
  

     
   

  

   

    

NO DITERBITKAN OLEH 
“Drukkerij , PEMANDANGAN” 

    

   
   
     

   

5 Kigenaar: 

'B.H.O. DJOENARDI 

KANTOOR: 
Xx 

Senen 107, Batavia - Centrum 

“ 

Direocteur-Hoofdredactew 

M. TABRANI 

Kedactie telefoon No, 1440 WI. 

Administratie telf. No, 1810 WI, 

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri 

Laan Kadiman 4 telef. WI, 262” 
  

  

| Tahoen ke 6 No, 145, 2'/2 lembar    Harga lossenummer 10 cent 
     
DESA 
  

Tolongilah ! 

Rentjana begrooting 1939! 

Telah disampaikan pada Volksraad 
dan badan ini tidak lama lagi akan 

“ mewperdepgarkan 'oearanja dalam 
|. sidang semoem. Bagian ,penyandangan 

—U oemoem“ sepandjang bisikan jang 
2 disampaikan pada kita akan dimoelai 
&- besokig. 7 boelan ini. Dan, .. sebagai 

"| mana telah diosmoemkan, Fraksi Na 
sional dalam bagian terseboet akan me 
makai babasa Indonesia, 

Soenggoeh soeatoe kemadjoean jang 
“mengandoeng arti loeas sekali! Per- 
“tama memboektikan,babwa fihak Fraksi 
Nasional sanggoep memenoehi pang 
gilan waktoe, Kedoea memboeka la- 

' pangan baros bosat lebih tersiarnja 
bahzsa Indonesia dalam kalangan 

— Off.cieel. 
— Diantara soal soal jang banjak dan 
bermaftjam2 itoe, sekali ini kita merasa 
wadjib dan perloe memadjoekan satoe 

| cahadja, jang sepandjang faham kita 
“ penting sekali oentoex dimasoekkan 

— dalam bagian ,pemandagan cemoem" 
itoe ialah soal.., desa. 

Lebih dahueloe perloe ditjatat, bah- 
wa dari pibak P.P.B,B (dikepalahioleb 
t. M. Soetardjo|selaloe diperdengarkan 
socara menoedjoe perbaikan desa, lahir 
dan bathin. 

Djadi, oeraian kita ini sekedar me- 
minta perbatian sidang ramai (djoega 
Izden Volksraad) terhadap perloenja 
soal desa ini selaloe dihidoephidoepkan. 

ia Dalam garis-garis besar, desa ini 
| pada masa sekarang terdjepit antara 

regenischap dan gemeente dan lebih 
lebih terdjepit antara aliran centrali 
satie adn aliran decentralisatie. Ia 
terdjenit demikisn roepa sehingga ia 
meroepakan seboeah badan jang loem- 
poeh, lemah, tidak berdaja, tidak ter- 
pelibara, verwaarloosd kata Belanda. 
ana Ii bata en PPN 

Diatas kertas desa itoe mempoenjai 
gutonomie, berdiri sendiri, berkoeasa 
sendiri atas oeroesan roemah tangganja. 

' Djoega dalam keoeangan desa itoe 
—katanja— berdiri sendiri ! 

—' Petapi dalam praktek, desaitoe tak 
“lain dan tak biskan : soeatoe alat jang 
.moerah sekali oentoek menarik padjak 
“ini dan itoe, teristimewa padjak tanah, 

“Jandrente! Boskankah kepala desa 
“'itoe toekang tarik padjak ? 

“ Dan hidoepnja teroetama dari pe- 
kerdjaan demikian itoe? 
“Dari itoe, dari badan jang ber 

| | auntonomie desa itoe tosroen deradjad- 
““pja mendjadi toekang tagih ,reke- 

Ding" dengan oepah jang rendah 
sekali, 

Baihin kedoedoekan desa dan ke 
palanja itoe roesak, kotjar-katjir, lebih 

| roesak dan lebih kotjar-katjir ialah 
| bagian lahirnja jaitos jang bertalian 
| depgan keoeanganpja. 

Baik desa jang miskin maocepoen 
desa jang kaja pada coemoemnja tidak 
merdika dan tidak Jeloeasa dalam 
mempergoenakan kekajaannja itoe oen- 
toek kemadjoean dan kema'moeran 
daerah dan pendoedoeknja. Kita kenali 
tidak sedikit.pegawai B B., baik Be- 
landa macsepoen Indonesia, jang ber- 
djasa besar dalam mempertahankan 
hak dan kekoeasaan desa dalam so'al 
keoeangan- ini, akan tetapi golongan 
jini lemah sekali, karena ., .. rata- 
rata kepala desa boeta hoeroef, djadi 

“|. tidak dapat mempertahankan haknja 
“1. sebagaiwana mestinja. 

Perhosboengan dalam keoeangan 
(financieele verhouding) antara negeri 
dan locale ressorten seperti gemeente, 
regenischap, provinsi dalam garis ga- 
rise besar soedah moelai dikoepas me 
noedjoe keberesan. Akan tetapi per- 
hoeboengan keoeangan antars desa dan 

| negeri, antara desa dan regentechap 
serta gemeente sehingga sekarang be- 
loem mendapat koepasan apalagi ke 
beresan sebagaimana mestinja. 

Salah sebosah soamber- keoeangan 
desa ialah ,, , . pasar. Soember ini 
makin lama makin kering, karena 
pasar pasar desa itoe lambat lacen dja- 
tohditanganregentsebap atau gemeente 

“atas keroegian desa. Disamping desa 
kehilangan soember-kekajaan, maka 
pendoedoeknja menderita roegi karena 
tarief pasar desa lebih rendah dari pada 

| faKA pesar R. R. atau gemsente. 
— Dari itos seroean kita: tolonglah desal 

M.T, 

   

   

  

   

   
   
   

  

   
   

  

   
    

   

    

    
   
   

    

   

      

   
     

    

    
    

   
    

  

   

  

   

    
    

    

      

    
    

      

    

  

   

  

   
    

   
    
   
   
   
   

   
   
     
    
    
    

  

    

  

   
   
     

    

            

    

  

   

  

   

     

    

  

     

  

BBL — 1938 

Tentang ongkos 
ongkosnja 

Diwartakan, bahwa agar soepaja 
orang mendapat pemandargan jg be 
nar tentang ongkesongkos oentoek 
atoeran atoeran gadji baroe boeat amb 
tenaar, ja'ni BBL-1938, maka Dept. 
Oeroesan Osang beloem selang berapa 
lamanja ini, telah meminta kepada 
burgelijke dan militaire ordonnanteurs 
soepaja soedilah kiranja mereka ini 
dengan teliti sekali memberi ketera 
ngan keterangan tentang ongkos ong 
kos gadji moelai pada tg 1 Jan, dida 
lam taboen ini. 

Sesoedahnja keterangan2 ini, ketjoea 
li sepertiganja soedah diterima segenap 
nja, maka ternjatalah sekali, bahwa 

BBL -1938 itoe meminta ongkos lerih 
banjak lagi, bal roana jg terkeloear dari 
pengiraan orang. 

Menoeroet pangiraan orang, ongkos 
ongkos ini akan lebih tinggi lagi dari 
pada hal jang telah diterangkan oleh 
Wali-Negeri ketikad ilakoekan pemboe 
kaan Dewan-Ra'jat. 

me 

Tentang Stdtus Hindia-Belanda 

Ministerta memadjoe 
kan perkataan banjak. 

Beloem selang berapa lamanja ini 
diwartakan, bahwa seorang anggota 
dari Tweede-Kawer, je'ni JE Stok- 
visch (SDAP) telah memadjoekan per 
tanjaannja dengan soerat kepada mi 
nister, 2 

Menoerost berita Anip-Aneta dari 
'8 Grayenhage, diwartakan, bahwa mi 
mister Oh JIM Welter tidak menga 
koei dan telah memberi pendjawaban 
terhadap pertanjaan terseboet jang 
boenjinja sebagai berikoet : 

»Apakah permoesjawaratan dengan 
Goebernoer- Djenderal, terhadap petitie 
Dewan-Ra'jat tentang Hindia-Belanda 
berdiri sendiri itoe soedah mendapat 
kemadjosan", 

Atas pertanjaan kedosa jang boenji 
nja ,apakah keterangan tentang hal 
terseboet dan jang telah dimadjoekan 
itoe kini dapat dikeloearkan“, maka 
mjnister itoe mendjawab, bahwa, se 
soedahnja orang melakoekan pembi 
tjaraan tjoekoep didalam Kamer itoe, 
menjebabkan kepadanja oeutoek mem 
beri berita2 jang lebih landjoet lagi. 

Djika Kamer terseboet telah mema 
djoekan permintaannja dengan keras, 
maka minister, sesosai dengen berita 
berita jang terdahoeloe itoe, bersiap- 
lengkap akan memberi keterangan ke 
terangan jang telah diminta itoe. 

Sa Ae 

Memperioeaskan Molukkenweg dan 
Lombokweg 

Diwartakan, bahwa oleh B dan W. 
Betawi telah diberi kekoeasaan centoek 
melakoekan pekerdjaan memperloeas 
kan Molukkenweg dan Lombokweg 
dan memboeat trottoir2nja. Ongkos2 
oentsek melakoekan pekerdjaan ini 

took memperloeaskan djalanan, tsb. 
dan oentoek membikin trottoir, itoe 
ialah masing masing f 1,260 dan f1,600. 

Selandjoetnja diberi kekueasan poela 
centoek memperbaiki djalanan masoek 
ke Hertogepark dari Waterlooplein, 
Ongkos oentoek memperbaiki djalanan 
ini ialah f 7,875 banjaknja. 

9 

Pemilihan Gemeenteraad 

Tjire bon bersiap 

Stemkantoor di Tjirebon telah meng 
oemoemkan, babwa kelak pada hari 
Selasa dan pada hari Rebo, tertang 
gal 19 dan 20 Juli 1938 jang aken 
datang pada djam 8 pagi hingga djat 
1 siang, daftardaftar candidaat candi 
daat begi pemilihan anggauta anggau 
ta stadegeweentersad jang akan datang 
baroes soedah dimadjoekan. 

Jang haroes dip lih didalam golongan 
onderdanen Nederlanders 9 anggauta 
didalam golongan U:theemsche onder- 
danen niet Nederlanders 2 anggauta 
dan didalam golongan Inheemschen 
onderdanen niet Nederlanders 6 ang 
gauta,   Soeara bagi berbagai bagai golongan 

ialah masing, f 4,000 dan f 5,000 oen: 

Oeroesan minjak Mexico. 
Tarwe Amerika ke 

Tiongkok? 

Menanda tangani perdjaridjian 
Turki—Perantjis 

Ankara—Reuter : 
Perdjandjian persaudaraan Turki— 

Perantjis, bersama keterangan peker 
djaan bersama2 antara Turki—Peran- 
tjis—Syria tentang soal Sandjak Ale- 
Xandretta, soedah ditanda tangani. 

Pascekan Turki disamboet dengan 
gembira oleh pendoedoek 

Sandjak 

Istamboel — Transoeean : 

Sepandjang kaber, jg diterima disini 
pada hari Minggoe siang pasoekan' Tur 
ki sedjoemlah 2500 orang telah sampai 
di Sandjak, Mereka ini disamboet oleh 
pendoedoek Sandjak dengan gembira. 
Dan desa? poen dihiasi sematjam wak 
toe pesta. 

Membitjarakan perhoeboengan ekono 
mi dan keoeingan dengan di London 

London Reuter: f 

Moengkin djadi akan ditimbang2 
oentoek merapatkan perhoeboengan2 
ekonomi dan keosangan Inggeris de 
ngan Balkan di London, 

Interdepartementale comwissie, jang 
discesoen dari wakil wakil! Departement 
Keoeangan dan Perdagangan loear ne 
geri, telah mengadadakan rapat jg per 

  

Pasoekan Toerki disamboet de 
ngan sembira di Sandjak 

Perhoeboengan Ingseris 
dengan Balkan 

  

tama kali. Maksoednja hendak menja 
lidiki dan mempeladjari masjallah oen 
toek meninggikan pembelian bahan2 
dari Balkan dan meloeaskan pengeloe 
aran dan crediet2 oentoek negeri negeri 
Balkan, 

Henlein hendak ke Londen lagi? 

Londen,—Havas : 
Dari kalangan Djerman jg lajak di 

pertjaja, didengar kabar, babwa Hen- 
lein akan pergi lagi ke Londen. Mak 
soednja hendak mengadjoekan klacht 
tentang koerang madjoenja pembi 
tjaraan antara orang orang Djerman 
Sudeten dengan pemerentah Tsj. Slo- 
wakia. 

Tindakan tindakan oentoek mening 
gikan kemasoekan oeang Negeri 

Mexico City — Reuter: Dari kala 
ngan jg lajak dipertjaja didengar ka 
bar, bahwa pemerentah Mex co mem 
poenjai niatan hendak mengadakan 
poengostan 12pCt oentoek segala pe 
ngelosaran. Lagi posia akan ditetap 
kan dosa wisselkoers, jaitoe 5 pesos 
tiaptiap dollar oentoek pengeloearan 
dan 4 oentoek pemasoekan. Hal hal 
ini adalah oentoek menambah masoek 
nja oeang “oentoek kas negeri jg per 
loe sekali, 

Permintaan2 maskapsi2 minjak !oear 
negeri ditolak. 

Mahkamah distrik jang kedoea telab 
menolak permintaan maskapai2 minjak 

menentang poetoesan Sidang Kerdja 
Opisil jang telah bersama sama me- 
matahkan perdjandjian kerdja (arbeids 
contract), dan membajar bajaran kwar 
talan kepada employe empleyenja, 

Kapal terbang ,Challenger" tiba d 
Port Darwin 

Port Darwin-Reuter : 
Kapel terbang dari ,Imperial Air- 

ways" jg bernama ,Challenger" telah 
tiba di Port Darwin pada djam 7,10 
G.M. T, setelah terbang dari Inggeris 
ke Australia dalam tampo 7 hari. 
Sesoedah melalosi Koepang, maka me 
sin terbang tadi menempseh lapisan 
mega jg tebal sekali dalam terbang jg 
13,000 kaki tingginja, 

Penerbangan jang penghabisan ialah 
oentoek memboeroe waktoe. Oleb ka 
rena itoe baroe sebeloem hari sendja 
tiba di Port Darwin, Kapsl terbang 
Itos toeroen waktoe matahari terbe 
nam, Sesoedah toeroen, maka tanker 
oentoek mengisi alat bakar dibawa ke 
samping, jang laloe patah dari tali 
temalinja hingga terdampar kepada 
bakboorddrijver, Oleh karena itce tidak 
moengkin centoek mentjari drijvernja 
itoe pada hari kemarin. Dan terpaksa 
bari ini. Maka kapal terbang itoe 
mempoenjai waktoe berhenti | hari. 

Pindjaman makanan tarwe kepada 
Tiongkok akan ditolak 

New York-Reuter: Didengar kabar, 
bahwa masih dengan tidak opisil pe 
merentah Amerika Serikat sedang 
memhitjarakan permintaan Tiongkok 
oenteek memindjam makanan tarwe, 
sedjoewlah 100 bushel, Tetapi kala 
ngav2 jg lajak dipertjaja mengatakan, 
bahwa permintaan seroepa itoe soesah 
akan diterimanja, Sebab selaloe men 
dapat -rintangan2 hebat dari fihak   loear negeri, Permirtaan2 itoe ialab Departement yan State. 

  

tsb. akan dilangsoengkan pada bari 
Senin tg. 8, pada hari Selasa tg. 9 dan 
pada hari Rebo tg 10 Aug, 

Selandjoetnja pada tanggal 5 Juli 
9 djadi besok LE. V. akan melangsoeng 
kan rapatoja, dalam mana akan disoe 
soen Gandidatenjijstnja. 

Lebih landjoet diwartakan. bahwa 
orang akan memadjuekan seboeah lijst 
dengan djoemlah jang dubbelatau 18 
Candidast2, hal mana tidak moedah 
sekali oentoek Tjirebon, 

s Ha : 

Memperbaiki kampoeng 

Voerschot2 subsidie2. 

Diwartakan, bahwa oleh Kantoor 
bagi Decentralisatie telah dimadjoe 
kan seboeah oesoel kepada Pemerintah 
osntoek memberi voorschot2 subsidie2 
kepada gemeente jg akan dipergosna 
kan oentoek memperbaiki kampoeng. 
dan beloem selang berapa lamanja ini 
telah diberi djoemlah 5 ton banjaknja 
ketika atoeran ini telah tertjapai ten 
tang perhoeboengan antara Negeri dan 
Ressorten itoe. 

Didalam minggoe j.a.d. ini orang 
masih menoenggoe ketentoean dari 
Pemerintah, 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Aoean 0 onennt aulia lemari 

JULI 1938 

Minggoe|3| TJATETAN 

Senen |4|,,,.Bajar koran 
Selasa 151, Pemandangan” 

Rebo 16 

Kemis F3 

Djoem'at| 8 

Saptoe |9         
Kemarin tengah hari, kira kira djam 

1,(5 dengan perhatian sangat besar 
bertolaklah pesawat pertama daridienst 
tetap jang berterbangan antara Betawi 
dan Australia. Ia membawa empat 
orang pencempang dan barang barang 
post 158 kg. Pesawat itoe langsoeng 
berterbang sampai di Bali. Disana ber 
malam dahoeloe, dan bari ini, konon, 
akan teroes lagi dan singgah di Clon 
cury, kemoedian besok pagi ditsroes 
kan poela menoedjoe Sydney, tei pat 
jang dituedjoenja. 

Pesawat pertama itoe ialah PK-A FM, 

Doea pesawat dari Bandoeng. 

Perhatian orang adalah dari segala 
pebak, baik dari pehak civiel maoe 
poen militer, demikian poela dari doe 
nia dagang dan poeblik oemoem. 

Doea pesawat terbang, jang satoe 
pesawat Douglas dan jang satoe lagi 
pesawat Lockheed, tiba dari Bandoeng 
membawa orang-orang oendangan, an 
tara lain Jain Bdeleer Kuneman dan 
direktoer V en W jang kemoedian 
ikoet serta ke Australia, 

Sa'at bertolak itoe disertai dengan 
oepatjara, Jang membikin echotbah 
adalah t, t. Nieuwenhuis dan Van 
Haeften, 

Djam 1,05 pesawat Lockheed naik 
keoedara dengan djoeroe terbang van 
Messel dan penompang2 toean toean 
Kuneman,f van Hasften, Nieuwenbuis 
(Knilm), Van Bovene direktoer Aneta, 
dan van der Ede van der Pals dari 
Rijksluchtvaartsdienst Nederland, 

Setelah berterbang postar sesa'at, 
levjaplah pesawat itoe kearah timoer. 

Contact jang terachir dengan boemi 
diterima dan disiarkan oleh Nirom,   Disitoe terdengar soeara direktoer Ane 

  

Pemboekaan dienst oedara 
ke Australia 

Membawa post 158 kg. 

  

ta jang menerangkan pemandangan 
diatas, 

Berlemoe diatas 

Menoeroet berita Aneta dari Soera 
baja, pesawat terbang ke Australia itoe 
tiba disana djam 3.25 dan bertolak 
lagi djam 3.45 dengan mendapat per 
hatian besar dari poeblik. Dari pehak 
pembesar pembesar negeri tidak ada. 

Setelah bertolak dari Soerabaja, di 
rektoer Aneta mengetok berita betapa 
indah ketika baroe bertolak itoe, apa 
lagi ketika dioedara bertemoe dengan 
pesawat Gantas dari Rambang. 

Walaupoen sangat ladjoe, bisa terli 
hat njata orang melambai lambai dari 
cabine, 

(Belakangan). Sedangnja dari atas 
poentjak goenoeng Idjen moentjoel an 
tara awan, kita bersoea dengan pesa- 
wat lijuvliegtuig jg dari Bali hendak 
ketanah Djawa, 

Di Den Pasar 

Dari Den Pasar diberitakan dengan 
perantaraan talipon bahwa pesawat 
1toe menghadap angin banjak antara 
Soerabaja dan Den Pasar, 

Di Den Pasar disamboet dengan 
gembira, baik oleh zelfbestuurders, 
maocepoen besiuur BB Eropah atau 
poen poeblik. 
Penjamboetan itoe diramsikan'dengan 
tetaboehan gamelan, 

Bekalian penoempang bermalam 
Disitoe pada petang hari (semalam)   

ak 

sadjian tari Bali, 
ian Dj mu Se 

  

    
   
   
    

  

   

    

didjamee oleh Zelfbestuurders dengan



  

     
   

      

   

   

  

   
    

can mengadakan ,Ma 
m Per toendjoekan” 

    

   
   

     

  

   

   

    

  

oempoelan t oneel, perkoempoelan 

Soenda ,Warna Sari“, kepar 
Jatipij dan PKVI akan diada 
m pertoendjoekan (doea ma 

     
   

        

     

  

       

          

   

    

    
    
      

    

   
   

     
    

   
     

   
    

    
   

    

       
    
   
     

  

    

   

  

   
   

  

      

    
   
     

      

  

        
     

            

          

      
      

      

     

      
        

          
    

          
        

      
      
           

        

        
        

    
   

      

     

ikepada Natip 
In pOR Tan 

ia aa maksoednja, ialah tidak 

lain, karena mengingat betapa besar 
jasa polikliniek PKVI terhadap ra'- 

jat, maka timboel keinginan pendoe 
'doek hendak berbalas boedi, Iehtiar 
haroes ada, Tertjapai tidaknja, itoe ter 

serah kepada jang Mahakoeasa. Poen 

mengingat bantoean Natipij jg besar, 

a mengingat bahwa Natipij Dja- 

rta baroe bangoen lagi, maka diam 
kepoetoesan menjokong poela se 

| ha ian, 2 ... 

NS ping hoofdcomite, terdiri poela 
| madjlis adviseurs jang terdiri dari tt. 

Kadi, Rameni (gepensioeneerde Wijk 
meester Tn Tinggi) dan Abd Moegeni. 

Selain dari pada itoe, bagi stamka- 
, ketjosali tiaptiep | donateurs 

ij menjanggoepi masing-masing 
emikoel selakoe leening, poen per 

soon t Tajib sanggoep memberi Ppin- 

djaman dahoeloe f 30. 
Soedah tentoe akan hebat 

ij 30 pCt. dan 

minta djoega banteesan zanger- 

er krontjong, sedang Warna Sari 

akan membawa zangeresnja jg soedah 

tjapkali memperdengarkan soearanja 
seum, dibawah pimpinan toean 

Padmadiwiria. : 
' Programma malam pertoendjoekan 

itoe akan diberitakan dibelakang. 
: —o. " 

Krontjong Corcours 

Perkoendjoengan hebat 
eperti diketahoei, dalam pasar ma 
di Mester, kemarin malam diada 
'krontjong—conccurs dimana dise 

sk dalam madjelis Jury adalah 

t.t. Kadar, Sjamsoel Arifin, Z, Sani 

bar dan seorang anggota komite. 
| Kesoedahannja, toean Kasim bero 
Jeh 'prijs perraata. 

—- 
“Doea riboe dalam doea mel:m 

” Dari pihak Comite Pasar Malam 
oentoek Penelong Penganggoeran Ka- 

oem Iboe, kita beroleh berita babwa 

| penghasilan kemarin malam (concours 

'avond) dari kartjis sadja ada f1144 

| sedang dari tontonan ada f186, jang 
kesemoeanja sedjoemlah f 1330. 

    

wedstriji avond) dari kartjis ada 
f568 dan dari tontonan ada f116 

- sehingga berdjoemlah f 684. 22u 
|. Dari penghasilan-pengbasilan diatas 

ternjata bahwa dalam doea malam 

        

“lebih ampat belas roepiah. 
3g —0— 

»Tjinta sedjati tidak adas 

Moelai petang ini dan petang beri    

jang ramai dan menggemparkan, jani 
— film ,Man—Proef" atau , Tjinta sedjati 
'itoe tidak ada. 

Hoofdrol didalam film ini dipegang 
oleh bintang film jang nommer I ja'oi 

bahwa tjinta sedjati itoe sebetoelnja 
tidak ada, tetapi 
Myrna Loy mengakocei sendiri. bahwa 
#jinta sedjati itoe tidak ada. Film ini 
soedah tentoe ramai sekali, oleh karena 

“bintang film tsb mendapat bantoean 
' poela dari Franchot Tone dan Rosalipd 
Ramela: Saksikanlah film ini, 

Volksraad 

   

   

“pindjaman Gem, Medan, 

Ikeraad telah menerima dengan | 
ali goes rentjana ordonnantie oeu- | 

mengosatkan poetoesan Gemeente 
dan jang berhoeboengan de- 

pindjaman oeang, dari tanggal) 

   

  

   

  

   

   

0 

Igila 
$ | membikin ri 

S5 | doedoek disitoe. 

