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LINTAH DARAT. 
Pada Volkeraad dimadjoekan doea 

rantjangan ordonaasi : 
1. Gsldechietersordonnantie 1938, 
2. Woekerordonnantie 1938: 
Na manja sadja soedah menerangkan, 

bahwa jang pertama bermaksoed me- 
ngatoer dan membatasi» pekerdjaan 
» Pelepas Oeang “ alias geldschieter dan 
jang kedoea mengatoer dan membatasi 
si , Pelepas-Oeang“ itoe menarik riba, 
rente, 

Bigaimana samboetan kita ? 
Kita poedjikar oesaha pemerintah 

itoe dan kita ikoet harapkan mogai- 
moga berbasil dalam oesahanja itoe. 
Tjoema sadja, sepandjang faham kita, 
dengan moentjoelnja doea ordonansi 
itoe sabadja (jaitoe kalau nanti diteri- 
ma baik oleh Volksraad), ra'jat oe- 
mcem tidak akan terlepas dari tjeng- 
keremau lintah darat. Karena jang di 
koepas oleh doea ordonausi itoe hanja 
bagian koelitnja dan boekan sarang- 
penjakitnja. 

Soepsja lebih terang, marilah kita 
loekiskan sarang penjakit jang menim 
boelkan babaja lintah darat itoe| 

Disatoe pihak didapati si pelepas 
oeang, sedang dilain pihak si pemin- 
djam ocang. Bagaimena djoega sepak 
terdjang si pelepas oeang itoe diatoer 
dan disempitkan (misalnja dengan 
djsalan doea ordonansi tadi), penjakit 
lintah darat itoe akan tetap meradja- 
lela selama f.ktor fiktor jg mendorong 
orang berhoeboengan dengan si pelepas 
oeang itos tidak dikoerangi atsu dile 
njapsan. Faktor faktor mavakah ? 

a, Ra'jat oemoem disini miskin se- 
kah: dengan sendirinja akan tetap 

— mendjadi ,pasar-ramai“ boeat lintah 

Tam 

- 

Da 

- 

Ah 

Senin 

- 

darat, biar didapati ordonansi ini dan 
1toe. 

Dari itoe oesaha pertama ialah me- 
ngangkat ra'jst oemoem 'itoe dari 
doema-kemiskinan ke doenia-kemak - 

moeran, misalnja dengan djalan pene- 
tapan tentang oepah jang sedikit dikit 

nja (wibimwum-loon), pengbaposesan 
padjak-oepah floonbelasting), pengoe- 

rangan padjak tansh : pengloeasan oeu 
toek mendapat pekerdjaan, pemberian 
onderwijs jang sebanjak2uja dsb-nja 

— Perijsjalab,rs'jat jang makmoer akan 
' sanggoep menjwmpan f(spareo|dan de- 

ngan sendirinja tidak moedah mendjadi 

korban liatah darat. Miskin, tjoekoep 
sekedar boest tidak mati. bagaimana 
ra'jat oemoem dapat menjimpan dau 
mendjaoehkan diri dari djebakan lin- 

tah darat? Kita akoei, tidak sedikit 

corang jang mendjadi korban lintah 

darat karena salah sendiri (boros, 

hidoep besar aliasrojaal deb nja |, akau 

tetapi bagian ini banja sebagian ketjil 

Korban jang kebanjakan ialah ra'jat 

oemoem jang hidoep dalam doenia- 
kemiskinan dan kesengsaraan itoe, 
jang tatoe lebih miskin dan sengsara 

ari pawa jang lain, 
b. Ra'jat oemoem haroes mendapat 

kesempatanjang sebaik-baiknja oentoek 
memindjam oecang dengan djalan jang 

ijepat, moedah dan moerah sekali. 
Selama kesewpatan iri tidak ada 

atau belcem menfjoekoepi, biar dida- 
pati doea atau seriboe ordonansi, si 
linteh darat akan tetap meradjalela. 

Roemah gadai menarik rente tidak 

sedikit dan , . . kadang2 baroes me 

noenggce 1/2 hari sebeloem mendapat 

“giliran, ma'loem personeel tidak atau 
koerang mentjoekoepi, 

Volks- Crediet-Bank tidak soepel, 
|. tidak lemes dalam sepak-terdjangnja, 

- demikian djoega dengan Bank-Desa: 

  

Djadi ... ra'jas oemoem terpaksa me 
ngambil djalan jang paling tjepat, 
paling moedah, walaupoen agak ma- 
bal jaitoe lari ke... lintah darat. 
Oleh karena itoe, tjara bekerdja instel- 

. 'lingep pemerintah dan bagian- bagiau: 
“.nja jang bertalian dengan soal ini 
“'harces disesveaikan dengan kemam- 
posan dan kebsetoe :an ra'jat oemoem. 
Djangan seperti sejsrang ini jaitoe : 
Ta'jat oemoem haroes mensesoeaikan 
kemawpoean dan keboetoehannja pada 
jara bekerdja dan sepak terdjang 
instellingen tadi, ta 
- Kesimpoelan ! 

Dosa ordonansi 'itoe bagoes, akan 
tetapi akan lebih bagoes, djika'ia di 
sertai dengan tindakan tindakan -se- 
An ta maksoedkan itos!l Djika 

idak, cesaba demikian itoe akan ter- 

ia-sia atau kepalangstanggoeng | 

: : M. T, 

    

| Tahoen ke 6 No, 144, 2'/2 lembar 

Bahasa Indonesia 
kan penjebaran b 
donesia, Kata pen 

2 

“s,Autara“ melandjoetkan verslag 
nja tentang Kengres Bahasa Indonesia 
seperti berikoet: : 

Bahasa Indonesia dalam badan 
perwakilan. 

Rapat oemoem jang kedoea dilang 

soengkan pada malam Senin djalan 
Selasa, 27 28 Juai 1938, moelai djam 
8.10 dibawah pimpinan toean Soema 
aang. Lebih doeloe pimpinau mem, 
persilahkan t, Soedarjo Tjokrosisworo 
wembatjakan kepoetoesan2 jang di 
peroleh dalam rapat tertoetoep jg doe 
loean, kemoedian dipersilahkan toean 
RP, Sseroso. pengganti toean S oe- 
kardjo Wirjopranoto, jang 

berbalangan datang karena sakit. oen 
toek menegaskan dan mempertahan 

kan praeadvies tentang ,Bibasa Indo 
nesia didalam badan perwakilan.“ 
'8pr moefakat dengan dalil dalil prae 

adviseur Soekardjo Wirjopranoto dan 

mengharapkan soepaja mendapat per 

batian sepenoehnja dari Kongres, Spr 

menjatakan bahwa sekarang ini baha 

sa 'kaoem terpeladjar boekanlah baba 
sa Indonesia akan tetapi bahasa Be 

landa: Sedang maksoed Kongres ialah 

soepaja bahasa Indonsia itoe dipakai 
dalam pergaoslan sehari bari dan di 

manapoen djoega. Maksoed ini soekar 

akan berhasil kalau tidak diperbatikan 
dengan soenggoeb2. Spr ambil perban 

'dingan dengan satoe vakorganisasi jg 

memakai bahasa Belanda dalam rapat2 
oja katanja adalah oentoek memper 
tahankan kedoedoekannja. 1 
“Hal ini depat dinjatakan sebagai 
sosafoe pengaroeh atas pentjarian naf 
kah dan djoega lanfaran pengaroeh 
onderwijs jang diterima disini. Lebih 
djaoeh spr. melihat lagi kedjoeroesin 

lain: djarang lid Volkeraad dan Ge- 

meenteraad jang tidak mengerti bana 
sa Belanda, akan tetapi banjak jang 
tidak bisa memakai dan bisa mengerti 
bahasa Tndonesia dengan baik. Hal 
ini kalau dipeladjari soenggoeh soeng 
goeh memang dapat, hal ini bisa di 
boektikan dengan kedjadian dalam per 

gacelan sebari hari dan djoega dalam 
pergerakan seperti oemparmanja: “al- 
marboem Dr. Soetomo, Dr. Soekiman, 
Mr. Yamin dll. E 

Tapi helnja dalam badan perwaki 
lan menjedihkan kalau ada anggota 

raad jang mempergosnakan bahasa In 

donesia koerang mendapat perindahan 
ia koerang dipaadang orang, boekan 

oleh orang Belanda sadja, akan teta 

pi oleh oreng Indonesia sendiri jang 

belagak tidak mengerti bahasa Indone 
sia. Kemoengkinan mengetahoei baha 

sa Indonesia itoe, praktiseb dan tech 

uitch memang bisa, oempamanja : Re 

gentschapsraad, Disana orang jg boe 

kan bangsa Indonesia terpaksa men 
dengarkan oeraian anggota Indonesia 
dalam babasa Indon:sia. 

Kepoetoesan2 dari Regentrcbapsra- 
den tertoelis dalam bahasa Indonesia. 

Oleh karena itoe perhatian haroes di 
toedjoekan kepada badan-badan per 
wakilaa itoe. Di Volksraad nationale 
frectie akan mosiai msmakai bibasa, In 
#donesia dalam Pemandangan Osmoem 
sebagai penghargaan atas Kongres Ba 
hasa Indonesia ini. Teutoe akan tim 
boel reaksi, akan tetapi kalau leden 
Indonesia jang 31 banjakuja itoe me 
ogicbtiarkan bersama sama hal itoe Ia 
ma kelamaan akan mendjadi kebiasa 
an. Akibatnja: moerah dan alhasil ke 
oentoengan bagi kita semoeanja. Mak 
soedpoen akan tertjspai, 

Praeadvies toean M. Tabrani 

Kemoedian dipersilahkan toean M- 
Tabrani oentoek menegaskan prae 
adviesnja tentang oesaha , Mentjepat 
kan penjebaran bahasa Indonesia”, 

dengan lebih doeloe menerangkan per 
hoeboengan bahasa Belanda dengan 
bahasa Indonesia. Alasan t. Soeroso   jang mengatakan moerah, menoeroet 

Kongres Bahasa Indonesia 
di Soerakarta | 

Rapat oemoem jang kedoea 
  

dalam badan perwakilan. Mentjepat- 
ahasa Indonesia. Instituut Bahssa In- 
ghargaan dari toean Adi Negoro. 

spr. seharoesaja mahal, sebab sema 
ngat jang makin lama makin berko 
bar berakibat bahasa Indonesia makin 
terpakai. Djalau mewoedjoedkan bang 
sa adalah lebih doeloe mewoedjoedkan 
bahasanja. 

Kedoedoekan bahasa Belanda tidak 
haroes dilalaikan, akan tetapi begitoe 
poen, kata apr, kita haroes mengan- 
djoerkan soepaja kedoedoekan bahasa 
Indonesia diakoei oleh Pemerintah, 
sambil 'spr, menjeboetkan beberapa 
tjontoh didalam hal do-nia kesehatan, 
doenia perdagangan dan sebagainja 
jang senantiasa bertalian dengan anak 
negeri, pada waktoe itoelah bahasa 
Indonesia hsroes diakoei sepenoeh 
psnoehnja. . . 

Bpr selaadjoetnja meneraugkan pe 
ngalamannja didalam Regentschaps- 
raad dan Proviuciale Raad. Ketika 
dalara Provinciale Raai spr hendak 
memoelai aksi oertoek menggoenakan 
bahasa Indonesia, oleh voorzit:er Raad, 
ia diminta djangan meneroeskan itoe, 
jung terpaksa baroes ditoeroet, sehing 
ga aksi itos gagal, 

Sikap kita terbadap doenia loear, 
mempertahankan bahasa Indonesia itoe 
haroes djoega ditoedjoekan, malah lebib 
keras terhadap doenia dalam, jaitoe 
kalangan bangsa Iudonesia sendiri. 

S8pr ambil percempamaan dengan 

kah dengan isterinja, bahasa jg dipa 
kai dalam oepatjara ialah bahasa In 
donesia. Didalam segala lapangan ha 
roes dioesabakan pertjakapan bahasa 
Indonesia, dan haroes poela ada badan 
penerbitan boekoe2 bahasa Indonesia. 
bosat keperloean ini haroes poela ada 
satoe pertjitakan pasional jg pekerdja 
annja mengembangkan bahasa Indo- 
nesia itoe dengan djalan penerbitan 
boekoe boekoe. 

Soal ,Instittut Bahasa Indonesia": 

Pimpinan selandjoetaja mempersi 
lahkan tocan Sainoesi Pane oentoek 
menerangkan soal ,fustituut Bahasa 
Indonesia“. Bpr moelai dengan mene 
rangkan, bahwa definisi jg dikatakan 

"bahasa Indonesia” soedah diberikan 
loleh Kongres. Orang Beland: soedah 
'banjak menjelidiki bahasanja-dialeci 
'nja,boekan oentoek permainan, melain 
'kan mendjadi soeatoe bagian keboeda 
jaan. Soal2 jang dimadjoekan dalam 
'kongres ini masih akan diselidiki lagi, 

dan djanganlah orang mengira bahwa 
bahasa Indonesia itoe soedah tersiar 
dalam kalangan ra'jat, masih beloew 
tjoekoep dengan mengemoekakan da 

hl2 sadja, Spr lantas ambil peringa 
tan kata Krisjua dan Ardjvena: Apa 
jg soedah terdjadi dan apa poela jang 
akan datang ? $ 

Poesat segala sosl2 jang soedah di 
madjoekau kemoeeka kongres ini, ha- 
roes dikerdjakan oleh satoe badan, ka 
rana itoe perloe didirikan satoe Insti 
tuat Bahasa Indonesia jang akan me- 

ajelidiki bahasa Indonesia seloeas loe 

asnja. 
| Dan djoega oentoek menjelidiki se- 
djarah bahasa? Austronesia, bahasa 
'Melajoe dan babasa2 daerah jg lain, 
'haroes djoega diselidiki perasaan Dj: 
wa, perasaan Soenda dau laiu2. Di- 

samping itoe Iastituut Bahasa Indone 
sia haroes mengoesahakan pendidikan 
ventoek goeroe2, karena hasil2 seko- 

lah tempat pengadjaran Bropah tiada 
menjenangkan. 

Abli Ecopah merasa bahwa bahasa 
Indonesia itos tidak moengkin djad: 
bahasa persatoean, karena itoe bahasa 
Indonesia baroelah sempoerna kalau 
diatoer oleh orang Indonesia sendiri. 

Karena itoe sekolah pendidikan oen 
toek goeroe goeroe mesti diadakan. 
Bihasa Djawa melihat bentoeknja ada 
lah bahasa jang moedah, sehingga per 

|ioe memperbandingkan baliasu2 dne 
rah #atoe dengan lainnja, soepaja kita 
dapat mengetahoei peda bahasa In   

“ 

dirinja ssalii,- tatkala haroes mevi-| 

  

donesia, oempamanja dibandingkan B: 
basa Djawa Lama dengan Bahasa Dja 
wa Baroe. 

Masjarakat kita pada waktoe seka 
rang beloem sanggoep melakoekan 
dasar dasar itoe, karena itoe tjoewa 
tempat pendidikan goeroe goeroe. Soal 
Instituut Bshasa Indonesia spr harap 
kan mendjadi sesoeatoe hasil jg con 
creet (njata) dari Kongres Babasa In 
donesia jg pertama ini. 

Oetjapan penghargaan Kepada Prof 
Hoeszin Djajadiningret dan 

Dr Poerbatjareka 

Pimpinan “kemoedian  menjata- 
kan, bahwa tidak akan memberi ke- 

sempatan kepada jang hadir oen- 
toek berbitjara, karena waktoe jang 
sempit,  ketjoeali kepada se- 
orang jg dirasa haroes diberikan ke 
sempatan oentoek memenoehi keingi 
nan jg terloeang, jaitos t. Adi.Negoro 
jg berbitjara atas nama persoon, atas 
aama penjinta bahasa Indonesia, atas 
Dama semoga prasadviseurs, atas nama 
publiek dan achirnja atas nama Perdi 
jg melahirkan perasaannja dan peng 
hargaanpja kepada semoea jg memban 
toe terdjadinja Kongres ini,teristimewa 
kepada doea orang Indonesia, seperti 
Prof. Dr, Hoesein Djajadiningrat, ke 
tosa kehormatan dan Dr. Poerbatjaraka 
Ketoea Komite Kongres jg begitoe ber 
oesaha mendjadikan Kongres Bahasa 
Indonesa jg pertama ini, 

Dengan mengoetjapkan pantoen : 
Kalau ada soemoer diladang, 
Mari kita bertanam padi, 
Kalau ada oemoer pandjang, 
Mari kita bercongres lagi, 

spr. andjoerkan soepaja diadakan lagi 
Cungres selandjoetpja (applaus). 

Oetjapan penghargaan ini, kata spr 
dilabirksn. adalah, karena di Medan 
ada beberapa pertanjaan jang menga 
takan: Siapakah jang pantas djadi pe 
mimpin dari Kongres Bahasa Indone 
“ia ini. Seolah-olah dengan pertoen 
djoek Toehan maka pimpinan itoe di 
pegang oleh toean dr. Poerbatjaraka 
“Perloe diteraogkan lagi kata e@pr, 

bahwa congres ini boekanlah tempat 
mengelosarkan agitasi agitasi, akan 
tetapi c»ngres ini adalah congres jang 
wetenschappelyk, tempat membitjara 
kan soal jang bertalian dengan psy- 
chologie, sociologie, dan lain lain se 
bagainja. Karena itoe Rschmat jang 
diberikan oleh Toeban kepada kita 
waktoe 'ini adalab rachmat sebesar be 

sarnja rechmat, Mentjiptakan sesoeatoe 
pekerdjaan haroeslah mempertjajai te 
Naga dan oesaha sendiri, selamat be 
kerdja dan bahagialah oentoek bangsa 
Indonesia ! (applaus). 

Toean Saronto sebagai pendoe 
doek Solo ingin poela mengemoeka 
kan kegirangannja berhoeboeng de- 
jngan kongres ini, Spr njatakan, bah 
wa perbosatan ini boekan lagi per 
boeatan manoesia sadja, akan tetapi 

Toehan soedah serta dengan kita. 

kita dalam oesaha kita ini, selain dari 

pada kita sendiri (applaus). Tocan A. 
R. Baswedan karena tidak ada tempo 
berbitjara meminta toelisannja (oetja 

Boekan orang lain jg bisa menolong| & 

pan) pendek dioetjapkan oleh pimpi 
van jg berboenji: 
sIalam perdjalansn kami (t, AR. Bas 
wedan) poslang ke Djakarta, besok 
sengadja kami (sebagai wakil PB 
PAI.) akan mengadakan cau- 
serie ditiap tiap tjabang PAI, Se 
marang, Tegal, Oheribon dau Djakar 
tananti, oentoek menjiarkan La 
sil dan semangat congres ini, 80e 
paja peranakan Arab lebih soeng 
goeh2 memahamkan bahasa In 
donesia“,(applaus hadirin). 

Dr Poerbutjara kemoedian tampil, 
dan menerangkan, bahwa Konges ini 
terdjadi adalah pemberian Allah, se- 
perti doerian roentoeh, moedah diboeka 
dan enak dimakan, Kata penghargaan 
kepada Prof Dr Hoesein Djsjadiningrat 
jang dioetjapkan t Djamaloedin nanti 
akan disampaikan oleh spr. Soal Ba 
hasa Indonesia ini kata spr selandjoet 
nja boekanlah perkara seseorang, me 
lainkan adalah perkara kita semoga, 
biarpoen kita akan bekerdja 300 th 
lagi, tidak oesah djemoe, kita haroes 
beroesaba sampai depat apa jang kita 
tjita-tjitakan, Kongres tidak bisa mati, 
karena itoe kita berdjalan teroes sam 
pai tertjapai jang kita maksoedkan 
(appi2us hadirin). : 

Karena rapat terboeka jang kedosa 
ini hendak ditoetoep maka pimpinan 
menjerahkan paloe kepada ketoea 
nerimaan Kongres oentoek menoe: 
nja, dengan kata penoetoep : K3 

Dalamsedjarah pergerakan Indonesis 
baroelah ini kali epr. mengalami per 

toe kongres, dalam tempo 7 hari ea 
dja sokongan datang membandjir, te 
legram poeloehan banjaknja, perbim 
poenan jang mengirimken wakilnja 
126 boeah, pers 21 boeah, tidak lain 

kan kepada semoea golongan jang te 

terdjadinja congres ini, 
Ini memboektikan bahwa ketjer-- 

dasan pikiran, tidak mati, pikiran 
madjoe bahasapoen madise. Terboekti 

an bertambah, tidak semoea menger 
ti, tapi semoea maoe mengarti. Rasa 
Persatbean terasa makin mendalam, 
dari segala lapisan, tingkatan dan 

  

#semalam setelah merasa akan 
@dapot influenza atou griepj maka de- 
gingan lekas di makannja satoe pil 
aikina... esok harinja.... kembali koe- 
Alat dan segar poela, 

MV BANGOENGE CHE KINI NEFABRIEK   
  

Simpanlah pada: 

Hoofdkantoor: Merdikaweg 13, 

mandangan“ Senen 107, t 
Bandoeng atawa Kantoor A 
West 17, tel,.2812, 

“     

N.V. ,,Algemeene Centrale Banks 
tel. 2558 Bandoeng, 

elf, 1810 WL., Hoofdkantoor di' 
Ig. Centrale Bank, Koningspler 

  

oeijapan terima kasih jang disampai 

lagi keinginan mentjari pengetahos 

  

NB 
Ap 

hatian jang begitoe besar atas sesoea 

lah membantoe dan mengoesahakan | 

  
Mintalah keterangan dan tarief2nja pada administratie ,,Pe- P.



   
       

    
  

  

   

      

    

    

Soedah dapat ditentoekan PGB akan 

mengirim oetoesan kenegeri Belanda 

oentosk membela nasib anggautanja, 

boekan sadja jg berhoeboengan dengan 

soal gadji, tetapi Ijoega jg berhoeboe 

2g dengan kedoedockan kaoem Rs 

2. mam AP ceea 5 

  

     

   

   

   

  

   
   
   
   

     

      

   

     
     

  

    

      

aerah Meester akan mengadakan 

::  Kiercomite sendin? : 

Kita Kapat dengar. bahwa di Me 
Cornelis orang lagi asjik oentoek me 

gadakan kiescomite sendiri oentoek 

1 D 

  

mendapatkan wakil jg aseli dari bekas 

-Gemeente Mr. Cornelis. Bangsa Dja 

'wa, Soenda dan Betawi? Siapa candi 

“dantoja kita beloem menygetahoei. 

dan anak jang ditoedoeh 

memboenoeh 

itoe pemboenoeban di on- 

“derdistrict Kebon Djeroek Kebajoeran 

jg djadi korban nama Moebamad, jg 

' ditoedoeh djadi pemboenoehnja nama 

| Sairin dan Saiman (bapa dan anak), 

waktoe Sairin sedang 

- mersjakan aa kawin seorang anaknja 

“ ma Napis. 
Pa edisog MO. —talah dilakoe- 

| kan pemeriksaan jg teracbir, setelah 

3 periksa beberapa saksi jg keterangan 

nja tidak beda sebagai saksi jg aahoe 

“Itoe bapa 

— Tentang 

Pe Sairii dihoekoem 5 ta Tak dakwa mer terda Saiman di bebaskan, "hoen  anakoja 

9 
“ 

Mentjseri timab 

  

terdjadi 

pentjoerinja katanja hi 

im ditahan oleb politie 

— hentikan poen beloem djoega. 

| Jang djadi pentjoerinja katanja 8€ 

orang Belanda jang meudjabat portier 

| disitoe. Waktoe portier itoe sedang 

— menjjoeal timah itoe kepada toekang 

“ “ah besi besi toea seorang Tionghoa, 

seorang waker Indonesier telah 

'ygoki dan diadoekan pada chefoja 

5g lebih atas. 

- Ketika itoetelah diperiksa oleh chef 

OT nja, entab sebab apa portier itoe masih 

| senang senang dalam djabatannja djoe 

ga, demikian orang wartakan. (Rep). 

mena GP 

  

   
2 Pendapaten Pasar Malam 

Mskin bertambah sadja 

( Menoeroet Berita jg kita terima dari 

/“dihak comite, pendapatan P, Malam 

| Amal, di Mr Cornelis tadi malam dari 

'kaartjis sadja ada f 298 da» dari ton- 

| tonan f 70—-, (djoemlah f 388),--, 
— Kabarnja, karijis hebis terdjoeal. Kite 

sertjaja malam ini lebih hebat lagi. 

