
  

  

    

    

ni Pen dat 1g - 

en, , waarvan db Pn agtoake ge- 
id slechts aangeeft, dat de 
heid van olie-voorkomens 

is uitgesloten. 

den gehouden met kostbare ex 

e minister kan z'eh niet veree- 
aigen met de opvatting, alszou het 

belang van land en volk medebren 
de Indisehe meremas" de 

ien itoe naief Ea 

ja tjap - jang kia 
lah kitaboektikan.| 

|: keterangan jang ber 
n Rn da 

ah (dikelas 
misalnja). Teta pi tidak pa-| 

'tentoe tahoe, sayah pe- 
roesahaan minjak itoe bekerdja. 
Dari itoe tidak oesah diterangkan. 

: doea: keterangan pertama 
“lebih n ief am. an 

      

   

      

     
     

  

   
   

       

   

   

    

    

  

    

   
   

  

     

     

   

    
   
   

   
    
    

    

  

   
   
   
    

     

  

   
    
   

likit, masi itoe tidak 
kan. 
terangan pertama 

engandoeng pikiran 
bih lebih ketera- 

a orang boekan 
i kanak-kanak Inaief) ten- 
kan berpendapatan sama de- 

n dan kemakmoeran In- 

an minjak itoe Lag | 

o, 
'keoento... an jang dapat 

ja. 
: Dari doeloe sehingga ' sekarang 

mendapat roegi. 
dan keoentoengan itoe 
“Indonesia. Dan sebagai 

edi dari 1 peroesahaan 
ag 

Pa bat 
seloeroehnja akan 
dan Dean Te 

asal Kea. 

id inzake “ae Oitewinning, 

1 y de beoordeeling van een ex-|. 
'atie-contract dient rekening te| 

ian Hen pikiran karak-kanak | 

tita, bahwa soenggoeh boeat| 

'ketjinja Nat : 
aka: tetapi besar- | 

sahaan minjak itoe beloem| 
Ia selaloe| 

Telan 16 Mei" TTransoceang. kt
! 

. koeatkan. . 

|. Boleh djadi 
diadakan lunch setelah penanda 

Weenen, 16 Mei 
toean Djadjahan Djerm 

Tbada menerima oesoel 
Roeslan 

Nota negeri Oetara kepada Hitler. 
— Berlin, 16 Mei |(Havas). 
Konon kabarnja djawab 4 ne- 
gara Oetara kepada tawaran 
Hitler tentang perdjandjian 
Non-Agressie, akan diberikan 

“di Wilhelmstrasse pada siang 

. hari esoknja. : 

Denemarken menerima naa 
.. Djerman. 

Kabarnja Denemarken telah 'me- 
nerima tawaran Djerman itoe de- 
agan disetoedjoei oleh lain lain 
negeri Oetara, jang mengakoei ke 
loedoekan Denemarken jang choe- 

#soes itoe. 

E 2 Von Papen ke Berlin 
'Istanboel, 16 Mei. Konon ka- 

amaja Von Papen, ambassadeur 
Djerman di Turki, akan kembali ke 

| Berlin. Perloenja oentoek memberi 
kan rappot tentang situasi, jang di 
sebabkan oleh adanja perdjandjian 
Inggeris— Turki. Poen djoega aki- 
bat2 jang moengkin ada dikemoe- 
dian jang mengenai perhoeboengan 

| pjerman—Turki. 

Potemkin akan bertemoe Halifax, | 
dan Bonnet 

Geneve, 16, (Reuterj. Se- 
pandjang penjiaran Molotoff 
telah mengangkat Maisky men 

 djadi wakil Roeslan dalam Vol-. 
kenbond. 

Selain dari pada itoe orang 
mempoenjai doegaan, bahwa 
Potemkin akan ditoendjoekkan 
oentoek mendjalankan pembitja 
raan2 dengan lord Halifzx, men 
teri oeroesan loear negeri Ing- 

 geris, dan George Bonnet, men 
teri oeroesan loear negeri Peran 
tjis. 

'Maisky wakil Roeslan dalam 
sidang Conseil. 

Londen, 16 Mei (Reuter). Am| 
bassade Sovjet menerangkan, bah- 

Iwa Maisky akan mendjadi wakil 
Roeslan selama diadakan sidang da| 
lam Conseil di Geneve, dan akan me 

Jagepalai sidang itoe. , 
Lebih landjoet ambassade tadi 

Ymenambah, bahwa Potemkin akar 
tidak menghadiri sidang itoe de 
ngan pasti. 

an nota Inggeris sebeloem 
- sidang Conseil Geneve 

Londen, 16 Mei (Reuter): 
. Konon kabarnja djawab Ingge 

ja pada nota Roeslan jg peng- 
bisan roepanja akan dikirim 

. kan ke Moskou sebeloem sidang 
Conseil di Geneve. 

— Dalam pada itoe oesoel-vesoel 
Roeslan di Londen diselidiki       

    

   

dengan siasah. 

: .rectour-Mootarodaeteur M, TABRANI 

  

Djerman minta kembalinja djadjahan 
: dengan keras 

  

emarken mamerin Zweden, Noor- 
gen : Finland menolak oesoel Hitler 

  

Hitler masih Indpahat teroes. 

Adolf Hitler melandjoetkan per 
— Gjalanannja, goena inspeksi kebatas2 pembelaan negeri Djerman. 

Pagi itoe ia telah tiba dilembah soengai Saar jang ae rah diper 

Ciano akan di Berlin beberapa hari. 

Berlin, 16 Msi (Havas). Konon kabarnja graaf Ciano, men- 
| teri oeroesan loear negeri Itali, pada tanggal 21 dan 22 Mei akan 

| tinggal di Berlin. Selandjoetnja ia akan menanda tangani perdjan 
' djian militer pada tanggal 22 Mei pagi. 

Hitler dan Ciano akan berpidato djoega, selama 
tanganan perdjandjian itoe. 

Permintaan djadjahan Hitler mesti diloeloeskan 
(Reuterj. Ritter von Epp, kepala ,Persa- 

an“ dalam pidatonja menerang- 
kan kepada rapat perkoempoelan tsb., bahwa Hitler tidak mem 
poenjai anggapan jang koerang baik terhadap Inggeris. Tetapi 
tjoema permintaan djadjahan Hitler haroes dipencehi. 

Lagi poela ditambah oleh von Epp tadi: 
— man jang doeloe haroes dikembalikan, kalau moengkin dalam tem 

poh 1, atau dalam tempoh 10 tahoen“. 

Maisky mewakili Moskou di Conseil 

»Milik djadjahan Djer- 

Ingreris memprotes pembikinan pa 
rit didaerah netral di Spanjol 

Londen, 16 Mei ITr.Ocean).Me 
'noeroet s.k. ,,Daily Mail“ pembesar 
pembesar Inggeris telah memadjoe 
kan protes berboeboeng dengan ada 
nja penggalian parit didaerah ne- 
tral antara Gibraltar dan La Linea,   Insiden soal parit soedah Sitobadi 

Lebih landjoet dikabarkan ten- 
tang insiden soal parit didaerah 

netral itoe, bahwa kedjadian itoel 
telah diselesaikan oleh komperensi 
antara wakil Inggeris dan opsir2 
Spanjol. Demikianlah toelisan , Dai 
ly Mail“ lebih djaoeh. 

Moesjawarah Daladier—Kasprzycki 

Paris, 16 Mei (Reuter). Perda 
na menteri Perantjis, Daladier, te 
lah mengadakan pembitjaraan de- 
ngan menteri oeroesan pembelaan 
Polen, Kasprzycki, jang lamanja 3 
perempat djam depgan ditemani 
oleh ambassadeur Polen di Paris. 

  

sebagai jg dikabarkan pada 15 Mei. | 
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Zweden, Noorwegen dan Fin- 
land menolak tawaran Hitler. 

Meskipoen Denemarken me- 
nerima tawaran Hitler dengan 
persetoedjoean negeri2 Oetara 
lainnja, tetapi jang tetap me 
nolak oesoel Hitler oentoek 
mengadakan perdjandjian Non 
Agressie ialah Zweden, Noor- 
wegen, Finland, sebagai jang 
telah dikabarkan lebih doeloe. 
Mereka ini menghendaki kene 
tralan jang adil dan akan di- 
pertahankan djoega. Oleh ka 
rena itoe menoeroet pendapa- 
tan mereka perdjandjian de- 
mikian itoe soedah tak perloe 
lagi. 

Inggeris akan mengirim nota 
baroe ke Moskou. 

Londen, 16 Mei fUnited 
Press). Sepandjang kalangan 
kalangan jang mengetahoei 
benar, koemisi dalam kantor 
oeroesan loear negeri Inggeris, 
kabinet Inggeris pada malam 
itoe telah mengirimkan nota 
baroe ke Moskou, jang menje 
boetkan, bahwa Inggeris soeka 
menerima oesoel Roeslan oen 
toek saling memberi pertolo-   ngannja dalam bahaja.     

Pasoekan Djerman mendoedoeki 
garisan pembelaan 

Siegfried 

Brussel, 16 Mei (Havasj. Ko- 
responden s.k. ,,/Soir”, jaitoe Ver- 
viers, mengabarkan, bahwi pasoe 

RINGKASAN PENTING 

  

diterima Denemarken, ditolak 
Zweden, Noorwegen dan 

Finland 

1 

Gerakan pasoekan Djerman 
didistrik Aken 

x 

Oesoel Londen kepada Moskou 
dan penerimaan oesoel Moskou 

oleh Londen 

s 

Von Papen kembali ke Berlin 

x 

Moesjawarah Daladier - Kaspreycki 

Oeraian Mr. Soenario soal djoealan 
didjalanan 

  

kan Djerman telah mendoedoeki 
seloeroeh garisan pembelaan Sieg- 
friedlinie, berhoeboeng dengan poe 
toesan Hitler, setelah ia mengoen 
djoengi distrik Aken, pada tanggal 
14 Mei jl. 

Selandjoetnja dikabarkan, bahwa 
| gerakan pasoekan dilakoekan moelai 
hari itoe, lebih-lebih didjalankan 
oleh kebanjakan pasoekan jang ber 
senijata bedil mesin goena perse 
diaan pendoedoekan garisan pem 
belaan batas. 

Lain dari pada itoe gerakan pa 
soekan nampak djoega didistrik 
Aken kearah Luxemburg.   

  

tiga, jaitoe 55 prosen.   
  

Permintaan opsir2 reserve di Nederland. 
A.N.P. dari Den Haag 16 Mei mengabarkan, bahwa kini ada dimin 

ta banjak opsir2 reserve, apakah mereka itoe sanggoep oentoek ma 
soek kedalam dienst jang sebetoelnja. Perloenja oentoek mengganti 
kan opsir2 reserve jang telah dipanggil, dan goena penghidoepan per 
oesahaan soesah oentoek diminta tenaganja. 

Guota karet ditetapkan 55 prosen. 
Reuter dari Londen 16 Mei mengabarkan, bahwa koemisi karet in 

ternasional telah menetapkan guota pengeloearan dalam kwartaal ke 

Radja Inggeris di Canada. 
Dari Ottawa dikabarkan, banwa pada tanggal 15 Mei pembesar2 

Inggeris.telah tiba di Canada dan disamboet oleh angkatan oedara 
Canada. Dan pada malamnja, ketika kapal perang Inggeris, ,,Empress 
of Australia“ masoek kedaerah laoetan Canada, maka kapal itoe di 
'samboet oleh pemboeroe2 torpedo. 

Radja Inggeris serta permaisoeri berdiri didjembatan, ketika pem 
boeroe torpedo tadi melepaskan tembakannja. 

  
  

KEPOENGAN DJEPANG BELOEM BERHASIL 

Hoedjan protes lagi 

Chungking, 16 Mei (Reuterj. 
Ketika diadakan konperensi pers, 

ini menerangkan tidak berhasilnja 
kepoengan Djepang. Baik di Hupeh 
Oetara, maoepoen di Honan Selatan, 
tentara Djepang tidak berhasil 
|serangannja didaerah pegoenoengan 
sebelah Timoer Siangyang. Didalam 
waktoe jang tidak ditentoekan ten- 
tara Tionghoa dapat memberi per- 
lawanan, sebagaimana djoega di 
boekit boekit Shansi dahoeloe. Djoe- 
roe bitjara itoe menambah ketera- 
ngannja, bahwa gerakan sajap Dje- 
pang selaloe disesoeaikan. Jang 
bagian kanan bergerak ke Oetara 
Barat menoedjoe Honan Selatan, 
sedang jang kiri dimana terdiri 
djoega kavaleri satoe bersatoe, 
bergerak ke Oetara sepandjang 
pantai Timoer soengsi Han. Dengan 
berkedoedoekan di Nanyang, tenta- 
ra Tionghoa telah bergerak menoe- 
djoe Tangho, dan memberi perla- 
wanan pada tentara Djepang bagian 
sajap kanan. 

'Sedangnja itoe tentara Tionghoa 
menjeberang dari pantai Barat 
soengai Han, menoedjoe Timoer 
melaloei Icbang, djalan Hankow, 
oentoek mengadakan serangan ke-   
Kepoengan Djepang tidak berhasil: 

djoeroe bitjara Tionghoa pada sore. 

  

10. 000 koerban bom 

pada tentara Djepang sajap kiri 
bagian belakang. Dinjatakan adanja 
pertempoeran hebat di Tangho, 
Suihsien, sektor-sektor Tsaoyang. 

10.000 korban bombardement Chung- 
king. 

Chungking, 16 Mei (Reuterj. 
»Bombardement Djepang terhadap 
Chungking pada tgl. 3,4 dan 12 Mei 
telah menjebabkan 10.000 sebagai 
korban,“ demikian keterangan ko- 
mite penoendjang nasional. Bom- 
bardement tahadi tidak akan mele 
mahkan perlawanan Tionghoa djoe- 
ga tidak akan menjebabkan toen- 
doeknja begitoe sahadja. 

Inggeris dan Perantjis memprotest 
Djepang. 

Shanghai, 16 Mei (Reuterj. 
Pada -hari ini konsol Inggeris dan 
Perantjis menjampaikan protestnja 
kepada pembesar pembesar Djerman 
di Kulangsu.Protest ini berhoeboeng 
dengan pendaratan marine Djepang 
dipoelau itoe. Hingga kini beloem 
ada seorang matroos Inggeris jang 
mendarat di Kulangsu. 

Pemerintahan Chiang Kai Sek akan 
dipiadah lagi 

Tokio, 16 Mei (Domeij: Menoe   roet koresponden ,,Nichi-Nichi Shim 

mesra 
tp    “ 

boen“ di Hongkong, kini Chiang 
Kai Sek telah memoetoeskan oen- 
toek memindah poesat pemerinta- 
han dari Chungking ke Chengtu. 
Sebabnja Chungking selaloe menda 
pat hoedjan bom dari Djepang. Ing 
geris Raja, Perantjis dan Amerika 
Serikat tidak setoedjoe sekali de- 
ngan pemilihan Chengtu sebagai 
poesat pemerintahan, Kwomintang. 

Koresponden itoe mendapat kabar, 
bahwa Archibald Clark Kerr, telah 
memberi nasehat kepada Chiang Kai 
Sek oentoek memindahkan kantor2 
pemerintahan ke Kweijang, iboe. ko 
ta dari provinsi Kweichouw. Djoe 
ga hal ini disetoedjoei oleh ambas- 
sadeur Perantjis dan Amerika Seri 
kat. 

Koresponden itoe menoendjoekkan 
dengan berdasar kenjataan, bahwa 
Inggeris dan Amerika Sarikat mem 
poenjai banjak kapitaal di Selatan 
— Barat Tiongkok. Misalnja didalam 
pesawat oedara dan paberik2 mobil 
dsbnja. Inggeris Raja lagi hiboek 
mengadakan hoeboengan djalan se 
poer antara Ipin, Koepin, dan Boe- 
ria. Sedang itoe Amerika serikat 
membikinnja antara Hengjang, 
Kweilin, Lioetjouw dan Nanning. 
Djoega Perantjis tidak ketinggalan 
dengan antara Chen gtu, Kweijang 
dan Chennankwan.   

Oesoel Hitler soal Non - Agressie 
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   ATALAUPOEN semoea negeri- 
NY negeri di Eropah, ataupoen di 

| segala persiapan itoe diperoentoek 
kan kepentingan pembelaan d 
tetapi kedjadian? memboek 
bahwa negeri-negeri itoe masing- 
masing mengatoer barisannja, me- 
ngatoer tempat kedoedoekannja dan 
mengatoer tjara-tjara djika sewak- 
toe-waktoe petjah perang. 

Inggeris teroes-meneroes menem-)| 
pel Roeslan, soepaja soeka menjer- 

  

   

  

     
    
    

    

      

  

      
      
   

  

   
    

  

   
    

   

          

   

        

   

  

   
    
    

    

    

  

    

    
    

   

    

  

   
    

        

   

    
    
   
   
   

  

    
   

    

    
   

    

   

    

   

        

   

    

   
    
   
   

  

   

  

    

   

    

    
    
   
   
    
   

     

   
   

      

    
   

        

   
    

  

       

       

  

     

            

— oentoek bersatoe dengan Inggeris.| 
Didalam hal kesoekaran begini, 
orang bermoeka manis kepadanja, 
tetapi didalam keadaan baik, hampir | 

'semoeanja bersoengoet-soengoet ke 
padanja. Tuk : 

Bagi Roeslan roepanja tidak be- 
gitoe penting, apakah negeri dikta- 
tuur Pan roesak ataukah negeri 

demokrasi. Ea | 
Demokrasi mengadjak berkawan, 

tetapi diktatuur nampak hendak 
mempersahabati djoega. PER 

Didalam hal ini, Roeslan jang: 
moela-moela terpentjil sendirian, 
sekoenjoeng-koenjoeng dipertempat 
“kan ditempat rol jang amat pen 
ting, sekoenjoeng2 negeri-negeri 
demokrasi beroebah seperti pemoe 
da jang melihat nona tjantik. 

Negeri-negeri demokrasi beloem 
bisa sempoerna pengepoengannja se 
beloem Stalin mengaboelkan oesoel2 
nja, dan sementara itoe Hitler tidak 
merasa begitoe besar bahaja jang 
mengantjam padanja. 3 

Oleh karena itoe, tetap ia berte 
riak sekoeat2nja minta kembali 
tanah-tanah djadjahannja. 
(Bahkan oleh karena itoe, nam 

pak betapa bimbang sebelah sikap 
Inggeris itoe. 

“ Di Afrika satoe2nja negeri mer- 
deka ialah L yberia, jang dahoe- 
loe djoega bekas tanah djadjahan 
Djerman. 

Menilik hadjat Djerman itoe ia 
merasa terantjam bahaja., 

Ia minta kepada Inggeris dan Pe 

    

dalam ikatan militer. Tetapi,..... 
| dasar negeri ketjil, jang tidak me- 
 ngoesntoengkan Inggeris,  permin 
taannja tidak didengar, ditengok se- 
belah matapoen tidak. Lagi poela 
negeri itoe roepanja ia tidak masoek 
program Inggeris didalam menga- 
toer kepoengan atau ,,barisan-da- 
mai" itoe. 

. Sebaliknja kian lama kian nampak 

belah timoer. Tidak hanja bertin- 
— dak keras di Amoy sehingga negeri 

negeri asing marah-marah, tetapi 
poelau Hainan didjadikannja pang- 
kalan kapal selam, jang tidak nja- 

« man djoega dirasa oleh Perantjis 
di Indo-China. 

Selain daripada itoe, poelau2 
'Spratley hendak dioesahakan. Ra- 
toesan boeroeh dikirim ke poelau 
batoe itoe. - RN : 
' Sesoenggoehnja dipoelau2 itoe ti 
dak ada apa-apa jang penting bagi 
oeroesan ekonomi, tetapi sangat 
penting bagi mempertempatkan pe 
sawat disitoe, agar soepaja sewak- 
toe2 bisa mengawaskan dan mela- 
wan djika gerak-gerik dikanan-ki- 

. rinja. : 
-Tae Seperti diketahoei, tidak djaoeh 

djeraknja poelau? Spratley itoe dari 
0. Borneo, lebih-lebih bahagian dja- 

. djahan Inggeris. 
Dengan djalan demikian sekarang 

ini nampak bahwa terang masing 
masing negeri sama mengatoer, boe 

| kan mengatoer oentoek membela 
diri, tetapi mengatoer dan bersiap 

. oentoek bertaroeng. 
Bahaja sekarang ini nampak dise 

gala medan, baik di Timoer, ma 
oepoen di Barat. 

Didalam keadaan ,,doenia dalam 
bahajas“ ini negeri? hiboek mentjari 

“kawan, Inggeris takoet gagal oesa 
- hanja menempel Roesian. Perantjis 
tampil, hendak mendjadi badan pe- 
rantaraan antara Inggeris dengan 

0 Roeslan itoe. Moengkin di Perantjis 
0... berhoeboeng dengan itoe Volksfront 

| koeasa kembali. 
. Betapapoen djoega semoea ,,me- 

ngatoer“. Negeri? jang bersangkoe 
tan kalau ada bahaja, sama menga 
toer soepaja moedah membela dan 
moedah menjerang, sedang jang ti- 
dak tersangkoet hanja sedia oen- 
toek membela.  : 
Moedah2an akal manoesia masih 

|. bisa mendapat djalan goena mele- 
. njapkan bahaja, soepaja manoesia 

    

        

       
         

        

         

     

  

  

erika a mengatakan, bahwa| (besok) berhoeboeng dengan Hari 

Penarikan AA PN cek | Mi'radj Nabi “Isa alaihissalam, me- 

i, Inoeroet hitoengan Masehi, soerat 

ilkabar kita tidak terbit. 

ders dan sidang pembatja ma'loem 

adanja. | 

| Roemah2 obat jang boeka 18 Mei 

boekan diri didalam Barisan Penge| 

Roeslan nampak enggan sangat 

|Besarnja. 

rantjis soepaja ia dimasoekkan ke|' 

betapa besar oesaha Djepang dise-| 

Tidak terbit 
Hari Kemis, tanggal 18 Mei 1939 

Moga kiranja sidang adverteer- 

SAN 

' (Hemelvaartsdag) 
Rathkamp & Co., Rijswijkstr. 
'Ban An Apotheek, Senen 
Goenoeng Saharie Apotheek 
Chung Hwa Apotheek, Stad 
Bavosta, Matramanweg 

Sekolah Tinggi Moehammadjjah. 

“Mendengar chabar dari jg boleh 
dipertjaja, bahwa T.H. Rosjidi, se- 

orang penroeda dari Sekolah Tinggi 

di Mesir, jang mempoenjai diploma 
jang tertinggi, dan pertama bagi 
poetera Indonesia, telah mengga- 
boengkan dirinja dalam oeroesan 
pendirian Sekolah Tinggi itoe, dan 

akan mendjabat mendjadi Goeroe 

Moedah-moedahan sadja dalam 
ini tahoen akan beroedjoed adanja 
Diam2 tetapi mendalam. 

AI — 

P.P.I.J. — pidato Palar 
Atas permintaan Ketoea kepada 

t. Parada Harahap, Ketoea Perdi 
Djakarta, maka seloeroeh anggauta 
P.P.I.J. dibolehkan toeroet mende- 
ngarkan pidato t. L. N. Palar ten- 
tang : Serba sedikit tentang Arbei- 
derspers dan Arbeidersorganisasi 
di Nederland nanti malam. 

Kartoe oendangan (haroes mem- 
poenjai) boleh minta kepada t. 
Soemarmo. 

Perajaan Mauloed Besar 

Di Kwitang. 
Sebagaimana telah dikabarkan, 

Mauloed Besar di Mesdjid Agoerg 
di Kwitang akan dilangsoengkan 
besoek hari Chamis 29 Rabi'oel 
Awal 1358, berbetoelan djatoeh pada 
tanggal 18 Mei, dimoelai djam 4 
sore, dan disiarkan oleh Nirom. 

Selain dari pada itoe nanti malam, 
malam Chamis akan dilangsoengkan 
perdjalanan keliling frondgang) 
oleh Habib Ali Alhabsji beserta 
pengiringnja jang terdiri dari tamoe 
tamoe jang sedjak beberapa hari 
berada diroemahnja dari beberapa 
kota jang djaoeh-djaoeh dan seba- 
gian terdiri dari Ociama2 dari bebe- 
rapa negeri oentoek menjaksikan 
beberapa gang dan djalan-djalan 
jang sedjak beberapa hari dihiasi 
dengan beberapa katja-katja jang 
meroepakan pintoe gerbang dan 
lampoe lampoe listrik atas oesaha- 
nja pendoedoek kampoeng Kwitang 
dan oesahanja Comite Mauloed ter 
seboet. 

Perdjalanan keliling akan dimoe- 
lai djam 8 malam disertai dengan 
beberapa arak-arakan dengan ter- 
bangan, Arabisch Muziek. 

Ai T 
Hadiah-hadiah jang telah diterima 

centoek P.S.S.I. 

»Antara” lebih landjoet diminta 
mengabarkan, hadiah2 jang telah di 
terima sampai tg 13 Mei '39 oleh 
Komite Kongres PSSI ke IX, ialah 
sebagai berikoet: dari Padoeka 
Goesti Kandjeng Ratoe Dewi—12 
medailles, Blima Solo — 12 medailles. 
Impla Betawi-pertoendjoekan Olym 
piade film, toko Tjioda Djokja—ta 
felklok, toko Hima Djokja—1 ste) 

ja—bermatjam2 barang, toko a- 
djoeri Djokja—taplak medja. Perti 
'Djokja-bakal loerik, eleer. tech, bur. 
Oidas Djokja—-schemerlamp, toko 
Smeroe Djokja—polshorloge. Druk. 
Persatoean Djokja djam tembok, 
idem Solo-drukwerker, Taman Poes 
taka Moehammadijah Djokja—al- 
manak obat tjap Matjan-beker be- 
sar, OL My Boemipoetra Djokja— 
beker besar, Autobus onderneming 
»Duo“ Djokja, beker t. S Hadinoto 
Djokja-beker Autobusdienst ,,Asri« 
dan ,,Mataram” Diokja, seloesin 
shirt, Autobusdiest ,,BOB" Djokja 
sepasang. sepatoe bal, sk ,,Pang- 
goeng“ Djokja-graties tempat ad- 
vertentie dan graties abn. pada ba 
rang siapa jang menebak le prij.. 