'loendjoek sikap jg menakoeti dan koe 
rang patoet dilibat terhadap pada pe 
rempoean perempoean.— Hal ini sering 
xali dilakoekan diwaktoe bekerdja, di 

mah, ia menjerboe ke dalam roemah 
| |tangga orang kemoedian membikin ri 

'Iboet sering sering membikin zitje o: 
rang jg berada diserambi moeka beran 

3|takan. 
€s| Ma'loam bagi kanak kanak dan kai 

' :joem perempoean pendoedoek disitoe 
vaKll |terbanjak masih djaoeh dari mengarti 

4 LX dan serba takoet.— 
| Kembali tadi malam, seorang dian 

1 mendapat kesoesahan kematian dima 
dna terdapat orang orang melawat, se 

60 |inkoeken penangkapan, 

pertoen- | 
ekan ini, karena ada dikandoeng | 

an djoega prijs2. Adepoen jangj 

Pengbasilan tadi malam f(worstel | 

'ada masoek oeang doea riboe reepiahj 

-kosinja gedoeng Bioscoop ,, Cinena— | 
Palace“ akan mempertoendjoekkan film | 

— Myrna Loy jang akan memboektikan, | 

: Mengoestk an poetoesan| 

koendjoengan2 jg opisil. Kapal itoe 

45 49, (Aneta) p #arnja, 

— Orang gila jg membahajakan 
Di Tjempaka Poetih nampak seorang 

1g 'bergelandangan dan selaloe 
nbikin riboet dan takostnja pen 

. Atjapkali ia berboeat dan mengasih 

mana si soeami sedang ta' ada diroe 

tara pendoedoek disitoe t, B.M. Moesa 

konjong konjong datang orang gila itoe 
(membikin takoet orang, jang tentoe 
sadja mendjadi riboetnja jang sedang 
menoenggoei majat. 

Oleh seorang diantaranja bal ini te 
lah diraportkan pada Detachement Po 
litie Tjewpaka poetih jang segera me 

Ternjata orang gila itoe baroe sadja di 
keloearkan dari Krankzinnigengesticht 
jang beloem beberapa hari kemoedian 
berdjangkit lagi : ,r€l&6agnja“ dan 
moengkin ja terpaksa dikirim kembali 
keroemah sakit gila. 

— (g ses 

Penjerangan pengetjoet 

Tadi malam di wijk Senen terdjadi 
satoe penjerangan pengetjoot, atas diri 
seorang Indonesier, Korban itoe men 
dapat poekoelan hingga begitoe roepa 
diarah moeka sampai berloemoeran 
darah, 

Si penjerang melarikan diri, jg kira 
nja mempoenjai dendam hati jg oen 
toek melampiaskannja itoe minta per 
tolongannja sendjata keras, 

Si korban dibawa ke Sectie 6, se 
mentara si pengetjoet itoe masih dalam 
penjelidikan politie, : Pena 

Tentang pentjoerian besar, 

Telah diberitakan disini, bahwa di 
Pekalonganweg terdjadi satoe pen 
tjoerian besar, dimana sedjoemlah 
wang contant f 1100.— lenjap. Kini 
lebih lendjoet dapat diwartakan bab 
wa pentjoerinja ternjata seorang dje 
ngosnja nama H. berasal dari Tjibatoe 
Bogor. Beberapa hari jang laloe ia 
menjerahkaa wang pada isterinja 
f 250.— jang telah Idibeslag oleh 
politie sedang perempoeannja Hassan 
ta” lorpoet : mendjadi toentoetan, 

tahan di sectie Gondangdia, Soeaminja 
masih dalam penjelidikan dan penge 
djaran pohtie. 

- Sekarang telah disampaikan warta 
pada kita bahwa Hasan dapat ditang 
kap disatoe desa didaerah Leuwiliang 
bersemboenjikan diri pada pendoedoek 
desa disitoe, tetapi dalam penggelada 
han potitie ta'terdapat apaapa, dan 
menjangkal keras atas toedoehan2, 

Oleh politie kemoedian dibawa ke 
tempat perempoeannja oentoek dide 
ogar keterangannja lebih landjoet, jg. 
kemoedian mengakoe djoega atas per 
boeatannja itoe, 

Sementara mereka laki-isteri menga 
lami nasib geroepa beradoe didalam ta 
hanan menoenggoe kepoetoesannja di 
(moeka hakim kelak. :5 ia 

' Komite Kampoeng Djembatan 
Doeren 

Menggaboengkan diri 

te Kampoeng. 
Komite Kampoeng Djembatan 

Doeren dan sekelilingnja soedah 
berdiri dengan pengoeroesnja sebagai 
berikoet : 

Ketoea: tosan Ismangoenwinoto 
Penoelis : tocan Djampi. 

' Pembantoe2: tt. Sipin, Oesman dan 
Moehasan, 

Komite kampoeng ini segera djoega 
menggaboengkan diri dengan Centraal 

t. Z, Sanibar dan t. A, Wahid. (Antara) 
—O— 

depan Sidang Djoestisi, 

Besoek pagi Sidang Djoestisi akan 
| memoelai memeriksa perkaranja Ir van 
der Laaken, bekas pemimpin organi- 
sasi oemoem dalam kalangan NSB di 
Indonesia, 

Kapal Portegis akan tiba di 
Tg Priok 

Hari Selasa 
Hari Selasa siang djam 4 kapal Por 

tegis jg diseboet flottile vaartu'g ,,D on 
Gomecalves Zarco“ akan tiba di Tg 
Priok. Pads hari Rebo akan diboeka 

hampir sama dengav kapal , Flores" 

' : z : 

Malam perajaan anak2 Taman Siswa 

(pergoerosan Kemajoran No, 73. 

oentosk menoenggoe poetoesan ia dil: 

dengan Centrale Comi 

Comite Kampoeng jg dipimpia oleh 

toelnja | Ie van der Lasken pemimsia N58 di 
sesoedahnja itoe| 

Pada 6 Juli jad. 

Siswa Kemajoran bertempat diroemah 

Perajaan itoe dimoslai djam 6,30 
sore, sampai kl. djam 9, dimana akan 
Niadakan beroepa roepa pertoendjoekan | 
sedang menoeroet programmanja se- 
bagai berikoet : : 

1 Pemboekaan 
2 Njanjian salam bahagia 
3 Main bindi (roejoeng kuots) 
4 Permainan anak anak 
5 Tooneel I. , Batoe jang adjaib" 

Pauze 
6 Membagi hadiah2 perlombaan jg 

telah diadakan 
7 Leloetjon : 
8 Tooneel II, ,Batoe jang adjaib« 
9 Penoetoep: Lagoe Taman Siswa 
Pada malam. itoe akan disediakan 

buffet, dan kiranja akan mendapat 
koendjoengan ramai, 

9 — $ 

Perempoean dalam Raadraad 

Pidato njenja Mr. Ma 
ria Ullfah Santoso, 

Pada hari Minggoe j.l. telah diada 
kan pidato oleh njonja Mr. Maria UII 
fah Santoso tentang ,Isteri dalam 
Raad raad“. Pidato itoe diadakan di 
Gedong Pertoekangan, Kramat 45 di 
moelai djam 10 |.k. Jang menghadiri 
Lk. 100 orang, Ada toeroet hadir poe 
la. tt, Mr. Hadi dan Dr. Pijper advi 
seur Inlandsche Zaken. 

Rapat itoe diadakan oleh komite 
jang terdiri dari perk.2 Isteri , Kema 
djoean Isteri“, , Isteri Indonesia“ dan 
»Ladjoah Imailah“. Maksoed pidato 
itoe centoek menjiarkan arti perem 
poean dalam raad-raad. 

Rapat diboeka oleh njonja R.A. A, 
Abdoerachman, dengan mengatakan 
bahwa dalam rapat itoe tidak diada 
kan debat, tjoema suggestie sadja, 

Ketika epr ditetapkan moelai berbi 
tjara, maka moela moela spr mene 
rangkan keadaan perempoean diloear 
negeri tentang pemilihan oentoek ka 
oem poeteri, Poen digambarkan poela 
keadaan perdjosangan kaoem poeteri 
di Nederland oentoek raendapat hak 
itoe, sampai seperti sekarang ini. 

Laloe dibentangkan tentang keadaan 
pemilihan jang passief di Indonesia, 
jang dikatakan soeatoe kemadjoean 
djoege kesrah itoe, walaupoen beloem 
sampai jang ditjita tjitakan oleh kaoem 
poeteri. Kaleu sesoedah 4 tahoen 
kaoem poeteri toeroet meremboek so'al 
so'al jang diadjoekan oleh pemerintah 
itoe mendapat peroebahan, maka tidak 
lama lagi akan terijapailah djoega 
actief kiesrecht, jaitoe hak perempoean 
oenfoek toeroet memilih, 

Sesoedah diadakan istirahat, maka 
beberapa orang meminta bitjara, anta 
ra lain n. Siti Mariam dari Bogor me 
ngadandjoerkan soepaja k. poeteri 
membatja boekoe Dr. Aletta Jacob jg 
membentangkan tentang soal passisf 
dan sctief kiesrecht di Nederland, 
Pembitjaraan ini dalam bahasa Bslan 
da karena ia tak fasih dalam bahasa 
Indonesia. : 

Poen nj, Dt. Toemenggoeng berpi 
dato djoega, Ia mengadjoekan djoe 
ga soepsja komite sekarang ini hen 
daknja oentoek selame,nja, permanent 
lichaam, Iapoen menjeboet halnja Ta 
man Isteri sk. , Pemandangan", jg se 
laloe mengandjoer2kan soal sekarang 
ini beroelang2. Poen dikelosarkan 
olehnja, oetjapan Taman Isteri , Pe 
'mMandangan” jg mengatakan, bahwa 
kaoem isteri Indonesia melempem, 

Tetapi walaupoen “demikian diada 
kan djoega vrouwenkiesrecht oleh pe 
merentah. Sebetoelnja ini beloem sem 
poerna, oleh karena its kita kaoem 
poeteri baroes bekerdja bersama2 oen 
toek mendapat jg lebih djelas dan fa 
edah, : 

Pidato jang diadakan hari itoe me 
mang mendapat samboetan baik seka 
li dari kaoem isteri, ternjata ' gembi 
ranja mereka jg hadir sesoedah pida 
to nj. Mr, Maria Ullfah Santoso sele 
sai. Dan masing2poen poeasg mening 
galkan rapat, 

ca (9 

kepala orang tak berharga 

Diadoe dengan 
aloe besi. 

Kemaren sore hari Minggoe dikp, 
Kwitang G. Kembang Sepatoe terdja 
di satoe pertempoeren sengit sehingga 
seorang nama Tobir mendjadi hakim 
sendiri jg memakai sendjata aloe besi 
sebagai pemisahnja, 

“ Si korban nama Tjimploeng jang 
Imendjadi tetangganja, mendapat pos 
koelan dibagian belakang kepalanja 
sehingga beberapa cm. dalam sehing 
ga berloemoeran darah. 

Sebabnja hanja perkara remeh sa 
dja, isterinja Tjimploeng atjapkali mem 
berikan tjomelan terhadap anak pe 
remposannja sebab pemboeangan sam 
pab2 di perkarangan roomah jg djoe 
ga bersatoe mendjadi kepsenjaan To- 
hir, jarg mana dalam hal ini tidak 

Pada tg 6 Juli jad, ini akan diadal. 
kan malam perajaan anak2 Taman 

2 : $ 
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ROENGOET RENTE. 

agama kita. 
Sehoolweg 6, Bogor atau A 

    

Toean ingin roemah sendiri ? ? ? 

Lekas berhoeboengan dengan Bank ,,Beringin". 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 

SEMOEA DINDJAMAN goena roemah-roemah itoe TIDAK Di- 

.Beringin” adalah satoe-satoenja Bouw- 

spaarbank bangsa kita jang terbesar dan didasarkan atas sjarat 

Keterangan pada - Directie Bank Beringin“, 
genten, 5 

Pe TA ea 

»  roemah , 1000.-— 
». roemah ,, 2000.— 
s” roemah ,, 5000. — 

SEN 

  

  

Baroe terbit 

  

Membelilah roman 

Bisa pesan kepada: 

koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 

Poerwokerfo. 7. Moh, Gani Taman   Siswa Krawang. 

Rospa2nja oleh Tohir perkataan2 jg 
dioetjapkan itoe sebagai sindiran atas 
diri familie Tohir, berachir bersitegarg 
oerat leher, siapa jang terseboet bela 
kangan iampai pada poentjak kema 
rahannja dan menggcenakan aloe besi 
terseboet, 

Dalam ini perkara politis diminta 
tjampoer sementara sikorban dikirim 
kan ke CBZ. 

— 9 — 

Thahlil Parindra. 

Boeat memperingati 
40 hari wafatnja Dr. 
Soetomo 

Parindra tjb Djakarta dikalangan 
anggota-anggota pada hari Kemis 
malam Djoemat, 7— 8 Juli '38 bertom 
pat di Gang Kenari II no 15 moelai 
djam 8 malam akan mengadakan thah 
lil oentoek memperingati 40 hari wa- 
fatnja Dr Soetomo. (Antara). 

— 9 —— 

PASAR BETAWI 

Hargaper2 Juli 

Goela pasir: per karceng dari 
102 kg terima di goedang pendjoeal 
f 10,40. 
Tepoeng terigoe: tjap Kodok 

f2.25, Koeda merah f2.15, Boeroeng 
kalepg f2.15, Harison f 2,15, dll tjap 
f 2,10 per bantal. 
Minjak kelapa: per blik 145/, 

kg bruto dari f 1,55 sampai f 1571/2 
Bawang merah: Toaliap Ben 

teng f 150 Yiongtoa Benteng f 11.— 
per 100 kg harga pendjoeal di Pintoe 
ketjil. 
Katjang tanah: Benteng f 7.80, 

Cheribon dari f 7,90 sampai f8.— per 
100 kg. 
Emping belindjo: Laboean 

no.1 f 30.no. 2 f 25, Tjilegon no.1 
f 31, no. 2 f 2350, Serang f 21,50 
per 100 kg, netto, 
Kentang: per 100 kg. 17.75. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5,80 sampai f 6,20 per 100 kg. Har 
ga di London toeroen 2/6 : kwaliteit 
Straits L 11/0/0 per ton »om. 
Katjangkedele: Gendja Tegal 

fob Tegal sedia (4,30 pembeli, f4 60 
pendjoeal, mata item Panaroekan fub 
Panaroekan f 3 37'/, pendjoeal per pic 
Tapiocamee I: kwaliteit Medium 

boeat rospa roepa merk dari f 295 
sampai f3,15 AA f 3,45 per 100 kp. 
Ladaisem Lampong: ek. Te 

lok kemaren ada djadi lev Aug/Oct. 
f 13,25, Oct/Dec f 13,75. Harga ini 
bari lev Juli/Aug f 13,— pembeli, 
£ 13,20 pendjoeal, Aug/Oct f 13,25 
pembeli, f 13,50 pendjoeal, Sept/Oct. 
f 13,50 pembeli,  f 13,75 pen: 
dfoeal, Oct-Dec f nom, fx. Batavia 

lev JulisAug. f 13,25 nom per 100 
kg. London noteering tetap 2': d. p. 
lb, pembeli, 
Lada poeti Muntok: fob Pk, 

Pinang lev Juli f23— pembeli 23,50 
pendjoeal per 100 kg London notee 
ring tetap 8 7/8 dplb pendjoeal 
Koffie Robusta Lampoeng 

15 pCt Telok lev Juli-Aug f 10— pem 
beli f10,20 pendjosal per 100 kg. 
Citronella olie: bosat con- 

tract A berikoet drum kemaren ada 
lev, Juli-Aug. f 1.10, ini hari ada 
djadi lev. Juli f 1.12 setengah lev. 
Juli-Dec, f 1,12 setengah nom,, Oct.- 
Dec, f 1.12 setengah pembeli, f 1.15 
pendjoeal,       mem aa naoe membersihkan, 5 otg per setengah km, 

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 

    

Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan fjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 

ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 
ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan“Garoet ? ? 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 ceni) 

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

Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5, A.G. Soerio- 
6. 

man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 

10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 

Karet: sedia Java Std Sheots 24 IN 
setengah Java Std Orepe 25 setengah | ' 

»Kemoedi Hilang” - 

t. Achmad Soemadi Taman Siswa 
Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 

11, Dirdjosoebrofo Taman   

  

MAY Mahi 

Kabar basoes dari 
Hongkong, 

Werkloozen haroes perhatiken. 

Kombali Astrologer Wong Kam 
Fu telah trima oendangan dari 
Kwangsi, satoe boekti atas iapoenja 
kepandean jang semingkin banjak 
orang-orang besar perhatiken, n 
dibawah ini djoega ada soerat-soerat 
poedjian dari: 

Toean Tjie Tek Goan, Batavia - 

Ho Teng Koen, Boelongan 18 De- 
cember 1937: toean Yap Djim Swie, 
Pangkalpinang 30 December 19837: 
toean Tan Thiam Kiem, Semarang 
6 Januari 1938: toean Lie Tjwan 
Djim, Rembang 24 Januari 1938: toe 
an Tjoa Siong Bok,, Blitar 26 Janu- 
ari 1938: toean Lim Bian Seng, Me 
dan 5 Februari 1938, njonja Tan 
Sien Poen, Soerabaja 6 Februari 
1938: nona Siek Lies Nio, Sema 
rang 18 Februri 1938, toen - Chen 
Pen T'san, Pekalongan 20 Februari 
1938: toean Ong Hong Ging, Sema. 
rang 10 Maart 1938: toean Go 
Tjwan An, Soerabaja 15 Maart 1938 
toean Tjan Thiam Kiat, Malang 30 
Maart 1938, nona Dortje Tan, Mees 
ter-Cornelis 31 Maart 1938............ 
ASTROLOGIE BIASA: Tentang 

nasib, peroentoengan, karakter, per 
kerdjahan, pergaoelan, pertjint 
perdjodohan, kesehatan, dan 10 NA. 
SEHAT JANG PERLOE DIPER- 
HATIKEN. Pembajaran boleh ki. 
rim 10 franco dari 10 cents, brikoet 
tjatetan tanggal, boelan dan taon da 
ri kelahiran. Ditanggoeng tjotjok a- 
tawa oewang kombali. 

Boeka resianja nasib moelain terlahir: 
sampe menoetoep mata. Oemoer bra 
pa dapet soesa dan seneng, jang soe 
da liwat dan jang bakal dateng, enz. 
enz. Djalannja pengidoepan ada 
moedjoer atawa sial semoea ditoelas 
terang sampe 8 lembar. Kirim INI 
HARI £ 10,— per Luchtpest Aange 
teekend, brikoet tjatetan tempat ke 
lahiran, tanggal, boelan, taon dan 
DJAM. Ditanggoeng tjotjok atawa 
owang kombali. 
JOURNALISTIEK MELAJOE : 

Peladjaran jang praktisch tentang 
karang-mengarang. Cursus bagian 6 
boelan tamat f 10,— tetapi sekarang 
boleh kirim 80 franco dari 10 cents, 
lantas trima Aangeteekend sampe di 
roema. Ditanggoeng poeas atawa 
ocewang kombali. 
BOEKOE JANG PENTING: Boe 

koe 15 bahasa, Djati Watjana, dan 
Resia prempoeanj tiga boekoe harga 
biasa f 3,20 tetapi sekarang boleh 
kirim 10 franco dari 
trima sampe di roema. Ditanggoeng 
poeas atawa oewaug kombali. » 
PERHATIKEN: Boeat werkloozen 
jang bersoemangat radjin, lelakiata 
wa prempoean, jang gan dapet pa 
ngasilan per minggoe f 5,— sampe 
f 25,— boleh toelis pada kita de. 
ngan terangken perna kerdja apa, 
brikoet tjatetan kelahiran dan satoe 
photo ketjil serta franco 29 cents 
oentoek balesan soerat tertoetoep. 

Soepaja lebi jepet, kirimlah soe 
rat-soerat pesenan atawa lamaran 
per Luchtpost (Awas, moesti tempel 
franco jang tjoekoep) pada adres 
Secretaris: 

ACADEMIA ASTROLOGIE 
G.P,O. Box 667 Hongkong. 

(Harep seboetken dapet batja ad.. 
vertentie ,,Pemandangan," 

SONATA! 

mena 

  

  
110 cents, lantas 

Centrum 9 December 1937: toean 

s 
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Dies 

n 
kok | 

pas Tiong 
bali 

1 -. koerban2 jg mati beratoes2, Melihat — Jini maka doeta doeta loear negeri itoe 

sakan di Swatow oleh fihak 

Hongkon 23 Jati (Transocean). 
Fihak Djepang menembaki Swatow 
kembali pada tgl 1 Juli, kata berita2 
jang diterima hari ini, Konon 9 bosah 
pelempar bom telah toeroet dalam se 
rangau dari oedara itoe jg lamanja Ik. | 
90 menit. 2 He MR 

ebih land barnja orang jang 
ati ada 400 djoemlahaja, sedang roe 

'mah2 jg roesak ada 390 boeab, jg ter 
- 

'masoek poela taman boekoe Roode 
is 

Mendaratkan pasoeken dan menje 
| rang posisi2 Tiongkok 

Hankow, 3 Juli (Transccean) 
epandjang berita jang” diterima di 
Tankow, seboeah kapal Djepang ketjil 

telah berhasil dalam melalosi pembe 
jan pembelaan Tiongkok didekat Ma- 
ang, dengan berlajar diatas air bandjir, 

at Niangmio antara Matang — 
gtseh banjak pasoekan-pasoekan 

jang didaratkap. Dan dengan seketika 
. itoe djoega menjerang posisi posisi 
“Tiongkok dipantai pantai soengai Yang 
s Oleh karena itos boleh djadi orang 

ganggap, bawa fihak Tiongkok 
“akan melepaskan posisi posisinja sebe 
lah Barat Matang. 

Niangmio dirampas kembali oleh 
Tiongkok. 

Hankow, 3 Juli (Reuter). Fihak 
. Djepang soadah mentjoba akan melirg 

koengi pasoekan Tiongkor, Oleh karena 
soedah didaratkan pasoekannja diseki 

Niangmis pada tanggal 30 Juni 
g laloe. Tetapi fihak Tiongkok sela 

loe menjerang mereka pada pantai 
selatan scengai Yangise, hingga dapat 
merampas kembali Niangwio pada 
tanggal 1 Juli. Dan fihak Djepangpoen 
ioesirepoela ketimo-r kearah danau 

|. Fang, Begitoslah boenji ma'loemat 
— militer Tiongkok, 

Posisi Tiongkok dekat Cbingshanpa 
d'rampss Djepang. 

| Kata makloemat Tiongkok tadi, se 
bagian posisi Ti ngkok dakat Chings 
hanpa, ditengah2 djalan Matang Peng 
tseh telah dirampas oleh fihak Dje 
pang. Tetapi perdjslanan fibak Dje 
pang dengar adanja pertahanan dan 
serangan fihak Tiongkok, telah ber 

— Perdjoesngan dimedan perang 
Hukow 

Orang mengikoeti perdjocangan di 
| medan perang Hukow tempat djalanj 

| 'masoek ke Kiukiahg, dengan segala 
'mipatnja, Sebab orang mendoega, bah 

. wa fihak Tiongkok disitoe akan mem 
| pertahanan dengan mati matian di 

sekitar Hukow, jg banjak kekoeatan 
“kekoeatan Tiongkok, Lagi poela pan-| 

scengai Yangtse selatan antara 
eh-Hukow amat banjak boekit 

kitnja, : 

Kemadjoean pasoekan Tiongkok 
| dipantai2, Soengai Yangtse. 

'Hankow 3 Juli (Transocean). 
'Pembesar2 Tiongkok mengatakan, 

babwa passekan2 Tiongkok pada tgl. 
li kelihatan banar benar kemadjoe 

nja dipantai soengai Yangtse, ketika 
mereka mengadakan serangan2 disitoe. 

— Besoedah kedoea belah fihak bertem 
poor dengan seorang melawan seorang, 
“maka fihak Tiongkok dapat merampas 
“kembali Niang Miang Miao. Dari 
“orang orang Djepang 800 tjoema ting 

| gal 600 orang. sebab jang 200 ma 

“ti, sedang jg 600 itoe bertolak kemba 
li kearah Matang. 