   
   
   

s 

segala golongan berhimpoen disini. 

kemaocan nampak njata berbitjara 

dalam bahasa Indonesia, Spr ber 

'hsrap kemaoean ini mengandoeng 

“perasaan! kalau tak dapat berbi 

ra Indonesia merasa maloe, djangan 

#joema sekarang akan tetapi djoega 

'disemoca kalangan, didalam badan 

perwakilan, tidak disitoe sadja, akan 

' tetapi dipergoeroean cemoem, diroe- 

- 'mah, menoelie sosrat dsbnja Mr. Muh 

“Yamin tadi berkata bahwa bahasa 

" Indonesia itos haroes dipertahankan 

“idan moesti dipagari didjaga seperti 

——“ mendjaga harta benda, keloearga dan 

“ sebagainja, njata kepada Kongres bah 

wa bahasa itoe boekan sadja seperti 

cement boeat persatoean bangsa akan 

tetapi poen mendjadi djiwa kita, 

   

      

      

    

        

   

  

   

    
   

  

         

  

Spr harapkan soepaja initiatief ini 

tambah membangkitkan keinsjafin dan 

mempertegoeh kejikinan bahwa ksleu 

Kita tjinta voesa dan bangsa berdasar 

tjaja kepada diri sendiri dan pera 

an soekm. berkorban, mesti dapat 

entjiptakan aps2 bsgi kemoelisan 

dan kesedjahteraan masjarakat dan 

doenia. Dengan perkataan : , Msedah2 
(an Toehan melimpabkan iwan dan ke 

“ koeatan egar dapat langsoeng Kongres 

'#eteroesnja tiada berhentinja, sebeloem 

“asa Tudoresia mendapat pengakoe 

“hingga kelau oravg tidak berbitja 
“hasa Indonesia akan merasa ma 

t. 8. Tjokrosisworo menoetoep 
“an. . 

| Mentjoba me 

2 loe, echirnja setelah diadakan raadka-j: 

entjoerian timah di Tg Priok kedja 

dian demikian hampir tisp2 bari, Be 

berpa bari j1. penijoerian demikian 

di winkel Baggerwez:2, dan 

ini pentjoerian boekan ketjil Idjoem 

- lahnja. 3 Sa E3 

. Kedjadian ini mendjadi bocah toe 

sana Ie Ne ekerdjaan itoe, sebab 

Pe H ng1s kini be 
malah diber 

“loentoek kaoam Iboe. 
Ketoprak dengan lelakonnja , Baron 

Sekeber“ dan banjak lagi tontonan la 

   larikan diri dari pendja 
. gaan politie. Pal 

| Kemarin malam seorang tangkapan 
Ijang sedang dalam pendjagaan politie 
taentioba lari. Orang tangkapan itoe 

#Idiba'ra dari Soemedang ke Hoofibu 
reau politie disini,dan hendak dikirim 
teroes ke Tangerang. Tiba di station 
Batavia menanti kereta api berangkat 
orang tangkapan itoe soedah bisa lari 
dengan tidak diketahoei. Soekeer djoe 
ga konon wartanja kemaren pemboe 
ron itoe dapat di tangkap lagi. (Rep.) 

—( —.. 

Congres gending Pangkoer- Lombo. 

Nanti pada hari Rebo dan Kemis 
malam, tanggal 6/7 dan tanggal 7/3 
Juli 1938 ketjoeali tontonan dan ke 
ramaian biasa, poeo didalam Pasar 
Malam Derma boeat PPKI dan Poli- 
kliniek Djatinegara jang sedang diada 
kan di Meester Cornelis, djoega skan 

wajang orang. 

pertama seboeah gambang, 
gender dan ketiga taboeh gender da 
gambang, 

Perkoempoelan2 kunst Djawa jan 

berhoeboengan dengan comite, p/atoea 

dan tiap2 perkoempoelan dikenaka 
inleggeld f 2,50. 

kenankan ikoet, 
— 0 — 

Programma Pasar Malam di Kebo 
Pala, Mr. Cornelis 

goe, 2/3 Juli '38. 
Gamelan SOENDA. 

-kan lelakon , Anak jang doerhaka.“ 
Ketoprak dengan lelakon ,BABA 

MALANG, 
Bavjak lagi tontonan lain, 

nen, 3-4Juli '38, 
Gamelan Soenda. 
Worgstelen. 

ker. : 

Bidjaksana“.  Mengandoeng 

iv, Pa Ia 

“ Mati tersebab dipoekoelkah? 
Satoe kedjadian jan 

Corr. kita ,M. St.“ mengabarkan. 

Pada tgl 26 Juni “38, koerang lebi 

soelit, sehingga mendjadi matinja se 
rang perempoean bangsa Tionghoa n 

soeaminja. 
. 

lab sebagai berikoet : 
Seorang bangsa ,Tionghoa nam 

bini tadi dipoekoelnja sampai baba 
beloer, Sedangkan binivja itoe, iala 
lagi bamil doea boelan lamanja. 

halnja kepada Wijxmeester Tiongho 

moedian Tjan Uen Wje stoe tela 

bersama dengan bininjs, kalau ta 
salah pada tgl 23 Juni '38. 

tidak kenal kepada itoe 

dah kesitoe, 

heid telah moersijoel keroemah toea 

tahoekan, bahasa atas maninggalnj 

toea dari Tjan Oen Wie tsb nam 
og Teng Nio, 

koel oleh lakinja. “   

diadakan concours gending Djawa, ja 
itoe , Pangkoer- Lombo“, didalam stand | jaitoe didjoeroesan peroet iboenja, jg 

Prijs prijs jg akan dihadiabkan ialah: 
kedoea 

hendak ikoet dalam concours ini bisa 

Soemardjo, Hotel Solo Mr. Correlis, 

Jogo-jogo jang beroep tidak diper 

Hari Saptoe malam Ming- 

KRONTJONG CONCOURS (Zang), 
akan merebnet Beker dan Prijs oeang. 
DARDANELL OPERA, main sela- 

ma Pasar Malam, Akan pertoendjoek 

Hari Minggoe malam Se- 

Kampioen Bandoeng 
(jang kemaren merobohkan KAZAN) 
akan mengadoe peroentoengannja me 
lawan Kampioen Java dan satoe Be 

Dardanell Opera akan mempertoen 
djoekkan lelakon ,Satoe Isteri Jang 

teladan 

patoet diperhatikan! 

djam 5 sore, di Kp Djadi Bat,-0, te 

lah terdjadi satoe perkara jang agak 

ma Tan Tjin Nio, oemoer kl. 39 
tahoen, didoega tersebab dipoekoel oleh 

Doedoeknja itoe perkara, menosroet 
bagaimana jg telah kitz peroleh, ada 

Tjan Oen Wie oemoer kl, 40 th. 
pekerdjaannja sebagai toekang dagang 
bosboar babi, jang tadinja tinggal be 
roemah di Kp Bali Tn, Abang Bat C. 

Kira kira )5 hari jtl, ia telah riboet 
moeloet dengan bininja, sehingga si 

- Sesoedahnja ia riboet itoe, maka bini ditahan dan ada diloear kamar gelap. 

dari Tjan Oen Wie jg bernama Tan 
Tjin Nio tsb, telah pergi mengadoekan 

di Ta Abang, akan tetapiatas perivvah | 
dari. Wijkm, itoe, ia disoeroeh dzmaij 
sadja kembali dengan socamipjx, Itoef 
nasebat ia toeroet dengan baik. Ke- 

pindah tempat, jaitoe ke Kp. Djati 

Baroe sedja ia tinggal disitoe, maka 
bininja tadi, telab melahirkan anak jg 
baroe diboentisgkan doea boelan (ke 
goegoeran Bstawi bilang).jaitoe dalam 
keadaan pajah. Maka pada tgl 26 Juni 
38 kl djam 5 sore, bini dari Tjan Oen: 
Wie teb, teroes meninggal doenia poela, 

Atas kematian bininja itoe, "waka ia 
dengan segera merapportkan kepada 
t Wijkmeester Djati. jaitoe yjada tg 27 
Jua '38. Wijkm Djati tsb tentoe sadja 
tertjengang dan bingoeng, karena ia 

"Tjan Oen Wie, 
dan tidak merapportkym waktoe pin- 

Kira kira djam 10 pagi, maka dengan 
sekonjong konjong,, dokter dari, Gezond 

Wijkm. Djsti itoe, dengan memberi 

pr Tan Tjin Nio itoe, menoeroet 
pengadoean orang toeanja atau mer 

ialah tersebab dipos 

    

| Setelah t, Wijsm. Djati menerima 
itoe warta, tentoe sadja belisu dengan 
segera mewberi tahoekan kepada t. 
mantri politie Bivak Paslmerah. 

Dengan seketika itoe djoega, maka 
t. Wijkm. Djati bersaraa dengan man 
bri politie teb,teroes pergi kesitoe boe 
at melakoekan pemeriksaan. Maka ter 
njatalah dibelakang (poenggoeng) Tan 
Tjin Nio jang menemoei adjalnja itoe, 
semoeanja adalah pada biroe. 

Kemoedian oleh politie, dilakoekan 
pertanjaan kepada Tjan Osn Wie, apa 
kah sebabuja maka dibelakang bini 

nja itoe terdapat tanda tanda biroe ? 
Djawabnja, ialah tadimalam ia babis 
dikerik, boeat menghilangkan angin. 

Tetapi semoga djawabannja itoe, ada 
lah barang moestahil belaka. Akan 
tetapi apa nasib, karena anaknja jg ba 

roe beroemoer 11 th, telah menerang 

kan dengan djel-s sekali, bahwa iboe 
oja itoe, betoel dipoekoel oleh bapanja, 

ia lihat dengan njata adalah tiga kali. 
Dengan seketika itoe djoega, maka 

mait Tan Tjin Nio itoe, teroes diang 

koet ke CBZ. oentoek dilakoekan pe- 

ineriksaan lebih landjoet, dengan di 

antar oleh t. Wijkm. Djati dan Man 
tri politie t R. Adiwikarta, sedangkan | 

Tjan Oen Wie, adalah didalam penga 

wasan politie, dan tidak diizinkan boe 

at pergi kemana mana. 
Itoe mait, sampai ini hari tgl. 28 

Juni 1938, masih berada di CBZ Ba- 
gaimana kesoadahannja itoe perkara, 
kita beloem bisa wartakan. 

— 0 — 

Penangkapan orang orang PNI 
Djakarta 

Penjelidikan dan penga 
matan amatteliti. 

Sebagai telah dikabarkan, Bambang 
Sindhos seorang PNI 'er telah ditang 
kap polisi di Kepoeh, Boengoer tgl 

15 Juni bersama toean Wasdji, pada 
djam 4 pagi dan diangkoet doeloe ke 
seksi polisi Kepoeh. Sesoedah itoe 
djam setengah 5 t.B. Sindhos diang 
koet doslosan ke hoofdbureau dengan 
moebil. Dan t. Wasdji dibawa kem 
bali keroemehnja di Kepoeh. Disini 
laloe diadakan penjelidikan dengan te 
liti amat, hingga dipagar2 halaman 
dan dapoer dapver diperiksa2 oentoek 
mentjari hal2 jg perloe. Banjak boe 
koe2 dan madjallah sebagai Kedau- 
latan Ra'jat dan Ilmoe Masjarakat 
dan sosrat2 diambil kehoofdbureau 
di Gambir, 

Sesoedah itoe laloe diinapkan 4. W. 
itos diseksi polisi Pasar Baroe dengan 
memakai tjelana pendek sadja dan ba 
djoe kaoes. : 

"| Hari Sabtos- dipanggil kembali ke 

Gambir oentoek ditanja beberapa hal 
dan dikembalikan lagi ke Pasar Baroe. 
Dalam pada itoe t. BS, dibawa ke 

S'baia. Sampai hari Rebetgl. 20 Juni 
t.W ditahan dan bari 'itos boleh me 
ninggalkan seksi P B. dan ditahan di 

loear, dengan pendjagaan jang teliti. 

ol Dalam pada itoe roemah t. Wasdji 

almasih diperiksa legi oentoek mentjari 
barang jg perloe, jaitoe pada bari Ke 
misnja, 

Dan selain dari pada itoe pada tgl 

23, 24 dan 25 Juni dipanggil kem 
bali ke Gawbir. Dan pada hari Kemis 

jl. ia dipanggil penghabisan dan pro 

alces verbaal soedati selesai. Tetapi boe 
koe2 masih beloem kembali dan ia 
boen dibawah pevilikan polisi, dan 

haroes memberi tahoekan kemana ia 

hendak. pergi. 
Lain dari pada toean Wasdji, poen 

tocan-totan A Winenta, kommissaris 
dan JXarval, ketoea PNI Djakarta, di 
panggil poela oentoek keterangan le 

bih Tandjoet. Tetapi semoeanja tidak 

n 

g 

n 

n 

D 

g 

h 

k 
h 

Lana aa Tag 0) sea 

' Cowmissie tjatjah djiwa 1940. 

Pemandangan daripem 

bitjaraan jbl. 
' Pada tanggal 30 Juni ji. Commissie 

tjatjah djiwa 1940 berkoempoel lagi 

oentoek ketiga kalinja- Dalam perte 

'mosan itoe @otaranja dip etoeskan 

'oentoek mengadakan pertjoba'an per 

hitoengan tjatjah djiws agar soepaja 

|orang bisa menjelidiki, apakah per 

ianja'an jang disoesoen oleh Com 

'missie akan berbatsil baik jg diharap 

kan. 

Selain pertanja'an jg demographi:ch 

dalam arti terbatas, djsega teroetama 

iperbentikan tenteng psrtanja'an pe 

kerdja'an dan peroesaha'an. Iui goena 

gegevens jg perloe oentoek Wwelvaarts 

politiek dari Pemerintah. 

Tentang ressorten dimana pertjobaan 

ini akan dilakoekansedapat, njadengan 

segera akan dan adakan peroendi 

ngan gouverneurs dipara pembesai? ne 

geri dimasing: terapat jg bersangkoetan 

dengan maksoed itce. Telah dipikirkan 

oentoek roengadakan pertjoba'an 'itoe 

disosatoe ond. di Oheribon dan salah 

# |satoe poesat peroosahaan dilain bagian 

dipoelau Djawa. 
Maksoerdnja commissie oentoek me 

» krantjang lijst pertanjaan ditoedjoekan 

semoengkin dapat kepada jang amat 

B, 

h 

k 

r 
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N.LA.T.W.U. 

Landstaal: Javaans en Maleis 

c. 3e ' Ardjoenaschool 

4e Ardjoenaschool 
Laan Kadiman No. 8 

Landstaal: Javaans en Maleis 
e. 5e Ardjoenaschool 

f. Ardjoena Muloschoo!l 

Alle Niatwuscholen verzekeren 
Aanmeldingan van nieuwe 
Juni bij de Hoofden van 7.30   

(Gouvernements Besluit van 27 November 1926 No. 9.) 

a. le Ardjoenaschool 
Tjidengweg Oost 15 Batavia-Centrum 

b. 2e Ardjoenaschool 
Baloewelweg Meester-Cornelis 

Salemba No. 33 Batavia-Centrum 

Petodjo Lir Gang III Batavia-Centrum 

Batoetoelisweg No, 57 Batavia-Centrum 

leerlingen 

— SCHOLEN 

U van kindertoelage. 
gedurende de maand   u—lu. 

  

Geldschietersordonnantie dan 
Woekerordonnantie 

Bagi mendjelaskan berita tentang di 
mw.asoekkannja bagai ordenansi baharoe 

tentang pelepasan oeang dan tentang 

tjara memberantas riba jang meliwati 

batas, maka dibawah ivi perloe poela 
agaknja djika kita oeraikan keterangan 

jig berkenaan dengan itoe kadar me 

nosrost oeraian dalam Memorie van 

Toel:chting. 

Woeker terang kedjahatan besar 

Pemberantasan woeker, jung senan 

tiasa ditjap dengan nama kedjahatan 

besar, tetap selaloe mendjadi pokok 

perhatian oemoem. Beberapa tahoen 

jang liwat, tidak heran bahwa tentang 

hal ini dilahirkan orang soeara-soeara 

Dewan Rajat, jang semoeanja minta 

diadakan batas jang koekoeh bagi 

pekerdjaan pemakan riba seperti ter 

djadi di negeri ini. 
Inilah poela sebab sebabnja. bahwa 

dengan Beslit tertanggal 28 Decem 

ber 1929 telah dibentoek sebosah ba 

dan komisi bagi pemerangi woeker. 

Pekerdjaan Komisi ini ini ialah : 

mempeladjari soal pemerangan woe 

ker, menjelidikinja dan melihat oen 

dang oendavg hoekoeman betapakah 

jang dapat dilahirkan serta tindakan 

apakah jang haroes dilangkahkan oleh 

pihak kekoeasaan, dengan djalan me 

masoekkan uesoel oesoel jang dianggap 

perloe kepada Pemerintah. 
Kira kira dalam boelan November 

1936 Komisi ini soedah selesai dengan 

bebannja jang sangat loeas itoe, dan 
oleh karena itse dengan Besluit 27 

November itoe djoega, Komisi teseboet 

soedah poela diboebarkan. 
Versaisg Komisi soedah disiarkan. 

Poen tiap tiap anggota Dewan Ra'jat 

masing masing menerima seboeah, 

Dari sitos ternjata, bahwa sangat 

baiklah pekerdjaan jang telah dilakoe 

kan oleh Komisi itoe. 

Tindskan2 jang divesoelkan 

Sebagai. tindakan jang sah menoe 

roet hoekoem, jg dianggap baik oleh 

Komisi bagi mengendalikan kedjaha 

tan riba itos, ia (Komisi) telah me 

njoesoen doea. boeah ranijangan diser 

tai keterangan dan penerangan. 

- Kedoea oesoel ini ialah seperti jang 

terseboet diatas, ja'ni: soeatoe atoeran 

Tindakan bagi menentang 
woeker 

Doea' ordonansi baharoe pada Dewan Ra'jat 
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tentang peroesahaan pelepas oeang, 
demikian poela soeatee atoeran jang 
mengandoeng sjarat masjroet, termak- 
toeb dalam Baslit Baginda tertanggal 
17 Juni 1916. 

Nampsik bahwa kedoea2 tindakan 
jang dioesoelkan itoe djika diperaktek 
kan bisa membawa penjelesaian dalam 
masalah jg dalam roendingan itoe, jg 
soedah poela mendapat persetoedjoean 
pehak Pemerintah. Oleh karena itoe 
maka oesoel2 itoe semoeanja dimoeat 
didalam ordonansi-rantjangan jg dima 
soekkan itoe, 

Negeri Belanda didjedikan 
tjontoh 

Barkenaan dengan pelepasan oeang, 
adalah Gdimaksoedkan pelepas oeang 

jang beroep. 

Rantjangan itos dalam dasarnja ada 
lah bersamaan dengan Geldschieters- 
wet dinegeri Belanda, hanja bedanja 
letak dalam oekoeran ataupoen -dasar 
percentacenja jang dipoengoet. 

Adapoen pokok cendang oendang 
jang berlakoe dinegeri Belanda itoe, 

ialah bahwa bagi tiap tiep orang jang 

hendak mendirikan peroesahaan perle 
pasan oeang haroes terlebih dahoeloe 
diminta perkenan (vergunuing), Dan 
vergunning itoe tidak bisa diberikan ke 

pada orang jang memakai kesempatan 
itoe dengan djalan jang djahat, atau 

vergunning itoe djika soedah diberi te 

tapi ternjata koerang baik tjara mem 

pergoenakannja, bisa ditjaboet kemba 
li cewaktoe waktoe, . 

Djadi antjaman kehilangan vergun- 

ning tentoenja bisa tepat bisa mendjadi 

alat soepaja kaoem pelepas oeang tidak 

menjia2kan kesempatan jg diberikan 

kepadanja. 

Kekoeasaan hakim 5 

Selain daripada itoe oleh karena ke 

oentoengan kacem pelepas oeang djika 

ditimbang dengan keoeutoengan jang : 

memindjam djaoeh tidak bersepadanan 

bahkan atjapkali meliwati batas, maka 
dioesoelkan soepaja kepada Hekim di 

beri kekoeasaan oentoek mrdimb 

sepadan atau tidaknja, dan menimbang 

meliwati batas atau tidaknja, 

  

an keoeangan dalam kas Negeri jaug 

tidak begitoe baik. 
Oleh karena: itoe perloe sekali meng 

hilangkan pertanjaan2 jang osntoek 

pergaoelan hidoep dapat djoega ada 

baiknja, akan tetapi tidak begitoe 

penting. 
Tanggal oentoek mengadakan mo- 

ment-telling telah ditetapkan nanti 

tanggal 16 Augustus 1940. (Aneta). 
cg car 

Toean Besar Goeberncer- 

Pjenderal 

Akan menoedjoe k€ 
Weltevredeu. 

Diwartakan, bahwa toean Besar 

Besar Goebernoer-Djenderal, moelai 

kelak pada hari Seven, ja'ni pada 

tanggal 4 Juli 1938 jang akan datang, 

hendak berdian di Weltevreden. 
— 09 — 

Diketemoekan mait, 

Dalam keadaan boesoek, 

Kemaren siang politis Sectie Pen 

djaringan telah mendapat rapport, bah 

wa disoengai dekat djembatan kali 

besar terlibat seorang majat perem- 

poean Indonesier dan ternjata- dalam 

pemeriksaan mengoendjoekkan, wait 

iloe soedah beberapa hari terendam 

Tanda tanda penganiajaan ta' verda 
pat dan bsloem diketahoei siapa ada 

nja dan dari mana asalnja. 
Penjelidikan masih dilakoekan. 

. an .. 

Lotlot jang mendapst prijs 

Kabarnja prijs pertama, kedoea dan - 
ketiga daripada loterij jang baroe2 ini 

masing2 djatoeh di Soerabaja dan Be 
tawi, serta doea piijs jang zetiga dja 
toeh di Betawi dan Soerabaja, 

hi . 

  

Pekerdjaan Terboeka 
Pada 'S LANDS WATERSTAAT di 

TANAH  SEBERANG akan diterima 
beberapa orang, oenteek akan diang- 

kat djadi ONDEROPZICHTER kelak- 
nja, dengan mendapat maandgeld dari 
f 50.— sampai f '5.— 

Jang diterima: orang jang berdip- 

loma K.W.S. atau ada bersoerat jang 
sama harganja dengan diploma itoe, 

Soerat permintaan, tiada dengan 
zegel, haroes dikirimkan sebeloem 
15 JULI 1938 kepada Kepala 
Afdeeling Personeele Zaken dep. Ver- 
keer en Waterstaat di Bandoeng. Da- 
lam soerat itoe haroes dilamoirkan 
salinan diploma dan Na Aa 
angkanja dan kalau soedah ada prak- 
tiik, hendaklah diterangkan djoega.   poela berbaoe boesoek. 5       sederhana berhoeboeng dengan keada 

saga 
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dipantai 

dalam tangan Djepang 

Wentor2 hendak dipindah dari 
Hankow : 

H ankow, 1 Juli (Reuter): Telah 
dipsetoeskan dengan pasti, bahwa pe 
merintah Tiongkok telah meranijang 
akan memindahkan kantor kantor da 
ri Hankow ke Chungking, kalau pen 
@oedoek pendoedook berpindah dari 

ankow, Kini soedas diambil tinda- 
n tindakan dalam kalangan kala 

pgan gedoeng perwakilan oentoek me 
pindahkan hal hal jang perloe. 

“ Menteri oceroesan perdjajianan laloe 
lintas menimbang oentoek menempat 
kan kantor2 tadi di Orangseha, di Hu 
nan timoer sepandjang djalsn kereta 
api Cantono-Hankow. Sebab disini pem 
bssar bisa lebih moedah dan tjepat 
centoek mengatoer dan membereskan 
soal soal kereta api dan oeroesan per 
djalanan dari pada di Chungking. Da 

im pada itoe segala kantor pemeren 
h dan partai Kuo Mintang sekarang 

masih di Hankow. 

  

  

| Persediaan Oentoek menahan 
tentara Djeparg 

Hankow, 1 Jali (Reuter). Ban 
toean bantoean Tiongkok jg koeat te 
“lah ditoedjoekan didaerah Kiukiang, 

“ disoengai Yangtse sebelah timoer Hau 
kow. Maksoeduja ialah oentoek mena 
“han perdjalayan tentara Djepang ke 
barat. Kabarnja pembelran pembelaan 
telah ditempaikan di Hukou, sebelah 
“hilir Kiukiang. 

Koerben bandjir 

“ Tokio, 1 Juli (Domei). Djoemlah 
orang orang jg mati karena bandjir 
ada '34, sedang jang mendapat loe 
'kas-ada 132 orang. Dan jg hilang 

sin dalam negeri oleh rappori2 an 
2 8 orang. 

