ali bin Mansoer di Hadhramaut de
ngan diterangkan
beberapa djasa
nja Almarhoem,kemoedian oetjipan
do'a kep1la
almarhben di lakoe
kan dengan sambcetan amien-amien
dari semcea hadhirin.
Sesoedah ini, pimpinan menerangkan, bahwa moelai dari besok sekolah ini ditoetoep sebagai vacantie
Ramadhan, sehingga tgl. 3 December 1938 dengan menerima anak?
moerid baroe oentoek semoea kelas
dari sekarang, boleh bitjara kepada
kepala
goeroe
di Petodjo Djaga
Monjet No. 15 Bat.-C. Djoega pimpinan
tidak loepa mengoetjapkan
banjak terima kasih kepada toean
Said Basalamah jang telah dermakan 4 lozin limonade, dan kepada
toean Oembarak bin Moehsin Abdat
2 balok
ijs. Sehabisnja ini, paloe

madjelis

rapat
12.45

diketok

menjatakan

selesai, jaitoe
dengan selamat

jang

pada
djam
dan gembi-

hari lahirnja Gerindo. Diterangkan
oleh spr. bahwa
hari kebangsaan
ini hanjalah
bagi oran-orang Ge
rindo sadja. Tetapi bila golongan
lain mengakoei djoega akan adanja
hari kebangsaan ini, tento2 sekali
akan ,,diterima-kasihkan”.,
c. Terhadap ,,Bapepi“ (Badan pe
rantaraan partij politiek), ialah soe
atoe badan jg maksoednja tolongmenolong dalam keadaan
soesah,
dengan alasan jang koeat jang di
dasarkan atas boekti boekti dan pe
ngalaman jang telah laloe, Gerindo
menjatakan ,,tidak setoedjoe”. Jang
diingini oleh Gerindo ialah persatoean nasional jang 100 pCt, ialah
persatoean
jang didjadikan
oleh
ra'jat Indonesia jang miskin, ra'jat
Indonesia jg sengsara .... (Disini
wakil PID mengetok:: matiger).
Terima kasih, kata spr.
Sebagai penostoep, spreker
bawa pesan Gerindo ialah:

mem

Kewadjiban kita, berdjoang!

—

9

Cc

—

—

dan mengambil beberapa perkataan

bh. Belanda, selain dari bh. Arab,
toelis dan batjanja, dan batja Al-

dah di sediakan pondok-pondok oleh

@oer'an. Jg kita telah saksikan

pendoedoek

maren,

tempo akan bangoen kembali de
ngan sangat berkobar-kobar.
Selandjoetnja diterangkan bebe-

keadaan

di Indonesia, spr. bitjara-

kan tentang ondernemingen jang
hampir semoeanja kepoenjaan orang
asing, disini spr. diketok
oleh
polisi.

ke rapa poetoesan congres jl. ialah:
a. Gerindotelah mengadakan bapemoeda pePoen djoega telah disediakan la- 5 Ibtida'ie di imtihankan tentang risan pemoeda,
Selandjoetnja spr. mempaparkan
dang, hingga mereka dengan segera lezing dalam bh. Inggeris berikoet moeda jini akan diberi didikan de tentang kegentingan di Europa dan
akan bisa moslai pekerdjaan mena- dicteenja, dan memvertaal dari per mikian roepa agar mereka mendjadi di Azia dan bagaimana pengaroehdisitoe.

keperloean
ga aroem manis. Beliau berlajar ke nam tanaman goena
Rangoon. Djoega tak akan lama lagi makanan.
akan dikirim 100 peti isi mangga
Mereka itoe dalam keadaan gemke Calcutta.
bira. Dalam pada itoe baginda sultan
Landbouw-Voorlichtings- Koetei memberikan bantoean goena
Prov.
f
dienst Djawa Timoer menghendaki hasilnja pekerdjaan itoe.
Lain dari pada itoe dikatakan
dan beroesaha djoega dengan soeng
goeh agar soepaja banjak boeah- djoega, bahwa golongan kolonisten
boeahan jang
dikirimkan keloear jang telah datang ini jalah termasoek jang kern.
Negeri.

en EA

anak-anak

moerid dari kelas

kataan? Inggeris ke bh. Belanda dan
Arab.
Tand
Kemoedian, beberapa anak moe-

rid ketjil-besar laki-perempoean ber
pidato dalam bh. Arab
dan Indonesia, pidato pidato mana sangat

satoe soesoenan pemoeda jang demokratis jang akan melandjoetkan
sepak terdjang Gerindo dihari ke
moedian. Mereka jang diterima mendjadi anggota dari Barisan Pemoeda

nja terhadap Indonesia.
Sampai disini spr. memberhenti
kan chotbahnja.