GB — 

Perajaan Manloed kaoem iboe 

Kemarin doeloe hari Senin diroe 
mah sekolah Djamiat Geir telah di 
langsoengkan perajaanMauloed oleh 
kaoem iboe. 
” Perajaan diboeka djam 9,30 de-   tidak oesah mengatoer diri, oen- 

toek..... mati. 

   

  

ngan pimpinan Aloestadzah Zoeh- 
rianah, goeroe perempoean diseko 

ngan rapi, disertai dengan tjara 
Itjaranja jang memoeaskan, sehing- 

ga selesainja djam 12,30 
|| Sesoedah pembatjaan Mauloed, 
beberapa anak moerid perempoean 
dari Djamiat Geir, Tanah Abang. 
Tanah Tinggi,dan dari pergoeroean 
Islam, dan dari Rawdatoel Moeta- 
“alimat, telah memboeat pidato2 jg 
berkenaan dengan perajaan Mau- 
loed Nabi Moehammad s.a.w. 

rempoean ada djoega jang toeroet 
berdiri berpidato, dimana dibentang 
kan tentang peri perdjalanan Nabi 
Moehammad dansifat sifatnja. 

dapat selesai, sedang perhatian dari 
fihak kaoem iboe pada tahoen ini, 
ada lebih besar dan lebih memoeas 
kan daritahoen tahoen jang laloe, 

tempat dawat, toko Matahari Djok- 

Pembatja Mauloed berdjalan de- 

Poen dari fihak goeroe goeroe pe 

Djam satoelebih perajaan baroe 

sehingga pekarangan Djamiat Geir 
penoeh sesak dengan para hadirat 
dari segala tingkatan. Perajaan ini 
ditoetoep dengan tirai poetih, se- 
hingga tampak dari djalan raja. 

—9 — 
Tabligh oemoem Moehammadijah 

tjabang Betawi 
Nanti pada malam Djoem'at tgl. 

18 masoek 19 Mei "39, Moehamma- 
dijah Tjabang Betawi bagian 'Ta- 
bligh Sectie Kramat akan mengada 
kan Tabligh Oemoem bertem 
pat di Gedong HIS. Moehammadijjah 
Kramat No. 49 Bat.-C. di moelai 
djam 8 persis. 

- Agenda: 
1. ,,Keroesakan Masjarakat” . 
2. ,Chabar Gaib dalam Islam” 

Ta Meja 

Sakitnja Regent Mr. Coruelis 
Tentang sakitnja Regent Mr. Gor 

nelis hingga kini masih mendjadi 
rawatan di roemah sakit Tjikini. 
Malah berita beberapa kenalan jg 
telah mengoendjoengi beliau menga 
takan agaknja masih memakan 
tempo poela oentoek dirawat disi 
toe. Berhoeboeng dengan djabatan 
nja hingga kini diwakili oleh Pa- 
tih jang mendjadi sebawahannja. 
Meskipoen demikian tidak segala 
nja jang mendjadi tanggoengan 
Boepati dapat diselesaikan oleh 
jg mewakili. 

Sebagai djoega tentanglowongan 
Chalifah Penghoeloe di bawahan 
daerah Kebajoeran dan Poeloga- 
doeng, soedah lama lowongan itoe 
beloem ada gantinja dan soedah ba 
ojak penglamarnja' jang menanti- 
nantikan. (Rep). ' 

—— fj — 

Djoeroe terbang Rous dan Heymars 

Kembalike Nederland. 
Aneta mengabarkan, bahwa djoe 

roe terbang ahli sport Rous dan 
Heymans, akan kembali terbang ke 
negeri Belanda nanti pada tanggal 
23 Mei depan djam6 pagi dari Tji- 
lilitan. Mereka akan berangkat dari 
Andir ke Tjililitan padahari Senen 
depan. na 

—— tt nd 

Lux Toiletzeep kleurwedstrijd 
Tentang kleurwedstrijd | p. rloem 

baan memberi warna pada gambar) 
dari pada paberik ,,Lux“ kita meneri 
ma berita, bahwa jang paling ba- 
goes dari pada kiriman kiriman jang 
diterima pada tanggal 15 Mei 1939 
ialah boeatan toean Endin p/a Soe 
jandi, Handelsmeseum, Batavia-C. 
Hadiah sebesar f 25 soedah poe 

la dikirim dengan perantaraan post 
wissel, 

—— 

Kongsol Inggeris 
Di Singapoera. 

Kongsol Inggeris, berserta isteri 
dari Betawi, jang baroe ini poelang 
menoedjoe negerinja, Inggeris, wak 
toe sampai di Singapoera mendapat 
samboetan dari berbagai bagai 
fihak dan golongan. : 
Diantaranja ada perdjamoean teh, 

Tea party, jang diadakan oleh Syed 
Ahmad b. Moehammad Alsegaf, se- 
orang Arab jang kenamaan di Si- 
ngapoera. 
“Dalam tea party ini dioendang 
orang besar2 dari keradjaan Selat 
dan Djohore, dan consol2 Amerika, 
Djerman, Siam, Djepang, Belanda, 
Italia dan lain lain orang jang mem 
poenjai deradjat dan mertabat ting 
gipoen toeroet berhadlir. 

. Dalam oetjapan Syed Ahmed Al- 
segaf, diseboetkan baik boedi dan 
ppughormatan jang telah ditoen- 
djoekkan kepadanja, oleh consol Ing 
geris dan isterinja. Waktoe ia ba- 
roe baroe ini melawat ke Betawi 
beserta isterinja, dan tibanja consul 
Inggeris di Singapoera adalah tem- 
po dan kesempatan jang sangat 
baik sekali oentoek mengoetjapkan 
terima kasihnja. 
Waktoe consol Inggeris menjam- 

boet pidato Syed Ahmed Alsegaf, 
diantaranja dikatakan bahwa ke 
poelangannja ke Inggeris ada mem 
bawa banjak kenang kenangan dari 
persahabatannja dengan bangsa 
Arab, persahabatan mana dapat 
memoedahkan dalam menjelesaikan 

  

  

| Apalagi 'masih hidoep, sedang soedah matiftidak aman. 

  

e 

ERLEBIH doeloe diperdergar 
kan pidato oetjapan selamat dan 

terima kasih oleh toean Soerjo- 
dipoetro kepada pembantoe2 
dan poeblik pada malam itoe. Soerja 
Wirawan berdiri mendjaga mana- 
mana tempat. 
Amal itoe oleh perhimpoenan 

»Marsoedhi Bekso“ dan dibantoe 
oleh Solosche Tooneelgezelschap 
,sTjipto Oetomo“ dan ,,Saerja Wi- 
rawan.', 
Mz2skipoen poeblik datangnja tidak 

sebagai jang diharap pada tiap2 
ada pertoendjoekan amal, tetapi 
permainan dilakoekan dengan sema- 
ngat jang tidak dipengaroehi oleh 
djoemlah penonton. Penjarji2 dan 
pamoekoel gamelan mendjalankan 
kewadjibannja dengan penoeh ke 
gembiraan, baik jang masih anak2 
maocepoen jang toea-toea. 

Pada bagian jang loetjoe, penon- 
ton poen mesti tak tahan gelaknja 
Poen perhiasan dalam tabir nampak 
indah sekali, oleh karena gambar- 
gambarnja dibikin dengan seni, baik 
roemah-roemahnja djaman doeloe, 
maocepoen hoetan beloekar jang 
penoeh pohon-pohonan. 
Tentang djoemlah pertoendjoekan 

soedah kita tjantoemkan dalam pro 
gramma beroelang-oelang: tari, 
njanjian, leloetjon, tari Bali jang 
menggantikan leloetjon Petroek — 
Gareng. Tari Bali ini dilakoekan 
oleh seorang S.W. Meskipoen tidak 
selemas dan sehaloes seperti kalau 
didjalankan oleh seorang poeteri, 
tetapi ada djoega kemiripannja ke 
pada kehaloesan gerak-geraknja. 

Jang menarik benar2 ialah ketika 
pemoekoel2 gamelan anak2 menoen 
djoekkan diri depan poeblik dengan 

Pertoendjoekan amal 
di Schouwburg 

“Kamandaka” atau ,,Loetoeng Kasaroeng” 

  

ketjakapannja dengan tidak oesah 
goegoep dilihat oleh penonton. 

Lebih baik lagi, kalau jang berba 
reng bernjanji, jaitoe penari2 perem 
poean, bisa seirama dengan boenji 
gamelan dan serempak djatoehnja 
soeara masing2, dan tidak soesoel 
menjoesoel. 

Tjerita jang terpenting dalam per 
toendjoekan amal itoe ialah “Ka- 
mandaka“ atau “Loetoeng Kesa- 
roeng“ jang mengissahkan seorang 
pveteri radja jang tak maoekawin 
apabila tak mendapat poeteri jang 
seroepa dengan iboenja. Berhoe- 
boeng dengan oedjar poetera demi- 
kian ini, maka ajah marah kepada- 
nja, hingga kemoedian anaknja di 
oesir dengan diberi sendjata djoe- 
ga, oentoek pendjaga, manakala ada 
bahaja menimpa diri anak tadi. 
Kamandaka itoe baroe maoe ka- 

win, apabila soedah mendjoempai 
poeteri jang menjeroepai wadjah 
iboe. 
Dalam berkeliling oentoek men 

tjari kawan hidoep itoe, banjaklah 
bentjana jang dialaminja, bertem 
poer dengan perampok, d.I.l. Ia di 
antarkan oleh kedoea orang boedak 
nja, jang kekotjakannja meng- 
gerakkan penonton dengan soeng 
goeh2, terboekti pada tepoek tangan 
jang selaloe terdengar. 

Achirnja pemoeda jang bekeras 
hati itoe oentoek mentjari djodoh- 
nja, mendapat djoega jang ia idam 
idamkan. 
Sampaidjaoeh malam pertoendjoe 

kan tadi habis. 
Boleh kita oelangi disini, bahwa 

pertoendjoekan amal itoe goena 
Roemah Piatoe Moeslimin, Roekoen 
Isteri, Armenzorg Parindra dan 
Steunfonds Soerja Wirawan. 

  

Rectificatie. 

Kemaren dibawah rubriek kota 
dimoeat berita rapat oemoem Indo 
nesia Moeda jang tidak djadi dilang 
soengkan. Dengan ini orang mengi 
ra I.M. Djakarta akan mengadakan 
nja. Tetapi sebenarnja I.M. Bogor. 
Dengan ini berita dibetoelkan, dan 
harap jang bersangkoetan memaaf 
kan. 

—Oo— 

Melanggar kinder-arbeid. 

Berhoeboeng dengan pengawasan 
kanak-kanak jang di bawah oemoer 
dikerdjakan dalam peroesaha'an, 
pada boelan jang laloe di seboeah 
Batikkery di Karet, telah dikoen- 
djoengi oleh Controleur Arbeid 
Inspectie. Di tempat itoe terdapat 
tiga kanak-kanak jang masing- 
masing beroemoer 16-8 dan7 tah. 
Eigenaar batikkery itoe telah di 

proces-verbaal bersandar art. 4 

stbl. 1924 genryzigd -stb. 
no. 511. 

Oleh Landgerecht eigenaar itoe 
toean Lis Lee Kouw, kemaren telah 
diperiksa, dipoetoeskan ia dihoe- 
koem 3 kali f. 50,— atau hoekoem 
badan 3 kali10 hari. (Rep.) 

poso 

Makioemat V O.R.O. 
Pengoeroes Voro minta kita siar 

kan ma'loematnja seperti berikoet: 
Dipermakloemkan kepada sekalian 

anggauta, penjokcng dan pemban- 
toe dari VORO, oleh karena hingga 
ini hari |/15 Mei| kami Pengoeroes 
beloem lagi menerima kembali kris- 
tal dari zender kita jang diperbaiki 
oleh Laboratorium Radio dari PTT 
di Bandoeng, maka soedah tentoe 
pengiriman dari Stulio kita, seba- 
gaimana tersebar dimakloemat kita 

1933 

tgl 16 Meita' akan moengkin   dilangsoengkan. 
      lah Djamiat Geir. pekerdjaannja. 

    

AN ANE AE TON DIT PANEN KUA EN ESRET , KONAAANAN 

ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK 

Memberi tahoekan bahwa kantoor kami Laan de 

Riemer No. 4 Batavia-C. moelai tg. 10 Mei 1939 boeat 

sementara tempo pindah di Laan. Trivelli 72 karena 

kantoor lama akan diperbaiki. 

De Administrateur. 

    

pada tgl 1 Mei j.l. akan dimoelai : 
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11 Day. 
| Oleh: Realist 

AL 18 Mei adalah hari 

  

      

  

     

an dapat dise- 
an damai. 

ji dari perserekatan 
e adalah soeatoe baha- 

   

   

        

   

   tiap tahoen, 18 Mei ini di 

“perdamaian. Poen Indonesia 

akan loepa. Perhimpoenan 

          

      

    

      
   

   Volkenbond en  Vrede bagian dari | 
   »Vredes-federatie“ poen akan me- 

ngadakan perajaan sekedarnja jai- 
toe oentoek melangsoengkan adanja | 
perdamaian diantara negeri-negeri, 

—. kedoea oentoek menanam benih di 

|. kalangan pemoeda soepaja adasifat 
| moesjawarat, djangan gertak de- 
—.. ngan pedang, atau senapan ..... 
0... 40 tahoen! | 

  

   

  

Sekarang doenia internasional 
— hebat memikirkan djoega perdamai- 

an. Tetapi siapa memperhatikan 
|... warta2 dalam soerat chabar harian 
0... tentoelah mengetahoei, bahwa oe- 

|dara internasional amat keroeh. 
: Harga menghargai tidak ada. 

|. Jang lemah djadi mangsanja jang 
P koeat. Iri hati terdapatlah dikala- 

ngan negeri masing masing. Politiek 
0. Imperialisme meradjalela, dengan 

po — teropong oentcek menaikkan harkat 

  

"bangsa dan tanah air jang soedah 

2 ngambilan paksaan“ oentoek negeri- 
2 nja. Pn | 
Aa Mn tjita2 manoesia itoe ter 

|. pendam. Maksoed soetji dan moelia 
tidak ada lagi. Momok peperangan 
jang dahsjat terlihat, momok pepe- 
rangan jang akan datang didjaga. 
Riboean orang jang sekarang ingin 

membela negerinja atas kekoeasaan 
“jang koeat membela dengan mati2- 
an. 
Pemoeda-pemoeda jang djadi boe- 

—..nganja ra'jat, pendoedoek negeri 

.... jang sebeloemnja ada peperangan 
— selamanja bekerdja oentoek menje- 
| darkan saudaranja sekarang ada 
| dalam oorlogswaanzin, artinja ke- 
gilaan perang, disebabkan ingin 

. membela negerinja. & 
| Ra'jat berteriak kelaparan, pepe- 

rangan dahsjat dari oedara dan 
|. darat menjebabkan crang takoet 
|. dan chawatir. 
0. Semoea negeri tambah oeang 
— pengloearan oentoek membeli perka 

kas perang dan mendjaga negerinja 

didjadikan protectoraat atau ,,pe- 

    

    

    

     

    

    

  

   
—. sirene perang datang semoeanja 

soedah bersedia. . 

F | Rasjat dikenakan beban lebih ba 
0. njak. siapa jang salah ? Manoesia 

“jang salah, selamanja maoe men- 
| tjari kekoeatan atas jang lemah, 
selamanja manoesia masih tama dan 

—.. loba. Maksoed jang soetji dan moe 
“lia hanja dapat tertjapai bila ma- 

noesia bebas dari sifat loba danta 
ma. aa 

— Maka itoe perloelah ada ,, good- 
— will day” oentoek menjaring apa jg 
| ta'baik dilihatnja, mendjaoehkan 
momok peperangan, mendekatkan 
kepada djalan perdamaian. 

40 tahoen soedah lenjap, apakah 

   

    

  

     

   
    

  

     

  

| Masih, oentoek mengoebah moreel 

negeri, djangan banjak pengeloea- 
ran oeang jang tidak sempoverna 

00 dilakoekaonja, hanja oentoek boe- 
0. moeh-memboenoeh, toch lebih baik 

oentoek mendjalan econonie dan ke 
Sedaran ra'jat daripada oeang itoe 
diboeang oentoek perang! 

Oleh karena itoe kami Pengoe- 
roes meminta kepada sekalian ang- 
gauta, penjokong dan pembantoe 
dengan hormat, Programma bagian 
kedoea dalam boelan Mei iniboes#t 
sementara waktoe dipan 
dang sebagai beloem ada Pe- 
ngiriman dari Studiokita, 

Kami berharap soepaja dalam 
minggoe ini dapat diterima kristal 
tsb. dari PTT. dienst di Bandoeng. 

Atas semoea hal-hal ini kami 
Pengoeroes berharap dan minta ke 
pada sekalian anggauta, penjokong 
dan pembantoe V OR O. soeka 
mema'afkan dan berhati sabar. Se- 
beloemnja kami hatoerkan diperba- 
njak terima kasih. 
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| jang dinamakan oleh doenialn-| . 

ani Perkara inkomst 

melangkah keabad kel 
h PENA, 

akan oleh mereka jang tjinta ke| 

| perajaan ini masih dapat diteroes|11 

  

Ibisekitar oetoesan ke Geneve 
  

: 2 

| I : & 

aa 

Itaroeskah P.V.P.N. menga 
| dakan penggantinja f 

7 'Ojeh : Pembnntoe 
IN ada penoetoep berita kami ten 
Ul tang gagalvja kepergian Dr. 
'Soekiman dalam ,,Pemandangan« 
bari Kemis j.l telah kami djandji- 
kan” boeat memberi pemandangan 
lebih djaoeh tentang so'al itoe, te- 
tapi ini terpaksa haroe sekarang: 
dapat kami berikan, berhoeboeng 
dengan soerat dari Centraalbestuur 
PV.P.N. jang dikirim dengan .,ver- 
trouwelijk“ dan ,,tidak holeh di 
publiceer“ kepada segenap Hoofd- 
dan Verbonds bestuur vakbonden 
'leden dari P.V.P.N., bagi memper 
timbangkan oesoel dari P.K.V.I. 
akan mengganti Dr. 'Soekimen jang 
telah mewoeroengkan maksoednjs 
ke G:neve itoe, dengan toean Soe- 
kardjo Wirjopranoto, lid Volksraad 
jang ,bersedia sewaktoe-waktoe 
akan berangkat". 

Tetapi sementara itoe, bersamaan 
hari dengan diterimanja soerat ter- 
seboet cieh vakbonden masing2, 
telah diterima kawat oleh ,,Aneta" 
jang menoeroet penjelidikan kami 
ada dikirim oleh salah seorang dari 
dagblad ,,Sedya Tama“ di Djokja- 
karta, jang katanja mendapat be- 
rita interlokaal dari pembantoenja 
di Modjokerto, dan ini dimoeat 
djoega dalam s.k. terseboet jang 
terbit pada hari Saptoe ddo. 13 
ini boelan. 
Maka perkara jang bermoela pa- 

toet herlakoe dalam kalangan 
P.V P.N. sendiri sekarang soedah 
tersiar dalam beberapa-pers, teroe- 
tama pers poetih jang mendapat 
berita itoe dari ,,Aneta“, hingga 
tidak selajaknja ,,Pemandangan“ 
jang senantiasa memberi lapangan 
seloeasnja bagi soeara vakbewe- 
ging disini dan pertama sekali me- 
moeat tentang kegagalan. kepergi- 
annja Dr. Soekiman itoe, dalam so'a! 
jang sangat penting bagi vakbewe- 
ging sekarang ini, terpaksa ter- 
boengkem, karena menghargai 
pengharapan ,,Vertrouwelijk" dan 
.Djangan dipubliceer" dari P.V.P.N. 
itoe. e 

Boleh djadi ada maksoed lain da 
ri pemberi berita ,,Aveta“ tentang 
hal itoe, tetapi djikaditilik seliwat 

| dengan soenggoeh2, soepaja, djika dengan orang beloem mengarti doe 
doeknja perkara jang sebenarnja, 
tentoe dengan seketika akan me- 
njangka, bahwa kegagalan perdja- 
lanan Dr. Soekiman itoe- ada atas 
kemaoean sendiri lantaran tidak di 
tjoekoepi permintaannja boeat men 
dapatkan inkomstenderving dari 
Pemerintah di Nederland, hingga 
sekarang oleh PV PN perloe dioe- 
soelkan penggantinja, jang bersedia 
»Sewaktoe-waktoe akan berangkat“ 
dan soedah tentoe dengan tidak 
mengharapkan inkomstenderving, 
ialah Volksraadlid toean Soekar- 
djoWirjopranoto. 

Tetapi djika ditilik dari djalan- 
nja perkara jang sebenarnja, teroe 
tama orang soeka memahamkan 
betoel2 berita dalam ,,Pem.“ ddo. 

ini boelan, maka orang akan 
merasa toeroet ketjewalah, djika 
sikap dari Dr. Soekiman, jang se- 

— manoesis, oentoek mengoebah sikap | ngadja dilakoekan bagi mendjoen- 
djoeng harga kebangsaannja, mem 
bela deradjat golongan boeroeh 
oemoemnja, teroetama menghargai 
akan discipline organisatie PVPN. 
itoe, sekarang ini dengan sengadja 
atau tidak sengadja mendapat tam 
paran di moekanja, berhoeboeng 
dengan oesoel akan mengganti per 
candidatannja terseboet. 
Maka sekarang perkara ini soe- 

dah mendjadi perkara oemoem jg 
mendjadi pembitjaraan ramai, hing- 
ga terpaksa pemandangan kami 
ini akan mengenai djoega kedjadian 
kedjadian itoe dengan tjoba kami 
oendjoekkan boekti2 jg njata jang 
boeat mendjaga kehormatan diri 
dan organisatie terpaksa ditoen- 
djoekkan oleh Dr. Soekiman sendiri 
dan HBPPPB. di Djokjakarta. 

Perkara permintaan pergantian 
inkomstenderving dari Dr. Soeki- 
'man kepada Pemerentah Nederland 
selama  kepergiannja mendjadi 
Technisch Raadsman dari Delegatie 
kaoem Boeroeh itoe sesoenggoehnja 
dari permoelaan ia diminta oleh P. 
V. P.N. boeat di-candidaat-kan, soe   Idah dipertimbangkan dan disetoe- 
djoei djoega oleh P. V. PR. N., kare 

— Gagalnja kepergian 
... Dr. Soekiman 

  

enderving boekan so'al 
(2. terpenting ! 

“Harga Kebangsaan, deradjat Kaoem Boeroeh, dan 
(0 discipline organisatie haroes didjaga 

na itoe memang soeatoe perkara 
jang hak dan lebih dari patoet (za 
kelijk) ditoentoet oleh Dr. Soeki- 

mengharapkan keroegian kepada 
lain orang jg telah menggoenakan, 

lam so'al delegatie ke Geneve itoe 
jang keangkatannja dilakoekan de 
ngan Koninklijk Besiuit, sehingga 
dj'ka keangkatan itoe djatoeh pada 
diri seorang ambtenaar dapat me- 
ninggalkan djabatannja dengan men 
dapat gadji penoeh dari Negeri, 
maka ada lebih dari pada patoetlah 
boeat Dr. Soekiman mengharapkan 
djoega inkomstenderving boeat men 
djalankan pekerdjaan itoe. 

Betoel dalam hal ini beloem 
atsu tidak ada k:tentoean tentang 
pemberian inskimstenderving ke- 
pada orang jang diangkat ke 
Conferentie Geneve itoe, tetapi djce- 
ga tidak ada ketentoean jang tidak 
memperkenankan penoento tan boe- 
at itoe, hingga oleh karenanja se- 
karang ini perloe ditjoba poela 
boeat mendapatkannja, 5 
Dalam hal ini sesoerggoehnja ti 

dsk haroes dalam kalangai kita 
sendiri diad: kan sematjam ,,aan- 
besteding“ bueas tjari ,,coocurrent" 
jg soeka lebih moerah mengeruj:ikan 
,pekerdjaan itoe dan tidak begitce 
srewel“ seperti Dr. Soekiman kare 
na dengan begitoetampaklah kelem 
bekan haloean persaingan dari pe 
mimpin bangsa kita. 

Sjahdan penoentoetan boecat pem 
berian ink »mstead:rving itoe bagi 
Dr. Soekiman sesoenggoehnja poen 
boekan merdjadi perkara pokok 
jang menjebabkan ia membatalkan 
kepergiannja tsb, tetapi sebagszi- 
mana diberitakan dalam ,,Pems. 
hari Kemis itoe adalah jang per- 
tama sekali tentang kesoelitan2 
boeat mendapatkan kepastianakar 
keangkatannja itoe jang dari rem 
besar2 Pemerintahan disini tiada bi 
sa didapat keterangan soeatoeapa, 
sehingga sampai pada waktoejang 
sangat mendesak -berhoeboeng dc 
ngan perlajaran kapal, ja'ni sampa: 
pada tg. 8 ini boelan masih beloem 
diterima besluit jang off.cieel dari 
Pemerentah Belanda, beloem dapa' 
diketahoei apa agenda jang akar 
dibitjarakan, dlsb. maka timboellal 
rasa kemenesalan baginja, apakab 
itoe tidak dipersebabkan oleh kare 
na ja ada seorang Indonesier bel: 
"ka dan tjoema dipilih oleh golongai 
kaoem Boeroeh ? 