- Pertaroengan Fekitar Matan: 

gi ini masih sadja ada pertaroengan 
Jg hebat disebelah barat dan timoer 

: Matang. Tetapi sepandjang berita2 jg 
iterima desa Matang soedah 

pasti djatoeh kedalam ta- 
ngan Djevang. 

“Lain kabar mengatakan, bahwa Hsi 
-angkow, j jg letaknja 2 mijl sebelah ti 

cer Matang, sebagian masih dalam 
tangan Tiongkok. 

5 Tetapi orang poen tidak berani me 
Danggoeng lagi tentang kedoedoekan 
nja ig telah gojang. 

Wakil Volkcommiseariaat Roesia 
2 mengasingkan diri 

Toko,1 Juli (Domeil. Biang ini 
ioemoem "an dengan opisil, “bahwa 

'GS. Lushkov jg mendjadi wakil volks 
commissariast Sevjet tentang oersesan 
“dalam negeri di Timoer Djaoeb, telah 
“bertolak berlari ke Manchukuo, Perloe 

.oentoek mendjatoehkan hoekoe 

Ig erie bebat dibanta Satin 
Yangtse 

'Hankow, 1 Juli (Reuter). Mak- 
oemat militer Tiongkok mengoemoem 
an, bahwa kini masih terdjadi per 
empoeran hebat dipantai selatan dan 

“oetara soengai Yangtse, Dalam perang 
'ini fihak Djepang menjerboe kekoea 
tan- fihak Tiongkok dekat Pengtseh 
sebelah hilir Kiukisng dipantai sela 
tan Jangtse, 

Dalam pada itoe fibak Tisngkok 
mengadakan serangan kembali pada 

i2 Djepang dipantsi oetara soe 
Jangtse dan Shuchen sebelah 
'Anking, sambil mendoedoeki 
Lg Mopei. 

  

o.. 
Bala Damara Tiongkok dikirim ke 

pantai Selatan Yangwe. 

“Dengan segera fibak Tiongkok me 

jantai selatan Yangtse dekat Hu 
n Bi sebelah hilir Kiakiang. 
 Pelempar2 bom Tiongkok telah mem 
oekueng keoedara siang ini ketem 
paktempat sepandjang soengai Yang 

| sebelah oedik Kiukiang. Maksoed 
“nja akan menembaki kepal-kapal pe 

erdjoang sekitar Matang dan 

  

Matang soedah pasti ke. : 

kan sebveah kapal perang Djepang 

'sepandjang keterangan menteri oeroe|. 

“Hankow, 1 Juli f(Tr. Ocean). Paj 

— “Ftentang Stembusacoord kaoem Bneroeb 

kan PArASiNgpN atas Tania sendiri, 1 

girimkan bala bantosannja jg koesat| . 

  

Yangtse 

| Terbang selagi hoedjan lebat 

“Walaupoer hoedjan lebat dan moga 
poen amat rendah sekali, tetapi pener 
bangan2 Tiongkok dengan keberanian 
telah melakoekan perentah dari ang 
katan oedara Tiongkok. 

Dengan ini maka telah ditenggelam 

dekat Tuagiiu, kata hoofikwartier 
angkatan oedara Tiongkok, 

  

Nederland 
Interparlementaire Conferentie. 
Bari Den Haag dikabarkaa oleh 

Aneta, bahwa interparlementaire con- 
ferentie jaog ke 43 akan diadakan di 
Ridderzaal pada tanggal 22—27 Au- 
gustus jang akan datang. Jang akan 
dibitjarakan antara Jain lain jalah 
tentang : Exploitatie barang barang 
bahan didaerah daerah djadjahan, dan 
penjoesoensn hak hak pengarang in- 
ternasional, 

— (Y — 

De Tn membeli tanah pener 
bangan di Ypenburg 

“Dari Den Haag dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa de Kock telah membeli 
tanah lapang penerbangandi Ypenburg, 
Berhoeboeng dengan ini maka ke 
moengkinan Dept, Pembelaan oentoek 
mengambil lapang penerbangan itoe 
hilang. Tetapi exploitatie bisa berdja 
lan teroes dengan tiday dioebah, 

— 3 — 

Keadaen Pa'er Perguin mendjadi 
baik 

Dari“ Rotterdam dikabarkan oleh 
Antea, bahwa keadaan Pater Perguin 
sekarng bertambah baik. ana 5 

 Pertjobaan terbang dengan 
berhssil 

Dari Eindhcven dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa koolhovenjager jg barse 
FK-58 telah "mengadakan pertjobaan 
terbang dengan berhasil. 

  

  

  

KACEM BOEROEH SALAH TIN- 

DAK! KAOEM BOEROEH MEM 

BOEAT MOESOEH l 

Soerat kiriman ini seelab2 djawaban 
saja atas pertanjaan beberapa orang 
kacem Boeroeb Djakarta, jang minta 
keterangan bagaimana pendirian saja 

dengan salah satoe politieke Partij. 
Dibawah ini saja oeraikan dengan 

pendek, pendirian saja sebagai orang 
dari Vakbeweging. 
A. Bahwa Kacoem Boeroeh berichtiar 

'oentoek mempoenjai. wakilnja dalam 
badan2 pewakilan, saja dapat mengerti 
dan rasai. 
.B. Dalam mengedjar maksced A 

itoe Pemimpin-pemimpin Kaoem Boe 
'roeh harocs berhati hati, djangan mak 
soed tadi sampai menjoesahkan kepa 
da Vakbeweging atsu kepada ang 
gotanja. 

Menoeroet chabar jg saja dapat di 
tempat saja beristirahat, paltoe. Kaocem 
Bueroeh Betawi mengadakan Stembus 
sccoord dengan 1 politieke partij. 

li tindakan jgkeliros, jg 
mendatangkan moesoeh. Padahal 
ini dapat disingkiri. 

Dengan menolong 1 politieke partai 
dalam Pilihan Gemeenteraad Djakarta 
berarti memboeat tegenstaders dari 
politieke partijeo, jg tidak masoek da 
lam Stembusaccoord. 

Dalam hal ini: 

dengan Gerindo 
» bertentangan de 

2 ngan K, Betawi 

” » » bertentangan de 
ngan Sarekat Am 

bon 

Na en In » bertentangan de 
ngan Pasoendan 

Pe Lean » bertentangan de 
rgan Penjedar dil, 

Pa tentoe boekan Kemaoean Kaocem 

  

    
— Yus lelna. 3 "3 

            

kidok sifeindakhan kantordari Hankow | 
  

ta anggeta persoonlijk ta' mase” mem 
boeat moesoeh atau pertentangan, 

Belakangan 
Perahoe tambang di kali Brantas 

Kediri tergoeling 1 

Perahoe tambang jg berlajar disoe 
sjngai Brantas dekat Kediri, jaitoe di 

desa Gandekan dan Srengat jg dimoea 
ti 25 orang telah tergoeiing ditengah, 
kali pada tgi. 26 Juni jl. Jang me 

  

7 

  

an Aan penoempangaja Ta 5 
Orang. 

Ketika diadakan penjelidikan ter 
boekti, bahwa -perahoe itoe perahoe 
gelap dari dienst irrigatie, dan ternja 
ta, bahwa perahoe itoe tidak lagi da 
pat dipakai. Pengemoedi perahoe itoe 
koeli irrigatie jg telah mengatjaukan 
rolstaat disltoe, Mandor irrigatie disi 
toe tiap hari disoeap cleh koeli, hing 

Kaoem Boeroeh Djakarta bertentangan |. 

Njata tindakan beberapa Pemimpin 

ga kedoea2uia ditoentoet. (Aneta), 

  

Kaoem Boeroeh salah, 
Kaoem Boeroeh haroes berdiri diatas 

atau disampingaja politiske pariijsn 
semoem, 

Baik memasoekkan djagonja sendi 
ri. Laloe menoendjarng oran g2 dari 
politieke partijan, jg disoekai, Djadi 
boekan menoendjang partijnja. 

Saja jakin, bahwa baujak sependi 
rian dengan saja dan saja meras1 wa 
djib terhadap Kaoem Boeroeh Oe 
moemnja memperdengarkan pendapa 
tan saja, 

Sesoedahnja saja berterima kasih ke 
pada toean Houfiredacteur atas sk, ini, 

Wassalam 
Atik Soeardi 

(Soerat kiriman ini haraplab diam 

Lembang, 1 Juli 1983. 
  

Pendjoealan dihadapan orang 
banjak 

Pada hari SAPTOE TG. 6 AU- 
GUS TUS 1938 pagi, djam 10 di Ven- 
dukantoor Batavia atas 

partij tempat tidoer besi, 

marhoem E. Boulet, 
H. E. Hagen, 

Lelang Weeskamer 
Pada hari SELASA 5 JULI 1938 poekoel 9.30 pagi, Weeskamer akan 

melelangkan barang-barang seperti dibawah ini: 
ditoko di Pintoe Besar no. 42, Betawi: 

Satoe partij k.l. 15 ton besi (bagoes sekali oentoek pembikinan. tempat 
tidoer), satoe timbangan Fairbank, satoe brandkast merk Sentry Safe, satoe 

koelit 2001, koelit voering, beberapa lemari toko ee”. 
dan vitrine, pakoe sepatoe, empat mesin boor, lima bankschroef, lima aam- 
beeld, beberapa medja, kerosi, d.LI. 

Masoek boedel faill. Khoe A Soei merk Khoe HoK Fo. 
Pada hari KEMIS 7 JULI 1938 poekoel 9.30 pagi ditempat pendjoealannja 

di Molenvliet-Oost No, 7, Batavia-Centrum : 
Satoe toestel radio. Erres type KY 214, satoe partij koelit kali dan lak, 

beberapa benang sepatoe, veter sepatoe, hak sepatoe dari karet, leest sepa- 
toe, kantjing, pakoe sepatoe, smeer sepatoe, tjet, matras, tempat tidoer besi, 
kipas elektris, canvas, lemari katja dan lemari pakaian, buffet, medja dan 
kerosi, 

bil oleh lain lain soerat kabar). medja mesin toelis, thermos, 
peti iis, doos carton oentoek boegkoes ijs, sepeda, medja toelis, 

satoe partij pakaian d.I.I. 
Lain dari pada itoe satoe partij barang mas-intan antara lain beberapa 

erlodji mas njonja-njonja, man anting-anting, gelang, kaloeng, bros, d.l.I. 
Masoek boedel faill. Khoe A Soei merk Khoe Hok Fo dan djoega boedel 

Njonja djanda J. Bierstedt-geb. Verboom dan njonja 

Orang boleh lihat pada hari-hari terseboet diatas, pagi-pagi sebeloem lelang, 

W eeskamer. 
  

perceel-perceel verp. nos. 8877 dan 
  

8883 terletak di Buiten Nieuwpoort- 
straat nss. 23 dan 4l, kad. aid 
S. & V: sectie F/2080- dan 2065, 
atas nama Said Mochsin bin Abullah 

bin Mochsin bin Mohamad Alatas, 

beroemah di Buitenzorg, menoeroet 
eigendomsacten dd. 30 Juli 1929 
nos. 1202 dan 1203. 
Ini pendjoealan dilakoekan menoe- 

roet kekoeasaan jang koeat. 
Atas nama pemegang hypotheek 
ke satoe: 

Mr. A. SLOTEMAKER. 
  

  

Hoera ! Soedah naik kelas ! 

Iboe djandji belikan ik pakaian 
model baroe. Sore boleh dah 
iboe pergi ke Pasar-Baroe 125, 

Mode-Atelier EUROPA 
0. tel, 3366 WI. 

jang ada sedia segala matjam2 
model seperti: Matrozetipak, ma- 
rine-blous, shorts, blous Plisseer, 
bebe Tobralco dan djoega banjak 
pilihan boeat njonja2 : mantelpak 
borduur, Garbo blousses dan 
Japonnen,       

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak 

Pada HARI SAPTOE TG. 23 JULI 
1938 poekoel 10 pagi didan oleh 
Vendukantoor Betawi atas: 
le. perceel verp. no. 12299, acte van 

eigendom ddo. 4 Aug. 1936 no 
1019, dikenal dengan nama, Kroe- 
koet, G. Depan no. 8, sewanja 
f22,50 seboelan. 
perceel2 Verp. no. 4828 dan4824, 
acten van eigendom ddo. 14 De- 

cember 1915 n». 1613 dan 1614, 
dikenal dengan nama Molenvliet 
Westnos. 18! dan 182, s:wanja 
f35,— seboelan. 
perceei2 itoe semoeanja atas nar 

ma Tjoa Tjeng Siong, sedang pen 
djoealan ini dilakoekan menoeroet 

kekoewasain jang koeat. 
Atas nama pemevang hypotheek. 

Mr. J.G. KRIJGER. 

BE MEA 2 BEA 

2e, 

  

Pendjocalan dihadapan 
orang banjak 

' Pada hari KEMIS tg. 21 JULI1938 
poekoel 10 pagi di dan oleh Vendu- 
kantoor Buitenzorg atas perceel2 jang 
ada di Buitenzorg: 
19. perceel2 Verp. nos. 677, 2076 

dan 2077, acten v. cigend. ddo. 
17 Maart 1902 No. 258, 2 Febr. 
1914 No. 95 dan 13 Sept. 1909 
No. 906, dikenal dengan nama Soe- 
kasari nos. 8 dan 10, sewanja 
f 50.- sebnelan. 

2” perceeI2 Verp. nos. 530, 814, 815 
dan 1878, acten v. eigend. ddo. 
17 Maart 1902 Nos. 255 t/m 257 
dan ddo. 2 Febr. 1914 No. 93, 
meroepakan tanah kosong terletak 
antara Soekasari, B'zorg. 

3”.perceel Verp. no. 2075, acte v. 
cigend. ddo. 2 Febr. 1914 No, 94, 
diatas mana berdiri seboeah gar- 
doeh, Soekasari, B'zorg. 

perceel2 terseboet adalah atas nama 
marhoem O. H. Khouw, sedang pen- 
djoealan ini dilakoekan oentoek dipe 
tjah dan dibagi. 

Jang dikoewasakan: 

3 Mr. J.G. KRIJGER.       ng Tn pemoesatan2 laskar Djepang. |Boeroeh cemoemnja. Saja jakin anggo 
  

Faillissementen 
DIPOETOESKAN dengan vonnis I Tami 38 (R. Cs. Mr. A. P.C. Nelson): 
3 2 Cooke, pedagang, Bandoeng, 

  

G. Keyer, Palembang, 

Naa HAK RECLAME DAN/ATAU PREFERENTIE DAN 
ATOERAN BARANG-BARANG CONSIGNATIE dalam boedel faill. 
TOAN KAY merk BIE HOAT HOO, dalam toko di Pasar Senen no. 200, 

IE 

Batavia-Centrum pada hari KEMIS 14 JULI 1938 DARI POEKOEL 9 SAM- 
PAI POEKOEL 12.30 SIANG. Penagihan-penagihan d.I.1. beserta soerat- 
soerat bewijs, soepaja dikirim kepada Weeskamer di Betawi selambat- 
lambatnja pada hari SENEN 11 JULI 1938. 

MEMASOEKKAN SOFRAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada : 
22. Augts. 38 Mas Soebandi Wiegena, Meester- Cornelis, 
DI 38 EC. Lodders, Batavia-C. 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 
R.v.J. Betawi tg.: 

1 Sept. 38 Mas Soebandi Wiegena tsb., 
4 ,- 38 FC. Lodders tsb. 

MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor 
Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 5 Juli 38 selama 3 minggoe: 
Warisan Tjan Tjong Han, Betawi (jang kn dan pengh. conc. 7“). 

DIHAPOESKAN dengan vonnis tg. 22 Juni 3 
The Joe Ie, Tasikmalaja. 

BERACHIR sebab dihapoeskan dengan poetoesan R.v. J. tg. : 
H Juni 38 Kwee Tek Ho (Tek Ho Kwee), Batavia-C,., 

BERACHIR karena accoord soedah disahkan oleh hakim: 
tg. 17 Juni 38 Makelaar firma E.F. Buyn dan sekoetoe- SEN MANGAN D, f. 

38 Liem Sauw Tjoeng merk Liang Tong & Co. Pemangkat. 

Dull dan C. W. Duli, Beiawi. 

BERACHIR karena telah Ma tetap daftar pembagian Hei 
tg. 21 Juni 38 Njonja djanda S. Meyer - Hityahubessy, Batavia-C. 
  

bersama.sama 
jang gampang. 

“ini kita berikan kepada 'toean 
kereta angin, dengan pembajaran 

Sifat « 

& 

Agent Buitenzorg Laan v/d Wijck 32. 

Pie 
MLISWISES 

Naa na mam 
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BAN Na Maa 

Panema p 
"3 | Ini malem penghabisan 

i Kita poenja Directie peraambahken film jang Loetjoe dan mena- 

. rik "ati. 

.GOOD'OLD SOAK“ 
Si TOEA JANG BAEK HATI 

  

    

   

    

     
      

      

     
    

      

   

   

   
       

      

ARSI THRILLS! 
ak N N Nu, aa 

    

   

  

   

  

with 

LUNA meErKet (Go 3 Gain 
ERIC LINDEN - sana 

JuDITH BARRETT 

Ini film ditanggoeng menjenangken dan memoeasken ! Dengen 

Wallace Beery itoe bintang toga, jang soeda terkenal dalem film 

. jang besar dan rameh : 

Moelain Besok Malem 
MYRNA LOY. — FRANCHOT TONE — ROSALIND RUSSEL 

: dalem tjerita 

»MAN PROOF 
. Permainan jang — .menarik —  loetjoe dan. menggembirakan 

sANAK-ANAK.TIDA BOLEH NONTON 

  

       

         

    

     
     
     

        

   

   

    

   

    

     
    
    
    

      

    
   

      

  
3 

yoko ORION 
' Baroe naik kelas, baroe masoek sekolah. 

“Sedia keperlogan sekolah. seperti schriften, tinta, 

pen, driehoek,  liniaal, potfood, stift, dan lain2. 

: Coupon jang-dari doeloe masih lakoe teroes. 

“Datanglah biandja di toko Orion. " : 

      

ada" jang paling baek dan goeri -rasanja, kerna « 

BISKOEWIT VERKADE dibikin setjara 

jang paling resik dengen bahan - bahan terpili. 

Bisa dapet 

MARIE — SULTANA — COMBINANON — 

CAFE NOIR (koewe kopi soesoe) — DEMI LUNE 

(koewe sisir) MCREAM CRACKER dan banjak 

laen? roepa. 

Bon jang terdapet di dalem kaleng ada harganja 

Mintalah katerangan pada 

Toko      kurtursnkenten BP bts ANMONGS VOORABGUDEN 
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    Panen aaintpan ma enaAe en ep Ma 

” 1928-1938 
Soeda 10 taon 

Semoewah orang bilang BUITEN: 

ZORGSCH HOTEL di SOERABAJA 

ada Hotel Tiong Hoa -boewat f-milie 

sopan segala bangsa. djangan toepa 

waktoe Vacintie. 

Adres: PASAR BESAR WETAN 4-6 8 

“ 

  

ea en ia me mean 

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

jong 
— | Tel. 2018 WI 

Sedia .roepa2 prabot- rosmah - tangga 
model baroe,- dan “antiek, speda2, kipas 

angin dan Lontjeng. Pembajaran boleh 
menjifjil. Harga ada “pantas sekali. Dari 

itoe kita silahkan lebih dahoeloe datang 

  

  pada adres tsb. 
  

  

  

njonja dan nona-dapat kalau pakai 
dengan tertib Bedak Purol. Bedak 
ini melemboetkan, menjemboeh- 
kan dan membagoeskan koelit, 
mentjegahkan-berpeloeh terlaloe 
banjak, menjegarkan dan menje- 
dapkan,. dan membekin « koelit 
njaman dan tiada bertjelah. 
Hamboerkanlah : sedikit Bedak 
Purot ditempat jang disitoe koelit 

tergosok. a 
“Ini terlaloe-mera- f 
wankan- hati. 

    

  

   
     "Disegala roemah obat dan 

- toko2 &0.90-atau f-1.50 1: 
sekoepl. 
          
  

Silahkenmampir Dahoeloe? 
Djika Toean2-soesah-ganggoean dar 
penjakit apa: sadja, Toean2-bisa be- 

bas dari itoe .penjakit dengan lekas, 

biarpoen . bagimana .hebat penjakitnja 
lekas datang pada : 

PROF. 
5.5, MOH. A Li 

Telf. 536. -—  Mr.-Cornelis — (Java) 

:|Djam .bitjara dari. 8. pagi.sampai 8 

malam. 
    

      

Sawah Besar 

Satoe film jang. paling besar dari WARNER BROS 

jaitoe : 

  

Ini malem 

dan malem 

brikoetnja 

Benghidoepannja 

»EMILE ZOLA” 
dengen” dalem hoofdrol : 

BET 

PAUL MUNI 

    

    

         

   

  

  

  
  

Bagan Setan 
2 JULI djam 9 malam 

VARIA PARK (Sebelah C. Palace) 

  

DROGISTERI.J 
Kali Baroe' Oost 15 t/o N. Station Senen 

»PONTJOLS 
Telf. 4705 WI. 

Bersedia matjam-matjam patent mediciin dan chemicalien, mem 

beri advies dan pertoeloengan mengubatin dengan djandjian 
(volgens afsp:) Eizenaar K. W. Ardjo Assistent tevens laborant 

Dokter von Pajzs. 

  

    

RASIDI (60 Kg) 
| Eddie Polo Kroekoet 

8 Ronden dari 2 min. 

POELOENG (59 Kg) — ACHMAD (59 Ke) 
Kemajoran 

Kmp. Doeri 

S. Besar 

EMON (48 Kg) 
Kp. Doeri 

  

   

  

   

DASAR 
Haa 

  

3 

Na AN 

LTE LIL EA AI 1 3 

  

5 Ronden dari 2 min. 

5 Ronden dari 2 min. 

  

   

  

    

Besar 

MILLI JOELI (56 Kg) 
Tjimahi 

Soekaboemi 

8 Ronden dari 2 min. 

LOEKMAN (48 Kg) ANNI (54 Kg) 
Tjiandjoer 

5. Ronden dari 2 min. 

LT. LE 66 Kg) O. OK. TAN (56 Kg) 
Tjiandjoer 

— J.SOMMER (52 Kg) 
Kp. Djawa 

   

jam 
Dengen nianjiken ini krontj“ng toelen jang 
speciaal, Miss Ijem 'selaloe reboet Te prijs 
saben ada krontjong'concours di Pasar Gam- 
bir, Sekarang publiek bisa denger itoe lagoe 
di atas plaat ,,H, M. V.” 

Importeurs: 

Miss 
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Firma HOO SOEN HOO:-I- 
Soerabaja, Semarang, Batavia, 
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HARGA LANGGANAN    
   

|. PEMBAJARAN DI MOEKA 

   

KANTOOR ADMINISTRATIE 
. Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI, 

Indonesia satoe kwartaal . . . f 4,50 
Loear Indonesia . . . . . » 550 

'Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 
haroes diachir kwartaal. Domicile abon 

“nes terhadap koran ini di Betawi. 

dan 

  

Tee Test Ii AE Apa 

FONDS KEMATIAN 
Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

dapat uitkeering , ..f 25— 
Tarief advertentie, — keterangan pada 

administratie, 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
advertentie setelah liwat djam 

4,30 sore telf. No, 4968 Wit. 
Petodjo-llir No.25 

  

Tahoen ke 6 No. M4 Lembaran kedoea 
        

    

Boonia Ondorjs 1908-1938 
Kedoedoekan goeroe ma 

  

— kin lama makin merosot 
ea Sama uas Meh arah 

- 5 - 

Dalam .tahoen ini, soenggeeh tidak 

boleh diloepakan dan patset ditjatat 

d'alam boekoe peringatan, berhoeboeng 

£.—-4engan berbagai-bagai peringatan-per 

| Angatan, teroetama genap 30 th. oe- 

moer geraken nationaal, disoesol, 20 

th, volksraad. 

Dari itoe tiada salahnja kami mem 

|. boeat sedikit peringatan berhoeboeng 

4. dengan doenia onderwy3. 

Kami moelai dengan th. 1908 oen 

toek mendjadi oekoeran, karena pada 

tahoen itoelah moela moela pemerin 

5 tah memboeka sekolah oentoek kaoem 

| pendidik (Kweekechool di Proboling 
|. go) dan moelai itoe poelalah pendidi 

'' kan ditanah kita Indonesia ini men 

djadi psrbatian jang berwadjib. 

Kami moelai! 

