
  

   

    

    

    
    
   
    

    
   
     

  

   
     
     

    

   
Tiongkok itoe boekan 

            

    dak 

lakang | djalan djalan dan dibakar, 

mbak Polisi menangkap beberapa orang 

Dalam garis-garis besar soesoenan 

jepang, Djerman dan Itali disatoe 
'pibak dan Tiongkok—Roes—Inggeris 
Telan peta Pane Boat ah 

h ksrena Inggeris itoe selaloe 
kantjil, maka jang tampak 
nggeris, akan tetapi... 

2 at oleh. karena: Djerman, 
Roes, Inggeris, Perantjis d.l.I. 

geri Karst itoe tidak maoe roegi 
   
   

     
   

    
     

    

    

jakan 2g selaloe maoe oentoeng, 
(maka taktik jang dipakai olebnja : 
  biar Djepang berkelahi dengan Tiong- kok doeloe, perkara kita EK nanti 

a saat ini beloerm 
g an an soe 

ada Tiongkok dengan inaksood. 
ja perang Tiongkok— Djepang lekas lekas n Semoea me- 

  

    
     

  

   

  

      
      

    

   

  

   

  

   
    

      

—. ja (Dje 
l Sma pajah, agar 

tjil dan at, k 

—. Djadi..., negeri2 Barat itoe dari 
Koes sampai na pada hakekat 

nja akan memantjing ikan dalam air 
| jang keroeh. Ma'loem, perbceatan ka — rena Allah tidak ada dalam doenia 

  

     

   
   

      

   
   

      

   

  

   

  

  

. politik, semoea minta oepab | 

— Menilik kesemoeanja itoe, dengan 
tidak memihak kemana-mana, kita se 
salkan terdjadinja perang-saudara an | 

Tiongkok dan Djepang itoo. Sege 
Doevia Timoer dan Bangsa Asia 

i ewa ikoet roegi, -3 

    

  

    

   

2 Idoea orang ini pada tahoen 1933 per 

il Tahanan Dimitroff tidak benar 

| -Kabar belakangan mengatakan, bah 

Dar dari fihak jg dipertjaja 
sltidak ditahan. Dan kabar angin itoe 

nock jang loempoeh dan) 

an akan tetapi seorang | 
ino Ha ae Tea tin 5 Jali jl. kini masih berdjalan te 

      

   

    

    

  

   

      

   

    

   

    

    
    
     

  

      

  

      

loekkan jpolisi poen soedah menangkap bebe 
jalan|rapa orang pada hari Selasa malam 

dengan dibantoe oleh vrijwilligers tadi. 

& batoe pada beberapa tempat. Tetapi 

elftal“ jang sedang bertanding toe: | djaoeh 

eloerkan tangan | 

da|kan tempo-3 atau 4 hari. 

| penerbangan 

(Gerakan anti Djepang di 
Lan Malaya : 

: “Beberapa berita Nederland 

2 Dimitroff dihoekoem 

'matik mengatakan dari Moskou, bah 
wa Dimitroff telah dihoekoem. Lain 
dari pada itoe dikabarkan poela bah 
wa orang orang komoenis bangsa Bul 
'garia. Taneif dan Po poff, telah di 
hoekoem tembak pada hari Minggoe 

lil. didalam pendjara Lubianka. Ke 

nah didengar keterangangja di Leip 
Jzig dengan Dimitroff. 

Wa sepandjang berita dari Moskou 
Dimitroff 

      

  

tidak berdasar sama sekali, 

   Gerakan anti Djepang masih teroes 

Penang—Reuter: Mean 
'Demonstrasi2 anti Djepang sebagai 

roes. Jaitoe toko2 Tionghoa telah di 

serbos oleh serambongan orang dengan. 
menjeret2 segala barang2 boeatan Dje 
pang jg laloe ditimboen timboen di 

   
    

  

| Karena takoet kalau2 laloe akan 
mendjalar lebih djaoeh, maka orang2 
vrijwilligers diperbanjak, sedang fihak 

Fihak polisi telah dilempari dengan 

|keriboetan itoe tidak mendjalar lebih 

“Pada hari Rebo ini tidak didapat 
'keriboetan lagi. Tetapi toko2 masih 
'beloem diboeka. 

Perdjandjian angkatan laoet 1936 
dihidoepkan kembali 

Londen—Reuter : 
Zanakgelastigde Sovjet Roesia di Lon 

den, Kagan, bersama Cadogan, On- 
dersecretaris Oeroesan Loear Negeri 
Inggeris baroe baroe ini telah menanda 
tangani dokoemen dalam gedoeng per 
Wwakilan loear negeri. Dalam menanda 
tangani itoe dihidoepkan kembali per 
djandjian angkatan laoet 1936. Dengan 
ini maka meximum tonnage (oekoeran 
jg paling besar oentoek memboeat ka 
pal) oentoek slagschepen mendjadi 
45,000 ton, sedang maximum kaliber 
sendjata api ialah 16 inch. 

Moesjawarah Internasional 
tentang goela 

Londen—Aneta : 
Orang mendoega, bahwa moesjawa 

rah oleh sidang goela internasional ten 
tang guotajaar jg kedoea, akan mema 

: Taksiran 
tentang pasar merdeka oentoek tahoen | 
1937 dan. '38 akan diperiksa kemba 

li, Kabarpja akan diharap djoega ada 
'nja pemberian guota dengan kemaoe 
naa ran 

Penerbangan ,Trans Atlantic" di 

boeka tahoen 1940, 

“New York — Havas: Ta 
Kalangan2 penerbangan Amerika 

menetapkan, bahwa paling lama nan 
ti dalam tahoen 1940 akan diboeka 
penerbangan ,Trans Atlantic“. De- 
ngan ini maka New York, Paris, Lon 
den dan lain-lain iboe kota di Hropah 
akan dapat dihoeboengkan oleh dienst |   

  

   
dan 29 djara, 

  

London Reuter : Kalangan2 diplo |: 

Dje | diadakan taptoe. Dan 3 

   

  

Kruiser Djepang didatangkan 
di kepoe'auan Paracel 

Paris — Havas: 
Pers dengan segala minatnja mengi 

koeti berita tentang datangnja kruiser 
'Djepang dikepoelauan Paracel. 

Prinses Juliana dolam pesta doeta 
Nasional 

Dari Soestdijk dikabarkan oleh Ane 
ta, bahwa Prinses Juliana pada hari 
'Rebo menghadiri pesta jg diadakan 
oleh doeta kristen nasional dalam be 
loekar2 di Soestdijk. 1 

Poen badir dalam pertemoeau diba 
wah kolong langit dengan diantarkan 
oleh Ds. oentoek Indonesia jaitoe Ds. 
Beers. 

Prins Bernhard di Groningen 
Dari Groningen dikabarkan oleh 

Aneta, bahwa Prins Bernhard ada di 
Groningen, jang disamboet oleh kom 
m issaris radja : pandoe2 disediakan se 
bagai pendjagaan kehormatan. 

“Disitoe Pring Bernhard telah meme 
riksai koeda2. Kemoedian bestuur pro 
vinsi dan gemeente menoenggoe Prins 
Bernhard diroemah kommissaris radja 

Katanja pada malam Kemisnja laloe 
    

      

ini Prins Bernhard akan mengoendjoe 
ngi peroesahaaa tani dalam provinsi 
tsb. ' 

Radja poeteri Wilhelmina berada 
di Kanton Wallis. 

Dari Kanton Wallis dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa radja poeteri Wilhelmina 
kini sampai disitoe dan bermalam di 
hotel ,Post et Couronne“, Barangkali 
akan oentoek beberapa hari lamanja 
disitoe, 

Moebil Pring Beruhard terbakar ka 
rena kortsluiting 

Dari Bie dikabarkan oleh Aneta, 
bahwa moebil Prins Bernhard pada 
malam Rebo telah terbakar diantara 
Arnhem dan Ede. Jang ada didalam 
nja ialah tjoema seorang anggota dari 
astana radja. Adapoen sebab2bnja ialah 
karena kortaluiting. Tetapi motornja 
tidak mendapat keroesakan besar, ka 
rena pertolongan brandweer Fde jang 
tangkas sekali, 

Menegoehkan rasa kenaSionalan 
Aneta mengabarkan dari Zsist, bah 

wa nanti tgl, 12 Augustus menteri 
Dr. Colija akan memboeka tempat 
stichting ,Nationale Centrum“ diland 
goed ,Schoonoord” dengan dihadiri 
djoega oleh prins Bernhard, Maksoed 
semoea itoe ialah oentoek mentjipta 
kan badan federasi goena menegoehkan 
rasa kenasionalan, dengan mendirikan 
»Nationale steunpunten“ dengan me 
makai astana2 jg doeloe2. Sampai ki 
pi soedah didapati 4 boeah astana. 
Diantara astana ini jg akan diboeka 
pertama ialah di Hardenbroek tgl, 12 
Augustus djoega. Dan jg mendjabut 
pekerdjaan sebagai ketosa kehormatan 
ialah Beelaerts. 

KA 
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Tentang kedatangan Prins 
Soerjodilogo. 

Mendjelaskan berita kita jang ter- 
moeat kemaren, maka Aneta dapat 
kabarkan, bahwa Pakoe Alaman tiba 
di Betawi, Pangeran A.A. Praboe 
Soerjodilogo di iringkan oleh iboenja 
A.R. A.A. Pakoe Alam, tiga orang 
adiknja beliau R.A Koespinah, R. A. 
Koesdarinah dan R. A. Koesbinah dan 
Regent Patih Pangeran Soerjoatmodjo, 

  
Directie S.S. menjediakan directie- 

wagen oentoek beliau dan pengiring 
nja sedang inspecteur van vervoer 
Ir, R. A, D. Loven moelai Poerwokerto 
toeroet naik kereta api tersebost. 

Pagi ini beliau diterima audientie 
oleh Toean Besar, Audientie ini ber 
hoeboeng dengan angkatan beliau men 
djadi Kepala dari Pakoe Alaman. Nan 
ti malam akan diterima oleh Toean 
Besar di Istana Koningsplein dengan 
diadakan santapan, dimana iboe beliau 
dengan adikuja jg tertoea toeroet djoe 

2 dalam santapan itoe. 

Tanggal 7 Juli 1938 akan menamoe 
ke vice-president Raad van Indie dan 
kepada para anggota dari College tsb, 

Tanggal 8 Juli 1938 menamoe ke 
pada directeur van Financien dan ke 
pada regent Boepati, 

Berhoeboeng dengan satoe dan iain 
maka koendjoengan kepada kepala 
tentara laoet dioeroengkan poen djoe 
ga koendjoengan kepada voorzitter 
Dewan Rakjat,. Terostama sekarang 
Dewan Rakjat sedang moelai dengan 
persidangan2nja, Maksoednja Prins 
Soerjodilogo djoega akan mengoendjos 
ngi directeur van Economische Zaken. 
Hari dan tanggal beloem bisa diten 
toekan, Tetamoe agoeng itoe menginap 
di Hotel des Indes dan tinggal di Be 
tawi sampai tg 9 Juli dan seteroesnja 
akan meneroeskan perdjalanannja ke 
Bandoeng. Tg. 10 Juli mendjadi tamoe 
nja Leger-Commandanit. 

Dari Bandoeng rombongan tetamoe 
agoeng itoe teroes ke Garoet dan dari 
sini teroes kembali ke Djokjakarta. 
(Aneta). 

3 rona @ ma 

Prins Damrong dari Siam 

Seorang achli barang 
koeno terkenal. 

Dari Bandoeng oleh Aneta dika- 
barkan bahwa dikota itoe tiba Prins 
Damrong dari Siam, Beliau datang pa 
da? achirachir minggoe jbi ini dan 
tinggal dikota itoe boeat sementara ha 
ri. Belian seorang anggota keloearga 
dari Prins Paribata jang sekarang ber 
ada di Bandoeng. 

Prins Damrong seorang #chli barang 
koeno jang terkenal dan seorang jang 
mendirikan musea dinegeri Siam, te 
lah melakoekan menggali oentoek me 
njelidiki barang koeno di poelau Dja 
wa teroetama ditoedjoekan kepada isi 
musea dari Geologischen Dienst, dima 
na beliau sementara waktoe berada 
dikantor terseboet, 

z - C : 5 Ke i 

Bentjana alam di Roeslan 

Sepandjang oedjar Havas dari War 
sehau, didistrict Wilna terbit dabsjat 
sehingga ada 5 orang tewas dan 50 ke 
boen dan roemah tani hantjoer.     jang lamanja antara 25     OI o

O
I
i
N
j
 

DA 
RK 

Saptoe          

Lampoejang seterang-terangnja, 
harga jang semoerah-moerahnja, 

35 PN     
Lampoe jang hemat. 
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Ringkas 
Bentjana alam di Djepang 
United Press mewartakan dari 

San Francisco bahwa lijnstoomer 
»President Cleveland” meradio- 
kan bahwa dikota Kobe (Djepang) 
tiga boeah reservoir air roboh, 
sehingga djalan raja dalam kota 
1toe terendam air 10 kaki. Kota 
bahagian toko toko dagang roe 
sak. Banjak korban poela dalam 
bentjana itoe, 

Soedah poela diketahoei, bahwa 
ada 40 orang Eropah dan 600 
Orang ansk anak sekolah mati 
tenggelam. Ketjoeali itoe, konon 
riboear orang Djepang tenggelam 
djoega. 