Keroesakan karesa bandjir 

. Peiping, 3 Juli (Reuter). Orang 
| orang asing, jg terbang melaloei dae 
— rab daerah Honan mengatakan, bahwa 

- bandjir selaloe mengalir dengan 
derasnja dengan melalcei bendoengan | 
bendoengan jg roesak, jg roepa roepa 

onja tidak akan dibetoelkan lagi oleh 
fihak Djepang Dar roepa roepanja sir 
toe akan mengalir teroes sampai air 

| dalam soengai pada boelan Oktober 
—. sosroet poela. Lan ne 

— Air bah itoe sampai di Kaifeng dari 
ala bendoengan jg diperkoestkan, 
tapi kota Kaifeng itoe boeat waktoe 

“ini tak dalam bahaja. 
gang timboel penjakit cholera ialah 
sebelah barat laoet Kaifeng. Menoe 

t orangorang doeta Joear negeri 

— Imendjatoshkan kritik kritik kepada 
keterlaloean2 pasoekan Djepang di 

Mentaaga 
Dasi 

  

'Pengoendjoekan kehormatan loear 
biasa 

Arak-arakan 
di Nederland. | 

Barhoeboeng dengan akan tjoekoep 
40 thnja Sri Ratoe jad. maka dinegeri 
Belanda telah dibentoek soeatoe comite 
dengan pimpinannja tosan2 F. van 
Peski, G.K.H. de Bont dan JGA. van 
der Upwich. Comite tsb bermak oed, 
selain defile dan arak arakan dari per 
koempoelan2 jg diatoer oleh pendoe- 
doek dikota Dan Haag, soepaja diper 
lihatkan djoega adanja segala lapisan 
dari pendoedoek di Hindia Belanda, 
Suriname dan Curacao. Dengan ini 

orang menghendaki arak-arakan dari 
Hindia Belanda dimana rantjanganrja 
diserahkan kepada djoeroe gambar HJ. 
Antoon Molkenboer, 

Dengan adanja kereta jg indah2, 
golongan golongan bangsa dan golo- 

ngan jang bersifat historisch, akan di 

perlihatkan: Persatoean Keradja'an, 
kesedjatera'au soal peladjaran, doenia 
penerbangan, Pacificatie, Pemerenta 
ban Belanda dan Boemipoetera, peroe 
sahaan2 dari bangsa Europa dan anak 
negeri, sedang bagian jang moeka da 
ri arak arakan itoe terdiri dari wakil 
dari sedapat dapatnja dari segala la 

'pisan pendoedoek di Nederland dan 
djadjahanrja. 

Soedah dimintakan bantoean oentoek 

pekerdja'zn ini dan sebagaian besar 
'soedah diJapatnja teroetama oentoek 

pakaian dari adat adat dari golongan 
pendoedoek dari Hindia Timoer dau 
Barat, dimana comite itoe akan me 
mindjamkannja. 
Bahwa pekerdja'an Comite amat be 

rat dan akan membawa beaja besar, 
hal ini dapat dipastikan. 

Walaupoen comite tsb mengetahoei 
bahwa dimana mana tempat di Neder 

land dan dinegeri djadjahannja akan 
diadakan pesta oentoek menghormati 
40 tahoennja pemerentahan Sri Ratoe 
dan soedah tentoenja poen djoega akan 
memakan ongkos jg diminia bantoean 

dari pendoedoek ditempat itoe, tetapi 
comite berpendapatan berhoeboeng de 
ngan pesta besar ini, maka comite 
menjeroekan minta bantoeannja kepa 
da segala anggota dari segala per 
koempoelan jang ada di Hindia Belan- 
da. Hindia Belanda-Suriname dan 
Curacao akan merajakan peringatan 
40 tahoen pemerentah Sri Ratoe. 

“ Soedah tentoenja tiap-tiap pen 
doedoek toeroet membantoe adanja 
pesta tab. Bantoean itoe dapat dikirim 
kan kepada Kon Ver-Oost en West. 

13 51.20 menoeroet gironummer afd, 
Den Haag atau dapat langsoeng diki 
rim ke Ned- Ind-E:compto My dikota 
Den Haag dengan ditambah ketera 
ngan: boest arak-arakan jang bersifat 
Indiscb, 

Perkoempoelan jang toeroet kerdja 
dalam hal ini jalah: IV tjab, Neder 
land, dan Vrouwen- organisatienja., 
Ver. v, Ambtenaren b/a Binnl.- Bestuur 
di Ned-Indie, Ver, , Indie Nederland« 

Ned, Ind, Officieren Ver.” Kon. Ver 
v. Officieren, Ridders MWO: Ver. v, 
oud Onderoff.cieren v/h KNIL ,Ma 
djoe“ tjab. Den Haag: lad. Club , Den 
Hsag”, De Freuls Elias Stichting, 
Ver. Kolonien: Ver, v, Ind. Verlofga 
ngers:, Ver, Boeatan, sedang Ned, lad 
Escompto Mij NV akan mengatoer 
tentang keoeangannja. 

|. Beloem selang lama ini comite soe 
'dah menjeroekan oentoek bantoean via 
correspondenten dari Vereeniging v. 
Ambtenaren b/h Binnl Bestuur di Hin 
dia-Belanda djoega kepada perkoem 
poelan jain-lainnja dan kepada bebera 
pa partikelieren. 
BKPH 8oerjohamidjojo di Solo telah 

'menjanggoepi tentang dapatnja pakai- 
'an jang lengkap oentoek memperlihat 
kan golongan regenten, Toean RAA 
Soejono jaog sekarang“wmmih berada 
di Den Haag akan membantce comite 
oentoek memilih orang-orang jg tjakap 
memakai pakaian regenten itoe dan 
djoega masih banjak lagi jang mem 
bantoe oentoek ini, 

Scheepvaart My , Nederland,”,Rott 
Lloyd” dan ,KPM” sanggoep oen- 
toek memoeat barang barang itoe de 

penting 

  

| tow : ditembaki Djepang kembali 

pertandingan 

  

Comite jg tanggoeng djawab atas ke 
roesakan barang barang itoe. Poen ke 
pada para Gepensioneerden jg berada 
di Nederland comite ta?” ketinggalan 
menjeroekan oentoek bantoean perloe 
beaja beaja pesta tsb. (Aneta) 

  

  

Bokren di Varia. 

Diantaranja  Boksers 
Indonesiers 

Malam Minggoe tanggal 2 Juli telah 
dilangsoengkan pertandingan Boksen 
pada tempat terseboet. Walaupoen itoe 

koerang memoeaskan 
tapi kita boleh poedji jang bangsa kita 
soedah memoelai gemar pada sport 
Boksen, jang soedah sekian lamanja 
tjoema dalam impian. Dan tjoema 
memoedji moedji sadja pada bokser 
bangis lain, 

Partij ke 1 Bertanding antara J, 
Sommer contra Emon. Permainan E- 
mon kelihatan ada lebih berani dari 
pada moesoehnja sebab itoe ia selaloe 
ada dipihak penjerang. Tapi dalam 
ini ronde tidak ada poskoelan jang 
hebat, tjoema kelihatan tosel tosel be 
laka sepsrti sedang berijanda. Mak- 
loem hati beloem panas. 

Ronde ke 2. Djoega idem semoea 
poekoelan tjoema dari renggang, dja 
di kenanja itoe tjoema tiap ncel sadja 

Ronde ke 3. Setahoe lantaran apa 
diwaktoe saling poekoel mendadak J. 
Sommer djatoeh tjelentang. Kita rasa 
salah kaki. Orang ketawa semoea. 

Ronde ke 4, Baroe seroe satoe sama 
lain poekoel memoekoel tapi J Som- 
mer jang paling banjak menerima poe 
koelan dan seringkali ia berbalik ba 
dannja bosat boeang poekoelan moe- 
soehnja, 

Ronde ke 5. Makin hebat dan keli 
hatan Exon dapat tjioeman koelit boen 
dar dari J, Sommer, Tapi lantas ia 
retour kembali pada sfz: dan J Zom 
mer terima dengan repot, sampai acbir 
ronde beloem ada jg kucck out tapi 
Emon menang punten. 

Party ke 2 tidak djadi main kareua 
pasangan tidak setimpal, dimisalkan 
kelingking melawan djempol, Hal ini 
ada kalanja si promotor tjara menga 
doekannja tidak ditimbang doeloe sa| 
ma beratnja, 

Party ke 3 Terdiri antara bokser 
Tionghoa, jalah T. T, Lie contra O, 
Ok, Tan. Baroe sadja moelai main Lie 
tidak sabar lagi lantas tjetjer sadja 
Tan sampai Tan kelihatan bingoeng, 
oentoeng moekanja koeat boeat terima 
itos poekoelan. 

Ronde ke 2. Djoega Lie merangseg 
toroes, sementara Tan oendoer oen 
doeran boeat tangkis serangan Lie, 
Kelihatan napasnja masing masing 
empas empis. 

Ronde ke 3. Sama gama lemah saking 
ketjapaian berkelai dironde 1 dan 2, 
mendjadi dalam ini ronde tidak ada 
poekoelan jg seroe, tjoema toeel toeel, 

Ronde ke 4. Djoega idem, itoe nap 
soe berkelai masih lemah, benzin tekort. 

Ronde ke 5. Kepaksa masing2 maoe 
memoekoel disebabkan referee menjoe 
roeh mereka boks. Tapi kelihataunja 
Lie begitoe lemah, sementara Tan djoe 
ga ta' ada napsoe boeat raemoekoel, 
Sampai achir ronde mendjadi serie. 
Tjoema Lie dimenangkan punten, ka 
rena dalam ronde ke 1 dan 2 ia ba- 
njak kirim poekoelan pada Tan, 

Party ke 4. Mestinja Poeloeng con 
tra Achmad ada halangan kemoedian 
diganti oleh Golo (wah namanja sih 
betoel betoel aksi banget). 

Dalam ronde ke 1 Poeloeng teroes 
katjar pada G@olo, dan Golo kelihatan 
begitoe ketakoetan banjak tiorie ahtret 
Ta lama poekoelan kiri dari Poeloeng 
bisa masoek dan lantas Golo rebah 
dalam hitoengan doea tel. Tapi ta' Ia 
ma disoesoel lagi oleh Poeloeng dengan 
tangan kanan dibagian peroetnja dan 
lantas roeboeh lagi. 

Refree  menghitoeng — sepoeloeh 
beloem djoega bangoen (knock out) 
Poeloeng dapat kemenangan. Dan 
bceat ini kemenangan namanja Poe 
loeng mendjadi haroem, karena pada 
boelan jang laloe ia telah mendapat 
kemenangan djoega knock out. e 

Hoofdparty Mestinja Rasidi contra   ngan tidak memakai beaja, sedang: Milli Joeli, tapi lantaren terlaloe ke 

Itjil kemoedian diganti dengan Darlim | f 
djago militair. 

Ronde ke 1 samasama berani me 
moekoel dan kelihatan tangan kirinja 
Darlim ada begitoe gesit boeat dikasih 
melantjong pada hidoengnja Rasidi. 

Ronde ke doea. Kelihatan poekoelan 
Rasidi banjak kirim poekoelan keperoet 
dan diterima oleh Darlia dengan se- 
nang, 

Ronde 3 harapir roesiah dari Darlim 
terboeka boeat oemoem, karena sedang 
ramainja berantam, tali kolor tjelana 
telah poetoes. Et! hampir sadja . 

Ronde ke 4 Tidak ada poekoelan jg 
hebat, tjoema saling tcel sadja. 

Ronde ke 5. Banjak berklai rapat, 
dan dalam itoe Darlim banjak kirim 
poekoelan pada Rasidi dan kelihatan 
lingloeng. . 

Konde ke 6. Darlim teroes katjar 
pada Rasidi banjak poekoelan jang 
mampir dan Rasidi seringkali tangkis 
dengan dubbel dekkirg. Ras'di keliha 
tan lemah, dan napasnja seperti lam 
poe koerang minjak, sajang. 

Sebab itoe ronde ke 7 mestinja ber 
tanding, tapi Rasidi tidak koeat ma 
djoe lagi, dan ah terima kalah sadja, 
Sajang betoel. 

Hal ini tentos sadja kita haroes tje 
la sebab terima kalah dengan begitoe 
matjam ada koerang sah. Sebab boe 
kaunja disebabkan moekanja petjah 
atau tangannja keseleo. Hal itos ten 
tos sadja koerang enak bagi penonton. 

Tjoba djika kita lihat bokser bangsa 
Manila walaupoen moekanja petjah 
dan berloemoeran darah, teroes ia 
madjoe dalam perkelahian. 

la ta' maoe menjerah sebeloem dja 
toeh kelengar. 

Melihat boksers terseboet diatas kita 
dapat tahoe jang boeat di Jacatra tjoe 
ma ada 3 boksers jang baik. Jalah 
Darlim Poeloeng dan Zonder, 

Dapat dikabarkan bisa djadi lain 
boelan fAug:) Zonder akan bertanding 
dengan Poeloeng atau Darlim. 

E.Z. 
x 

Worstelen di Mr.-Cornelis 

Tadi malam di Pasar Malam Mr: 
Cornelis telah terdjadi beberapa per 
tandingan worstelen, diantaranja hoofd 
parij ZONDER contra BANTENG- 
ITEM. Pertempoeran mana mereboet 
satoe beker perak. 

Ahir pertandingan ZONDER men 
dapat kemenangan di dalam ronde ke 
5. verslag lengkap besok menjoesoel, 

Manggar (Manggar, Billiton). 
Soerat lamaran diadreskan 

  

Vrachtauto terdjoen 

Pembantoe kita Si, mewartakan. bah 
wa seboeah vrachtauto No, F 3808 ke 
poenjaan onderneming , Tjipogak" jg 
datangnja dari Bandoeng, tidak ada se 
bab soeatoe apa. setengah Km. dari 
Tjiandjoer terdjeroemoes kesawah. de 
ngan roda keatas, berbalik djoengkir, 

Menoeroet kata orang, soepirnja ter 
kantoek dan karena hoedjan serta 
litjin mobilaja selip. 5 

Adjaibnja sisoepir tidak mendapat 
bentjana soentoe apa. sedang knecht 
nja dengan kaki patah diangkoet ke 
roemah sakit Tjiandjoer. 

Ketjelakaan ini terdja 
sore, 

di kemarin 

  

Burgemeester Betawi memperma" 
loemkan, bahwa soerat2 oentoek me- 
nasoekkan candidaat2 boeat Stadsge- 
meenteraad Batavia moelai dari besok 
sampai dengan tanggal 20 Juli j.a. d. 
dapat diminta dengan pertjoema dari 
Gemeentesecretarie, 
  

  

DITJAHARI 
Doea orang oentoek bekerdja pada 

Immigratiedienst dengan maandgeld 
f 100.— seboelan, dan sesoedah ter- 
njata ketjakapannja, akan ditetapkan . 
mendjadi immigratie-ambtenaar (ga- 
djih menoeroet B. B.L. 1938, schaal 
60/1V). 

Jang dapat diterima bagi peker- 
djain itoe, ialah jang mempoenjai 
diploma H.B.S. V atau diploma lain 
jang sama deradjatnja, haroes poela 
pandai bahasa Inggeris, Perantjis dan 
Djerman, lagi pandai bertjampoer- 
gaoel dengan orang asing. 

Melamar dengan soerat kepada het 
Hoofdkantoor van den Immigratie- 
dienst - Departement van Justitie. 

Het wd, Hoofd van den Immigra- 
tiedienst, S 

wakilnja, 
De fd. Inspecteur. 
    

DITJARI 
2 orang Goeroe dari Kweekschool atau jang dipersamakan de- 
ngan itoe, boeat 1 Augustus 1938, akan ditempatkan di Instituut 

kepada Toecan BAHASSAN Adj. 
Boekhouder G.M.B. Manggar (Billiton). 

  

waktoe malam hari dalam 5 mala 

  
Pilihan lid-lid dari 

seperti terseboet di bawah ini : 

| 
NEDERLANDERS) dan 2 

a. BOEAT MASOEKEN 

samp€ djam 1 SIANG 
Formulier 

dapat dengan gratis di 
5 sampe 20 Juli 1938. 

a. 

sub Il ad. a. 

REBO, 10 AUGUSTUS 

seperti terseboet dalam 

Laen-laen keterangan bole   oentoek masoeken 

Tjabang P.B. P.I. Jacatra mentjari doea orang goeroe keloearan 
H.I.K. oentoek memberikan pengadjaran dalam bahasa Belanda pada 

m seminggoe. 

Soerat lamaran disertai permintaan berapa gadji jang diingini 
hendaklah di'alamatkan kepada ,,Secretariaat P.B.P.I. Tjabang Jacatra 
pja Toean Ardja Kawi-Kawi, Kramat-Gang Tengah.“ e 

Stadsgemeenteraad 

di Tegal 

Voorzitter dari Stadsgemeenteraad di Tegal memberi taoe 

Pilihan boeat 9 (sembilan) orang Belanda (onderdanen 
(doewa) orang Asing UITHEEM- 

SCHE Onderdanen NIET-Nederlanders). 

CANDIDAAT (candidaatstelling) 
oentoek itoe pilihan, besoek pada hari SLASA, 19 JULI 
dan hari REBO, 20 JULI 1938, di antaranja djam 8 PAGI 

di kantor Gemeente (Parkstraat). 
itoe candidaat bisa 

kantor Gemeente, moelai tanggal 

. Boeat MENGASI SOEARA (stemming) besoek pada hari 
SENEN, 8 AUGUSTUS j.a.d. di stemlokaal kantor Ge- 
meente » moelai djam 4.390 SORE sampe djam 8 MALEM, 

Pilihan boeat 6 (enam) orang boernipoetera INHEEMSCHE 
Onderdanen NIZT-Nederlanders) 

Boeat MASOEKEN CANDIDAAT, (candidaatstelling) 
Oentoek masoeken candidaat, seperti terseboet dalam 

. Boeat MENGASI SOEARA (stemming) besoek pada hari 
1938 di tempat dan pada waktoe 

sub Lad. b. 
. Djikalau mengasi soeara jang kedoewa kalinja (even- 

tueele herstemming) besoek pada hari SLASA, 23 AU- 
GUTUS 1938 di tempat dan pada waktoe seperti ter- 
seboet dalam sub I ad. b. 

h minta di kantor Gemeente, 

Tegal, 4 JULI 1938. 

Voorzitter dari Stadgemeenteraad Tegal, 

Mr. W. H. COERT 

MEN  



   
     

   

      

   

   

          

   

  

INEMA PALACE 
“Ini malem dan malem berikoetnja 

'Mempertoendjoekkan film jang ramai dan menggemparkan, 

ja'ni film - 

s»MAN PROOF 
(Tjinta sedjati itoe tidak ada) 

5 Rol dipegang oleh 

MYRNA LOY — FRANCHOT TONE — ROSALIND RUSSELL 

»TJINTA SEDJATI ITOE TIDAK ADA“. ,Apakah Njonja hendak 

perboeat ? tanja kita kepada Njonja, djika seorang laki-laki jang 

njonja 'jinta, meminta kepada njonja oentoek mendjadi bruids- 

meisje didalam perkawinannja dengan orang perempoean ln 3 

— SMAN-PkOOF“ adalah seboeah titel dari Metro-fiim jang terke- 

nal ini, dalam mana rolnja dipegang oleh bintang-film nommer 

1, ja'ni Myrna Loy. : 

Djaga tanggal mainnja: 

JACK HOLT 
dalem tjerita 

AE Aa SEE YNA 

   

  

  

. Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah pondok, dilaoetan........ dll. 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:   

  

  

  
Fotograaf sI HE SUN": Senen 127 Batavia-C. 

  

  

  

Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 

kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

Multifoto jang rir gkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

ambil semoea badan. 

Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek 

4 kali pakai.       
  

  

    

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

»BOEMI-POETERA" 
DJOKJAKARTA 1912—1937 

  

Ambtenaren! 
Tahoen 1938 soedah dateng. 

Salarisherziening akan keloear. 
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setja- 
ra productief. 

Ma aise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 
dalam waktoe jang soesah dar sempit tak ada orang lain jang 
sanggoep memberi pertolongan pada kita. 

Insjaflah! Pergoenakanlan tambahan salaris itoe boeat 
verzekeren kedoedoek:in Toean dihari kemoedian. 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij »BOEMIPOETE- 
RA" sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari 
kemoedian. 

Mintalah prospectus. 
Inspectie DJAWA-BARAT, 

Inspecteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng 
Adj: Insp: NJONOPRAWOTO Pasebanweg 3 Bativia-C, 

2 B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

# SOEMARDJO Garoet.     
  

  

  

       
    

            

   

  

   

3. 
LA : 

Bermain-main dan mandi dengan 

saboen Camay jang haroem itoe ada- 

lah mendjadi sosatoe kasenangan. 

Haroamnja tetap sampai habis dipa- 

kainja. Dari itoe saboen Camay ada 

   

TOKO 
Kramat 14, 

Barae naik kelas, 

haroe masoek sekalah. 

Sedia keperlocan sekolah seperti schriften, 

tinta, pen, driehoek, liniaal, potlood, 

stift dan lain-iain, 

Coupon jang dari doeloe ma- 

sih lakoe teroes. 
Datanglah blandja di 
toko Orion. 

  

    

Sawah Besar” — 

Senen 83 

  

    

APOTHEEK ,BAN 

ORI 

Ini malem 

dan malem 

aP brikoetnja 
Bat.-£C. 

Satoe film jang paling besar dari WARNER BROS 
—  jaitoe: 

Penghidoepannja 

»EMILE ZOLA” 

      
A Ns 

Telf, WI, 314 — Batavia-Centrum 

Terima Recept2 Dokter. Boleh 

ambil dan anterken di roemah 

franco 

    

   

    

   
   

  

   

ON 
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Baroe terbit 

Boekoe fjeritera 

KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA"“ 

i| Isinja bergoena sekali bagaimana tjara- 
nja laki rabi. Harga f 0,40 

S liranco roemab pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman- 
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Hadijah 1 Hadijah / 

Perlombaan,,Pepatah” 
Barang siapa jang mengirim ,,Pe 

: patah” Melaj6e dari sekarang sam 
pai pengabisan Juni 1938 kepada ka 

ge | mi, oepamanja ,,Gadjah mati mening 
galkan gadingnja.” Maka kami sa 

1 djikan beberapa barangatau oean 
# | boeat ,,Pepatah” jang teranggapbai 

: dan disahkan oleh Djoeri. 
. Segala pilihan dan poetoesan Djoe 

ri ta” dapat dibantah lagi. Pemboe 
kaan pembagian hadijah akan dila 
koekan nanti pada pengabisan Juni. 

Hadjjah ke 1, satoe mesin toelis 
seharga f60,— (enam poeloeh roepi 
jah). Ke 2, satoe lampoe Petromax 
doedoek, menjala 400 wats. Ke 3 
doea saroeng tenoen. Ke 4, satoe sa 
roeng tenoen. Ke 5, satoe bakal djas 
tenoen. Ke 6, satoe saroeng batik. 
Ke 7t/m10 masing2 seboeah kitab 
Islam di tanah China.” Barang si 
apa jang mengirimkan ,Pepatah” 
disjaratkan membeli boekoe jang ka 
mi kloearkan seharga f 0,35 (tiga poe 
loeh lima cent) Szhadja, dan Pepa 
tahnja tjoekoep ditoelis pada strook 
postwissel. 1 Ma'rifat f0.35, 1 Noer 
Mcehammad f 0:35, 1 Tafsir soerat Ja 
sin f0.35, 1 Djimat paparih--1 Peli 
ta cemat f0.35, 1 Orang hidoep ke 
'Alam ghaib f0.35 1. rahasia poliga 
mi f0 35. Semoea penting dan Gjitoe 

Lekaslah kirim Pepatah ini ha 
ri djoega, djangan sampai keabisan 
sebab kitabnja tinggal sedikit, se - 
dang datangnja Pepatah setiap hari 
seperti hoedjan. 

Adres :  Boekhandel 
Koeningan. 

Kalau hadijah djatoeh di loear Ja 
va akan ganti wang dengan dipotong 
100 dari harga barangnja. 

,SOETJIATI 

  

  

Batjalah 

KITAB ,AMAL SALEH" 

Penting sekali boeat barang si- 
apa jang ingin mendjadi orang saleh 
(bak) dalam tempo jang pendek, 
sebab isinja (atau keterangannja) 
amal moedah dimengerti. Sangat 
bergoena. Memoeat beratoesrratoes 
ajat dan hadits, jalah pedoman bagi 
perboealan kita sehari-hari. jang 
memoseaskan hati. Tebalnja 238 moe- 
ka. Sengadja didjoeal moerah tjoema 
(1.30 (onkost kirim vrij), Kitab ini 
ditoelis dan diterbilkan oleh se- 
orang Indo Arab ahli karang-me 
ngarang jang soedah tjoekoep ter- 
kenal di kota Tegal. 

Boleh djoega mengatoer pesa- 
nan pada Adminis'ralie ,Peman- 
ngan“ Senen 107 Batavia-C, 

Poedjian atas kitab ini: 
,.. Bahwa saja dan kawan2 jang 

berhadlir koe'ika membafja itoe 
Kitab ,,AMAL SALEH“ Sangat 
tjotjok dan menfjintai. 