Pada tahoen 1908, atau sebeloem 

nja, pangkat goeroe itoe dianggap oleh 

oemoem salah satoe pangkat jang ter 

hormat. Dimana mana tempat, goeroe 

selaloe mendapat penghargaan jang 

tinggi, dihormati dan dipandang. 

Hal itoe moedah dimengerti, karena 

sembojau kita ialah hormat kepada: 

»gosroe, ratoe dan orang toea“, Goe 

roe jang dioetamakan. 

Pada ketika itoe pekerdjaan goerse 

sebagai pendidik, sangat leloeasa, tidak 

banjak atoeran dan rintangan oentoek 

mengcsah dan memasoekkan penga 

djaran pada anak moeridnja. Tidak 

heran bahwa boeah pengadjarannja 

amat menjenangkan. 

Sebagai madjikan (chef) hanjalah 

Inspecteur dan Dept. Hoofd, tidak 

bersangkoet pacet dengan lain lain 
tjabang. 

Pendek kata, sesoeatoe tjabang pe 
gawai Gouvernement jg merdeka, ba 
ik waktoe melakoekan kewadjiban, 

“ maoepoen pada pergaoelsn oemoem. 

   

  

Hsl itoe sampai pada tahoen 1920. 
Moelai th 1920, oleh karena djoem 

lab sekolah telah bertambah boekan 

sedikit djoemlahnja, moelailah peker 

- jaan schoolopziener jg moela moela 

nja havja memeriksa sekolah desa 
.. Kolksschool), disampiri memeriksa se 

kolah kl II. 

Moela moelanja banja diwadjibkan 

& 'inspectie pengadjaran, tidak bersang 
- koet pacet dengan formatie dan mu- 

' tatien, 

    

——- Tgma kelamaan hak schoolopziener 
| pada Ini-school der 2de klas ditambah, 
|... diwadjibkan voorstel tentang furmatie 

(dan mutatie goeroe goeroe pada seko 
0. Jah klas II poen diwadjibkan poela 

—. Angpectie bagian Inl. “Taal pada HIS, 
g | Dengan  tjampoeran . pekerdjaan 

n 

    

Go. 8choolopziener pada Inl. school der 
(0. de klas itoe, tambahlah chef baginja, 

-seorang schoolupziener, 

Besluit kepindahan, ketetapan atau 
kelepasar tidak perloe lagi dari Direc- 

“teur O. en E, melainkan tjoekoep de 
ngan besluit dari Inspecteur sadja, 

  

Pada waktoe itoe, antara tahoen 

“T .19?0-'30, positie geeroe telah merosot 
hinga 75 pCt. Penghargaan dari oe- 

moem telah hilang jang 25 pCt, soeng 

goehpoen pada waktoe itoe keadaan 
ontwikkelingnja semangkin baik, kare 
na telah banjak jang loeloes dari se 

kolah goeroe, sebagai HKS, KS, NS, 
dan NC.nja, Poen mereka tidak kalah 

  

.. pemimpin ra'jat. 

  

& Keadaan organisitie vakbondnja 

| poen semangkin madjoe poela. Tetapi 
1 mengepa penghargaan oemoem se- 

mangkin berkoerang ? : 

Itoelah onderwijs politiek poenja 
djawaban. 

Am Itoepoen beloem seberapa, marilah 

|. kawi teroeskan : "3 

f— 'Moelai th 1930, timboellah zaman 

—0. erisis, malaise .moelai meradjalela, doe- 

5 nia pengadjaran tertimpa boekan alang     3 

, actief oentoek mendjadi leider atau 

Oleh :-PRembantoe 

kepalang, pengadjarnja (goeroe2nja) 

tidak loepoet menerima bagian , pada 

permoelaan th 1934 lebih dari :1000 

(seriboe) orang dikeloearkan dari dja- 

batannja zonder onderstand atau pen- 

sioen. Berposloeh-poeloeh, bahkan be 

ratoes-ratoes HIS dan Inl.scholen jg 

ditoetoep. 

Doenia pergoeroean soenggoeh ber- 

gontjang boekan main hebatrja. 
Pendidikan goeroe, seperti Kweekschool 

dan Normaalscholen, boleh dikata di 

sapoe bersih tinggal seboeah HIK 

di Djokjafonderbouw)jdan di Bandoeng 

(Bovenbouw), dan beberapa boeah 

Meisjes Noormaalschoel sadja. 

Baratoes2 poela candidaten Norma- 

listen jang tidak dapat tempat seba: 

gei jang diharspkan, hingga kini th. 

1938 beloem djoega terhindar. 
Soenggoeh malang! 

Dibalik candidaten beratoes ratoes 
orang jang menocenggoe oentoeng ma 

langnja itoe, tidak begitoe tetap ke 

doedoekan teman temannja jang telah 

mendjalankan kewadjibannja sebagai 

kaoem pendidik, karena, 

Moelai Januari'37 datang overdracht 

ordonantie bagi Inl, onderwijs, 

Moelai itoe poela Inl. onderwijzers 

termasoek pegawai RR,, soenggoeh 

poen katanju tjoema dibantoekan sadja 

(terbeschikkinggesteld), tetapi didalam 

praktijk bertambah chef chef dan 

pengamatan hingga bermatjam matjam 

tingkatan, moelai dari Assistent We 

dono bertoeroet toeroet hingga Regent, 

plus Regentschaps personeel dan kan 

toor personeel, semoeanja merasa toe 

roet tanggoeng djawab pada doenia 

pengadjaran bersama goeroe goeroenja. 

Tidak heran, bahwa deradjat Inl. 

Onderwijzers itoe pada dewasa ini di 

bawah kantoor personeel alias djosroe 

toelis. Demikianlah dipandangan oe 

moem, teroetama ditempat jang ketjii 

ketjil dan didesa desa, 

Djadi konkloesinja, bahwa pada ini 

waktoe—barang kali seteroesnja—lnl. 

Onderwijzers ditanah kita Indonesia 

pada dewasa ini toeroen graadnja dari 

tingkatan atas sampai pada tingkatan 

jg serendah2nja. 

Dari fihak vakbond, poen dari per- 
soonnja, tidak sedikit daja-oepaja oen 
toek menaikkan prestige itoe,boleh di 

keta tidak ada satoepoen pariij jang 

tidak dimasoeki golongan goeroe. Ti- 

dak sedikit bestuur atau leider dari 

beberapa instelling atau - peroesa 

haan jg memakai tenaga goeroe. Tetap 

oleh beberapa hal, daja oepaja itox 

selaloe kandas tidak dapat mendjoen- 
djoeng nama baiknja dari tingkatan 
bawah, karena: 

1e Pemerintah sendiri koerang mem 

beri penghargaan pada golongan itoe, 
ternjata dari keadaan gadjinja dalam 

BBL 1933. 

2e Jang berwadjib sengadja menje 
rahkan mereka itoe dalam pengawa 

san pegawai jang boekan pada tem 
patnja. 

3e Deugan timboeinja overdracht 
ordonantie, dengan sendirinja hak me 
reka itoe oentoek “berpindah-pindah 
mendjadi terlaloe sempit, soenggoeh 

poen dalam theorie katanja sama 8s» 
dja. 

Demikianlah balans — oentoeng roe 
gi — dari Ini, Onderwijzars didalam 
tempo 30 th. jang laloe hingga kini 
th, 1938, agar mendjadi timbangan 

masjarakat kita dikemoedian hari. 

Balans terseboet keloear dari hati 
100 pCt kaoem pendidik, poen jang 
merasakan pahit getirnja semoea, 

Moedah-moedahan Toehan jang Esa 
menganoeriai Rachmat dan Rachim 

adanja, 

emg !   
  

  

Toean Mr. Soewandi pergi, Mr. Hadi 
jang gantikan 

Djika T. Mr. Soewandi pergi ke ne- 
geri Belanda, jg akan gantikan beliau 
dan soedah boleh dipastikan T, Mr. 
Hadi dan jang menggantikan Mr, Hadi 
sebagai sous-chef jaitoe T. Mr, Dr. 
Soekanto, 

— Bj sm 

Schryfwedstryden volksscholen 

Pada tgi. 10 Juli 1938 menoeroet 
pendengaran “kita akan diadakan 
schryfwedstrijden di Betawi, jaitoe per 

lombaan menoelis diantara moerid? 
dari volksscholen, Boleh dipoedji ada 
nja initiatief ini, siapa jang akan da 
pat prijs, kita toenggoe sadja. 

na 

Pengh'doepan Emile Zola 

Moelai tadi malam dan malam ber 
koetnja gedosng Bioscoop ,, Alhambra" 
di Sawah— Besar, Btc. akan mempe 
toendjoekkan film tentang riwaja 
»Penghidoepan Enile Z la“ dan jang 
memegang rol didalam film ini ialal 
bintang film jang tak asing lagi bag 
segenap penonton, ja'ni Paul Muni. 
Film ini soedah tentoe ramai sekali. 
oleh karena mentjeriterakan pengh 
doepan Emile Zola, sebagai pengarang 
roman. 

Emils Zola adalah seorang jang 
amat miskin sekali dan pada ketik: 
itoe ia beloem mendapat nawa jang 
telah mendapat pekerdjaan dari seorang 
madjikan dan ta? lama kemoedian da 
ri pada itoe Emile Zola dipetjat dari 
pekerdjaannja oleh madjikannja send) 
ri, jg disebabkan oleh karena ia telab 
menoelis seboeah kritiek jg amat ta 
djam sekali terhadap lain-lain penge 
rang dan selandjoetnja penonton boleb 
menjaksikan sendiri film ini jg mer 
tjeriterakan penghidoepan Emile Zole 
itoe jg petang nanti akan dipoetar 
digedoeng Bioscoop itee. 

hb 10 WE 

Hoofd-Controleur Douane wafat 

Toean De Bruin Hoofd-Controleur 

Douane lantaran terserang penjakit be 
roerte doea hari, kemaren siang telab 

wafat. 
Berhoeboeng dengan mangkatnja ini 

ambtenaar tinggi dari kalangan Do- 

uane ada satoe keroegian besar terha 

dap penggawai dan pegawai Douane 

Indonesier, karena marhoem terseboet 

jang sangat mementingkan keboetoe- 
han pengawai dan pegawai sebawa- 

iakan perobahan dalam formatie djab: 

tan sebawahannja Kemaren pagi djin: 
satnja telah dimakamkan, PBPI. telab 
mengirimkan wakilnja. (Rep.) 

— 0 — 

Gemeente Betawi tambah sekolah! 

Gemeente Betawi akan tambab be 
berapa sekolah, seperti Vervolgschool 
volkschool, dan akan diadakan djoega 
sekolah Isteri dan Maleisch-Chineesche 
School. 

Dan bilamana Gemeenta mengada 
kan HIS oentoek bekas Gemeente 
Meester Cornelis? Selamanja difikirkan 
Betawi doeloe, tetapi Meester Cornelis 
diloepakan sadja. 

0 Kam 

Persvoorlichting oentoek Pernia 
gaan ? 

Kita dapat dengar, bahwa pemeren 
tah akan mengadakan persvoorlich- 
ting oentoek Perniagaan, jaitoe sela 
manja memberikan karangan kepada 
pers Indonesia chuesoesnja tentang 
perniagaan. Menoeroet berita jang ki 

ta dapat jang doedoek sebagai orang 
jang mengerdjakan itoe Toean Soetan 
Sanif, seorang adjuvct-landbouwcon- 
sulent, Moga-mogalah tertjapai mak 
soed persvoorlichting itoe. 

—O — 

Vakcentrale baroe. 

Disampaikan kabar pada kita, bah 
wa dikota Djakarta akan diadakan 
vakcentrale baroe terdiri dari serekat 
sekerdja jang beloem masoek dalam   FIOO, atau ,PVPN. 

Wen 
Y 

bannja, dan belisulak jg telah menga) 

  

  

»DE INDISCHE SPAARVEREENIGING” (D.I. S.) 

(Perhimpoenan Tjelengan Hindia) 

MINTALAH PROSPECTUS!! 

Keterangan lebih djelas pada: 

ALGEMEENE CENTRALE BANK N.V. 
Hoofdkantoor: Merdikaweg 13,   
  

    

Moelai tgl. 1 Augustus 1938, 

Algemeene Middelbare School 

  

A, M.S. Afd. B. jang 
di Bandoeng 

Bandoeng, Telefoon 2558. 

dipersamakan 

di Bandoeng akan diboeka 

afd. B. jang dipersamakan. 

Prospecti, keterangan2 dan permintaan2 oentoek masoek pada: 

Ir. A.J.H. van Leeuwen di Lembang. 

dan / atau pada N.ILA.T. W.U. Merdikaweg 

Be ee BIA ka ea 

13 Bandoeng. 

  

PER FLES 
DEWA-BALSEM ada?sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing, 

Entjok (Rheumatiek), Meloewang,9 Mengiloe, Pegal-pegal, bengkak, 
Sakit Oeloe Hati d.s.b. 
Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia 1 flesch 
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian. 

Memoedjiken 

Molenvliet Oost 73. 
N.B. Orang dagang dapet RABAT   

@SDEWA - BALSEM' 

  
Fabriek ,T JA 

CH 5 CENT 

dengan hormat 

P DEWA" 
12 Batavia - Centrum. 

  

  

  bagoes. Telefoon No.1019 Batavia. 
  

Kaoem ambtenaar rendahan beladjar 
Belanda 

Pada waktoe sekarang pegawai ren 
dahen jg bekerdja di Douane di Be- 
tawi dan Tand, Priok atas oesahanja 
Tjb. PBPI Jacatra akan mengadakan 
cursus oentoek mempeladjari bahasa 
Belanda, karena mereka jg dapat KAE 
akan dapat diangkat Ongediplomeerd 
Commies, 
: Tentang goeroenja sedang dioesaha 
an, AL 

Hoofdbestuur PPOI, 

Menoeroet referendum, disebabkan 
angganta dari Perserekatan Inspectie 
Inlandsch Onderwijs tersebar diseloe- 
roeh Indonesia, kedoedoekan Heofd 
bestuur tetap ada di Djakarta, disebab 
kan Hoofdbestuur jg sekarang banjak 
betoel dapatkan succes oentoek pega- 
wai kantor itoe. Formatie dari semoea 
kantor Inspectie dioebah dengansangat 
menjenangkan, sebab pemerentah jakin 
sekarang bahwa pekerdjaan dikantor 
itoe bertambah berat. Tidak kuerang 
dari 10 Commiezen baroe ditambah, 
dan beberapa Iste Klerken. Hasil per 
tama ates pertanjaan Toean Oto Iskan- 
dar di-Nata di Volksraad, baik dalam 
algemeene beschouwingen, maoepoen 
dalam Vragendag, selamanja moentjoel 
itoe, dan hampir semoea kaoem madji 
kau diseloeroeh Indonesia berpendapa 
tan haroes ditambah personeel dan 
memperbaiki formalie. Voorzitter dari     PPIO tetap t. Moehd. Soekri Hoesin. 

Kampoeng Bendoengar ilir 
tidak aman 

Pada malam Rebo jang liwat kira? x 
djam 1 malam seorang pendoedoek 
kampoeng Bendoengan ilir bernama 
H. Boim telah soedah dapat pertjobaan 
dari tetamoe jang tidak dikenal sedang 
hendak menggasir. Kebetuelan toean 
roemah dapat mendengar teroes ba 
ngoen, jang mana itoe tetamoe tidak 
dapat meneroeskan rolnja. 

Dalam beberapa malam kampoeng 
terseboet soedah banjak jang akan di 
tjobanja, akan tetapi tetamoe malam 
itoe tak bisa berhasil. 
Kampoeng Bendoengan ilir adalah 

satoe tempat jg terletak diantara T. 
Abang dan Paal Merah sedang tadi 
Fa Aan aman boleh dibilang 
anjak jg tahoe ibadah, (o j 

baik baik). Pn San 
Lebih djaoeh kabarnja 'dari pendoe 

doek disitoe adanja ini tetamoe tidak 
lain orang jang mengendon dari kam 
poeng lain, tambaban lagi dibagian 
sitoe adanja ronda kampoeng djarang 
sampai hanja dibagian sebelah barat 
nja sadja. 

Sjoekoer djoega oleh pada malam 
jang terseboeirtidak kedjadian spa apa. 

— 

Mutatie Douane ambtenaar rendahan 
Dipindahkan dari Tandjoeng Priok” 

ke Merak, mantri Iste klasee Radjab 
Dipindahkan dari Tandjoeng Prio' 

ke Oheribon, mantri Raden Dijat. 

3 
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'PNI Komoenis ? 
| Sekarang akan kita teroeskan ten- 
tang artikel Ritwan dan Zsntgraaf, jg 
kita moelai dengan : 

Lebih landjoet tertoelis bahwa PNI 
warnanja ,merahs, artinja PNI 
omoenisti3. 
Kalau kita tidak salah, A. IL. D. de 

“Preangerbode pernah mengoetip seboe 
ah toelisan dalam s. k. komoenis Ne- 
derland , Volksdagblad“ jg menoedoeh, 
bahwa PNI adalah agea Trotzky, agga 
fascis Djepang bersama moh. Hatta. 

Tentoelah ssk, poetih membatjanja 
oega, Dan toedoehan itoepoen soedah 

“didjawab oleh mereka jg bersangkoe 
tan poela. 

Boekankah dengan hal demikian 
pers poetih mentjari tjari belaka da 
Jam konkloesinja? Tadjam benar peng 
libatan pers poetih !!! 

Dengan perboeatan begitoe dengan 
pdirinja pers poetih jg mempoenjai 
mbatja2nja sendiri menimboelkan 
Ommunisten angstpsycho 

se sakit djiwa karena takoet kepada 
momok komoenis" jg mereka tjipta 
m sendiri dengan salah perkabaran 
a,Barang jg tidak ada, dikatakan adal 

- Roepanja pengertian atau begrip 
»Nationalisme“ itoe dalam mata pers 
poetih mendjadi pengertian ,Commu 
Risme” apebila dipindahkan kenegeri 
djadjahan. 
Hingga dalam pandangan mereka 

kata ,nationalist“ dan pergerakan na 
signal dioebah oleh mereka mendjadi 
»Communis',danpergerakan komoenis! 

3 Artikel Ritman 
—R'tman,hoofde. Bat,Nisuwsblad dalam 
hoofdartikelnja tgl. 20 Juni 1938 jang 
ertitel ,5en waseen neus“ me 

ngatakan, bahwa tjara pengasingan pe 
“mimpin2 politik jang intellektoeil di 
Banda dii. dan tidak di Digoel itoe 
haroeslah dihapoeskan sama sekali. 
Dan haroes diganti oleh jang labih 
kedjam lagi. Tindakan2 pemerentah 
jang sekarang terhadap pemimpin2 

“Serlaroe haloes, katanja, 
alau tindikan2 pemerentah dalam 

pengasingan masih tetap sebagai kini, 
“ maka alasan pengasingan itoe tjoema 

| alasan jang tidak berdasar dan tin- 
“dakanjangpoera-poera be 

aka, katanjasl . 

Artikel Zentgrasii 
- Djoernalis ini memang selamarja 

kita kenal sebagai moesoeh pergerakan 
Indonesia jg terkenal. Orang soedah 
mengenal, bahwa ia dalam toelisannja 
tentang pergerakan nasional selaloe 
menempatkan ascetannja didepan, me 
«andakan keketjilan bhatinja, walau 
oen babaja jg ,ia lihat“ tidak ada 

sama sekali. Ia mengatakan dalam 
hoofdartikel ,Boveu-Digoel ea nog 

| “Kets” tgl, 25 Juni '38, bahwa pemim 
2  pin2 intellektoeil inilah jg raembahaja 

an kedoedoekan pemerintah, karena 
pemimpin2 inilah jg bewerken opinie 

jat. 
“ Moh, Hatta, jg sepandjang kabar 
masih ,bekerdja dibelakang 
lajar PNI", haroes menerima hoe 
koeman jg begitoe roepa, hingga ia 
tak lagi bisa berdaja. (hoe deze gevaar 

2 H (Penoetoep) 

lijke agitator, M. Hatta, onechadelijk/ 

Pers | Poetih tjemas ! 
Koerang teliti. Mengasoet seloloe. 

Oleh S. 

  

kan worden gemaakt dau door eene 
interneering op Banda mogelijk is.) 
Lebih landjoet ditselis, bahwa pemim 
pin2 jg kini diasingkan adalah jg 
memboeat koerban2 antara ra'jat jg 
koerang pengetahoeannja. (Zi zija bet, 
die slachtoffers maken, of helpen ma 
ken, onder de minder ontwikkelden) 
Lebih landjoet ia menolis: 

»Wjj zijn voorstanders van de exor 
bitante rechten en han onverkorte 
handhaving ". : 

Sekian artikel Ritman dan Zent- 
graaff | 

Siapakah jang tidak mengakoei, bah 
wa kedoea djoernalis itoe tidak oe- 
loeng ? Tak sevrangpoen djoea! Teta 
pi dalam hal jang seroepa ini selaloe 
meleset! Tidak lain karena waktoe me 
reka menoelis artikelnja, mereka sela- 
loe dalam keadaan takoetdan tjemas 
Dalam keadaan psychologis, 
kata seboetannja dalam jilmoe djiwa. 

Kalau mereka mengatakan, bahwa 
pergerakan nasional itoe karena impi 
an pemimpin2 Indonesia belaka, ada- 
lah tanda beloem tahoe sekali tentang 
perdjoeangan kebargsaan. 

Boekan pemimpin-pemimpinnja jg 
memboetoehkan, melainkan ra'jat jg 
moerba. Oleh karena itoe, mereka ber 
pandapatan, bahwa pemimpin pemim 
pin jg ,bewerken opinie rakjat“itoelah 
jg haroes dimoesnakan. Kalau rakjat 
soedah jakin akan pendiriannja, apa 
arti suggeetie oentoek. mengasingkan 
pemimpin pemimpin itoe? 

Njata sekali, bahwa pers poetih itoe 
ingin sekali bergojang kaki, sedang 
orang Orang jg mempoenjai pendirian 
disoeroeh mengasingkannja. 

Kemanoesiaan pers poetih ! !! 

“Paradox - 
Soedah kita katakan, bahwa pers 

poetih ratarata menganggap partai2 
politik Indonesia ,boekan apa apa", 
hingga pengetahosan mereka tentang 
pergerakan Indonesia poen kosrang se 
kali. : 

Tetapi kalau .soedah masanja", ba 
rang jang mereka anggap ketjil dan 
»boekan apaspa" ini, mereka takoeti 
poela, Ternjata dari suggestie2 mereka 
Paradoxaal !! , 

Dalam toelisan kita ini jg berhoe 
boeng dengan 'asoetan2 pers poetih 
terpaksa kita bertanja : 

Apa keoentoengan pemerintah? 

Dengan asoetan pers poetih peme 
rintah tak mendapat oentoeng, sebab 
pers poetih tjoema melepaskan hawa 
nafsoenja dengan tiada hingganja. Me 
reka menganggap pemerintah sebagai 
koeda toenggangnja. 

Sebaliknja keroegiar, pada pergera 
kan Indonesia oemoemnja amat besar. 
Oleh karena itoe wadjib kita menga 
djoekan teelisan melawan artikel2 jg. 
membahajakan itoe. Bahwa polisi te 
lah mengadakan tindakan tindakan ter 
hadap pergerakan atas perentah hoofd 
parket itoe, boekan soal disini. Tjoema 
pengharapan kita soepaja pekerdjaan 
polisi tidak akan dikatjau balaukan 
oleh pers poetih jang selaloe menga 
soet itoe, 
Moedah moedahanlah mendjadi per 

batiannja | 

  

    

    
      
      

  

    

   

    

  

    

    
     

    

    

      
    

Goeroe goeroe Gem, Volksscholen 
dengan dienstwoning 

Moes menoelis : 
"Pada beberapa boelan ji. chabarnja 

Goeroe goeroe Gemeente jg mengadjar 
di Volkescholen dan mendiami dienst 
oning dengan sewaan 15pCt dari 

gadji, menerima bewara bahwa tidak 
diperkenankan lagi menempiti diensi 
woning itoe dengan sewaan 15 pCt da 
Ti gadji pada permoelsan boelan Au- 
Bustus '38. Na $ 

tos sadja senioea goeroe jg me 
ati roemah itoe boekan main ra 

terkedjoetnja serta sedihnja karena 
ingat dengan gadjinja jg ketjil 
ak akan sanggoep menjewa di 

   

toek tempat tinggal sematjam pendi 
dik. 

Oleh karena itoe mereka bersama2 
mengirimkan rekest kepada B&W ja 
itoe memadjoekan keberatan2 djika 
haroes pindah dari dienstwonisg dan 
keberatan poela djika tetap mendiami 
dienstwoning dengan sewaan tidak 15 
pCt dari gadji. 