Soember air jang terbesar di 
Kebe moesna. 

Aroes air diikoeti dengan ke 
matian orang, bentjana alam dan 
hantjoer leboernja roemah2. Ri 
boean roemah roesak poekak ta' 

“ karoean. Segala perdjalanan laloe 
lintas terhenti semata mata. 

Penting 
Wei 

  

Penjerangan bom di Haifa 

Kata Reuter dari Jeruzalem, 
sedikitnja ada 5 orang Arab dan 

«2 orang Jahoedi mati, serta 20 
orang mendapat loeka loeka ke 
tika ada dilakoekan penjerangan 
bom di Politie post bahagian loe 
ar dikota Haifa, 
Perladakan bom itoe diikoeti 

djoega oleh tembakan tembakan 
senapan kepada orang ramai da 
ri pihak jang tidak dikenal. 
Segera dima'loemkan hoekoem 

@abaja (avordklok | diseloerceh 
alfa, moelai djam 7 sore. 
Berita jg datang terachir me 

ngatakan, bahwa ada 20 orang 
Jang mati disebabkan penjera 
ngan dengan bom itoe, 
4 Orang Arab dihoekoem mati 

Jeruzalem — Reuter: 
Empat orang Arab telah dihoe 

koem mati karena mereka ditoe 
doeh telah mentjoba akan mem 
bakar djentera penggilingan dekat 
Lyda. Seloeroeh kota ketjoeali 
didaerah Jahoedi, telah didjaga 
dengan keras, dengan diboenji 
kan lontjeng malam selama 48 
djam. Tetapi ada djoega djaraknja 
jaitoe 2 djam jang boleh dipakai 
Orang oentoek membeli makanan 
jaitoe pada siang hari, 

Korban pelemparan bom 
kesepoer 

Jeruzalem—Reuter : 
Seorang poeteri Jahoedi telah 

mati, 2 orang Jahoedi lagi loeka 
parah, sedang banjak lagi jg men 

“ dapat loeka ringan, jg disebab 
kan karena pelemparan bom ke 
reta api jg melaloei seberangan 
djaian sepoer raja Telaviv. Bela 
kangan terboekti bahwa 2 orang 
Jahoedi lagi jg mendapat loeka 
enteng oleh pelemparan bom di 
Nazareth,   Keroegian sangat besar, 

£     La 
  

  

     



    

   

    

    

          

   

  

Perkara Pegswai Negeri 

Keterangan Pemerintah 

Dibawah ini kita moeat beberapa 
keterangan, jg dikoetip oleh Balai 
Poestaka dari dalam Soerat Djawa 
ban Pemerintah tentang bal rantja 
ngan belandja Negeri tahoen 1939, jg 
soedah dimadjoekan kepada Volkseraad 
ja'ni jang berhoeboeng dengan p er- 
“kara pegawai negeri, 

Seperti pembatja masih ingat, ketika 
rantjangan BBL 1938 dibitjarakan da 
lam Velksraad, maka oleh anggota 
dewan itoe ada dimwadjoekan 113 per 
mintaan. Permintaan itoe dimadjoekan 
oleh seorang anggota atau oleh bebe 
rapa orang anggota bersama-sama. 
Menoeroet Soerat Djawaban terseboet. 
tidak lama lagi maka segala pertanjaan 
itoe akan didjawab oleh Pemerintab. 
Hal itoe soedah boleh diharapkan, 

Dari dahoeioe Pemerintah terang ber 
2. Sjita tjita hendak mevgatoer gadji pe 

gawai negeri, soepaja gadjivja masing 
masing berbandingan dengan sebaik2 
pja, karena itoe tidak benar, kalau ada 
atoeran itoe hendak dihapoeskau lagi, 
oentoek menolong sesoeatoe golongan, 
sebab gadji golongan itoe tidak ber 
tambah atau sedikit sadja bertambah 
Sebaliknja-pada pendapat Pemerintah 
saleh djoega, kaluu sesoeatoe pangkat 
soedah dipertimbangkan lagi, laloe ter 
boekti pangkat itce patoet diberi gadji 
lebih -banjak, tetapi tidak djoega diberi 
karena peroebehan gedji mendatang 
kan ongkos tidak seperti jg disangka | 
kan pada moelanja. : 

Bsberapi anggota telah menjing- 
goeng perkara pangkat, jg mesti dipe 
gang oleh orang jg mempoenjai sesae 
atoe diploma, kata mereka itoe adil, 
kalau oentoek pangkat diberi djoega 
diepensatie kepada orang jg tjak-p, 

Oentoek mendjawab oetjapan itoe, 
oleh Pemerintah ditoendjoekkan atoe 
ran jg soedah ada tentang dispensatie 
perkara pengangkatan, seperti jg soe 
dah terwoeat dalam pasal 4 ajat (5) 
BBL 1938. Atoeran itoe soedah tentoe 
berlakoe djoega osntoek bestuurs-assis 
tent jg tidak mempoeenjai diploma. 

Sekarang ini pada semoea Depar 
tement dan pendjabatan Negeri sedang 
dipertimbangkan oentoek mengnebah 
scbaal oepah mandelooner dan werk 
mau, Soedah boleh diharap, atoeran 
gadjinja jang baroe tidak lama Iagi 
akan ditetapkan, serta akan dipertim 
bangkan poela golongan maandlooner 
jang mana jang sekiranja dapat di 

. pindahkan kedalam BBL. 
Selama perkara itoe masih diper 

timbangkan, maka keterangan hal 
itoe beloem dapat diberi. 

Djabatan jg diseboet dalam atoeran 
maandlooner, tidak semoeanja dapat 
dipindahkan , alasannja soedah dise 
boet doeloe dalam soerat djawaban 
tentang verslag pembitjaraan didalam 
afdeelirg tentang hal oesoel2 gadji, 

Tentang orang jg soedah pensioen 
“dan orang jg mendapat onderstand se 

bagsi pensioen. Pemerintah tetep ber 
pendapatan, mereka -itoe tidak boleh 
diberi standpiaatstoelage, : 

Ada anggota Volksraad jg berkata, 
“mereka itos tidak boleh diberi stand- 
plaatsioelage, karena mereka itoe boleh 
“sesoekanja pindah ketempat jg moerah. 
Alasan itoe sadja soedah tjoekoep. Oa 
tjapan jang demikian itoe disetoefjoei 
benar oleh Pemerintah. 

Oesoel oentoek mengoebah Straffen 
en Beroepordonnantie seedah hampir 
selesai diperbintjangkan. 

Pemerintah setoedjoe dengan pen- 
dapatan anggota2, jg mengatakan, tem 
pat ambtenaar itoe memadjoekan ke 
beratannja bendaklab sep jg lebih ting 
gi pangkatnja dari :6poja sendiri. 

Keberatan itoe hendaklah dimadjoe 
kan dengan perantaraan sepnja sendi 
ri, begitoelah selandjoetnja keatas, Ka 

“rena 1itoe tidak baik kalau diadakan 
socatoe badar, misalnja soeatoe com 

'“'missie oentoek mempertimbangkan ke 
beratan jang dimadjoekan kepadanja 

" tentang perlakoean jg tidak adil, 
Conduite jg soedah d madjoekan 

tidak pernah dirahsiakan kepada amb 
tenaar, jg tersangkoet, Karena itoe, 
kalau waktoe inpassing ada dimadjoe 
kan pertimbangan tentang ketjakapan 
seseorang ambtenaar maka soerat per 
timbangan itoe hendaklah diperlihat 
kan kepadanjs. 

Bedjak sidang jang laloe keadasn ke 
oeangan Negeri mendjadi boeroek, ka 
rena itoe oentoek sekarang tidak moeng 
kin mendjalankan atoeran oentoek 
memperbaiki atoeran pensioen, Perka 
ra itoe haroes ditoenda daboeloe, Mes 
kipoen begitos perkara itoe teroesdjoe 
ga diselidiki dalam pedjabatan Negeri 
jang wadjib, scepsja dikemoedian hari 
sosdah ada pemandangan, kalausoedah 

tiba waktoenja mengadakan peroeba- 

han, 

    

Pekerdjaan permoelaan oentoek me 
lougoebah Atoeran Pensioen oentoek 
goeroe sekolah jang mendapat subsidie, 
soedah hampir selesai, sebingga goeroe 
Boemipoetera jang bekerdja pada seko 
lah jang mendapat subsidie, terketjoeafi 
goeroe Volkechool, akan mempoenjai 
atoeran pensioen, seperti atoeran pen 
sioen pegawai negeri. 

Beberapa orang anggauta ada me 
ngoetjapkan pengharapan, soepaja 
pegawai Negeri bangsa Boemipoetera 
jg soedah mendjabat dienst 25 tahoen 
diizinkan pensioen, kalau soedah ber 
oemoer 50 tahoen. Sjarat oemoer 55 
taboen oentoek golongan pensioen 
jang ke2, ialah jg terbanjak mendjadi 
golongan ambienaar bangsa Boemi- 
poetera, tidak dapat dihapoeskan. 

Didalam pasal 6 ajat (3) Indiseh 
burgerlijk pensiosn-reglement ada atoe 
ran jang memberi kelapangan sedikit, 
Menseroet atoeran itoe pegawai ne 
geri terseboet dapat diberi pensioen, 
kalau soedah beroemoer 50 tahoen dan 
tenaganja terboekti banjak berkoerang, 
tetapi dia tidak depat diapkir. Pega 
wai itoe dapat diberi pensioen, sema 
ta-mpata atas pertimbangan dan atas 
andjoeran kepala pedjabatan tempat 
nja bekerdja, 

Politie haroes tjampoer tangan 
Pudliek merasa djemoe 

melihatkan gangoear, 
pendjoeal2 jang mon 
dar mandir, sepandjang 
djalan dimoeka toko2 
di Senen, 

Observer menoelia : 
Toean Redakteur ! 
Telah pernah diwartakan didalam 

soerat kabar Toean tentang ganggoean 
ganggoean jaug dijakoskan oleb pen 
djoea', jang bermondar mandir dimoe 
ka tokotoko di Pasar Senen. 

Lantaran toelisin toelisan itoe boeat 
sebentar, pendjoeal pendjoeal itoe tadi 
seperti memperbaikan kesalahan kesa- 
lahannja, tetapi apa jg sekarang bisa 
dilihat dengan terang terangan, jaitoe 
bahwa sementara orang orang jg men 
djoeai handdoek, sapcetangan dls. ada 
jg berlakoe koerang sopan menentang 
prikesoesialan, karepa berani mereka 
itoe Isin dari pada menawarkan ba- 
rang barang djoealannja itoe, poen 
mengerdjakan perboeatan koerang s0 
pannja dengan mendjawil orang orang 
memegang badan perempoeanjgsedang 
berdjalan disitoe, 

Apa perboeatan jg sematjam ini bo 
leh dilandjoetkan dengan merdeka, 
sebiogga karenanja banjak kacem pe 
rempoean mesti merasa maloe digang 
goe setjara itoe? 

Apa politie, entah Zeden-politie 
entah Gemeentelijke — pendek kata — 
jg berwadjib, tidak patoet mengada 
kan tindakan agar ganggoean2 jg koe 
rang senonoh itoe berhenti bceat se- 
ma lamanja. 

Kita tidak maoe meroegikan orang 
erang pendjoeal itoe dengan setjara 
mondar mandir, ma'lsem dizaman ecri- 
sis boleblah tisptiap orang mentjari 
sesocap nasi, tetapi tjaranja berdjoea 
lan sambil bermain dan mengganggoe 
publiek itoe, itoelah jg mesti dilarang, 

Atsu dilarang sama sekali ! 
Kasem peremposan bangsa kita bia 

sanja lemeh-lemboet, biar dikoerang 
adjari orang poen sering tidak me 
ngambil perdoeli. 

Inilah soeatoe penjakit onver- 
schillig dari bangsa kita jang ter 
lampau besar mema'loemi, 

Biarpoen Salah" jang melanggar 
kesopanan : besar ma'loemnja. 

Apa politie tidak perloe tjampoer 
tangan dalam hal ini, toean Redak 
teur ? 

Tontonan ,menggganggoe” itoe le 
bih njata bisa dil.hat dibenaran dja 
lanan Gang Wangeeng (Viersprong) 
trambalte, diwaktoe sore sampai ma 
lam. 

Terima kasih toean Redakteur. 
—.— (Gg 

Kapoksituatie diroendingkan 

Tindakan? jg diambi! 
Kemarin oleh directeur yan Econo 

mische Zaken telah diadakan peroen 
'dingan tentang keadaan kapok de- 
ngan dikoendjoengi oleb 20 orang wa 
kil dari bankiers, exporteurs, make 
laars, etablisementshuuders dan on- 
dernemers dari kapok, Sstelah diada 
kan toekir fikiran tentang soal tsb 
rapat mengambil kesim.poelan oen- 
toek mengadakan tindakan tindakan 
berhoeboeng dengan kemoendoeran da 
lam doenia pasar kapok, jalah akibat 
dari moendoernja moesim kspok. Wa 
laupoen rapat itoe mengetahoei be- 
toel betoel bahwa sebaiknja soepaja ba 
njak kapok dikeloearkan kenegeri a- 
sing, tetapi pada masa sekarang be 
loemlah waktoenja oentoek mengam 
bil tindakan sematjam i'oe, 

Berhoeboeng dengan ini rapat telah 
mengambil beberepa pendirian jang 
akan diadjoekan kepada Pemerintah : 

1, Harga oentoek kapok jang diki 
rimkan keloear negeri dengan moen 
doernja moesim teb tidak akan ditoe- 
roenkan, terketjoeali djika havja barga   minimum akan ditentoekan, sedang 

  

terserah kepada hatsilnja mendjoeal 
dan membeli. 