Raden Hadji Sidik 
Adjunct Hoofdpenghoelee Bandoeng 

Toean Dr, Aminoedia dari Manna - 
menoelis: 

,. Baik hoeroef batja baik hoe 
roef Arabnja, semoeanja tertoelis 

seterang2nja. Begitoepoen BAB- 
BABNJA diatoer dengan begitoe 
rapi. Firman2 dan Hadits2 ditoelis 
dengan hoeroef Arab, te'api jang 
lain2nja danve faling (tardjamahnja 
bahasa Melajoe) dengan hoeroef 
Latijn, djadi boeat siapa2 jang la 
begitoe mahir dalam hoeroef Arab 
amal meentengkan membatja kitab 
itoe. 

Saja seroekan: Bafjalah Kitab 
»AMAL SALEH tetapi djangan 
loepa poela kita mengardjakan, 
memperpraci'jkan apasapajang kifa 
telah ketahoei, nasihat-nasihat jang, . 
bagoes, iang kita telah bafja ...... 

Atoerloh pesenan dengan post- 
wissel kepada toko kitab ,AMAL 
SALEH',   S.A.B. Almardoeff, Tegal,       

  

  

   
   

    

  



HARGA LANGGANAN 
satoe kwartaal . . . . 

oear Indonesia . . . : “ 3 “ 3 “ $ » B:B0 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 
jaroes diachir kwartaal. Domicile abon 

|. mes terhadap koran ini di Betawi. 

Abonnes anji 
jang meninggal, 

Tarief 

dan 

4,30 sore telf, No. 4968 Wit. 

lam paling sedikit 6 boela 
asal tidak menoenggak 

dapat uitkeering,..f25— 
advertentie, — keterangan 

administratie, : 
Pengadoean tentang pengiriman kor ,: 

advertentie setelah liwat 

Petodjo-llir No.25 
  

' Tahoen ke 6 No. 145 

- ,Seroean terhadap .pe- 

0 moeda kita.“ 

# 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa 
penghidoepan oentoek sebari hari itoe 
adalah kepentingan seseorang jang se 
laloe smempengaroehi tisdak-lakoeuja 

. didalaro bidoep rewai, Sering terlihat 
| oleh kita tiada sedikit ideslisten dita 

loekkan oleh sibenda boelat. Hanja 
| seorang doea orang sadja jang selaloo 
— dapat memegang tegoeh pendirian dan 
— tjita2nja. Sani 

| 'Waktoe masih di studeuten-wereld 
orang berideaal setinggi langit, se 
olaholah akan mendjadi wereldher/ 
vormer, mengerobah doenia. Akan te 

- tapi loentoerlah tjita2 itoe, apabila 
| orang terdjoen di medan ramai mera 

isakan pait getirnja hidoep itoe, beta 
“pa soekarnja orang mentjari pengha 
silan. Djangankan verwezsnlijken itoe, 

| atau practiseeren, segala angan2 dan 
| theorinja jang indah indah itoe, sedang 
| kan mendjadi anggota biasa dari 
” kampoengnja sadja soedah terlaloe 
— soesah mentjapainja. 

Inilah soeatos tanda, bahwa terda 
pat kesalahan didalam pendidikan, 
een fout in de opvoeding, dari anak- 
dan pemosdapemoeda kita, jg bera 
kibat passiviteit mereka. : 

|... Memperbaiki pendidikan anak anak 
| kitasadalah kewadjiban acbli paeda 

.  goog dan pemimpin jg berpengetahoe 
an sedalam dalamnja akan bal itoe, 
— Andjoeran penoclis ja'oi: , Berilah 
pengetahoean practies, jang banjak 

| paedahnja goena hidoep sehari bari! “ 
— Pemoeda kita tidak dapat berdiri 
dimedan ramai, dengan theoritische 
wetenschap meloeloe. Jang penting 

| dan'bergoena adalah prsctische kennis, 
| oentoek mereka itoe, Bergoena boeat 
memperkoeatkan economie kita. — 

—.. Ada pepatah Belanda jg berboenji : 
Wie niets heeft geleerd is ongelukkig, 
maar nog ongelukkiger is bij, die veel 
heeft geleerd dech zijn kennis niet in 

—. praktijk kan brngen”, Pepatah ini 
agaknja terlakoe dikalangan pemoeda 
kita jg terpeladjar. Ketiadaan bedrijf 
dari bangsa kita memaksa mereka ini 
mengapggoer. Akan beroesaha mendi- 
rikan ini dan itoe kapitsal ta' mempoe 
njaipja, atau memang dari salahnja 
pendidikan pemoeda itoe bertabiat se 
laloe passief. Memberantas sifat ini 
adalah toedjoean toelisan ivi, karena 
penoelis insjaf bahwa akibat dari pe- 
nganggoeran pemoeda2 kita sangat 
berbahaja bagi maejarakat kita. 
Menambah adanja barisan perawan 

dewass, disebabkan kedjelekan nasib 
pemoeda pemoeda kita itoe dan men 

djalarnja zedenverwildering dari wer- 
“keloosheid van opzs jeugd. 

| Pada permoelaan abad kedoea poe 
Joeh ini sangatlah pesat toemboehnja 
soeatoe klaese dari ra'jat Indonesia ja” 

| ni klaese grondioze werknemers, kaoem 
|. boerceh jang ta? mempoenjai sebidang 
tanah. Mereka ini merasakan poekoe 

» schebathebatnja dari crisis jang 

|. barce lampau, Ta 
—. Algemene versrming,kemelaratan oe 
mesem, jang kita lihat teristimewa di 

| daerah Djawa Tengah dan Timoer itoe 
menoercet anggapan penoelis adalah 

|. disebabkan penostoepan fabriek dan 
onderneming2 goela itoo, Penghidoe 

| pan dari bagian ra'jatini adalah ter 

Perhatikanlah akan nisibmoe 

dasi tidak m 

Oleh Suyatha 

gantoeng dari moendoer dan madjoe 
nja peroesahaan goela. Setelah fabriek 
dan onderneming2 terseboet ditoetoep 
bingoenglah mereka2 itoe. Sawahpoen 
soedah terlepas dari tangannja. Seba 
gian dari orang ini Isri kekota jang 
besar-besar — menambah. banjaknja 
kaocem boeroeh jang telah ada disitoe. 

Akibatrja oepah sangat merosot (on 
'gekende loondaling) dikota2 itoe ka 
rena banjaknja animo. 
'Termasoek golongan grondlczekaoem 

boeroeh seperti penoelis maksoedkan 
diatas itoe, pesat poelalah timboelnja 
intelectueele werknemers, disebabkan 
diperbanjaknja ondei wijsvoorziening di 
negeri kita ini, seolah2 ada overpro 
ductie, Kelebihan dari golongan itoe 
sesoenggoehnja hanja soeatoe scbija- 

longan ini masih terlaloe ketjil, diban 
dingkan dengan banjaknja pendoedoek 
bangsa kita. : 

Telah beberapa kali dioeraiken dihari 
an ini kesalahan kesalahan pendidikan 
dari pemoeda pemoeda kita itoe, andjoe 
ran andjoeran agar soepaja mereka me 
masoeki lapangan perdagangan, akan 
tetapi andjoeran andjoeran itoe seolah 
tidak ada resultaat atau boeahnja, ka 
rena hanja perobahau ,revolusionair" 
baroe dapat mentjiptakan seorang poe 
tera commies mendjadi waronghouder 
atau poetera wedana mendjadi verkoo 
per, dan perobahan jang selekas itoe 
djarang kita lihat dikalangan bangsa 

kita. 
Lain di masjarakat Tionghoa oem 

pamanja, anak tokohouder tidak os 
sah dimasoekkan di Middelbare Han 
delschzol tentoe akan mendjadi wa 
roenghouder poela. Angan2 akan men 
djabat commies atau ambtenaar tidak 
ada padanja. 

Pemoeda kita djangankan beroesaha 
kedjoeroesan perdagargan, membawa 
boengkoesan dari toko sadja soedah 
merasa maloe. Mendjadi volontair de 
ngan beberapa roepiah seboelan sadja 

e ketinggalan. 
Pangkat dari orang toeanja selaloe 

mendjadi maatstaf bagi dirinjs. Ini 
sangat keliroe ! Karena perobahan jg 
selekas-lekas tidak akan terdjadi, ma- 
ka djalan jg" seharoesnja kita tempoeh 
adalah eystematisch evolutionaire ver 
andering van ons levensdoel, Soal me 
robah nasib itoe adalah kepentingan 
tisptiap orang. Dari itoe kita haroes 
beroesaha hendaknja ! 

Kepada pemoedapemoeda terpela 
djar teroetama soal ini koedorongkan 
agar wendjadi perhatian. Organisatoren 
pergerakan seperti I.M. Suryawirawan 
dsb, wadjib memikirkan dorongan kita 
itos. Hendaklah mereka beroesaha, soe 
paja mengadakan praktische cursussen 
seperti mendirikan werkkamp pertoeka 
ngan kajoe, besi dsb. Pekerdjaan ini 
meminta energie dan volharding se 
soenggoehnja. Tidak tjoekcep dengan 
itoe sadja, ceang poen mendjadi alat jg 
penting sekali. Orang2 toea kita wadjib 
menjokongnja. Kita toetoep andjoeran 
ini, dengan pengharapan moedah moe 
dahan merdapat perhatian dan belasan 
hendaknja, 

Batavia-C, 1 Juli 1938 

  

  

Ta Anggaran belandja S, S. 1939 

Akan berat djoegar 

'Menoeroet berita Aneta, seperti ta- 
. hoen ini, poen programma SS boeat 

|. mengganti djembatan djembatan kere 
ta api 1939 sangat beratnja. 
Antara lain lain akan diganti doea 

 Gjembatan jg sangat besar jg melin- 
| fasi kali Tjimanoek dekat Djatibarang 
|. dan jg melintasi Tjipoenegara dekat 

“Tjipoenegara. 
san rr 

w 

Roemah Piatoe ,Roekoen Isteri” 
Gg. Sentiong. 

Mendapat boekoe2 da- 
ri Balai Poestaka. 

Roemah Piatoe ,Roekoen Isteri” 
Gang Sentiong minta kita kabarkan, 
bahwa RP tsb. telah menerima 18 
boekoe dari Balai Poestaka oentoek 
keperloean batjaan anak: disitoe. Oen 
toek pemberian ini RP tsb mengoetjap 
kan banjak terima basih banjak. 

ma Gj watia 

Cabaret-Voorstelling 
Oleh Middenstandsve- 
reeniging ,Batavias. 

Kelak pada hari Selasa tg. 5 Juli 
1938, karena Middenstandsvereeuiging 
tjoekoep oesianja 15 th, maka dalam 
rosang Schouwburg di BtO. akan di 
adakan Oabaret- Voorstelling oleh ge 
zelechap Cor Ruya,   

bare verschijosel sadja. Prosentage go: 

— Senen 4 Juli 1938 

Exemen Europeesch Onder wijzer (es) 
di Betawi. 

Telah loeloss dalam oedjian oentoek 
Kuropsesch Onderwijzer(es) antara lain 
lainnona-nona Sarifah Arief, Rr Marija 
ti Pradjasoedirdja dan t Jo Giok Yan, 

ii) watu 

D. V.G. 

Diangkat sebagai Hoofdcommies pa 
da Hoofdkantoor v/d dienst Volkege- 
zondheid di Betawi toean J.B. Killian, 
siapa ditoenggoe atas kedatangannja 
dari verlof keloear negeri, 

Tentang appelnja Pak Wongso 
Membawafaedah djoe 
ga dalam tahanan 

Seperti diketahoei, menoeroet berita 
'Aneta, Pak Wongso (t. Wijahamery 
jang didjatoebi hoekoeman seboelan, 
merasa tidak poeas dan memandjatkan 
perkaranja, meskipoen beliau itoe kiri 
soedah diloear bosi. 

Sepandjang berita jang ada dalam 
KP,, Pak Wongso menganggap pen 
ting sekali djika t, Liem Tek Hien di 
periksa menghadap sendiri, soepaja 
terang ia mengadoe ataukah tidak, 
Keterangan toean itoe dalam soerat2 
kabar jang diambil dalam pemeriksaan 
hakim adalah bertentang tentangan. 

Selain daripada itoe, didalam pen 
djara Pa' Wongso mentjatat perbedaan 
perlakoean antara orang orang hoekos 
man bangsa Eropah dengan orang o- 
rang Timoer. Ia akan beroesaha soe 
paja ada perbaikan, Soal pakaian dan 
makanan, misalnja boeat orang Tiong 
boa jg diharoeskan memakai ikat ke 
pala, seharoesnja diganti, karena itoe 
boekan pakaiaunja, misalnja diganti 
dengan topi Tangerang jg harganja 
sangat moerah, bahkan ada jg serca 
seboeah. 

Kini Pak Wongso tetap meneroes 
kan sekolahannja dan teroes bekerdja 
amal dalam djoeroesan sosial bocat 
bangsa manapoen djoega. 

Dipetjat dari s'Landsdienst 

Atas permintaannja 
sendiri, 

Moelai pada tanggal 2 Juli 1938, 
atas permintaannja sendiri, dipetjat 
dari s'Landsdienst, karena naik ke 
Bijzonder Onderwijs, toean Dr. J. 
Schouten, direktoer A. M.S.-A, afdee- 
ling di Djokjakarta. 

—A— : 
Pemboekaan roemah miskin 

Gemeente 

pada hari Djoem'at pagi roemah 
miskin Gemeente telah diboeka de- 
ngan opisil. Roemah miskin Gemeente 
ini terletak dekat Pasar Melajoe di 
Mr, Cornelis. 

yang hadlir pada pemboekaan ini 
antaranja a88, resident Mr.O, beberapa 
wethouders dan anggota dari Gemeen 
teraad Betawi, kepala dari Kantoor 
boeat Sociale Zaken, directeur dari 
Dienst Stadsontwikkeling dan Volks: 
huisvesting Gemeente Batawi, wakil 
dari segala perkoempoelan armenzorg 
dan masih banjak lagi. 

Toean Mr. P, N, Janssen wnd bur- 
gemeester Betawi memboeka perte- 
moean tsb, 

Spr, lebih doeloe menjampaikan te 
rima kasihnja atas perhatian hadlirin 
dan terima kasih teroetama kepada 
toean ass. resident Mr, Cornelis jang 
djoega mewakili f. resident Betawi, 
Pembvekaan ini diadakan dengan se 
tjara sehingga bersifat pemboekaan 
roemah miskin, Biasanja—demikian 
kata spr—pemboekaan opisil itoe me 
makai pesta deb.nja, tetapi pada ini 
kali toeantoean hadlirin tjoema me 
njaksikan roeangan2 dan lain lainnja 
dari roemah miskin itoe 

Selandjoetnja t. Janssen menerang 
kan sedikit riwajat dari berdirinja 
roemah miskin: dan disini kita am 
bil ringkasnja : 

Pada tg. 1 Jan 1935 telah dimoelai 
oentoek mengoempoelkan oeang goe 
na kasem miskin sehingga dengan 
adanja peratoeran ini hilanglah ban 
toean oentoek orang orang miskin ka 
oem Kristen. 

Waktoe itoe kapitaal jg diserahkan 
oleh commissie oentoek kacem miskin 
jg diserahkan kepada Gemeente Beta 
wi sebesar f 34.000 

Pada tg. 26 Februari 1935 maka 
Gemeente telah memoetoeskan oentoek 
menjimpan oeang ini goena reserve 
boeat keperloean kaoem miskin, 

Achirnja kapitaal itoe bertambah   

Lembaranfkedoea 

» 
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f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI 
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 
  

Oleh karena makin lama dirasai 
oentoek mendirikan roemah centraal 
bagi kaoem miskin, hal ini dipikirkan 
dan pada tanggal 5 Maart jbl ini telah 
dimoelai mendirikan roemah miskin, 
T. Van Leeuwen sebagai bouwer dari 
roemah miskin itoedan nona van der 
Broek sebagai ontwerpster dari roemah 
itoe, t. Janssen menjampaikan terima 
kasihnja atas nama Gemeenteraad dan 
badan lain lainnja. 

Selandjoetnja diadakan rondgang 
oentoek para tetamoe, Dalam oesmoem 
nja gedongnja amat sederhana tetapi 
tentang kesehatan ta” loepa dipikirkan, 
Orang jg bisa diroemat disitoe sedjoem 
bilah 126 djiwa, Satoe rosangan besar 
disediakan oentoek 28 orang lelaki jg 
beloem kawin. Dan dilain roeangan 
goena kaoem perempoean jg beloem 
kawin. Selandjoetnja ada 10 kamar 
boest jg telah berkawin tetapi beloem 
ber-anak, dan 10 kamar boeat mereka 
jg soedah ber-anak. 

Pimpinan roemah miskin ini dise 
rahkan kepada HB, IEV-VO dan Gs- 
meentebesiuur mengharap kepada se 
gala perkoempoelan jang bermaksoed 
membantoe orang miskin soedi toeroet 
mewmbantoe adanja roemah miskin ini. 
Moedah2an-kata spr.— HB IEV-VO 

bisa bekerdja bersamasama dengan 
perkoempoelan lain lainnja dan djoega 
dengan Gemeentebesiuur. 

Atas nama HB IEV-VO maka njonja 
Brender a Brandis menjamboet pidato 
toean wnd burgemeester. 

Moelai waktoe ini orang miskin 
jg doeloe diroemat di Scc-Tehuis pose 
njanja INV-VO di Mr-Cornelis dan 
terpaksa mereka ini meninggalkan 
tempat tsb. oleh karena gedong itoe 
digoenakan oentoek keperloean mili 
tair, sekarang bisa dipindahkan lagi 
keroemah miskin jg diboeka opsil ini. 
(ANETA), 

Mantri Kaboepaten Bogor 

Diberitakan, bahwa t. Sanoesi Soe- 
riawidjaja, Mantri Kaboepaten di re 
gentechap kantoor Bogor,akan dipindah 
kan ke Bandoeng sebagai Manti Ka- 
boepaten disana, Sebagai gantinja sa 
ngat boleh djadi t. Poeraatmadja A.W., 
jang sekarang dalam wachtgeld, 

—. O —— 

Gadji Meteropnemers 
Di Semeente Bogor 

Didalam rapat Gemeente jbl, tosan 
Moh, Darsa telah memadjoekan motie 
soepaja meteropnemers di Gemeente 
Bogor digadji minimum f27— dan 
maximumnja f(55— dengan kenaikan 
3 kali 2 tahoen dan 5 kali 3 th, se 
besar f3,50. Mosi ini dengan soeara ter 
banjak diterima. 

Ngak 

Bataviasche Verkeers Maatschappij 

Penghasilan bruto dari tramdienst 
selama boelan Juni tahoen 1938 ber 
djoemlah f 32.519,43'/2, sedangkan se- 
lama boelan Juni tahoen 1937 ber 
djoemlah f 30.466,95. Sedjak pada tang 
gal 1 Januari tahoen 1938 ada f 202 
371,90'/2, sedangkan sedjak pada tang 
gal | Januari tahoen 1938 ada f 185, 
688,96'/2, 

pena 1 

Excursie ke Pelaboehan Ratoe 

Besoek pada hari Minggoe tanggal 
10 Juli P,P.T.S, dan keloearga T, Siswa 
akan berexcursie ke Pelaboehan-Ratoe   sampai f 38.000. Adapoen perginja nanti djam 6.30   

pagi dari internast T. Siswa dengan 
nsik bus. 

Veel success maar P,P,T.S. era!!! 
Li — 

Volksraad 
Bertoempoek2 afdee- 
lingsverslagen. 

Sekarang soedah dimoelai oentoek 
membitjarakan afd, verslagen jg ber- 
toempoek toempoek, misalnja tentang 
begrooting afd. 1 dan Dep. Econom- 
sche Zaken. Pada jg kedoea ini di 
toendjoekkan oleh beberapa anggauta 
bahwa KHcon. Zaken dilosaskan, jg ber 
tentangan dengan pidato G. G jg me 
noendjoekkan, bahwa keadaan kini 
adalah koerang baik, Djoemlah jg te 
rang jalah f 1.360 000.—. jg oentoek 
tambahnja pengelosaran Lagi poela 
dalam antara itoe oleh banjak memo 
rieposten begrooting ini beloem mem 
beri keterangan jg djelas, bahwa 
djoemlah itoe centoek pengeloearan? 
jg tentoe. 

' Berlainan dengan anggauta? ini ada 
jg berpendapat, bahwa oentoek keper 
loean keperloean Dept. ini terlaloe 
sedikit  pengeloearannja, Pendiri 
rian jnipoen disangkal poeia o- 
leh fihak lain, karena f 16 000,000 — 
tidak hanja pengeloearan oentoek ke 
sedjahteraan sadja, melainkan oen 
toek - Dept. Verkeer en Waterstaat 
Binneniandsch Bestuur, Justitie dan 
O & E masing masing sakan dikeloe : 
arkan oeang sedjoemlah itoe djoega, 

— 9 — 

Rapat tjampoeran IKP dan PPKI 
tjabang Betawi 

Kelak pada hari Selasa, ja'ni pada 
tgl 5 Juli 38 jad., moelai pada djam 
9 malam di aula HBS ,Prinses Juli- 
ana", ingang Waterlooplein, (Klein 
Klooster). akan dilakoeken rapat tjam 
poeran oleh IKP dan PPKI tjb Betawi, 
dimana toean Teulings dan toean Van 
Poll akan berpidato. 

Toean Z Arifin. 
Toean Z Arifin bekas Hoofdredacteur 

Cheribor Revue, beloem selang berapa 
lama telah datang di Bogor dan beliau 
teroes tinggal di Bogor dengan mem 
boeka cursus bahasa Inggeris. 

“ Baroe 2 ini ia telah ditangkap oleh 
poliai di 
Menteng, Kabarnja alasan penangka- 
pan ini ialah tentang PNI —zaak, toelis 
pembantoe kita. 

ag Ph 

Perlombaan dan Permainan moerid 
moerid T. Siswa Kemajoran 

Pada hari Djoemaat tanggal 1 Juli 
jig baroe laloe ini, dipergoeroean T, 
Siswa Kemajoran no 71 telah diada 
kan beberapa perlombaan dan per 
mainan dengan maksoed oentoek meng 
gembirakan dan menjenangkan hati - 
moerid moerid, jg ta' berapa lama 
lagi akan mendapat hari liboerannja. 
Kira kira djam 8 perlombaan dan 
permainan dimoelai misalnja : menjap 
lok roti jg digantoeng, berlari dengan 
kelereng diatas sendok, memasak, 
menggambar tjepat, berlari dengan 
karoeng, memasoekkan bola dalam 
krandjang, menembak dsb. 

Djam 11 siang perlombaan dan per 
mainan diboebarkan dengan selamat. 
Adapoen hadiab2 fprijs2) boeat anak- 
ansk jang menang dalam perlombaan 
itoe, akan diberikau pada 6/7 Juli ma 
lam Kemis, karena pada malam itoe 
akan diadakan djooga , Kindersavond” 

Sebeloemnja P.F, sadja |   
roemah temannja di Gang



      

        
    

      

    

  

   

   

   

        

   

    

- Ian, 

Pera” mengabarkan, bahwa pera 
ran gadji dari Regentschapsambte 

yaren akan diateer seperti berikoet: 
Patokan, jang ditoeroetnja wak 

| toe membikin, rantjaugan schaal2 dan 
'inpassingsstaten dari Peratoeran gadjih 

baroe (Bezoldigingsregeling) boeat re 
'gentechap2 dalam Provircie Djawa 
“Barat, jang mentjotjogi BBL 1938. 
| Pada waktoe membikin ranijangan 

toeran? gadjih bagi regentechap 
i provirciale Secretarie, mengambil 

inja patokan jaitoe dari patokarnja 
jang terseboet dalam BBL 1931 dan 
“dari , Verslagnja jang selengkap leng 
“kapnja diperboeat oleh Bezoldiging- 

| commissie tentang mengoebah peratoe 
ran gadjih ambtenaar, Negeri”. 