B & W memang adil dan mempoe 
njai hati belas kasihan kepada moreka 

.litoe, karena betoel-betoel mereka itoe 
(Volksonderwyzers) keadaan gadjinja 
menjedihkan, Dan sekarang mereka 
itoe dibolehkan tetapi tinggal 
menempati dierstwoning itoe dengan 
sewaan 15 pOt dari gadji.   

dikampoengan), sebab hanja| Kita ikoet bergirang dengan kedjadi 
#waan sekoerang koerangnja|annja begitoe, karena kita sendiri me 

'diseboet sederhana oen|ngetahoei bagaimana kehidoepannja gres Bahasa Indonesia jg pertama ini 
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BATAVIA-C. 

mereka djika haroes tinggal dilosar 
dienstwoning. : 

Hanja perloe djoega kiranja disini 
diterangkan bahwa diantara Volks- 
onderwijzer itoe masih ada jg beloem 
mendiami dieustwoning itoe, djadi ter 
paksa haroes menjewa diloearan, Boekti 
nja wmenjedihkau sekali, karena mereka 
haroes menjewa dengan sewaan jg ti 
dak sepadan dengan keadaannja. Djika 
mereka haroes mengeloearkan wang 
oentoek menjewa roemsh misalnja me 
mengambil 15pCt, dari gsdjinja, oleh 
kita dapat didoega dan dapat dibejang 
kan akan ineadapat roemah jg sema 
tjam sarerg apa. 

Oleb karena itoe kiranja perloe se 
kali bal ini diperhatikan oleh BX&W, 
choesoesnja dan anggota2 Gemeen 
teraad cemoemnja, agar sekalian Volks 
onderwijzsrs mendapat perlindoengan, 
dan mendjaga djangan sampai ada ter 
djadi perhinaan2 dari orang kampoeng 
disebabkan keadaan roemah tangga goe 

Bedjat) djaoeh dari pada kemoedian 
nja, 

Djadi dengan singkat maksoed toe 
lisan kita ini jaitos agar mereka jang 
beloem mendapat dienstwoning jtoe 
dapat diberi djoega semafjam teman 
temannja jang soedah mendapat se 
karang ini. 

3 : —O0— 

KOMITE KONGRES BAHASA 
INDONESIA, 

Tetap soescenan lama 

Komite dikoesasakan 
oenioek membentoek 
Komisi ,Instituut Ba 
hasa Indonesia" 

»Antara“Dalam rapat tertoetoep pa 
da malam 27 djalan 28 Juni 1938, de 
ngan dihadliri oleh kira-kira 300 orang 

'Isoedah diadakan rapat tertostoep peng 
habisan dari Kongres Bahasa Indone 
sia dibawah pimpinan toean Soema 
nang. Sesoedan selesai semoea prae- 
advies dipsetoeskan maka tibalah per 
bintjangan tentang pengangkatan Pe 
ngoerses Komite. Kongres oemoemnja 
menjerahkan kepada Komite jang Ia 
ma oenftoek menerveskan pekerdjaan 
itoe, jakni soesoenannja seperti beri 
koet : 

Ketoea Kehormatan Prof Dr Hoe- 
sein Djajadiningrat 

Ketoea - Dr RM Ng Poerbotjoroko 
Wakil Ketoea — Mr Amir Sjarifoedin 
Penoelis. Soemanang, Armija Pane 

dan Katja Soengkana 
Nova Soegiarti dan Nj. 

Santoso Mr Maria Ulfah 
Bendahari 

Tentang kongres Bahasa Indonesia 
jang kedoea, Beberapa cessel . terde 
pgar, ada jang meminta diadakan di 
Soerakarta boeat kedoea kalinja, ada 
di Mataram, di Djakarta, di Boekit 
Tinggi dan di. Makasar, Achirnja 
kongres menjerahkan perkara itoe ke 
pada Komite oentoek mengosroesnja. 
Tentang Komisi Instituut Bahasa In 
donesia, achirnja diserahkan kepada 
Komite bocat membeutoeknja, dengan 
memperhatikan soeara sosara jang di 
perdengarkan dalam rapat itoe. 

Pidato pidato praeadviseurs dan soe 
ara2 dalam kongres itoe akan 
'diboekakan dalam , Handelingen" Kon 
gres jg sedikit waktoe lagi akan dike 
loearkan. Perloe diterangkan bahwa 
dalam Kongres ini terasa kehendak oen 
toek meminta perhatian golongan In 
do Tionghoa dan Indo Arab boeat toe 
roet mengambil bagian dalam pemben 
toekan bahasa Indonesia jg teratoer. 

Toean A R. Baswedan jg toeroet 
mengbadiri Kongres ini sebagai wa 
kil Pengoeroes Besar Persatosan Arab 
Indonesia, berkali2 menjatakan bahwa 
golongannja (PAI) sedia bekerdja ber 
sama2 dengan Kongres dan sedia akan 
menoeroet pedoman jg ditetapkan oleh 
Kongres, 

Sesoedah tidak ada lagi jg hendak 
berbitjara, raaka rapat penoetoep ini 
poen disoedahi dan Komite Kongres 
Penerimaan dan Prae advieurs digam 
bar bersama2 sebagai peringatan, Per 
loe diterangkan, bahwa dengan perse 
toedjoean Kongres, komite mengirim 
kan sebooah telegram kepada Ketoea 
Kebormatan. Prof. Dr, Hoesein Dja'a-   diningrat jg menerangkan, bahwa Kon 

-TIDAK BISA HILANG 

"1 O—Vingerig & wonder blindsysteem" 

TERKENAL dan 

Sawah Besar 21 

roe (digosgoe dan ditiroe kata Bing |. 

  

(VERLEERD) BOEAT SEOEMOER HIDOEP, ADALAH 

JANG SOEDAH 14 TAHOEN LAMANJA 
MENDAPAT POEDJIAN dari 

KANTOORPRA 

SEGALA BANGSA di INDONESIA 

KARIR 

Speciaal alas pimpinan seorang Geroutineerd Kantoor Sneltypist 

Typcursussen: 

»D. M. BESAR 
1 BANDOENG 

Pr. Soemedangwe 
2 SEMARANG: 
g 96 Karang Toerie 73 G, 

  

HOLL. INL. KWEEKSCHOOL ,,GOENOENG SARI” 
di Bandoeng 2 

. Neutrale Kweekschool dengan 'internaat. pe 
Gouvernements leerplan, Tjoekoep dengin goer—-goeroe jang 

mempoenjai hak mengadjar. 

Sjarat2 oentoek bisa diterima 

  

adalah bersamaan dengan boeat Openbare Mulo. 

Keterangan dan pemasoekan pada : 
Hoofdbestuur N.I. A. T. W. U. Merdikweg 13, Bandoeng. 
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Electrotechn 
(Inrichting voor Electrote 

Diakoe oleh besluit dari 

tanggal 25 Mei 

Dapat subsidie dar 

ELECTROMONTEUR afd. A. Ia 

lagere seholen. 

Electromonteur.   Djaga Monjet 2, 

DIDIRIKAN 1931 

menerima moerid lagi oentoek cursus 1 Augustus 1938 

Jang bisa masoek hinja' anak moerid jang soedah loeloes 

ELECTROMONTEUR afd. B. lamanja 2 tahoen. 
oentoek abituri@nten Mulo dan H.BS. 

RADIOMONTEUR lamanja 6 boelan, sesoedah dapat diploma 

Mintalah keterangan dari Directeur E. T. S. 

ische School 
chnisch Ambachtsonderwiis) 

Directeur dari O. en F. 

1936 No. 15473/B 
i Gemeente Batavia. 

manja 2 tahoen. 

Telefoon 732 WI.   
  

soedah berlangsoeng dengan mendapat 
succes, Djam 12.15 malam rapatpoen 
ditoetoep. Besok malamnja Komite 
Kongres berkoempoel lagi dengan ko 
mite Penerimaan oentoek membitjara 
kan satoe dan lain jg berhoeboengan 
dengan verantwoording oeang masoek 
dan keloear dan osroesan organisesi 
komite. Terdapat kelebihan oeang, jg 
kelak didjidikan ongkos pentjitak 
»Handelingen Kongres“ terseboet. 

—O— 

Gemeenteraad Betawi 

Sekolah Melajoe-Ti. 
onghoa, 

Pada hari Kemis malam Djoem'at 
jl. Gemeentersad Betawi mengadakan 
persidangan digedongnja di Konings- 
plein, Persidangan itoe diboeka kira2 
djam 7 oleh wnd. burgemeester Beta 
wi, Mr: PN, Jaussen, jg baroe boeat 
pertama kali ini memimpin rapat ge 
meenteraad. Atas nama semoea anggo 
ta dari gemeenteraad Betawi toean 
Boissevain (IE V) mengoetjapkan se 
lamat kepada t. Jansesen, oetjapan ma 
na dibalas oleh beliau dengan harapan 
moga2 burgemeester dan wethouder 
dapat bekerdja bersama sama. Sesoe 
dah itoe laloe membitjarakan masing 
masing agendapunten, 

Banjak sekali pembitjaraan2, akan 
tetapi disini jg -perloe perloe sadja di 
tjatat. 

Toean Levert berseroe soepaja, dji 
ka memboeat djalan djalan baroe, 
djoega mengadakan lampoe lampoe jg 
modern, misalnja didekat Tosariweg, 

Toean Van Gen Akker meminta soe 
paja djembatan-djewbatan jg banjak 
sekali dipergoenakan oleh segala ma 
tjam kendaraan itoe diselidiki betoel 
betoel dan diperbaiki djika perloe. 

Sesoedah itoe dibitjarakan soeatue 
vesoel jg minta soepaja moelai tg. 1 
Agoestoes '38 j.a.d. djoemlah sekolah 
rendah dari gemeente ditambahdengan 
3 volksscholen dan 3 vervolgscholen. 
Jang membitjarakan bal ini ialah wet 
houder Mr. Hadi. Achirnja oesoel itoe 
diterima. 

Laloe dibitjarakan soeatoe oesoel 
jang minta soepaja didirikan sekoleh 
Melajoe—Tionghoa. Toean Liem ber 
pendapatan, bahwa sekolahan begitoe 
itoe ta" perloe, sebab pada sekolahan 
itoe dipergoenakan bsbasa Melajoe se 
bagai bahasa pengantar, sedang seka 
rang boeat segala matjam pekerdjaan 
diperloekan babasa Belands. Maka da4 
ri itoe beliau mengoesoelkan soepaja 
didirikan sadja sekolahan HCS (Hol- 
landsch Chineesche School), teroeta 
ma boeat anak-anak Tionghoa jang 
ta“ mampoe. 

T.Soei ta'berkeberatan atas pendirian 
Sekolahan Melajoe Tionghoa tsb, asal 
sadja bahasa Melajoe jg dipergoenakan 
itoe bahasa Melajoe ,belasting“. Mr. 
Hadi jg toeroet bitjara djoega, mene 
rangkan, bahwa HCS itoe banja oen 
toek bangsa Tionghoa jg wampoe,   

  

itoe Sekolahan ra'jat (volkschool) Achir 
nja oesoel itoe diterima djoega. 

Sesoedah itoe laloe dibitjarakan soal 
pengangkatan wethouder van finan 
cien baroe sebagai pengganti Mr. 
Janssen. Hatsil pembitjaraan itoe ia 
lah, bahwa 2 candidaat dari VC di 
angkat semoea, jg satoe sebagai wet 
houter v. financien (HWJJ v. Peer) 
dan jg lain sebagai plaatsvervangend 
wethouder (Van den Akker) 

Laloe dibitjarakan tentang padjak 

berpendapatan, bahwa gemeer:te hanja 
dapat memoengoet padjak djalan dji 
ka djalan2 selaloe diperbaiki kalau 
roesak. 

Fractie LE.V, berpendapatan lain 
jaitoe, bahwa gemeente dapat memoe 
ngoet padjak djalan, akan tetapi lebih 
koerang dari pada jg dioesoelkan.oleh 
B, en W. Setelah lain2 anggsauta me 
ngeloearkan pendapatannja masing2, 
maka verordening itoe diterima-dengan 
15 lawan 12 sseara. 

Sesoedah itoe toean Boussevain me 
ngoesoelkan soepaja in dan uitgang 
dari stemlokalen itoe dipisahkan, agar 
perdjalanan stemming-dapat rapi. Li 
tetapkan, bahwa gemeente akan me 
ngambil tiodakan2, mitsalnja msnam 
bah djoemlah stemlokalen. 

Dalam agenda rondyraag jg bitjara 
3 anggauta, jaitoe: tt, Thamrin, Cata 
lani dan Boissevain dan kira2 djam 
9,30 persidangan ditoetoep. 

AG bea 

Raden Rg. Sa traatmadja pensioen ? 

Dari Mr. Cornelis orang mengcha- 
barkan kepada kita, bahwa Toean Rd 
Rg. Sastraatmadja soedah mengirim 
kan soerat permohonan kepada jang 
berwadjib soepaja dilepas dari djaba- 
tan Negeri serta dapat pensioen pada 
permoelaan Augustus 1938. Siapa ig 
akan mengganti belisu? Jang ada hvv 
rapan ialah Toean2 Soemitro, Prawira 
di Nata, Wirija Mibardja dan Abdoer 
radjak,   Tmn 

Akan tetapi Sek :lahan jg akan diboeka 

djalan (straatbelasting). 'Toea-. Jak. 
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ERETJEK. 
Bebe Ta 

. Bang Bedjat roepanja sedeng moe- 
rah redjeki. Kemaren trima ,kermplang 
lembang“ dan... belaen djoega 

“abis kemplangnja, djoedoel boeng Tab 
“dateng dari Solo. 
“Apa jaog dibawa? 
Kretjek alias keroepoek-koelit, 

5 man dari Sele mes soerat intil-intilan 
“ berboenji: —,Voor bang Bediat dari 
anak anak Villa Park 4 Solo“. 

K0 God, z6g, mija biijheid boekan main. 
C  kinderen. Itos diah, kersanare bang 
Xx Bedjat, kadojanan nomer satoe. 
“Terima kasih, terima kasih, tapi sa 
jang ,.. bang Bedjat nggak bisa 

«agabaks, tjoeman groeten van tante. 
"alias empo Bedjat. Nou, voor een paar 

|| dagen .z11 zij niet meer met baar 
versebrikkelijke bakiak voor den 

dag komen, Kepala bang Bedjat mer 
Geka sebentaran. 

     

    

   

   

  

kiri 

Vo En, necfjes, verboogd ? Geslaagd? 

—. Nggak maoe ke Betawi met de pakansi? 
' Jammer, masa” maoe ostak oetek di 

Solo sadja, jak, kvg melas teman, 
' Vrageb san pappie, kalau perloe met 
 hailen-builen en zeggen, ,,wij willen 
die movie spuit van bang Bedjat's 
pen," 

   

     

  

   
   

  

“.. 'Djangan koeatir, werkelijx, beziens- 
| “waardig, apalagi bongkok-oedangnja. 

“Apalagi empok Bedjat, soenggoeh, 
“brng Bedjat nggak bohong, perlue di 
“list sorsoernja jg termasjhoer, 

Kalsu dibeliin selop tinggi haknja 
lepas. Kalau dibeliin toessek konde, 

| astaga, konddoja dia pindah kedepan, 
“biar kliatan katanja, 

|. Paling seneng kalau dibeliin oeleg- 
““oeleg, tapi sampai sskaraug bang Be 
| djat nggak maoe beliin, ngeri alias 
nggegirisi banget. 

'Nab, sekali lagi, kamsia. Empok 
.. Bedjat, katanja siang ini maoe bikin 

»goedeg" ditjemploengin kroepoek koe 
“lit Solo itoe. 
“| Nau, slamet makan goedeg bang 
— Bedjat sendiri. 

- BANG BEDJAT. 
ra     

   

        
ta KET 

Mseti Ih Groep, Tansh "Abang, Bahagien Table'gh. 

  

“ 8ecr. groep M.D. toean Hamdan 
/ menoelis: 
2. Pada malam Senen tanggal 26-27 
aejua 19902. : 

Moehammadijah Groep Tanah Abang 
Bahagian Tableigh, soedah mengada- 

“kan pertemoean- bapa”2 moerid dari 

. Madrasah Ibtidsijah, jang mengambil 
tempat diroemah Jatim Karetweg 22, 
anak Abang.“ 
S i 

  

      

    
   

    

    
   

Rapat dipimpin oleh pengoeroes sen 
P. Naamtu. Rapat diboeka djam 

8,30, sebagaimana bisa membilang te 
ma kasih pada badirin pimpinan 

“menerangkan, tentang pengoendangan, 
tidak lain maksoednja oentoek 

#emperlihatkan, bagi moerid moerid 
/ diadjarkan disekolah  Moehamma 

|. dijah bahagian Ibtidaijab, : 
|. Selandjoetoja pimpinan mempersi 
x “Iabkan oentoek membatja @oer'an T: 

Alwi. # : 
.T. Alwi membatjakau @ber'an de- 

“ngan sekedarnja diartikan, dengan 
“ringkas dan memoeaskan pada hadi 
rin, maka dipersilahkan moerid perem 
poean, jg diklas III. Nona sitti Hawa 
“Nona sitii Hawa. menerangkan de 
gan ringkas tentang Acblak manos 
a dan orang jang menoeroeti hawa 

'mapsoenja, itoe jalah orang jang tidak 
“berdkal dan ridak poela berAgama. 

' bjoega diterangkan hoekoeman Al- 
ah dibari kemoedian kelak sangat 

pedihnja bila mereka tidak memper 
“goenskan akalnja, dan tidak dididik 
'Djasmani dan Rohaninja. - 

(emoedian dipersilahkan moerid 

las 3 poela Nona Asinab, Nona Asi 
ab, menerangkan kesehatan Djiwa, 
engan ringkas nona Asinah memben 

tangkan. beberapa bar jak orangorang 
ang kaja barta akan tetapi tidak ber 

arti kekejaannja itoe, oleh karena 
oerang didikannja maka soedah ten 
oe kekajaan itoe dipergeenakan boe 
an pada tempatnja. Sa 
Maka nona Asivah berseroe pada 
apa2 dan Iboe2 didiklah anak2 kita 

soepaja nantinja mereka merasakan 
elewatan Djiwanja dihari kemoedian 
lak. : 
Seteroesaja dipersilahkan moerid 

las 3 lelaki jalah Achmad dari pem 
itjaraannja tidak lain menegaskan 
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|hteutang pendidikan 

Sesoedabnja pimpinan menambah 
||dair keteraagan moerii2 itoe sekedar 
Y|nja, maka dipersilahkan  toean 

Goeroe AL Joesoepi menerangkan 
setjara Agama, 

riogkas “djitos  memocaskan pada 
hadirin. tosean2  menjerahkan anak 
anak toean2 jang toean2 diawanatkan 
oleh Allah, maka toean2 menjerahkan 
poela pada kami, soedah tentoe kami 
tidak joepoet dari pemeriksaan Allah 
dihari kemosdian kelak, bila didikan 
itoe tidak sebagai mestinja, wenoeruet 
aps apa jang diperintah oleh Allah 

Pimpivan tidak menambah dari spr 
itoe, bahwa pada waktos sekarang 
kata pimpinan, berhoeboeng pada wak 
toe sekarang moerid mcerid jang ber 
sekolah sore ridak koerang dari 100 
orang, dan berhsebreng tesopatnja ter 
lalue sempit dan bangkoe-bangkoenja 

Ikoerang, jang memang pada waktoe 
sekarang mencewpang pada PK Ojalah 
Roemah Jatim. 

| Tosan tosan soedah ma'loem djika 
kiti memakai roemah Jatim, itos se 
Olah olah kita sebagai orang orang jg 
membohongkan Agama, 
Maka dari itoe kami sebagai pengos 

roes, bersesaba akar mentjari tempat 
(Ruemah) beloem tentoe roemah itoe 
mabal atau moerahoja dari sewanja, 
sedang dari pembajaran anak-anak jg 
sebagaim na biasa, gami kira tidak 
mentjoekoepkan osntoek perongkosan2 
membajar ini dan itoe, 

Maka dari itoe pengoendsngan kami 
pada toean2., 

Bahwa kami soedah mengambil ke 
poetoesan jg mana biasanja dari pem 
bajaran anak anak toean tiaptiap bl, 
f 0,25, dinaikkan mendjadi, anak no 1 
£0,35 no 210,30 dan no 3 f 0,25, ini 
jang bersekulah sore. 

Jang bersekolah pagi, anak no 1 
f 0,50, no 2 f 0,40 dan no 3 f 0,35, 

Maka pengoeroes menanjakan pada 
badirin moepakat atau tidaknja maka 
bapa'2 moer'd2 moepakat. 

Soesoenan pengoeroes pada waktoe 
sekarang Voorzitter TP, Naamin, Sec 
retaris T. Hamdan, Bandahari, T, Zsi 
nal Abidin. 

Rapat ditoetoep djam 11, dengan se 
lamat. 
  

      

     

  

      

  

Ih... .bertemoe 'poela 
Fantasiey Nanie Sudarma 

»Tidak dapat Soep,.. tidak,.. ti- 
dak dapat!“ sahoetnja dengan berlinang 
livang air matanja. , Kepedihau hati- 
koe, mevjenangkan nasib kita, tak kau 
berbeda dengan kepedihan hatimoe 
sendiri. Akoe tjoema dapat mengatakan 
sajang , . sajang nasi telah mendjadi 
boeboer. Tjoba Toehan ..mempersatoe 
kan” hati kita mi didalam keadaanjg 
biasa, tentoelah tak kan menderita ke 
pedihan hati jg sehebat ini, Akoe telah 
akoei dengan sepenveh hatikoe, bahwa 
kau — ini didalam bathin — adalah ke 
poenjaankoe! Tetapi lahir , , lahir, . 
inilah jg tidak mengizinkan kepada 
kita oentoek hidoep bersama» didalam 
arti jg seloeas,nja. 

Kita telah sekian lama mentjahari 
oplossing, tetapi tak dapat. Kau 
sendiri telah mengakoei bahwa me- 
wang tidak ada oplossing itoe, da 
achiroja kauserahkan nasib kita ini 
kepada Toehan. Pengharap » kita. tji 

ta2 kita, bisa opgelost, tetapi kita ha 
roes . .. kedjam! Inilah jang tidak 
akan kita lakoekan, sebab kita jakin, 
atoe kali kita berboeat kerjam terha 
dap seseorang, vroeg of laat hoekoe 
manpja akan menimpa kita. Kita 
tak oesah mengoetoeki nasib ka 
rena kita tidak dapat meutjapai tjita2 

  

sa, bahwa perkawinan kita itoe tidak 
didasarkan atas wareliefd e, teta 
pi hanja dengan sehijualiefde 
atau boleh djadi djoega timboel! dari 
nafsoe berahi, 

Besoenggoebaja djangau kita kawin, 
tetapi nasi telah mendjadi boeboer 

Inilab kesalahau kita. Tet pi kesalu 
han ini dapat kita perbaiki...“ 

nlala? “htanja soeaminja. 
»Biarpoen berat adinda bertjerai 

dengan kakanda, apapoela kalau me 
ngingat akan anakanak kita, akan te 
tapi. oentoek kepentingan kakanda, 
ogntoek kebahagiaan kakanda, biar 
lah kita bertjerai, dan kaw.nlah ka 
kanda dengan Neng Joejna. 

Kakanda- masih moeda, kakanda ha 
roes hidoep, kakanda baroes bekerdja 
ceniosk oemoem, kakanda haroes ber 
bahagia, dan ini semoea, tidak kan 
dapat kakania lakoekan, tidak kan 
kakanda dapat mentjapaioja, djika 
tidak mendapat bantoean lahir bathin 
dari padauja , , " 

Sosaminja memandang kepada iste 
riuja, air matanja berlinang linang. 

x 

»Ik vertrouw js!“ Apa jg k3u kata 
kan tentang advies isterimoe, of beter 
gezegd oplossing jang diberixan oleb 
isterimoe, akoe pertjaja dan mengerti 
Dan sesoenggoehnja Soep, .. kemarin 
isterimoe telah datang kepadakoe, ia 
meminta kepadakoe, agar akoe meno 
long kau dalam bidoepmoe. Akoe tidak 
dapat memberi djswabar, tjoema air 
matakoelah jg berlivang2. 