Demikian, karena boeat adviseu: 
dari delegatie wakil Pemerintah jg 
djoega diambil dari Indonesia sini, 
hal ini soedah diketahoei dari awal 
nja dan soedah dapat menjiapkan 
gegevens seperloenja. 
Soenggoehpoen demikian segala 

itoe tiada mendjadikan sebab boeat 
berpoetoes asa, dan itoe hari djoeg: 
ssedah dipesan ticket pada ,,Nitour" 
di Batavia, hingga berangkatnja ke 
Geneve tentoe akan dilandjuetkan, 
seandainja tilak datang advies jg 
ajata-njata dari Centraalbestuu? 
sendiri dalam soeratnja kepada Dr, 
Soekiman tertanggal 8 ini boelan 
dalam bahasa Belanda, jang kam 
koetipkan bahagian pentingnja sa- 
dja seperti berikoet : : 

ye... Wij zijn echter van mee- 
ning, dat het beter zou zija, da 
U van de reis afzet, waar de Hol- 
landsche Regeering toch U geen 
schadevergoeding wil verleenen...“. 

Dalam bahasa Indonesia: 
Dk Tetapi kita berpendapatan, 
jang ada. lebjh baik djika toean 
mewoeroengkan sadja perdjalanan 
itoe, karena Pemerintah Belanda 
toch tidak soeka memberikan per- 
gantian keroegian kepada toean... 

Karena advies ini, jang njata-nja- 
ta meloekiskan pendapatan.dari Cen- 
traalbestuur P.V.P.N. jang pertama 
sekali meng-candidaat-kan Dr. Soe- 
kiman tsb., tetapi kemoedian jang 
pertama poela mengandjoerkan ke- 
woeroengan perdjalanannja, maka a- 
da ,,ondisciplinair” perboeatan dari 
|Dr. Soekiman sebagai Voorzitter H 
B.P.P.P.B. anggauta dari P.V.P.N., 
djika karena advies jang demikian i- 
toe ia masih memaksa akan melan- 
djoetkan perdjalanannja. Tn 

Maka pada malam tg. 10 ini boelan   

man, seperti djoega patoet orang| 

tempo dan tenaganja. Apalagi da-| 

PRINSEN-PARK Prinsenlaan, Batavia, 
“Hari Saptoe Malam Minggoe, 20 Mei 1939 e 

— Krontjong Concert Besar — 
Miss Annie Landow terbantoe oleh Sinar Batavia Krontjong 

   

Orkest. 

Toean2 dan Njonja ambil?! 

. nangan! 

Perhatiken ! 

  

   

   
dimana diadakan pertemoean antara 
Dr. Soekiman sebagai orang jang ber 
sangkoetan (betrokkene), t. S. Pra- 
wirowihardjo sebagai wakil dari 
Hoofdbestuur P.P.P.B., toean Wiwo- 
ho Ged. lid H.B.P.P.P.B. jang mengi- 
koeti djalannja perkara sedjak per- 
moelaan, dan toean-toean Dr. Sati- 
man jang sengadja didatangkan dari 
Solo dan Mr. Moeljono jang senga- 
dja diminta pertimbangannja, semoe- 
anja telah menjetoedjoei advies dari 
Centraalbestuur itoe, hingga Dr. Soe- 
kiman poen mesti toendoek boeat ti- 
dak melandjoetkan kepergiannja, se- 
kalipoen boeat itoe ia soedah menje- 
diakan segala alat pakaian jang per- 
loe dan tidak sedikit harganja. 

Inilah jang teroetama sekali men- 
djadi sebabnja kegagalan perdjala- 
nan Dr. Soekiman itoe, ta' lain kare- 
na mengingat discipline organisatie, 
karena mendjoengdjoeng tinggi ad- 
vies dari Centr. Bestuur P.V.P.N., 
dan dikehendakkan poela kewoeroe- 
ngan itoe dilakoekan sebagai protest 
atas segala sesoeatoe jang menjem- 
pitkan terhadap angkatan Technisch 
Raadsman boeat golongan Boeroeh 
jang terdiri dari orang particulier 
bangsa Indonesia, agar di kelak ke- 
moedian tidak lagi terdjadi menge- 
nai handai taulannja dari bangsanja 
jang kebetoelan mendapat keangka- 
tan seperti itoe. 

ini ada diharapkan dalam soeratnja 
Hoofdbestuur P.P.P.B. jang telah 
mempertahankan advies dan pendiri- 
an dari Centraalbestuur itoe tertang- 
gal 10 ini boelan, dimana penoetoep- 
nja kami koetip seperti berikoet: 

Sementara pengharapan dari 
Hoofdbestuur P.P.P.B. dan djoega 
dari sdr. Dr. Soekiman sendiri, 
hendaklah kedjadian sekarang ini 
mendjadi peringatan dari P.V.P, 
N. dan soepaja toean-toean Cen- 
traalbestuur soeka menjatakan 
protest terhadap perlakoean jang 
menjempitkan bagi angkatan 
Technisch Raadsman dari golo- 
ngan Boeroeh jang terdiri dari o- 
rang particulier bangsa Indonesia 
itoe, moedah-moedahan kedjadian 
sematjam itoe tiada beroelang la- 
gi. 
Berhoeboeng dengan itoe dan wa- 

laupoen beloem dapat memoeaskan 
sama sekali, tetapi Hoofdbestuur P. 
P.P,B. dan Dr. Soekiman soedah me- 
rasa giranglah menerima doordruk 
dari soerat P.V.P.N. kepada Voor- 

Ul ini boelan jang kami koetipkan 
toeroenannja seperti berikoet: 

W.M. 
Zooals Uw bestuur bekend zal 

zijn, heeft Dr. Soekiman bij ont- 

aan den Heer Soeroso gezonden te- 
legram, de noodige voorbereidin- 
gen voor zijn vertrek naar Geneve 
getroffen. Doch in verband met 
Uw schrijven dd. 29 April j.l. met 
als bijlage het afschrift van het 
schrijven van den Minister voor 
Sociale Zaken, waarin is vermeld, 
dat er geen termen zijn gevonden 

moetkoming wegens inkomsten- 
derving te verleenen,  hebben 
wij besloten Dr. Soekiman af te 
raden naar Geneve te vertrekken, 
en hij zal daarom ook niet vertrek- 
ken— (Cursief dari kami. Pen.) 

Het heeft ons erg gespeten, dat 
een zeer billijk verzoek zooals hier 
het geval is, zonder meer werd af- 
gewezen.. Vooral indien men weet, 
dat wanneer Dr. Soekiman een 
landsdienaar was, als afgevaardig- 
de naar Geneve, hij zijn salaris ge- 
durende zijn afwezigheid hier te 
lande niet zou worden ingehouden, 
dan vinden wij het standpunt van 
de Hollandsche Regeering niet re- 
delijk 

Men kan t.a.v. bepaalde gevallen 
zich opofferen, maar voor den 
Heer Soekiman is in dit geval te 

hem niet naar Geneve afvaardigen. 
Met kameraadsschappelijk groeten 

Het Dag. Centraalbestuur 
der P.V.P.N,   

  

Diwaktoe Hari Besar dateng saksiken Miss Annie Landow 
bernjanji, boekankah itoe ada satoe kesenangan jang pantes 

SEBAB dimana ada Miss Annie Landow di Sitoe ada Kese- 

MAKA DJANGAN loepa dan kasi lepas ini koetika jang baik. 
Miss Ijem Tjilatjap djoega aken bernjanji ivi malem! 

United Artists of China 
Tjoema boeat doea tiga hari lagi, marika aken brangkat 
ke lain tempat, maka jang blon perna nonton, lekaslah dateng! 

3 dan jang sogda nonton djoega lekas dateng 
Ini Malem toekar programma baroe! 

Lebih djelas pernjataan ,,protest” ' 

ziter N.V.V. di Nederland tertanggal   
om aan Dr. Soekiman een tege-, 

veel gevergd, reden waarom wij |.   

Djaga betoel! 
Krontjong Zang Concours Lelaki 

dan Concours Ibing Soenda 
20 Mei Hari Saptoe Mualem Minggoe !! 

  

LELANG WEESKAMER 
. Pada hari Saptoe 20 Mei 1939 
djam 9.30 pagi oleh Weeskamer 
didalam tempat pendjoealannja di 
Molenvliet Oost No.7, Batavia-Cen- 
trum, akan diadakan lelang barang- 
barang jang terseboet dibawah ini: 
Lemari toko, medja dasaran, sa- 

oe timbangan Fairbauks, lemari 
sesi, bererapa medja toelis, medja, 

kerosi, barkschroef, sepeda boeat . 
toean, onder deel sped:, d.lI. 

Satoe partij Prov ci#n en dranken: 
iscuit, port, margarine, sajoeran 

dalam ksler g, boeah air, b'ang tjoe- 
ka, kajoe manis, ketjap, tauw tjio, 
saboen tioetji dsb. 

Selandjoetnja s-toe partij keme- 
dja boeat toean, topi viit dan topi 
helm, djas ocd an, pakaian anak- 
anak, dasi, handdoek, benang, ther- 
mosflesch, kaoes, pyana, kain pya- 
ma, kantjing, mainan, wave set, 
katia-matja (zonnebril), sisir, sepa- 
.. main bola, keperloean menoelis 
sb. 

" Barang-barang itoe masoek boe- 
del faillit Ho Nai Chong merk The 
Far Eastern Spert Co.. Lie A Tjon 
merk Wan Thay, Oey Kie Mie merk 
Ban Sia Siong dan Kiong Jam To, 
dan djoega boedel marhoem C. van 
Stelle dan S. Abdullah bin Ismail 
Alhadoeri. 

Boleh dilihat pagi-pagi sebeloem 
diadakan lelang ini. 

WEESKAMER 
  

Sekian soerat itoe jang dengan ti- 
dak perloe memikirkan lebih djaoeh 
njata-njata disitoe ada diakoei oleh 
Centraalbestuur sendiri dengan keli- 
mat jang kami cursiefkan, bahwa 
Centralbestuurlah jang meremboeki 
(mengandjoerkan) soepaja Dr. Soe- 
kiman tidak landjoet berangkat ke 
Geneve, dan oleh sebab itoe ia poen 
tidak akan berangkat . 

Pengakoean ini diperkoecatkan 
poela dalam circulaire P. V. P. N. 
tertanggal itoe hari djoega (11 
Mei) kepada semoea Hoofd- dan 
Verbonds-bestuur vakbonden leden 
P.V.P.N. No. 105, tetapi, ke- 
moedian dengan circulair tanggal 
itoe hari djoega (11 Mei) No. 106 

dikemoekakanlah oleh Centraalbes- 
tuur P.V.P.N. itoe sendiri, oesoel da- 
ri P.K.V.I. boeat mengganti candi- 
datuur Dr. Soekiman itoe dengan toe 
an Soekardjo Wirjopranoto, Volks- 
raadslid, ,jang sanggoep sewaktoe- 
waktoe akan berangkat”. 

Satoe tamparan jang soenggoeh- 
| soenggoeh mengenai moeka Dr. Soe- 

vangst van het door Uw Bestuur | kiman jang sengadja memelihara ba- 
ik discipline organisatie! Boekan sa- 

,dja demikian, tetapi djoega patoet 
disesalkan beleid dari P.V.P.N., jang 
dalam 24 djam soedah hendak ber- 
ganti haloean, dan seperti lelang bo- 
rongan diadjoekan tenaga jang moe- 
rah dan tidak banjak tjing-tjong ja- 
lah dari toean Soekardjo. Wirjopra- 
noto, id Volksraad. 

Bagaimana akan kesoedahan per- 
kara ini baik kita toenggoe sampai 
ada kepoetoesannja lebih djaoeh, te- 
tapi jang njata-njata soedah tersiar 
adalah sikap dari P.G.I., P.P.S.T. dan 
P.P,P.B., tiga dari vakorganisaties 
jang terbesar angauta dari P.V.P.N. 
soedah sama bersatoe boeat tidak me 
ngakoei perwakilan tocan Soekardjo 
Wirjopranoto itoe ke Geneve, sekali- 
poen ada kesanggoepan jang penoeh 
(ondanks volle bereidheid) dari toe- 
an Soekardjo terseboet. 

Sementara sikap dari Dr. Soeki- 
man sendiri raha kesetiaannja 
beberapa organisaties terseboet, ma- 
ka baroe dipikirkan sekarang oleh- 
nja, barangkali perloe ia ambil si- 
kap lain poela dengan tidak akan 
memperhatikan advies-advies dari 
Centr. Bestuur P.V.P.N. 
Commentaar lebih djaoeh tidak 

perloe, dan conclusie terserah sidang 
pembatja adanja. 
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JAVAANSCH- TOONEELGEZELSCHAP 

Ini malem MARDI WANDOWO 
penghabisan di Unte Theater dir-Cornelis “ 

Ini malam dan malam Djoema'at 

Sawah Besar - Rat.-£C | tg. 17-18 Mei g 

The Case Of The Black Cat" Mempersembahkan tjeritera : . 

Oentoeng Soerapathi 5 3 Moelai besok malem dan malem brikoetnja BAGIAN KETII 

Eczeem. E H RAME — 1 LORTIOR — GOEMBIRA F 
Salah satoe dari matjam penjakit M A K A W I Ss RA KEK LE RE NE ES BEAN EA AN Sea asa naa YEL 

koelit jang terlampau soesah men- 

jemboehkannja nistjaja eczeem djoe- 

ga. Penjakit ini mendjeremba sebagai 

koempoelan lepoeh? ketjil diatas 

tempat merah dari koelit dan diser- 

tai gatal, lidas dan sakit hebat. Ec- 

zeem biasanja terdjadi dilengkoeng 

anggota badan, koentji paha atau 

ketiak. Barang jang tjair dalam lepoeh 

itoe djadi keroeh serta seroepa air 

lamanja maka lepoeh' itoepoen pet- 

    

    

   

    

                                                            

    

   

    

   
   

    

    

    

  

   

  

   

  

  

  

    

  

soesoe, dan sesoedah beberapa hari 

jahlah dan keroeping djadilah. Sesoe- 

dah itoe djadilah lagi lepoeh' baroe. 

Orang jang berpenjakit eczeem ha- 

roes mendjaga mempoenjai ketjer- 

naan baik, haroes bersih betoel dan 

pada waktoe malam hari memboe- 

Music by OSCAR STRAUS ... Directed by Kurt Neumann ... Produced 
: | 

by SOL LESSER PRINCIPAL PRODUCTIONS ... . Associate Producer, bak Tapi 
Edward Gross , . . RKO-RADIO Picture bertambah besar, 

  

  

  

ir 23 Ha 

maumere Pm tapi tida bertambah tegap 
itoe menghamboeri diatasnja selapis 2 

Bedak Purol. Tjoetjilah pada pagi Kaloe toean melihat, jang tocan poenja anak ada sema- 

3 Sen 2 2 kin bertambah tinggi, tetapi dia poenja roepa djadi 

cak bani Kontostiseh cseseblak sa ' Techniek melapis mas kekoeatan 10 tah oen koeroes, makannja sedikit dan ia lekas marah, kasilah 

Na en ai ben (Pakai soerat garanti e) | ia makan Kalzan. Toean poenja anak menanggoengken 3 

Te te Aa na na 2 2 Parlnjemgn rpm ane eka na “eehep 4x WE MN oepa mode) kakoerangan bagian kapoer, jaitoe satoe tanda, jang 

sedjoek dan kering, tetapi disem- jang paling baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radiin din seringkali terdjadi kaloe anak lekas besarnja. Laen 

boehkan dioega. netjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb:kinan, ditanggoerg | daripada itoe ini adalah satoe tanda jang berbahaja, 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang - 
harga harga mahal sebab katjepatan besarnja anak toean tida sabanding Purol “dipakai dengan berhasil bocat 

roeam, koreng, barah dan semoea dengen tenaga jang ada padanja dan ini tida boleh 

                    

   

    

  

      
      

  

   

    
       

    

nja tahan. Tetapkenlah dari 

lain? penjakit koelir. Gelang tangan boeal orang toea per pasang f 8.50 : 5 

3 .$ Disegala reemah obat dan toko2: Purol » Gelang tangan boeat anak-anak per pasang f T.— ja nara 23 ". 

0.40 dan f0.75sedoos, Bedak Puro1f0.90 Geleng Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) f 7.50 antarken bagian kapoer de- 

dan f 1.50 sekoepi, Saboen Purol 10.50 Pa san an pe Ea , : Te ngen djalan biasa dan goena 

ciang rantei dioekir kembangan per stu — : : 2 
Medaillon Compleet (ranfei dan mainan)1 stel f 5.— Teka Ma Tenan Ken 

Saboen ogat boot Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk f 4— anak toean. Ia djadi tegap, toe- 
marodam, jerawat. Hate Kebajak roepa-roepa model per sfel f 4.— lang-beloelangnja djadi baek, 

Sa antei Horloge per stuk f4,— jang besaran f 6.— icinia diadi kocat dan badan- 
(PUpeL Broch dada roepa2 model per stuk f 3.— naa Tang 

Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 
vrii. Bisa kirim rembours di antero tempat. sekarang moelai memake Kal- 

   

   
    

2 Temooen-temes 2 
Na. saton. /Bg Ini baek sekali boeat Ani ja Ja : i boea 
STA N.B. Prijscourant bergambar akan dikirim pertjoema pada siapa Te Kakan £ 

P 
kasehatan toean poenja anak.           

  

  

        

  

hemat jang mintak | 

JA LAN Lai SABOEN T Oo k Oo Tt R I O 

PUROL Nae Beng | 
TIAP-TIAP HARI Makanan kapoer jang mengoeaiken badan 

MEN Me IE . Naa 
Advertentie ,,Patjar - Ta   | DJAMOE2 TJAP ,MATAHARI - GELATIK 2 BEGELS F1.— SEKALI MOEAT 

PANGKAL SEHAT, KOEAT DAN TIANTIK 1!!! s anu 
PAMA Ria Soedahkah 2 ut KESTAUKANT unt Ah Rn ID Ik MN 6 

  

  

   

  

pernah minoem Djamoe tjap » 
Matahari-Gelatik ? Djika soe- Pe 
dah, tentoe Toean soedah da-|| Sawah Besar No. 8  —  Telf. Wit. 2429  —  Batavia-C. 
pat kenjataan, bahwa Djamoe2 - 
,M/@G” itoe ada berlainan se- 
gala2nja dari jang lain. Tapi 
djika beloem pernah mentjoba, 
kami boleh sajangkan, jang 

: Toean2 dan Njonja2 beloem 
mengetahoei Djamoe jang TOE- 
LEN dan berharga bagi kese- 
hatan. Dari itoe, tjobalah se- 

     MODEL BAROE 
: 15 

karang -“djoega: i — 
1. Djamoe godog ,,SOEKASE- Maria Moe f 1. 

HAT”, jang chasiatnja se- GRATIS graveer 
nama. bagi namanja, boeat laki2 

& prampoean, 1 pak tjoe- 
koep boeat 4-5x masak, ha- 
Ne ah t 0.25. : 

BEN ERA 2 2. Djamoe SERIAWAN ANGIN 

“ jang amat moedjarrab boeat roepa2 penjakit peroet, bengek, sakit 
dada, sakit moeloet membangoenkan selera makan enz. 

Harga p. 10 zak boeat 10x minoem £ 0.40 dan f 0.75 boeat 20x. 
3. Djamoe KENTJING SJORGA, boeat sakit kentjing lantaran pele- 

— siran doenia, tanggoeng mandjoer ! 
Harga p. 10 zak boeat 10x minoem f 0.50 dan f 1.— boeat 20x. 
Pesenan dari loear kota sedikit2nja f 1.— tambah ongkos 10”/, wang 
lebih doeloe, rembours lebih mahal. Prijscourant gratis. 

Dj:im :e Indus rie ,, SO! KANAGARA" 

Terima reparatie dan 
graveer nama lain? 
merk Vulpenhouders. 
Pilot Service station 

Toko OISHI 
Senen 79 Tel. WI. 1623 

Batavia-C. 
Loear 'kota dikirim rembours 
toelis adres biar terang. 

PATJAR 

  
  

        Th. Abang Heuvel 12-14 ——m— Batavia-C. BOEKOE PENOENDJOEK 

Agent & Depot2: : i : DJALAN DI POELO DJAWA 
Kebondjatiweg No.4 dekat Bioscoop T. Abang. Gg. Voaden No 20 Satoe-satoenja Restaurant Boemipoetra jang diatoer setjara Bagi: kaoem Soepir kaoem Saudagar 
Sawah Besar. Gg. Kepoeh Oost 290 Kemajoran. Bekassieweg 46B Restaurant Europa. Dan kita menjediakan roepa-roepa makanan, dan pelantjongan harga hanja f 0.50 

Mr.-Cornelis dan Zuiderboorweg No. 85 Tandj. Priok. jaitoe makanan Europa, Djawa, Arab dan Sumatra. Dan sedia onkos f 0.04 bisa dapat di adm. 
roepa-roepa minoeman dingin djoega minoeman keras. PEMANDANGAN, v 

              



    

   
rdagangar 

  

P3 z An ana ah 
- 

Dari Redac 

Ri Ta: beliau didalam Decentralisatie-Congres jang dilang- 

ut NE ana soengkan di Soerabaja dari tanggal 18 hingga 20 

Mei 1939. 

Arti Straatverkoop dan 
eratan atasnja. 
  

|. PREBERAPA tahoen jang laloe per 
.. @@gagangan ditepi djalan jang di 

namakan ,,straatverkoop“ mendapat 

perhatian jang kian hari kian balalat goena berdagang diteri djalan 

|. njak. Sebeloem saja mengoeraikan |itoe tidak bebas dari benih benih 
|. akan sebab-sebab bertambah2 besar penjakit, bahkan koerang sempoer- 

ja perhatian orang ini, perloe (na oentoek mendjaoehkannja. 
agaknja terlebih dahoeloe saja 

. @jelaskan akan arti straatverkoop 

" “nja 

 Straatverkoop itoe bisa diartikan 

sebagai perdagangan ketjil, dimana | 5 & 

ada kesempatan oentoek membeli | djoeroesan keselamatan laloe-lintas, 
atau ditepnja 5 Nat 

“dan laio-lain bahagian kota jang keberatannja djoega, karena adanja 

| diperoentoekkan laloe-lintas kenda 'banjak-banjak pedagang-pedagang | 
raan, ketjoeali perdagangan ditoko2| didjalanan itoe moedah menimboel 

— Gidjalanan raja 

atau dipasar. 
|. Saja akoei, bahwa pengartian ini | b: 

oentoek memberi | diatas trottoir. 

'atau ditepi, sehingga disitoe tidak 

ee aa 

2 ditepi djalan dalam | artian 

boeat sosial-ekonomi : 

| Boeat Gemeente-gemeente kota dan boeat 
3g Regentschap-regentschap di Tanah. Djawa 

Sea 
'Bedato Mr. Soenario 

tie: Dibawah ini kita moeatkan 

nampak bagoesnja djalan-raja. 

Dipandang dari djoeroesan peri- 

kesehatan djoega straatverkoop itoe 

dianggap tidak baik. Oleh adanja 
straatverkoop itoe makin besarlah 

adanja bahaja penjakit, karena alat 

Mengganggoe laloe-lintas 
Tidak poela haroes diherankan, 

bahwa dinegeri ini djika ditilik dari 

pekerdjaan straatverkoop itoe ada 

Ikan ganggoean kepada laloe-lintas, 

baik didjalan kendaraan maoepoen 

HE 

“ 
ee” 

Mr. Soenario 

roepakan penghasilan bagi ge 
meente, boeat sebahagian be- 

sar antaranja sangat besar si 
fatnja. 
Keboeroekan ekonomi oe- 

moem jang masih teroes ber. 

tambah2 boeroek  dikala- 

ngan ra'jat, adalah mendjadi 
sebab jang langsoeng dari ber 

tambah soeroetnja penghasilan 
itoe. sebagai sebab-sebab jang 

tidak langsoeng ialah perdaga 

ngan didjalan jang hidoep 
soeboer''. 

mandangan 

Seboeah artikel lagi jang diper- 

00. BERITA 
Zogoe memadjoekan protest 

kepada Volkenbond 

Geneve, 15 Mei (Reuter) : De- 

ngan soerat jg pandjang dialamat 

kan kepada djenderal sekretaris 

Volkenbond dimana Zogoe menjata 

kan protestnja terhadap perampa- 

san Albania oleh Italia. Djenderal 

sekretaris itoe akan mempertim- 

bangkan, tindakan apa jang akan 

diambilnja berhoeboeng dengan ini. 

: S0 

Rapat Inspecteur-inspecteur DVG 

Kemaren malam dibawah pimpi- 

nan Dr. Theunissen telah dimoelai 

rapat inspecteur-inspecteur D.V.G. 

,|Tadi malam rapat itoe dilandjoet- 

kan. 
-———— 

Perkara tjaboel 

Opsir Djoestisi terhadap N. van 

W. penganggoer, meminta hoekoe- 

man setahoen. Pemeriksaan terha- 

dap employe dagang J.C.W. de V. 

ditoenda tgl 20 Juni. Hal lain jang 

bersangkoetan dengan terdakwa, 

dibebaskan. 
—0— 

Komisi goela 

Pada achir boelan Mei komisi 

goela akan mengadakan rapatnja 

di Malang. Pada achir Juni dapat 

diharap rapport pertama dari 

komisi peratoeran goela. 