Jang lebihlebih haroes dtpsringat 

| kanjalah tentang 2 punten: Telah se 
ring kali kedjadian bahwa College Ge 

deputeerden waktoe mengesahkan Be- 
zoldigingsregeling jg sekarang berdja 

mengidinkan bahwa sesoeatoe 

schaal banja berlakoe boeat orang 
jang telah sama bekerdja pada waktoe 

berdjalannja verordening tadi, Menos 

"roet pendapatan jang diatas sebetoel 
nja sesoeatoe pangkat djika mengingat 

patokannja (overheidsorganisatie) ter 

timbang ta' masoek dalam formatienja 

regentechap, akan tetapi boeat keadi 

lan tindakan itoe dibiarkan sadja, ter 
oetama mengingatkan kepentingannja 
jang telah mendjabat pangkat itoe, 

Kalau tidak demikian nistjaja meroe 
gikan padanja boeat pengasilan dan 

nasibaja, Pertimbangan2 sematjam di 

atas itoe, sekarang ta” boleh didjalan 

kan lagi seperti terboekti dari soerat 
nja Voorz'tter dari Bexwldigingscom 

missie kepada College Gedeputeerden 

dari Proviscie Djawa Wetan tgl. 10 

Maart jang telah Jaloe No. BC. 15/1/13. 
Djoega seringkali College tidak ber 

keberatan, boeat seorang pegawai jg 

lebih berat pekerdjaannja dan lebih 

besar tanggoengannja dibandingkan 

dengan sesamanja jang bekerija pada 

Negeri dibikinnja peratoeran gadji 

jang lebih tinggi. Atas pengatoeran 

demikian B-zoldigingscommissie seka 
rang keberatan. 

Dalam soerat ideran Negeri tanggal 

25 April jang baroe laloe No, 844/C 
tentang memberi penerangan bosat 

membikin atoeran jang bersamran de 

ngan B.B. L. 1938, diseboetkan, bahwa 

dapatlah seteroesnja diberi kenaikan 
gsdjih melebihi dari gadjih pada Ns 

geri djika njata sekali, babwa peker 

djaan dan tanggoengannja ada lebih 

berat dan ia dapat bekerdja sendiri. 
Peretosran Regentschap bosat mem 

beri gadjih lebih tinggi dari pada ps 
ratoeran Negeri haroes mengingat ke 

: “tetapan pada moeka 4 dau 5 dari 

goerat ideran Pemerintah hanja bisa 
diadakan, diikalau dalam djabatan lo 

Pe — mal itoe tidak ada -harepan oentoek 

naik pangkat. jang pada Negeri hara 
pan itoe ada. 

Schaal2 Technisuh 
personeel, 

College berpendapatsan bahwa pang- 

kat Kepala dari Regentschepswerken 

(dan peroesahaan)haroes diperbedakan 
diantara regsntschap jg banjak peker 
djaannja tentang pemeliharaan djalan2 

dil. dan mengepalai satoe peroesahaan 

atau lebih dan regentschap jg peker 

djaaunja atau tanggoenganoja hal tech 
niek tidak begitoe berat. 

Bocat regentschap pertama College 
menimbang pantas bosat gadjinja Ke 
pala dari Regenischapwerken tadi di 
samakan dengan gadjinja Hooflop- 
mehter pada Negeri ja'ni (f 310— 
f 415). sn 

Boeat regentrcbap jg Isinnja tjoe 
koep dengan gadjihoja opzichter 
(f155— 320) ditambah dengan f 30— 
menoeroet bagaimana keadean. Osn 

ioek teroes memberikan kelebihan ke 

jsbihan lantaran tidak ada kenaikan 

pangkat tidak akan diidinkan, ternja 
ta dari pada jg telah diminta ketera 
ngauvja dari B z»digingicsmmissie, 

Pada Kepalu Regentechapwerken dan 
Bedrijven dari Regentschap Bandoeng 

College mengidirkan boeat digadjih 
sama dengan architrct, begitoe djoe 
ga dengan dibatasi, jaitoe kolomuja 
ditarik keatas dengan 2 kali kenaikan 

gadjih boeat 3 th f 40— dengan me 
makai gsadjih pertama besarnja f 370— 

Pegawai2 techniek jang dibawah 
perintah (sebawabnja) haroes digadji 
sebagai opz cbter (f 155—f320) boesi 
Hoofdopz'ehter “atau onderopz/cbter 
(177,50 —f 235), oentoek opz'chter ja 
itog menoeroet bagaimana kepalarja 
radja (dengan memakai gadji tam 
bahan). 

Dalam keadsan jang pertama, ja'ni 
| centork Regentechap2 jang oeroesan 

“ technisehnja ada lebih penting, biasa 
'nja dalam kelelapan gadjinja diada 

  

Peratoeran gadji pengga- | 
.. wait Regenschap 

Jang diatoer College Gedeputeerden Djawa Barat 

kan pangkat onderopzichter, tetapi 
pangkat ini hanja bosat in passing 
pada pegawai jang telah ada diper 
bantoekan sebagai opz'cbter, Pegawai 
jang baroe bekerdja ta' boleh diangkat 
dalam djabatan onderopzichter terse 
boet. 

Sebagai penoetoep dalam masing2 
Oendang2 Gadji dimasoekkan sehaal 
bagi leerling opzchter (f50—f 110), 
oentoek pegawai-pegawai jang baharoa 
jang mana djikalau formatienja mengi 
zinkan, dan kedapat pandai dan radjin 
dibelakang hari dapat diangkat men 
djadi onderopzichter atau opz cbter. 

Pegawai Secretarie 
Osntoek mendjawab pertanjaan, be 

toel tidaknja bahwa Commies - redac 
teur-kab atau Commies-kah jg akan di 
pandang sebagai djabatanadministratie 
jang tertinggi di Kaboepaten, maka 
Madjelis Gedeputserden menimbang, 
bahwa pada Secretarie-secretarie jang 
ta' penting, dalam mana toch telah 
bekerdja seorang pegawai jang mem 
poenjai dilikan middelbaar jaitoe Ra- 
gentschap Secretaris jang memegang 
kemoedi, agakrja ta" perloe oeatoek 
mengadakan pegawai kedoea lagi jg 
mempoenja didikan middelbaar (HBS 
V). Pada waktoe mengoedji pertanjaan 
teb ditimbangkan poela, bahwa pada 
Secretarie-secratie jg penting Regent 
schap-Secretaris itoe (atau dalam sedikit 
tempo akan) dibantoe poela oleh seo- 
rang adjunct-Secretaris jang biasanja 
dikerdjakan oentoek mengerdjakan pe 
kerdjaan-pekerdjaan redactie Raaddan 
College. 

Berhoeboerg dengan apa jang ter- 
seboet diatas maka Csilege berpenda- 
patan, bahwa oentoek sesemoemnja 
Commies kedoeslah jang dipandang 
sebagai djabatan jang tertinggi di 
Regentschap Secretarie, 
Oantosk Regentschaps-Secreterie2 jg 

dikota besar (Bandoeng, Batavia dan 
Chberibon), berhoeboeng dengan keada- 
an jang soelit soelit (meer ontwikkel- 
de verhoudingen) ditempat tempat 
terseboet, dapat perketjocalian dari 
anggar anggaran terseboet. 

Hanja disinilah menoeroet penda 
patan College dapat diadakan Commies 
redacteur sebagai djabatan di Secretaris 
jang tertinggi. 

Pada Kaboepaten2 tahadi boeat ma 
na dibolehkan mengadakan Commies- 
redacteur dalam masing masing oen 
dang oendang Gadjihnja disampingnja 
baroes poela diadakan djabatan Com 
mies ke 2, Commies ke 3 dan adjunct 
commies-redecteur : biasanja ampat ma 
tjam lowongan itoe tidak diisi lebih 
dari satoe lowongan. Tjoema boeat 
satoe doea regentsahap jang penting, 
tetapi dengan idinnjan College Gede 

puteerden bisalah mengadakan perke 
tjoealian dari pengatoeran tadi, Pada 
Regentschap Regentschap lainnja ke 
timbang tjoekoep dengan mengadakan 
pangkat 2e commies, sebagai pegawai 
jang paling tinggi oentoek oseroesan 
administratie, akan tetepi pangkat 
tadi haroes didahoeloei oleh pangkat 
3s commies. Dalam pada itoe, djoaga 
disini tjoema boleh mengadakan satoe 
lewongan sadja. 

Membikin ranijangan schaal2 bosat 
Klerk2 dan Djosroetoelis2 diambilnja 
sebagai patokan jalah atoeran-atoeran 
BBL 1938. 

Controleur2. 
Gadjih boeat pangkat ini djoega 

haroes dibeda-bedakan jaitoe diantara 

njak keoentoengannja (inkomsten) dan 
mempoenjai peroesahaan-psroesahaan 
jang loeas, dan ada regentschap jang 
koerang keoentoengannja dan koerang 

atau sama sekali tidak mempoenjai 
peroesahaan, 

Boeat regeutechap2 jg diseboet per 
tama, College menimbang pantas dji- 

ka gadjibrja controleur disamakan de 
ngan 26 commies , memboeat contro- 
leur regentscbap lainnja soedah tjve 

koep djika gadjibuja disamakan dengan 

33 commies atau hendaknja menoe 
roet atoeran lain lagi, seperti jang ter 
moecat.dalam staat 29 (kolom VI) dan 
32 (kolom 11) dari BBL 1938 | f 90 
— f 180) oentoek keadaan begini pan 
tas sekali gadjih gadjih itoe ditambah 
dengan kenaikan gadjih 1 kali besar 
nja masing masing f 12,55 dan f 15— 

sebagai penawar lantaran tidak ada 
harapan boeat madjoe lagi. 

Pada tiga boeah regentechap pada 
masa jni adalah dikerdjakan controle 
ambtenear, jang gadjinja menoeroet 
afosran gadji Klerk, Bueat pegawai2 
sematjam itoe sekarang haroes dima 
scekkan dalam schaal 1e Kisrk (nieuw) 

Marktmeesters, 
Pangkat marktmees:er2 pada masa   ini kebanjakan digadji seperti djoeroe 

pa SEN matra, 

toelis BB (f 12,50—f 22.50), mantri- 
teekenaarki. (f 22-—-f 42), mantriver 
pleger (f 2250 i 45) atau kassier pa 
da Provincie Djawa Barat (f 30-f 50) 
Oentoek pangkat pangkat terseboet 
College merantjang peratoeran gadji 
seperti dibawah ini : 

I 1I II IV 
1 1250 
Ban 
3 15,— 20,50 

5 17,50 24,— 
WI ig Ha 
: 20,— 27,50 34,— 

9 2220 31.— 37.50 50, — 
NO an ia st TN 
Ia CR 2 E 

12 25,— 3450 41, — 55, — 
aa aka an e3 S8 
Na sa aa 2 

15 38.— 44,50 60,— 
16 28 2 AS 

17 SA La 225 

1s 41,50” 48—  65.— 
19 — — — 
20 Sa — — 
21 45,— 51,50 — 70, — 
22 2 En 

23 Pisa 2 
24 (65,5). 75,— 

Kolom Il,IN dan IV jalak dapat me 
njoetat dari schaal 14 kolom, I, Jl dan 
IV dari BBL 1933, 

Kolom 1 menjoetat dari kolom | 
dari schaal 7 dari BBL 1938, oentoek 
menocentaet peratoeran mana, menoen 
toet keterangan dari Bezoldigingskan 
toor fsystematiech)| haroes terlebih 
doeloe mendapat kolom |l. 

Kolom 1 disediakan boeat (adjunct | 
marktmeesters, jg pada masa ini diga 
djih menoeroet sehaal f 12 50 f 22 50. 
kolom Il boesat marktmeesters jang 

bergadjih f 22—f 42, atau f 22,50— 
f 45: kolom Ill boeat pegawai jang 
menceroet atoeran gadjih f 30 —f 50 
dan kolom IV boeat hoofdmarktmees 
ters (Kepala pasarbedrijf) pada tiga 
boeah regentechap, jang pada masa 
ini menosroet peratoeran gadjih f 40 
—f 80 atau f 50—1 70. 

College menimbang tjoekoep djika 
boeat pegawai pasar seoemoemnja di 
ambilnja peratosran menoeroet kolom 
kolom 1 dan Ii, Tjoema boeat pega 
wai pegawai jang memegang pasar 
pasar jang ponting atau boeat meni 
teni pekerdjaannja marktmeester2 lain 
nja, jang pangkatnja ada lebih rendah 
peratoeran gadjinja boleh diatoer ms 
noeroet kolom kolom Jil dan V. 

Dan gaak sebagian ketjil dari regent 
schap2 pegawai pasar jang paling ting 
gi gadjinja datar dalam dahasi 112.50 
f 22,50. Boesat pegawai pegawai ini 
kelom 1 jang pendek itos, tidak se 

padan, sedang kolom |l tertimbang 
ketingian centoekaja. 

Schaal jg sepadan oentoeknja jalah 
schaal 15 dari BBL 1938 | Djoeroetoelis 
BB) ditambah dengan 2 X kenaikan 
gadji saben 3 th sampai th ke 22 de 
ngan gadji paliog banjak (maximum) 
f 31 (mendjadi f 13— f 31). 

Djoestroe dalam peratoeran gadji, ig 
sekarang berdjalan, terdapat pegawai 
pasar jang bergadji lebih rendah lagi 
daripada f 12,50— f22,50. Pegawai itoe 
haroes diseboet , mandoer pasar“ atau 
penggawa pasar“ (pasarbeambte) dan 
haroes dimasoekkan dalarm mandloo- 
nersreglement, 

Keurmeesters. 
Biarpoen pekerdjaan keurmaesier 

itoe pada regentsehap kebanjakan ga 
djinja sama dengan Mantrie opnemer 
(f 22—f 42) dan beratnja rnaoepoen 
kepentingannja pekerdjaan beloem bisa 
disamakan dengan Mantri pada Bur 
gelijken — Veeartsenijkundigeniienst, 
College tidak mendapat alasan jg tjoe 

koep bosat menggadji mereka lebih   
rengentschep-regentschap ada jang ba 

rendah dari pada Mantri dan Mantri 
klas I pada BVD., sebab sjarat2nja 
peladjaran boeat ini 2 golongan haroes 
dipandang sama harganja. Akan tetapi 
oentoek memberi pada regentechaps 
keurmeesters peratoeran gadji seperti 
peratoeran oentoek Hoofdmantri pada 
BVD tidak ada alasan. 

College memperingatkan dengan sa 
ngat kemueka bseat ini kepangkatan 
tidak akan diberiken kelonggaran lagi 
(dispensatie) dari ,sjarat angkatan”. 

Boeat keurmeester2 jang tidak ber 
diploma, jang pada masa iai telah be 
kerdja, College tida keberatan boeat 
dimasoekkan |ingepast) dalam kepang 
katan Keurmeester atau Keurmeester 
le kl. jang berdiploma. Boeat angkatan 
baroe atau kenaikan pangkat oentoek 

jang telah ada bekerdja seperti adjuoct 
keurmeester dan keurmeester diploma 
itoe akan betoel betoel diperingatkan. 

Manteri2 opnemer 
(teekenaar) 

Sebaliknja dengan peratoeran ga 
djihnja Keurmeester. College menim 
bang berslasan djika gadjinja mante 
ri manteri opnemer 2e klas pada Re 
gentechsp tidak disamakan dengan se 
samarja jg bekerdja pada Negeri f 45 
— 190). 

Manteri manteri opnemer 2e klas pa 
da Negeri haroess mempoenjai sjarat-   sjarat jg lebih tinggi, oleh karena ia 
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BERITA TJILATJAP. 

Dari pembantoe : 

Nasib kaoem boeroeh. 

Dalam , Pemandangan” hari 18 Ju 
ni jl. pernah kita kabarkan, bahwa 
goedang kepoenjaannja Factory se 
dang dibongkar karena dibeli oleh 
maatschappy rubber di Bandoeng. 

Salah seorang toekang jang beker 
dja membongkar zink, pada hari 22 
Juni jl. djam 9 pagi telah mendapat 
kefjilakaan sehingga tiwas djiwanja, 
karena ia terpeleset dari atas goedang 
jang tingginja kl. 10 meter. 

Doedoeknja ketjilakaan adalah seba 
gai berikoet : 

Zink jang soedah terlepas dari pa 
koenja masih ' tinggal diatas, dan 
waktoe itos orang naik, kiranja loepa 
bahwa zink itoe soedah terlepas dari 
pakoenja. Ia teroes indjak sadja ke 
moedian z'nk tadi merosot dan ia 
teroes toeroet terpeleset sehingga dja 
toeh dan seketika itoe djoega hilang 
napasuja. 

Kepada familienja telah diberikan 
wang sedjoemlah f 60,— oentoek ke 
perloean pengoeboerannja, sedang biaja 
selamatan pada itoe waktoe telah di 
keloearkan oleh maatechappy sen 
diri, 

Perajaan pergceroean Wiworo- 
tomo. 

Pergoerosan terseboet, jg di sini 
adalah sebosah pergoeroean partikelir 
terbesar sendiri, pada malam 28 dan 
29 Juni jl. dengan bertempat di hala 
mannja sendiri, telah merajakan pen 
diriannja beroemoer 15 th. 

Halaman dan skolah telah dihiasi 
begitse roepa, sehingga menjenang 
kan pemandangan. 

Malam pertama (28-6 38) diadakan 
speciaal oentoek anakanak, dimana 
dipertoendjeekkan roepa roepa permai 
nan dan songs. Pada ini malam, selain 
dari ibosiboe dan bapa2 dari anak2se 
kolah,'poen dari beberapa fihak datang 
mengoendjoengi, sehingga halaman 
Wiworotomo penseh sesak. 

Poekoel 10 malam, dengan penesa 
lan, perajaan terpaksa dihabisi kare 
na toeroen hoedjan. 

Pada malam ke 2 (29-6-38) datang 
nja tetamoe ada loear biasa. Poen ki 
ta lihat ada jang datang dari loear 
Tjilatjap. 

Ini malam pertoendjoekan dari anak 
anak sekolah sendiri dan teoneel dari 
orang-orang toea. Djoega pada ini ma 
lam sebeloem programma pertoendjos 
kan habis, hoedjan telah tosroen poe 
la, sehingga perajaan ditoetoep sebe 
loem pada waksoenja. 
Selama malam perajaan,ada dipertoen 

djoekkan boeatan tangan dari anak2 
sekolah dan iboe ibos Wiworotomo, 

  

memposnjai tanggoengan jg berat se 
kali dalam pekerdjaan opname oen 
toek pekerdjaan jg penting dan ma 
hal, bosat mana ja haroes Isbih pan 
dai dan dapat bekerdja sendiri, 

Sjarat2 jg tinggi tadi boeat Mavtri 
opnemer klas 1 pada reg, tidak perloe, 

Menoerost keadaan tadi College me 
nimbang pantas djika Mantri klas 1 
pada Reg. digadjih lebih rendah dari 
pada sesamanja pada Negeri. Peratoe- 
ran jg termoeat dalam sebaal 14 kolom 
IV dari BBL 1938 ff 50—f Ta), di 
tambah keatas dengan 1 kali doeath. 
kenaikan gadjih (€ca tweejaarlijks) se 
besar f 5.— Sehingga gadjih pertama 
mendjadi f 45.— dianggap telah tjoe- 
koep boeat Mantri klas 1 pada reg, 

Mantri2 opnemer jang rendahan da 
pat digadji seperti sesamanja jang be 
kerdja pada Negeri. 

Pekerdjaan lain-lais. 
Merantjangoja peratoeran2 gadji 

boeat pekerdjaan lain lainnja dalam 
dienst regentschap College kebanjakan 
mengambil patokan dan stoeran gadji 
gadji dan pangkat pangkat jang ada). 
dalam B. B.L. 1938 atau dari pangkat 
paogkat jang sama pada Negeri jang 
sekarang ada, menoeroet atoeran jang 
selagi berdjalan sekarang. 

College Gedeputeerden telah menja 
makan semoea perbedaan-perbedaan 
jang terdapat dalam berdjanis-djenis 
gadji antara pangkat pangkat jang 
harkatnja sama dalam beberapa re-j 
gentschap-regent:chap, 

Inpassing 
Membikinnja rantjangan staat-staat 

inpassing College ambilnja patokan 
dari alasan-alesan jg ditoeroet ketika 
inpassingnja pegawai Negeri diadakan 
(bandingkan punten 216 sampai 219 
dari verlagnja bezoldigingscommissie 
tentang memperbaiki gadji gadjinja 
burgerlijke landsdienaren).   

Pena KaranapI PA LAN aran 

   

Fraude di Gemeente Bogor 

diserahkan kepada 
Justitie. 

Seperti telah diberitakan, baroe 
baroe ini di Gemeente Bogor telah 
terdjadi fraude oleh seorang ambtenaar 
Gemeente bangsa Tionghoa. Didalam 
rapat terteetoep dari Gemeenteraad 
Bogor jang baros Ialoe telah dipoe- 
toeskan, bahwa orang jang bersang- 
koetan akan diserahkan kepada Justitie. 

sei junan 

Gemeente Bogor 

Denganperajaan 40th 

Didalam rapat Gemeenteraad Bogor 
jbl, telah dipoetoeekan, bahwa Gemeen 
te Bogor akan mengeloearkan oecang 
banjaknja f 2000.— oentoek begroo 
ting perajaan Ratoe Poeteri Wilhelmina 
40 th memegang djabatan. 

Dari ocang jg sekian itoe akan di 
ambil f 500,— oentoek keperloean 
menghiasi (versieren) Gemeentekan 
toor, sedang jg f 1500,— oentgek ke 
perloean lainnja,—toelis pemb. kita. 

SN cg Ep mem a 

Pembesar Pakoe Alaman 

Ke Jacatra 

Pemb. kita di Djokja dapat menga 
barkan seperti berikoet : 

Dari fihak jg boleh dipertjaja kita 
dapat mengabarkan, bahwa KGPAA. 
Soerjodilogo. Pembesar Pakoe Alaman 
pada hari Rebo 6 Juli jad, akan me 
ngoendjoengi kota Jacatra, Adapoen 
koendjoengan Bavgsawan Loehoer ke 
pada Iboe kota Indonesia ini, ber 
hoeboeng dengan kemaosan beliau oen 
tock mengoendjoengi Wali Negeri di 
jicatra, 

Lebih landjoet depat kita kabarkan, 

bahwa Pembesar F'soe Alaman akan 
berangkat besok hei Selasa tgl 5 Juli 
3 dengan naik Directie Rijtuig dari 

Adapoen jg toeroet beliau seperti 
berikoet : 

8. BRAA. Pakoe Alam VII, Iboe 
beliau, 

b. BRA. Koesgpini, adik beliau, 
c, PA. Soerjoatmodjo, Regent Patih 

Pakoe Alaman dan 6 abdi-dalem jang 
membawa ampilan (rijkssieraden). 

Setelah datang di Jacatra, pada ke 
esokan harinja Bangsawan Loehoer tsb 
dengan Regent Patih akan mengha- 
dap Wali Negeri dan puda malamnja 
akan diadakan diner didalam astana 
Wali Negeri di Koningsplein. 

Sesoedah mengoendjoengi Wali Ne- 
geri, Bangsawan Loehoer dengan pe 
ngikootnja akan berdjamoe kepada 
Vice Voorzitter Raad van Indis dan 
anggauta2 Madjelis tsb, kepada Voor 
zitter Dewan Ra'jat den kepada De- 
partements Hoofden di Jecatra. 

Dsri Jacatra beliau gkan meneroeg 
kan perdjalanan beliau ke Bandoeng, 
oentoek mengoendjoengi Legercomman 
dant dikota tsb. 5 

Dari fihak jz tersangkoet, kita dapat 
kabarkan, bahwa poelang beliau de 
ngan beberapa pengikoet beliaw, besok 
hari Rebo tp. 13 Juli jad, 

Werkkolonie ,,Lali-Dj wa" di 
Pakem 

Soedah peruah kita kabarkan bahwa 
di Pakem, sebelah oetara kota Mata 
ram telah berdiri seboeah roemah 
Perawatan orang jang koerang inga 
tan, dengan nama seperti tertjantoem 
diatas ini, 

Menosroet soerat oendangan jg te 
lah kita terima dari Pembesar DV“, 
dikota Mataram, besoek tg42 dan 13 
boelan ini, dari djam 10 sampai djam 
12 siang dan dari djam 5 sampai 
djam 6 sore beberapa orang jg dapat 
ocendangan boleh mengoendjoengi Pe- 
rawatan orang koerang igatan terse- 
boet. 

Pengoeroes dari , Lali-Djiwa" telah 
sanggcep oentoek memberi penerang 
an kepada sekalian tamoe jang akan 
mengoendjoengi werkkolonie .tsb. 

ma K9 ma 

SEMARANG DAN DAEBRAHNJA 

Conferentie Taman Siswa 
daerzh Semarang 

Pemb. kita Hds menoelis : 

Pada tg. 28 dan 29 Juni Pergoeroean 
T8. Daerah Semarang atas pimpinan 
t, Hadisoenarto telah melangsoengkan 
Conferentienja bertempat di tjb, Sala- 
tiga. 

Jang datang dalam Conferentie tab. 
adalah para wakil dari Joeana, Pati, 
Ambarawa, Semarang dan Salatiga se 
dang Bodja tiada datang. PO Perga- 
toean TS Ki H.D. beserta Nji Hadjar 
dan sementara keloearga dari Mataram 
datang poela. 