Tetapi mija beste Suep, .. disinilah 
terletak soeatoe kepedihan bagikoe. 
Kesoetjian dan keichlasan 
bati isterimoelah jg sangat mengenai 
batikoe, Akoe mengerti akan alasan 
jg dimadjoekan olehnja, ialah semata2 
oentoek membela kau, karena k sih 
sajangnja kepadamoe Soep. Pendekuja 
itoepoen boekan soeatoe oplossing bagi 
kita. Akoe tidak akan kocasa meneri 
ma kau dari tangaunja seorang isteri 
sebagai isterimoe itoe. 

Sekarang kewadjibanmoe Soep : kau 
tentoa merasa, demikianlah kebaikan 
bati isterimoe, jg sewaktoe2 bersedia 
centoek membelamoe, agar soepaj: 
kau, jg ditjintainja dengau sepenoeh 
hatinja selaloe mendapat kebahagian 
Apakah kau tidak berbostang boedi 
kepadanja ? Apakah sampai hatimoe 
oentcek mentjeraikan isterimoe jg ber 
soetji hati itoe? Soenggoeb Soep, ps 
rempoean jg beriabr'at sebagai isteri 
woe itoe tidak baujak, Peliharalah ia 
kasihilah ia, agar dapat mei 
anakmoe dsngan semposrua, 
dapat meuanam benih 
itoe kedalam hati auakmoe jg" 

  

    

   

  

moedian. 
Akoe pertjsja, bahwa ideaalmoe 

akan roesak, tetapi . ... akoe rasa, 
biarlah ideaalmoe itoe kau roesakkan. 
sebagai offer, deogan pengharapan, 
moedah moedahan ideaalwoe itoe dapat 
kau wariskan kepada anakmoe. Dengan 
djalan demikian ideaalmoe akan tertja 
pai djoega. Boekankah rochmoe akan 
selalos hidoep didalam diri anakmoe 
dan ketoeroenanmoe? 

Dan .. .oplosing jang sebaik baiknja 
jang mengenai diri kita . .. biarlah 
kita bertjerai . . dan biarlah kita me 
uanggoeng penderitaan jang sehebat 
hebatnja ini dengan. . . kegembiraan | 

Di-Lg, Priok « . 
“Joetje, ,. kau sendirilah jg akan 

dapat membantoe hidoep kakakmoe 
Soeparman. Dengan ichlas akan koe- 
serahkan ia ketangs:moe, tetapi kau 
tidak maoe menerimanja. Postoesan 
jg kau ambil dengan meninggalkan 
kami, adalah sangat mengenai hati 
kami. Kau loepa bahwa kaka'moe Soe 
parman—didalam tangankoe tak dapat 
mentjapai kemadjoean jgia fjita2kan. 
Akoe sendiri tak dapat memr antoenja 
dalam bal ini, Kau tinggalkan ia, ber 

  

    

   
mendjadi pengharapan nos dihari kel” 

    kita, soeatoe tjita2 jang tjoema per- 
hiasan hidoep semata mata. 

Malah kita haroes berejoekoer ke 
pada Tseban Jang Bia jg telah mem 
beri kebahagiaan hidoep kepada kita, 
soeatoe kebahagiaan jg maha besar, 
jg baransksli tidak semoea orang ' te- 
lah menerimanja. 

Kita telah dapatkan itoe ,roemah" 
tempat kita bernaoeng, tetapi sajang, 
kita tidak dapat menghiasi roemah 
Ttoe.,... 

Perbiasan hidoep ini dapat kita tja 
pai, tetapi kita haroes kedjam. Kau 
haroes tjeraikan istarimoe, kemoedian 
kita kawin, ialah kawin jang dike 
hendaki oleh oemoem, oleh pergaselan 
hidoep. Tetapi djalaa.  .oentoek men 
tjapai tjita2 ini tak kan kita lakoekan 
sebab. , . .wreed, kedjam |!“ 

»Soedahlah kandakoe,.... dinda 
mengerti.“ kata isterinja. , Doeloe se 
beloem kita kawin, didalam perte 
moean kita jang sebentar sadja, din 
da telah ma'loem, bahwa roepa 
jadinda, keadaan loear adinda, ke 
toervenan adinda, pakaian adindalah 
jang menarik kakanda : dan hal2 ini 
lah jang kemoedian mengikat kita da   

  

    

  

pembitjarain nona Asinah. 
&« - 

lam perkawinan, Adinda sendiri mera 

  

bevat geen loodwit 

(staat Onder gences. kuntige Controle), 
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Geprodueeerg door: 

Mugvet-Poegop 
Fa briek 

“JURK FAN Kn 

Batavia.                      MUGUE 

K 
arti roesaklah, poetoeslah, mati- 
lah segala tjita2nja. Apakah “dengan 
poetoesan jg kau ambil sekarang ini 
.tak kan menimboelkun kemenjesalan 
kepadamoe dihari kemoedian ? 

Sajang, ... sajang poetoesan ini te 
lah kau ambil. Tetapi akve barap sa 
dja. kau tidak lama mengembara di 
negeri orang Lekas?2lah kembali ke 
Jsva, kensengkanlah nasib kakakmoe 
Soeparman ... 

Ia peloek Neng Joejoe dengan meng 
hamboerkan sir matanja. 

Kemoedian Soeparman  memeloek 
nja djoega kepada Neng Joejoe diba 
dapan isterinja, 

»Mijn Joetje , . berbahagialah kau 
ditemwpatmoe jang baharoe. Biarpoen 
kita berdjaoehan, biarpoen laoetan jg   

| (ea : SLR Ta 

osas memisahkan kita, akoe pertjaja 
Ibahwa kau tak meloepakan dakoe 

Sering serioglah kau berkirim soerat 
kepada kami, berilah Mariam isterikoe, 
semangat, agar ia dapat memban 
hidoepkoe oentoek kepentingan anak 
anak kami |! 2 

Barat akoo bertjerai dengan kau, ,. 
tetapi apa boleh boeat, Toeban telah 
mentakdirkan demikian. ..“ 

Ia menangis tersedoe-sedoe. 
»Joetje,... mija sehat, ... berat 

sangat berat akoe berijerai dengan kau, 
Joetje,... kita bertemoe dengan ba 
hagian, sekarang kita haroes bertjerai 
dengan kepedihan jang sangat hebat,., 
marilah kita mengharap, moedah2han 
dibaris kemoedian dapatlah kita... 
bertemoepoela., 

fNrdruk verboden) 
  

  

4 (Sedia Katja Mata Batoe dari 

  

djab. 

  

Speciaal 
GANG KENANGA No. 37 SENEN 

(DEKET DEPAN TOKO LILIONG HIN) 

0 Ditanggoeng | - 
tjoijok,dan menjenangken Toean poenja mata, 

bersedia djoega Ka'ja"Mata jang hergagang Mas dan Penjoe, jang 
model baroe-baroe semoea harga tidak m:hal. 

Dan apa bila ada jang sakit mata harep dateng saja 
poenja Toko di kasi OBAT MATA Tanggoeng moesta- 

Dan boleh PRIKSA mane pake Katja Mata apa dji- 
kaloe Toean en Njonja maoe beli katja mata, haroes bawa ini adver- 
Vertentie menoeroet harga pasti bisa dapet Korting 20” lagi. 

Djoega trima bikin betoel Horloge, Lotjeng dan Gramofoon. 

WAN LIE 
Katja mata 

BATAVIA CENTRUM 

liongkok & Europa. 

  
  

Djagamonjet 

KLASSEN : voorktas 

KOELA GE: 

Nieuwe cursus: 1 

EA NB 
    

  

Goenoeng-Sahari 84, 

RN . dari seko 
Sebagian besar dari mM 

  

djika diminta. 
Wang sekolah F 15.-   

Il. V.E. V. 
Sekolah bazian ELEC TRO dan RADIO-TECHNISCH jang baik, sem- 
poerna dan jang pertama sekali diakoeci dengan Besluit Pemerintah. 

Didikam-boeat djadi 
Electromonteur — Radiomonteur 
Permoelaan cursus baroe 1 Augustus aa Lea 

sdjian penghabisan berlakoe dibaw:h penilikan gosroe-g'eroe 
: Sa “sekolah-sekolah. Gouvernement 

moerid-moerid jang Ineloes, dipekerdjakan kepa- 
da persesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadji jang baik. Soe- 
rat2 keterangan boleh diperiksa. Prospectus. dikirim dengan gratis, 

seboelan boeat satoe bagian, 

sk ASATRIA Ns 

HANDELSSCHOOL (2 D 
14 Batavia-C, 

TOELATING: tot de leklas H.I.S. of Schakel met vrucht doorloopen 
SCHOOLGELD : vanaf f6.— per maand. Inschrijving voor 15 JULI “38. 

PROSPECTUS GRATIS! 

H.ILS.& SCHAKEL 
Kadjiweg 48 

tot 7e kl. Opleiding voor H.B.S., Mulo, K.W.S, 
en Handelsschool, Bevoegde leerkrachten en recht op KINDER- 

Batavia C. 

Ss TONSTUS 1938, 

O. 
Teif. WI. 909 Batavia-C. 
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MODERN, HYGIENISCH le KLASSE BEDRIJF 

Atas pimpinan orang Europa 

Mengantar doea kali tiap2 hari 

Selamanja ditanggoeng dari sampijang sehat 
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T dORIENT 
UID-POEDER 

Kemandjoerannja Orang 

Anggap Mempoenjai 
Djimat. 

Tida heran, sebab tiap2 pembikinan 

dibawa penilikan oleh vak-kundig jang 

bisa digoenakan obat2 mengandoeng 

ketjantikan dan penjakit koelit menoe- 

roet hawa negeri ini. 

Tida perloe dipoedji, tapi haroes dioedji. 

Bisa dapet beli pada toko“ toko. 

Harga per blik terisi 100 gram..... 

  

    

     

     

GERRODUEEERD DOOR: 
UGUET “pOEDEPY «   Agent: N.V. 

Geproduceerd door: MUGUET 

POEDER FABRIEK, 

£0.75. 

EVERARD & Co. 

Batavia. 
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2 pimpin oleh t. Tamimi 

1 gelar Soetan Roemah 

22 Tinggi,  memperdengar 
t kan lagoe lagoe Minang 

kabau aseli 
—., Berhenti 
: Senin4 Juli 

” 

  

dg 

  

xi : Ye 

Bandoeng II 103: Batavia 

V.O.R.O. 

. Studio Kramat96. 

Sabtoe 2 Juli 

: pagi Lagoe Melsjoe Seberang 

- siang Lagoe Tionghoa - 

- che 

Lagoe Melajoe Seberang 
Langendryan dari piring 
hitam 
Mempbatja sk. 

orkest ra) dipimpin oleh 
R. Pratisto Boetedjo 
Lagoe Soenda 

» 

» Opera Tionghoa ,Hiap 
Kioen Hie“, dipimpin 
oleh T, Tan Kang See 

Berhenti 
"Min 90603 Juli 
pagi amelanorkest, Soenda 

»Galoeh Pakoean" dipim 
pin oleh TD. Kartaaima 
dja 
“Lagoe Djawa 

Lagoe Tionghoa modern 
Lagoe Melajoe 
Krontjong orkest ,The 
Golden Star", dipimpin 
oleh t. Kwee Tjin Kie 
Berhenti 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Arab - 
Lagoe Djawa 
Krontjong dan 
Stamboel 
Membatja Wawatjan 
Soenda oleh t. Abdoellah 

. Saleh 
Lagoe Hawaiian 
Pendjawaban soerat2 

rapport rapport dan Pem 
berian tahoe oleb Pe- 
ngoeroes. : 
Perkoempoelan ASA di 

Klenengan dari 
hitam 
Berhenti 

piring 

Lagoe Soencra 

mama ES 

Berita2 Sport 
Taneel Wajang Golek 
oleh dalang Soekatma de 

Golflengte 86.96 m 
Sabtoe 2Juli 

6,30 sore Plaatplaat lag Hawaiian 
6,45 Kabarkabar dalam ba 

hasa Belanda 
7-— malam Berita pers 
I5kb 34 Hoelah kebatinan oleh t. 

R Darmotjahjano 
8— , Plaat2 lagoe Tionghoa 
815 , Symphonie Soerakarta de 

ngan tJlempoengnja Poe 
saka jang adjaib hadiah 

/ pjm. Poeteri Dhalem 
Geesti Kangdjeng Ratoe 
Pembajoen (bertempat di 
Wirjodiningratan) 

12,— , Toetoep. 
Minggoe 3 Juli. 

6-— pagi Pemb Al-@oeran Soetji 
630, Plaat lagoe matjam2 
I— Tjlempoeng dari Studio 
1.— siang Tastoep   Lagoe LT Djawa 

Berhenti 2 

malam aan 1“ piringan 
hitam 
Lagoe Djawa 
Memperdengarkan lagoe 
lagoe Ambon oleh per 
koempoelan , The Moluk 

Hawaiian Boys" 
dipimpin oleh TJH, Ma 
tulesij 
Berhenti , 

PENJIARAN NIROMTIMOER 
Djawa Barat 

H 
PLP 217, P MH 45, PMN, 2 

Sabtoe 2 Juli 

5,— sore 

2. 

5 T 6.45 “3 

& 7.30 malam 
8,— ag 

/ 
) 12,— 19 

Studio-orkest, . dipimpin 
oleh toean Jan Schnei 
ders dan dinjanjikan oleh 
Miss Annie toean Hanafi 
Opera Djawa 
Lagoe gamelan “Soenda 
Tooneel Melajoe Bintang 
radio oleh , Pengliboer 
Hati", dipimpin oleh 
Mohamad Damirie 
Non-stopprogrammadari | 
lagoe Krontjong 
Toetoep 

Minggoo. 3 Jali 

  

10.— pagi 

H,-— 1 

Kk 

2 12,— siang 

2, — » 

5. — sore 

6— 
6145 

7,15 malam 
» "30 

Dihoebboengkan dengan 
Geredja Tionghoa di Pete 
koan, Betawi dan mem 
perdengarkan Maleische 
dienst, diichtiarkan oleh 
OCRO 2 
Lagoe Hawaiian oleh 
. dueen", dipimpin oleb 
toean Bsendjali 
dan dinjanjikan oleh no 
na Tien 
Studio Orkest, dipimpin 
oleh toean Jan Schnei 
ders dan dinjanjikan 
oleh Miss Annie Landouw 
dan Miss Netty. 
Berhenti 
Njanjian Soenda oleh 
anak2 moerid Sitoesatur 
school 
Djam bagi anak2 Pandoe 
Lagoe Krontjong dan 
stamboel 
Toneel Wajang 'Oranig 
Pembitjaraan boekoe2, 
diichtiarkan oleh Balai- 
Poestaka 

10,— pagi 

AS -coere  Hawaiianorkestsokongan 

- The Jully Music Makers 
6.30 Diteroeskan Hawaiian 2 

orkest idem : 

Si PE iPers-overzicht oleh & RI      
   
   

  

   

  

ronto Koesoemodirdjo 
lenengan dari Istana 
apatihan hadiah padoe 

ka KPHA Djojonagoro 
Rijksbestuurder Rijk Soe 
rakarta Hadiningrat 

12— ,  Toetoep 
Senen 4 Juli 

10,— pagi Klenengan dari Keraton 
2.— siang Toetoep 
5,30 sore  Plaat plaat lagoe Siam 
ad Plaat plaat lagoe Arab 
7,— malam Peladjaran bahasa Kawi 

oleh t, Rm. Ng, Doeto- 
dilogo 

G3B: 4.» Berita pers 
Tab Kabar kabar dalam bu 

hasa Belanda 
Io— Plaat plaat lagoe Ha- 

an waiian modern 
8.15 Membalas soerat2 
9,— Samboengan dengan 

Societeit ,Cbuan Min 
Kung Hui" 

2,— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

Soerabaja 1 81, Soerabaja II 95: 
'Soerabaja Arcbipelz. Zender 68 

G5 II 128: Semarang II 111: 
Solo II 120. 

Sabtoe 2 Juli 
6.— sore  Djam bagi anak anak 

h Gipimpin oleh Boe Djar 
6.— Tooneel Wajang Orang 
6,20 Lagoe Krontjong 
640 , Ketoprak 
7,— malam Perkabaran 
Kg. Y Pendjawaban atas rap- 

iport2 dari pendengar 
120, Lagoe gamelan dari Ba- 

pjoewangi 
120, Wajang Koelit Djawa 

Timoer oleh Dalang 
Wongso 

12— Toetoep 

Minggoe 3Juli 

Orkest Gamelan Djawa 
Timoer, dipimpin ne 
t. Madio Lesono 
Pendjawaban atas rap 
portrapport 

12,— siang 

2o Melandjoetkan Orkest 
Gamelan Djawa Timoer 

D— 9 Berhenti 
5,— sore Lagoe Arab 
530» Lagoe gamelan 
TO Djam bagi anak2 pandoe   'terpimpin oleh Pak Doho 

  

  

  
  

7.— malam Pemandangan minggoe 
an tentang Loear Negeri 
oleh t. Moh. Sofwanhadi 

ngan njanjian Nji Aroem| 7,15 Perkabaran 
Toetoep ERROR Lagoe Tionghoa 
PMN 29 TEBU Cursus bah, Tionghoa 

11,— malam Orkest Melajoe , Pengli ma 3 Krontjong Orkest ,De 
boer Hati“, dipimpinoleh Nachtagaal« 
toean Boestami dengan | 11.30 Toetoep 
dinjanjikan oleh Nona : Senen 4 Juli 
Siti Priwati, Abdullah| 6.30 pagi Lagoe Krontjong 

Ke dan dan Boeng Sjaugie — Idem 
12.— Toetoep II Berhenti 

"Senin 4 Juli 5,— sore  Djam bagi anak anak 
5,— sore Lagoe anak2 Djawa Tionghoa, terpimpin oleh 

an Lagos Krontjong dan Tante Kiem 
: Stamboel 6&— Lagoe Krontjong 
5,45“, Lagoe Siam 6:30, Pendjawaban atassoerat2 

—.. Lagoe Bali jang termasoek oleh 
OK “y Lagoe Melajoe dari Tanah Pak Dohd 

Seberang NO Lagoe Hawaiian 
GO Lagoe Arab modern 7,— malam Perkabaran 
645. Lagoe Mana Soeka"| 715 , Pendjawaban atas rap- 
7.45 malam Perkabaran port2 dari pendengar 
8— , Studio Orkest dipimpin| 7,20 , Orkest Soeling Ambon 

oteh toean Jan Schnei| 7,30 , Pembatjaan kitab Bijbel 
ders dan dinjanjikan oleh oleh OCRO 
Miss Annie Landouw| 7,55 ,,  Lagoe Krontjong 
dan toean Soehirmanj 8.— Orkest Yang Khiem, di 

10,— Orkest Yang Khiem dipimpin oleh t Oei 'Tan 
»Toeng Nam“, dan di Kiet, 
pimpin oleh toean Lie|10,— , Njanjian Djawa oleh Sri 
Ton Fie Handojokoesoemo 

11530.» Toetoep ERA en Toetosp 
PMN. 239 PROGRAMMA NIROM 

Il— malam Orkest Yang Khiem Penjiaran Barat 
: »Toeng Nam" Archipelz. 99 dari 11.00 t/m 12.00 
IA Toetoep « atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

SRI Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Sogkaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 
Sabtoe, 2 Juli 

pagi 5 

5,— sore  Pemboskaan 
OP Thee concert anekawarna 
6— Lagoe Serieus 
BEP Pemand. programma 
7.— malam Perkabaran 
Pen Lagoe ,Mana Soeka" 
TEKAI iaa FANTASIO 
EL pakan Melandjoetkan lagoe Ma 

na Soeka 
8.50 , »Concert popoeler” oleh 

Studio Orkest, dipimpin 
oleh t. Carel v/d Biji 

9,50 ,, »Pret v. Montparnssse” 
1045 Lagoe dansa. Dihoeb. de 

ngan ,,Hotel des Indes" 
di Batavia Centrum 

12— Toetoep 
Minggoe, 3 Juli 

1, 30. WKerkdienst dari il Hart-! 

  

    

& Sa jkerk di Soerabaja 

Ta Soerabaja 
“9.30 ,  Protestansche kerk, Nas- 

i sau kerkdi Betawi 
1,— Lagoe Wilhelmus 
11,02 ., Beberapa eoli 
AO RE Nina Rossiniana 
12,— siang Matinee 
Ipa 3 Pemboekaan KNILM 

Dienst Java danAustralia 
LS Marcel Pilotti (Orgelsoli) 
Koe 3 Perkabaran 
2 »Hawaiian Entertainers 
Aa 3 roepa Concert modern 
220 “3 Mengoelangi perkabaran 
Dea Berhenti 
5,— sore  Pemboekaan 
DO Thee Concert 
6— Bijbelvertelling 
Oa Concert 
OOT Pemand. programma 
7.— malam Siudio orkest, dipimpin 

oleh t. Carel v/d Biji 
TO 3 »Somedian Hairmonist« 
T3. Berita tentang Sport 
8.— »De Hill Billies 
820. Concert 
ERTEE 0g »Van Beethoven-eyelus“ 

(concert ketiga) 
10,20 Potpourri 
1,— 4 Toetoep 

Senin, 4 Juli 
630 pagi Pemboekaan 
Oa Lagoe gramofoon 
7.01 2 Idem 
Boa 3 Berhenti 
1— Pemboekaan 
11,03 ,Ben keur van karakter 

stukjes 
1140 , Morgenwij ling 
12,— siang Feroy Kauffman dan 

Orkestnja 
1230 | Carel van der Bj! Trio 
L— »De Hollandsche ,,Ho- 

dlars” 
1 20 1 Perkabaran 
| TE Persantapan 
2204 Mengoelangi Perkabaran 
280 Berbenti 
5,— sore Pemboekaan 
503 , Thee Concert 
6,— Djam bagi anak anak 
6,40 Berita Disco 
On Pemand. Programma 
7,— malam Perkabaran 
Kn Walter Fenske walspro. 

gramma 
10 Schrammalmuziek dari 

plaat gramofoon 
BO Concert 
0105 Duetten Cabaret Belanda 
9.30 Berita Sport Phohi 
9.50 Marek Weber dan Or- 

kestnja 

/ 

Na RO 

9,58 , Berita2 koers 
Teror 5 Potpourri 
11.30 Lagoe dansa, Thomas 

»Fats“ Walter dan Or- 
kestnja 

ll— 'Toetoep e 

B.R.V. 
Batayia I 157,89 m. Batavia Il 61 

66m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Sceka 
boemi 12,18 m, 

SabterOJuli 
5.— sore  Penganan pada minoe 

man Thee 
86,— Njanjian 
6,45 Berita berita Pers 
7 — malam Programma Solisten ane 

kawarna 

7 45 Pem. Loear Negeri oleh » 

t, Dr, L. F. Jansen 
8.— Progr, anekawarna oen 

toek malam. Minggoe 
Ke Toetoep 

Minggoe, 3 Juli 
8.— pagi Lagoe Geredja 
8.35 Philharmonisch Orkest 

Berlija 
GOS Kerkdienst oleh NICRO 
IR Marek Weber dan Or- 

kestnja 
12,— siang Pidato oleh toean Ben 

Huynink 
1230, Programma anekawarna 
SA Toetoep 
5.— sore  Pewmboekaan 
Tur Lagoe Zigeuners ' 
5.45 , Dengan beberapa lagoe- 

lagoe piano 
Bu Lagoe Orkest 
7.15 malam Cinema Orgelsoli 
720-5 Lagoe anekawarna 
8— Pembatjaan Sport oleh 

toean F, Sommer 
819 Lagoe gram. foon 
8,20 Pendjawaban atas rap- 

portrspport dari pende 
ngar oleh Technischen 
commissaris t. Cbr Rupke 

8,35 Septet 
9.15 BRV Swing School 
10,— Plaat gramofoon atas per 

mintaan 
11l.— Tsetoep 

Senin, 4 Juli 
7.— pagi Lagoe gramofoon 
IA Berita berita Pers 
AI Ba Melandjoetkan lagoe 

gramofoon 
2.30 siang Berhenti 
5.— sore Vocaal programma 
5,30 Djam bagi anak anak di 

pimpin cleh t. Hopman 
EC Tb yan Pane 2 ata 

ai - 

Radio. Kei visa 
Peljenongan 30A 

sama ,Amatos.   
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Wettig Gedeponeerd 

harga harga mahal.     

6,30 
6.45 

8,10 
8,30 

8.45 
9,10 

10.— 
11,30 

It — 

8, — 
5,45 
6.30 

7,25 
7.45 
8.— 

P 8.30 

6,— 

5, — 

5.30 
Km 

6.30 
Pn 

1.25 
1,45 
Bu 

8 30 
845 

930 
10.— 

5, — 

86,— 
6,30 

an 
7,25 
145 
8.— 

Ne 
9.30 
10.—   

3. 
a
a
.
 