Setelah

diberi kesempatan

kepa-

ini ialah jang telah beroemoer 18 da jang hadlir oentoek memadjoekan pertanjaan jang kemoedian di
menarik hati hadhirin. Pada kita tahoen keatas.
oleh ketoea dan spr. dengan
djawab
b.
Gerindo
telah
mengadakan
hari
di beritakan, bahwa anak anak moe
rid sekolah ini diadjarkan berpida- kebangsaan ialah pada tgl. 24 memoeaskan, maka poekoel 11.30
to dengan perasaan masing masing, Mei. Sebab pada tgl 24 Mei '37 ialah rapat ditoetoep dengan selamat.

Ca

"3S5
7
3“

Beberapa tahoen kita ra'jat Indone

sia telah berdjoang, dalam perdjoa
ngan itoe kita telah djatoeh bebe
ra. (verslaggever)
Boerrendij telah dioendoerkan serapa kali, tetapi tidak apa, misal
mentara oleh fihak P.I.D. Sebabnja BOGOR
kan sadja sebagai anak ketjil jang
jalah karena dalam roeangan itoe
sedang berladjar berdjalan, moelaGerindo Tjabang Bogor
terdapat orang orang dari Pendidimoela-moela
ia djatoeh,
bangoen
Pembantoe kita wartakan:
kan Nasional Indonesia (P.N.I)
kembali demikian seteroesnja, dan
Dengan mendapat banjak perha- achirnja dapatiah ia berlari dengan
Setelah mereka ini meninggalkan
tian,
hari Minggoe kemarin tgl. 16 tjepat. Pandanglah segala
rapat, maka pembitjara t. Roeslan,
pende
October
'38, Gerindo tjabang Bogor ritaan2 itoe sebagai tangga oentoek
jang membentangkan soal kedoedoe
kan boeroeh rendah, telah menda- telah mengadakan rapat terboeka menoedjoe kepada
toedjoean kita
pat tegoran beberapa kali dari PID. di gedoeng Harso Darsono.
jang kita harap-harapkan.
Wakil-wakil perkoempoelan, wakil
Kemoedian iapoen dilarang djoega
Agenda ke-empat ialah Gerindo
ga
melandjoetkan
pidatonja polisi dan wakil pers lengkap.
Pk. 9.30 rapat diboeka oleh ketoea dalam
masjarakat,
dibenitoe.
Gerindo
tjabang
Bogor
t,
Soetjiptangkan
oleh
t.
Sanoesi
Pane.
Lain pembitjara, toean Soemadi,
to dengan oetjapan salam kebang- Saja akan membawa saudara-saupoen diperingatkan djoega.
saan kepada sekalian jg hadlir. Di dara
kedjaman Madjapahit,
kata
terangkan
oleh
ketoea,
bahwa
ra'jat
spr.
Apa
sebabnja
Madjapahit
djaPendapatan Emmabloem — Collecte
pada ketika ini sedang tidoer. Ke- toeh ? Djatoehnja Madjapahit ini
Tjatatan pendapatan Emmaibloem wadjiban partij partij politiek ialah ialah setelah semangat ra'jatCollecte hingga sekarang, sebeloem membangoen-bangoenkan ra'jat jg nja lemah dan dapat dikalahkan
diadakan Faney-fair, adalah sebagai sedang tidoer ini agar mereka insaf oleh aliran Islam jang demokratis.
berikoet :
akan kewadjibannja terhadap noesa Begitoe poela djatoehnja Roma dan
dan
bangsa.
Kemoedian diandjoer- Spanjol djaman poerbakala, ia'an
Lijst 1 dari kantor2 Goeperkan agar sogpaja ra'jat memasoeki karena ra'jatnja dinegeri itoe kehimen
£ 95.—
partij politiek, partij mana sadja langan
semangat.
Itoelah
poela
2
&
1,
& 188212
jg ia soekai.
sebabnja maka Gerindo bermaksoed
12
3
”
27
7 32.35
Oleh karena agenda pertama ia akan
mengobar-ngobarkan
ra'jat
1
4
”
”
” 140.605
» 9 , partikelir
» 287.615 lah tentang congres versiag jang sedang melempem ini.
akan dibentangkan oleh ketoea sen
» 8 ,, pengoempoelan
Gerindo
akan memberi petoendiri, maka pimpinan rapat diserah
didjalan-djalan
,, 54.69
kan
kepada t. Soekirman penoelis djoek kepada ra'jat jg masih ada
”
7
7
”
7
», 762.725
didalam kegelapan.
Gerindo akan
Gerindo daerah Djawa Barat.
» 8 roemah? sakit
5 132.87
Verslag dari congres Gerindo jg. membawa ra'jat jg soesah keatas
» 9 sekolah?
Tp 140.83
dengan
diterang2kan
pertama di Djakarta Raja dibentang kesenangan
» 10 kampoeng? boemikan dengan djelas oleh t. Soetjipto tentang apa sebabnja jg menimpoetera
» 94.30
Kemoedian
diterangkan poela bah boeikan kesoesahan kepada ra'jat
» 1
»
An
na DIN wa Gerindo itoe makin lama makin itoe. Gerindo akan
— terlebih doe» 12 tangsi militer
122.53
pesat madjoenja
sehingga dalam loe— mentjapai kemerdikaan
ata
5
220623
tempo
satoe tahoen setengah se- politiek. Djika kemerdikaan pb