Setalah berapat doea hari doea malam 
maka conferentie mengambil beberapa 
poetoesan, diantaranja jang dapat di 
oemoemkan jaitoe: 

le Conferentie Daerah diadakan ae 
tengah tahoen sekali dan conferenitie   jad, akan dilangsoengkan di Joeana, 

Jang bersangkostan 2 
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“kerdja : 
poelang berteroe dengan 

yat jang bekas aa dise- 
g Bedjat dikota PODJOK, 

zadjoe pertanjaan apa 
Inja dengan perkataan 

“ jtoe, maka dia djawab: 
3 ,salamandar“ dikantor 

     

     
   
   

ige en uiterst goedkoope 

|tioekoep sampsi | 
h na |der“ nggak tjoeman gerchikt, tapi di 

ja disitoe, Tetapi waktoe| 

: ) A3 
1 

arti kata itoeja'ni: ,geschik- | 

  

ede eeee en iji is 

ga mengarti apa 
diatas ini maka 
ng Bedjat, serta 

minta ketera 
h djaoe. Is dit 

| djadi modern oilans 
saja bilang banjak 
terangan jang tjoe 
ngan bosmboehnja 
tjabe rawit banjak 

    
   

   

  

33. compl 2 
k jang pako 

Da Mormat saja 
Yab, boeang - Werkloos oentoeng. 

Biar nggak dapet kerdjaan. tapi dapet   

pengetahoean, jaitoe ean woord rijker. 
Perkataan ,salamander“ boekan per 

(Ikataan baroe tapi lama, Ertian jang 
.Isekarang boleh djadi tjotjok seperti 

sobat dari boeng Werkloos itoe, tapi 
kal betoel mah, astaga, itoe 
aamanja sematjem binatang merajap 

.. tweeslachtig. berboentoet ge 
berkaki nggak berkoekoe. Ada 

lamander darat salamandor—air, sa 
lamander ketjil en ada djoega sala 
mander Djepang (japonicus) jang pa 
ling gede. 

. Nah, barangsiapa dikatain ,salaman 

anggep bisa ngerajap. 
| Maar, daarentegen, soms, perkataan 
»galamder" beragrti ,oeler jang berbisa". 

Welnu: kalau madjikan nganggap 
personeel seperti salamander, tentoe 
jartinja: . . , sipersonesl salamander 
ketjil, en simadjikan ... salamander 
gede. 
- Bang Bedjat mah, boekan salaman 
der, tapi toekang ,salaman" digedoeng 
|gedoeng (bahasa Arabnja dar"). 

2 

— BANG BEDJAT 
  

oek mendjaga persamaan 
, maka Ki Sindoesawarno 

an sebagai Pemeriksa Penga- 
n. Tiaptiap setengah tahoen se 
beliau wadjib mendatangi tjabang 

ng oentoek memeriksa. | 

”8e Moelai boelan Augustus tiap tiap 
tjabang wadjib menjokong Kas Dae 
rah 50 sen. : | 

   

      

k 
     

iptiap 2 tahoan sekali diadakan 
ean disntara anak anak Taman 

mareng. : 

para goeroe dan moe 
smeliharaan kesehatan 

mian oentoek Daerah dengan me 
ikan dalam lingkoengan tjabang- 

Pata Daerah (Vacantie| 

Mementingkan Rentjana Pereko| 

    

| Ketoca tosan Moh. Hanafiah Sosro- 
Sarjono, Pencelis t. Goddy Natakoe- 
hoemah, Bendahari t. H. D. Warsito. 
Pembantoe oemoem £. Soesanto, Pers- 
dienst Daerah t Tjiptotanojo, Centraal 
Prop. Dasraht Soehardi, Cen:ul Prop 
Daerah nona Soepijati "Probolinggos, 
toean Kadjsimiko $Djatirogos, t Soe- 
gondo $Klakah. : 
Alamat PD, Simokerto 10/7 S'baja. 

. Consul Prop Daerah dibeberapa tem 
pat beloem dapat diangkat seperti di 
Malang dan Madioen kareka masih da 
lam percendingan (S O.). 
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BATAN GUA 

  

  

| Vertandingan VI. 
gkan| Hari Saptoe 3/7-38. 

   

        

   

  

ksoednja Pendidikan 
: chid perganda 

ingkan tentang azas 

Andalas — Tj. Kwitang 2—3 

| Hari Minggoe tidak ada pertandingan 

Verslag lengkap, disadjikan besok. 

L 
: eutrale 
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M 5 Djawa Timoer nga 

2 rOe.- 3 

   

   

  

   
apkan soesoe1 
aerah Dj. Timoer 

    

oelai pada dj. 9.30| 
pada djam 1.30 de 

k, : “a 1S 2 : " 18 "1 

dorian Da er ab| t' 
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   Vili di Djomba 

soeaoenan teb adala       

      

Au | Poerbolinggo 5—0 

oe, ma'loemlah sendiri, ga| 

. Dus, biar ngorajap, kalau ketendang, 
“| masa' nggak ngagigit. 

-Idoea club seperti berikoet : 

Prospecti en Inlicht 

— NONTBAL--TOURNOOI DI 
— POERWOKERTO 

“PPTS Pwkt. contra P.S. P, 

Hari pertama tg 27 
se Juni '38 

Bosat menghormati lahirnja Prinses 
Beatrix dan Prins Bernhard, maka di 
Poerwokerto telah dilangsoengkan voet 

dailles perak, moelai tg 27 Juni '33 
sampai tg 29 Juni '38. Finale dengan 
sengada didjatoehkanpada tg 29 Juni 
'38 lahirnja Prins Bernbard, 
Perkoempoelan2 bola jg toeroet ber 

djoeang ialah: ps PPTS Poerwokerto, 
HCTNH Poerwokerto, Sri— Koentjo 
ro Poerwokerto dan P.S. P, Poer- 
bolinggo. 
| Pada hari pertama tg 27 Juni '38 
ig madjoe ialah PPTS melawan P.S.P. 
Poerbolinggo, Rsferee ialah tosan 
Sirag, dan waktoe ploeit diboenjikan 
kedosa kesebslasan menseroenkan dja 
go-djagonja sebagai berikoet : 

PSP (Poerbolinggo). 

Soemardi 
Soeprepto Soekarjo 

Salikin Nimran Tarmidi 
Elifas Ratno Soemono Soetono Sarengat 

Soekewi Siamet 
Sardiman Chamid Doelrachman 

Sarbinoe Sajoge Hidajat 
Masri Soeparman 

Soedjadi 

PPTS (Poerwokerto) 

Dalam pertandingan ini walaupoen 
PPTS bermain dengan 7 invalers (7 
dari 2de klas spelers) tetapi permainan 
nja PPTS kelihatannja lebih oenggoel 
dari lawannja, Speltecniek dan tactiek 
PPTS lebih teratoor, Teroes menaroes 
P.S,P, dikoeroeng. 

Sampai pauza stand 2—0 boeat PP 
TS, atas ossahanja Chamid dan Doel 
rachman, dan sesosdahnja pauzs stand 
mendjadi 5—0, dengan tambahan goal 
dari Sardiman 2 dsn Soekemi 1, Djadi 
waktos boebarsn stan mendjadi 5—0 
boeat kemenangannja PPTS, jg dengan 
kemenangan ini berhak bermain di 
finale. 

Publiek pada itoe sore tidak begitoe 
banjsk, karena toeroennja hoedjan jg 
sangat derasnja. 

Hari jgkedoea (tg 28 Juni '38) 
HCTNH contra Sri 
Koentjoro 6—5 

Pada ini sore jg keloear. HOTNH 
(Poerwokerto) contra Sri Koentjoro 
(Poerwokerto) doea club jg sama koe 
atnja. Penonton pada itoe scre sangat 
banjak, baik dari bangsa Tionghoa 
macepoen bangsa Indonesia dan bang 
sa lainnja. Pimpinan pertandingan di 
tangannja t. Ngisa Sosrowiredjo, jg me 
mimpin dengan tjoekoep baik. Hoe- 
djan itoe sore toeroennja tidak begi 
toe keras dari pada hari pertamanja, 

Waktoe moelai main pasangan ke 

Sri-Koentjoro: 

Achmad 
Meh, Noech Riswan 

Soegiardjo Darjono Tanggal 

Soekmadi Soemarjo Mardiv 
Pardji @ Amin 

Se Lie Ho Tiat 
Ngo Pik Tiang Som Oen Bie 

Ie Hwat Tiang Hie Oen Ping 
. Tjin Bian Hoo Swie 

Han Siang 

HCTNH.   
  

balwedstrijden goena mereboot 11 me| 

  

Pertandingan (kelihatan he 

Freekick kerap kali terdjadi. Sampai 

pauzs stand 2—1 boeat HCTNH, Pe- 

soedahnja pauze permainan makin 

forech, Waktoe boebaran stand serie 

4—4, Dari fihak HCTNH jg mema- 

soekkan Oen Bie 3 goal dan Tiang 

Som 1 gosl, sedangkan dari fibaknja 

Sri-Koentjoro Soemarjo dapat mema- 

soekkan 2 goal, Tana dan Mardi 

masing-masing 1 goal. : 
aa serie masing2 dikenakan 

penalty 3 kali, Captain S,K Soekmadi 

mendjadi algodjonja S.K, tetapi hanja 

dapat memasoekkan 1 goal, sedangkan 

Oen Bie, algodjonja HOTNH beroen 

toeng dapat memasoekkan 2 goal. 

Stand semosanja lIsloe 6—5 boeat 

kemenangannja HOTNH. Dengan ke 

menangan ini HOTNH berbak mela 

wan PPTS di finsle, bari jg ketiga 

oentoek mereboet 11 medaille. 

Hari ketiga (finale tgl: 

29 Juni '38). 
ps PPTS contra HCTNH 6-—6 

PPTS menggondo!lil me- 

dailles. : 

Dihari finale ini jg keloear sebagai 

winasar A dan B. ialah ps PPTS,dan 

HCTNH doea2 nja dari Poerwokerto. 

Perhatian publiek diitoe sore sangat 

banjaknja, lebih banjak daripada bari 

jang pertama dan kedosa. Tribune pe 

noeh sesak, dan di eereplaatsen doe 

doek tt. boepati Poerwokerto, Comm. 

van politie,dil.nja kaoem prijaji agoeng 

di Poerwokerto dan daerah Banjoemas. 

Hoedjan toeroen sedikit dikit, dan 
waktoe t Sirag selakoe referee meni- 

osp ploeitnja, kedosa kesebelasan ms 

noercenkan djago djagonja seperti di 
bawah ini. 

vv HCTNH 
Ham Siang 

Hoo Swie Tjing Bian 
Tan Ping Siang His Ie Hwat 

Oen Bie - Tiang Soem — Cheng Tin 
Ho Tiat @ Ngo Pik 

Sajoga  Chamid Sardiman 
Drais Ismadi Hidajat 
Indratino Soeparman 

Dachlan 
p, PP F3 : : 

Dalam ini pertandingan HOTNH di 
koeatkan dengan beberapa pemain 
dari keta kota Keboemen, Poerbolirg. 
go, Tegal dan Boemisjoe. Sebaliknja 
PPTS berhoeboeng dengan liboeran 
dan pekerdjaannja lain lainnja pemain 
bosat ini sore terpaksa tak dapat de 
ngan compleet, dan terpaksa bermain 
dengan 4 invallers, dimana PPTS mem 
pergoenakan 2s klas spelers. Djago- 
djago PPTS seperti Machroef, Soedjo 
no, Pragojo dan Moehjadi ta' nampak 
main. Publiek soedah merasa ketjiwa 

Masri Doerachman 

sore akan dikeokkan oleh HOTNH, 

  

   bat dan | 
“Jeangat spannend, Sama2 koeatnja, dengan samenepel jg rapi, dan HCOTNH 

mencendjoekkan long - passing jang 
manis, Baroe 10 menit benteng HCTNH 
botjor atas tendarrgannja Masri (corner 
schop) dan Chamid, sekingga stand 
2—0 boeat PPST. Kemoedian hampir 
pauze Drais freekick di backgobied, 
dan Oen Bie dapat merobah stand men 
djadi 2—1. $ 

Sesoedahnja minoem permainan 
makin hebat dan bersemangat, Kedoea 
doeanja sama koeatnja, Sampai boe 
baran stand mendjadi 3—3. Kemoedian 

diverleng 10 menit stand masih tetap 
3—3, Masing masing club diperkenan 
kan tendang 3 kali, Osn Bie dapat 
mendjebolkan bentengnja PPTS sam 
pai 3 kali dengan tendangan penalty 
nja, sebaliknja Chamid, algodjo PPTS,- 
dapat membikin melongonja Ham. 
Siang sampai 3 kali, Djadi stand wa 
laupoen diverleng dan ditambah de ngan penaltyschop masih tetap 6—6, 

Karena oedara soedah petang, maka 
oleh comite laloe dilot. Kangarnn 
captain PPTS, beroentoeng narik lot 
nja dan PPTS dianggap menang de 
ngan lot, 

Dengan oepatjara beberapa pidato 
pemain2 PPTS dapat Nanas Ma H 
medajlles, dengan verdiend, dan men 
"dapat dari publiek jg ratoesan djcem 
lahnja di itoe gelanggang samboetan 
tepok tangan sangat rioehnja, 

Sekian kali PPTS selaloe dapat meng 
gondol beberapa beker2 dan medailles 
dari beberapa voetbal-tournooi di dae 
rah Banjoemas seloeroehnja. 

Bintang PPTS senantiasa bertjabja 
teross ! s : 

  

  

  

Silahkenmampir Dahoeloe? 
Djika Toean2 soesah ganggoean dari 
penjakit apa sadja, Toecan2 bisa be- 

bas dari itoe penjakit dengan lekas, 
biarpoen bagimana hebat penjakitnja 

lekas datang pada : | 

— PROF. 
5.5. MOH. ALI 
Matramanweg 39 pinggir djalan Tram 

Telfi. 536 — Mr.-Cornelis — (Java) 

Djam bitjara dari 8 pagi sampai 8 
malam. 
  

bahwa favorietnja PPTS tentoe ini| xggz 
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— AETHER — 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 

PETODJO OEDIK IV No: 2 (DEKAT TENNIS - BAAN) 
FILIAAL: TJIKINI la BATAVIA-CENTRUM 

Pagi diboeka dari djam 8 —1 u 
» » 

oleh Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe bekerdja di Philips radio-atelier dari N.V, REVIMIJ 
di Soerabaja, Semarang, dan Batavia. . 

Keterangan oentoek membetoelkan radio, boleh datang bitjara 
atau berkirim soerat kepada “alamat Petodjo-Oedik IV No. 2 Bat-C. 
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NEUTRALE H. I. S. 

O
p
 Voertaal Nederlands van Voorklas tot klas 7 

Bevoegde Europese Onderws. met Eur. Hulp.s- en Hoofdakte 
Alle boeken worden door de School in bruikleen verstreki 

NEUTRALE MULO-SCHOOL 

Leerjaren: Voorkias, Eerste, 

a
e
»
 Eis voor toelating tot de Voor- en le klasse: Verklaring 

Tweede en Derde klasse 
Leerkrachten. Eur, Hoofdonderwyzers met €€n of meer by-Akten 
Alle boesken worden door de School in bruikleen verstrekt 

NEUTRAAL INTERNAAT 

Opgericht in het jaar 1928 

An
 
Op
 

Minimum kostgeld vdor &€n 

Deskundige Europese Leiding 
Medisch toezicht: Dr. Tan Boen King 

kind F. 17.59 per maand 

KINDERTOELAGE 
Ouders-Ambtenaren genieten 3” kindertoelage 

ingen Poelasaren 52-54, Paroedjakan 2 Telf. 121 Ch. 
AANMELDINGEN ZO SPOEDIG MOGELIJK 

2 0000002000400004004044043 SSI KL LL LLLL Oehonhha LLLLLLLL 

H.LS, MU.L.O. EN INTERNAAT, Cheribon 
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Tetapi bola boendar ! PPTS bermain 
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|11,— malam Orkest Soematera “Mi- | 

     

    

  

   

    

      

malam Iutermezzo dari piring 

“ Mahabrata oleh t. 
Mangcenposrnomo 

7,30 ,,  Lagoe Djawa 5 
— Pem, loear negeri oleh 

— Gamelan 

Membajja sk. 

hitam 
K.| 

t, M Tabrani, Directeur- 

Hoofdredacteur ,,Pem,” 
Klenengan dari ,,VORO, 

orkest”s di 
pimpin oleh mbok Mas 

. Hardjodimoeljo 
— Berhenti 

Rebo6 Juli 

» 

» 

ag Sa 

5 2— 

“. 

Tg 530 

630 

»” 

c 

"3 Maa ” 

ana 

, Sa 

ikan 

—.4l— malam Orkest 

ee 12 

.5,— sore 

# 

6.30 , 

-.” 

       

» 

”h— pagi Lagoe Krontjoog da 
Pa —.. Stamboel 

(NA Lagoe Soenda 
—. Lagoe Arab 

8.30 Berhenti 
siang Lagoe Tionghoa 

- 5,—. sore Lagoe Tionghoa 

| »Persatoean Islam” tjab. 

 Lagoe Arab 

— malam Lagoe Soenda 

PENJIARAN NIROMTIMOFR 

'Bandoeng II 103, Batavia Il 

— RLP 27, PMH 45, PMN, 29 

Senin 4 Juli 
2 sore Lagoe anak2 Djawa 
1 DG Lagoe Krontjong dan 

: Stamboel. : 

Rea Lagoe Siam 
TH Legoe Bali 

6,15 » L:goe Melajoe dari Tanah 
Seberang 

(30: Lagoe Arab modern 
6 45 Lagoe Mana Soeka" 
7.46 malam Perkabaran 

Selasa, 5 Juli, 

- Lagoo Gamelan Djawa 
malam Pembatjaan Bijbel oleh 

Lagoe Djawa - 
Lagoe Hawaiian 
Orkest Belioni 
Berhenti 

Pembatjaan tentang Aga 
ma Islam, dioesahakan 
oleh — perkoempoelan 

Mr, CO, dipimpin oleh t. 
R. Moh Djajahadibrata 

Membatja sk, 

Lagoe Kronijong dan 
Siamboel 
Krontjong Orkest ,Me- 
para“ dipimpin oleh t, 
Soerose, 
Berhenti 

Djawa Barat 

2 

Studio Orkest dipimpin 
oleh toean Jan Schneil 
ders dan dinjanjikan oleh 
Miss Aunie Landouw 
dan tosan Soehirman 
Orkest Yang Khiem 
»Toeng Nam", dan di 
pimpin oleh toean Lie 
Ton Fie 
Toetoep 
PMN. 29 

Yang Khiem 
»Toeng Nam" 
Toetoep 

Krontjong Orkest “Sinar 
Tionghoa", dipimpin o- 
leh t, Tan Tek Kioe dan 
dipjanjikan oleh t, Frans 
dan Miss Yatiy. | 
Lagoe2 Gamboes ternja 
nji oleh Nji R.H. Djoe- 
laeha : 

0C.RO. 

Puan a Lagoe Hawaiian 

TAG Berita sk. (Soenda) 
18.380 , Ketjapi dan rebab 
2.— Toestoep 

SRI 

rang . 
| Orkest “Sekar 
«, dipimpin oleh 

t. R. E, Poerawinata dan 
dinjanjikan oleh Eadan 
Imong 
Toetoep | 
PMN 29 

1,30 » 

nangkabau Saio", dipim 
oleh t, Rozen Bahar dan 

  

  

fat dinjanjikan oleh Siti Ret 
ta en Snp na dan Sati 

Sep. TON lina ».  Toetoep 

Tnbonda ga Rebo, 6 Juli. 
Membatja Ana 5.— sore an Hana Hi pipapin 

SN pn ie kanan oleh toean P. Hatumes 

Jmalam Ma dari piringan: " gen dan dinjanjikan oleh 

Pa Orton ' P. Hatusupi 
Pn ika lagoe | Gen Lagoe Gamelan Soenda 

Mask Ank oa pa oat “Ohatidaln 0 
koempoelan , The Moluk 6,45 '  Lagoe Melajoe dari Ta 
sche 'Hawaiian Boys“| nah Seberang 5 

dipimpin oleh TJH, Ma T,— malam Lagoe Yang Khiem 

KoNang ane TA 7.15 , Asal oesoel bahasa Mela 

Nan Belah ha joe didalam pidato toean 

. Gelasa 6 Jali 1 St. Boestami 
I.—: pagi Lagoe Arab Pn Perkabaran Na 

7 Lagoe Soenda | 8— Studio Orkest, dipimpin 

wan. Beren oleh toean Jan Schnei- 

Intan siang Lagoe Djawa ders dan dinjanjikan oleh 
2 12:30 5 : Lagoo Ambon Mias Netty 

L— ,  Lagoe Krontjong dan 9,— ,  Dihoeboengkan dengan 

Ha —. Stamboel : SRI. di Solo 

'180 ,  Lagoe Hawaiian 12— ,  Toetoep. 

“2—-, Berhenti PMN, 29 
5,— sore Lagoe Arab 11,— malam Lagoe Toba 

5,302 Lagoe Soenda Ke Lagoe Arab Modern 

. 6.— Lagos Tionghoa Fase “2. Toetoep. 

PROGRAMMA VO.R.L. 
Zender YDH. 7 golflengte 

107, 53 Meter 
Senin, 4 Juli 

5,— sore Djam bagi KBI terpim 
pin oleh t Soehatmo 

86,— ',  Lagoe Hawaiian 
830 Toetoep. 
7.— malam Berita sk (Indo) 
At Lagos Ambon - 
BAG Berita sk (Soenda) 
8— , Rebab Solo dan pidato 

: tentang lalagoean Sosnda 

oleh t R Mahjar Koesoe 
sa mahdinata. 
9— Lagoe Djawa 
9.30 Lagoe Melajoe 

10.-— Toetoep 
Selasa 5 Juli 

8,30 pagi Osjon2 oleh perh M.B.I. 
2.— siang Toetoep : 
5,— sore  Lagoe Soenda 
546 , Lagos Krontjong 
6.30 Berhenti 
7.— malam Berita sk dan Sport 
HE 3 Lagoe Djawa 
7,45, Tembang Soenda Boe 

hoen 
S1 Lagoe gambang Kro 

mong 
KEID ia Lagoe Krontjong 
9o— Lagoe Soenda 
930 , Lagoe Djawa 
10— » Tcetoep 

“Rebo 6 Juli 
5,— sore . Lagoe Djawa 

5.43 , Lagoe Krontjong 
6.30 , Berhenti 

7.— malam Berita sk. (Indo) 

Golflengte 86,96 m 
Senen 4 Juli 

10— pagi Klenengan dari Keraton 

2.— mang Toetoep 
5,30 sore  Plaat plaat lagos Siam 
6.30 , Plaat plaat lagoe Arab 

7,— malam Peladjaran bahasa Kawi 
oleh t, Rm, Ng, Doeto- 
dilogo 

Tea Borita pers 
Tata Kabar kabar dalam ba 

hasa Belanda 
8.— Plaat plaat lagoe Ha- 

waiian modern 
Silo Membalas soerat2 
9— Samboengan dengan 

Societeit ,Cbuan Min 
Kung Hui“ 

2 Tostoep 
Selasa 5 Juli 

5,— sore  Pengadjaran ,, Tembang 
Matjapat Modern" oleh 
Amorgraras Mardi Islam 

6,— Chabar2 dalam bahasa 
“Belanda dan berita pers 

7.— malam Tarzan bangsa kera oleh 
t R, Dwidjodisastra 

815 , Plaat plaat lagoe Ambon 

8— Pidato Agama Islam oleh 
tAbd.Rachman bin Noeeh 

'9— ,», Krontjovg orkest Sinar 
Moedadengan Miss8oe'in 

Ia Toetoep 
Rebo 6 Juli 

10.— siang Peladjaran beksa Bedaja 
dan Srimpi dari Keraton 

D— ,.” Toetoep 
5,—. sore Kinderuutje dalam pim 

pinan Tante SITI 
6.30 -, Plaat2 lagoe Boenda 

Chabar chabar dalam ba 
hasa Belanda 

    

    
   

  

   

  

   

   

    

Kalau simpan 5 boengkoesan dari 50 gram atau 10 
    

      

boengkoesan dari 30 gram Toean dapat persen satoe 

boekoe kertas sigaret ,,Club" dari harga 5 cent. 

Boengkoesan' itoe boleh toekar di mana Toean 

poenja langganan-langganan. 