” 

Lagoe gramofoon 
" Berita2 Pers 

7,— malam Programma anekawarna 
Phohi-Relay 
Vioolrecitel 
Seperempat djam foto 
dan Cinematografie 
Dubbel Piancconcert 
Doea Phohi Relay 
Lagoe Hawaiian 
Riwajat dengan tak me- : 
mekai perkataan 
Toetoep 

PROGRAMMA VO.RL. 

80re 

7,— malam Berita sk. Indo 

” 

» 

» 

» 

pagi 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Saptoe 2Juli, 
Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Berhenti 

Lagoe Yawaiian 
Berita sk. Soenda 
Lagoe Krontjong 
Wajang Golek dalang 
Emon disiarkan dari pen 
dopo Kaboepaten Ban- 

A 

doeng mengambil tjerite 
ra Semar Kadong. 
Toetoep 

Minggoe 3Juli 
s0re 

» 

malam 

8s 
3 

s3
 

Ss 
3
 

Lagoe Ambon 
Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Berhenti 
Berita sk Indo 
Lague anekawarna 
Berita sk Soenda 
Lagoe Krontjong 
Membalas soerat soerat 
Lagoe Djawa 
Pidato tentang , Merijam 
Kaboejoetan” oleh toean 
A Prawirasoeganda 
Lagos Soenda 
Toetoep 

"Senin, 4Juli 
sore Djam bagi KBI terpim 

pin oleh t Soehatmo 
Lagoe Hawaiian 
Toetoep. 
Berita sk Indo 
Lagoe Ambon 
Berita sk Soenda 
Rebab Solo dan pidato 
tentang lalagoean Soenda 
oleh t R Mahjar Koesoe 
mahdinata. 
Lagoe Djawa 
Lagoe Melajoe 
Toetoep 

  

SAMAT 
Inilah adres goena bikin betoel Radio's dan Permanent Wave ealena 

Tidak ada jang melawan moerahnja dan dengan pakai garantie. 
pekakas jang paling baroe goena mengoekoer lampoe. Djika foean maoe 
tidak banjak mengelocarkan ongkos reparaties, maka djanganlah loepa 

Moelai ini hari fjatellah adres ,, Amato“ 
sanoebari. Beskoehoena dengan moerahnja ongkos2 jang kifa reken, maka 
senantiasa harga kita reken a-contant. 

Obat Sakit Koeping Koeping 
kasanja dingin dan gampang dipakeinja. 

Menjemboehken roepa2 penjakit koeping seperti : 
Kloear nanah (kopok soeda bertaon, garantie baik), 

2 Baoe boesoek, toemboeh bisoel, 
3 Loeka didalem, sering2 berboenji, koerang denger. 
Orang toea dan anak-anak bole pake ini obat. 

Ini obat soeda toecloeng ratoesan orang, bole tjoba sekarang. 
Harga moerah dan barang baik, djarang bisa dapet. 

Harga per flesch ketjil tjoema f O, 50. 
Perhatiken ini merk jang soeda kesohor dimana-mana tempat. 

T Or 
Tel. 2388 WI. 

Bersedia 

di tocan2 poenja 

Bisa dapet pada: 

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 

(Pakai soerat garantie). 

Perhijasan lapis mas foca (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radiin dan - 
nefjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 

Gelang tangan boeat orang toea per pasang f 8.50 
Gelang fangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 ng 
Gelang rantei biasa per stuk 
Gelang ranlei dioekir kembangan per stuk 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran 
Broch dada roepa2 model per stuk 

Harga di atas beloem ongkos, kirim oeang di moeka ongkos kirim ' 
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

Toko ,I RIO” 
TOELOENGAGOEBNG 

Djamoehande! & Industrie, 

»TJAP LAMPOE" 
Batavia-C: Sawah-Besar 
No.2N.—Tel, Welt. 5563 

IDepanfirma TJONG&Co.| Telefoon 1034 

NB. Minta gratis Prijscourant jang lengkap. 

Bandoeng: 
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'Lembaran ketiga 
  

Bia export oentoek perta- 
'hanan Negeri 

2 

Satoe prosen, 

Dalam persidangan Volkseraad jang 
laloe (persidangan biasa jang kedoea) 

dibitjarakan rantjangan ordonansi akan 

menarik bia export oentoek kepenti 

ngan pertahanan negeri (defentie: 
rantjangan ordonansi itoe adalah seba 

hagian dari pada bermatjam matjam 

peratoeran pertahanan negeri: dalam 

bahasa Belanda ,defentie-uitvoer- 
rechi“  namanja, 

Kini Pemerintah haroes mendjalan 
kan daja-oepaja pertahanan negeri 
jang lebih koeat” dari sediakala. Ber 
hoeboeng dengan itoe Pemerintah ber 
pendapatan bahwa Hindia, sebagai 
negeri Belanda djoega, selama bebe 
rapa tahoen patoet memberi korban 
jang banjak, soepaja mempoenjai te 
naga jang lebih baik centoek mem 
pertahankan negeri, baik didarat maoe 

poen dilaoet.' 
Karena itoe biaja pertahanan negeri 

bertambah banjaknja. Oentoek menoe 

toep sebahagian dari pada biaja itoe 

oleh Pemerintah dioesoelkan akan me 

narik bia export dari sini 1 pCt ba 
njaknja dari harga barang2 jang akan 

dikeloearkan. selama waktoe jg tidak 

ditentoekan pandjangnja : dari penari 

kan itoe ditaksir akan diperoleh oeang 

kira kira f. 8000.000, setahoen. 
Dalam oesoel itoe Pemerintah bera 

sast ta” akan membebaskan ber 

matjam-matjam barang basil Hindia 

dari bia terseboet. 
Menoeroet rantjangan ordonansi itoe 

ada  djoega barang2 jang akan dibe 

baskan, jaitoe barang-barang loear 

negeri, sebab menoeroet timbangan 
Pemerintah boekan patoetnja barang 

barang itoe dimasoekkan dalam bia 

export Hindia, 
Satoe atau dosa matjam barang ke 

radjinan barangkali moengkin jdibe 

baskan dari bia, djika hal itoe ternja 
ta perloe bagi kepentingan ekonomi 
Hindia. 

Samboetan Dewan Ra'jat. 

Rantjangan itoe disamboet orang 

di Volksraad dengan baik, maski ti 

—« dak dengan seboelat2nja. 

   

Bahwa Pemerintah sekarang perloe 

mendjalankan daja oepaja pertahanan 

negeri jg lebih koeat, tentang itoe ham 

pir semoea orang sependapatandengan 
Pemerintah,aka ntetapi tentang berapa 

| dari pada ongkos memperkoeat tena 
na gx perang itoe jang baroes dipikoel 

oleh Hindia, pikiran orang berbeda 
beda. : 

Demikianlah diadjoekan oleh bebe 
rapa orang lid soepaja oentoek menoe 

toep sebahagian dari pada keperloean 

perang itoe Goebernemen beroetang 
atau, menoeroet tjontoh negeri Belan 
da, mengadakan padjak pertahanan 

negeri jang semata2. Pikiran itoe tidak 

diseteedjoei oleh lid hd laing lid lid 
itoe berpendapatan bahwa keperloean 
pertahanan negeri haroes dipikoel 

oleh kas Negeri oemoem. 

Tentang oesoel Pemerintah akan 

mengadakan bia export itoe berma 
tjam2 keberatan orang.: dilihat dengan 
katja mata hnekoem, penarikan itoe 
tidak , berdasar: export Hindia akan 
terhambat : penarikan itoe akan mem 
berarti beberapa golongan dalam ma 
sjarakat sadja. misaloja peroesahaan 

peroesabaan export dan pertanian itoe 
tidak memperhatikan laba banjak atau 

“sedikit, sebab bia ditarik dari pada 
tiaptisp barang jang dikeloearkan. 
Penarikan itoe selandjoetnja dianggap 
orang amat berkahaja, karena oleb 
Pemerintah sekalikali tidak diten 
toekan berapa lamanja, 

Oleh karena bia itoe ditarik oen- 
toek menoetoep ongkos f 4,400 000,— 
dan oleh karena dalam tahosn2 jad 
ongkos pertahanan negeri itoe didoe 
ga akan ngik amat banjaknja, orang 

" koeatir kalau2 djika ongkos lebih ba 
Cjak angka persen penarikan (pecen- 
'tage) nanti dinaikkan djoega, Achir- 
nja djika ditilik dari katja mata keoe 
angan, orang takoet bahwa rantjangan 

ordonansi itoe kelak akan menimboel 
kan soeatoe padjak baroe lagi di Hin 
dia, jaitoe jg diseboet orang dalam ba 
hasa Belinda doelbelasting, padjak 
oentoek soesatoe maksoed. Segala ma 
tjam padjak hendaknja djadi penam 
bahr isi kas Negeri oemoem : djika ada 
keperlosan bagi sesoeatoe maksoed— 
misalnja dalam hal ini: pertahanan 
negeri— jg haroes disediakan oeang 
nja dengan djalan jg istimewa, baik 
lah oentoek itoe diadakan soeatoe 
fonda, 

Jang setcedjoe pakan 

Dari pihak lain orang setoedjoe de 
ngan oe3oel Pemerintah itoe, Orang 
berpendapatan bahwa penarikan bia 
pertahanan negeri itoe telah seadil2nja 
karena penarikan bia export extra 
2pCt banjaknja jg sekarang masih 
berlakoe akan dihapoeskan. Pertaha 
nan negeri itoe haroes lekas2 diper 
baiki, djanganlah ditanggoengkan le 
bih lama lagi, 

Oleh beberapa orang diandjeerkan 
soepaja bia export oentoek pertahan 
an negeri itoe dinaikkan djadi 2pCt 
pikiran itoe baik oleh orang2 jg tidak 
moepakat,dengan rantjangan ordonan 
si itoe, maoepoen oleh orang2 jg tidak 
moefakat tidak disetoedjoei : tidak di 
setoedjoei : mereka berpendapatan bah 
wa angka persen bia itoe haroeslah 
serendah2nja. 

Seteroesnja diminta orang, soepaja 
barang2 export jg meroegikan atau jg 
tidak sedikit memberi laba, demikian 
djoega barang2 hasil pertanian ketjil 
dan barang2 hasil orang tani Boemi 
poetera diketjoealikan dari bia. Misal 
nja kopi dan lada, kapok, copra dan 
kedele. 

Oleh lain pehak dioesoelkan ssepa 
ja oentoek pertahanan negeri diada 
kan djoega bia import (barang2 dari 
negeri asing jg dimasoekkan kenege 
ri ini) atas barang2 kemewaan (luxe 
artikelen), disisi itoe didesak orang 
soepaja peroesahaan2 jg benar2 berha 
djat akan adanja pertahanan negeri 
jg baik, seperti: peroesahaan2 minjak 
minjak tanah, bensin dll. dikenakan 
padak itoe djoega. 

Pemerintah keberatan djika. 
: beroetang 

Terhadadap pikiran akan mengeloe 
arkan biaja jg lebih banjak oentoek 
keperroean pertahanan negeri, baik 
lah beroetang, Pemerintah berkebera 
tan: dengan djalan itoe boekankah ke 
soekaran hanja sekadar dipindahkan 
tempatnja sadja, sebab akan memba 
jar pokok dan boenganja boekankah 
orang haroes mengeloearkan oeang da 
ri kas oemoem djoega? 

Mengadakan padjak perang 
roet tjontoh negeri Belanda 
djang pendapatan Pemerintah 
goenanja, karena padjak iioe sedikit 
hasilnja. Akan menambah banjak 
wang masoek dengan djalan mengada 
kan opcenten atas penarikan2 biasa, 
djoega tidak besar faedahnja, karena 
dengan djalan itoe orang teroetama 
akan menarik padjak seperti padjak 
vennvotschap, padjak penghasilan dan 
padjak oepah, pada hal penarikan jg 
seroepa itoe patoet disingkiri. 

Selandjoetnja oleh Pemerintah dike 
moekakan alasan, orang jg menimban 
menimbang perkara bia export oen 
toek keperloean pertahanan negeri ha 
roes tersetama ingat bahwa pokok 
soember penghasilan masjarakat Hiu- 
dia jalah peroesahaan2 jg ada disini, 
dan bahwabia export extra 2 pt jg 
ada sekarang ini dikenakan atas ke 
banjakan barang2 hasil peroesahaan 
tsb, dan karena bia export extra 2 
pOt itoe akan segera dihapoeskan, ra 
sanja penarikan bia 1 pCt dari barang 
barang export rasa soedah sepatuetnja, 

Kata Pemerintah bia jg dioesoelkan 
itoe boekan doelbelastirg, Penarikan 
itoe boekan wang jg terpisah dari jg 
lain lain sebagaimana biasanja doelbe 
lasting. Memang soesoenan loear biasa 

menoe 
sepan- 
sedikit 

  
  

jaitoe baik belandja pertahanan nege- |: 

  

ri jg loear biasa, maoepoen sebahagi 
an daripada wang jg akan masoek ber 
djalan melaloei buitengewonendienst. 

Desakan Volksraad - 
Tentang desakan: Volksraad seepaja 

angka persen bia pertahanan negeri 
itoe kenaikkan, atau bia export extra 
diteroeskan, tidak dapat dikaboelkan 
oleh Pemerintah. 

Djoega akan membebaskan bebera 

pa matjam barang moela moela Peme 
rintah tidak setoedjoe. Boekankah pe 
narikan itoe bermaksoed akan mena 

rik bea dari sekalian orang jg mem 
peroesahakan barang2 export? Kare 
na itoe sepandjang pikiran Pemerin 

iah tidak lajak membebaskan dari bia 
orang orang tani memperoesahakan 
tanaman perniagaan berketjil ketjil 
atau barang barang pertanian dan ke 

radjinan boeatan pendoedoek Boemi 

poetera. Djoega Pemerintah tidak se 

toedjoe dengan angan2 mengadakan 

padjak loear biasa atas peroesahaan2 

ig berhadjat benar akan adanja perta 
hanan negeri jg baik, 

Toean Prawoto seteman memasoek 

kan mosi jg bermaksoed soepaja, oen 

toek memperoleh wang belandja bagi 

keperloean pertahanan negeri disi 

si padjak jg dioesoelkan oleh Pemerin 
tah itoe diadakan djoega bia masoek 

atas barang barang kemewaan dan 
barang barang keni'matan, Tetapi ke 
moedian mosi itoe, setelah oleh Peme 

rintah didjandjikan akan mempeladja 

ri hal itoe lebih djaoeh, ditarik kem 

bali. 

Hasil tanah jang dibebaskan 
Dalam sidang terboeka Pemerintah 

setoedjoe akan membebaskan ,bebera- 
pa matjam hasil tanah, jang amat 
pajah keadaannja“ dan beberapa 

matjam barang keradjinan, jang ter- 
boeat dari pada barang2 bahan jang 

tidak terdapat dalam peroesahaan itoe 
sendiri, djika kebebasan itoe berfaedah 
bagi kepentingan ekonomi Hindia 
dari padjak pertahanan negeri itoe. 

Selandjoetnja penarikan itoe oleh 

Pemerintah dihapoeskan sifatnja jang 
teroes meneroes: bea keloear itoe 

sekarang ditarik dari 25 Februari '38 

hingga 31 December:'39. Dalam ta- 
hoen 1939 akan dimadjoekan oesoel 
kepada Volksraad tentang tjara pena- 
rikan itoe. 

Amendement Roep 

Amendement Roep seteman jang 
minta soepaja: penarikan itoe didjalan 
kan hanja setahoen, ditolak. Ditolak 
Gjoega doea boeah amendement Tham 
rin seteman jang minta soepaja sifat 
nja jang istimewa dari bea export bagi 
pertahanan negeri itoe dibapoeskan, 
dan soepaja angka persennja dinaik 

kan djadi 2, 
Toean Verboom seteman memasoek 

kan mosi, minta soepaja oleh Peme 
rintah dilampirkan angka2 perhitoe 
ngan belandja jang perloe disediakan 
oentoek memperbaiki pertahanan ne 
geri sebagai jang ditimbang  perloe 
oleh Pemerintah dalam keadaan seka 

rang ini, dan dengan berdasar perbi 
toengan itoe Pemerintah dipersilahkan 
bermoefakat dengan Volksraad dengan 
djalan bagaimana keperloean itoe da 
pat disediakan oeangnja. 

Mosi itoe diterima dengan tidak 
dioendi lagi. 

Pembahagian antara Hindia dan 
Nederland 

Berhoeboeng dengan pertanjaan jang 

dimadjoekau orang dalam sidang sf- 
deeling Pemerintah membentangkan 
pikirannja dengan pandjang lebar 
tentang pembahagian biaja 
pertahanan negeri antara Hindia dan 
negeri Belanda. Menoeroet peratoeran 
pembahagian biaja jang lama (1925) 
maka biaja bekerdja dan separoeh 

dari pada biaja boeat memboeat kapal 
armada jang berlajar dipikoel oleh 
Hindia. Adapoen pokok peratoeran 
jang baroe ialah beaja boeat memboeat 
kapal dsb, dipikoel segenapnja oleh 
negeri Belanda, sedang biaja bekerdja 
(bedrijfskosten) armada jang berada 
dilsoeian Hindia dipikoel segenapnja 
oleb Hindia. 

Lain dari pada itoe diadakan per 
atoeran tambahan demikian : tiap tiap 
tahoen, dengan mengingat keadaan 

keoeangan kedoea bahagian keradjaan, 

akau ditentoekan apakah negeri Be- 

landa akan memikoel sebahagian dari 
pada tanggoengan Hindia, atau seba 
liknja Hindia akan memikoel sebaha 

gian tanggoengan negeri Belanda. Da 

lam tahoen 1938 beralasan hal jg tsb. 
f 5.000.000. dari pada ongkos beker 
dja tanggoengan Hindia akan dipikoel 
oleh negeri Belanda, 

Lain dari pada itoe pergantian wang 
oleh negeri Belanda oentoek boenga da 
ri angsoeran pokok pembelian mesin2 
terbang angkatan darat, jg dalamth'36 
dan'37 dimasoekkan dalampikoelan bui 
tengewonen dienst, Hindia sedjak tb. 
'38 tidak akan diterima lagi. Belandja 
balatentara darat sekalian serba serbi 
nja sebagai jg telah biasa dikerdjakan 
sedjak dahoeloe sedapat?nja hendak 
dipikeel oleh Hindia segenapnja, 

(Bi lai-Poestaka)   

  

SINDANGLAOET 

Pendirian: Ansoer N O 

Pada malam Kemis bl NO kring 
Sindanglaoet. telah membikin verga 
dering dengan mengoendang pemoe- 
da2 di Sindanglaoet dan dapat diha 
dliri oleh 80 orang, bertempat di Ma 
drasah NO tsb. Rapat moelai diboeka 
pk 8,30 malam oleh TM Adiwidjaja. 

Djoega diadakan batjaan @oeran 0 
leb sd Djahir. 

Kemoedian memberi pemandangan 
jg perloe bagi pergavelan hidoep pe 
moeda dikemoedian hari dengan me 
ngambil dalil Ooeran dandari Hadits 
fatwa dari Oelama2 pengetahoean dan 
persatoean, 

Statuten dan HR ANO, 
Berhoeboeng dengan beloem meneri 

ma Statuten dan HR jg soedah disjah 
kan maka dibatjakanlah sadja rantja- 
ngan PB oleh pimpinan, 

Setelah hadlirin menimbang perloe 
adanja badan ANO di Sindanglaoet 
dengan soeara boelat hadlirin menga 
soengkan nama?nja boeat mendjadi 
cand ledennja. Lantaran diadakan pr 
milihan soesoenan Bestuurnja dariroe 
pa roepa badan jg bersangkoetan de 
ngan badan ANO. 

Kepoetoesannja sebagai berikoet : 
Ketoea: T Adiwidjaja, Pen T Mach 

boeb Badjoeri, Bendahari T Madrois 
Com. tt Abdullah, Apoen, Bisri Abdo 
Erozak. 

Oentoek daja bagikesoeboeran ANO 
"waktoe itoe telah mendirikan badan2 
tsb dibawah ini : 

Badan bagian Da'wah: Ketoea t 
Machboeb Badjoeri Pen Mas'oed dan 

Anggotanja Toean2 Loembri, Sadli, 
Imam Sjafei, M Djahir dan Apoen. Ba 
dan bagian Mabarat: ketoea t Saleh Pe 
noelis t Abdoerzsehim Comm 'Toean2 
Bisri Abd Rozak dan Karnen. 

Badan bagian Perniagaan: ketoea t 
Machboeb |Badjoeri, Pen t Haroen, 
Comm Toean2 Abdoelah Badjoeri Bisri 
dan Hamim. 

Badan bagian BANO ketoea t Ha 
roen Pen O Soepandi, dan- Com Ab 
doerahim Mas'oed dan Abas. 

Dalam agenda lain lain diperkenan 
kan hadirin menanjskan hal hal jg 
cand leden beloem faham. Dengan te 
rang semosa. pertunjaan dan pembilja 
ra disamboet oleh pimpinan. 

Cursus BANO akan diadakan pada 
tiap tiap hari Senen bertempat dige 
dong sekolah HIS Pasoendan dan di 
moelai pk 4 siang, Dengar selamat 
rapat ditoetoep pk !1 malam 
Hizboel Islam Pandoe Organisatie 

POfRIPO) 

denverg bertempat di madrasah P O 
Lemahabang dihadiri oleh segenap 
anggotanja dan dihadiri oleh Ketoea 
PO afd dan Best PPPO, Pimpinan di 

pegang oleh Sd MD Wangsasoedirdja 
sebagai Hoofdleider dalam HIPO tsb 
dan rapat diboeka pk 9 malam 

Agendanja : 
1. Pemboekaan. 

" 2. Reorganisatie HI PO. 

3. Kepoetossan Conferentie jbl, 
4, Lain2, : 

Didalam pemboekaan maka dioe 

raikan sepak  terdjangnja HIPO di 

dalam tahoen jang baroe laloe. Dengan 

pengharapan dikemoedian hari Pan- 

doe2 HIPO bertambah setia maka 

verg. diboeka, : 5 

Dengan terang dan djelas sehingga 
tidak ada jang: menaujakan pada pi- 

datonja T. Wangsasoesdirdja, diterang 

kan dari hal Organisatie HIPO jg ba 

roe setelah badan iui terpisabnja dari 

badan P3O.I. dan goena kemangia 

atannja, Dengan terpisah doea badan 

ini dari moelai sekarang HIPO itoe 

mempoenjai keperloean sendiri dan ha 

roes hidoep sendiri dan moesti men 

tjari kebidoepan sendiri. Dengan ada 

nja terpisahnja badan HIPO dari P3 

O.I. dengan tetap tidak ada apa2 ang 

gotanja akan setia didalam mendjalan 

kan keanggautaannja Oleh karena auto 

matis jg mendjadi Hoofileider dan As 

sistenten Hoofdleiders haroes mendja 

di Dag. Best. di itoe sfd., djadi wax 

toe itoe djoega 'T. Wangsasoedirdja 
diangkat oleh verg. dengar sjah men 

djadi Ketoea, Penvelis dan Bendahari 
jaitoe: Sd2 Marzuki dan Soelaeman, 

dengan dibantoe oleh Kepala2 Regoe 

Sd, Soedja, O. Soepandi dan Omo, se 

bagai Commissarissen. Traindag tetap 

hari Djoem'at dan Leiders cursus sa 
ban malam Djoem'ah. 

Dalam agenda jang ketiga vergade 
ring menerima pada kepoetoesan Con 
ferentie dan membilang kepada oetoe 
sannja jang telah menghadliri Confe 
rentie itoe. Poen penetapan Contribu 
tie diterima baik. 

Dalam agenda keempat vergadering 
ada lebih gembira lantaran Ketoea2 
pada setoedjoe dengan pendirian HI   

tia dengan kawan2nja akan menjer 
boekan dirinja dan 
kan mendjadi anggota HIPO, Dengan 
pemasoekkan. T, Sastrasetia 
mempoenjai barisan Toea, jang akan 
dipimpin: oleh Pemoedanja. 

koel 1 malam. 