2. Para exporteurs diharoeskan oen 
toek mengirimkan kapok dari moesim 
lama sebeloem dimoelai dengan kiri 
man kapok dari moesim baroe, 

3. Oentoek membantoe harga dida 
lam negeri makaakan diadakan fonds 
jg akan membeli kapok dari pasar 
tjoekoep oentoek mempertahankan 
statistische pesitie agar tetap tidak 
berobah, Oeang oentoek fonds ini akan 
diambil dari naikan retributie dari 
kiriman kapok dari moesim baroe. 

Boentoetnja dari ini maka barga 
kapok dalam negeri akan toeroen, 
dari moesim baroe, dimana toeroen 
nja harga itos sama dengan djoem 
lah retributie. 

4. Kapok jang dibeli oleb fonda tsb 
akan dibagi 'Idiantaranja fabrikanteu 
menceroet banjaknja mereka membeli. 
djika mereka ini membelinja kapok jg 
beloem dikoepas dari producentenanak 
Pr boemi dibajar dengan harga bersa 
maan dengan harga dalam negeri tsb 
diatas, 

5. Positie dari onderneming dalam 
tindakan2 ini mengingati kepada ke 
pentingannja akan diatoer sebegitoe 
roepa sehingga sepadan dengan kepen 
tingannja, | Aneta) 

Aj wa 

Toneel Soenda di ' Pasar Gambir 

Pasar Gambir Comite jang tiap tiap 
tahoen berichtiar memberi attractie 
berganti ganti, mengabarkan, bahwa 
ini tb, boeat publiek Boemipoetra akan 
diadakan pertvendjoekan toneel Soen 
da disebelah tontonan lain lainnjajang 
menarik. 

Menilik kemadjeean toneel Soenda 
diwaktoe belakangan ini, dan mengi- 
ogat poela golongan Soenda beloem 
pernah dapat giliran kesempatan oen 
toek mempertoendjoekkan keseniannja 
dalam Pasar Gambir, maka ini tinda 
dakan adalah seadilnja dan sepantas 
pja. 

Hanja mengingat tempatnja dan 
ongkosnja, maka ini tshoen wajang 
Wong atau ketoprak tidak akan diada 
kan. Ini artinja boekan karena Comite 
koerang hargakan kesanian Djawa, 
tetapi karena hanja memberi giliran 
pada masing masing golongan pen- 
doedoek. 

Pertoendjoekan tari Baili dan kara 
pan Madoera telah dapat giliran, dan 
sekarang kesempatan pada publiek 
Soenda oontoek dapat giliran itoe. 

Bertahoen tahoen wajang wong dan 

datang tentoelah di ichtiarkan berganti 
ganti tontonan itoe, oempamanja wa- 
jang wong atau ketoprak lagi dan 
sebagainja, 

Comite mengharap dengan berboeat 
ini melakoekan keadilan terhadap lain 
golongan adanja. Sementra itoe laim 
lain tontonan tijoekoep banjak mena- 
rik hati. (Anete). 

Mati oleh roda kereta api 

Disampaikan berita pada kita, bah 
wa kereta api No. 165 di dekat halte 
Tamboen, hendak menoedjoe Betawi. 
kemarin sore kira kira djam 4 telah 
menggilas seorang anak desa disitoe 
jang baroe beroemoer 11 tahosn, Anak 
itoe mati pada seketika itoe- djoega 
sebab loekanja jang begitoe roepa. Mit 
aja diangkoet ke halte Tamboen dise 
rahkan pada haltechef. 

— (3 can 

Journalistiek Nasional 

Atas oesaha Madjlis Goeroe dari 
pada ,Institaut Journalistiek dan Pe 
agetaboean Oemoem" digedoeng Per 
goeroean Rakjat Kramat 174, kelak 
pada hari Minggoe malam Senin 10/11 
Juli 1938 moelai djam 8 petang akar 
diadakan ehoetbah :oleh toean P. F. 
Dabler tentang ,Journalistiek Nasio- 
ual 

Ban MO aing 

Bidan baroe 

Nona Salijom. diperkenankan men 
djalankan prakiijk verloskundige di 
Tadonesia selakoe h'daa (vroedvrouw) 

sape 

Penjerangan ditempat gelap 

Petang kemarin di Kalender Poe 
lo Gadoeng terdjadi penjerangan di 
tempat gelap oleh seorang pemoeda 
'Arab SI. bin Achmad atas dirinja se 
orang bernama Pi'i. Koerban terse 
boet berasal dari tanah-80, sedang 
melantjong kekampoeng Kapoek di 

seboeah roemah jang ada gadisnja, 
SI. bin A itoe jang soedah lama ada 

niat mendapatkan gadis itoe dan tahoe 
itoe dan tahoe bahwa sigadis soedab 
mempoenjai kekasih bernama Pi'i itoe, 
laloe diadangoja si Pi'i ditempat soe 
oji. Soedah tentoe Pv'i tidak tahoe ada 
babaja dan djalan laloe disitoe. Se 
koenjoeng2 ia menerima serangan de 

ngan golok dari toean sajjid terseboet 
sehingga roboh dengan mandi darah. 
Oentoeng diketahoei orang. Sipenje   rang dapat ditangkap dan sikcerban 
diri wet dalem CEZ (Rrp). 

Meet 

premie oentoek kapok kapok jg bagoes| 

ketoprak telah kasih pertoendjoekan| 
rdan sekarang bosat pertama kali to-| 
neel Soenda. Boeat tahosn2 jang akan | 

    

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

Soerat lamaran diadreskan kepada Toean BAHASSAN Adj. 
Boekhouder G.M.B, Manggar (Billiton), 
  

  

Aanmeldingan van nieuwe   

N.LA.T.W.U. 
(Gouvernements Besluit van 27 November 1926 No. 9.) 

a. le Ardjoenaschool 
Tjidengweg Oost 15 Batavia-Centrum 

b. 2e Ardjoenaschool 
Batoewelweg Meester-Cornelis 

Landstaal: Javaans en Maleis 
c. 3e . Ardjoenaschool 

Salemba No. 33 Batavia-Centrum 
d. 4e Ardjoenaschool 

Laan Kadiman No. 8 
Landstaal : Javaans en Maleis 

e. 5e Ardjoenaschool 
Petodjo Ilir Gang II Batavia-Centrum 

f Ardjoena Muloschool : 
Batoetoelisweg No, 57 Batavia-Centrum 

Alle Niatwuscholen verzekeren U van kindertoelage. 
| leerlingen 

Juni bij de Hoofden van 7.30 u—i u, 

— SCHOLEN 

gedurende de maand     

TERBIKIN Una 

TJAP DEWA " 
BATAVIA C.   

an ' HAROES DI OEDJI 
5 

bei 

2 akan 

PALING 

  
“Bisa dapet beli di koeliling tempat. 

Ne 
PALING BERSIH : 
PALING ALOES - 

Sa Sani 

Aa 

- 

Harga Biik f0.80, f0.30 en f 0.10 Sedia kleur, DADOE, POETI 
Monster gratis 

  

sDoenia Baroe Luxe editie“ 

Seperti diketahoei di Medan bebera 
pa waktos ini terbit madjallah ber 
gambar bernama ,,Doenia Baroe“ jg 
dipimpin oleh t Hassan noel "Arifin, 
selakoe Directeur-Hoofdredacteur, 

Berhoeboeng dengan kemadjoean 
pesat dari madjallah minggoean itoe, 
moelai sekarang diterbitkan dosa ma 
tjam, Jaitos penerbitan biasa dan pe 
nerbitan-luxe, 

Kita telah menerima bahagian- 
pLuxe- Editie”. Koelitnja amat indah 
sangat tepat gambaran jg torloekis di 
atasnja. Sedang bahagian dalam se 
moea artikel jg disurtai dengan gam 
bargambar jg indah tertjetak poela 
atas kertas psetih dan haloes, kunst- 
drukpapier. 

SA 

Mobil rodanja tjopot 

Ketjelakaan didjalan 
Bekasi, 

Didjalanan Bekasi kemarin ' malam 
telah terdjadi ketjelekaan ngeri. Se 
bocah auto penoeh dengan penoem 
pang jg dari Bandoeng hendak ke Be 
tawi sekoenjoeng2 & lah seboeah ro- 
danja memisahkan diri. Autonja selip 
wasoek selokan dan terbalik. 

Roepanja waktoe di Bandoeng soe 
pirnja koerang teliti memeriksai mo 
bilnja, 

Oentoeng penoempang penoempang 
banja kaget d:n bengkak bengkak se 
dikit sadja tetapi soepirnja ta' oeroeng 
perloe dirawat dalam CBZ. (Rep.) 

Xi? —— 

Opium-en Zoutregie 

Raden Soejono, 3le commies dipin 
dah dari Medan ke Hoofdkantoor Be 
tawi, 

Handelingen Kongres Bahasa 
Indonesia 

.Antara“ mengabarkan, bahwa pi 
dato t. Sanoesi Pane tentang , Sedjarah 
Bahasa Indonesia“ tidak akan dis'ar 
kan lagi dalam pers, karena akan 
dimoeat bersama-sama dalam Hande- 
lingen Kongres jang sedikit waktoe 
lagi akan diterbitkan. 

Dalam handelingen ini akan dimoeat 
segala soal djawab jg terdapat dalam 
rapat tertoetoep dari Kongres, schingga 
verslag tentang rapat tertoetoep jang 
disiarkan dalam pers, tidak dapat di 
anggap verslag jang opisil, 

Cursus Klein — Handel 

Pada 8 Juli 1938 goeroe-goeroe jang 
Cursus pada Klein—Handel di Beta 
wi telah selesai. Dan sekarang masing 
masing telah menerima angkatan, ia 
lah 

1. T,R.8. Soedarsono, kepala seko 
lah Klein Hendelsschool di Mr.Cornelis. 

2, T. Jerobean Naftali, kepala seko 
lah Klein Handelsechool di Djocja (ke 
poenjaan Zending). 
“3, T.M. A. Soemuasmara, kepala se 

kolah Klein Handelsschool Djocja (ke 
poenjaan Missie), 

4 TL Akir Widjasosmijantara, kepa 
la sekolah Kisin-Handelsechool Solo   (ijoega kepoenjaan Missie). 

5 TR Svejoedno Dwidjowinarto, ke 
pala sekolah Klein - Handeleschooi 
Djocja kepoenjaan Mohammadijah. 

6 T Madian, kep. sekolah Klein 
Handelsschool Palembang 

7 T Ja' Ismail Abdullah, kep. seko 
lah Klein-Handeisschocl Pontianak. 

8 T Emanuel Mabar, kep. sekolah 
Klein Handelesehool Bandjarmasin 

9 T Samoen, kep. sekolah Klein 
Handels-chool Makassar 

10 T Pantouw, kep. sekolah Klein 
Handelsechool Menado 

Il T Panoesoevan, kep.sekolah Klein 
Handelsechool S.bolga 

12 T Gafar, sekolah Ktein-Handels 
school Fort De Kock - 

13 T Ahmad Marzoeki kep, sekolah 
Klein-Handelsschool Padang. 

Adapoen Cureus jad, dimoelai dari 
tg. Augustus '38 Tetapi Cursus ini 
dibagi mendjadi 2 bagian, ialah 

I. Dari boelan Aug. t/m Januari (6 
boelan) banjalah oentoek 8 orang sadja, 

ja'ni goeroe2 dari Buitengewesten dan 

II. Dari boelan Februari t/m Dec. 
hanjalah oentoek 9 orang dari tanah 
Djawa, diantaranja 4 orang dari Ma- 
leisch Chineescbe Schocl, 

Klein Handelsehool Boedi-Oetomo, 
Sebagai jang telah disiarkan dalam 
soerat sebaran, sekolah mena skan di 
boeka moelai 1 Augusius 1938 di 
Kerkstraat no. 68. 