» M ,, biskoep dan hotel ,, 236.26
djak berdirinja Gerindo telah mem litiek ini telah tertjapai akan diper»15 ,, kamp: Tionghoa ,, 374,705
oentoek
mengedjar depoenjai lebih koerang 69 tjabang. goenakan
JSokongan Njonja B.v.O.
,, 20.—
ekonomi,
soepaja
ra'jat
Sesoedah pimpinan dipegang kem mokrasi
5
Dir. HBSV
, 5—
bali oleh ketoea Gerindo Bogor, ke djelata djadi kaoem senang, soepaDari kantor? Goepermen
moedian dipersilahkan t. Soekir ja laba-laba dari Indonesia ini dja
Petawi-kota,) ,, 174,27
man penoelis Gerindo daerah Dja ngan selaloe mengalir keloear dan
kantor? partikelir dan
(Disini wakil pemerintah me
wa Barat oentoek membentangkan
Tg.
Priok )
agenda jang kedoea ialah tentang ngetok poela, dan meminta kepada
Tambahan
»
0.545
ketoea rapat agar spr. membitjara
pembantrsan boeta hoeroef.
5
» 44,75
Diandjoerkan
oleh spr. tentang kan so'al jang lain |.
tjara2nja mengadakan cursuscursus
Gerindo
akan
mempengaroehi
Djoemlah
£ 3,783,495 boeta hoeroef, jang haroes didasar
—— 9 —
publieke opinie, spr. melandjoetkan
kan boekan sadja kepada kemaoean pidatonja. Gerindo akan mentjoba
Perajaan penoetoep examen
jang keras dari cursistennja, tetapi poela mempengaroehi pihak pemeAl-Irsjad.
haroes poela ada keichlasan jang rintah agar merobah keadaan2 jg.
pemimpin2-nja. Dian tidak baik
dari
Sebagaimana soedah di beritakan, besar
bagi
rakjat. Gerindo
kita
pemimpin2
oleh
poela
kan
maka kemaren hari Minggoe djam
mengadakan poela propaganda dimasoek kekampoeng loear negeri, oentoek meminta per9 pagi telah dilangsoengkan de- itoe berani
monstrasi padvinders sekolah Al- kampoeng dan memberi peladjaran hatianja wereld opinie terhadap so'
Irsjad Petodjo Betawi dari march- kepada ra'jat djelata agar mereka al Indonesia kita ini.
sillen, mendirikan chaimah, menaik bisa membatja dan menoelis barang
kan bendera dax permainan hanggar sedikit.
Agenda kelima tentang Keadaantara doea anak padvinder, perDiseroekan oleh spr. soepaja ra' an Internasional
dibentang
mainan-permainan mana sangat me- jat djangan pertjaja kepada pemim kan oleh t. Wikana. Terlebih doe
narik hati hadhirin. Sesoedah habis pin2 jg. tjoema gembar-gembor di loe diterangkan oleh spr. bahwa In
agenda ini, lantas diteroeskan exa- podium sadja, mengandjoerkan ini donesia tidak bisa terlepas dari
men klas jg. tertinggi dari sekolah dan itoe, tetapi setelah toeroen da pengaroeh loear Negeri. Kemoedian
ini. Perajaan ini telah dapat perha- ri podium tidak bekerdja apa-apa ditjeriterakan poela tentang confetian dari orang-orang toea anak- (zelfcritiek ? verslaggever.)
rentie dari negeri di Europa jg.
anak moerid, dan Jain-lain orang
Agenda ketiga tentang persa maksoednja
membitjarakan
akan
Arab jg. ternama.
toean dipaparkan oleh t. Asma tentang so'al tanah djadjahan jg.
Pada kita di terangkan,
bahwa ra Hadi.
Tadi diterangkan oleh kabarnja akan dilangsoengkan dabahasa Belanda djoega di adjarkan pemimpin rapat, kata spr., ra'jat lam boelan December jad, dan .,.
pada semoea kelas dari ini sekolah, Bogor sedang tidoer njenjak, Saja kata spr., siapa tahoe bahwa nege
dan examan terhadap bahasa ini tidak pertjaja, bahwa
semangat ri kita Indonesia ini akan mendjadi
telah mendapat succes. Kita telah Padjadjaran jg. berapi-api dalam ,nasinja“ poela dalam conferentie
saksikan, bahwa anak-anak di voor- abad jg
telah laloe itoe telah ter itoe.
klas diadjarkan membatja kitab ,,Ti benam sama sekali. Saja pertjaja,
Waktoe spr. kembali mengoepas
ga sekawan“, moelai menoelis Latijn, bahwa semangat itoe pada soeatoe
ae
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“Toedjoeh atau delapan tahoen jl. sedang mereka dikenakan membajar onderwijzer di sekolah vervolg no.
: Studiefonds Pasoendan Bogor. | s3djoega
Ys
soal ini oleh kantor decen-: f 3— satoe anak sebagai ongkostnja. 2 dikota Pemalang.
tralisatie soedah diperiksa, akan te Selain dari