Prins Paul dan Prinses Olga 

Rome. 15 Mei (Havas), Ketika 

| koerang kena: 
FE pengartian jang njata-njata se- 

|. soenggoehnja hampir tidak moeng 

f —.. Kin. Lagi poela pengertian seperti 

e | saja njatakan tadi itoe agaknja   . soedah tjoekoep, sekadar oentoek 

kita djadikan pokok pegangan dida 

lam soe'al ini. : 
Dalam oeraian saja jang berikoet 

ini hendak saja tjoba membikin 

djelas akan pengartian itoe. 

| Sebeloem saja mengoeraikan ke- 

beratan atau ketidak-soekaan orang 

tentang adanja straatverkoop itoe, 

“lebih dahoeloe perkenankanlah kira 

 nja kita mendjeladjah teori kebera 
| tan orang itoe. 

  

   
   

  

   
   

    
   
   

  

   

   
   

  

|. toe, ialah: 
2.0 1, membikin kotor: 
“2. menjebabkan rioeh: 

san bahwa straatverkoop itoe me- 

njebabkan terganggoenja keterti 

Jang mendjadi alasan keberatan | 

' Adapoen berhadapan dengan ala 

ban oemoem, patoetlah kita bentang 

kan apaapa dibawah ini. 

Dibenoea Europa tidak djarang 

kita lihat straatverkoop jang ada 

sangkoetannja dengan soerat soerat 

tempelan jang mengandoeng politik 

jang moedah menimboelkan gang- 

goean bagi ketertiban oemoem. Di 

negeri ini kedjadian seroepa itoe 

oentoeng tidak ada. 

Menjaingi toko-toko 

Akan hal alasan jang mengata- 

kan bahwa straatverkoop itoe me 

njaingi toko toko, berlainan dengan 

dibenoea Europa, dimana antara 

berbagai2 distributeurs dilakoekan 

  

- kemoendoeran penghasilan pa- 

oentoekkan melawan adanja straat 

verkoop (Dalam ,,Locale Belangen“ 

halaman 10) dimoelai dengan ka- 
limat2 sebagai berikoet : 

»Soe'al jg paling hangat jang 
haroes mendjadi perhatian be- 

stuur2 gemeente jang berdiri 
sendiri berkenaan dengan ang 

garan belandjanja ialah soe'al 

sar, dan pertanjaan tindakan 

jang manakah jang perloe oen 
toek memerangi kesoeroetan 
penghasilan itee. 

Oleh karena soe'al penghasi 
lan ini, meskipoen misalnja ti 
dak termasoek hal jang terpen 
ting, tetapi toch meroepakan 
salah satoe soember penghasi- 
lan jang amat penting bagi se 

| Gibraltar 

syins Paul dan Prinses Olga me- 

ninggalkan Italia, hertog Genua 

mengiringnja sampai diperbatasan 

stasioen Postumia. 
—L— 

Pasoekan Spanjol menggali parit 
15 Mei (|Havasj| 

Dari Gibraltar diwartakan, bahwa 

serdadoe2 Spanjol sedang hiboek 

menggali parit2 (loopgraven) di- 

bahagian neutraal gebied diantara 

Gibraltar dan Lalinea. 

Rebo 17 Mei 19 

PENDEK 
Politie-commissaris mesoem 

Anip-Aneta 
Medan, bahwa Officier van Justitie 

di Medan telah menjoeroeh me- 

nahan seorang politie-Commissaris, 
W.B. jang ditoedoeh telah mem- 

boeat mesoem dengan gadis2 di 

bawah oemoer. Pemeriksaan dite- 

roeskan. 
D— 

Resident Benkoelen 

Dengan officieel dichabarkan bah 

wa selakoe resident baroe di Ben- 

koelen ditempatkan CE. Maier, 

jang pada waktoe belakangan men 

djabat ass. resident le. Klas di 

Noordkust Atjeh. 
— Apem 

Tentang kesehatan t. Snijders 

Hilversum, 15 Mei (ANP). 

diwartakan bahwa pada waktoe ini 

menoeroet keterangan dokter2 le- 

bih madjoe, dan ta' ada,alasan oen 

toek mengchawatirkan. 
—0— 

Bandjir hebat di Betoe 

Pendoedoekta' mempoe 

njai Makananlagi. 
Koepang, 15 Mei |Aneta) Me 

noeroet chabar2 dari afdeeling Be- 

loe, Midden Timor, di Beloe telah 

terdjadi kebandjiran dan hoedjan 

jang amat lebat, sehingga 'banjak 

orang dan binatang ternak telah bi 

nasa. Banjak roemah2 kampong ter 

benam dibawah pasir jang tinggi- 

nja2 meter. Boleh dikata semoea 

makan makanan hilang semoeanja. 

Orang2 jing dapat tertolong be- 

roemah 3 hari lamanja dipohon2. 

Banjak sekali majit2 orang dan 

binatang terdapat. seloeroeh dis- 

trict dan kampoeng2 t:k mempoe 

njai makanan lagi. Oentoek meno- 

long orang orang jang dalam ke- 

adaan soesah ini beriboe riboe pi 

koel makanan diboetoehi. 

  

  

tahoen 1929 sampai tahoen 1937 

toeroen sampai soeatoe tingkat jg. 

pada oemoemnja lebih rendah dari 

50pCt. sebeloem tahoen 1929. 

Oentoek mentjapai tingkatan ini 

lagi, sewa sewa dari tahoen 1937 

kira-kira haroes dinaikkan 100pCt. 

£ 35,000— rsaitoe djoemlah oeang 

jang bagi N.1.O.C: tidak moedah 

dikoempoelkan. 

Dan akan tetapi orang tetap ang 

gapannja goena mengoesahakan 

mengirimkan rombongan itoe. Tjita 

tjitanja hendak dinjatakannja. 

mewartakan dari 

  

3. bertentangan dengan sjarat- | rergjoeangan hebat, dinegeri ini| -bahagian besar regentschap- 
(dari pehak toean tokotidakpernah| Pen, gemeente dan locale res-     

““Sesoedah tahoen 1937 kKelihatan| Pertama tama orang akan berdaja 

0 KESEN A3 5. 

4. mengganggoe lalce-lintas ken 
daraan , . 

5. membahajakan ketertiban 

'oemoem 
6. bersaingan dengan toko-toko - 

dan pasar jang di-organiseer 

000 oleh pehak Kekoeasaan. 
|... Keberatan jang manakah antara 

| enam matjam keberatan itoe jang 
dinegeri ini dipergoenakan boeat 
melawan straatverkoop ? 

    

    

   
   

    

   

  

   

          

    

   
   

    

    

   
   
   

  

   

   
   

   

    

Mengotori djalanan. 

Pengotoran djalanan itoe adalah 

djoega didjadikan satoe keberatan 

N har dimadjoekan didalam praktek- 

nja. : 
| Terlepas dari segala kritik jang 

| masoek, s€esoenggoehnja pada locale 

' Belangen djoega dirasa sebagai ke 

beratan, Pen an didja- 

lan raja itoe tidak baik boeat ke 

“bagoesan kota: koelit koelit boeah- 

    
kan demikian sadja ditengah djalan 
boeahan dan daoen-daoen ditinggal- 

dimadjoekan keberatan terhadap 

adanja straatverkoop jang berda- 

sarkan perasaan disaingi itoe 

Keberatan jg paling besar dirasa 
ialah bahwa straatverkoop itoe me 

njaingi pasar2 negeri. 

Djadi tidak heranlah kita, bahwa 

sesoenggoehnja boekan barang ke- 

betoelan, kalau perhatian kepada 

straatverkoop itoe makin besar 

juist dizaman sedalam2nja tengge- 

lam tahoen depressie, ketika peng 

hasilan locale besturen dari pasar 

pasar itoe merosot dengan amat 

sangat. 
Hal ini terboekti njata, sebagai 

termaktoeb didalam seboeah artikel 

sorten, maka soedah tjoekoep 
lah alasan oentoek mendjela- 
djah soe'al ini lebih djaoeh“. 

. Dari toelisan2 itoe teranglah ki- 
ranja, bahwa jg menjebabkan besar 
nja perhatian orang kepada straat 
verkoop itoe ialah karena orang 
mengira, bahwa straatverkoop itoe 
meroepakan.saingan jang tidak di 
ingini bagi pasar2 negeri, dan oleh 
karena itoe pekerdjaan itoe haroes 
diperangi. 

Tadi soedah kita njatakan satoe 
persatoe matjam2nja alasan kebe- 
ratan terhadap adanja straatver- 
koop itoe.Keterangan lebih landjoet,   dalam ,,Locale Belangen“ tahoen 

1936 halaman 98:5 
Satoe dan lain disitoe oeraiannja 

disoedahi dengan kata-kata seperti 

berikoet : : : 
»Soeroetnja penghasilan pa 

sar boeat banjak antara ge- 

meenten, jang kesemoeanja me 

kiranja amat perloe djoega kita 
oeraian didalam bab-bab jang beri 
koet, karena sebeloem orang me 
njelidikinja rasanja perloe lebih da 
hoeloe apakah straatverkoop itoe 
disamping-hal hal jang djelek tidak 
mengandoeng djoega kebaikan dan 
manfa'atnja. : 

  

  

    
   

    

   

  

   

  

    
   

    

    

      
    

  

   
   
     

  

   
   
   
    
    

   

   
   

  

   
    

  

  

Perajaan Maulid dan berdirinja N.O. 

kring Parapattan 

'Pembantoe H.R. menoelis. : 

N.O. kring Parapattan telah me- 

—ngadakan perajaan maulid Nabi s. 
“ a.w. serta peringatan 5 tahoen ber 
dirinja kring N.O, terseboet, dan 

   

  

    

|. mengambil tempat 
0... HM. Soehardi Oude Tamarindelaari 

18 Bat. C. Perajaan dikoendjoengi 

Ik. 15 0 orang, Habib Ali Alhabsji 

telah dapat mengirimkan wakilnja, 

jang diwakili oleh toean Bahfein, 

wakil N O, tjabang Djakarta Raya 
hadir semoeanja, serta beberapa 

poela dari wakil perkoempoelan jg 

toeroet ambil bagian, dan pendja- 

gaan droeroes oleh ,,Barisan An- 
sorN.O.“ jang dipimpin oleh toean 
M O. Soetjipto jang sangat actiefnja 

| Setelah tiba djam 9, maka pera- 
jaan diboeka dan dipimpin oleh t. 

Djamaloeddin, jg mana ta' loepa ke 

toea oetjapkan sebagai biasa, soe 

    

“     

diroemahnja t. | 

dah itoe pemboekaan diiringi de- 

ngan pembatjaan al-fatihah, serta 

al-@oeran oleh sdr Moesa dan Oetji. 

Kemoedian pembatja maulid diserah 

Ikan oleh KH Djamhoer, dengan 

singkat atas pembatjaan maulid 

dibatjanja hingga achir, setelah se 

lesai maulid, laloe dipersilahkan be 

berapa spr soedah itoe dipersilah- 

kan toean 2. Arifin. : 

Spr. oetjapkan terima kasih ter 

hadap ketoea jang telah soedi me 

ngizinkan saja berdiri dimadjelis 

ini, dan ta' loepa saja oetjapkan 

terima kasih terhadap hadirin se 

kalian, teroetama poela jang dari 

djaoeh2, hadirin jang terhormat, 

atas perajaan 5 th. berdirinja N.O. 

oisini, soedah semestinja tertjatat 

dengan toelisan dari tinta air mas 

oentoek peringatan kita dikemoe 

dian hari, jang mana semendjak 

moelai berdirinja jang dioesahakan 

(oleh toean Z. Arifin jang sekarang 

'bekerdja sebagai Chef Postkantoor 

'di-Serang serta beberapa orang 

poela pembantoenja, bahwa kita 

sama mengetahoei atas kesabaran 

beliau, bingga beberapa rintangap2 

dan reactiet jg dialamkan oleh N.   O. disini, hanja rintang dan reactie 

itoe dapat dikebelakangkan seka- 

rang dapat kita memboektikan de 
ngan mata kepala kita sendiri ba 

gaimana keadaannja pada saat ini. 

Maka dari itoe kalau soeatoe pariij 

maoepoen NO hoesoesnja,djika lagi 

mendjalankan kewadjibannja, dja- 

nganlah dihalang halangi, berarti 

halarngan2 itoe menjoeboerkan hi 
doepnja partij of NO itoe, berhoe- 

boeng halangan itoe dianggap seba 

gai tjemeti, moga moga hidoep lang 
soeng oemoer oesianja NO disini di 
hari kemoedian. Maka sampai disini 
pembitjaraan ini saja toetoep de- 
ngan oetjapan Assalamoealaikoem 
w.w., Soedah itoe ketoea ta' loepa 
oetjapkan'terima kasih dan perajaan 
ditoetoep dengan pembatjaan doa” 
oleh K.H. Sadrie pada djam 12,30 
siang dengan selamat. gi 

Sewaan roemah 
Tak asing lagi bahwa sewa roe 

mah ditahoen jang achir ini telah 

naik begitoe roepa sehingga baik 

djoega oentoek diberitakan. 
Afdeeling Duurte-onderzoek dari 

Centraal Kantoor voor de Statistiek 
telah mengoempoelkan penjelidikar 

penjelidikan dari kesoedahan sewa 

sewa roemah dikota ini dan dioe 

djoedkan grafische voorstelling, di 

sewaan naik dengan berangsoer- 

angsoer, akan tetapi masih men 

djadi oekoeran jang rendah, jang 

teroetama disebabkan oleh karena 

banjaknja roemah jang masih ting 

gal menetapkan sewa-sewa roemah 

nja. Hanja digroep sewaan jang 

£54.17 seboelannja didalam tahoen 

1939, jang sewaannja tetap, djoem 

lahnja tak oesah dipertimbangkan. 

Selandjoetnja penaikan jang tak 

digambarkan, djoega oentoek roe- 

mah sendiri-sendiri masih amat se 

dikit sekali. 
Pada djoemlah roemah 1.366 boeah 

jang diselidiki ada terdjadi 373 

jang dinaikkan sewanja penaikan 

ini jang 176 antara 5 dan 10pCt 

dan jang 91 antara 10 dan 15pCt. 

Djoemlah penaikan itoe rata2 ada 

lipCt, dan djika oentoek roemah 

semoea 4.21pCt. 

oepaja mengadakan ,shari Olympias 

djoega di Hindia sini, teristimewa 

dikota kota jang besar besar. 

Djadi tjita tjitanja akan menga- 

dakan lebih doeloe ,,hari Olympia“ 

dinegeri sini. Jang dalam oemoem 

nja akan diadakan pertandingan2 

main bola. Tetapi tjabang olah raga 

lainnja seperti berenang, olah raga 

athletiek dsb.-nja sedapat moengkin 

akan diadakan. Bila ,,hari Olympia“ 

memboetoehi doea hari, maka hal 

itoe tidak keberatan, djikalau di 

tambah sehari lagi. 

Pendapatan2 dari pertandingan2 

itoe akan digoenakan oentoek bea 

mengirimkan rombongan tadi. 

Tetapi semoea itoe hanja tjita 

tjita meloeloe. 

Goena mengerdjakan soal itoe,   —0— 

Polikliniek ,,Jang Seng le“. 

Pada jang ada keperloean dengan 

ini diberi tahoe, bahwa pada hari 

Kemis, tanggal 18 Mei 1939, ber- 

hoeboeng dengan hari-raja Hemel- 

vaartsdag, Polikliniek dari ,Jang 

Seng Ie“ akan ditoetoep seharian. 
ana 

Sekolah Hakim Tinggi 

Loeloes dalam oedjian bagian ke 

doea,t.t.R.Sa ntosa,F- Pipper 

D. Boekit dan Hassa Hoe- 

sali Rem. 
aa Ona 

Indische Athleten ke Olympia ? 

“Sedang dipikirkan 

'Komite Olympia di Hindia Belan 

da pada masa sekarang ini sedang 

memikirkan tentang soal moengkin 

agar soeraja dikelak hari dapat- 

rombongan para athleet dari Hin- 

dia sini kepermainan Olympia. “ 

ambil kepoetoesan goena mengirim 

kan rombongan athleet itoe. Doea     mana diterangkan bahwa moelai 

lah hendaknja mengirimkan satoe 

Orang bisa mengerti, bahwa ti- 

dak moedah oentoek segera meng- 

soal ig haroes dipikirkan, jaitoe s0 

al pemilihan pemain2 fathleten) jg 
ketjakapannja menjoekoepi goena 

dikirimkan, kedoea tentang keoea- 

ngan. Menoeroet taksiran jg kotor, 
maka bea boeat mengirimkan satoe 

rombongan athleten, ialah bea per 

djalanan dan ongkos ongkos selama 

mereka itoe k.l 6 minggoe ada di 

Eropah, maka ada koerang lebih 

maka di Betawi telah dibentoek se 

boeah komite jg bekerdja dibawah 

pengawasan pengoeroes N.I.O. C. 

ar, soepaja di kota2 jg besar se- 

matjam Betawi, dapatlah hendak- 

nja berdiri seroepa komite itoe. 

Permoesjawaratan jg pertama bo- 

leh djadi akan dilakoekan pada ra- 

pat tahoenan N.I. V. U. jad. Pada 

itoe waktoe orang2 jg terkemoeka 

dalam kalangan dvenia sepak raga 

akan datang di Betawi. 

Menoeroet kabar jg kita terima. 

maka Hindia pada waktoe ini tas 
mempoenjai tenaga jg tjakap benar 

dalam bermatjam-matjam sport, jg 
dapat roepanja oentoek dikirimkan 

ke Oiympia 1940 di Finland: Tetapi 

dalam waktoe satoe setengah ta- 
hoen banjak hal2 jg akan terdjadi, 
waktoe mana moelai kini sampai 
akan diadakan permainan Olympia 
jgke XII. 

—— 
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Selandjoetnja itoe akan berichti- 
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koeboeran Kawi: 

ENAAN dengan so'al pem 
20 aran koeboeran, dari Pa 
ra sectie III (Kramat Bat.-C.) 

a menerima soerat seperti beri- 
et:     

   
     

     
    

    

     

  

    

   

    

   
    

    
    

    

      

   

    

   
    

   
    

   
     

    

    

   

    

  

   

    

   
    

    
    

     

   
   
    

     

    

     

   

  

       
    

  

   

   

   

    

     
   
    

    
   

   
   

   

    

   

T. Redacteur jang terhormat, 
Bersama ini kami minta dengan 

patkan soerat kiriman ini di da- 
lam soerat kabar toean. Ca 

Berhoeboeng dengan perkaba- 
ran jang telah disiarkan “di bebe 
rapa soerat kabar harian, dianta 

“ranja soerat kabar Pemandangan 
maka kami merasa perloe, oen- 
toek djelasnja penerangan, mem 
perma'loemkan, bahwa hal pem- 
bongkaran koeboeran itoe telah 
dioeroes oleh Sectie Kramat dari 
Parindra tjabang Djakarta. 

Pada malam Saptoe tgi. 7/8 
April jl. di rapat pertemoean an 
tara Pengoeroes Sectie dan Pe- 
ngoeroes2 Roekoen Sectie Kam- 
poeng Kwitang dan Tanahtinggi 
Poelogoendoel telah dimadjoekan 
hal itoe. Ketika itoe djoega pe- 
ngadoean itoe kamiteroeskan ke 
pada salah seorang anggauta da 
ri fractie Parindra. Esok harinja 
anggauta fractie ini dengan lang 
soeng berhoeboengan dengan Lei 
der Dienst-Gemeente jang berke 
naan. Maka dari Dienst ini dapat 
diketahoeinja, bahwa pembong- 
karan itoe pada hari itoe djoega 
soedah selesai. 

Mengingat peristiwa ini, maka 
dapat dilihat bahwa pengadoean 
itoe ada amat kasip datangnja, 
oleh karena kedjadian itoe tidak 
dapat diobah lagi. Nasi soedah 
mendjadi boeboer! Hal itoe oen- 
toek Parindra seoemoemnja maoe 
poen fractienja di kalangan Ge- 
meenteraad, boekan mendjadi ala 
san. oentoek berhenti ditengah 
djalan. Karena perkara pembong 
karan koeboeran itoe masih men 
djadi oeroesan fractie. Kami ha- 
rap boeah oesaha itoe akan dapat 
menjenangkan Masjarakat jang 
berkepentingan. Tentoe sadja d 
dalam mendjalankan oesaha itoe 
diharap toendjangannja segala 
pihak. 

Atas kemoerahan Toean Re- 
dacteur oentoek memberikan tem 
pat ini, kami membilang banjak 
terima kasih. 2 

Atas nama Pengoeroes Sectie 
Kramat dari Parindra 

tjabang Djakarta. 
MT Ajak rn 

. Penoelis 

SOETJITRO . 

Sekian soeara Parindra sectie III ! 
Kita poedjikan kegiatan pihak 

Parindra dan ikoet harapkan, moga 
moga soal ini tidak dibiarkan beg: 
toe sadja. Biar pembongkaran soe 
dah selesai, tetapi soember-penjakit 
haroes kita basmi jaitoe pekerdjaan 
sembrono dari dienst-koeboeran ge 
meente, dan tjara bekerdja ,,onder- 
ons-je“ dalam soal jang begitoe pen 
ting dan haloes bagi oemat Islam. 
Djika fraksi Parindra sefaham de- 
ngan kita dalam pasal itoe, kita se 
nang sekali. Karena itoelah jang ki 
ta poedjikan jaitoe meroepakan 
diri satoe benteng, satoe blok da- 
lam membela kepentingan kita ber 
sama didalam dan diloear stadsge- 
meenteraad. Djadi djangan berpe- 
tjah-petjah. Dan semoea organisa- 
si diloear raad tidak boleh tinggal 
diam !'M. T.) 

  

     

    

   
   

3 IUPK EU N Pa 

» ET AAYINNAN 
“5 AAA Haa Ns N Ak 

HAN 

Ki 
Th 

- 
- 
- 
kana 
PA 

: lu 

   

    

  

  

Djawa Barat 
BANDOENG. 

Tjita-tjita pemindahan sekolah 
K.W.S. 

Gedoeng sekolah KWS di Vrij- 
metselaarsweg kini roepanja terlaloe 
ketjil oentoek sekolahan jang moe 

| ridnja selaloe bertambah. Poen oleh 
karena hal hal lain jang tak meng 
hendaki. : 

Departement O&E menimbang 
nimbang oentoek memindahkan se 
kolahan ketempat Igin. Lapangan 
jang soedah dipandang baik oentoek 
mendirikan sekolahan tsb. telah da 
pat, akan tetapi oleh karena ge- 
meente bestuur memberi harga jg 
terlaloe tinggi sehingga begrooting 
jang telah diberinja tak mentjoe- 
koepi, ialah kira-kira doea ton, ter 
paksa tak langsoeng. 

hermat, soedilah Toean menem-| 

Bila pembitjaraan2 jang menge 
nai soal ini ta' berhasil djoega, ja 
itoe gemeentebestuur ta' maoe me 
rendahkan harga itoe .sedjoemlah 
besar, maka departement O & H5 
menimbang foentoek memindahkan 
sekolah terseboet ke Bandoeng, 
oleh karena orang disana dapat la 
pangan gratis atau dengan moe 
rah. 

Aksi memberi harga begitoe ting 
gi dari gemeentebestuur, tas salah 
menjebabkan konsekwensi jg me 
roegikan benar. 

: so G— 

KALIDJATI 

Gandamanah 

Pembantoe J. Marc. menoelis : 
Malam Minggoe 14/5-'39 telah me 

langsoengkan rapat anggauta diroe 
mahnja t. A.w. dengan koendjoe- 
ngan jang loemajan djoega. Roepa 
roepanja Gandamanah itoe akan ke- 
hinggapan penjakit bosan, dariitoe 
maka dalam rapat terseboet dian- 
djoerkan, soepaja anggauta2 lebih 
giat dan setia datangnja pada la- 
pang diwaktoe trainen, Inilah si- 
kap t. Voorzitter jang tjerdik jang 
mengetahoei akan akibatnja. Djoe- 
ga dirantjangkan akan mengadakan 
pertandingan dengan Bade, Poer- 
wodadi. 

Ligar mati, hidoep Semar. 

Boelan jang laloe soedah kami 
kabarkan, bahwa disini timboel vv. 
Ligar, tetapi karena Pengoeroesnja 
koerang beres, tentoenja sadja hi- 
doepnja koerang beres, hingga wak 
toe ini tidak tampak lagi alias en- 
tah kemana. 

Tetapi oentoeng djoega laloe di- 
soesoel dengan vv. baroe jang keli- 
hatan koeat, meskipoen pengoeroes 
aja tjoema sedikit diantaranja t. 
Santa, t. Mohamad dan t. Smits. 
Hidoep Semar! 

Semar lawan Madjoe. 

Hari Minggoe sore 14-5-39 v.v. 
Semar telah mengadoe kekoeatannja 
dengan vv Madjoe dari Wangoen- 
redja. Kasihan tamoenja ditjoekoer 
sampai 4—0 oleh Semar, Pertandi- 
agan itoe djoega berhoeboengan 
dengan selamatan lapang jg baroe 
dipakai di Rawa-weloet dengan wa- 

jang, 
Ajo, madjoelah teroes. Hilangkan 

penjakit tjektjok dan ,,bosen“. 
—G— 

DJATIWANGI 

Pembantoe menoelis : 

Akan memboeat Tennisbaan wang 
nja dari kas desa. 

Setelah diadakan oprichting-ver- 
gadering, telah dipoetoeskan bahwa 
di lapang Djatiwangi akan diboeat 
Tennisbaan. 