Berhoeboeng sewanja terlaloe besar, 
maka sekolah itoe tidak djadi diboeka 
di Kerkstraat no, 68, tetapi akan di 
boeka di Pisangan baroe, berkow.poel 
dengen Pawijatan Boedi Ostomo, Da 
ri itoe barap mendjadi tahoe.   en HP   
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Ek | Ong ser engan 
CONFERENTIE — MOEHAMMADI: 
JAH WiLAJAH TJABANG TELOEK 
200 BEIOENG KE 5 

Dipoesat Kolonisatie di Gading 
| Redjo pada 25 sampai 

' Wakil- wakil PIL. D, ber 
hadir teroes dalam tiap 
“tiap Besloten Oonferentie 

Sebagaimana jaug soedah disiar dan 
dalam programma maka confereatie 
terseboet telah berlangsoeng dengan 
selamat. Verslagnja kami toeroenkan 
sebagai berikoet : 
“ Malam Receptie. terdjadi pa 
da 25/26 Juni '38, dengan bertempat 
di Medan Conferentie diroeangan ge- 

Redjo, 
| Koendjoengan publiek amat banjak 
djoega. Ostoesan-oetoesan dari groep 
Moebammadijah berhadir dari 16 tem 
pan dengan diwakili oleh 35 orang oe 
oesan. Wakil perkoempoelan jang da 

. tang 10 boeah, 
2. Waktl pemerintah, berhadir toean 

'toean Wedana Kolonisatie Piring Se- 
|. Woe, Mantri Politie dari Teloek Be- 

' toeng dengan seorang pegawainja 
0. Poekoel 9 percics recaptie diboeka de 
|... ngan letoesan bom. 
2... Moerid moerid H 1 S Moebammadijab 
|. Gading Redjo wenjoembang dengan 

| njaojian selamat datang dan memb. 
bagikan couferentie, Conferentie di 
pimpin oleh Tjabang Teloek Betoeng, 
jaitue toean toean A .D. Raoef sebagai 

- voorzitter, dau t. Roegimin secretaris. 
Setelah t. Soetan Kajo sebagai ketoea 
CvO menjerahkan piwpinan kepada 
Tjabang, maka pimpinan laloe mela 
koekan selamat datang - dan terima 
kkasihnja pada hadirin. Ooer'an diba 
tjakan oleh t. Atmawidjaja dari Waili 
ma. Riwajat Moehammadijah Gading 
Redjo dibitjarakan oleh Toean A, 
Margoni. 
 Kemoedian oentoek membahagiakan 

conferentie, disilahkan oleh pimpinan 
kepada oetoesan oetcesan dari Waili- 
ma, Talang Padang t, Thaib Djailani 
dan oetoesan Kota Agoeng t. Bahe- 
rimsjzh Tamin oontoek berbitjara, 
Poekoel 10.30 sesoedah muziek mende 
ngarkan lagoe lagoenja, jang merdoe 

| maka receptie ditoetoep dengan gem 
bira dan bersemangat, . 

Poetoesan2 jg penting. 
Diantara poetoesan2 jang telah 

diambil dalam conferentie ini antara 
lain Jain adalah menetapkan perpisa 
han daerah Lampoeng dengan Palem 
bang. Djsdi kalau dahoeloenja Moe 
hammaijah daorah Lampoeng dan Pa 
lembang mempoenjai Postjoek pimpi 
pan di Palembang, oleh conferentie 
daerah Lamp. Palemb. ke 7 di Toeboe 
han soedah diteteapkan pertjeraiannja 

“Artivja Lampoepg baroeslah berdiri 
-sendiri,Osntoek mengoeatkan penerima 
an poetoesan ini, conferentis teb. di 

| hadiri djoega oleh oetoesan dari Tjab.: 
Menggala dan candidaat Tjabang Kota 
Boemi, 

| Dalam pemilihan cindidsaat MADJE 
LIS CONSUL daerah Lampoeng ini 
soedah dimadjoekan seperti berikoet : 

2 Dari Tel, Betoeng dan wilejabnja, 
“terdiri dari toean2 
“1, Baheramejah Tamin 
eh, Kadi”, 
3. A.D. Raoef 1 
4 Noerainab wakil pimpinan Aisjiah, 

— Dari Menggala terdiri dari toean2: 

    

            

   
   

    

   

              

   

  

   
   

   

  

   

   

“1 M. Alifian Poespanegara 
2 Ratos Bagoes 
3 R. Dandian 

“4 Radja Alam 

Dari Kota Boemi 

1 H. A. Moeghni Rais 

2. Semosa candidaten" itoe bakal di 

'. madjoekan pada Hoofdbestuur di Djok- 
jakarta, dan menoenggoe ketetapan 
dari H B atas ketstapannja serta due 
doeknja pimpinan Moehammadijab 

| daerah Lampoeng ini. 
0. Terbadap rombongan (mo 

“bilisatie) Moeballigh Moe 

“hammadjjab jang bakal ds» 
“tang dari Soerakarta Ha- 
diniograt, iN 

Ocnteek mengoeatkan serta menetap 
kan postcesan Covferentie daerah ke 7 
di Toeboeban, maka biaja Moebam 

macijah daerah Lampoexg dan Palem 
bang jang terdiri dari 104 boeah 

Tjarapja adalah dengan mengadakan: 
Il. Moehadjirin Fonds, jang 

wadjib dibajar oleh Tjabang dan groep 

“. masing2nja f 1— jg haroes diloenas 

kan sebeloem Augustus 1938 ini. 

“2 Moeballighin Fondg, jai- 

“toe H-ja moebaligh2 selama berada 

- dikolonisatie terambil dari 10pCt poe 
€  ngoetan wang contributie masing2 
L.. Tjabang dan groep, 
Y . 
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Pendirian groep Aisjijah Geding 
Redjo 

Atas initiatief entjik Noersinah cs. 
Wakil pimpinan Aisjijah daerah Lam 
pong, maka dalam conferentie ini soe 
dab dilantik atas pendirian groep Ai- 
sjijah Geding Redjo, dengan soesoenan 
pengoeroes sebagai berikoet : 

Ketoes, Njonja — Aboe Oebaidah 
'Penoelis k A Sidik 
Bendahari A Margoni 
Pembantoe I , Halimi 

au Dalimah. 
Moedah2an akan pandjang oesianja, 

dan dapat memboeahkan amal gera 
doeng HIS. Moehammadiis-Gading |kannja. 

Vergadering 
Jang diadakan bogat kaoem laki2 

pada malam 27-28 Juni. ada banjak 
dapat keendjosngan publisk. Pimpi- 
nan dipegang oleb toean AD. 
Raoef voorz. Tjabang, jg kemoedian 
oleh karena sakit pimpinan dilandjoet 
kan oleh toean A Kadir. Pewbatja 
an algoer'an dilakoekan oleh cetoesaa 
Wailima dengan dibahasa Indonesia- 
kan. Agama Islam dahoeloe dan seka 
rang dibitjarakao oleh t Atmawidjaja 
dengan perbandingan2 tentang kekoe 
atan dan kemadjoeannja, Islam dan 
adat Djawa, dibitjarakan oleh t A Ka 
dir, Asas dan toedjoean Moehammadi 
jah dibitjarakan oleh t Aboe Oebaidah. 

Poekoel 12 tengah malam openbaar 
ditoetoep dengan selamat. 

Pendirian Perkoempoelarn Goerve 
goeroe Moehammadij:h (PGM.) 

Dalam conferentie ini telah dilantik 
djoega PGM. dengan anggautanja se 
moea goeroe goeroe Moebammadijah 
dalam wilajah Tjabang Teloek Be- 
toeng. Jang mana maksoed dan toe- 
djoeannja adalah antara lain lain akan 
menjamakan tentang systeem penga 
djaran dan pendidikan serta leerplan 
dari sekolah sekolah Moebammadijah, 
oentoek mentjapai ketentoean2 dari 
MPM. dari Djokjakarta. 

Soesoenan bestuurnja ada sebagai 
berikoet : 

Ketoea, t, A. Kadir (Teloek Betoeng) 
Penoelis, t. Fathoe'rrozi (Gedong 

Tataan) - 
dan Bendahari, 
Pembantoe : 
1 toean Baheramsjah Tamin (Kota 

Agoeng) 1 
2 toean Thaib Djailani (Talang Pa- 

dang) 
- : toean Aboe Oebaidah (Gading Re 
jo 
4 focan Soedjadi (Wonosobo) 
5 toean Atmawidjaja (Wailima). 
Conferentie gosroe2 Moehammadijah 

sewilajah Teloek Betoeng, akan diada 
kan dalam vacantie Juli 1933 dengan 
bertempat di Tulang Padang. 

Wakil2 P.I.D. berhadir teroes dalam 
tiap-tiap besloten conferentie. 

Soeatoe jang loear biasa dalam con 
ferentie ini, dan djarang terdjadi di 
tempat lain apalagi, berkenaan dengan 
Moehantmadijah, adalah wakil-wakil 
PID jang terdiri deri Wedana Pring 
Sewoe. Mantri Politie Teloek Betoeng 
dengan seorang pegawainja berbadir 
teroes dalam tiap-tiap sidang besloten 
conferentie. Semoea nama-nama oetoe 
san2, poetoesan2 besloten ditjatat, 

—— (3 

sPergoeroean Rakjat“ Djakarta 
»Antara“ menerima kabar tentang 

oedjian pengabisan dari bagian2 Per 
gosroean Rakjat dilangsoengkan pada 

sehir bi Juni '38 adalah sebagai be 
rikoet : : : 

Oedjian penghabisan , Persediaan 
oentoek pergoeroean tinggi (AMS): 

Jang menempoeh oedjian 4 orang. 
Mengoendoerkan diri 1 orang. Jang ti 
dak loeloes 1 orang. jang telah loeloes 
Noerdjana, Soertijo. 

Oedjian penghabisan , Pergoeroean 
Demoem Pendidik“ (Kweekschool). 
Jang menempoeh oedjian 6 orang, me 
agoendoerkan diri oleh karena sakit 
IL orang. Akan dioendi lagi 3 orang. 
Jang loeloes: Noerwasito, Soehareo. 

Osdjian penghabisan, Pergoeroean 
Rendah Oemoem Loeas“ (Mulo). Jang 

wmenempveh oedjian 6 orang. Akan 
dioedji lagi 1 orang. Jang loeloes: 
M, Rasjid, Moezamil, Moeis, Oesman. 

Pergoeroean Rendah Oemoem (HIS). 
Jang mendapat soerat idjezah : Zam- 
zani, Soemantri, Djedje, Alwis, Samine, 

Napis, Joesoef, Setia, Soeminatoen, 
Tidak loeloes 2 orang. 1 

Pergoeroean Rendah Osmoem Pe- 

nambah (Schakelszhool). Jang menda 

pat soerat idjazah : Soekati, Baheram,   loes 2 orang, 

  

Ban Bustat- Sin 
Hukou masih dalam tangan Djepang 

Bandjir di Djepang agak 

  

Penjakit cholera berdjangkit 
di Swatow 

Koerban-koerban Bandjir di Djepang 

Kobe, 6 Juli (Domei!. Bandjir di 
Kobe dan daerabnja sosdah agak ber 
koerang, kata fihak polisi. Pada siang 

hari sesoedah dilakoekan penjelidikan 
maka djoemlah koerban adalah seba 
gai berikoet : 

Jang mati 206 orang, jang hilang 
407 orang. Roemah2 jang hanjoet 

11367 boeah, jang roboh 989 boeah, 
sedang jang roesak sebagian ada 659 
boeah. 

Diantara orang-orang jang mati 2 
orang Portoegis,seorang Djerman dan 

seorang Perantjjis. 

Pengoermoeman tentang pembajaran 
dalam s#etahoen 

Tokio, 6 Juli (Transocean). Baroe” 
ini kaisar Djepang telah mengoemsem 
kan makloemat. Dalam makloemat itoe 

tertoelis, bahwa alat alat pembajaran 
jg haroes diadakan sekarang iniialah 

beroepa oeang logam, oeang kertas dan 

akan diadakan boelan Juli ini djoega. 

Osang2 tsb tjoema berlakoe boeat 1 
th sesoedah berhentinja peperangan 
Tiongkok-Djepang. 

Hukou masih dalam tangan Tiongkok 

Hankow, 6 Juli (Reuter), Kabar2 
loear negeri dari Kiukiang mengata 
kan, bahwa Hukou. pintoe jang me 
noedjoe ke K-ukiang, 'kini masih da 
lam tangan Tiong kok, sedang keadaan 
keadzan di Kiukiang masih tetap aman, 

Orang orang Inggeris fjg ada 
di Kiukiang 

Tentang orang orang Inggeris jang 

ada di Kiukiang keadaannja sebagai 
berikoet : : 

Jang ada didarat jaitoe Fretwell 
dan Elliott dari ,Asiatic Petro 
leum Company“: Joly, Selby 
dan Smith dari douane. 

Jang ada didalam kapal , Cockha- 
fer“ ialah Stephenson dari Butter 
lields. Jang ada ,Wenchow” ialah 

Basargan dan isteri (dari douane) dan 
Connaughten, Jang ada diipstallatie 
SAsiatic Petroleum Company“ ialah 

John, 

Situatie di Hukou baik dengan da 
tangnja bala bantoean Tiongkok 

Situasi di Hukou banjak baiknja, 
karena pagi ini didatangkan bala ban 
toean Tiongkok jg dengan segera me 
ngadakan serangan kepada positie2 
Djepang, 10 km sebelah tenggara 

| Hukou, 

Kapal terbang Djepang memeriksa 
keadaan dari oedara 

Angkatan oedara Djepang tidak ber 
henti henti memeriksai keadaan keada 

an di Hukou dari atas: lain dari Hukou 

poen daerah Poyang, jg diperiksa dan 
mendjatoehkan bom bom poela disebe 

lah timoer Kiukiang dengan amat he- 

batnja. 