itoe ddo, 15 jbl. dames

soendan
tapi permohonan menambah banjak kring Sarojo-Wiloetomopoen telah
hari Sabtoe petang dan hari Ming- nja anggota bangsa Boemipostera berangkat berexcursie di Soerabaia
goe pagi jbl. di Centraal Theatre itoe ta'bisa diloeloeskan karena be- oentoek melihat jaarmarkt dll. lagi
Bogor, ternjata telah berhasil de- loem ada orang orang jang dipan- Perdjalanan dilakoekan dengan na:
ngan sangat baik. Pertoendjoekan dang dapat memenoehi sjarat kepan ik bus.
tsb telah mendapat perhatian jang daiannja goena mendoedoeki ito»
Se
Bogor.
dari pendoedoek
penoeh.
badan perwakilan. selainnja ambteSatoe lawan satoe.
berSeperti telah diwartakan, hasil
naar B.B.
:
"3
ml ialah
Pada hari Sa»ntoe pagi telah d'
filmopvosring
dari
sih
Sekarang soedah banjak jang bisa
.0entoek keporlozan studiefon13 Pa- dan oleh karena itoe pendoedoek bawa ke roemah sakit di Poerwo3
“soendan.
EBoemizcetera banjak harapan permo dadi, Pa Kamitoewa dari desa Geng
KG
geng-Wirosari di sebabkan dari loe
honan ini akan dikaboelkan.
perkaranja
KALIDJATI.
“ Motie tentang ini telah diambil ka-loekanja. Adapoen
jalah di itoe hari ia soedah bertjek
dalam
itoe
rapat.
s. V, Setia.
t/ox sama pemoeda Jahmin tentang
oeroesa1 wang. Jahmin jang roepaPembantoe J. Marc. menoel's:
Perkoempoelan rahasia di Soeka
roepanja ta' dapat menahan
maboemi atau (Srigawa)
Pada malam Sabtoe tg. 14/15 Oct.
dakan
rahnja
lebih
lama
lagi
telah
serang
menga
telah
28 S.V. Setia
:Perkoempoelan Srigawa jang da- itoe politie desa dengan parang se
rapat tahoenan bertempat di Taman
lam
boelan boelan jl. soelah meng begitoe hebat, hingga rawatan dahamole1
Siswa dan dikoonJljoongi
gontjangkan
pendoedoek kota Soe- lam roemah sakit perloe baginja.
boet
terse
Rapat
pir semoea leden.
kaboemi
oleh
karena berboeat jang
jang
djam
e
wakto
pada
dimoelai
tidak
baik
terhadap
kaoem
iboe
model
Memperbaiki djalanan. .
soedah ditetapkan, djadi tidak
bangsa
Boemipoetra.
Oentoeng
seterpen
jang
esan
djam karet. Poeto
Atas
initiatiefnja
Comite jang
ting ialah, bahwa S. V. Setia seka karang atas giatnja tosan Tacoma, terdiri dari toean Samsoe pensioen
assistent-resident
dikota
tsb.
diban
baroe
rang melangkahkan djangkah
Wedana
Kajen sebagai
pemoeka
dengan adanja menambah bagian toe oleh staJdspolitie soedah linjap. sini djalanan antara Ngledjok dan
Crediet boeatanggauta-anggautanja. Para. pemimpinnja dari Srigawa soe Ngembak dimana ada terletak peSesoedahnja laloe diadakan pilihan dah diperiksa dengan teliti. Gadis2 zareannja para prijaji tinggi di in
pengoeroes baroe dan jang terpilih: bangsa kita sekarang bisa berdja- kota, baroe diperbaiki, dengan meSdr. J. Marcinu—Ketoea, gdr. Soe- lan-djalan lagi dengan ta' dapat makan begroct rgf 3090.— kesin:a
heman — Penoelis, sdr. Doersaw — ganggoean Soeatoe apapoen. (ANEDari adanja ini pekerdjaan, adalak
Pendahari. — S. V. Setia, madjoelah TA).
soeatoe
pentjaharian jang loemajar
— 9 —
memperbaiki perteroes oentoek
ljoega
bagi
para orang desa disitoe
:
IJILATJAP
economian ra'jat!
(werverschaffing).