Boeat menjediakan itoe tidak bi- 
sa dengan wang sedikit, djika me 
ngoempoel wang contributie lebih da 
hoeloe baroe bisa berdirj setelah me 
makan tempo 4, 5 tahoen. Bebera- 
pa advies dikeloearkan, advies jg 
djitoe menoeroet pendapatannja 
baiklah minta tolong sama desa jg 
kaja jaitoe dari desa Tjiborelang. 
Ra'jat dikoempoel teroes dimoefa 
caatkan disitoe, tidak tahoe apa 
sebabnja orang-orang Desa teroes 
moefacaat sadja dengan begrooting 
f500. flima ratoes roepiah). Per- 
koempoelan itoe hanja berdjandji 
akan membajar saban boelan £10.— 
dari contributie, begitoe poen djika 
perkoempoelan itoe soeboer. 
Oentoek adanja itoe Tennisclub 

penoelis memang setoedjoe akan 
tetapi merasa menjesal hal pema 
kaian wangnja ada begitoe koerang 
tjotjok dengan azas desa, wang 
ra'jat oentoek keperloean ra'jat. 
Sedang keperloean rra'jat Djati 
wangi masih djaoeh dari me 
ajenangkan. 
Dengan adanja toelisan ini moe 

dah-moedahan sadja djalan jg me 
ajimpang dari rail itoe tidak ke- 
sampaian. 

Lagi poela penoelis akan teroes 
menjelidiki hal itoe setelah moen- 
tjoel toeligan ini oentoek diketahoei 
oleh sidang oemoem. 

Bekian pembantoe !' 
Kita mengarti apa sebab dia koe 

rang setoedjoe. Lain orang lain pi 
kiran, boekan? Tetapi, djika ditili- 
ki dalam dalam, maka memang se 
haroesnja desa, regentschap, ge- 
meente itoe mentjampoeri pasal 
persediaan tempat boeat keboetoe- 
2. sport, djadi djoega boeat ten- 
nis. 

Dari itoe kita “poedjikan kedja- 
dian di Djatiwangi itoe dan seha- 
roesnja ditjontoh oleh lain2 desa 
dan.. oleh reg. dan gemeente. 
Tjoema sadja kita chawatir nanti? 

pcetoesan desa itoe dibatalkan oleh 
College van Gecommitteerde selakoe 
pengawas dari keoeangan desa. Ma' 
loem tidak semoea orang senang 
pada tennis. (Red.). 

peng (0 sn   

INDRAMAJOE. 

Perajaan oemoem mauloed Nabi 

Pada malam Minggoe tgl 6 — 7 
Mei PO. dan Fatimijah telah meng 
adakan perajaan mauloed oemoem, 
bertempat dimadrasah di Sidodadi- 
weg dan dikoendjoengi oleh k.1 400 
orang diantaranja ada kl. 100 ka 
oem poeteri. Wakil pemerintah dan 
9.8. kabar terlihat djoega. 
Djam 8,25 perajaan diboeka oleh 

t. Soehada, ketoea tjab, P O. dan 
njanjian moerid PO. terdengar jg. 
maksoednja membahagiakan para 
hadirin dan mengatakan kegembi 
raan atas adanja perajaan itoe. 

Setelah chotbah pemboekaan dia 
dakan t. Soeratman membatjakan 
ajat2 jg menerangkan, bahwa dalam 
diri dan perdjalanan oetoesan Toe- 
han itoe banjak tjontoh jg baik 
bagi segenap manoesia. Hal mau- 
loed Nabi s.a.w. dibentangkan oleh 
t. Hoetama, dari moelai lahir Nabi 
s.a.w. sampai hidjrahnja jg laloe 
disamboeng oleh t. H. Saleh Sola- 
hoedin, selakoe oetoesan HBPO. 

Sesoedahnja itoe laloe diadakan 
pauze 15 menit boeat berdjamoe 
Djam 11.15 rapat dimoelai lagi. Kare 
na pemimpin hendak bitjara, pimpi- 
oan rapat diserahkan kepada t. Ab- 
doelhamid. T. Soehada membitjars 
kan kesopanan, dan tjaramengatoer 
dan menoentoet kesopanan pada 
oemat Islam seloeroehnja. 

T. Tan Tian Joe berbitjara jang 
berkenaan dengan tarich Nabi s.a.w. 
Antaranja ia mengatakan, bahwa 
soedah kl 14 abad agama Islam di 
siarkan didoenia. Di Indonesia ha- 
nja sampai pada roekoen jg kelima 
baroe didjalankan dan poela baroe 
sebahagian sadja. 
Selandjoetnja ia memperingatkan, 

bahwa dalam memegang agama Is 
lam banjak rintangan dan kesoesa 
hannja. Tetapi kita djangan sege 
ra menempoeh segalanja itoe. 
Djoega riwajat Indonesia, moelai 

dijaman Animisme sampai djaman 
Hindoe, dibentangkan, jaitoe jang 
dibagi dalam 4 hoekoem: 1 hoekoem 
Radja Raja, 2 hoekoem Radja Bra 
na, 8 hoekoem Radja Poetri dan 
4 hoekoem Radja Pasi. 

Rapat ditoetoep pada djam 12.35 
dengan batjaan wal-Asri. - 

—— 

SOEKABOEMI 

Perampasan ,,tanda“ anggota 
Gerindo. 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Minggoe jang laloe 

6 orang anggota Gerindo ting- 
gal didesa Padabeunghar telah 
lipanggil menghadap dibale dessa 
Padabeunghar, dimana mereka di 
veriksa oleh loerah dan mantri 
politie dari district Djampangtengah 
kira2 26 km. djaoehnja dari Soeka 
boemi 6 orang terseboet ditanja 
rentang azas dan toedjoean Gerin 
do. Pada hari itoe tidak terdjadi 
apa-apa tetapi kembali lagi pada 
malam Rebonja. Loerah sendirisoe 
dah mendatangi tiap-tiap anggota 
itoe diroemahnja dengan meninggal 
kan perintahagar soepaja 6orang 
itoe pada esok harinja hari Rebo, 
moesti menghadap di keloerahan. 

Ke-esokan harinja jang datang 
tjoema t. Adang jg mendjabat pem 
vantoe ressort sebagai wakil dari 
5 orang temannja itoe, sebab ma'- 
loem mereka kerdjanja dengan ber 
kKoeli sadja sehari hari oentoek 
mentjari sesoeap nasi. 
Pertanjaan loerah didjawabnja 

dengan poeas dan dengan pengha 
b san tanda anggauta dari 5 orang 
itoe jg dibawa oleh t. Adang laloe 
diminta dengan keras oleh loerah 
dengan alasan bahwa ia diperintah 
oleh Wedana district Djampang 
tengah oentoek njetor tanda-tarda 
anggauta itoe dikantor kawedanan. 
Ketoea ressort laloe datang sesoe 

dah kedjadian itoe oentoek mena- 
ajakan pada loerah itoe dan didja 
wabnja bahwa tanda2 anggauta se 
moeanja ada dikantor kawedanan 
di Djampangtengah. Dia permisi 
maoe pergi meminta kekawedanan 
sendiri, laloe dilarang oleh loerah 
itoe dan djawabnja: nanti koe oe- 
roes sendiri semoeanja. 
Dengan kedjadian jang diatas ini 

maka jang berwadjib sekiranja me 
agambil tindakan jang keras oen- 
toek mengetok dan menjoentik pe 
gawai bawahannja ditempat terse- 
boet atas perboeatan perampasan 
tanda-tanda anggauta seboeahpartij 
politiek jang tidak dilarang jalah 
Gerakan Ra'jat Indonesia seoemoem 
nja dan Soekaboemi dengan ressort- 
ressortnja sechoesoesnja. 

Malam Pertemoean Mardhi-Karti. 

Hari Saptoe malam Minggoe 13-14 
Mei/'39. Mardhi Kartti seboeah per 
koempoelan kesenian bangsa kita 
jang soedah beroesia 9 tahoen, te- 
lah mengadakan malam pertemoean- 
nja digedoengnja jg baharoe di   Krommeweg 19. 

Adapoen maksoed pertemoean itoe 
oentoek selamatan atas kepindahan 
keroemah Clubhuis baroe itoe de- 
ogan dirajakan oleh wajang golek 
dari Soekaboemi dengan dalangnja 
seorang anak oemoer 12 tahoen. 
Walaupoen hoedjan rintik-rintik 

ta“ oeroeng perhatian loear biasa 
dan diantara tamoe agoeng jang 
datang jalah patih Soekaboemi seba- 
gai wakil boepati Soekaboemi jang 
mendjadi beschermheer Mardhi Kart 
ti, toean assistent wedana dan para 
anggauta dewan gemeente dan re- 
gentschap. 
Pertemoean diboeka pada poekoel 

8 lebih oleh ketoeanja t. Danoeas- 
moro dengan mengoetjapkan terima 
kasih kepada para tamoe dan se 
Soedah dioetjapkan terima kasih 
kepada perkoempoelan2 atau badan 
badan dan persoon jang menjokong, 
diantaranja dari pergoeroean T.S. 

Sesoedah itoe teroes dengan di 
moelai permainan golek dengan me 
agambil babat babat koeno jang ma 
kin malam makin memperlihatkan 
kepandaiannja dan menjebabkan per 
hatian para tamoe mendjadi besar 
dan penghabisannja, setelah maka- 
aan dan minoeman telah dihidang 
kan, pertemoean ditoetoep pada la 
roet malam berserta goleknja de- 
ngan selamat. 

Doenia Moehammadijah 

Pada hari Saptoe 13/14 Mei '39, 
bestuur- dari perhimpoenan Moeham 
madijah Soekaboemi telah bersidang 
dengan lengkap dihadliri oleh sege 
aap bestuur, dan menetapi waktoe 
nja sidang diboeka. Selain memper 
bintjangkan keperloean organisasi, 
ada kepoetoesan jang pendoedoek 
Soekaboemi perloe mengetahoei, ja- 
itoe bahwa Moehammadijah bagian 
P.K.O. fPenolong Kesengsaraan 
Oemoem)|) tidak lama lagi akan mem 
voeka Roemah anak Jatim dan Pi- 
atoe. Dan soedah ada beberapa 
anak-anak jatim dan piatoe jang 
minta dirawat. Jang berkepentingan 
sama oesaha tsb, boleh menemoei 
en eng di Gg Kaoem 
no. 18. 

Pengoeroes P.K.O. 

Toean A. Tadjoedin  Voorzitter 
» BE. Soegandie Secretaris 
» A.H. Soetan Perpatih 

Penningmeester 

€ Nasjiatoel Aisjijah 

Moehammadijah bahagian Nasjia 
toel Aisjijah, telah mengadakan se 
boeah pertemoean goena memperi- 
ngatiMaulidNabiMoehammad s.a.w. 
meloeloe oentoek anak anak anggo 
ta Nasjijah, pada hari Djoem'at 12 
Mei "39 bertempat di Gang Maclaine 
Watson diroemahnja Nonja R. S. 
Brotoprawiro ketoea bahagian tsb. 
dengan mendapat perhatian memoe 
askan. 

—j— 

Djawa Tengah 
PEKALONGAN, 

Gemeenteraad 

Pada hari!1 j.b.l. dewan Gemeen- 
te Rekalongan telah berapat dari 
djam 46.30 sampai djam 8 petang. 
Antara lain poetoesan2 jang dite- 
tapkan jaitoe sebagai dibawah ini: 

1. Anggauta jang baroe dipilih 
sebagai pengganti R. Trenggono 
Soepali Hadibowo jalah R. Soedir- 
man. Soerat2 beliau jang perloe te 
lah diperiksa dan diterima baik 
oleh Dewan-Pengesahan jang for- 
meel sebagai tjaranja akan berla- 
koe sesoedah liwat 8 hari lagi. Da 
lam waktoe sekian hari ini orang 
masih boleh memasoekkan kebera 
tan keberatannja terhadap peneri- 
ma'an beliau sebagai anggauta De- 
wan. Dalam pada itoe beliau kini 
soedah ditetapkan terlebih dahoeloe 
sebagai anggauta Veterinair-Hygis- 
nische Commissie. Lain dari pada 
itoe beliau sebagai seorang rechts- 

  

    

  

  

Sikatiah tiap pagi dan sorg kau 
poenja gigi dengan pasia-gigi 
Colgate! Kesoedahannja akan: 

L Pembersihan terliti dari 
moeloet dan gigi 

2. Semoea sisamakanan, biar- 
poen jang dilobang-lobang 
aling ketjil antara gigi akan 

meng sedang keroesakan 
gigidan napas base boesoek 
tertjegah 

3. Napas jang bersih dan se- 
dap disebabkan oleh 

rasa pepermen dari 
Colgate. 

COLCATE 
adalah lebih hemat: Kau 

hanja perloe memakai separonja 

Dalam-tube dari 15 dan 30 ceni. 
Ne aa usuna 

  

kundige telah ditarik kedalam Wet 
gevende Commissie sebagai peng- 
ganti toean Van de Linde jang me 
ngoendoerkan diri dengan maoenja 
sendiri. 

2. Lowongan dalam Huropeesche 
School Commissie telah diisi oleh 
toean R. Soempeno, seorang Candi- 
daat jang diadjoekan oleh Commis- 
sie itoe sendiri. Lain dari pada itoe 
beliau dipilih djoega akan mewakil 
kan Gemeente Pekalongan dalam 
Decentralisatie- Congres j.a.d., apa 
bila Burgemeester berhalangan. 

3. Lowongan jang ketiga, jang 
Disebabkan oleh perginja R. Treng 
gono tadi itoe, ja'ni dalam Commis 
sie perbaikan kampoeng, diisi oleh 
taoen Sanjoto. . 

4. Voorstel akan memindahkan 
kekoeasaan menetapkan peratoeran 
hari liboer dan hari besar bagai 
'sekolah2 Gemeente dari Rapat De 
wan kedalam tangan Burgemeester 
diterima baik oleh Dewan dengan 
perobahan sedikit jang maksoednja 
soepaja Burgemeester haroes berse 
pakat terlebih dahoeloe dengan On 
derwijs-Commissie. : 

5. Diwaktoe Rondvraag Dr. Tio 
memadjoekan permintaan agar 80€ 
paja pembikinan pasar Kwidjan di 
moelai selekas moengkin, oleh ka- 
rena orang jang berdjoealan dise 
belah Timoer aloon2 semangkin ber 
tambah banjak. Hal ini menjebab 
kan ganggoean orang berlaloe lintas 
disitoe dan menimboelkan baceZan 
jang koerang sedap jang dapat 
mengganggoe kesenangan dan kese 
hatan. Ganggoean2 ini hanja dapat 
disingkirkan apabila pendjoeal2 tadi 
itoe dipindahkan kedalam seboeah 
pasar. Aan 
Djawaban Burgemeester ja'ni, 

bahwa soedah dimintakan sebidang 
tanah jang letaknja dekat roemah 
gadai, akan tetapi sampai kini be- 
loem lagi terdapat poetoesan dari 
jang mempoenjai hak atas tanah 
itoe. 
Mendengar so'al ini toean van de 

Linde laloe memberi suggestie, agar 
soepaja ditjarisadja sebidang tanah 
jang lain, jang letaknja di Kwidjan   sitoe djoega. 

RADIO-TE CHENISCHE 
VA KSCHOOL 

POENGKOERWEG 48 B BANDOENG 

  

Sekolah oentoek ELECTRO- dan RADIO- -TONtUT , 
“techniker 

jang soedah berboekti sanget bergoena oentoek masja- 
rakat, 

Pembajaran sekolah: £ 9.50 seboelan. 
Jang dapat diterima oentoek mendjadi moerid : 

a) Anak jang berdiploma sekolah rendah, 4 
b) Anak jang berdiploma Mulo-B. 

Boekaan cursus baroe: 1 AUGUSTUS 1939. 

Dari sekarang telah menerima moerid2 baroe. 
Internaat disediakan.   N
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| takeran njonja sersan    
'roepiah takeran makan 

“Blanda ? se 

iroepiah takeran makan 

    

          

    

      

   

    

  

   

  

    

   

     
   

    

    

        

   
   
   

   
    
     

      

    
   

       

  

    

    
   

      

      

   
   
       

   
   

      

   
    

   
   

              

   
    

   
    

      

   
   

  

   

   

  

   
    

      

   

    
   

  

takeran bini letnan klas 

   
   bini kapten, kapten-major, 

ate 120127271 Pn Sa 3 
' Kalau bini serdadoe biasa satoe| 

roepiah, djangan2 bini kapten se- 
poeloeh roepiah. Lana 

lau men dibeliin maka-| 
se... Ja... Sammaaaaaan.... 

'elnu, sekarang bang Bedjat ta 

ja, brapa besar takeran makan 
i djoeroe toelis? 

Sepoeloeh roepiah tiga-poeloeh 
hari dibagi anak bini, adik, misan 

pa lagi kalau misalnja bang 
jat tanja : brapa takeran makan 

i ,magang“? ae 
jawabnja:....... angin". 

'Nah, kalau bang Bedjat tanja: 
pa besar takeran bini orang 
rkloos? Henna ta 
'Tentoe djawabnja:..........tee 

of koetoe tbc. 

- Oon BANG BEDJAT. 1 
FE 

    

   

  

   

2 NT : - 53 2 3 e 2 

'oean Goenawan berpendapatan, 
awa pekarangan didekat gedong 
mbar hidoep roepanja tidak dira- 

baik oentoek mendirikan 
peak Mba en 

eester berdjandji akan 
ikan nasehat2 ini se- 

alam soal bouwplan jBermi 
d. Linde mengandjoerkan, 

aja Gemeente memberi 
an mendirikan beberapa 

   

menarik pendoedoek 
an. ,roemah dikam- 

akan didirikan dalam tahoen 
habar dari pihak atas masih 

nggoe , 
Ketetapan ordonnantie baroe 
ang kesehatan chewan masih 

enggoe dari kepala dienst jang 

  

Jakan di kan 
wan jang akan datang : | 

|. e. tentang keadaan gedong sekolah 

.. IMulo jang tidak baik telah dikirim 
 Isoerat kepada kepala V. & W.pada| 

mayat TO 3 dhart Sh Siaart jang haroe laloe, tapi 

REN boeng Tab bikin oe-|sampai sekarang beloem lagi dite- 
Krajan tentang gadji serdadoe rima kabar soeatoepoen djoea. 

SEMARANG 

K.B.I. Natipy dan H.W. jang ter- 

'tapkan, bahwa besoek pada tanggal 

dan brapa banjak ma-/ ch pertoendjoekan2 ketjakapan 

'Sobo Kartti. 

'antaranja adalah toean Dr. Djoened 

Ika. ' 

Djawa Timoer 
PAMEKASAN. 

- Hah dilakoekan penangkapan wang 

soedah lama. Letaknja dipan-| Seorang perempoean jang terhi- 
'toeng telah toea oemoernja nama 

 terseboet, agar | 

:Inangkap lagi di 

rkeras djoega me-|tak..." 
ri. Iboe mentjoba 

ang membakar dada 
ntah, amarahnja 

api kepergi- 

   
   

(|. dari directeur dept. B.B.telah| 
U | aiterim 
ar 

jandji tentang sokongan 
SE) ,centoek memper- |baiki kampoeng-kampoeng : 

Pa Dipesan n roemah dewan! 
jarakan dalam rapat de- 

  

Pemb: kita menoelis : 
| Pergerakan Kepandoean. 

Rapat pergaboengan diantara 

gaboeng dalam Badan Persaudaraan 
Kepandoean Semarang telah mene- 

28 Mei mereka akan bersama-sama 
mengadakan rapat jang didahoeloei 

kepandoean bertempat digedoeng 

Adapoen jang akan berhotbah di 

Soedjono' Poesponegoro. 

| Rapat tahoenan P.G.3. 

Rapat tahoenan dari Persaudara 
an Goeroe Semarang jang seharoes 
nja diadakan pada tgl. 4 Mei ini, 
konon kabarnja terpaksa dioendoer 
kan sampai permoelaan boelan moe 

Dalam rapat tsb, jang terpenting 
adalah pilihan pengoeroes baharoe 

9 — 

Penangkapan wang paisoe 
. Berselang berapa lamaantaranja 
di daerah o/d Larangan (Pmk.j te 

palsoe. Penangkapan tadi djalannja 
berikoet : ? FE 

B. Armoena desa Montok, ketika 
membajar wang ongkost beslag di 

kantoor Landraad, maka wang itoe 
teroes ditangkap politie, karena 
wang itoe tertoedoeh wang palsoe. 

| Dan ketika itoe djoega orangnja 
tertangkap oleh politie. wang seba 

gai boekti terampas olehnja. 
Dengan pengueroesan politie pa- 

da orang itoe. dianja mengakoe jg 
merasa tiada bersalah (sengadjaj 
lantaran mana wang itoe diperoleh 
dari lain orang. 
Dengan pandjang lebar pengoe- 

roesan politie didjalankan, disana 
makin njata. A.W. telah dapat me 

Tea Larangan djoega, boekti wang Ti 

    

doea Perganda Parindra, toean 
Soekardjo Wirjopranoto dan Soe- 
darjo Tjokrosisworo, telah berang- 
'kat dari Solo menoedjoe ke Salatiga. 
Menoeroet ketentoean Departement 

oemoem dari Conferentie Moeham- 

XI, maka Parindra menganggap 

'ichwal Partai dan S.W. Semoea di 

—
 

emah H. Sadjoeri 

soe dan tempat pembikinannja 
alias tjitakan, poen djoega perkakas 
perkakas lainnja tiada ketiriggalan. 

Hingga sekarang ,politie "disana 
dengan teroes2an mendjalankan pe 
njelidikan dan oeroesan jg berhoe 

ai » : Ma Ng 

       

How baatok besar ioear 
biasa 

Berangkatnja doea Perganda. 

ESOEAI dengan programma, 
pada hari Saptoe 13 Mei, 

Propaganda Fartai, pada hari Sap- 
toe malam itoe, di Salatiga diada- 
kan rapat oecmoem. Tetapi sebab 
pada waktoe itoe djoega di Salatiga 
dilangsoengkan resepsi dan chotbah 

madijah Daerah Semarang jang ke 

perloe, toeroet meramaikan oesaha 
itoe. Parinira tidak mengadakan 
rapat oemoem. 
Koendjoengan Perganda tidak 

sia-sia. Karenanja, moelai poekoel 
6 sampai poekoel 7 sore, diroeang 
samping dari gedong Sasono Langen 
Soeko, diadakan pertemoean antara 
Pengoeroes Parindra dan Pengoe- 
roes Surya Wirawan, lengkap de- 
agan para pemimpin. £ 
Dalam pertemoean ini hanja dibi 

tjarakan kepentingan roemah tang 
ga. Kepada Perganda dimadjoekan 
beberapa pertanjaan tentang hal- 

beri keterangan djelas. 

Semangat Parindra dan S.W. 

Kota dingin jang ketjil, tetapi 

resik sebagai Salatiga “toe, telah 
dilipoeti semangat Parindra dan 

$ W. Tidak ada seboeah oesahapoen 

dari bangsa kita, baik jang berdasar 

perekonomian atau kesosialan, jang 

tidak ditjampoeri Parindris dan 

jang didalam tiap-tiap oesaha itoe 

mempoenjai kedoedoekan penting. 

Poela terkemoeka. 2 

Kaoem Parindra dan S.W. disini 

tidak istimewa mengemoekakan na 

ma partai, tetapi mengoetamakan 

bekerdja. 
Wirawan ketjoeali bekerdja goena 

kepentingan partai, poela mem 

bantoe keperloean oemoem. - 

Dalam resepsi dan chotbah oe- 

moem Daerah-Conferentie Moeham 

madijah itoe, nampak Wirawan toe- 

prset bekerdja, baik met, maoepoen 

zonder uniform. Oempama toeroet 

menjamboet djamoe, mendjaga ke 

rin dengan orkestnja. 

Rapat oemoem di Semarang.   |boengan hal diatas. 

(Imentara hari sadja. Nanti,... bila 
'bapakmoe telah sabar lagi hatinja, 
lakan iboe boedjoek baipakmoe soe- 
paja mengampoeni dosamoe..," 
»Ananda tidak berdosa '“ 

» Di Tjidjerah." 

Ibapakmoe  mengetahoeinja, 

»Boe,..ananda pergi.. ?   
   
     

oentoek se-'doel dau bininja sedang memasa 

| »Sjoekoerlah kalau kau tidak ber mari,“ sahoetnja. 

|dosa. “Tetapi, ..seperti telah iboe 

Ikatakan, kau pergilah mendjaoehi| 
Ibapakmoe oentoek beberapa hari. 
|Kau boleh pergi ke Soemedang ke| 

pada mamakmoe atau kau tinggal 
Idiroemah Mintarsih, ,.. dimana ?“ 

| "Feeh !.. Tetapi,.. sebaiknja kau 
1g Hare eneng sadja, 2 a : 

-|kalau di Tjidjerah,... bole adi|lang. . Me 

| (hana De £ 7 “Mari kau'“ kata si Abdoel ke 

— Perdjalanan Perganda 
— Parindra — 

Rapat oemoem berkobar gembira di Semarang, 
, |... Pati dan Koedoes Kura 

  

'amanan dan menggembirakan hadi- 

Ahad pagi 14 Mei, digedong Sobo 

karti diadakan rapat oemoem. Roe-| dapat giliran. Gedong bioscoop Ori 

ang gedong penoeh sesak. Kaoem|on di Daendelsweg, penoeh hadirin. 

poeteri banjak sekali jang menjata | Kaoem poeteri tidak ketinggalan. 

kan minatnja. Perhimpoenan ber-| Rapat diramaikan dengan moesik, 

poeloeh djoemlahnja jang berkirim | soembangan Patische Bond. 

mengkilap boeat 
dan 

    “Tjat 

wakil. Pers lengkap, PID. siap, di 
bawah pimpinan toean R. Soemar- 
Sono, Wedana. 
Kedatangan Perganda disamboet 

hebat sekali. Barisan Wirawan dan 
Pemoeda Wirawan memberi hormat, 
mengatjoengkan tangan memboe- 
djoer tjondong kekauan. Begitoe 
toean Soekardjo dan Soedarjo nam- 
pak, seorang Wirawan menioep te- 
rompet, dan escorte berdiri tegak. 
Masoeknja Perganda diapit oleh 
excorte. ' 

Ozpatjara perkibaran bendera dan 
njanjian lagoe kebangsaan tidak 
ketinggalan. 