(Berlakoe sampei tanggal 31 December 1938) 

  

Oia 
BI 

8,— ” 

(uas 

TB, 

120, 

B1 
8,30     . Perkabaran 

6,45 

.7.— malam 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
: Djawa Timoer 

Soerabaja I 81, Soerabaja II 95, 
Soerabaja Arcbipelz. Zender 68 

Djokja II 128: Semarang Il 111: 
| Bolo II 120. 
Senen 4 Juli 

5.— sore Djam bagi anak anak 
Tionghoa, terpimpin oleh 
Tante Kiem 

6.— ,  Lagoe Krontjong 
6.30 1-5 Pendjawaban atas soerat2 

jang termasoek oleh 
Pak Doho 

G3e 3 Lagoe Hawaiian 
7,— malam Perkabaran 
RO 5 Pendjawaban atas rap- 

port2 dari pendengar 
OR Orkest Soeling Ambon 

Ikan Pembatjaan kitab Bijbel 
oleh OCRO 

Tebo ai Lagoe Krontjong 
8.— Orkest Yang Khiem, di 

dipimpin oleh t Osi Tan 
Kiet. : 

10o— Njanjian Djawa oleh Sri 
Handojokoesoemo 

t1:303 Toetoep 

Selasa 5 Juli 
6.30 pagi Lagoe gamelan 
I— »,.  Idem 
GI 3 Berhenti 

5,— sore Lagoe Krontjong 

540 Ketoprak 
6— Lagoe Tionghoa 

PO Hg Tooneel Wajang Orang 

7.— malam Perkabaran 
tlg 3 Pendjawaban atas rap- 

port2 dari pendengar 
Tao 23 Lagoe Bali 
1,30 | Pembitjaraan bagi orang 

orang perenpoean oleh 

njonja Tj. Handoko 
7,50 Lagoe Arab 
8.— Tjlempoeng Orkest, di 

pimpin oleh toean Kar- 
tosoedarmo 

130“, Toetoep 
Rebo 6 Juli. 

630 pagi Lagoe Krontjong 
— Idem 

Paha Berhenti 
6,— sore  Lagooe gamelan 
5,80, Peladjaran njanji anak2 

dipimpin oleh t Soediono 
6— Djam bagi anak anak di 

7,— malam Perkabaran 

Berita pers 
Plaat2 lagoe Minahasa 
Pidato hal kesehatan oleh 
padoeka tw Dr R Saleh 
Hofarts Keraton S'karta 
Klenengan dari Istana 
Kapatihan hadiah padoe 
ka KPHA Djojonagoro 
Rijksbestuurder Rijk Soe 
rakarta Hadiningrat 
Toatoep 

pimpin oleh Tante Han 

Pendjawaban atas rap 
port rapport pendengar 
Dihoeboengkan dengan 
SRI di Solo dan mem 
perdengarkan pidato ke 
thabiban oleh t Dr Saleh 
Lagoe Tionghoa : 
Gamboes Orkest dipim 

11.— 
11.30 

»” 

” 

Lagoe Krontjong 
Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00t,m 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 1265 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 

  pin oleh t $ Albar 

rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Senin, 4 Juli 
5,— sore Pemboekaan 
KOS Thee Concert 
6,— Djam bagi anak anak 
6,40 Berita Disco 
Ce un Pemand. Programma 
7,— malam Perkabaran 
TR Walter Fenske walepro- 

gramma 
Ta Schrammalmuziek dari 

plaat gramofoon 
S1 Concert 
910 Duetten Cabaret Belanda 
930. , Berita Sport Phohi 
9.50 Marek Weber dan Or- 

kestnja 
9,58 Berita2 koers 

10,01 , Potpourri 
jo Lagoe dansa. Thomas 

sFats" Walter dan Or- 
kestnja 

1.— , Toetoep 

Selasa, 5Juli 
6,30 pagi Pemboekaan 
033 - Lagoe gramofoon 
2 Idem 
— Berhenti 

ll— , Pemboekaan 
KOK Concert 
11.40 ,  Djam bagi njonj:2roemah 
12,— siang Potpourri 
IA 5O MATINEE 
IO Perkabaran 
Te Melandjoetkan Matinee 
2— Lagoe Orgel 
PRO Mengoelangi Perkabaran 

200” Berhenti i 
5,— sore  Pemboekaan 
503 Thee Concert 
86,— Cursus bahasa Inggeris 

G0 Lagoe Hawaiian dari 
plaat gramofoon 

OOP 3 Pemand, programma 
7.— malam Perkabaran 
7,20 , Studio Orkest, dipimpin 

olah t. Carel v/i Bijl 
NE AVONDWIJDING 
SO Doea Urbacht Selectie2 

8.40 , Intermezzo dengan lagoe 
Le 

850, Lagoe santapan dari , Ho 
tel des Indes", Betawi 

9,20, Lagoe Cinema Orgel 
930 , Operette 
9,58 Berita2 Koerg 
TOOE 7 Lagoe jg menjenangkan 

oleh Adalbert Luiter 
130 Viool concert 
11— ,“ Toetoep 

Rebo, 6 Juli 
6.30 pagi Pemboekaan 
0333 Lagoe gramofoon 
Ot, Idem 
8,— » Berhenti 
1,— Pemboekaan 
Tina 3 Concert dari lagoe lagoe 

11,40 

1.20 
1.32 
2.20 

. 2,30 
5. — 
5,03 
6, 

6,30 
6,57 

720 
7,50 

810 
8,40 
9,30 

10,30 

11.— 

» 

2» 

” 

» 

» 

» 

80re 

» 

» 

» 

» 

» 

»” 

» 

» 

» 

” 

” 

Djam bagi orang2 jg sakit 
12,— siang MATINEE 

Kardosch Sanger 
Perkabaran 
Progr. bagi percantapan 
Mengoelangi perkabaran 
Berhenti 
Pemboekaan 
Thee Concert 
Setengah djam 
Hans Bund 
Lagoe piano 
Pem, programma 

0 

'7,— malam Perkabaran 
Leloetjon dari Ambrose 
dan Henry Hall 
Boenga dan bahan dida 
lam taman Boemipoetra 
CONCERT 
Cabaret liefhebbers 
Concert 
Barnabas von Creczy men 
dengarkan lagoa tango 
Tostoep 

B.R.V: 
Batavia 1 157,89 m. Batavia Il 61 

66m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka 

  Zigeuners 

boemi 12,18 m, 
Senin, 4 Juli 

    
    

  

   
   
   

    

  

      
     
      
     
   
     

   

      
    

    

   

  

     
        

       

   

  

   

     
           

   

   
       

      
   

     

    

       

      
     
     

     
      

    
   
    
   
     

  

   

     
     

     

     
   

   

    

pada 

5.— sore Vocaal programma 
530 Djam bagi anak anak di 

pimpin oleh t Hopman 
RC Th van Daalen Meyer 

Oa 3 Lagoe gramofoon 
6.45“, Berita2 Pers 
7,— malam Programma anekawarna 
8.— Phohi-Relay 
810”, Vioolrecitel 
830 Seperempat djam foto 

dan Cinematografie 
RAb” Dubbel! Pianoconcert 
log Doea Phohr Relay 

10.— Lagoe Hawaiian 
11,304 Riwajat dengan tak me- 

makai perkataan 
I— Toetoep 

Selasa, 5 Juli 
7.— pagi Muziek gramofoon 
TU 5 Berita 3. kabar 
TO. 3 Menjamboeng  Muziek 

gramofoon 
Tee Toetoep » 
b.— sore  Orkest 2 
6,— Programma cabaret 
GA Lagoe jg menjenangkan 
6.45 , Berita s. kabar 
7.30 malam Tentang bridge 
8.— Phohf Relay 3 
810 4 Lagoe anekawarna 
8,30 , Lagoe piano 
Soo Cinema Orgelsoli 
S0. Phohi Relay 
ll— , Tcetoep 

Rebo, 6 Juli 
7.— pagi Muziek gramf. 
TO Berita ak, 
TAS Muziek gramif. 
2.30 lohor Toetoep 
b.— sore. Peladjaran gymnastiek 
580: Vocaal programma 
546, Penjiaran oentoek kanak2 
6,45 , Berita sk. 
7.— malam Orkest 
130 4 Beberapa lagoe2 
145» Pem. Loear Negeri 
B5 Concert 
9— Lagoe2 Hongaarsch- 
Bi 3 Muziek 
10,— » Beberapa lagoe2 
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atap osn unta. 

  

tmandangan 
  

       

   

aa 

—. Dalam pemandangan2 oemoem dari 
afdeelingsverslag dari Dewan Ra'jat 
tentang begrooting Indonesia boest ta 

- hoen 1939, terhadap perhoeboengan 
antara negeri Bslanda dan Indonesia 

“dan beleid Opperbestuur ada dikata 
“kan demikian : 

Dari beberapa djoersesan dikeloe 
arkan pendapatan2, bahwa sampsi 
sekarang beloem dapat dikatekan 

| tentang perhoeboengan jg baik an 
tara Opperbestuur dan Pemerintah 
Hindia-Bslanda dan bahwa Opper 
bestuur terlalbe banjak mentjam: 
poeri oeroesan2 dalam dari Iadone 
sia. 

Banjak anggsuta mengira, bahwa 
. “pertjampseran itoe disebabkan karena 
keadaan jg memaksa, teroetama dalam 
soal ce»momie dau financien. Maka 
dari itoe mereka mendoege, bahwa de 
ngan perobahan keadaan ini jg kira2 
datangojs bersama dengan pengang 
katan mivnister van Kolonien jg seka 
rang ini jg soedah mengetahoei keada 
an2 Indonesia ketika beliau meme 
gang djabatan vice-president dari Da 
wan Hindia, akan diambilkan djseroe 
san lain, Akan tetapi dalam pendoe 

- gaan itoe mereka disesalkan. 

Djalan oedara ke Australia, 
. Bagaimana Opperbestuur sesoedah 
crisis masih mentjampoeri oeroesan2 
dalam dari Indonesia, itoe telah di 
boektikan oleh beberapa kedjadian, 
mitselnja hai memadjoekan ontwerp 
tentang tinfusie kepada Staten- Gene 
raal dan postoesan2 terhadap pensi 
oenskorting dan perhoebnengan oeda 
ra dengan Australia. Dari soal2 ini 
tak satoepoen jg dipetjahkan dengan 
persetoedjosan dari badan2 pemerin 
tah Hindia-Belanda. 

Agar lebih mengerti tentang pose 
toesan jang. terbelakang itos, maka 
anggota2 jg berbitjara ini bertanja, 
apakah penerbangan dari KLM ke 
“Australia itoe sosatoe akibat dari 
pertjampoeran pemerintah di lado 
nesia dan negeri B.landa, 

Solandjoetnja terhadap perobahan 
pensioen jg oleh Dewan Ra'jat dan 
Pemerintah Hindia-Belanda dianggap 

- penting itoe, barangkali permintaau2 
Indonesia akan diabaikan. : 
. Dalam pembitjaraaa dari begr Indo 

- nesia boeat th "38 di Tweede Kamer 
“ Minister Welter menjangkal ,overheer 
sching“ oleh Opperbestuur, akan tetapi 

| apakah penjangkalan itoe pada tempat 
nja, itoe beloem tentoe. Walaupsen 
Goebernoer- Djenderal mempoenjai ke 
koeasaan2 agak banjak, akan tetapi da 
lam praktijk beliau masih terikat se- 
kali kepada Opperbestuur.   Tentang ekonomische beleid tidak 

economiseh di Indonesia dan negeri 
Belanda hampir sama sadja, hingga 
soekar dikatakan, bagian manakah 
je dianggap sebagai oeroesan dalam 
dari Indonesia. Ketjoeali itoe dalam 

““diboetoehkan sekali oleh Indonesia. 

Dari minister jg sekarang ini boleh 
didjagakan, bahwa beliau akan beroe 

. saha osntoek memperbaiki perhoeboe 
| ngan antara Indonesia dan negeri Be 
— Janda, 

ui Perhoeboengan staatsreehtelijk 

  

Beberapa anggaut4 berpendapatan, 
bahwa Minister Djadjahan akan meng 
adakan perobahan perobaban jg pen 

“ ting terhadap perboeboengan antara 
Indonesia dan negeri Belanda, sebab 

| dalam pidatonja beliau soedah menga 
|. takan bahwa pemberian pengaroeh 

| dari negeri Belanda kepada Indonesia 
toe soedah semestinja menseroet per 
'hoeboengan staatarechtelijk jg soedah 
“@'tetapkan dalam Grondwet, Dan Mi 

“ nister Djadjahan itoe bertanggoeng dja 
wab kepada Parlement Belanda tentang 

—. beleidnja di Indonesia, Djadi ternjata 
—. bahwi perhoeboengan antara negeri 

    
   

     

  

    

Belanda dan Indonesia jg sekarang ini 
3 

  

boleh diloepakan. bahwa keadaau2: 

| ke economian negeri Belanda masih 

Lembaran ketiga 

      

: Perhoeboengan antara Opper 
 bestuur dan Indonesia 

0 Dalam ke enomian Indonesia masih memboetoehkan negeri Belanda 
an 

oleb belisu diangkat sebagai perhoe 
boengan jg sabetoeluja, Terhadap ps 
titie—Soetardjo beliau. mengatakan, 
babwa djika peratveran dalam ladische 
Staatsrecbt beloem baik sekali. Oppaer 
bestuur ka'au perloe masih berhak 
oentoek mentjampeeri oeroesan Indo 

nesia, : 

Indonesia dan Staten-— General 

Beberapa anggauta jg tak maoe me 
ngabaikan pertjampoeran dari negeri 
Balanda terhadap Indonesia, akan te 
tapi jg minta pembatasan dari pertjam 
posran itoe, berpendapatan, ba wa 80 
al itoe dapat dipetjahkan dengan dja 
lan mengirimkan wakil Indonesia se 
baik baikoja orang bangsa Jadonesia 
oentoek doedoek dalam Staten- General 

Dangan dijalan itoe maka dapatlah 
diberikan keterangan2 jg baik tentang 
Indonesia kepada negeri Belanda dan 
dapatlah parselisiban2 dikoerangkan 
dan  perhoeboengan diperbaikkan. 
Akan tetapi tjara itoe ta” disetoedjoei 
oleh beberapa anggauta. Ada lain2 
anggauta jg minta keterangan tentang 
tempo pembitjaraan dari petitie-Soetar 
djo jediadjoekan kepada Opperbestuur, 
tentang hal mana dalam taboen jl. 
Minister Djadjahan meminta nasehat 
kepada Pemerintah Hindia Belanda. 

Imperisle Commissie 
Beberapa anggauta jg ta' setoedjoe 

dengan petitie-Soetardjo mengoesael 
kan soepaja dibantoeknja sosatoe ba 
dan, oemp. ,imperisle commissie“ oen 
toek mengadakan perhoeboengan per 
soon'lijk jg tetap antara pemimpin2 
politiek di negeri Bslanda dan Indo 
nesia. Lain2 anggauta mengatakan. 
bahwa doeloe soedah pernah dioesoel 
kan soepaja membentoek soeatos rijks 
raad oentoek memperbaiki perselisi 
han2 faham antara Orperbestuur dan 
Pemerintah Hindia— Belanda. : 

Perobsahan Grondwet 

Beberapa anggauta mengoesoelkan 
soepaja diadakan perobahan dalam 
Grondwet berhoeboeng dengan staats 
kundige ontwikkeling dari daerab2 di 
Indonesia ini. Lain? anggauta minta 
soepaja boest tiap2 bagian dari kera 
djaan diadakan peratoeran jg diboeat 
oleh wakil2 daerah2 tsb, 

Kednedoekan Gosbernoer Djendral 
di Indonesia haroes ditetapkan, jaitoe 
belisu haroes diberi pekerdjaan penga 
wasaan sebagai wakil dari radja, 

Beleid Pemerintah Hindis-Belanda 

Beberapa anggauta menghargai se 
kali beleid Wali Negeri jg sekarang 
itoe jg telah raemperhatikan kepen 
tingan2 masjarakat Indonesia. Akan 
tetapi lain2 anggauta berpendapatan. 
bahwa Pemerintah ta” begitoe memper 
hatikan kepentingan2 osmoem, teroeta 
ma kepentingan2 pendoedoek bangsa 
Indonesia. Maksoed Pemerintah akan 
mendidik pendoedoek bangsa Indone 
sia soepaja mempoenjai lebih banjak 
kemerdekaan itoe dalam practijk tak 

didjalankan, terojata dari  perkoem- 
poelan2 Indonesia jg loyaal jg dirin 
tangiyoleh pegawai2 negeri. 

- Pemerintah Dewan Ra'jat 
Beberapa anggauta bergirang hati 

ketika mendengarkan pidato Wali Ne 
geri pada peringatan 20 tahoen ber 
dirinja Dewan Ra'jat. Jang menarik 
perhatian, jaitoe penghargaan Wali 
Negeri tarhadap Dewan Ra'jat seba- 
gai badan perwakilan, Akan tetapi 
lain2 anggsuta begitoe mengbargai pi 
dato Wali Negeri, sebab seringkali 
Dewan Ra'jat merasa seolah2 tak ber 
daja, djika peratoeran perselisihan di 
djalankan. Beberapa anggauta meng 
sesoelkan soepaja djoemlah anggsuta 
College “van Gedelegeerden jg doeloe 
berhoeboeng dengan crisis ditoeroen- 
kan mendjadi 15, sekarang dinaikkan 
lagi mendjadi 20. Oesoel 1itoe menda 
pat perlawanan sebab College itoe 
lambat lavan haroes dihapoeskan. Be 

  

  

Raeslan 
Pindjaman oentoek kemadjoean 

Negeri 

Moskou-Reuter : 
Sidang dari Vulkscommissarissen 

telah memoetoeskan oentoek menge 
loearkan pindjaman negeri oentoek 
20 tahsen lamanja sedjoemlah 5 milli 
ard roebel, dengan dipoengoet riba 
4pCt. Adapoen maksoed pindjaman 
itoe ialah oentoek , memadjoekau per 
hoeboengan oeang ra'jat goena kepar 
loean pembangosnan esxonomi dan 
kultuur sebagai termaktosb dalam ren 
tjana 5 tahoen jg ketiga. Lagi poela 
oentoek mengoestkan pembelaan ne- 
geri. 

— O— 

Ostemrijk 
12 orang ambtenaar ditangkap 

Karena didakwa mela- 
koekankekoessetan 

Reuter mewartakan dari Weenen,bab 
wa ada 12 orang ambtenaar jg diang 
kat oleh Partij Nazi mendjadi pengoea 
sa atas oeroesau 2 partikelir jg ditentoe 
kannja itoe, telah ditangkap karena 
didakwa telah melakoekan kekoesoetan 
dan atas periatahnja Buserckel laloe 
dibawa ketempat hoekoemaa di Da- 
char (Beieren). Busrckel adalah seo 
rang jg hendak melakoekan pemerik 
saan perkara ini dan jg hendak mela 
koekan atas pembeslahan atas barang2 
kepoenjaan mereka itos, 

La 
Singapore 

Penerbangen ke Autralia 

Singapoera- Reuter : 
Kapal terbang ,Challenger“ jang 

mengganti kapal terbang ,Camilla“ 
dari India, soedah sampai di Singa- 
psera presis djam 6 — GMT. Kapal 
terbang ,Cordella“ jg mengantarkan, 
telaat dataugnja dan tiba baroe djam 
915. ,Callengea" itoe hari Sabtoe a- 
kan terbang ke Suluey | AustraliaJde 
ngan tidak diiriagkan siapa2, dan 
akan dikemoedikan oleh ,Scotty" 
Allen. 

Spanjol 3 
Pasoekan pemberontak diakoei ke 

madjoeannja 

Aa ga 

Barcelona Reuter : 
Makloemat pemerintah repoeblik 

mengakoei, bahwa pasoekan pembe- 
rontak telah msnakloekan Bechi jang 
djacehnja dari Castellon dan Saguata 
ada 10 mij! sedang letaknja sebelah 
barat daja dari kedoea tempat itoe, 
Dari sini djalan js menoedjoe ke Va 
lencia sosdah dikoeasai oleh pembe 
rontak. 

AJ 

Perantjis 
Peladjarau perang diboelan Augustus 

Paris—Transocean: 
S.k. ,Ls Matin“ mengabarkan bah 

wa dalam boelan Augustus bagian jg 
kedoea akan diadakan pelsdjaran2 pe 
rang2an besar oleh pasoekan Peran- 
tjis dalam moesim Herfst, didaerah 
Grenoble Jaa Briancon, 

Awbassadeur Inggeris di Paris 

Paris—Transocean : 
Sir Erie Ph'ips awbassadeur Ingge 

ris di Paris telah mengoendjoeugi 
,duai d'Orsay“ oentoek mengadjoe- 
kan oesoel2 Frar.co dari Spanjol kepa 
da menteri Perantjis, Bonnet, jaitoe 
oesoel2 jg menentuekan pelaboehan2 
mana jg akan dipakai oleh Inggeris 
dalam pelajarannja. 

dna 
De Velera mendjadi President 

lerland sebagai da 
hoeloe djoega" 

Diwartakan, bahwa soerat kabar 
Terland, ja'ai , Dail“ telah memilih De 
Valera mendjadi President BEire de- 
ngan soeara 75 lawan soeara 45, Eire 
adalah sebosah nama oentoek Ierland 
dahoeloe, : 

Menoerost Reuter-telegram dari Du- 
blin tentang bal ini, maka orang me 
njatakan, bahwa Pemerintah baroe 
ini tidak akan membawa pegawai2 
negeri kearah mutatie2: 
  

Gedelegeerden dikoerangi, akan teta- 
pi tak setoedjoe djika Uollege itoe di 
hapoeskan sama sekali. Berhoeboeng de 
ngan banjakaja pekerdjaan, maka di 
sini haroes dialakan twee- Kamerstel 
sel, dimana College van Gedelegeerden 
itose mendjadi bagiannja seperti Esrste 
Kamer di negeri Belanda, (Ochtend:     berapa anggsuta setoedjoe dengan oe- 

soel suepuja kekoeasaan College van 

  
blad). 
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Toean R. Djojoprawito merasa sangat A 
girang jang sakit koepingnja soedah ilang 

livat beberapa minuut satelah minoem 1. 

Poeder tjap Matyjan. 
me BISA DAPAT BELI 
Maa 

DI SEGALA “TEMPAT 

  

  

odmeriko 
Pengioeasan angkatan Laoet 

Amerika 

Washington-H.vas : 
Dept Marine Amerika telah meme 

rintahkan oentoek memboeat lagi 3 
boeah kapal lain dengan wmaskapa! 
»Birctrie Boat Compusy“. Tiap kapal 
harganja 30 djveta dollar lebih, se 
dang besaruja 1300 ton. Dan tempv 
centoek memboeatuja 33 boelan. 

Kontrak oentoek pengloeasan 
katan cedara Amerika 

Washington Reuter : 
Minisirie penerangan mengatakan, 

bahwa kontrak2 oentoek 98 bseah ka 
pal terbang djoemlahuja ada lebih da 
ri 14 djoeta dollar. Orang mendoega, 
bahwa kontrak2 oentoek pelengkapan 
pengloeasan angkatan oedara Ameri 
ka jg sekarang ini adalah perentah jg 
terbesar dalam bagian angkatan oeda 
ra sepandjang sedjarah Amerika. 

ang 

Inggenris 

Dungan Sundy jang melawan poke 
rol Djenderal dan menteri 

Londen Transocen : 
Telah dibentozk koemisi spesial da 

lam Lagerhuis oentoek menjelidiki per 
kara antara Dungan Suody jg berha 
dapan dengan pekerol djenderal dan 
menteri peperangan. 

Koemisi itoe akan bersidang oentoek 
pertama kalinja pida hari Senen siang 
Dan sidang poen akan dilakoekan 
dengan pintoe tertoetoep. 

—. 9 — 

Pemerentah Inggeris dan Franco 

beloem mendipat persetoedjogan 

Londev Tr Ocean: 
Baroe baros ini telah diadakan moe 

sjawarah jg lama sekali antara Hodg- 
son dan Lord Halifix. Berhosboeng 
dengan dengan ini maka kalangan2 
ig mengetahoei besar2 mengatakan, 
bahwa persetoedjoean antara pemeren 
tah Inggeris dan djenderal Franco, 
kepala pemberontak di Spanjol. ten 
tang menempatkan ,pelaboehan ne 
tral/ masih beloem didapat dengan 
moedah, bahkan masih mendapat rinta 
ngan2 sadja. Hal ini karena perminta 
an2 djenderal Franco jg menetapkan 
bahwa barang2 bakar akan dianggap 
sebagai barang smokkel dan tidak a- 
kan diizinkan oentoek dimasoekkan da 
lam pelaboehan seroepa itoe. 

Negeri Belanda toeroet penjelidikan 
di Spanjol 

Londen— Aneta : 
Koresponden sk. ,,De Telegrasf“ me 

ogabarkan, bahwa pendjawaban peme 
rentah Nederland oentoek toeroet da 
lam koemisi penjelidikan dalam sera 
ngan serangan dari oedara di Spanjo! 
telah diterima. Kira kira akan diteri 
ma beberapa sjarat. Salah satoe sjarai 
jg terpenting oentoek membenoem 
anggota seoravg Belanda itoe ialan, 
bahwa hal itoe haroes disetoedjoei 
oleh kedoea fihak di Spanjol. 