militair selesai.

Perloeasan gedong militair jang
sebegitoe
besar
dan loeas soedah
habis dikerdjakan dalam hanja be
berapa boelan sadja. Pada waktoe
ini kaoem pemborong serta koeli2
nja soedah poelang pergi keasalnja.
.A. W.

akan

pindah ?

Menoeroet berita jang disampaikan kepada kita, kahwa toean Rd,

D.K. Kartalogawa. A. W.

Kalidjati

akan pindah didaerah Petawi.Soenggoeh
rajat Kalidjati akan kehilangan pemimpinnja jang tjakap dan
selaloe berteroes
terang.
Beliau,
meskipoen

beloem

lama,

soedah

: banjak oesaha kemadjoean, diantara sebagai
pembrantas pentjceri,
doger (sekarang hilang sama sekali) dil. jang sekiranja meroesak
kepada masjarakat.
Beliau djoega kersympathie kepa-.
da perkcempoelan?, jang kaik toedjoeannja centoek masjarakat.
Selamat berpisah dan bahagialah
“sebagai
penjoeloeh oentoek ra'jat-

nja!

kasih.

Hoofd dari Inspect'e L. B.D. 'd
Betawi telah mengirimkan soerat
pada Hoofd L. B. D. di Tjilatjap dc
ngan oetjapan terima
kasih atas
berhasil baiknja pekerdjaan L.B.D
disini,

waktoe

diadakan

pertjobaan

penggelapan pada boelan j.l. selama 3 hari bertoeroet-toeroet.
Ol21 H)»5'Iin3p3:5ie dim'nta soepaja soerat ts). diterosskan pada
semoea pembantoe L. B. D.
Goedang

jang membawa

riwajat

Pernah kita kabarkan dalam in
soerat kabar bahwa seboeah goedang kepoenjaannja
Ne. Hande
My. telah dibongkar dan dibeli oler
maatschappy rubber di Bandoeng
Dalam pembongkaran telah terdjadi 2 kali ketjilakaan manoesia
Pertama sep»rang toekang telah dja
toeh dan teroes melajang djiwanja
pada seketika itoe djoega dan kc
doea, djoega seorang
koeli telat

djatoeh dengan keadaan pajah, tc
tapi oentoeng bisa tertolong djiwa
nja.
Pada waktoe besi bes'nja akan d'
kirimkan (pada hari 13 ini boelan)
mendadak wagonnja lontjat dar
rail, dimoeka statimn Tjilatjaphaven.
sehingga

mengambil

tempo

2 har:

koeat dihikin betoel. .
Apa koerang selamatan ?

1
Hoofd

SOEKABJEMI

buitendienst

L.B.D.