Penjakit cholers meloeas di Swatow 

Shanghai, 6 Juli (Transoceany 
Sepandjang berita jg diterima disini, 
penjakit cholera kini makin melebar 
daerahnja di Swatow, Katanja dalam 
beberapa bari jl ini soedah ada 600 
orang jg kena penjakit itoe, sedang jg 

meninggal ada lebih dari 200 orang. 
Lebih landjoet dikabarkan, bahwa 

serum anti cholera soedah diboeat de 

ngan tjepat sekali di Hongkong. Dan 

dari sini dikirim ke Swatow. Orang sa 

ma mengharap soepaja penjakit jg me 

noelar itoe lekas hilang dengan adanja 
soentikan2 jg bersama sama. 

Hadishkan emas pada nogara 

Hankow, 6 Juli (Reuter) Mada 

me Chiang Kai Shek pada tg 7 ini 

persoonlijk akan memimpin perakan 

OfferGoid to State" Hadiah 
kanlah emas pada nagara. Ia telah 

sendiri masih biboek dengan peneri 
maan 5 post didaerah Hankow jg ter 

ramai, Poen emasnja sendiri telah ia 

hadiahkan poela. 

  

Regent Tasikmalaja 

Diangkat mendjadi regont Tasik- 

malaja R. Rangga Wirad'poetra jang 

kini mendjadi patih di Bogor. dengan 

diberikan poela. padanja titel Toemeng   goeng, lebih landjoet besok. 
1 

Soemarno, Sjafe'i, Saleh, Tidak loe- | 5 5D — 

berkoerang 
  

Raeslan 
Tentara kaoem perempoean. 

Prestatie Oedara. 

Sk. , Pravda" jg setengah opisil telah 

melahirkan perbatiannja kepada rol jg 

dilakoekan oleh kaoem perempoean 

setjara defensie Roesian, kata Trans 

ocean dari Moskou. 

Lebih landjoet sk tsb menjatakan, 
djika dengan sekonjong2 datanglab 

peperangan, maka segenap kaoem pe 

rempoean di Roeslan akan berdaja 
oepaja oentoek bekerdja bersama' sama 

dengan kaoem laki2 didalam pepera 

ngan itoe. 

Dengan tjara bekerdja bersama? dan 

memadjoekan kekoeatan oedara Roes- 

lan dengan kaoem laki laki, maka 

segenap kaoeta pr. telah melakoekan 

atau menjokong terhadap kekoeatan 

nasional defensie. 

Soerat kabar itoe memperingatkan 

djoega, bahwa diantara toekang me 

lontjat jg memakai paracbute itoe ter 

dapat djcega beberapa gadis gadis 

dari Roesian. 

Selandjoetnja s.k. itoe menjatakan 

bahwa peberbangan jg dilakcekan oleb 

3 orang kaoem perempoean Roeslan 

dari Sebastopol ke Archangel itoe ada 

lah soeatoe kedjadian pertama kali di 

Roesian, hal mana jg beloem pernah 

disaksikan oleh orang didalam pener 

bangan militer di Roeslan itoe. 

  

  

  

Worstelen 

Di Jaarbeurs Bandoeng 

Zonder, mendapat keme 
nangan lagi. 

Tadi malam di Jaarbeurs Bd telab 

diadakan beberapa pertandingan goe 

let diaataranja ZONDER Java Kam 

pioen contra JIMBOE Kampioen Bd. 

Perhatian memoeaskan, ta koerang 

dari 4000 penonton dalam itoe pertan 

dingan worstelen, 
Partij ke I 

Amari contra Zero. Dalam ronde 

1 dan 2 pergoeletan koerang hebat, 

tjoema sarang soeroeng belaka. 

Ronde 3 dan 4 banjak kontjian 

Amari boeat Zero. 

Ronde ke 5 Amari telah bisa be 

koek pada Zero dan sampai kalabnja. 

Partij ke 2. 
Malabmandar contra Carlo. Ini pa 

sangan Carlo ada lebih ketjil. Sebab 
itos Carlo banjak kedesak pergoeletan 

pja tapi orang boleh poedji pada Car 

io karena keoeletannja boskan'main. 

aa Pa Aa ANA PA LA PAN AT, 

2
g
     

ZONDER 

Pergoeletan begitoe hebat saling 

banting sama sama kekoeatannja, 

Dalam ronde 6, kedosanja worste 

len arapir djatoeh keloear. ini mendja 

dikan pergoeletan djadi lebih sengit. 

Dalam: ronde ke 7, dengan satue 

bantingan jg keras dari Malahmandar 

membikin Carlo djatoeh setengah 

pangsa». Dan setelah sadar, ia ta'koe 

at. meneroeskan pergoeletannja dan 

terima kalah sadja. Hal itoe soedah 

tentoe sadja kemenangan bagi Mala 

mandar tidak memoeaskan, 

Pariij ke3 
Zuvndereontra Jimboe. Da 

lam onde ke I kelikatan Jimboe amat 

galak disebabkan ja ada lebih besar 
dari Zonder. Dengar gesit Jimboe soe 
dah bisa tangkap badannja Zonder 
dan teroes diangkatnja keatas, kemoe 
dian dibantingnja ke lantai tapi dja 
toehnja Zonder tengoerep dan dengan 
tjepat berdiri kembali. Sorak ramai, 

Ronde ke 2, JIMBOE teroes kofjok 
lehernja Z nder dengan kedoea belah 
tangannja, tapi itoe semoea diterima 
dengan kalm. 

Sehabisnja Jimboe ta" berhasil ia 
poenja serangan, teroes'ia ganti haloe 
an tangkap badannja Zonder dan di 
lemparkannja hingga djatoeh bergoe 
ling kepinggir Jout) Sorak ramai 

Ronde ke 3 Zonder baroe dapat 
membalasnja mengangkat badanvja 
Jimboe keatas dan dipoetaa2 soepaja 
si moesoe merasa poesing. Kemoedian 
didjatoehkan kebawah, ampir sadja 
Jimboe dapat kekalahan kapan ia ti 
dak menggoenakan brug. Publiek so 
rak gemoeroeh 

Ronde ke 4. Pergoeletan banjak sa 
ling :bekoek di bawah. Dengan satoe 
tekoekan dari Zonder, ampir dalam 
ini ronde Jimboe dapat kekalaban ka 
lau ia tidak menggoenakan brug jang 

begitose oelet. 

Ronde ke 5. 
Dengan gesit Zonder 4oebroek dan 

tangkap badannja Jimboe dari depan 
dan teroes dibantingkannja kebawah 

hingga djatoehnja Jimboe tjelentang 
dan ta'dapat bergerak lagi. Zonder da 
pat kemenangan (sedang bintang te 

rang) sementara publiek sorak rioceh. 

Sekian toelis verslaggever kita.   
DITJARI PROPAGANDIST 

Oentoek propaganda di kampoeng2. 
Lamaran jang terang dengan diterangkan gadjih jang diinginkan 

kepada no. 544 de la Mar, Batavia-C. 
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Ini Malem dan Malem brikoetnja 
“JACK HOLT 

dalem tjerita - 
- 

TRAPPED 

   
A COLUMBIA PICTURE 

PALACE | 
BY G MEN 

  

Pengalaman dari seorang polisi-resia jang menarik hati waktoe 
membekoek segrombolan moesoeh negeri, ialah pendjahat2 
oeloeng jang lagi menjemboenjikan diri ditempat jang amat 
bahaja, tetapi atas pertoeloengan seorang nena jang fjinta pada 
polisi resia tsb. resia2 semoea terboeka, diloear doegaan orang 
banjak, sebab .. ... ta' moengkin dalam pertempoeran jang 

begitoe hebat, tjinta — menjintai. 

  

Datang lebih siang soepaja tidak kehabisan tempat. 

  

  

   ! brikoetnja 
Sawah Besar — Bat.-C. 

us Bagian pertama (serie 1 sampe 6) 

Ini malem 

dan malem 

Keradjaan 20.000 kaki dari boemi 

  

  

Beneath tar HAM 
IN THE HANDS OF MURANIA'S 

VICIOUS OUEEN! : J3 

Moelai besok malem. 

»MARIE WALEWSKA"“ 
  

  

  

roro oni 
Barae naik kelas, 

Garoe masoek sekalah. 
Sedia keperloean sekolah seperti schriften, 

tinta, pen, driehoek, liniaal, potlood, 

stift dan lain-lain. 

Coupon jang dari doeloe ma- 
“sih lakoe teroes. 

Datanglah blandja di 

toko Orion. 

  

       
    
   

   

    
   

ON 
Batavia-C. 

Baroe terima - platen tjap banteng ! 

J. 1 Kron: Rose Rumba. 5 

J. 3 Kron: Harmoni. jl. 

1028 Kron: Slamet Dateng. 

1030 Kron: Bidara. 

1039 Kron: Green Ice Rumba. 

1045 Kron: fong Magelang 

1041 Kron: Ingetlah Solo. 1051 

1033 Extra Nsna Siapa. 

1042 Siam: Senang hati. 1043 

diatas, Dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem. 

  

ikin Moeda..... Kelandier” Bakerdja 
-—. nogla..... Mengasih Kombali 

Tenaga Didalam 24 Diam. 
Pendapatan dari thabib Amarikaan, 
mengoeatkan darah, asabat, Inga- 
tan, Badan, Otak, Oerat? spler dan 
kekosrangan tenaga oentoek ba- 
kerdja. 
Lebih baik dari kelandjer? 

dioperatia 

Tersebab pendapatannja satoe thabib 
Amerikaan sekarang telah mendjadi gam- 
pang oentoek orang? jang merasa toea dan 
rong“ok sebeloem waktoenja, dapat poela 
merasakan kenikmatannja tenaga moeda, 
kenafsoean dan kekoeatan hidoep. 

Ini pendapatan besar, — tetapi hanja 
sebagei obat roeraah tangga sederhana jang 
bisa ditelan oleh sesoeatoe orang dengan tida 
kentara prihal roepa dan rasanja —. didalam 
sedikit waktoe sadja mengasih sebanjak- 
banjaknja tenaga kepada seloeroeh anggauta 
dan membikin toean dapat poela toeroet 
mengerdjakan kenikmatannja hidoep, 

Toean tida perloe poela menanggoeng 
lebih lama penjakit koerang tenaga, ingetan 
koerang bagoes dan lemah, kebingoengan, 
kenapengaroehnja darah djelek, roepa djelek, 
le2oe dan tida hisa tidoer. Moelailah dengan 
ini perobatan jang saderhana dan didalam 
beberapa hari sadja toean dapat rasakan 
tenaga baroe, 

Tida bergantoengatas toean poenja oemoer, 
toean akan lihat jang toean poenja tenaga 
mendjadi lebih baik dan toean poenja asabat 
lebih baik bakerdjanja, Ini pendapatan akan 
membawa tenaga djasmani moeda kepada 
toean, Ia akan membikin darah baroe dan 
boleh dibilang membikin djenaka toean 
poenja badan dari kenafsoean dan kekoeatan 
hidoep. Ini 'tablet ada sebagei obat roemah 
tangga saderhana, rasanja enak dan lantaran 
heroepa tablet mendjadi org mm larang jl 5 

Berihoe-riboe orang jang telah makan ini 
tablet menerangkan, bahoea ini obat menga- 
sih hasil? lebih baik dari pada perobatan 
apa sadja. 

Bakerdja didalam 24 djam. 
(Ini pendapatan baroe dari ilmoe ketha- 

biban, terkenal sebagei Dr. Nixon's Vi-tabs, 
telah ditjoba oleh beriboe-rihoe orang di 
negeri Amerika, dan inj obat telah mmemper- 
toendjoekkan hasil? jang sangat mengasoem- 
kan. Ia membawa kaselamatan didalam 
penjakit? keras, jang tida dapat dibikin 
semboeh oleh lain? obat. 

Ja telah menoeloeng orang? moeda jang 
Tapa mendjadi,toea. Orang! toea jang s0oe- 
dah rongsok ia bikin mendjadi moeda poela. 
Ia membawa kabroentoengan jang tida ter- 

nilai mangania kepada beriboe-riboe orang 
jang telah merasa dirinja soedah rongsok 
dan toea dan telah berpikir akan menjingkir 
boeat selamanja dari pada kanikmatannja 
hidoep. Ini pendapatan jang mengagoemkan 
adalah teroetama sekali Tumpah hasil? 
baik dengan tjepat sekali. 

. Tahbib? poedjikan Vi-tabs. , 
Thabib? di Amerika dan di lain? negeri 

berpendapatan bahoea Vi-tabs itoe ada satoe 
obat adjaib oentoek orang? jang telah men- 
djadi toca sebeloem waktoc "ja, lelah dan 
rongsok. 

Dr. T. A. Ellis dari Canada beloem selang 
lama telah menoelis:   

»iIni obat boekan 
»Sadja memperbaik 
.Gjalannja titik" da- 
»rah merah baroe jang 
utjepat djadinja, te- 
tapi memperkeras 
sed enNA pakerdjahan- 
»nja kelandjer', Ini 
»diboektikan dengan 
,,mendapainja kenaf- 
»Soean dan kadjena- 
»Kain teroetoema pada 
»Orang? lelaki dan 
,prampoean jang telah 
»beroemoer satengah 
»toca dan dewasa.'" 

Satoe thabib Italiaan termasjhoer, Dr 
N. G. Grannini, mengasih taoe pendapatan- 
nja: 

«Badan? jangsangat lelah, lesoe dan kisoet 
..ada sangat perloe dengan ini obat oentoek 
.kekoeatan dan kebaikannja jang masoek 
“didalam darah, kelandjer?, asabat dan 
,djantoeng, menambahkan nafsoe makan 
..ian mengoeatkan orang' jang lemah dan 
..kebingoengan.'" . 