Persetoedjoean Iuggeris— Djerman 
tentang hoetang Austria 

Londen—Reuter : 
Sir Joho Simon menerangkan da 

lam Lagerhuis pada hari ini, bahwa 
persetoedjoean  Inggeris—Djerman te 
lah tertjapai jg mengenai soal hostang 
boetang Austria. 

Go — 

Non-|nterventie 

Persetoedjoean ten- 
tang keoeangan. 

Reuter mewartakan dari Londenp, 
bahwa kelak pada tg 5 Juli '38 jad 
ini akan dilakoekan persidangan ple 
auir oleh Non Interventie Commissie, 
dalam 17 keradjaan non interventie 
akan diminta dengan saugat oentoek 
mempersetoedjoei rantjangan Inggeris 
oentoek menarik kembali segenap 
viijwilliger vrijwilligernja. 

Kini Sub Cowite telah mempersetoe 
djoei sekali. terhadap adanja oeang 
ceang oentoek menjokong segala ran 
tjangan ini jg hanja oentoek mentjegah 
keperloean hal sesoeatoe jg kini masih 
selalos diriboetkan oleh gedelegeerde   dari Roeslan itoe, 

  

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
anggota anggota lainnja telah memoe 
tocskan: oentoek melandjoetkan sche 
manja, walaupoen bal ini Roeslan 
agak mempoenjai keberatan. 

Nederland 

Ber mssoek kertas koran di 

Tweede Kamer Le 

Dari Den Haag dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa sekarang masib dibitja 
rakan tentang bea masoeknja kertas 
koran dalam mamorie van Antwoord. 
Tentang kertas koran jg akan ditoe 
roenkan bea masoeknja itoe, tentang 
keroegian2 keoeangan soedah dapat 
dibiodarkan, lebih2 jang mengensi 
pers bvemipoetera. 

Tindakan2 demikian tidak hanja 
mengoentoengkan pers Bropah sadja, 
melainkan djoega mengoentoengkan 

pers boemipnetera, 
Menteri berpendapat, bahwa peme 

riatah tidak akan menosdjoe adanja 
konsentrasi pers. sambil menoendjoek 
ken, bahwa djoemlah pers banjak itoe 
boekan mendjadi soal jang soelit, dan 
lagi di Naderland posn soal itoe boe 
ken mendjadi hal jang tidak biasa. 

Jndio 
Tindakar oentoek mena ki Gse- 

noeng Mouat Everest. 

Tetap masih tidak 
berhasil djoega. 

Reuter mewartakan dari Kalimpong, 
bahwa tindaken oentoek menaiki Goe 
noeng Mount Fverest kini tidak ber 
basil lagi, sesoedahnja orang orang 
jang menaiki gosnoeng terseboet sve 
dah sampai dissboeah kamp nommer 
6 jang letaknja 27000 kaki tingginja 
Itoe. 

Dangan seketika itoe djoega Kapten 
Oliver telah kembali menoedjoe Ka- 
limpong, sedangkan orang orang jang 
lain laiunja 10 bari lagi akan datang 
ditempat terseboet djoega, 

Tindakan oentoek menaiki goenoeng 
ini adalah tindakan jang kelima: kali 
oja, tetapi mereka itoe masih beloem 
bisa mentjapainja poela. . 

Soedah agak lama, hingga kini 
orang masih boloem menerima berita Sa, 
dari orang orang jang hendak menaiki 
goenoeng tersebset, hal mana jang 
wmenimbselkan kesvesaban hati orang. 

Expeditie ini tidak mempeenjai per 
hoeboengan dengan radio djoega. 

— — 

Djerman 
Perhoeboengan dip omatik Djerman 

Tiongkok. 

Berlin—Reuter : 
S.k ,Dmly Telsgraip“ mengabar 

kan, bahwa kalangan2 politik di Bar- 
lin telah jakin akan tidak kembalinja 
Trautmann kedjabatannja di Tiongko: 
Lagi poela ia ta' kav diganti. 

Urang mendoega, bahwa perhoeboe 
ngan diplomatik antara -dooa-negar: 
ta' kan dilepaskan. Tetapi Djerman 
akan menoendjoekkan sy npathienja 
terbadap Djepang dengan menempat 
kan di Tiovgkok seorang zaakgelas- 
tixde dengan tidak memakai djabatan 
gezant, 

Minjak di Mexico 

  

Djerman moelai dengan 2 
toekar-menoekar, 

Reuter mewartakan dari Berlija 
bahwa disana telah ditetapkan, bahwa 
Djerman hendak mengambil poetuesan 
oentoek membeli minjak dari Mex co, 

Tindakan jang sedemikian itoe ha h 
roes dilakoekan setjara perdjandjian 
barter jang berdjoemlah 8 miljoen 
mark, dimana M-x'co akan mengirim 
kan keerang lebih 2 miljoen tempat 
tempat minjak jang berisi minjak 
kepada Djerman dan sebagai penggan 
tinja minjak itoe, Djerman haroes 
mengirimkan beberapa mesin mesin 
Djerman kepada Mex'co jang akan di 
pergoenakan oentoek memboeat kertas “3 
kertas dan soetera soetera bikinan 
dengan djoemlsh jang sama dengan 
djoewlah jang terseboet diatas itoe, 

Perdjandjian tentang hal ini ta' lama 
lagi hendak ditanda tangani.   asia Gp mma K3 ey 
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Volksonderwijzers 

    

' Abon ne menoelis 

  

   
Ja : : 
a Aa Selatan ada lebih soelit kea 

daannja dari Reg. ataupoen An 
Boektinja dimsna tempat Reg. 2 Gs 
ada - menerima duurtetoeslag di - 
menteschool gadjihnja dinaikkan sie 
Stelling gadji kacem VO jg mana ala 

| tabelnja jg ada dikantor ani an 
- Sebagaimana dimana daerah." Nas 
“kerapkali termasoek dalaw P”: . 3 
telat menerimanja. Kepindahan 2 t 
pat memindjam voorscLot, an £ 
ada oecang akan ongkos, terpaksa ME 
djoeal barang. , 

Pada masanja duurtetoeslag m 
tjoel ada sedikit pengharapan kao 
VO berbarap akan mendapat anoegerab 

» tetapi apa achirnja ditoenggoe bl. dar 
, berganti ta'ada chabar beritanja se 

dang golongan lain soedah senjoem 
sambil mengoenjah gemoek manisnja 
Guurtetoeslag demikian poela colega 
jg bernaoeng dibawah pandji pandji 
Reg. Deugan alasan chabar2 itoe men 
Gjalankan jebtiar sekedar tjontoh per 
tjobaan digambark-n dan apa boeahnja, 
Segolongan goeroe desa dari satoe mar 
ga memohonkan kepada wargaraad 
soepaja goeroe2 desa tsb. mendapat 
duutetoeslag sebagainana pegawai 

“Govwvy. jg lain berhoeboeng dengan ke 
naikkan harga keperloean hidoep pada 
masa ini. Mendapat djawaban bahwa 
margaraad ta” dapat memberi kapoe- 
toesan dari sebab itoe lebih baik mem. 
boeat rekest permohonan duur etoeslag 
kehadapan padoeka T. Besar Resident 
di Palembang. Rekest dibalas dan pose 
toesannja diserahkan pada margacaad 
tetapi margaraad berkeberatan dengan 

   
   

       

       
    

      
      

   

       
      

        
        
        

        
     
     
     
      
      
     

   

         

    

   

  

       
     
         
      

   

      
      
     
     
      

       
      
     
    
     
     
     
     

toep2 tambahan itoe Pen. ada djoega 
oedah bertjakap2 tentang soal duurte 

“toeslag kaoem VO didaerah T, Pasirah 
“mendapat djawaban VO tidak ada hak 
“menerima toeslag kemahalan harga ba 

ing2, sebab boekan sebagai pegawai 
ouvernemenf,hanja sebagai msandgel 

der beambte.jg gojang demikianlah ti 
. pis pemandangan diantara seseorapg 
Pasirah terhadap engkoeengk»e goeroe 
kaoem VO. Djadi seolah tidak ada goe 
nanja pekerdjaan goeroe2 jg memberi 
peladjaraa disekolah desa dalam marga 

ja, Boeat anggapan sebagian dari Pa 
'sirah sebagai kepala marga kita tidak 

eran sedangkan Ambtenaar BB Boe- 
mipoetera oleh ostoesan Pasirahban di 
Voiksraad akan disoeroeh overcomleet 
'soepaja . . . apalagi goeroe desa soepa 
ja... , marga tidak banjak oeroesan. 
Dengan toelisan ini akan mendjadi 
yemandan dari pemerintah soepsja ke 
foedoekan goeroe desa mendapat sen 

—di jg tegoeh jg mengertinja bagi ke 
| pentingan lebih dari 60 pCt. tidak ter 
“Sia-sia, 

  

   

        
      
      

   

   
        
      
  

       
      

      

     

    

   
   

  

   

      

   

  

   

    

   

Sen : 3 

Dr. Soetomo Stichting. 

“ Di Tjikampek telah diadakan per 
'temoean goena mendirikan Subcomite 
“deri ,Dr, Soetomo Stichting“ bertem 
“pat dircemahnja sdr Soejatman, per 
temoean dihadliri oleh 15 orang, doea 
'diantaranja Jari fihak kaoem iboe. 
— Pertemosan diboeka oleh sdr Soe 

| jatman djam 8.45 malam, dan dite 
s. an maksoed dari itoe pertemoe 

lah oentoek membentoeck pendi 
bcomite dari , Dr Soetomo Stich 
ang Hoofdcomitenja di Soera 

ja. Maka oentoek memberi ketera 
“'ngan sekedarnja tentang riwajat Dr 

Soetomo almarhoom, dipersilahkan sdr 
Satiomibardjo. 
ET 

- Sebeloem pembitjara melandjoetkan 
apa jang akan dibitjarakan, lebih da 
hoeloe pembitjara minta kepada had 
lirin, soepaja berdiri satoe menit goe 
na memperingati Dr Soetomo alm, 

Oleh pembitjara diterangkan riwa 
jat Dr Soetomo alm. sekedar jang ia 
ketahoei dan batja dalam ssk. Dan 

y oleh badlirin dengan soeara boelat 
— moefakat di Tjikampek didirikan sub 

comite Dr, Soetomo Stichting. 

              

   
   

            

Soesoenan pengoeroes subcomite Dr 
. Soetomo Stichting terdiri dari : Ketoea 
sdr Soejatman wakil ketoea sdr Hasan 

“ Kertadiredja, penoelis I sdr Satiomi 
hardjo. Pencelis Il sdr Doersih, Ben 
dahari sdr Atmawiria, Pembantoe edr2 
S. Djojomarmarto, Apandi, Endjeh, 
Sawal, Adisoemarwono, Njonja Soe- 
jatman. 

Sesoedahnja diadakan soal djawab 
ang pekerdjaan cumite, maka per 

an ditoeteep djam 10.45 malam 

masoek daerah Pasirah semoea 

alasan tidak ada oeang oentoek penoe|: 

A ,Djam Sijs | 
Djam Sij ialsh nama kerivgkssan | 

dari Djawyjjah sijahah (Bxcursie club) 
nama satoe perbimpoewan di Bogor 
jang didirikan oleh sekoempoelan pe 
mosda2 moerid madrasah Sjamailoel 
Islamijjah Gg Wetselaarweg, 3 

' Bermoela maksoed perhimpoenau 
terseboet ialeh sebagai berikoet , 

a Menambah pengetahoean dan me 
loeaskan pemandangan 

b Menoedjoe ke kesehatan badan 
dan sport 5 

c Merapatkan tali persaudaraan di 
antara anggauta2oja 

d Mengadakan pereconomian 
Maksoed2 terseboet akan ditjapai 

dengan : 
a Mengadakan sijahah Excursie ke 

tempsi2 jang bergoena dan pen 
ting dikepoelsauan Indonesia jang 
tjantik molek ini, dengan berken 
daraan sewa, fiets, atau dengan 
berdjalan kaki, Onkostnja diam 
bil dari pendapatan ioserau con 
tributie. 

b Mengadakan balai pembatjaan 
dan melangganan soerat2 kabar 

c Mengadakan taboengan jang akan 
didjadikan pokok modal grond 
kepitaal. 

Sekianlah ringkasan dari toedjoean2 
Djam Sij itoe, dan pengoeroesnja pa 
da waktoe sekarang ada tersoesoen 
dari toean2: 

1 R. Ishak ketoea 
2 Moeh Tabrani penoelis 
3 Moeh Soehadi bendahari 
4 Moeh Zakarij», R Moehojar, RMoecb 

sin, Moeh Sarmin sebegai perban 
toe. 

ea am. 

Oetoesen Aisjich MD 
Di Soekaradja 

Bahagian Aisjiah dari pada Moba- 
madijah Seekaradja dalam rapat ang 
gautanja jg terlangsoeng, akan mengoe 
toes nona Moerdijah oentoek mengoen 
djoengi Congres di Malang jad. 

LD 

ANO 

“—.Afd: Banoe 
Di Soekaradia meskipoen telah ter 

diri Hizboet Wathan, telah lahir poela 
perk. kepandoean baroe, jalah Bjarisan) 
N(ahdiathoel) Ofelamz) dengan ratoe- 
sau anggautanji, jg mana sebagai os- 
koeran atas keinsjafan orang crang 
toca dan pemoeda pemoedanja. Dengan 
adanja ANO maka di Soekaradja ter 
dapat doea badan kepandoean jg ke 
doearja Berdasar Islam, kiranja akan 
dapat bersatoe menetapi ,azas pan 
doe“ kekerdja bersama goena nnesa 
dan bangsa beragam menoedjoe per 
baikan hidoep dalam masjarakat. 

Banoe soedah berpemimpin t. Oha- 
limi bekas p. Siap Bandjarnegara dan 
t. Dullah bekas p KBI Djakarta. 

man CR ma 

Seorang korporaal verpleger le klas 
se ditikam peroetnja . 

Olehseorang Atjehjg 
dihinggapi demam. 

Seorang bangsa Atjeh jg sedang da 
lam rawatan diroemah sakit militair 
di Kota Radja, sebab dihinggapi pe 
ajakit demam, sekonjong2 mendjadi 
kalap dan tikam seorang korporaal 

“Iverpleger Je klasse bangsa Djawa se 
hingga beroleh loeka berat, 

Osntoeng ta'mengoeatirkan bagi dji 
wanja kini nampak keringanannja. 
(Anets) 

aah an 

Dihediahi bintang emas besar 
Terhadapkesetiaannja 
dan djasanja. 

Sebagai boekti stas tanda penghar 
gaan daripada djasa2nja terhadap Ne- 
geri, maka t. RAA. Kartoeadiredjo, 
boepsti Loemadjang (Djawa Timoer) 
telah dihadiahi bintang emas besar 
oentoek kesetiaannja dan djasa2njaitoe 

Ba patkan 

Gempa boemi 
Dilereng pegoenoengan| 
Semeroe sebelah Selatan 

Anip-Areta mewartakan dari Ma- 
lang, bahwa djalanan jg kebstoelan le 
taknja dilereng pegoenoengan Seme- 
roe sebelah Selatan kemsrin doeloe s0 
re ssedah boleh dilaloei oleh kendara 

14 dan 24, diamoek oleh 
gempa boemi, maka terpaksalah orang 
menoetoep djalanan tsb. bceat lama 
nja tiga bari oentoek perdjalanan Ia 
loe lintas. 

Juga 

Conrultatiebureau Hidji 
»Pera“ mengabarkan dari Djokja 

berhoeboeng dengan maksoednja Co- 
mite Perbaikan Perdjalanan Hadji In 
donesia jg dioesahakan oleh Moeham 
madijah, sekarang soedah diperintah 
kan kepada sekalian groep atau tjab, 
M.D., soepaja dimasing tempataja dia 
dakan Oonsultatieburesu oentoek kepor 
loean hadji. 
 Perloe diterangkan bahwa N.V. 
Scheepvsart & Handel My, Indonesia 
jang didirikan oleh MD. akan moela' 
mengangkoet djema'ah hadji pada Mek 
ka seizoen th depan.   selamat (S. Tioj. T ppi 
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an lagi, tetapi kemarin pagi, oleh kaj 
Irena djalanan jg letaknja antara kilo 
1 meterpaal 

  

  
  

  
terbakar. 

per flesch isi 200 pil. 

    

TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 
segala penjakit kentjing pada orang lelaki 
dan prampoear, jaitoe:” Penjakit kentjing 
jang baroe atau jang sosdah bertahoen- 
tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 

dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti 

HARGANJA: 

Me ee aa 
BG Rela 

Ini obat2 bisa dapat beli di toko-toko 
Japan jang mendjoeal obat. 

tih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 
mewa oentoek penjakit 
kentjing jang dari  panjakit 
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 
perti berapi, sakit pada 

1 De 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 
ngan PERTJOEMAH. 

  

  
digelemboengan 

prampoean 

bidji kemaloean, 

2 Tao 
3 

AGENT BESAR: 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204. 
BATAVIA Telf. 293 Bt. 

  

AOBA 
(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 
TIH (BEROEBAN), MERAH 

DAN KOENING. 

TEROETAMANJA INI AOBA 

I. Obatnja hanja sematjein 
dari poeder, hantjoerken sadja 
pakei air. 

2. Ramboetnja jang hendak, 
disemir zonder ditjoetji doeloe   

3. Pakeinja gampang, ramboet- 
nja bisa djadi hitam seperti war- 
na aseli. x 2 

4. Ini AOBA sanget mengoen- 
toengkan dipakeinja,. kerna bisa 
dikira-kira menoervet keperloean 
dan tida bisa hilang kekoeatannja 

  
Harga per flesch .....f 0.50 

  
Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No, 24.   
  

  

  

  

Extra pendjoagaan politie. 

Baroe2 ini 'oleh Inspecteur politie 
di sini telah diberitahoekas pada pen 
doedoek, soeatos peratoeran sebagai 
berikoet. 

Djika sesosatoe fimilie hendak be 
pergian djaoeh, maka fihak politie 
soepaja diberi tahoe ssbeloem berang 
kat, dan soepaja meninggalkan adres 
jang terang. » 

Pendjaga roemah soepaja selama di 
tinggalkan, ada disitoe, dan selama 
roemah itoe ditinggalkan, fihak politis 
akan memberi extra pendjagaan (con 
trole) jang akan dilakoekan setiap 
waktoe oleh agent2 politis. 

—0— 

“Dilarang meagadjar 

Dari soember jg boleh dipertjaj:, di 
dapati tiga orang goerue Taman Siswa 
Gi Djawa Barat jg akan dilarang oen 
toek memberi pengadjaran, 

— — 

G.J Nieuwenhu'zen balik lagi ! 

Menoeroet passagierslijst , Huygens” 
Toean G.J. Nieuwenhu'zen bekas In 
specteur Djawa Barat akan balik lagi 
ke Indonesia. 
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Gouvernement Borneo 

Menoeroet berita Aneta dari Ban 
djarmasir, kemarin djam 9 pagi di 
roemah t Goebsrnoer telah dilakoe 
kan oepaftjara pendirian opisil dari pa 
da Goeberremen Borneo, dihadiri o- 
leh banjak amtenar amtenar BB Ero 
pah dan Boemipoetera, demikian poe 
la dari Hoeloe Soengai. 

Setelah dibatjakan beslitnja, maka 
diikoetilah dengan pidato t Goebar- 
noer, jg didjawab oleh t. residen. 

Oepatjara ditoetoep dengan lagoe 
Wiihelmus. 

— Ho — 

Hizboel wathan di Soekaredja 
Moelai membentang 
kan sajapnja, 

Setelah lama ta' terdengar gerak ge 
rikaja HW di Soekaradja, maka kini 
atas kegiatan kerdja tt: Ohaironi Af- 
fandi dan Marwoto cs HW, moelai   terdengar lagi. 

  

Dalam seminggoe sekali tidak dia- 
dakan cursue2 tentang kepandoean 
dan pemimpin, djoega peladjaran oe- 
moem boeat regoe regoenja. 

Optocht jg akan diadakan berhoe 
boeng dengan perajaan Moerid moerid 
MD, maka menoeroet pendengaran 
beberapa tjb,HW antaranja dari Poer 
wokerto. Poerkolinggo, Banjoemas dan 
Poerwokerto tergaboeng mendjadi sa 
toe oentoek meramaikannja.— 

Kita ceroekan moedah moedahan H 
W Soekaradja djangan sampai dihing 
gapi penjakit bosan lagi. 

: —0— 
Pabrik goela Kalibagor 

Pabriek goela Kalibagor jg terletak 
ditengah2 kota Poerbolinggo, Poerwo 
kerto dan Banjoemas jg telah sekian 
lama ditoetoep, kini moelai giling 
lagi, jg mana berarti terboeka lapa 
ngan hidoep ke'jil dan menambah ra 
mainja. 

Wakil MD. Ssekaradja ke congres 
jang ke 27 

Ten obi 
“Dalam rapat anggautanja Moeham 

wadijah Soekaradja jg baroe baroe ini 
terlavgsoenp. telah diambil kepoetoe 

Isan boelat bahwa t. H. Tahir sebagai 
“wakil MD, Soekaradja oentoek “me 
rgoendjoengi Congres MD ke 27 jang 
akan diadakan di Malang. 

Dalam pada itoe dipermoesjawarah 
kan poela oentoek mendatangkan 560 
rang moebaligh, halmana akan direm 
boek lebih landjoet nanti pada tg. 18 
19 Juni '38, 

Moedah2an akan mendapat hasil 
jg ditjita tjitakannja, oentoek menjiar 
kan sjiar Islam itoe, 

Doenia pergerakan 

Di Soekaradja 

' Meskipoen Soekaradja seboeah kota 
ketjil, tetapi disana sini terbentoek 
berdjenis djenis perkoempoelan antura 
lain lain Moebammadijih dan bagian 
bagiannja oleh t. Reksoji.edo gep. be- 
beerder pandbuis, Theosofie dll. lagi. 
Moedah2a0 tertjapailah- hadjat me 

reka itoe,   
  

  

2 al 

PENOETOEPAN POST 

Post oedara ke Europa 
Selasa 5 Juli dengan Koilm ke Pa 

lembang, Djarmibi dan Singapoera. 
Pengambilan eoerat2 jg penghabisan 

oentoek aang. stukken dan soerat soe 
rat biasa (kantoorbus) pada 7,30 pagi, 

Post oedara ke Nederland. 
Selasa 5 Juli akan ditoetoep post 

oedara ke Palembang, Soematera Ti- 
moer dan Barat, Tapanoeli, Atjeb, 
Penang, Singapoera, Siam, Indo Tiong- 

Philipina.Guam, poelau poelau Hawsii, 
Amerika Tengah, CO:nada, poelau2 
Antillen ketjil, India, Afghanistan, 
Iran, Irag, Syria, Turki, Balkan, Mesir, 
Afrika, Eropsh dan Amerika dengan 
kapal terbang , Torenvalk“. 

Pengambilan soerat2 jg penghabi 
san oentoek aang. stukken pada djam 
8,30 pagi dan oentosk soerat2 biasa 
(kantoorbus) djam 8,45 pagi. 

Post oedira ke Balikpapan 

Selasa 5 Juli akan ditoatoep post 
oedara ke Bandjarmasin, dan Balikpa 
pan dengan kapal terbang Knilm. 

Pengambilan soerat soerat jg peng 
habisan oentoek aang. stukke» dan 
soerat soerat biasa (kantoorbus) pada 
djam 2,— siang. 
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Moehammiadijih Soekaradja 
Perajaan moerid2 

Berhosboeng dengan penocetoepan 
th: pengadjaran, maka Sekolah Moe 
hammadijah skan mengadakan peraja 
an den moerid moerid pada h:ri Sab 
toe tg, 16 Juli 19838. 

Jg akan badlir akan diminta bantoe 
an dari pendapatan akan dibagi bagi 
kan kepada Asib, ANO afi Banoe, H 
W dan Sekolah Moebammadijah. 

Soesoenan Comite : R, Soekirno pe 
moeka, R. Soeleman pen. SN Marwo 
to bendahara, tt: Reksosoemorro,t Rek 

soatmodjo, t Harjoseemarsono, t Ta- 
noewihardja,t Tirtawiredja, t Soekirlan 
t H Sidik H Asngad H Tohir, t Sja 

moea pembantoe, 
Directeur permainan t Noerdji - 

la Sekolah MD dibantoe oleb' 
goeroe2.   
  

kok, Hongkong. Tiongkok, Djepang, 

hoedi, t Soepiran, R Soegibardja ee” 

Ka
l 

Wat 
1
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