Dari
fihak officieel dibsritakan
bahwa
moelai boelan October ini
tocan
H.A
Soetekouw
mendjad'
ini Hoofd buitendienst L,B.D. dalam

. Minta tambahan leden Boemipoetera
leden Gemezenteraad

di

Pada hari Minggoe pagi jbl.
gedong Pasoendan Soekaboemi

' telah diadakan

rapat oemoem

dari

mana dikerdjakan t.t. Mr. G.J.A.
Veling dan Toebagoes Soeriaat-

Ieadta.
Te
:
Kepada
hoofd.
L.B.D.
di seloeroeh
Didalam peroendingan decentrali
djika
ada ke
satie jang dibentangkan oleh toean Indonesia diminta,
RS Sceradiradja,maka rapat memoe | perloean apa-apa jang haroes ber
dengan
dienst
terse
: toeskan membikin motie jang minta hoeboengan
boet,
soepaja
lekas
memkeri
kabar,
kepada Pemerintah soepaja anggota
antara
t.t. dari dienst
bangsa Poemipoetera di Gemeente- darimana
raad ditamkah sampai djoemlahnja akan bisa dibantoekan.
Sa
. sama dengan djoemlahnja anggota
“bangsa Europa. Ini didasarkan ke- POERWODADI —GROBOGAN
pada djcemlah djiwa di Soekaboemi
: (gemeente).
menoeroet
0.
Exoursie
hitoengan

pendoedoek dikota terseboet.

tjatjah

djiwa

1930. (Boemipoetera

21183 djiwa, Europa 2259 djiwa)
sedang djcemlahnja anggota bangsa
Europa ada '7 orang dan bangsa
Eoemipoetera 3 orang.
Menoeroet inleider dan rapat soedah sepantasnja sebab dikota Soeka'

Pembantos

menoslis

Bilamana dapat

:

Tentang moesim tofan roepa2nja
lalam
regentschap Groboganpoer
tak maoe ketinggalan djoega,
deagan lain-lain tempat. Kalau bel:
sangan ini telah kita kabarkan be»erapa roemah jang
roesak dar
1antjoer karenanja dalam distric'
arobogan, dalam Minggoe jang lalo

lisoesoel poela beberapa roemah js

-ergoeling dalam ond. Panoenggalan. Oentoeng djoega jang ta' seo:
rangpoen dapat ketjelakaan.
Sapi

contra

Diri Ngawen di sampaikan berit:
sada kita jang baroe baroe ini tela'
erdjadi bentoeran antara motorfiets
iang dikandarkan begitoe kentjan:
lan sapi jang
sekonjong konjon
nemotong djalanan.. Karena ini s
»rang dari doea pengandar itoe mosor mendapat hersenshudding
dar
seberapa
loeka lagi, sedang
sap
1ja mati karenanja. Tentang motor
ija adalah
soekar oentoek diperpaiki.
Nasib

dari fi-

Oleh stationsehef Gambringan telah

poelang kerachmatoellah.

Maandagcent
Oleh bestuur dari S.C.V.T. telah
liadakan pertemoean antara para
Goeroe
adanja

oentoek meremboeg dari ha'
maandazcent seperti oleh

lain? tempat

telah dibangoenkan, jg

pendaratannja seperti telah diketahoei oleh oemoem akan dibagikan
pada itoe orang berpenjakit dada.

PEMALANG

Pa Ra

Mutatie

Pembantoe

zer. (dri NS)

K. menoelis :
candidaat hulponderwij

dibenoem

sebagai goe

roebantoe “pada
sekolah vervolgkan pada kita jang Openbare HIS. school di Randoedongkal.
diini kota dalam boelan poeasa ini
T. Satari candidaat hulponderwij
akan berexcursie di Soerabaia di zer (dari NS) dibenoemd sebagai
'boemi soedah banjak bangsa Boe- tempat mana akan dilihatnja tem- hulponderwijzer
vervolgschool
di
mipoetera jang tjakap dan dapat' pat-tempat jang mengandoeng pela Waroengpring (Randoedongkal).

djoega

melakoekan

kewadjibannja

sebagai anggota Gemeenteraad.