Oleh toean Roeslan Wongsokoe- 
soemo jang telah datang lebih doe- 
loe, barisan Wirawan dan Pemoe- 

danja, dispeksi. Tp 3 
Kita dahoeloekan verslag singkat. 
Pertamatoean Roesla#n Wong 

sokoesoemo membentangkan 
soal ,, Pergerakan Pemoeda Modern“. 
Kedoeaadalaht.SoedarjoTjo 

krosisworo jang diwadjibkan 
mengoepas soesoenan gemeenteraad. 
Atjara ini sengadja diadakan, ber- 
hoeboeng dengan perdjoeangan me- 
ngisi roeangan dalam madjelis itoe, 
jang timboel karena berentinja ang 
gauta drs. Hermen Kartowisastro. 

Ketiga toean SoekardjoWir 
jopranoto teatang kegentingan 
doenia waktoe ini dan tentang Na- 
tionale Concentratie. 
Semoea pembitjara dapat perha 

tian besar. Hadirin teroetama ter 
kena sekali oleh pedato S. Tj. S., 
jang ketjoeali berkobar, poen ka 
dang kadang loetjoe. 

Pertanjaan dan debat 
Delapan orang minta bitjara. 

Toean Pasiman, oleh P.LD. tidak 

diidzinkan, sebab beliau adalah ang 
gauta PNI. Seperti diketahoei PNI. 
kena verbod, jang ternjata menim 
pa djoega pada diri anggauta par 
taiitoe. : 

Semoea pendebat didjawab oleh 
toean Wirjopranoto, demikianpoen 
jang sama bertanja. 

Debat tentang soal gemeenteraad, 
diberi djawaban oleh Soedarjo. Dja 
waban djitoe sekali, sehingga hadi 
rin beroelang-oelang bertepoek ta- 
ngan dan bersorak. “ 

Pada penoetoep rapat, ada seo- 
rang doea jang tjoba memboeat ga 
doeh dengan berteriak ,,Rakjat min 
ta bitjara“, Tetapi pertjobaan itoe 
tidak berhasil. Sorak ,,Hidoep“ me 
noetoep foverstemmenj teriakan se 
orang doea tadi. 

Rapat ditoetoep selamat! 

Di Pati poela berkobar 
Malamnja, Ahad malam, di Pati 

Tenaga manempel besar. Sanget mengkilap. 56 warna. 

Sanget koewat. Sanget awet. Banjak warna jang indah2. 

Mintalah kaart warna? i 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
| FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

pakerdjahan di dalem 
loear 

t 

Djoemlah hadirin lebih banjak se 
dikit dari Semarang. Lebih koerang 
1000. Dipanggoeng nampak gambar 
almarhoem Ketoea, Dr. Soetomo. 
Pemboekaan poen di iring dengan 

njanjian Indonesia Raya. Ketjoeali 
toean Soekardjo dan S. Tj. S. ber- 
bitjara djoega Nji Mataris. 
bendahari tjabang Semarang. 

Ketoea tjab Semarang dan wakil 
Ketoea, toean Soedewo Noto- 
amidjojo dan Mataris nam 
pak djoega. Demikianpoen toean 
Soegianto, Ketoea Tjabang Koe 
does. 
Wakil perhimpoenan tjoekoep. Pers 

siap. PID ada, 
Samboetan poeblik hebat meng- 

gembirakan. Sekira pk 12 malam, 
rapat selesai. 

Para Perganda berangkat ke Koe 
does. Disini bermalam diroemah t. 
DrRamelan, penjokong Parindra 
Oetoesan Semarang kembali pada 
malam itoe djoega. 

Di Koedoes semangat berapi-api 

Pada hari Senen malam Selasa 
15-16 Mei. tjab Koedoes menerima 
kedatangan Perganda Parindra tsb. 
Gedong bioscoop dari toean M. 

Nitisemito jang dipindjamkan de- 
ngan tjoema-tjoema, bandjir manoe 
sia. Anehnja, tidak ada seorang 
poeteripoen jang hadir, 
Nji Mataris dari Semarang seorang 
belaka. 

Seperti dilain tempat, perhatian 
perhimpoenan dan pers besar. P.I.D. 
lengkap. Djoemlah hadirin letih be 
sar dari Pati. Samboetan pada Per - 
ganda amat membesarkan hati. 

Disini t, Soedarjo mengoepas 
pergerakan pemoseda dan sambil la 
loe menerangkan azas toedjoean 
Parindra dalam garis garis besar. 
Samboetan poeblik pada Perganda 
ini lebih gempar dan hebat dari 
di Pati dan Semarang. Sympathie 
sebesar-besarnja tertoempah kepa- 
danja. 

Nji Mataris membitjarakan 
nasib keloearga pegawai negeri 
bangsa kita, jang dalam peratoeran 
pensioen dibedakan dari djanda 
pegawai negeri Eropah. Djoega soal 
ini jang dibitjarakan beliau di 
Pati. 

Toean Soekardjo memben- 
tangkan azas toedjoean dan bahaja 
dari kegentingan doenia sekarang 
ini. Hadirin amat terkena terboekti 
dari samboetan applaus jang ter- 
dengar tiap waktoe. 
Kemoedian tjabang dilantik oleh 

beliau. Pelantikan poen terdjadi di 
Pati. Poekoel 12 koerang, rapat 
selesai selamat. 

Teroesnja perdjalanan 
Dari Koedoes malam itoe djoega 

kembali ke Semarang. Rebo di 
Pemalang. Kemis pagi di Peka- 
longan dan Kemis malam di Tegal. 
Selasa malam di Semarang mem- 
bitjarakan keperloean roemah tang- 
ga dan diminta berpedato dilarang 
membitjarakan keperloean roemah 
tangga dan dimiata berpidato di 
rapat J.I.B, Dari Tegal teroes ke 
Magelang, Solo Djakarta dan 
Malang.     

soek kedapoer, mereka itoe bangkit 
,Ad€n....?” kata si Abdoel. 
»Djoeraganmoe ada Doel?” 

»Maksoedkoe. ... 
»Beliau pergi.“ 
Kemana ?« 
nKe Tijitjendo ...." 
»Kesini sebentar 

. Gadjalis. 

pada bininja. 

»Heeh,..pergilah! Kalau soedah menghampiri soeaminja. 

« tiba di Soemedang, segeralah me- 

mema'loemi,a pi|noelis soerat kepada iboe." 
- Setelah diketahoeinja bahwa sau 

daranja tidak ada diroemah, laloe beberapa lembar wang kertas. 

ia masoek. Karena pintoe depan ter 
koentji, ia mengambil djalan bela- 
kang, kedapoer. Didapatnja si Ab- 

, Wang? “sahoetnja, ,dari mana? 

»Banjak !« djawab soeaminja.   

Waktoe dilihatnja ada orang ma 

.Djoeragan soedah lama tidak ke 

Doel!“ Si Ab- 
doel diadjaknja masoek kedalam. 
Setelah kira kira setengah djam me 
reka bertjakap tjakap, mereka itoe 
keloear poela. Achmad Kosasih poe 

»hihat, .... kau tahoeiniapa ?“ 

Isterinja terkedjoet, karena di- 

lihatnja soeaminja memperlihatkan 

»Akoe tanja, dari mana? dari 

k.!den Kosasih ?" 

»Heeh!... banjak !“ 

:| Wang apa?“ 
,Wang kita!" 

»Ada, ...tetapi 

| mengerdjakannja." 
,Apa ?“ tanja isterinja. 

»Kau djangan kaget, 

»Ja,... akoe tahoe." 
»Siapa jang memfitnahnja ?“ 
,Aden Gadjalie. ... 

“|saudaranja sendiri ?“ 

»Ja,.. tetapi Den Kosasih membe 

rikan wang sebanjak itoe kepada 

Ikita tentoe ada maksoednja.... ?',| boekankah waris dari bapaknja itoe 
permintaannja |akan djatoeh kepada Aden Gadjalie 

moedah sekali bagi kita oentoek |sendiri ?" 
»Begitoe ?“ sahoet bininja dengan - 

Kita tjampoerkan isi boengkoe| 

san ini kedalam air kopi Aden.'..“|tahoe sendiri, setelah Eaden Dani- 

»Hah ?! tanja bininja denganhe|lah teroesir, 

ran, ,,kau maoe meratjoen Aden. ?“ (mendapat giliran. ...« 
sahoet 

soeaminja, dengarlah,“ 'koeterang|tetapi.... ia pergi dengan kemaoe 

kan: ,,Kau tahoe Enaden Danilahjannja sendiri...." 

: dioesir, karena difitnah oleh...? 

,Ada apa?“ sahoetnja sambil Kau tahoe ?“" 

»Karena Enden Danilah melari- 

»Ach, si bodoh! Boekan itoe se- 
babnja! Enden Danilah dipitnah ka 
rena.... ceroesan waris !“ 

»Oeroesan waris bagaimana ?" 
»Kalau saudara?nja tidak ada, 

herannja. ,,Tetapi,.. .. ach, masa ?“ 
»Kau tidak pertjaja ? Kau toch 

Haden Djoebaedah 

»Eaden Djoebaedah tidak divesir, 

tentoe mengerti, Eaden Djoebaedah 
tidak akan pergi meninggalkan 
ibbenja jg. sedang sakit keras ka- 
lau tidak dengan tipoe moeslihat 

.Betoel! Dan. ... kau tahoe apa| Achmad Gadjalie sendiri. 
sebabnja Aden Gadjalie mempitnah 

(Akan disamboeng)     Ban kan bakal mempelai dari Djoera- 

ketjoeali : 

»Ach, dasar orang bodoh! Kau ' 

   
      
      

       

    

    

  

     

  

         



   

  

   

    

  

    

Lagoe Krontjong 
Berita sk. dan Tayang 
Kamermuziek oleh Stuj 
dio Orkest — — 
Gamelan Soenda »Se- 

kar Kadaton“ 
Toetoep 
PMN 29” - 

10, malak Gamelan Soenda »Se- 
MO siap Kadaton” « 

Pembitjaraan tentang | 
an Islam oleh t. 

    
   

Ka 

" 

A. Salim 
IIRpt an Arab 
11.40 ”5 5 Gamboes Arab 

Kemis, 18 Mei 

PMH 45 

Bandoeng II, Bando 
Batavia II 

pagi Wilhetarus | : 

». Lagoe Ambon 

ng III, 
PMH3 

"na 
9.02 
9.20 ” 

“10,30, 

1.80 

12.— 

12.45 

1.20 
1,30 

2.20 
2.30 
Bandoeng 
4.15 sore 

kosloeng” :. 
Disambceng 
Geredja Pa besar 
Modern Gambang ,,Lie 
Tan Orchestra" 

| Melandjoetkan modern 
Gambang 
Ketjapi Orkest ,,Sekar 
Fami jaw 

Berita sk. 
Melandjoetkan Ketjapi 
Orkest 
Mengoelangi barita sk 
Toetoep 
II, Batavia II, PMH. 
Dihoeboengkan dengan 
Mesdjid di Kwitang 
Kr.-Ork. ,,The Golden 
Star' 
Adzan  - 
Lagoe Chasidah Arab 
MelandjoetkanKr.-Ork. 
»The Golden Star" 

'x 

Fi 

5 

” 

Ge 3 

Ha 
6.45 
6.51 

” 

” 

Ae 7,50 malam Berita sk. dan Sport | 
8.— . 

KO 5 
Lagoe Arab 
 Pengadjian @oer'an 

| dan Tafsirnja oleh No 
nah Siti Noerdjanah 
Chasidah Arab 
Yang Khiem Orkest 
»Toeng Nam“ 
Toetoep 
PMN 29 

10.— malam Yang Khiem Orasi 
»Toeng Nam" 
Toetoep 

” 

5 3 

1, 

12. — 1 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
: 107, 53 Meter. 

Rebo 17 Mei 

5,— sore Lagoe Soenda 
030 Lagoe Djawa 
86.— ,. Berita s.k. ee 
6,15 Lagoe Barat 
6,30 ,, Pauze. 
'7.— malam Lagoe Hawaiian 
7.15 » Berita s. k. (Indonesia) 
7,30 ,,  Lagoe Krontjong 
8— 4, Ketjapi-orkest 

ae 12.— Toetoep 

” 

“Kemis 18 Mei 
C5 

8,— : 2g 

8.15 
6.30 

LAfd. Meisjesgilde) 
Berita s.k. (Soendaj 
Lagoe Hawaiian 

sx Pauze. 
sea A Ha man Lagoe Ambon 

7.15 
7,30 

1 

Lagoe Toerki. 
45 “Mengadji @ur'an oleh 

: t. R.H. Hoesen 
8.19  Lagoe Gamboes 
8.30 Liagoe Djawa : 
9. — 
9.30 

Djoemat 19 Mei 

    

12— 
Jang Djoem'at dari Mas | 

id Fm di Bandoeng 

   
am Lagoe ' Meitajoo 

Berita s.k. (Indonesia) 

Batak Orkest ,,Naposo| 

dengan | 

sore Padvindersuurtje P.OP. | 

Berita 8. k. (Indonesia) | 

siang Choetbah dan Sembah- | 

Di 

8— 

1.— 

10,— 

2 

8, — 

8,15 
8.45 
ai 

12 

7,30 
7.45 
8.45 
9.— 

1.— 

5— 

5.30 
7,45 

kn 

1.30 

7.45 3 
12,— 

ae 

ja 
5.30 
f5 

6.20 

1,30 

7.49 
8.30 
9, — 

, 

5,45 

6.— 

7,45 
8.— 
&—   .Lagoe Ea Ud 

      

Pemi nga 
geri Oleh t. Kol 
Lagoe Soenda 
Lagoe Anekawarna 

Hawaiian 
Djawa 

  

- Lagoe 
'Toetoep 

GRAMMA S8. RI. 

' tender YDL. 3 Golflengte 
. 86,96. Meter. 

Rebo 17 Mei 

&.— sore Kinderuurtje 
1 6.30 . 

1. -— malam Plaat? lagoe Melajoe 

1, 

1, 

», 

0.— siang Peladjaran bekso Be- 
dojo dan TN dari 
Kraton 
'Toetoep 

Berita pers 

dan Ambon 
Pidato hai kesehatan 

Radio toneel wajang 
koelit 
Toetoep 

Kemis 18 Mei 

z7 

1, 

1, 

siang Klenengan dari Kraton 
Toetoep 

'5.80 sore Babad tanah Djawa 
Bae Samboengan dengan 

Masdjid Besar 
7,30 malam Berita pers 

Plaat? lagoe Arab 
Hal Mijstiek 
Harmonium orkest 
Toetoep 

Djoem'at, 19 Mei 

112.— siang Samboengan dengan 
“— Mesdjid Besar 

| 5,30 sore Plaat? lagoe Barat 
6.30 , Ka ” 

7.— malam Peladjaran 
Khouw oleh toean Auw 

1 

» 

z5 

1 

35 

Toetoep - 

Berita pers 

Ing Kiong 
Plaat2 lagoe Tionghoa 
Hawaiian uurtje 
Plaat? lagoe Djawa 
Speciale Uitzending 
dari Kraton 
Toetoep 

PROGRAMMA S.R.V. 

sore Njanjian dari moerid2 

” 

7 

15 

pagi Genderan dan tjlem- 

” 

Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. 
Solo 60,35 

Rebo 1' Mei — 

Idenburgschool 
Lagoe Melajoe 
Berita soerat kabar 
bahasa Barat 
Peladjaran tembang 

7,— malam Hal ,,Kasoesastran 
Djawi" 
Berita soerat kabar 
bahasa Indonesia 
Lagoe Tionghoa 
Klenengan 
Toetoep 

Kemis18 Mei 

poengan 
Toetoep 

sore Dolanan anak2 

” 

y, 

” 

” 

” 

” 

2.-—,, 

Mengadji @oer'an dan 
Adhan 
Muziek Hawaiian ,/The 

. Jolly Gipsies" 
7,— malam Hal ,,Agama Isiam" 

Berita soerat kabar 
bahasa Indonesia 
Membalas soerat? 
Persoverzicht 

. Samboengan dengan 
Societeit Chuan Min 
Kung Hui 
Toetoep 

' Djoem'at 19 Mei 

. 

», 

1 

75 

” 

15 

10,— pagi Langendrijan 
Toetoep. 

4.30 sore Genderan dan Tjlem- 
poengan 
Berita soerat kabar 
bahasa Barat 
Muziek Hawaiian ,,/The 
Hawaiian Islanders“ 

7,— malam Hal ,,Mahabharatas 

7,30: Berita soerat kabar 
bahasa Indonesia 
Membalas soerat? 
Wajang koelit 
Toetoep 

: e Ta Muziek Serieus 
O.LR.V.O. golflengte 86,58 m. La is Caus. Dr. E. Janssen 

10 ,,  Gramofoon muziek 
mena ena — Omroep Orkest 

4.30 sore Kinder-uurtje 90 4 Koersen 
6— ,, Toetoep 10— ,, Fritz Kreiseler. Sergei 
7.— malam Lagoe Soenda — Rachmanioff (piano) 
SU Peladjaran pendjagaan |10.30 ,, Lagoe Dansa 

bahaja Oedara Il Toetoep 
8— Klenengan 5 

(12.— " Toetoep “Kemis, 18 Mei 

Kemis, 18 Mei (Hemelvaartsdag) 

12.— siang Lagoe Arab 9,— pagi Tanda waktoe. Pemb. 
LINI Tjeritera Loedroek 9.02 ,  Werken v. Oude Meester 
12. BG Gending-gending Dja- | 9.30 ,, Siaran dari Geredja 

wa Tengah 11— Wilhelmus 
l— ,, Toetoep 1102. Dari Filmland 

  

ami malam Pena AN boeat 
# anak-anak 

7.30 » Mengadji @oer'an 
dar 15 Citer-Or kest 

TO . Toetoep 

12— siang Gending-gending Dja- 

Khong 

i Djokjall 128 m, Semarang II 197 m 

Djoem'at, 19 Mei 

wa Tengah 
12.30 ,,  Lagoe Ambon ' 
IA, Gusinggnang Dja- 

wa Timoer 
hn Toetoep 
7.— malam Mana soeka 
8, Peladjaran pendjagaan 

bahaja Oedara 

SO, Hawaiian-Orkest ,,Sol 
Six and his players" 

10.30 ,, Gending-gending Dja- 
wa Tengah 

Tt Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

Rebo, 19 Mei 

Djokja II 128m, Semarang II 197 m 
Soerabaja II 61 dan IV 129 m 

Solo II 120 m 

5.— sore Lagoe Tionghoa 
5,20 Peladjaran tembang 

oentoek anak-anak 
6.— Njanjian dan donge- 

ngan oleh dan oentoek 
anak-anak 

7.— malam Berita soerat kabar 
dan kabar dagang 

7115 ',, Membalas soerat dan 
—. rapport 

NN Disamboeng dengan 
S.R.I. di Soerakarta 

8.— Meneroegkan siaran da 
ri Studio Nirom di Soe 

rabaia 
8.15 Gamboes Orkest ,,Al- 

hambra" 
1— ,, Toetoep 

Kemis, 18 Mei 

Soerabaja II 61 danIV 129m 
Solo II 120 m 

9.— pagi The Golden Dragon Ha- 
: waiian Ticklers 

AAA Soeara dari M.A. 
Manggis 

10.30 Ketjapi-Orkest ,,Sinar 
Pasoendan”“ 

12.— siang Lezing tentang hal 
»Hemelvaartsdag" 

NI Lagoe Geredja 
100 Genderan dan tjlem- 

poengan — 
Aan Toetoep 
5.— sore Lagoe Tionghoa 
GAN Lagoe Arab 
6— Lagoe Malay Opera 
6.30 ,, - Pembitjaraan dan ma' 

na Al-@oer'an 
HO Lagoe Arab 
7.— malam Berita Pers 
Tao Membalas soerat dan 

- rapport 
Al Soeara dari Nji R. H. 

Djoelaeha 
Ion Tafsir @oer'an oleh t. 

H. Goefron 
Ka Lagoe Arab 
8.30 ,, Pembatjaan Al-Goer'an 

Soetji 
9.— ',, Krontjong-Orkest ,,De 

Nachtegaal" 
11— Toetoep 

BROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 

atas205m. West-Java : Batavia 126, 
-|Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
125 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
'Tjepoe 186. 

“Rebo, 17 Mei 

5.— sore- Tanda waktoe. Pemb. 
5.02 ',,.  Pemand. programma 
504-” Gramofoon muziek 

PO Sport Causerie B Veld 
kamp 

6.30 Pianist Billy Mayerl 
6.45 ,, ' Doea Potpourri's 
7. malam Berita s.k. dan Oedara 

- Pemand. programma   

p 

1,22 

1.50 

8.10 
8.30 
9,— 

9.30 
9,58 

10,— 
10,30 

11,— 

5,— 
5,02 
5.19 
5.30 
5.45 
6,45 

7.45 
Sa 
8,10 

9.10 
9.42 

10,10 
10.40 
11,— 

Bit 
8,30 
9 — 

10.30 

10,55 
11.— 
12,15 
12,45 
1.15 

2 
5.— 

6, —   
    

roema, 

”, 

1», 

1”, 

75 

», 

R 

sore 

» 

»” 

” 

” 

Ta 15 malam 

SEBELONNJA OEDJAN 
Sebelonnja oedjan toeroen, baik sedia pajoeng” begitoelah 
nasehatnja orang toea kepada anaknja, soepaja anak itoe 

tida djadi basa pakeanja. 

Boeat nasehat orang moeda jang soeka pelesir di loear 
baik simpan 1 fl. DJAMOE SAKIT KENTJING 

»TJAP DEWA" 

Djika kaloe kentjing ada berasa koerang senang, lekas mi- 
noem itoe Obat, soepaja tidak djadi sakit jang lebi hebat. 

Sebelon djadi sakit, baik sedia Obatnja. 

Harga 1 fl. besar f. 3,- dan 1 pak t. 0,50. 
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja. 

Firma ,TIJAP DEWA" 
Molenvliet Oost 84. BATAVIA-CENTRUM. 

  

11.40 ',, »De Kwakers" 
12.— siang Muziek Serieus 
BO Omroep-Orkest 
1,20 lohor Berita sk dan Oedara 
Raon Gram. muz. Luch - 
DO Mengoelangi berita sk. 
2.30, Toetoep 
5.— sore Tanda waktoe. Pemb. 
5.02 ,, Pemand. programma 
504. , Albert Sandler 
5.30 ,, Comp. Inggeris 
6.30 Gramofoon muziek 

7.— malam Pemandadangan 
programma 

1.20 ,,  Melontjat kesini kesana 
TO Pemand. Loear Negeri 
S1 Omroep Orkest 
OL5 3 Gramofoon muziek 
ISO Pianist Alfred Cortot 
NL— Toetoep 

Djoem'at, 19 Mei 

6,30 pagi Pemboekaan 
OR Berita soerat kabar 
029, Gymnastiek 
6,45 ,, Gramofoon muziek 
1— Tanda waktoe 
Ong Mengoelangi berita s.k. 
Naa Gramofoon muz. 
8,— Toetoep 
1,— Tanda waktoe pemb. 
OA: Knipcursus 

Na Muziek Serieus 
12,— siang Omroep Orkest o 
12 “ss Gramofoon muziek 
1,20 lohor Berita s.k, dan oedara 
ado 3 Julius Tauster's Band 
Li Gramofoon muziek 
220 Mengoelangi berita sk. 
Sat Toetoep 

5.— sore Tanda waktoe. Pemb. 
5.02 ,,  Remand. programma 
HL Gramofoon muziek 
6— Peladjaran menjanji 
6.40 ,, ,Snow White and the 

seven Dwarfs” 

7.— malam Berita sk. dan oedara. 
Pemand. programma 
Zangvoordracht Her- 
man Schween 
Tentang hal Tetoem- 
boehan 
Berita Disco 
Omroep Orkest 
»Hoe de zilverdief werd 
ontmaskerd” 
Omroep Orkest 
Koersen 
Lagoe Dansa 
»De goede oude tijd” 

Toetoep 

B. R.V. 

BataviaIl 157,89 m. Batavia Il 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

ebo, 17 Mei 

Tanda waktoe. Pemb. 
Soeara sore 
Berita soerat kabar 
Kinderkoorzang 
Kinderuurtje 
Beberapa zangstukken 
Lagoe Anekawarna 
Pemand. Loear Negeri 
Phohi-Relay 
Dihoeb. dg Lobby dari 
Hotel der Nederlanden 
Trio 
Trio 
Lagoe Dansa 
Lagoe penoetoep 
Toetoep 

Kemis, 18 Mei 

pagi . 

siang 
LI 

” 

” 

s0re 

” 

Lagoe Orgerl # 
Lagoe Geredja 
Concert 
Njanjian The Kentucky 
Minstrels 
Tusschenspel 
Lagoe roepa-roepa 
Cinema Orgel 
Vocaal Halfuurtje 
Adalbert Lutterdengan 
Orkestnja 
Toetoep 
Marek Weber dengan 
Orkestnja 
Njanjian Tenor Joseph 
Schmidt 

Pencetoepan pos oedara 

"Ke Bali Selatan. 