Di oleh Best. Persiapan Moehammadjjah 
Groep Sindanglaoet, 
rapat Pemboekaan Madrasahnja ber 
tempat di desa Tjipeudjeuh, rapat wa: 
na dimoelai poekoel 8.45 malam de- 
ngan dikoendjoengi oleh Perhimpoe 
nan?” PO, PS OL, HIPO. NO 
BPNO Pag. Pasoendan, Schoolbes- 

Apa djalan napas 
kena dingin 8 

Banjak kali perkakas napas kena dingin 
tersebab aboe jang polang paling, moesim 
berganti, keloear kringit terlaloe banjak « 
dan kemoedian biarkan badan lekas djadi' 
dingin. j 

A AA 

Orang merasa sama sekali tida senang, merasa 
demam dan tidak enak, dan teroetama orang 
jang Gjalan napasnja lemah lekas ia batoek. 
Kesoedahannja orang banjak kali dapat influenza 
atau griep dan djoega penjakit2 jang lebih 
berbahaja. 

Adapoen segala kesoesahan itoe moedah orang 
menghindarkannja, asal sadja orang memakai 

xk Abdijsiroop pada tanda pertama dari 
x, Kalau leher merasa bengkak atau dada 
Obat ini, jang terbikin damipada 20 roepa 
Obat jang memang serag mboenoehkan 

2 menjendatkan dfftan napas dengan 
idjadikan oleh koeman? itoe. Dahak 

   

      
    jang terlekat itge, jang menjebabkan batoek, 
dihantjoerkan, dilepaskan dan dikeloearkan dari 
badan. Selapoet lendir jang sakit itoe dikoeatkan 
dan disemboehkan. Maka oleh pati dari roepa? 
dacen? obat itoe jang bermatjam? kerdjanja, 
maka sebabnja penjakit ditiadakan sama sekali, R 

AKKER's ABDIJSIROOP 
boeat Batoek, Griep, Bronchitis, Astama 

f 1,35 seboemboeng atau f 2.50 seboemboeng besar, 
disemoea roemah obat dan toko2. 

  

PO, sehingga Ketoea P O. t. Sastra Se 

minta dimasoek 

HIPO, 

Dengan selamat rapat ditoetoep pose 

Rapat Pemboekaan Madrasah 
Moehammadijah 

Pada malam Minggoe dd. 25-26 Ju 

telah diadakan 

uur, HIS. ,Pasoendan, Krido Tomo, 
BCS. dan Coopsratie , Pengharapan” 
semoea dari Sindanglaoet, 
hadliri djoega oleh Moehammadijah 
Afd, Koeningan, Cheribon dan Groep 
Tjiledoek,.djoega oleh oetoesan2 : Ka- 
oem iboe- Karangsemboeng, 

dan di 

Dari Pers jg hadir: Pemandangan, 
Bin Po, Keng Po, Matahari dan Soeara 
Semarang, 

Sebeloem rapat diboeka diadakau 
eringatan pada Pemimpin kita almar 

hoem T. Dr. Rd Soetomo. 
Sebagaimana biasa T. Pemimpia 

Pada malam Djoemat jbl HIPO afd | hembilang terima kasih kesegenap ha 
Sindanglaoet telah membikin Alg lelaisin, Kemoedian dipersilahkan T, 

Scemantri sebagai. Scboolbestuur dari 
Madrasah Moebammadijah terseboets 
oentoek mengoeraikan maksoed pendi 
rian madrasah itoe, Diterangkan, bah 
wa madrasah itoe memakai azas “dan 
toedjoean Agama Islam sedjati, jg 
akan mendidik kepada anak2 Moesli 
min kedjoeroesan kemadjoeanmemakai 
dasar Islam, Dioega diterangkan, bah 
wa maksoed Moehammadijah mendiri 
kan madrasah ini tidak bermaksoed 
akan mengadakan persaingan dengan 
pendirian2 madrasah ig telah mendja 
di kepoerjasnnja P Oatau NO tetapi 
maksoed akan bersama2 didalam men 
didik anak2 Moeslim boeat . kemadjoe 
annja. Banjaknja sekolah disesoesatoe 
tempat itoe mendjadi tjiri, bosat kema 
djosannja bangsa, djadi dengdi -berdi 
rinja Madrasah jg baroe ini moga2 
rakjat Sindanglaoet dau sekitarnja le” 
kas ada didalam kemadjoean. Madra 
sah ini akan woelai diboeka pada be 
sok hari Minggoenja, dan jg mendjadi 
Goeroenja dari Garcet, adapoen cata 
gorie van betaling memakai minimum 
seorang moerid f 0,25 dan tidak akan 
menerima moerid gratis. Djika ada 
moerid betoel2 tidak koeat oentoek 
membajarnja dan ingin masoek men 
djadi moerid, hal ini haroes mendjadi 
tanggoengannja P KO dan PKO jg 
moesti membajarnja boeat anak itoe, 
Waktoenja beladjar dari poekoel sete 
»gah 8 pagi sampai poekoel 12 siang 
djoega diadakan peladjaran bagi anak 
sore, Sekian oeraian Voorzitter School 
bestuur Moehammadijah, Lantas di 
samboeng oleh T, Moeb, Thajib Propa 
gandist MD jg berkedoekan di Koe- 
ningan. Dengan pandjang lebaria me 
nerangkan keperlseannja madrasah jg 
mana ia sebeloem berpidato mengam ' 
bil pokok dari @ser'an firman Toehan. 
Diterangkan djoega, bahwa sebetoel- 
nja Agama Islam itoe tidak setoedjoe 
kepada boeta hoeroef. diambil tjonto2 
waktoe K. Nabi masih hidoep. Djvega 
diterangkan.bahwa didalam Islam itoe 
sesoenggoehnja tjoekoep oentoek par 
djalanan kita orang boeat segala v'” 
panja, onderwijsnja, Economienja 
lain2nja, tetapi lantaran kita   tidak soeka mempeladjarinja b 
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ja rang 250 orang pengantar. 

  

dari kitab @ er'an sehingga semoea pe 
ngetahoeanitoe tersaodar keabda kepa 
da pengetahoean bangsa lain jg dida 
pataja Agama Islam soeatoe organisatie 
Jg akan menoedoehkan kesegenap mach 
loeknja oentoek mengetahoei jg aueb 
aneh dan gaib gaib. Selandjoetnja me 
nerangkan azas dan toedjoean Moe 
hawmadijih, djoega dieterangkan, bah 
wa Moebammadijih pada tahoen 1937 
telah mempoenjai kirakira 910 tja 

bang tjabarg dan roepen roepen be 
loem terhitoeng didalam taboen '38 
dibawahan ' Priangan 30 dan diba 
waban keresideuan Cheribon jg ba 
roe baroe ini berdiri. 

Totaalnja afdeelingen dan groepen 
'Moshammadijah ci se-Indonesia kira2 
soedah ada 950.— dan soedah mem 
poenjai 1800 sekolahan beloem terhi 
toeng jg beloem dapat pengesahan da 
ri HB.ja, Djoega meuerangkan Ka- 
pal Islam jg sekarang sedang hiboek 

“ didjoeal aavdelennja maksoednja dan 
keoentoengannja bagi Djama'ah badj' 
kemoedian hari. 

Kalau dibandingkan dengan ongkos 
ongkos dan keadaan djemu'ah waktoe 
sekarang. " 

Setelah itoe dipersilahkan kepada 
| setoesan2 perhimpo nan oentoek ber 

bitjara dan pada personen. 
Perbimp.2 jg berbitjara ialah : 
Moebamm :dijih Afi. Koeningan, 

Tjirebon, Kaoem Iboe Karangsem 
boeng, BPNO dan N,Oaja, #Gerindo, 
PO, Pasoendan, HIPO, Krito Tomo, 
dan P301 Personen : Sd Saroesi. 

Semoea spr pembitjaraannja ta'lain 
hanja » enjamboet kelahirannja Mad 
rasah MD. dengan mengikoet gembi 
ra, moga? bisa langsoeng dengan sos 
boer, dan penoetoep mengadjak bersa 

. ma sama oentoek memadjoekan ra'jat 
di Sindanglaoet Choes «snja se Indo 
nesia oemoemnja. 

Oentoek samboetan dari sprekers 
oleh pimpinan diserahkan kepada T. 
Moech, Thajib. Semoea sprekers di 
samboet dengan gembira oleh sd, tsb. 
dan merasa poeas. 

Rapat ditoetoep pk 12.30 malam. 

-O.P. 

Pada hari Sabtoe dd. 25 ib. oleh 
kaoem moeda di Sindanglaoet telah 
dibikin opricbtingsvergadering J O P 
bertempat digedong sekolah HIS. ,,Pa 
soendan”“ dengan dihadliri oleh 30 
anak, dan dihadliri djoega oleh Bes 
tuur Pasoendannja. 

Pendirian ini, waktoe itoe djoega 
ditetapkan dan sekalian diadakan pili 
han bestuurnja. Jg terpilih jartoe : 

Vocrsitter Haroen, Secretaris Soedar 
djo, Peupingm Kastar, dan Comissa 
rissen : Soepandi, Koesnadi dan Doer 
sim. 

Pekerdjaan jg akan dimoelsi jaitoe, 
pertama akan mengadakan Sport di 
ppi oleh Doersim, Excursie oleh 
oepandi, Kunst Abdurachim, muziek 

oleh Haroen, Lezi gen dan Voordrech 
ten beloem ada leidernja dan Kaboc 

| Gajaan ini djoega beluem ada leidernja. 

P.O.M.P.K. 

Bebagaimana telah dicemoemkan, 
bahwa PO afi, Sindanglaoet mempoe 
njai instelling baroe jaitss POMPK va 
manja, Sampai ini waktoe madjiis in 
ada mendapat perhatian betoel2, boek 
tinja kita sekarang dapat mewartakan, 
ledennja telah ada 200 orang. Beloem 
terhitoeng candidaat ledennja jg beloem 
mempoenjai bewijs van lidmaatschap 
dan beloem sjah. 

Disaban kampoeng telah diadakan 
seorang commissaris. Dan pekerdjaan 
inja itoe telah kita saksikan, pada jg 
meninggal doenia jg paling masakat, 
tetapi dspat koendjoengan ta'ada koe 

Hal ini 
kita bsa bandingkan dengan waktoe 
beloem berdirivja POMPK. keadaannja 
ig sama sekali boeat orang orang jg 
termasoek miskin tidak begitoe dapa: 
pertulongan dari kaoemnja. 

Dengan lahirnja dan berdirinja ini 
badan penolong kesengsaraan moedah 
moedahan keadaan orang orang itoe 
mendjadi insjaf adanja, 

era GP seen 

Pemboekaan Electrische Centrale di 
Tawangmangoe, 

Oleh Ratoe Timoer de. E 
ngan officieel 

Pembantoe M. menoelis : 
Sebagaimana telah kita kabarkan 

maka pada hari Saptoe-sore tg 25 Ju 
Di jbl di Tawangmangoe (Solo) telah 
dilakoekan pemboekaan officieel dari 

. electrische centrale jg diadakan oleh 
Rijk Mangkoenagaran, pekerdjaan ma 
na dilikoekan dibawah pimpinannja 
ir. RM Sarsito Mangoenkoesoemo di 
recteur dari rijkswerken ,Sindoepro 
djo“ di Mangkoenagaran. 

Djam 430 sore semoea tamoe soe 
"dah sama datang. baik dari kaoem 
“bangsawan daa kaoem pembesar ma 

"8poen wakil-pers dan publiek jang 
tiboe-riboe banjaknja, 

jam 5 sore ZH Prins Mangkoena 
“dengan permisoeri GKR Timoer 

dan pengiring lainvja telah datang, 
begitoe djoega gouverneur dengan nio 
nja Orie dan pengiringoja, 

Sesoedah sewmoea sama sedia, pada 
djam 5,30 sore pemboekaan-off cieel 
dilakoekan oleh GKR Timoer terse 
boet diatas dengan memboeka,, kraan“ 
jg njamboeng dengan boekaan elec 
trische centrale dau... semoea lampoe 
diseloeroeh 'Tawangmangoe laloe me 
njala, hingga dapat memberi penera 
agan jg elok diseloeroeh pergoenoe 
ngan, jg biasanja hanja dipakai lam 
pve biasa sadja. Pemboekaan ini di 
hormati boenjinja muziek dan letoe 
san bom sampai beberapa kali. 

Setelah diboeka, maka semoea ta 
moe dipersilahkan melihat centrale 
jang besar itoe dengan diiring oleh 
ir, RM Sarsico Mangoenkoesoemo ter 
seboet diatas. Kemoedian melihat 
aliran air dari Kali Sawin jg diatoer 
dalam leiding oentoek mendatangkan 
kekoeatan memoetarkan roda djalan 
uja mesin elektris, Perloe diterang 
kan disini, bahwa kekoeatan water 
kracht itoe diambil dari kali Sa 
win, jg tiap seconde bisa mengalir 
100 sampai 200 Liter, dan tjoekoep 
mendatangkan kekoeatan jg beberapa 
Kilo Watu electriciteit. 
Tamoe semosa laloe berkoempoel di 

halaman erf centrale itoe dengan di 

djamoe minoem thee dan koewee2 se 
tjoekoepnja, begitoe djoega roko siga 
ret dan sigaren, Hingga djam 7 sore 
pemboekaan electrische centrale itoe 
ig bagian officieel dibikin boebaran 
dengan selamat, 

DH 

Comite Sekolah Tinggi Moehamma 
dijih di Padang dau Boekit Tinggi 
(Fort de Kock) , DaerohMinangka 
bauw" di Palembang ,Deerah 
Lampoeng—Palembang dan 

di Langsa Daerah Su 
matra Timoer" 

Dengan soerat dari jang moelia Oon 
sul Hoofdbestuar Moehammadijah Da 
erah Minangkebouw Toean AR, Soetan 
Mansoer, menerangkan bahwa: 

1. di Padang, atas oesahanja jang 
moelia T. Mr, St. Haroenoer Rasjid, 
Toean St. Mansoer, T. Ziinoeddin St 
Pandoeko, T. Oemar Marah 'Alam 
Sjah, Toean Abd. As'zi Latbief, Toean 
Aboe Bakar St. Lembang Alam, Toe 
an BS. Nuzaroeddin, T. Abd. Wahab 
Amien, T. A. Madjid Oesman dan T. 
Marzoeki Jatim. 

2. di Fort de Kock (Boekit Tinggi) 
atas oesahanja T. Dokter Abd. Rifa'i. 
T. Abd. Azzi Nasotion, T. Mobd. Ra 
sjid, Toean TM. Mentari, Toean H. 
Iljas, T. Haroen Malin Maradjo, Toean 
Abd. Wahab Samad, T H, Aboe Sja- 
mah, T. Haroen St. Sinaro, T. Kari 
Moesa dan T, Naoemar. 

Dengan soerat dari jang moelia Con 
sul Hoofdbestuur Moehbammagdijah Da- 
erah Lampoeng —Palembang T. RZ, 
Favani, menerangkan bahwa dikota 
Palembang dengan oesahanja Toean2 
Tjik Nang Hoofi Sehool Opziener dan 
Hassan Basrie Veearts dan beberapa 
Toean2 lagi. 

Dengan soeratoja Comite sendiri jg 
telah bersiap, dengan oesahanja Toean 
M. Loebis, T, .Ba.A Rahim, T, Z, Ba 
haroeddin, T. A, Sumarouw, Tuvean 
M, Casim, T, A Latif Lbs, Toean A. 
Hakim Siregar, T, Moesa Hasiboean, 
T. Joesoef Bb, dan Padoeka Toean Dr 
Djalaloedin, Civiel Genessheer di Tami 
ang—K. Simpang sebagai advis ur, 

Dengan tambahnja 4 keloearga ba 
roe ini, maka djoemblah Comite Se- 
kolah Tinggi mendjadi 34 (tiga poe 
loeh ampat) tempat. 

Dengan tambahoja comite berang- 
soer2, jang akan ikoet melahirkan Se 
kolah Tinggi kita, soenggoeh memboek 
tikan bahwa kesemwpoernaan ra'jat In- 
donesia akan tertjapai adanja. 

Moedab2an atas djasa dan oesaha 
dari pada Toean2 terseboet diatas, ich 
tiar pembangoenan Sekolah Tinggi 
akan lekas berwoedjoed, dan kita ja- 
kin bahwa dari lain fain Negeri dan 
lain lain tempat akan menjoesoel poe 
Ia sebagaimana di tempat tempat ter- 
seboet diatas. 

  

  

  

Soeami contra isteri dan mertoeanja 

Kedoea?nja tetirah 
di roemah sakit. 

Kemaren pagi poekoel 9 dikam- 
poeng Sala Padjang Telok Naga Tang 
gerang soedah terdjadi pembatjokan. 
Seorang bernama Raimah soedah ber 
tjektjok dengan lakinja. Raimah men 
dapat poekoelan dimoekanja sampai 
loeka. ena 

Iboenja Raimah bernama Sainah 
hendak menolong anaknja itoe tiba- 
tiba dibatjok oleh mantoenja, dan   mendapat loeka besar dilehernja. 

  

  

Pertjobaan Soerat ke Ausralia 
dengan terbang 

Beriboe djoemlahnja 
Soerat2 jg akan dikirimkau,ke Aus 

tralia dengan mesin terbang jg akan 
ditjoba oentoek route Djawa-Austra 
lia soedah bertoempvek2 distempel di 
kantor post di Bat C,P emboeksan pe 
nerbangan itoe akan dilakoekan pada 
tg 3 Juli hari Minggoe. 

sn ara 

CHABAR PENTING ! 

Pada waktoe sekarang sedang asjik 
diroending kan peratoeran maandloo- 
nersregeling. Menoeroet keterangan 
amat menjenangkan sekali peratoeran 
jad, seperti jg berhoebdengan dengan 
ziekteverlof,ouderstandregeling. 

Djoega gadjinja kaoem maand- 
looners akan dinaikkan. Kaoem Schuij- 
vers, oppassers dan kebanjakan jg lain 
lainnja tetap sadja djadi maandlooners. 

Menoeroet berita tidak banjak pang 
kat jg dibalikkan darimaandlooners dja 
di ambtenaar BBL. 1938. 

em. Gg wuan0 

Rapat terboeka Parindra 

8 Juli 388 di Varia Park. 

Pada hari Minggoe tg 3 Juli '38, 
Parindra tjb Djakarta akan mengada 
kan rapat terboeka, bertempat di Va 
ria—Park dan dimoelai pada djam 9 
pagi. 

Adapoen agenda sebagai berikoet : 
1 Melantik Sectie Petodjo dan Sa- 

wah Besar oleh: Ketoea Tjabang. 
2 Azas dan toedjoean Parindra oleh 

L Lesiangi. 
3 Soal Gemeente oleh JT Assa. 
4 Politik pergoeroean, oleh : Drs 

Soebroto 
5 Pemoeda Surya Wirawan, oleh: 

Soerjodipoetro. 
GO — 

Persatoean Islam 
Toean Moehd. Soekri 
Hoesin akan berpidato 
tentang kindertoelage 

Atas permintaan Persatoean Islam 
tjb. Mr.-Cornelis jang akan mengada 
kan djoega perajaan moerid-moerid 
dari pergoeroeannja sendiri , Pendidi 
kan Islam", t. Moehd. Soekri 
Hoesin akan mengadakan dalam 
rapat terboeka itoe pidato tentang: 

sKindertoelageregeling 
19 38“, 

Rapat ini akan dilangsoengkan pada 
bari Minggoe tg 3 Juli 1938 dan ber 
tempat di Rahobotblaan no. 2 Meester 
Cornelis, 

Karena pidato ini amat penting se 
kali dan pertama kali diadakannja 
oentoek memberi keterangan tentang 
peratoeran kindertoelage, patoetlah se 
moea urang toea jg mewpoenjai anak 
anak teroetama jg bersekolah diseko 
lah particulier dan djoega jang berse 
kolab di Gvebernemen mendengarkan 
pidato jang sangat penting ini. 

Toesaun Moehd. Soekri. Hoesin seo- 
rauvg spreker jg tidak asing lagi dalam 
serekat sekerdja, djago dari BAP dan 
.Radja zonder Mahkota" dari Wijk 
Ambon,   

»STATION - HOTEL 
Vliegveldlaan No. 19 Batavia-C. depan Station S.S. 

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi adanja 
di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa dan tetamoe jang 
tinggal boelanan. 
Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain2 tempat, 
via Merak Tg. Prioek dan St. Weltevreden. ! 
Rawatan baik. Tarief bisa berdamai. 

Mencenggoe dengan hormat 

Pengoeroes     

    

Siapa bilang di In onesia tidak bisa dibikin obat mandjoer 
Tjoba doeloe Anggoer Darah kita | 
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#9 Taj Ho Tong 

p : Eng An Ho ) Batavia 

Mabuk 1 agent-agent 

4 "|        

    

   

   

  

y Eng Thajij Ho Soerabaja 

Eng Tha Ho Solo 

Thaij An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjilatjap 

. Ek GoanTong Tasikma 
laja 

Djin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaij Tjoen Ho) Pekalo- 
Tiie An Ho) ngan 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
» 
Eng Ho Tong Cheribon 

Thaij Ho Tjoen Soeka- 
hoemi 

Sin Tjie An) 
Eng NE An) Bogor 
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Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

2) 1 
Naa naa ea MU 

| LABEL NAN 4 onssansokkongabuag 

3 TVa Mei TA! 
Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

PASSARSENEN 110 

TELF. 1367 B.t. 
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g Ban Hok SoenTangerang 

HARGA 

Botoi besar f 3.- 

Botol kefjil f 1.75 

Ada sedia roepa2 petasan dan Jan Hwee, harga bersaingan, harap dateng 
saksikan dan roena2 obat patent. 
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Tjap jang Symbo- Djamoe' boeatratoesan matjem penjakit 
lisch dari Toko J jempenj 

langgoengan jang dikasiken pada siapa jang minoem 
: 'djamoe2 AESCULAAP. tida berboekti kemandjoe- 

rannja, oewang pembelian boleh diminta kombali 
dari siapa dibelinja. 

» BELON PERNA ADA: 
safoe pendjoeal djamoe2 jang mengasi tanggoengan 
demikian rogpa, sebab Toko AESCULAAP boekan 
meloeloe fjuema maoe pantjing oewang Orang belaka 
hanja jang kloearken oeang moesti berfaedah baginja ! 

  

MOTTO: Kaloe badan sendiri terfjoebit berasa sakit, djanganlah fjoe- 
bit lain orang ! 

Dixasi kasempetan pada jang sakit fapi fida ada poenja kemampoean boe 
al beli itoe djamoe2, diberihken GRATIS sampe semboeh dan datenglah 
Ijeritaken apa sakitnja pada Firma Hian Seng, Kramat 50 Batavia C ? 

Toko Bedak, Obat & Djamoe ,,MESCULAAP" 
Cheribon en filialen di: Tasikmalaja, Bandoeng, Tjimahi, Soekaboemi, 

Bogor, dan Palembang 

WAKIL satoe satoenia boeat dibilangan Batavia sampe di Bantam ada- 
lah firma HIAN SENG, Kramat 50 Batavia-Centrum dan ia poenja agenten: 
HIAN HOK, Kramat poelo 15, Bat-C., M('HAMAD DJASIN & Co, 
Grooteweg 4, Tandjong Priok., MOEHAMAD ISMAIL, Gg: Boengoer 
Goeroe Djaka 13, Bat C., H. ABDUL RAHIM, Moeka-passar, T.-Abang, 
HOO BIAUW LIM, Gang-Oosifoegang Passar No.3 Meester-Cornelis, 
Mhd, NASIR, Gang Kramat waroe binnen Baftavia-Centrum, KOFFIE- 
HUIS LIE A KWAN, Gg. Soedimampir (Sebelah-bioscoop) Mr. Cornelis, 
LIM NIE SOEN, Molenvliet 226 Bafavia-Stad, BUFFET ORION, Glo 
dok Bat S. KOFFIE HUIS, Passar pisang Batavia Std, THIO SOE 
“SAM, koffie huis Kresek Angke, Bat Stad, Firma EK LAM SAN, Toko 

. liga 36, Bat Stad, SOUW TIANG SENG Matramanweg 93A Mr, Cor 
nelis en Passar Tjikini. 

Djoega bisa dapet di Waroeng-waroeng koffie dan Ys-depoten di se- 
gala tempat.   Ramaikanlah rapat ini !     
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METRO Mp 1 
ID, SCROOLWEG NOORD 
BATAVIA - CENTRUHM.       

Metropolitan 

  

Cursussen : 

Engels (Bahasa Inggris) 
Boekhouding 
Nederlands (K, E.) 
Maleis 

Stenographie 
Typen D
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Pasar Baroe, 10     

Night School 

ANNO 1930 
Metropolitan 

English School 
(Sekolah Inggeris Rendah) 

Kas Oa TU 

Anak keloearan H. I. S. 

  

  

boleh diterima dikelas 4. 
G   

Prospectus kalau diminta akan diberikan dengan pertjoema, 

Schoolweg Noord, Batavia-Centrum. 
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