haknja

bapa

moerid,

telah

Kr

malang

literima kabar kawat, jang membesitakan tentang terdjoengkelnja se
»rang remmer antara lijn NI . Gam
yringan-Semarang.
Setelah dilakoekan pemeriksaar
Sernjata jang itoe remmer entard
sebabkan dari tertidoer atau apa
'agi, soedah djatoeh dan tergila:
takinja. Oleh lainnja sepoer itoc
remmer jang malang teroes diansxoet ke C.B.Z.
Semarang,
tetap'
3oenggoeh tjelaka baginja jang d'
Isebabkan dari loeka-loekanja jans
Trebat itoe tak dapat menghampir'
keloearganja lagi karena terpaksa

T. Wamid

bantogan

motortfiets

||

“Perlosasan gedong

Berterima

Moesim tofan

3

tjoema bekerapa orang soeka mem
batja soerat kabar harian. Roepanja
rajat Kalidjati, magih soeka memen
tingkan .,plesiran) dengan pakaian
jang ,,netjis", dari pada menambah
pengetahoean jang bergoena oentoek
selamanja. Rajat Kalidjati bangoen
dan sedarlah kamoe, soerat kabar
adalah ,,pelita“ oeatoekmoe ! !

disebabkar

Was

dari

terlihat

ra'jat,

fikiran

' djoean

boeahnja,

lari koerarg hati2nja, Markam daci desa Troewili Torroh telah dj:
zoeh tergelintjir
dan mati sesaa'
toe
karenanja. Berita ini adala!
jang pertama
kali kita tangkar
soeat ini moesim.
Moedah2anlal
Ijangan sampai ada jang terdjad
lagi kiranja.

ar.

Atas kemoerahan Taman Siswa.
' maka di pondok Asrama telah d'adakan Taman Pembatjaan bagi .,Oebin adjaib,
moem“. Tetapi aner
bahwa ternjata sedikit sekali jang
mementingkan tentang adanja kema

mengambil

pad

:

Pada hari Reko jbl. sewaktoe bc
rada di atas pohon randoe oentoel

dikabar

djaran. Excursie akan dipimpin oT,
Soedarmo,
wachtgelder
hulp
ileh ketoea dari itoe pergoeroean, onderwijzer diangkat mendjadi hulp

Ce

Taman Pembatjaan

djagaan
militair di Noesakambangan amat dikoeatkan.
Setiap hari, tidak diketjoealikar
hari besar dan hari minggoe, motor
boot dari Dienst Scheepvaart haroeselaloe disediakan boeat pergi bawa militairen ke Djoembleng ( Hoofd
vost Gevangeniswezen Noesakambangan) dan poelangnja mengambil djoega militairen jang haroes
poelang ke tangsi.
-Begitoelah setiap hari,
poelans
dan pergi berganti-ganti. Perintah
ini moelai dilakoekan pada hari 1€
koelan ini.
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diroemahnja t. M. Arwasapoetra.

Diloear kebiasaan, maka sekarang
telah datang perintah, bahwa pen-
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menoelis:
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ka ksdosa