Saptoe, 20 Mei berangkat dengan 
Knilm ke Soerabaja dan Denpasar 
(Bali Selatanj. Pengambilan peng- 
habisan dari soerat soerat aanget. 
hari Djoem'at poekoel 6 sore dan 
soerat biasa (kantoorbus) hari Sap- 
toe poekoel &. pagi. 

Ke' Medan 

Knilm ke Palembang, Soematera Te 
ngah dan Oetara. Dengan ini djoe 
ga diangkoet soerat soerat tanah 
seberang sebelah Barat Sabangdan 
oentoek penoempang2 dan anak ka 

lang. Pengambilan penghabisan da 
ri soerat aanget. hari Djoem'at pk. 
6 pagi dan soer:t biasa (kantoor- 
bus) hari Saptoe poekoel 6 30 pagi. 

Kenegeri Belanda .. 

Saptoe, 20 Mei berangkat dengan 
pesawat ,,Oehoe" dari Knilm kePa 
lembang, 
Oetara, Borneo Barat, Singapoera, 
Penang, Ceylon, Siam, Indo-China 
Hongkong, Tiongkok, Djepang, Fi- 
lipina, poelau Hawaii. Guam, Ame- 
rika Tengah, Canada, Antillen ke- 
tjil, India, Afghanistan, Iran, Irag, 
Syria, Toerki, Balkan, Afrika, Ero- 
pah dan Amerika. Pesawat membe 
ri perhoeboengan dengan ,,Trans 
Pacific", akan tetapi tidak dengan 
kapal ,,Tarakan". 
Pengambilan penghabisan dari 

soerat2 aanget. poekoel 8.30 pagi 
dan soerat biasa (kantoorbus) poe 
koel 8.45 pagi. 

Ke Australia 

Saptoe, 20 Mei berangkat dengan 
pesawat ,,Empire“ ke Soerabaja 
(Bima, Koepang dan Australia). 
Pengambilan Penghabisan dari soe 
rat2 aanget. dan soerat biasa (kan 
toorbus) poekoel 11 pagi. 

  

Saxofoon soli 
Concert, oleh BRV Om- 
roep-@uintet 

G0 
6.45 ,, 

7.45 malam Lagoe Zigeuners 
8,15 Prog. Anekawarna 
9,15 La Boheme” 

11.— Toetoep 

11 

1, 

3, 

Djoem'at, 19 Mei 

  
6,— pagi Tanda waktoe. Pemb. 
GOD Lagoe gramofoon 
Go Berita soerat kabar 
030 Melandjoetkan lagoe 

gramofoon , 
Tato Mengoelangi berita s.k. 
T 20 “2 Lagoe roepa-roepa 
9,— » Concert pagi 
TS Cinema Orgel concert 
10,30... Comedian Harmonists 
11— Lagoe Operette 
1130 Viool dan piano oli 

12,— siang Oentoek orang sakit 
12380 15, Tanzerische Suite 
TOT Lunchconcert 2 
LA Soeara sore 
SO Toetoep 

5.— sore Tanda waktoe. Pemb. 
502 3, Lagoe Anekawarna 
Dila Berita soerat kabar 
530 ,, ,Songs from the wild 
: West” 
6,— BRV - Radiocursus 
0180... Vocaal tusschenspel 
645 Concert, oleh BRV-Om 

roep-@uintet 

7.45 malam Tusschenspel 
B— Phohi-Relay 
S0. Lagoe Belanda 
840, Cinema Orgel “ 
010 Prog. Anekawarna 
10— Caase Noisette Suite 
LOR Programma Perantjis 
11— Toetoep 

sma Yama 

  

Saptoe, 20 Mei berangkat dengan” 

pal ,,Tarskan“ jang berlajar poe- . 

Soematera Tengah dan: 
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&: D' di 
dan peroebahan jang tidak sedikit. Jang | 

  

Enenuana 

Danau (oen    

    

10 tahoen jang laloe, 
Aa tembakau anak 
ipoelau Djawa mendapat 

    
beroebah boekan perkeboenannj 
sadja, tetapi djoega: pengirima 
tembakan ketanah loearan, pema 
soekan tembakau dan barang2 dari | 

- tembakau (sigaret, seroetoe, temba- 
Pane Pee pipa) dari tanah loearan, 

djoega hal memboeat barang2 
. did Iindia Belanda sendiri. 

Peroebahan apakah dalam per 
keboenan tembakau dipoelau Dja- 
wa? Loeas keboen tembaksu da 
lam tahoen 1930 — 1938 tiap-tiap 
tahoen sama sadja, jaitoe kira2 

“ 148.000 ha. Dari tahoen 1920 — 1930| 
loeas keboen ini kira2 140.000 ha : 

| djadi hampir tidak berbeda dengan 
sekarang. Memang loeas keboen 
tembakau tidak beroebah. Jang ber 

| oebah ialah goena tembakau Peri- 
 boemi itoe. 

“Hingga tahoen 1932 kira260 pCt 
dari pada tembakau anak 'Peri- 

' boemi biasanja didjoeal ketanah | 
beroepa kerosok. Moelai| loearan, 

dari tahoen 1933 tembakau jang 
dikirim ketanah loearan hanja 15 
18000 ton setahoen, jaitoe kira2 
30pCt dari semoea hasil tembakau 
disini djadi besar export toeroen 
seperdoea. 

Setelah membatja toelisan diatas, 
tentoe akan ada beberapa pembatja | 
jang berkata : ,,/Mana bisa, keboen 
tembakau bertambah loeas fbiar- 
poen bertambahnja ta' seberapa,: 
ja'ni 8.000 ha) sedarg pengiriman 
tembakau berkoerang: dari 60pCt. 
toeroen sampai 30 pCt ! 1 

Keadaan diatas boekan keadaan 
jang moestahil, sebab didalam bebe 
rapa tahoen ini paberik2 sigaret, 
rokok dan seroetoe di Hindia sela- 

“loe membesarkan peroesahaannja. | 
Oentoek membajangkan kemadjoean | 
ini baiklah kami berikan angka2 
sedikit. Pada tahoen 1929 banjaknja | 
tembakau dari poeciau Njawa jang 
dikerdjakan dalam paberik-paberik 
teseboet kira-kira 7.000ston, pada 
tahoen 1934 kirakira 9000. ton dan | 
pada tahoen 1938 kira kira 20.000 
ton. 
Lagi poela paberiki rokok, siga- 

ret dan seroetoe memakai temba- 
| kau dari poelau Djawa semangkin 
| banjak: sebab itoe tembakau jang 

| dimasoekkan dari tanah loearan 
'oentoek paberik2 terseboet semang- 
kin koerang. Pada tahoen 1929 ba 
njak tembakau jang dimasoekkan 
irakira 7.000 ton, pada tahoen 

1934 kirakira 4000 ton 'dan pada 
tahoen 1938 kira kira 3.000. “ 
Berhoeboeng dengan mendjadi be 

Sarnja peroesahaan sigaret di Hin 
dia, pemasoekan sigaret poen se 
mangkir berkoerang djoega: pada 

ton: pada tahoen 1939. kl. 200 ton 
sadja dan pada tahoen 1938 kl 
500 ton. 

Tembakau kerosok banjak: dipakai 
oentoek memkosat sigaret, teroeta 

. ma sigaret jang dibikin dengan me 
sin. Menoeroet verordening dari 

“aa sedikit 60pct dari segala tem 

dari hasil boemi di Hindia sendiri. 
Berhoeboeng dengan atoeran ini| 

maka 2 pabrik sigaret jang besar| 
ja'ni B.A.T. (British American To 
bacco) dan Faroka berdaja-oepaja | 

" soepaja perkeboenan tembakau men 
djadi besar. Didalam daja-oepaja | 
ini pabrik-pabrik terseboet mema- 
soekkan djenis tembakau jg. baroe, 
jang asal dari Amerika, ja'ni tem-| 
bakau Virginia: lagi baut paberik | 

'itoe memadjoekan penanaman tem| 
bakau biasa dibeberapa daerah jang 
lain. 
Tembakau Virginia ditanam ba- 

njak dikeresidenan Bodjonegoro. 
—  Pendoedoek keresidenan ini mena- 

nam tembakau Virginia oentoek di 
eal kepada BAT atau kepada| 

ITabaks Export en Import | 
ie, iafah soeatoe badan | 

NN :. 

wak, Babad Faroka. 
Pada tahoen “32 loeas keboen tem | 

'bakau Virginia boeat BAT 175 ha : 
pada tahoen “38 loeas keboen ini 
soedah mendjadi 5.600 ha: hasil 
nja biarpoen tembakaunja banjak 

| jang roesak) 1550 ton kerosok. 
Pada tahoen 38 loecas kehoen tem | 

bakau Virginta oentoek TEIC 1.200 

ea ea tem: 
toek sigaret) 

. dipoelau Djawa 
. pipesix dari »Perekonomian-Ra' jat” jang 

ya akan Terba Seat mr lagi 

   
     
   

   

memadjoekan djoega penanaman 
tembakau biasa dibeberapa daerah, 

 IKedoea paberik diatas boekan sadja 

tahoen 1929 pemasoekan ini k1 1.600| 

»Bedrijfsreglementeering pabrik si| 
garet tahoen 1935“, maka sekarang) 

Hoekoem baroe mengenai kau jg dikerdjakan haroes dibeli | 

ha. manula peroesahaan tembakau | 
Virginia ada djoega, tetapi ketjil2|, 
belaka. Pada tahoen “39 lIoeas kel 
oen tembakau ini di Bodjonegoro 
kan bertambah lagi dengan bebe- 
'apa riboe ha. 1 
Dimoeka soedah diseboet bahwa 

BAT dan Faroka di Bodjonegoro 

membeli ,,tembakau kerosok boeat 
sigaret“ di Bodjonegoro, tetapi djoe 
ga di Besoeki dan di Garoet, dalam 
setahoen koerang lebih 2.000 ton. 

Dienst Landbouw dari Provinsi 
Djawa Timoer dan Djawa Barat 
soedah lama mengadakan pertjo- 
baan, biarpoen hanja sedikit, 
dari hal menanam tembakau 
Virginia. Pada tahoen 1937 per 
tjobaan ini baroe dapat dikerdja 
kan dengan agak loeas. Pada tang 
gal 1 Januari 1938 didirikanlah se- 
boeah badan jang bernama ,,Kro- 
sok Centrale“: badan itoe semata 
mata memperhatikan perkeboenan 
dan perdagangan tembaxau. Oleh 
oesaha Krosok Centrale dan Land- 
bouwkundig Instituut dari Alge- 
meene Proefstation voor den Land- 
bouw di Bogor, maka di Taloen 
(dekat Bodjonegoro) diboeat soea- 
toe selectietuin (keboen oentoek 
mentjeraikan djenis jang baik) cea 
toek tembakau Virginia. Apakah 
maksoed selectietuin ini? 

  

Mane dna soepaja kita bisa 
Idapat tembakau Virginia jangtidak 
beroebah  sipatnja  (zaadvast). 
Menoeroet pembesar B. A. T. jang 
soedah lama mengenal tembakau 
ini, maka tembakau Virginia bia- 
Isanja mendjadi boeroek kalau soe- 
dah lama diperoesahakan dilain 
tempat. Sebab itoe B.A.T. tiap- 
tiap tahoen mendatangkan bidji 
tembakau Virgiria dari Amerika, 
ialah tempat asalnja. Oleh karena 
Pemerintah Amerika soedah lama 
bermaksoed hendak melarang pe- 
ngeloearan bidji tembakau, maka 
teranglah, apa perloenja di Hindia 
diadakan penjelidikan mentjari 
tembakau Virginia jg. tidak beroe- 
bah lagi sipatnja. Agar soepaja 
kalau Pemerintah Amerika mela- 
rang pengeloearan bidji tembakau 
nanti, kita di Hindia soedah mem- 
poenjai bidji tembakau Virginia 
jang baik. : 

Penjelidikan didalam selectietuin 
roepanja soedah kelihatan berhasil. 
Sekarang soedah dapat diwartakan 
bahwa dari 30 matjam tembakau 
Virginia jang diselidiki dikeboen 
itoe, ada satoe jang menggembira- 
kan hati, baik roepanja macepoen 
kwaliteitnja, ja'ni ,, Harrison Spe- 
cial“. Hingga sekarang j jang banjak 
ditanam ole t “BAL “dan ,,T.E.I.C 
hanja djenis ,,Hickory Prior“ dan 
,Joynor“ sadja. Didalam selectie- 
tuin di Taloen diselidiki djoega ber- 
matjam matjam djenis tembakau 
dari kampoeng. 
Adapoen hal memadjoekan per- 

keboenan tembakau dipoelau Djawa 
itoe, maksoednja boekan akan me- 
menoehi keperloean paberik paberik 
sigaret, rokok dan seroetoe sadja, 
tetapi djoega akan mendjoeal tem- 
bakau sigaret ketanah loearan. Boe- 
kankah keperloean sigaret didoenia 
semangkin bertambah besar ? Oleh 
sebab itoe teranglah betapa besar 
kepentingan memadjoekan peroesa- 
haan tembakau dipoelau Djawa. 

  

  

  

Tanah Seberang 

MINANGKABAU : 

Pradata toelis: : 

Conferentie T. Siswa daerah Mi- 
nangkabau di Pajakoemboeh 

Pada tgi. 30 Juni sampai 5 Juli 
jg akan datang T. siswa daerah 
terseboet akan mengadakan confe 
rentienja di Pajakoemboeh. Tidak 
'baroe pertama kaliini, tetapi agak 
nja inilah jg akan terbesarnja, 
sebab selama  conferentie di 
langsoengkan, djoega akan diada 
kan openbare vergadering, tooneel 
dan beberapa sport-wedstrijden. Dan 
pada conferentie jg soedah laloe? 
itoe, jg terseboet ini beloem pernah 
diadakan. Salah soeatoe agenda jg 
akan diperbintjangkan jalah soal 
kedatangan K.H. Dewantara ke 
poelau Andalas. 

Moga2 dapatlah langsoeng dengan 

| Pomer itoe,   selamat conftrentie ini. 

- 

Pemindahan pegawaitak oesah 

A.N. P. dari Den Haag 15 Mei 

Kamer telah dimadjoekan peroeba- 

mengenai kekceasaan pembelaan ne 
geri. Sepandjang Memorie van Toe 
lichting hal ini pertama2 ditoedjoe 
kan oentoek menetapkan peratoe- 
ran', jang mendjadi sebab dari pen 
dirian persendjataan merdeka mili- 
ter dan kekoeasaan oedara. Tidak 
oesah diterangkan lebih landjoet, 
(bahwa pekerdjaan kekoeasaan oeda 
ra memberi akibat, bahwa pegawai 
tidak tjoema didapati oleh adanja 
pemindahan dari lain? bagian pem- 
belaan, dan oleh karena itoe perloe 
didirikan barisan pembelaan merde 
ka dengan pendidikan sendiri oleh 
cadet? angkatan oedara K.M.A. 

Opsir2 tak boleh berpindah2. 

Kepentingan? jang paling oetama 
ialah, bahwa opsir2 jang telah ma   
  

mengabarkan, bahwa dalam Tweede| 

han pada tambahan hoekoem jang|L. 

Jang menghalangi perdjalanan 
Pomer di P. Pandiang 

Baroe2 'ini di P. Pandjang telah 
didirikan tjb. Pomer, dan poen 
baroe2 sadja mengadakan openbare 
vergaderingnja, berdoejoen2 orang 
datang dari segenap soedoet meng 
hadiri vergadering tsb, poen oetja 
pan, dan samboetan2 banjak terde 
ngar. Pidato2 poen jg diadakan me 
moecaskan segenap hati para jang 
berhadlir. 

Tetapi sekarang apa kita dengar? 
Sementara 23 kepala Negeri, ada 

mengirimkan soerat jg masing2 me 
nandatanganinja kepada ketoea tjb 

bahwa mereka tidak 
menjetoedjoei oentoek masoek seba 
gai anggautanja sebabtidak soeka 
pada azas toedjoean Pomer, tetapi 
hanja sebab tidak setoedjoenja atas 
dirinja voorzitternja 'jaitoe t. Dr. 
Rasidin. Alasan lain jang menjebab 
kan mereka tidak maoe masoek 
jalah sebab beliau, boekanlah seo- 
rang ahli ekonomi, dan djoega tidak 
tahoe akan seloek-beloeknja adat 
alam Minangkabau, dus ongeschikt. 
Hingga sekarang kita beloem men 

dengar apa kesoedahan perselisihan 
ini. 

Berpatjoe koeda. 

Pada tanggal 4-5 Juni jang akan jt 
datang, di Pajakoemboeh akan diada 
kan sebagai biasa patjoe koeda. 

      

  

Poen dari 31 Mei sampai 6 Juni di 
sana diadakan Pasar Keramaian, 
jang mana akan dipenoehi dengan 
tontonan dan permainan anak 
negeri jang aseli. 
Djoega harapan kita ta” lain 

moedah?2anlah maksoed ini dapat 
langsoeng lebih lebih kalau kita 
ingat jang hasilnja nanti akan di 
bergoenakan oentoek kepentingan | 
|oemoem. 

Taman Siswa Fort de Kock 
mendapat gedoeng. 

Koerang lebih 5 tahoen soedah 
di Fort de Kock (Boekit TinggiJ 
didirikan tjabang Taman Siswa, 
baroelah sekarang mendapat ge- 
doeng tempat pergoeroeannja. Tang 
gal 28 Mei akan datang ini akan 
dilangsoergkan - perpindahan itoe 
kegedoengnja jang baroe dekat 
Militaire Hospitaal. 
Menoeroet rantjangan, djoega ge 

doeng2 meloeloe oentoek pamong2 
nja akan diadakan dan poen tanah 
teroentoek itoe soedah disediakan 
satoe pekarangan dg. sekolahnja. 

Hanja sajang jang golongan 
Taman dewasanja (Mulonja| be 
loem mempoenjai gedoeng sendiri. 

Menoeroet keterangan jang kita 
peroleh oentoek memberitahoekan 
pada rakjat atas perpindahan ini, 
tjab. Taman Siswa terseboet akan 
mengadakan rap'at openbaar djoega, 
jaitce pada permoelaan boelan 
Djoeni mendatang ini. 

Congres Perti jang ke II 

Rada tg. 28 April 5—Meiitoe Per- 
ti, jaitoe singkatan dari persatoean 
Tarbijah Islamijah, perikatan dari 
beberapa sekolah agama, jang tidak 
hanja mempoenjai tjab.2 di daerah 
Minangkabau tetapi djoega di Beng 
koelen, telah mengadakan Congres 
nja jg kedoea dikota Boekit Tinggi. 

Soenggoeh penoeh perhatian dan 
semangat, rapat openbaarnja se- 
moeanja ada 4 kali dan satoe kali 
rapat openlucht. 

Djoega mereka mengadakan per- 
arakan disekeliling kota jang ki. 
ada 2 ke 3 riboe poetra dan poetri 
djoemlahnja. 

Sementara motie jang diambil ja- 
lah, soepaja pemerintah mengada- 
kan oendang2 dalam Hindia jang 
menghoekoem orang jang melakoe- 
kan pelatjoeran. 

Kedoea jalah soepaja beas-fbelas- 
ting| penjembelihan agegah di ha- 
poeskarn. Moedah moedahanlah co- 
mite kedoea kedoea ini mendapat 
perhatiannja dari pemerentah 

mam Eh mma 

MEDAN 

Hoofdcomite menoelis : 

Isi congres Moehammadijah ke 28 
di Medan 

Besioten Moehammadjah 
5 Memperpandjang waktoe akan 

bercongres, ja'ni soepaja tidak di 
adakan tiap-tiap tahoen, melainkan 
cempamanja 1 setengah atau 2 atau 
3 tahoen sekali. 

2. Rechtpersoon Moehammadijah 
dan pengesahan statuten, ialah jg 
beloem selesai dibitjarakan dalam 
Congres Malang. 

3. Menjaring poetoesan? Congres 
j1. 4. Langsoeng tidaknja pendirian 
Uitgev. Mij itoe? Kalau langsoeng 
bagaimana tjara oentoek memperba 
ikinja ? Kalau berhenti bagaimaza 
tjara membereskannja ? 

5. Kedoedoekannja Pemimpin? da 
lam Daerah terhadap Madilis2.   

Negeri 

  

Beberapa 
kemoengkinan jang 

memoedahkan 

soek kedalam dienst penerbangan, 
haroeslah seloeroehnja memberikan 
tenaganja kepada dienst tsb. dan ti 
dak boleh sekali kali dipanggil 
oentoek dipergcenakan dalam dienst 
lain bagian. Dan berhoeboeng de- 
ngan peratoeran demikian ini, ma 
kaopsir2 angkatan oedara dapat ke 
sempatan centoek mentjapai ting- 
katan djabatan jang tertinggi. Oen 
toek mengisi lowongan, maka per- 
loe diadakan pemindahan opsir2 da 
ri lain bagian pembelaan, jang kini 
masoek dalam dienst militer oedara. 

Kesempatan pemetjatan dengan 
hormat. 

Lain dari pada itoe peratoeran 
baroe itoe memberikan djoega ke-   

       

    

pembelaan 

sempatan kepada beroepofficier2 
pada kekoeasaan darat oentoek 
mentjapai atau meliwati oemoer 60 
tahoen, jang moengkin mendapat 
petjatan dengan hormat. 

1939 dan selandjoetnja. 
Dalam tahoen 1939 ini dan selan- 

djoetnja akan diangkat djoega ba- 
njak djoemlah reserveluitenant men 
djadi beroepsofficier, goena mengisi 
lowongan beroepsofficier jang ba 
njak itoe. Oleh karena mereka sedi 
kit laat dalam angkatannja men 
djadi beroepsofficier, maka mereka 
sebagian besar akan mendapat ke 
Sempatan djoega dalam oemoer 
melebihi 60 tahoen 'oentoek meneri 
ma petjatan dengan hormat. 

Kemoengkinan pemindahan). 
Adanja penambahan2 artikel ba 

roe memberi kesempatan oentoek 
memindahkan opsir opsir militer 
oedara kegenerale staf atau in 
liknja.   

  

  

  

Partij mana jang misti 
dimasoepi ? 

  

  

— Gemuk dapet pertanjaan, jang 
hebat begitoe. 
— Bilang tida taoe, jang tanja 

tida pertjaja. 
— Terpaksa Gemuk kasih kete- 

rangan, menoeroet timbangan Ge- 
muk sendiri: boeahnja dari stoedi 
di moesioem, 

Begini keterangan Gemuk: 
Pilih sadja sendiri, kaloe soedah 

dengerin ini ramalan. 
— Parindra itoe asalnja dari 

Parin-dra artinja : 
Kasihkan lekas atawaPar- 

Indra — bosat dewa. 

— Gerindeo dari Ger-Indo arti 
nja Indo geger, riboet, bangsa 
kita tida geger maksoednja, 
— Pasoendan asalnja dari Pa 

Zoen dan! Arti. Bapa saja tjioem, 
jaitoe minta do'a dari ,,bapas 
boeat berdjoang. 

— Penjedar, Pen je daar, artinja: 
ajo, toelis sadja disana. 
Maksoednja. Boleh kamoe toelis biar 
abis-abisan, tjela saja tapi saja akan 
teroes bekerdja seperti sekarang. 

Pigimana artinja P.LI. dan PSII ? 
— Gemuk bingoeng, belon ada 

wordenboeknja, sih. Kaloe tanja Sa- 
rikat Hedjo sih taoe. 

Apa itoe ma'nanja ? 
— Teroes tida mateng mateng : 

djadi boleh dibilang ,,mengkel". 

GEMUK. 

Mempersatoekan leerplan sekolah 
Moehammadijah. 

1. Tjara memperloeas Moeham- 
madijah ditanah Zelfbestuur. 

8. Perbaikan kedoedoekan dan si 
dang Madjlis Tardjih. 

9. Plan 3 tahoen oentoek mem- 
berantas boeta hoeroef dalam Moe- 
hammadijah. 
10. Voorstel2 dari Tjabang dan 

Groep Moehammadijah se Indonesia 
serta seko@toe tersiar (sesoedah di 
saring oleh H.B. Moehammadijah). 
Sidang Madjlis Tanwir. 

(Hoofdbestuur dan Consul2nja). 
1. Halangan dari djalannja “or- 

donnantie hak bersidang dan ber 
koempoel. 

2. Dan lain lain jang akan disoe- 
soelkan. 
Sidang Madjlis Tardjih. 

| Oelama2 Moehammadjjah). 
1. Kitab Shijam. 
2. Kalau masih ada lapangan wak 

toe akan dipergoenakan membitja 
rakan sisa dari Congres Malang 
ja'ni: a. Laki2 dan perempoean be 
ladjar pada satoe tempat. b. Toeng 
gakan correctie: Shalah, Thaharah 
dan Djanazah, c. Safaroel marih, 
de, Mempersatoekan oesoel fekih. 

3. Hal tabir. 

BANGKA 

Pembantoe menoelis : 

'Poetjoek pimpinan P.S.LI, ke 
Bangka. 