Ditanggoeng Berhasil, 
Dr. Nixon's Vi-tabs boekannja pertjobaan 

lagi. Ini tablet ada mendjadi satoe obat 
saderhana boeat roemah tangga dan ditelan- 
nja tida kentaras ia ada satoe recept dari 
satoe thabib Amerikaan. 

Hasil'-nja sangat mengagoemkan sekali. 
Bermillicen-millioen orang di negeri Ameri- 
ka mendapat kombali poela kemoedahan, 
kekoeatan hidoep dan kenafsoeannja. Ini 
hasil? jang mengagoemkan ada mendjadikan 
sebab jang Dr. Nixon's Vi-tabs sekarang 
ada terdapat disini dengan pertanggoengan 
akan mengasih kasenangan jang sangat. Dari 
sebab itoe tida periode poela mengambil per- 
tjobaan dengan toemboeh-toemboehan jang 
beloem tentoe, jang kadang kali bisa terlaloe 
keras bakerdjanja dan meroesakkan kelan- 
djer? dan asabat sangat rawan itoe. 

Dr. Nixon's Vi-! bs boekan sadja menoe- 
loeng “bermillioen-milHoen orang? sakit 
dengan pasti, tetapi poen ditanggoeng ke- 
moedjarabannja atas toean poenja hal jang 
speciaal, Tjobalah Dr. Nixon's Vi-tabs dan 
lihatlah sendiri berapa djaoeh toean rasakan 
lebih moeda, lebih koeat dan lebih gagah 
dengan memakan obat dari ini thabib. De- 
ngan memakan Dr. Nixon's Vi-tabs toean 
akan merasa dapat kenafsoean baroe dan 
kekoeatan hidoep, dan ini tablet mengasih 
toean dengan pasti sapenoehnja kasenangan. 
Kalau tida begitoe, toean kirim sadja kom- 
bali boengkoesannja jang kosong dan itoe 
pertanggoengan mengombalikan toean poenja 
semoca ongkos? pembelian. Toean sendiri 
bisa mengambil kepoetoesan apa ia menoce- 
loeng atau tida. Satoe botol speciaal terisi 
dubbel, 48 Dr. Nixon's Vitabs, harganja 
mioerah sekali dan ada tjoekoep boeat dela- 
pan hari. Lantaran 
itoe  pertanggoengan 
tida mengetjiwakan, 
maka tida ada satoe 
sebab jang menghala- 
ngi oentoek dengan 
sigerah memoelai de- 
ngan ini perobatan. 
ocean tida  perioe 

toenggoe lama lagi 
akan merasa 10 atau20 
tahoen lebih moeda, 
segar dan penoeh de- 
ngan kekoeatanhidoep, 

Kalau toean poenja 
langganan tida ada 
secia Dr. Nixon's Vi-tabs djanganlah beli 
barang tiroean atau lain-lainnja jang achir- 
nja mendjadi keroegian bagai toean, 

    
s 

Dr. T.A. Ellis 

    

  

Djika tida bisa dapat, toelis soerat kepada THE KNOX COMP, Batavia 

  

  

18 pi: a F 15.— 
PLATEN LAGOE MELAJOE 

Oleh Siti Amsah & Kleine Saleh 

2 Extra Mandoline, 

Asia Rumba. 
4 Bxira Express, 

Kron: Nori Mas. Pesarbaroe Blues. 
J 5 Rumba Djoeramento 

Stamb: Soir De Paris 
MISS KARTINI MISS KARTINI 

1035 Kron: Election. 
Stam: Sinar boelan. 

MISS SITI MOEDJENAH 
1032 Extra Talaga Warna. 

Extra Ala sajang. 
1036 Extra Senang hati, 

Kron: Waterloo, 
1037 Extra Hati Melajang, 

Kron: Malaise, 
Shanghai Street. 

Kron: Rumba sadja Bodoran Aspirin Alima. 

TERNJANJI OLEH ANNIE & AER LAOET 
Miss Djenap & Tjaij 

1040 Kron: Liberia. 

Nasehat roemah tangga. 
Stam: Rindoenja Dateng. 

Kron: Hati Girang. Kron: Pasar Baroe. 
1046 Kron: Solo Populair. 

Kronj Saban Rumba, 

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 

Stam: Pasarbaroe, 

Ster in't Oosten. 

Kodoran Oude liefde. 
DJAJADIE 

Kron: Terang Boelan. 

Kron: Dibawah aer. 

Bodoran Baby. 

TOTAAL 18 PLATEN A.F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Memoedjiken dengan hormat 

Hoofd Kantoor Toko P.B.K. 
Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwielhandel 
CHERIBON Telefoon No. 34 

  

Dokter Pa 

ABDULRACHMAN SALEH 
Aris 

KWITANG 7 

Djam bitjara 5 — 7 sore 
Boeat panggil tel. 3995 WI. 

FLASH GORDON KE 6 
Soedah sedia 

Loear biasa kotjaknja 
Pesanlah sekarang 

  

  

  

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

bas dari itoe penjakit dengan lekas, 

biarpoen bagimana hebat penjakitnja 

lekas datang pada: 

PROF. 
S.S. MOH. ALI 
Matramanweg 39 pinggir djalan Tram 

Telf. 536 — Mr.-Cornelis — (Java) 

Djam bitjara dari 8 pagi sampai 8 
malam. 
  

PA Ke pn OA pesta 

Baroe selesai ditjitak lagi 

Boekoe recepten koewe2 

dan masakan bagian ke I. 
Ditoelis dan dikeloearkan oleh : 

POPO 
Pemimpin masak jang telah menda 

pat Diploma dan terkenal dimana-ma 
na tempat. 

Isinja memoeat k.l. 160 roepa2 re- 
cepten dari roepa2 koewe-koewe dan 
masakan jang perloe2. 

Ini boekoe lebih bagoes dan ter- 
atoer lebih rapi, beres dan terang 
hingga akan memoeaskan semoea 
pembeli, lantaran: 
BEGITOE MEMBATIJA, BEGI- 

TOE MENGERTI DAN BEGI- 
TOE BISA MEMPERPRAKTIJK - 
KAN. 

Harga bagian ke I f 0.6) ongkos 
f 0.04 

Harga bagian ke II f 1.— ongkos 

f 0.04 9 

compleet ke I dan II dengan ongkos 
f 1.68. A 

Djangan toenggoe lama, lekas pe- 
san sekarang djoega, nanti bisa keha 
bisan. 

Jang menoenggoe pesenan 

POPO 
Kedjaksan 135 CHERIBON 

Adm. ,PEMANDANGAN” 
Batavia-Centrum, 
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DOELOE KALAU AKOE MENTJOETJI KELAMBOE. NJONJA 
SERING MARAH, TETAPI DOELOE BELOEM DIPAKAI 
PERSIL. SEDJAK DIPAKAI PERSIL, SEMOEA PAKAIAN 
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LAMBOE DJADI AWET, TAHAN LEBIH LAMA,DAN SELAMA- 
NJA POETIH BERSIH, SEDJAK DIPAKAI PERSIL KERDJA 
TJOETJI-MENTJOETJI LEKAS HABIS, KARENA ITOE LEBIH 
BANJAK KERDJA LAIN-LAIN DAPAT AKOE “SE LE SAIKAN,   
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Terbit tiap-tiap hari Kemis 

  

Oleh: Nji Sri M. 

-Ratoe roemah tangga : 

“Dalam Agama Islam isteri dapat 

kedoedoekan jang sangat penting. Is- 

| teri dinamai Ratoe roemah tangga. 
“Akan tetapi apakah jang sering kita 

Boekannja si isteri Jihat ? Sebaliknja, 

melainkan si soeami jang mendoedoeki 

“tempat keradjaan itoe, Salah siapakah 

itoe ? | 

manoesis. 

  

s3 
3 

koerang dipertahankan. 

Kalau kita ksoem isteri mendoe 

doeki tempat kita jang benar benar 
akan terasalah 

“oleh kita, bahwa oetjapan ' Agama 
dalam roemah targga. 

Islam ito memang betoel, 

  

maoepsen terhadap lain Jain lagi? 

    
   

   

    

  

   

    

   

    

    

     

  

   
   
    
   
   

   
   

   

  

   
    

   

  

    
    
   
   

   
    

   

  

   
   

    

    

   
   

    

   
      

   

  

tidak boekan, ialah si isteri. 

kalau dinamakan Ratoe ? 
    

tangga kepada isteri itoe. 8 

“merasai babagia, riang dan senang. 

tangga itoe. 

| akan keadaan2 roemah tanggah. 

|. ketegoehan roemah tangga. 

tachta keradjaan roemah tangga! 

Agama lebih mengetahoei akan se 

loek-beloek orang hidoep daripsda 
Apskah sebab -sebabnja, 

kalau isteri ta" dapat memegang tegoeh 

tschta keradjaan roemah-tangga? Sebab 

pja pada pertama kali terletak dalam 

kelemaban bati dan kebodohan isteri 

sendiri, Rasa pertanggoengan djawab 

isteri pada deradjat roemah tangga 

' Siapa jg memegang kendali keadaan 
| roemah tangga? Baik jang barhoeboe 

| ngan dengan soeami -anak,-boedjang 

Siapakab sebenarpja jg merasai me 
ngoeasai segala perdjalauan roemah- 

| tangga sehari bari? Tidak lain dan 

Isteri memang mendjadi poesat roe 

mah tangga. Isteri dalam roemab-tang 

a haroes memegang persatoean dari 

eloearganja Apakah orang jang me 

megang psrsatoean itoe ta? sebenarnja 

— Ratoe adalah symbool dari persatoe | 

'an. Isteri dalam roemah tangga men- 

djadi symboolnja persatoean keloearga. 

“Karena itoe selajaknjalah Agama Is- 

am memberikan nama Ratoe roemab 

| Isteri dalam roemah tangga mene 
tapkan oedara roemah tangga. Isteri 

—. Isteri jg saban hari marah2 sadja, akan 
meroesak ketenteraman oemoem dalam 
-roemah tenggah. Isteri bersedih hati, 
soenji senjaplah anggauta2 roemah 

— Teranglah disitoe, bahwa pengaroeh 
isteri dalam roemah tangga besar se 
kali. Karena itoe oentoek kemadjoean 

manoesiaan ta' boleh orang loepa 

| Salah belaka, kalau orang mengira, 
| bahwa poesat kemedjoean isteri terle- 

| tak dalam doenia losar roemah tangga. 

Na Roemah tangga ialah soember jang 
. penting bagi kemadjoean isteri, jang 

“berarti kewadjoean masjarakat djoega. 

|“ Dengan tidak meloepakan keadaan2 
- masjarakat, dalam menempoeh kema 

'Gjoean isteri laroes tetap memperta 
'bankan kedoedoekan roemah tangga 
dalam gelombang hidoep kita bersama. |jg dipasrabi 

— Isterilah jang berhak memegang 

Isterilah jang berhak mengendalikan 

Sering oleh kita terdengar : Sekolah 

perticuker pada masa ini keloearnja 
seperti tjendawan pada moesin hoe 

djan. Perkataan itte memang benar, 

Rajat Indonesia kini berlainan sekal! 

dengan rajat doea poeloeh tahoen kebe 
lakang. Ia sekarang telah insjaf bahwa 

djalan jang pertama sekali oentoek 

mwemadjoekan Noesa dan Bansanja ia 

lah rekolah. Bangkoe sekolah jang se 

derbana itoe ialah tempat boenga rajat 
toemboeb : disitoelah ia disiram dan   dipelibara dengan baik. Sekolah seperti 
tjendawan : 

' Njonja Mr Sarasoedin 

Ini dapat diboektikan dengan ada 

dan timboelnja sekolah particulier jg 

ada dimana-mana : ditempat jg ketji!2 

sampai ketempat jg besar? dari iboe 

negeri surpai kepelosok desa dan le- 

ceng goenoeng. Sekolab2 itoe kebanja 

kan didirikan oleh initiatief bangsa 

kita jg berdasar : kebangsaan, kesosia- 
laa, agama, vak dil, seperti : sekolah2 

Moehammadijah, Tan Siswa, Pasoen- 

dan, Pergoeroean Ra'jat, sekolah2 jang 

berdasar agame Masehi, sekolah Oud 

Kweekscholieren Bond, PGB, dli. amat 

banjaknja oentoek disebostkan satoe 
persatoe. 

Dengan tjontoh tjontoh itos, maka 

kita dapat tahoe, betapa onderwijs di 

pentingkannja oleh rajat, oentoek men 

tjapai tingkatan jg lebih tinggi bagi 

masjarakat kita. Anak2 kite, jalah pe 

ngangkat apa jg hendak datang, jg 
pantinja akan mengganti kita, haroes 
lah diberi sjarat jg paling sedikit sama 

dengan kepandaian kita, agar mereka 

pantinja dapat memikoel beban jg kini 

ada pada poendak kita. Lebih baik dan 

lengkap sjarat itoe, lebih baik, 
Osntoek memadjsekan poeteri dan 

poeteranja, rajat mempertjajakan anak 
nja kepada goeroe-goeroe. Merekalah 

eban jg berat itoe, sebab 

mengadjar anak boekanlah pekerdjaan 

jig moedah. Banjak iboe atau bapa jg 
harja mengadjar anak sendirinja sadja 

soedah berkeloeh kesah, epa lagi me 

reka haroes mengadjar anak2 jg asal 

dari beberapa keloearga dan bersifat 

     
   

bermatjam matjam, 
Oentoek mendjalankan itoe, goeroe 

  

       

    

    
   
    
   

  

    

Huishoudschool Istri 
“0. Indonesia 

H.I.S. particulier bisa diterima 
Moelai sekarang menerima moe 

— rid dari klas I sampai klas Il. 