ditoelis

menderma f£ 10.— dan f 5.— tidak
POMER di Pemalang moelai
benar, hahja bikinannja itoe orang
bekerdja
sendiri.
Sehabisnja mengadakan openbare
oP
vergadering tgl 25 j.l, maka
Cursus oentoek pembrantasan pe
ner disini moelai bekerdja oentoek
njakit trachoom
mewoedjoedkan werkprogram jang
ma
Teroeta
dirantjangnja.
zoedah
Kliniek oentoek pembrantasan pe
sentoek mentjepatkan pekerdjaan, njakit trachoom disini makin lama
sengoeroes dibagi doea, jang seba- makin diloeaskan. Doeloe soedah di
rian bekerdja diloear, jaitoe jang didiknja tiga gadis oentoek propaserhoeboengan “dengan rakjat (boe gandisten kedesa desa. Sekarang soe
gananggota Pomer), sedang jang dah datang 6 orang mantri
verple
sebagian lagi akan mengoeroes per gers dari lain-lain tempat, seperti
kara-perkara jang mengenai ang- dari Djepara, Keboemen enz.— jang
rota. Sedang segala apa jang me- semoea sedang cursus oentoek pem
masih tetap men- brantasan penjakit terseboet. Curigenai pomer
pengoeroes sus itoe lamanja 6 boelan, bertemIjadi tanggoengannja
2omer seloeroehnja.
pat klinieknja R.R. Pemalang, jang
Bagian losar terdrri dari tt. Ga- dipimpin oleh t. Dr. Gardjito.
nod swo:o—ketoea. T. Soedijar—PeDjika toean-toean cursiston itoe
10elis, T. Soejitno—pembantoe.
selesai akan ditetapkan
ditempatBagian dalam terdiri dari T. W. nja masing lagi, dan akan diterima
mantri-mantri dari tempat
Joedarsana—ketoea, T. Ismail—pe- poela
1oelis, T. Soenarjo, dan Sarino se- lainnja lagi.—
pagai pembantoe.
Rapport pengoeroes bagian loear
Ganti Gouvt. secretaris
nenjatakan jang dalam tempo seperoen
akan
mengad
sjepat-tjepatnja
mr. K.F.J. Verboeket
lingan a:
Moelai
tanggal
17 boelan ini jang
a. Dengan sementara toean toean didjadikan gouvt. secretaris boeat
di Bandjardowo mseagkin dan tidak sementara waktoe ialah toean mr.
1ja disana diadakan coopzratie per K.F.J. Verboekst, jang kini mendja
-anian. Dari beberapa tosan disana di pengganti referendaris pada alg.
soedah mendapat kesanggoepan mes secretaris.
4erimanja.
berhoeboengan dengan
b. Jang
Tari raja jang akan datang, pengakan mengadjak
POMER
seroes
perkoempoe
dengan
yersama-sama
lan disini jang bersangkoetan, agar
1ari perajaan itoe berdjalan dengan
sepantasnja djangan banjak oeang
jang tidak bezitoe perloe dikeloearxannja.
Pengoeroes bagian dalam soedah
SA OM
gKOa-LAAG
memoetoeszam dalam ledenvergadeting j.a.d.
tentang
lezing
a, Mengadakan
roemah
e
economi
er
,Tjara mengato
jangga".
b. Mengadakan penerangan ,,tentang Cooperatie".

agAn
aan

pergoeroean

Pembantoe

di-No»sakambangan

lari Pergosrosan P.G.B. Pemalang.

Diantara nama-nama jang soedah
disi ada dosa namanja pendoedoek
di Pemalang jg ternama jang menoeroet lijst tsb. soedah menderma
masing2 f 19— da1f 5.— Oentoengnja kepala sekolah itoe tidak teroes begitos sadja tetoerostan men
derma, tetapi telah tolak soepaja
lain hari sadja datang lagi. Setelah
diadakan penjelidikam olehnja, ma-
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| Berhosyoonz banjak kemaljoean
terhadap pergoerosan Taman Siswa,
maka moelai sedjak boelan ini per
goeroean terseboet pindah tempat
jang lebih loeas dan dipinggir djalan besar. Boeatjang berkepentingan

Pemalang

La

Siswa

kantor

dari

Jah ke Balavoelanz.
mantri
Prawirosoedjono,
T. M.
AVB di Randoelongkal dipindahkan
re Petaroekan (Pemalang).
T, Santosa berhenti sebagai goeroe dari pergoerogan Taman Siswa
Pemalang, selang seragai gantinja
datang tosan Samekto dari Ngadiredjo (Temanggoeng).
T. Kadir berhenti sebagai goeroe
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POMER jang menoedjoe kemadjoeNona Roebiar hulponderwijzeres an economie rakjat dapat berhasil.
Poerbovervolgsshool
Meisj.
pada
linggo diangkat pada djabatan se
perti itoe di Meisj. vervolgschool Publiek di Pemalang haroes awas.
Pemalang.
Kepada sekolah HIS goepermen
T. Soemrah, mantri politie kota soedah kedatangan seorang BelanPemalang d pndahkan kedjabatan da jang tidak dikenal dengan mem
seperti terseboet djoega dikota Pe- bawa seboeah lijst derma. Dinjatakalongan. Sebagai gantinja diang- kan dalam I'jst tersekcetbahwa sikat toean Harjato, mantri politie pembawa lIjst itos adalah seorang
kota Brebes.
5
jang sedang dalam hidoepnja dan
T.M. Soeriri A.W. le klas, dari) memboetoehkan pertolongan, dihaxota Pemalang, diterima mendjadi rapkan ssepaja semoea nama toean
student bogat bosstuursasademi di toean jang tertoelis dalam lijst itoe
Batavia.
dengan rila hati menderm1 oeang
T.M. Margono—dIjoeroetoelis Fo3- sekadarnja.
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Moedah-moelahan segala oesiha

Tanjakanlah pada toko toko Kitab dan Agent Agent
(God en Zyne Schepselen A4 F 025)