Pada 4/5 Mei malam Djoem'at 
“39 telah tiba di kamp: Pergam To 
boali poetjoek pimpinan PSII jang 
terdiri dari, I Ali Kartawinata Alg: 
Secretaris L. T. PSII, II Abd: Kadir 
Behalwan ketoea Madjelis Departe- 
ment Sjari'at wal Ibadat PSII Soe 
rabaja, III Njonja Soemadhi ketoea 

sean Ap —— 

|Madjelis Departement Isteri Bata- 
via—C., IV Njonja Kamaloedin Pe- 
tih ketoea Mod Isteri PSII Palem- 
bang, V Mattji Gedelegeerd L. T. P 
SII Soematera Selatan, beliau2 ini 
jalah memeriksa tjabang2 PSII jang 
ada diseloeroeh Indonesia, dan pa 
da tanggal jang terseboet diataste 
lah tiba di tjabang Serdang Tobo- 
ali lantas pada itoe malam djoega 
mengadakan Conferentie, bertempat 
dikamp: Pergam Toboali, 
oleh oetoesan tjabang? PSII jang 
ada didaerah Bangka, pada siang 
dan malam Sabtoenja memberi pe- 
nerangan jang seloeas2nja kepada 
segala anggota PSII jang hadir. 

Pada siang Saptoenja 6 Mei 39 
pagi telah mengadakan 'rapat oe- 
moem di Toboali bertempat di Min 
Sin bioscoop Toboali. 

Minggoe 7 Mei 39 tetapi dirobah 
djadi 6 Mei39 hingga mendjadikan 
orang2 jang berdjaoehan tempat 
djadi ketjiwa, karena pagi Minggoe 
nja mereka jg berdjaoehan tempat 
berdoejoen2 datang ke Toboali ada   
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     In sampan dan djalan kal 
perhimpoenan jg ada dil 
dak keboeroe boeat da-| 
soendjoenginja. 
adir kira kira 200 orang) 

Tranja tjoema 18 orang kaoem | 
0e, wakil perhimpoenan Mod Iste | 

| Ralembang CBPI, BPI. Toboali,| 
- HWSC. Toboali, Taman Oesaha dar | 

   

   

   

    
     kali takoet ada momok, wakil peme 

rintah lengkap ditambah 2 orang 
PID dari P. Pinang. Na 

Rapat dipimpin oleh saudara 
Mattjik Gedeleerd L. T.PSII Soe-j 
matra selatan dengan pemboekaan 
alfatiah. $ : 

Agenda I pembatjaan Algoer'an 
dengan tafsirnja oleh toean Djoe- 
nat. nun Aga 

Agenda II pendjelasan sikap Hi-| 

   

   

    
   

' nomie dan Peboedijah oleh sdr. Ali 
Kartawinata Alg. Secretaris L.T. 

PSII Batavia-C” Mean 
Beliau ini menerangkan sikap PS 

II dengan djelas, PSII tidak mengi 
rimkan wakilnja dimana raad2, boe 

kan karena bentjinja tetapi PSIl se| 

dia mengirimkan protes dimana per| 
' loe menjatakan keberatannja, dan | 
PSII banjak beroentoeng masoek 
doesoen keloear doesoen oentoek 
mentjerdaskan ra'jat, djoega beliau 

terangkan oekoeran pentjarian ra'- 
jat Indonesia jg didapat dari peme 
rintah sendiri, terdiri dari 18 pCt. ta 
nig(48 djoeta| ratarata 1hari2'/, 

moelai 1925, poen hilangnja kekaja 

an ra'jat jang beroepa emas 20 

djoeta digadaikan dengan barang 
jang rata-rata 25 djoeta dan be 
berapa banjak jang masoek pendja 
ra, lantaran tidak poenja pentjari- 

an lagi, sebab desakan peroet ke 
rontjong anak isteri menangis, 

mendjadikan mereka melakoekan 

perboeatan jang tidak halal. | 
Agenda III Hak dan kewadjiban 

perempcein dijalslam sebandidagai 
Iboe, sebagai pendidik,dan dialam 
masjarakat oemoem oleh Njonja 
Soemadhi ketoea Madjlis Departe- 
ment Pergerakan Isteri PSII. Bat.-C 

Beliau ini menerangkan 5pCt. 
kaoem iboe Indonesia jang bisa mem 
batja, sedangkan bagaimana pen 
tingnja, kaoem iboe sebagai djoeroe 
pendidik dimasa penghidoepan 2'/, 
sen dan bapak werkloos, betapa 
djelek nasibnja anak kita kalau 
iboe tidak bisa mendidik. 
Djoega tentang bagaimana dja- 

hatnja penghoeloe agama jang tjoe- 
ma menerima hasil dari wang roe- 
djoe dan tjerai, maka keadaan 
tjerai berai tidak ditahja lebih 
landjoet lagi: dan lagi beliau se- 
roekan jang kaoem memang ada 
hak sama oentoek berdjoang bagi 
keselamatan masjarakat (Dalam 
politiek social economi Agenda !V.) 

Propaganda tentang Islam dan 
ke Isiaman oleh sdr. Abd. Kadir 

— Behalwan ketoea Madjelis Departe- 
ment Sjari'at wal Ibadat PSII Soe- 
rabaja. 

Beliau ini menerangkan jg PSII, 
'segalo-galanja tidak keloear dalam 
Islam, dan menerangkan asal oesoel 
Islam dari moelai nabi Adam sam- 
pai sekarang, serta orang2 Islam 
jang tidak masoek dalam orga- 
nisatie, tidak berarti, dan perbedaan 

manoesia dengan chiwan dengan 
seloeas2nja. : 
Keterangan2 dari 3 'orang poe- 

tjoek pimpinan ini ada sangat da- 
pat perhatian penoeh dari pihak 
hadirin. 
Agenda V Samboetan bagi pihak 

ramai, dan wakil 2 perhimpoenan. 
1. Madjoe kemoeka njonja Kama 

loedin Oetih ketoea dari Mod Isteri 
Palembang, menerangkan kepen- 
tingan2 kaoem iboe sebagai soem 
bangan. 

2. Nona Salmah Hakim naziroh 
Djamijat Geirschool Toboali djoega | 
memberi sedikit soembangan, dan 
berdjandji belakang hari akan me 

 nerdjoenkan diri dalam pergerakan. 
3. M.J. Hassan dari CBPI mem- 

— beri sedikit sbembangan dan kritik 
terhadap PSII tjabang Toboali (ka 
pan mentjeboerkan diri dalam per 
gerakan jang berarti, djangan tjoe 
ma bisa memberi kritik sadja.) 

Rapat ditoetoep djam 1 tengah: 
“hari dengan Alfatiha dan wal 
“Asjri. 
EN Sapta 

. Djawa Tengah 
—... MATARAM. 

Goeroe moesik dan tari dari 
India 

Akan datang di Ta-| 
man Siswa Djokja.| 

Berhoeboeng dengan berita akan 
datangnja seorang goeroe moesik 
dan tari dari India, ialah toean 

ditoetoerkan kepada kita, bahwa 
toean Santideva Ghose itoe sedang 
ditoenggoe kedatangannja dan pada 
tanggal 5 Mei 1939 beliau kerang- 

  

djrah PSII, dalam politik social, Eco| 
: ingi komperensi M.D. ialah 'toean 

sen jg tambah hari tambah merosot) 

kapal ,Johan de Witts. Kedata- 
agannja beliau itoe ditoenggoe oleh 
Taman Siswa Djokja. ! 

0 9 mx 

SALATIGA. 
Komperensi Moehammadijah 

. Djawa Tengah. 

moeaskan. ! 
Sentosa Toboali tidak hadir barang| Pada hari Sabtoe dan Minggoe 

jl. telah dilangsoengkan komperen 
si Moehammadijah daerah Djawa 
Tengah dengan banjak koendjoe- 
ngan. Moela-moela diadakan resepsi, 
dan barisan H.W. jang mengerdja- 
kan djoega beberapa matjam peker 
djaan selama komperensi tsb. 

Pada rapat oemoem banjak pe- 
mimpin-pemimpin M.D. jang berbi- 
tjara poen djoega dari Aisijah dia- 
dakan pertemoean jang tertoetoep. 
Antara lain2 jang mengoendjoe- 

Soekardjo Mann, lid Volks- 
raad dan wakil P.A.I. (Anetaj. 

TJILATJAP. 

Rapat oemoem P.K.B.P. 

bong ,,Tjipto-Kawedar“ Persatoean 
Kaoem Boeroeh Panjedar pada ma 
lam Minggoe tg. 13/44 i.b. telah me 
ngadakan rapat oemoem. : 
Pengoendjoeng tidak koerang dari 

1500 orang lelaki dan perempoean. 
Wakil pers tjoekoep. Dari Pemerin 
tah ada hadlir dari P.I.D. dan B.B. 

Poekoel 9 rapat dimoelai oleh 
ketoea, Toean Moh. Saidoen dengan 
oetjapan soekoer dan terima kasih 
pada semoea hadlirin dan pers. 

Sesoedah diterangkan maksoed- 
maksoednja ini rapat, laloe mem 
persilahkan Toean H. Muslich boeat 
menerangkan punt 1.: 

Islam dengan perboeroehan 

Dalam garis-garis besar, soal ini 
oleh sprdibagi dalam 3 bagian, ja 
itoe, pertama Islam terhadap boe- 
roeh, kedoea Choekoem kaoem boe 
roeh dan ketiga hak madjikan ter 
hadap boeroeh dan sebaliknja. 
Dalam toentoenan Islam ada di 

perintahkan bahwa segala oemmat 
aaroes bekerdja oentoek mentjari 
rizki. 
Dengan mengambil beberapa ajat 

@ber'an dan Chnaditz, spr menerang 
kan bahwa segala orang djangan 
hanja memikirkan. achirat sadja, te 
tapi haroes berichtiar dalam lapa- 
ngan pentjarian rizki. Allah senang 
sekali dj:ka melihat oematnja soeka 
bekerdja dan segala makanan jang 
didapat dari pekerdjaannja sendiri 
|itoe ada lebih baik. 

Djoega segala dosa bisa dihilang 
kan dari ichtiarnja jg betoel. 

Allah akan memboeka 70 pintoe 
kemelaratan kepada siapa jg mem- 
poenjai fikiran boeat berdjalan min 
ta2. Djoega dengan oesaha berda- 
gang ada termasoek 9/10 rizki. Sa- 
jidina Oemar pernah berkata pada 
sahabatnja jz maksoednja melarang 
pada orang jg hanja soeka mengha 
rap rizki itoe dengan djalan minta 
minta. Poen Ibn. Mashoed tidak se 
nang pada oemat jg tidak mempoe 
njai akal oentoekmentjaripenghidoe 
pan. 

Pendek kata, @oer'an dan Chaditz 
ada mengatakan bahwa orang itoe 
haroes bekerdja. Oesaha pentjarian 
jalah tani, toekang dan dagang, dan 
disamping ini haroes ada peratoe- 
ran. 
Perboeroehan adalah soeatoe sja 

rat pendirian masjarakat doenia 
dan Agama, maka dari itoe beker- 
dja boeroeh djangan merasa hina. 
Tentang Choekoemnja boeroeh, 

orang haroes melibat pada peker 
djaannja, haroes melihat tempat 
jang halal menoegroet agama, per 
boeroehan jang wadjib. Djika orang 
soeka boeroeh pada peroesahaan 
jang haram, maka semoea itoe toe 
roet haram djoega. 
Laloe spreker menerangkan ten 

tang: 

Hak madjikan terhadap boeroeh 
nja dan hak boeroeh terhadap ma- 
djikan. 

. Pertama oleh spreker diterangkan 
tentang boedak belian. Bagaimana 
sikapnja madjikan terhadap boedak 
belian pada djaman doeloe, oleh 
spreker diterangkan dengan me- 
ngambil riwajatnja pada djaman 
'boedak belian.” 

Berhoeboeng dengan hal ini, laloe 
spreker mengambil petoeahnja K. 

INabi pada waktoe akan wafat. Pe 
toeah mana ada memberi nasehat 
soepaja djangan sia-sia pada orang 
belian. Mereka haroes memberi ma 
kan dan mentjoekoepi pakaiannja. 

Aa ' Orang belian djangan dipaksa boe- 
Santideva Ghose, maka lebih terangjlat mengerdjakan jang mereka ti 

dak koeat. 
Sekarang spr. terangkan tentang 

kewadjiban boeroeh terhadap ma- 
djikan. Dengan singkat diterangkan,   

  

“kat dari negerinja (India) dengan bahwa boeroeh haroes maoe mene 

.“ Hslam. 
Koendjoengan jang me-| 

Dengan mengambil tempat di to 

  

tapi apa kewadjibannja, goenggoeh 
bekerdja dan haroes kena dipertjaja 

Achirnja spr. mengharap soepaja 
boeroeh jang halal dan djangan me 
rasa hina. karena berboeroeh itoe- 
poen ada sebagian dari Perintah 

Sesoedah ini, laloe pimpinan mem 
persilahkan Toean Achmad Dacnhlan | 
oentoek menerangkan: 

Perdjalanan riwajat P.K.B.P. 

Sebagai permoelaan, oleh spr. di 
terangkan pada waktoe beloem ada 
ini perkoempoelan kaoem boeroeh, 
Itoe waktoe keadaan kaoem boeroeh 
amat merosot harganja. Mereka ber 
concurrentie dengan kawannja sen 
diri, tetapi boekan concurrentie de 
ngan djalan mentjari perbaikan, te 
tapi boeat mentjari moeka, mentja 
iri moerahnja oepah, sehingganas:ib 
nja bobrok dengan sendirinja. Ter 
oetama poela, karena itoe waktoe 
datang crisis. 
Keadaan sematjam ini oleh Pe- 

njedar laloe diperhatikan. Propa- 
ganda vegadering sigra diadakan 
dengan permoelaan mendapat koen- 
djoengan 2 a 300 orang sadja. 
Sampai ini waktoe P. K.B.P. soe- 
dah wmempoenjai anggauta 935 
orang. Sebagai maksoed jang ter- 
oetama, jalah akan memperbaiki 
nasib kaoem boeroeh dan P.K.B.P. 
boekan onderbouwnja Pergerakan 
Penjedar. 

Penjedar hanja memberi toen- 
toenan, djangan sampai perkoem- 
poelan itoe tidak teratoer. Penje- 
dar hanja memberi azas, jaitoe 
azas Islam, karena dalam Islam 
ada memberi beberapa toentoenan 
boeat perboeroehan. 
PKBP. soedah memadjoekan be- 

berapa keberatan kepada fihak pe- 
merintahan dan agent, jang boeah 
nja ada baik. Fihak Pemerintahsa 
Ingat memperhatikan pada permin- 
taannja PKBP. Penjelidikan teroes 
diadakan, sehingga arbeidsinspectie 
sendiri soedah beremboeg dengan 
agent2. Ketjoerangan dari beberapa 
fihak, jang meroegikan pada kaoem 
boeroeh soedah terbongkar dan be 
berapa rintangan soedah hilang de 
ngan sendirinja. 
Djoega sebagai boeahnja PKBP. 

adalah menambah boedi pekertinja 
kaoem boeroeh, persaudaraan se- 
mangkin baik dan bekerdja bertam 
bah giat. Hasil perboeroehan soe- 
dah bertambah. Beberapa ongkos 
perboeroehan soedah naik, biarpoen 
beloem sepadan dengan kemaoean 
PKBP. 
Sesoedah pimpinan memberi com 

mentaar seperloenja dengan menam 
bah keterangan hal naiknja oepah 
perboeroehan, laloe pimpinan dise-: 
rahkan pada T. Hadji Muslich, ka 
rena Toean Moh. Saidoen akan me- 
nerangkan: 

Azas dan toedjoean P.K.B.P. 
Bermoela spreker kemoekakan, 

bahwa rakjat ada mempoenjai hak 
boeat memperbaiki kedoedoekan 
penghidoepannja. Teroetama Spr. 
mengingat pidato Sri Ratoe, jaitoe 
tentang Geestelijke herbewapening. 
Adapoen tentangjazas dan toedjoean 
P.K.B.P. dengan singkat bermak 
soed: Memperbaiki peri penghidoe 
pan kaocem boeroesh dengan djalan 
memberi pendidikan, mendjaga ke 
selamatan antara kaoem boeroeh 
dan madjikan dan membikin per 
hoeboengan antara perkoempoelan 
kaoem boeroeh dengan fihak madji 
kan. Segala permintaan dari PKBP. 
didasarkan pada rasa keadilan. 
PKBP. soeka bekerdja bersama- 

sama dengan persatoean boeroeh 
manapoen djoega, jang mendatang 
kan manfaat. 

Oleh spr. laloe diterangkan ten- 

tang beberapa oesoel dan toentoetan 
PKBP. kepada fihak jang wadjib 
dan madjikan jang antaranja soe- 
dah banjak jang terkaboel. Kaoem 
boeroeh adalah tiang kemakmoeran 
dan kesedjahteraan masrakat, se- 
hingga soedah sepatoetnja djika 
kaoem boeroeh itoe diperhatikan 
nasibnja. 
Selandjostnja diterangkan tentang 

akan adanja ongevallen-ordonnantie 
jang disebabkan oleh te eaknja ka 
oem boeroeh. Ini peratoeran, di Euro 
pa soedah moelai th. 1850. 

Sesoedah pemimpin menambah ke 
terangan seperloenja, laloe pimpi- 
nan diserahkan kembali kepada T. 
Moh. Saidoen. 
Beberapa pengharapan oleh pim- 

pinan dioetjapkan teroetama ten 
tang kesetiaan anggauta dan ke 
koeatan organisatie. 
Terima kasih pada fihak madjikan 

oleh spr. dioetjapkan atas perhatian 
nja terhadap PKBP dan kemoedian 
rapat ditoetoep pada djam 11,30 de 
ngan selamat. 

—9 — 

Ada oebi ada talas, baik 
boedi salah balas 

Tangal 9 Mei j.l. di Hospitaal   
    

  

  

    
Dalam kesehatan, doea 

belah MATA-lah jang 
mendjadi so'al pertama, 

djadi djika so'al pertama 4 
tadi tidak didjaga dan $ 
diperhatikan benar-benar, $ 
tentoelah kesehatan ang- 
gauta lainnja ta' bergoe- 
na lagi, oleh karena itoe 
oentoek pendjagaan mata 
pergilah pada toko kita 
jang menjediakan tjoe- 
koep dari oeroesan katja 
mata. 
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Soedah terbit 1 

PERLINDOENGAN 

Soedah terbit 7 
BOEKOE 

OEDARA 
(LUCHTBESCHERMING) 

  
Ini boekoe terhias banjak gambar dari 
model2nja segala roepa pekakas perang 
seperti pesawat terbang, mariam anti 
pesawat, enz. dan moeat pengoendjoekan2 
tentang perlindoengan bahaja oedara. 
Langganan2 Bedak Virgin, bisa dapet 
ini boekoe dengen ditoekar sama ETI- 

  

dan tjerita: ,Mata Setan".   
"e———a 3 SD KET BEDAK VIRGIN, jaitoe: 

3 etiket doos B.V.ovaalbesar No. 1: 5 idem boender besar No.2: 
6idem ovaal gepeng No 3, 9 idem boender gepeng No. 4: 18 idem 
boender gepeng ketjil No. 5 dan 25 idem boender gepeng paling ketjil No.6 

Kita masi sedia ,Penghiboer Virgin“ No. 1 (,,Pemboeroe jang 
gaga perkasa)“, No.2 (tjerita ,,Pendekar Prampoean“), No. 3 (tjerita: 
samboengan ,Pendekar Prampoean",) tjerita: ,Setan Penanggalan“ 

Etiket2 kirim per Drukwerk (iranco 2 cts & enveloppe terboeka) 
dimana sekalian terangken pembatja maoe boekoe kalimat apa, pada. 

CHUN LIM & Co., 
Pintoe Besar No.32, Batavia.     

lelaki nama Mertawirana dari doe- 
koeh Petenangan, desa Bantarsari 
onderdistrict Kawoenganten dalam 
keadaan pajah karena terdapat be- 
berapa loeka, bekas dianiaja orang. 
Adapoen doedoeknja perkara, me- 
noeroet penjelidikan lebih djaoeh, 
ada sebagai berikoet: : 

Sesoedah beberapa tahoen, Mer- 
tawirana hidoep roekoen dengan 
bininja, pada boelan Maart j,l. ia 
kedatangan seorang lelaki nama 
Saman asal dari Klampok (Banjoe 
mas). Saman waktoe datang disitoe, 
dengan soesah mentjari pondokan, 
karena tiada seorangpoen jang soe- 
ka terima, ketjoeali Mertawirana. 

Pada permoelaan, Saman tsb.ter 
lihat orang baik-baik, tetapi lama 
kelamaan Saman mempoenjai hati 
serong pada bini Mertawirana, jang 
kira-kira baroe oemoer £6 tahoen 
sedang lakinja soedah oemoer kira- 
kira 45 tahoen. Tetapi Saman tidak 
moedah boeat mentjapai maksoed 
nja, sebab Merta dengan bininja 
selaloe hidoep roekoen. 

Pada sbeatoe hari, kira-kira djam 
8,30 ma'am, jalah pada tg 7 Meijl 
Merta kebetoelan pergi ke roemah 
tetangganja jang berdekatan. Di 
roemah tetangganja, Merta merasa 
hatinja meratap, maka ia laloe 
minta poelang. Dengan hati ber 
debar. ia mengintip roemahnja, 
kalau2 ada pentjoeri jang masoek. 

Tidak antara lama terdengarlah 
soeara bininja begini: ,,Ach dja- 
ngan koerang adjar kamoe Saman, 
kamoe dipiara baik baik sekarang 
mace bikin koerang adjar padakoe". 
Terdengarnja perkataan itoe, Merta 
laloe mengintip kedalam kamarnja 
sendiri, dimana terlihat Saman 8e- 
dangmenggoda pada bininja. Tetapi 
bok Merta jang tegoeh hatinja, 
selaloe menolak maksoed Saman. 
Dengan hati berdebar-debar tetapi 

tetap sabar, Merta panggil Saman 
soepaja keloear dengan kasih nase- 
hat, soepaja djangan berboeat be- 
gitoe. 

Dari sebab Saman merasa ter- 
bongkar resianja, dengan tidak ber 
kata sepatahpoen, itoe waktoe Ia- 
loe meninggalkan roemah Merta de 
ngan membawa perkakasnja jang 
beroepa patjoel, arit dan pisau 
besar. 

Keesokan harinja, tanggal 8 Mei, 
'ketika Merta akan pergi keroemah 
tetangganja lagi, diloear roemah 
bertemoe dengan Saman jg teroes 
menganiaja kepadanja dengan pisau 
sampai Merta mendapat beberapa 
loeka. Ketika Merta berteriak 
mintai tolong laloe Saman mela- 
rikan diri. Merta mendapat Iloeka 
berat. Tangannja jang kiri poetoes 
toelangnja, poenggoengnja terda- 
pat banjak loeka bekas barang ta- 
djam. 

Dari sebab Iloeka2nja itoe,   Tjilatjap soedah kedatanganseorang Merta tidak bisa berdjalan, sehing 

gara 

Penoetoepan pos oedara 
o 

Ke negeri Belanda 

Kemis, 18 Mei ditoetoep pos oe- 
dara ke Palembang, Soematera Te- 
ngah dan Oetara, Borneo, Barat, 
Penang, Hongkong, Djepang, Tiong 
kok, Filipina, Singapoera, Siam, 
India, Ceylon, Afghanistan, Iran, 
Irag, Syria, Toerki, Balkan, Mesir, 
Afrika, Eropah dan Amerika. De- 
ngan pesawat jang dipergoenakan 
nja ini dapat dibawa soerat oen- 
toek penoempang dan anak kapal 
»Marnix« jang tengah berlajar 
pergi. 

Pengambilan seerat soerat aangat. 
hari Raboe poekoel 6.— sore, bus 
bus didjalanan hari Kemis poekoel 
3.— sore dan soerat biasa 'kantoor 
busj poekoel 8.45 sore. 

Ke Australia 

Kemis, 18 Mei berangkat dengan 
Knilm ke Soerabaja, Malang, Tje- 
poe, Makasar (berhoeboengan de- 
ngan Lfa|, Denpasar (Bali dan 
Lombok), dan Australia. .Pengam- 
bilan penghabisan dari soerat2 
aanget. hari Raboe poekoel 6.— so 
re dan soerat biasa (kantoorbus 
hari Kemis poekoel 11.30. pagi. ' 

Ke. Siagapoera. 

Djoem'at, 19 Mei beranykat de- 
ngan pesawat air ,,Empire“ ke Bli- 
njoe (fac dan Singapoera. Dengan 
pesawat ini djoega diangkovyt soerat 
Soerat ke EHropah, Afrika, India, 
Siam dan Mesir. Pengambilan peng 
habisan dari soerat ss€rat aanget. 
poekoel 7.15 pagi dan soerat biasa 
Ikantoorbus) poekoel 7,30 pagi. 

Ke Porneo Timover dan Australia. 

Djoem'at 19 Mei berangkat dengan 
pesawat air Empire dari Knilm ke 
Soerabaja, Bandjarmasin, Balikpa- 
pan, Tarakan, Bima, Koepang dan 
Australia, Pengambilan penghabisan 
dari soerat soerat aanget. poekoel 
145 sore dan soerat biasa (kan- 
toorbus| poekoel 1.55 sore. 

Ke Tiongkok dan Djepang. 

Djoem'at 19 Mei berangkat de- 
ngan kapal ,/Tjisaroea“ ke Banka, 
Djepang, Tiongkok, Filipina, dan 
Amerika Barat. Pengambilan peng- 
habisan dari soerat soerat aanget. 
poekoel 7.30 pagi dan soerat biasa 
Ikantoorbus) poekoel 8 — pagi. 

  

ga pada hari 9 i.b. Merta terpaksa 
masoek Hospitaal dengan diantar 
oleh politie. 

Saman, sampai kabaran ini diboe 
at, beloem tertangkap, tetapi te- 
roes mendjadi boeron. 

mm pewaan   
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