— lem dikirimkan kepada : 
Hoofd der School 

atau Bestuur : Kramat 170     

Kramat 31 —  Batavia-Centrum. 

— Moerid berdiploma H.I.S. atau 

4 Cursus baroe terboeka 1 Aug 1938 
- Permintaan oentoek masoek bo- . 

Kramat 31 

—!|lan 2 seperti: Kweekschool 

Ibaroeslah bersjarat, dan sjaratnja itoe 

“Ilialah ilmoe pendidikan. | Goeroe dips 

“Hsrahi membentoek boenga rajat. dan 

loentnek mendjalankan itoe ilmoe pen 
didikan tak dapat ditinggalkan, Djika 

dibandingkan dengan beberapa tahoeu 

lig telah liwat, keadaan onderwijs se 

Ikarang ini, teroetam3 onderwijs parti 

culier, amat berbedanja. Dengan tera 

sanja, bahwa goeroe goeroe biarpoen 

sedikit, haroes tahoe seloek belosknja 

| mengadjar anak, maka oleh kita terli 

hat bahwa sekarang telah timboel bebe 
Irapa Kweekecholeri dari perkoempoe- 

Moeham   
  

      

  'madijah, Kweekechool Taman Siswa   

Sekolah Particulier dengan 

- Goeroenja 
aa 

Oleh: slamet 

Kweeksehool Pasoendan dan lain lain 

jg disadjikan oentosk memberi penga 

djaraa kepada mereka jg nantinja 

haroes menghadapi moerid2 disekolah 
part'culier, 

Goeroe goeroe jang menjemoerkap 
dirinja kedalam pergoeroean parti 

culier, jang bertjita tj'ta memadjoekan 

noesa dan bangsanja, menghadapi ps 

kerdjaan jang boekan sedikit, dan 

moe.ab. Memadjoekan anak boekan 
nja soal jang serawpangan sadja, 
akan tetapi soeatoe bai jang meminta 
korban bermatjam tenaga, pikiran. 

Moerid-moerid Perempoean dari klas 4—7 jang 

mengikoet handwerken dengan gneroe-goeroenja : 

dan Njanja Oehoed, 

Tjita2 jang moslia, pengharapan jg 
gilang gemilang, tiada dapat dikedjar 
dengan serampangan. Boeah baik 

banjalah dapat dikedjar dengan ke 

oeletan bekerdja dan besar kemaoean. 

Goeroe pada sekolah particulier 
menghadapi pekerdjaan jang berat, 

akan tetapi walaupoen berat. dapat di 

ringankan, bilamana kita telah dengan 

soenggoeh soenggoeh bekerdja oentoek 

keperloean pergoeroean dananak jang 

ada dalam tanggo'ngau kita. Peker 

djaan dan ichtisr kita itoelah jg akan 
memberi kepoeasan kepada kita. 

Dalam mendjalankan pekerdjaan ki 
ta, djanganlah kita menjimpang dari 

toedjocan badan jang mendirikan per 

goerosan itoe. Misalnja : seorang goe 

roe Taman Siswa, haroeslah dalam 

lahir dan bathin mendjoendjoeng ting 

gi azas pergoerocan itoe. Ia baroeslah 

djangan berdiam oentoek  berichtiar 

memadjoekan pergueroean dimana ia 

bekerdja. Djalan mana sadja, misalnja 

dalam perkataan atsu toelisan : (in 

woord en geschrifi en daad), 

  
mM 

    
- 300 orang moerid H IS PASOENDANBOGOR dengan goeroe 

nja: T, Karnasoedirdja, Njonja Mr Samsoedin, Njonja Oehoed, 

Tuean Siamet, 'T, Njoman Taher, T, Soedarma dan T, Idroee. 

Begitoepoen penoelis karangan — 
secrang goeros pada sekolah Pasoen- 
dan — tiada boleh meloepakan kepada 
toedjoean Pasoendan, jg dalam in- 

structie oentoek goeroe goeroenja ter- 

tertjantoem : 
Het onderwijs wordt dienstbaar ge- 

maakt aan de zedelyke alsaan Je ver- 

stendelijke ontwikkeling en vorming 
der leerlingen. Daarbij wordi hun li- 

chamelijke en nationaal cu'turele ont- 

Wikkeling niet uit het oog verloren. 
(Art, TI). 

Artinja: Pengadjaran haroeslah di 

toedjoekan kepada mempertaijamkan 
fikiran dan perbaikan boedi pekerti 
moerid : pengadjaran badan dan ke- 

boedajaan kebangsaan djanganlah di 

loepakan. 
Sekolah pariiculier perloe, atau mam 

perloeknn tenaga jg koeat, oelet goeroe 
goeroe jg mace dan soeka bekerdja, 

Madjoenja sekolah particulier jg perta 

ma sekali tergantoeng kapada sepak 

terdjang goeroe goeroenja. Sekolah par 
ticulisr perloe kepada practische idea- 
listen dan tiada memperloekan kepada 
mereka jg hanja bertjita tjita sshadja, 

tetapi tiada dapat mendjalankan. Tjita 

tjita dan bekerdja haroeslah berdjaba 

tan tangan. Bilamana kita ingin seko 

lah kita madjoe, djanganlah kita segan 

menggosloengkan lengan badjoe kita. 

Orang lain dapat mendapat membantoe 

kita, akan tetapi mereka tidak selama- 

nja dapat memberi bantoean, sebab 

mereka sendiri mempoenjai tanggoe- 

ngan sendiri masing masing. 
- Berat bekerdja pada sekolah parti- 

culier. Tetapi walaupoen berat, seko 

lah particulier banjak sekali baiknja. 

Disitoe kita dapat mengoedji kekoea 

tan kits: disitos akan kelihatan apa 
jang terkandoeng dalam hati kita, di 

sitoe kita akan dapat mengoekoer diri 

kita, disitoe kita dapat memperbaiki 
diri kita sendiri e 

Dibawah ini akan kami bentangkan 

beberapa jchtiar jang dapat didjalan 

kan oentoek mentjoba memadjoekan 

sekolah particulier menoceroet faham 

kami. 
Apa jang kami kemoekakan boeksn 

nja theoritisch. tetapi prectitch dupat 
didjalankaa. 

    

  

  

Klas 7 dengan 3 orang goeroenja. 

Dengan kejakinan, bahwa sekolah 

particulier pertama sekali haroes dipi 

koel oleh goeroenja, maka kami de 

ngan teman sedjawat kami telah men 

djalankan apa jang tertoelis dibawah, 

dengan boeah jang dapat diboektikan 

oleh loekisan2 jang kami sertakan 

karangan kami ini, 
Perbatian dari orang toa makin Ia 

ma makin besar dan moorid2 selainnja 

jg masih ada jg soedah keloearpoen 

masih berdekatan dengan pergoeroean 

kita. 
Dalam hati atau tenaga. Benih jg 

kami tanam menoendjoekkan faedah 

nja. 
Iehtiar2 itoe inilah : 
1. ,Mengadakanpertemoe 

an dengan orangtoea moe 

rid2. 
Osntoek memperbintjangkan bebera 

pa soul bergoena osntoek pergoerosan 
dan oentoek merapatkan tali antara 
orang toea moerid dan pergoeroean. 

Tetapi praciijk menoendjoekkan bahwa 
ini cuderravond,..-tidak banjak me 
parik hati orang toea moerid2. Bagai 
manakah oentoek mamperbaikinja 

Begini: Djanganlsh diadakan sering 
djika maos mengadekan sharoes dalam 
waktoe jg baik dan haroes dibarengi 

oleh keramaian misalnja toneel jg beri 

si. pengadjaran S(paedagogische strek 
king). Mereka 'djangan haroes mende 
ngarkan sabadj», akan tetapi haroes 

melihat dan merasakan, Sebeloemnja, 
kita dapat membentangkan soal jang 
soedah dimengerti oleh hadirin dan 

djangan terlaloe pandjang. Sesoedah 

itue baharoelah bertoneel, 

Djadi spelenderwijs, setjara bermain 

main, kita mendidik mereka oentoek 

membangoenkan gemar kepada pendi 
dikap. 

2: Mengadakan ouderabe- 

zoeken. 
Misaloja pada bari Minggoe ateu 

bari Raja, bilamana ada moerid sakit 
atsu oentoek keperloean lain. Dengan 

demikian goeros akan lebih terlihat 

oleh orang Toea moerid dan kita da       
pat bertoekar fikiran, 

3. Mengadakan 

vonden. 
Djika ada waktoe, moerid moerid 

dikoerapoelkan, oentoek mendengar 

kan tjeritera2 jg baik oentoek pendi 
dikan, Kita semoea tzhoe. bahwa di 

sekolah rendah waktoe oentoek ze- 
delijke —  opvoeding (memba 
ngoen boedi pekerti) tiada ada 
dalam lesrooster, hanjalah bertjampoer 

vertela- 

'Idengan pengadjaran jg lain, dan ha 
nja tergantoeng kepada tectiek goeroe. 
Dengan adanja vertelsvond itoe, maka 

kita dapat menambah pendidikan boedi 
pekerti. £ 

Akan tetapi dalam wengadakannja 
baroes diatoer sedemikian roepa agar 
ansk itoe tertsrik olehnja, Djangarilah 
gelamanja mengemoekakan pendidi- 
kan sadja, djanganlah mengadakan se 
lama zsdepreek, akan tetapi haroes 

ada variatie, Dalam wajang, biorcoop, 

toneelpoen, ernat dan tcberts berganti 
ganti. Sekarang mendengarkan dan 
memikir, nantinja terts wa gelak ge. 
lak dan bertepoek tangan. 

Demikian poela opzstuja vertel- 
avond, Seeoedahnja menitjeriterakan jg 
penoeh  pengadjaran, kemoekakanlah 
tjerita jg membangoenkan gelak gem   bira. Soeroehlah mereka tertawa jang 
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tetapi 

boekoe atau alat perga 
Ijaran jang lain dari sekolah dan 

| atoerlah agar dikeboen dapat kita 
memberikan pengadjaran. Djika soe 
dah, atau dapat djoega sebeloemnja 

“mereka boleh berteriak atau berlon 
—. fjat lontjatan oentoek compensatie 

Ipenambah), disekolah. 
ne Perhoeaboengan dengan 
goeroe2 lain sekolah. 

|“ Dalam masjarakat satos memper 
loekan jang lain. Boeat kebaikan se 

“ kolah akan pengadjaran ta' ada djelek 
nja djika goeroe goeroe bertjampoer 
dengan goeroe goeros sekolah lain, 
agar dapat mempersamakan penga 
'Gjaran sekolahoja dengan pengadjaran 

—. sekolah Iain, dan akan mengambil 
o tactiek jang dipakai disekolah lain. 
' Djanganlah kita kira, bahwa keadaan 
dikita sadja jang bagoes, Fihak lain 
dapat memberi pengadjaran kepada 
kita, Ps : 3 "ARA Kan. 

“ 7: Memakai bahasa orang 
—. toea moerid. : 

— Indor penoeh dengan bahasa da 
g matjam2. Ada jang mengata 

gij een client, spreek zija 
Kamo: poenjai lang 
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e kita akan 
diri kita kepada 

i satosan dan) 

pandang haga itoe 
dimengerti oleh kebanjakan, 

tetapi, djika kita dapat berbaba 
serah, dimana sekolah kita ada, 
ah dipakai bahasa itoe. Itoe me 

roet pikiran saja. Djika ada jang 
lain berpikiran lain, kami ta” akan 
menjangkal, sebab maksoed kami ta' 
akan memaksa. : 

” 3. Memboeat barang2 oentoek ke 
— perlcean sekolah. 

  

   

-(haroealah kita dapat berdajoeng de- 
ngan dajoeng jang ada pada kita, Ten 
toe sabadja semoea perkakas ta' da 

aa 

| mana 

mereka telah meninggalkan bangkoe 

Ibatja. Tetapi critiek itoe haroes op- 

asa | bar- gambar tentang ilmoe boemi, ilmoe 

bahwa bangsa kita masih amat mem 

| dan baik. Sebagai goeroe 
1 bersifat berdiri sen 
haroeslah kita tactisch, 

pat diboeat-boeat oleh kita, akan te 
tapi dari antara perkakas2 itoe tentoe 

Misalpja gambar2, kalender? 
nborden, lijs 

    

ra mc kita dapat mem 

barang-ba 

id bekerdja, akan tetapi djangan de 
'asehat dan tjontoh djangan 

kan, Dengan mengerdjakan 
itoe mereka akan da 

gheid dan gemar oentoek 
dja, Waktoe akan ada pesta soe 
ah mereka menghiasi tempat di 
pesta akan diadakan menoeroet 

Tn sendiri. Djagalah dan poedji 
Ish pekerdjaan mereka, Berilah keper 
tjajaan jang penoeh. 

9: Mengadakan school 
“— ataumuurkrant, : 

   

     
    

    

    
   

  

   

  

   

  

   

  

   

    
      

    

  

   
    

   
   
   
     
   
   

   

      

      

   
      

   

  

  

  

Djika kita bandingkan dengan bang 
sa Barat, maka kita haroes akoei, 
bahwa gemar membatja dikalsngan 
bangsa kita masih koerang, biarpoen 

sekolah. Banjak jang beloem ingjaf 
kepada faedahnja membatja, biarpoen 
kita akoei bahwa jang telah 'insjaf 
djoega banjak. Akan tetapi beloem 
dapat diseboetkan memoecaskan. Hal 
ini dapat kita brantas dengan djalan 
pelahan pelahan. Kita tahoe2 bahwa 
anak anak soeka kepada kabar kabar, 
jang bagoes atau jang djelek (weet 
dan nieuwsgierig). Nah, kita pakailah 
awak itoe, Boeatlah school atau muur- 
krant. Oleh karena schoolkrant mema 
kan biaja jang boekan sedikit, maka 
jang moedah dapat kita ambil muur- 
krant. Doca atau tiga papan toelis 
dapat mentjoekoepi keperloean. Ru- 
briek haroes bermatjam : hoofdartikel, 
kedjadian2 disekolah, kabar tempat, 
sport, balsem oentoek tertawa dil. 

Oentoek hoofdartikel misalnja kita 
adjoekan seboeah karangan atau op- 
Istel jang baik oentoek tjontoh karang 
mengarang, misalnja baik oentoek 
stijl, taal atau isinja. Ini hoofdartikel 
tak oesah dikarang oleh goeroe: boleh 
dikata memetik seboeah karangan da 
ri boekoe karangan anak anak fopstal 
echrift) dengan diseboetkan nama ps 
noelisnja. Balsem tertawa oentoek mem 
bangoenkan humor. Critieken oen- 
toek memperbaiki boedi- pekerti pem 

bouwend, dan diatoer setjara menarik 
Djanganlah seboetkan nama jang dike 
ritiek itoe. : : 

2 Dan bagaimanakah menarik nafsoe 
membatja anak ? Temiaan gambar2 
pada muurkran itoe. Tjarilah gambar 
dari madjallah-madjallah atau koran- 
koran, Gambar itoe haroes menarik 
hati pembatja dan jang perloe oentoek 
pengetahoean oemoem, misalnja gam 

alam dil, 

' Achiroelkalam : dengan keinsjafan, 

perloekan pergoeroean, dengan pera 
saan, bahwa sekolah particulier itoe 
soeatoe tempat oentoek mengoekoer ke 
kocatan goeroe dan bangsa, maka ka 
rangan ini kami adjoekan dengan mak 
soed : mengikoet membantoe menam 
bah kekoerangan jang ada pada kita, 
dengan alat jang ada pada kami: ja” 
ni: otak dan oedjoeng djari. 

  

  

    

    
   

  

   

   
   

      

   
    
   

  

  

0. Persatoean Poetri Indonesia : 

terima gilirannja di 
Verbod. s2 ak 

Pembantoe menoelis dari Soerabaja 
Pengoeroes dari Perhimpoenan tsb. | 

nji Hardjo Oetomo pada tg 4 ib, di 

'| Panggilan itoe disebabkan, bahwa 

2 Ipoenan jg terlarang sebagai PNI, 

8 |hiboek mendjalankan koeadjibannja 

“lada timboel 

noenggoe. 

wa dalam bagian PNI, terdapat orang 

ditoe 
doeh sebagai dameskring dari perhim| 
Persatoean Poetri Indonesia 

Pada waktoe ini pihak PID. baroe 

menjelidiki dalam perkara PNI. 
Dalam penjelikan itoe diloear poen 

pentengkaran satoe di 
antaranja bersama toedoeh menoedoeh 
dan bagai mana landjoetnja kita me 

Menoeroet penjelidikan, terang bah   panggil boeat menghadap ke PID. 

  

     
     

    

   

     

      

  

    
   
   

   

mendjahit 
djika beli 

' del dan dj 

gampang. 

Keterangan lebih dfaoeh 

lig menghianat perhimpoenannja. 

» Dapat pe 

Soedah terkenal bagoes dan koeat 
constructienja. Ada sedia roepa2 mo- 

8 Bisa kerdjakan semoea reparatie. Bisa 
dapat dengan pembajaran menjitjil dan 

Mintalah pertjobaan pertjoema di roemah. 

Mevr. E. Blondeau- Vitalis 

    

ladjaran Gratis 
dan borduur 'di roemah, 
imasin djahit PFAFF 

oega dengan motor listrik, 

pada: 

alat pengadjaran 

dan lain-lain, Del 

: ang sambil mendidik | 
'|moerid moerid kite, Soeroehlah moi 

Voorzitster: Aisjah 

oeroesanZaja tengah dioesahan penjoe 
soenannja. 

djoeannja dan tertam 

  

Peladjaran Komoenis ? 

di Solo 
Sepandjang kata J B. di Solo poli 

Isi telah menahan doea orang beruama 
Sindang dan Slamet. Jang per 
tama adalah auak seorang bekas di 
boeang ke Digoel dan baroe kembali 
Katanja Sindang itoe dalam waktoe 

ran peladjaran komoenis kepada Sla- 
met. 

Na 
»Mardi Poetra“ lengkap 13 tahoen 

Pembantoe menoalis : 
Besok pada bari Saptoe malam 

Minggoe tg. 9/10 Juli 1938 ini, seko 

mengadakan perajaan oentoek mem 
peringati berdirinja sekolahan terse 
boet lengkap 13 tahoen, Dalam pe 
rajaan itoe 
diadakan 'Toneel, pertandingan Kas 
tie dll. : 

$ 

Repat Propaganda I. M. 

Pembantoe mewartakan : 
Pada malam Minggoe jbl. ini, oleh 

'I. M. Tjabang Soepit Oerang telah di 
adakan rapat propaganda bertempat 
di BPI. Groote Postweg, dikoendjoe 
ngi oleh pnetera dan poeteri djoega 
wakil P.I,D, - 

Dalam rapat diterangkan, hal hal jg 
berhceboengan dengan IM, antara ma 
ng, riwajat IM seosmoemnja, azas toe 
Gjoean IM hal kedoedoekan poetri da 
lam perhimpoenan dengan mengambil 
petoeah dari R A Kartini, bal pergera 
kan pemoeda, soal bahasa dan bangsa 

4 dandjalan djalan oentoek raemadjoekan 
IM dan hal lain lainnja jg berhoeboe 
ngan dengan IM djoega. Selain hal 
terseboet wakil PD IM Djawa Timoer 
-mengoetarakan akan adanja Nasiona 
le Jeugd Congres jang sedang dioesa 
hakan oleh IM jang sekarang telah 
berdiri Comite di Batavia (Djakarta) 
Tapi amat sajang perhatian amat koe 
rangoja, kalau dilihat pembitjaraav 
jg amat bergoena itoe.— 

Sekolah Kartini. 

Di Probolinggo. 

Pembantoe menoelis : 
Kini oentoek th peladjaran 1938— 

1939 Pengoeroes dan goeroe - goeroe 
sekolah Kartini di Probolinggo selain 
bersedia tempat boeat klas klas jang 
soedah ada, djoega akan mengadakan 
huishoudschoul. Berhoeboeng dengan 
ini tentoevja ada satoe kesempatan jg 
baik bagi oemoem, teroetama pendoe 
doek di Probolinggo. 

an 

Pelantikan Natipy tjavbang 
Secpit Oerang 

Pada malaman 28/29 bi jl, Natipy tjb. 
Probolinggo telah mengadakan” api 
oenggoen bertempat dihalaman Mad- 
rasah Islamijah Landraadstraat dengan 
dikoendjoengi banjak tetamoe poetera- 

—- 

jang mengirimkan pandoenja djoega 
wakil wakil dari perhimpoenan2. 

Pelantikan itoe dibawah pimpinan 
toean Soebardjo leider Natipy tjabang 
Poerbolinggo, dalam mana selain api 
oenggoen diadakan poela pertoendjoek 
kan2 jang dilakoekan oleh pan 
doe pandoe, sehabis p3uzs dihidang 
kan thee dan koewe koewe, 

Api oenggoen dimoelai djam 1,30 
dan beracbir kl. djam 9.30 dengan 
selamat. 

Sa Ol 55 

Gerakan Aisij:h Kota Agoeng. 

Pada waktoe jang belakangan ini, 
kelihatan Aicijah Kota Agoeng soedah 
giat dalam gerakannja. 

Cursus'agama dan moeballgihat serta 
tabligh-tablighnja adalah dapat koen 
djoengan jang memoeaskan djoega. 

Berhoeboeng dengan kepindahan 
secretaresse sdr Ratoe Berlian ke Te 
loek Betoeng, maka pada hari Kemis! 
30 Juni jbl. soedah diadakan sedikit | 
oepafjara oleh para anggota sebagai 
selamat perpisahan. 

Karena kepindahan secretaresse ini, 
maka soesoenan anggota bestuur ada 
lah sebagai berikoet : 

Vice voorzitster : Fatimah Jahja 
Secretaresse I: RN A Djoeairijah 

” 2: Noer'aini 
Penningmeesters: Noerbaiti 
Commissarisse 1 : St. Noeraja 

1 2: Oemmi Salmah 
Gerakan Nasijatoel Aisjijah dengan 

Moedah2an akan bertambah kema 
pak amal peker   "Batavia-Centrum 

  

djaannja ! 

nja jg sempat telah memberi peladja | 

lah Mardi Poetro Probolinggo akan| 

menoerset berita akan 

Tjab. Soepit Oerang. 

poeteri, beberapa tjabang2 kepondoean . 

sendawa dan garam, mengoelasnja Ik 
seperempat djam lamanja Kaliu soedak 
selesai. mengoelasnja laloe, diberi men 
tega tiga sendok makan. Ambillah ka 
leng jg dapat tertoetoep baik. Kaleng 
itoe haroes dioelasi dengan mentega, 
sesoedahnja laloe dagingvia dimasoek 

  

  

    

    

    

   

        

BAROE AKOE POEAS, tida maloe berfjampoer baoer di gelanggang 
oemoem, penoeh dengan kagembiraan semangat, bila memakai saban 

hari minjak wangi de Noor (jap Snapan) bisikan saorang gadis terpeladjar,     

Pada malam Minggoe h.b. ini dida 
lam gedoeng Hoskisuw Mataram te 
lah diadakan demonstrasi oleh PPT3, 

Seperti nampak dalam gambar di 
atas, ternjata bahwa jang melakoekan 
demonstrasi kesenian itoe semoea anak- 
anak perempoean dibawah oemoer 
12 tahoen, sedang jang memimpin 
ialah R, M. Soebroto Hario Mata 
ram (poetera Ki Hadjar Dewan 
tara) jang nampak dalam gambar di 
hadapan kendang. 

Tidak heran bahwa waktoe itoe ge 
doeng sociteit Hoakisuw jang sangat 
besar itoe mendjadi penoeh sesak loe 
ar biasa. 

Ketika diperdengarkan lagoe lagoe 
gending, maka walaupoen berdesak2 
tidak terdengar sedikitpoen soeara o- 
rang tidak poela ada jg berkata2 satoe 
sama lain. Semoea dengan asjik men 

Demonstrasi P. P, T. S. di.Motaram 

  
dengarkan gending gending jg merdoe 
dan dimainkan oleh anak2 1toe, Dari 
hadirir, seperti kita katakan diatas, 
tidak terdengar soeara bertjakap, me- 
lainkan sewaktoe2 namp i 
anggoek2kan. Njata ta'udjoob semoga 
nja, : 

Ketika selesai boenjMibenji, dan Ie 
njap dengan sajoep2, & aka gempar 
lah orang bertempoek “tangan, Riveh 
rendah soeara hadiria fauda mEndjoen 
djoeng tinggi kepandaian anak2 itoe. 

Anak anak itoe, seperti terseboet ma 
sih dibawah 12 tahoen, adalah semoea 
nja moerid Taman Siswa. Dan de- 
monstirasi ini adalah jang periama ka 
li dilakoekan, sehingga Taman Siswa 
bahagian kesenian dengan ini berarti 
soedah mendapat kemadjoean lagi se 
tindak jang penting, demikian toelis 

    

     

    

   

  pembantoe,kita D, 
  

  

Bantal koersi. 

Bantal koersi jsng terloekis digam 
bar nomer 1 jalah diperbeeat dari 
pada beloederoe jang bewarna hitam 
disoelam dengan borduurzijde jang 
berwarna oranje dan hidjao moeda, 
Menjoelamnja ialah dengan toesoekan 
datar (platte steeken). Kelilingnja se 
soedahnja diisi dengan kapok laloe 
dihias dengan tali soetera jang be 
warna oranjs djoega, 

Bantal jang kedoea diperboeat dari 
pada kain tarantulle jang berwarna 
biroe moeda (hemelsblauw). Boeloenja 
diperboeat dari pada kain tarantulle 
djoega jang berwarna koening moeda 
(ereme), dan kain itoe di lipat menjoe 
doet tiga besarnja satoe satoenja doea 
centimeter. Kepala dan kakinja disoe 
lam dengan benang jang berwarna 
koening djoega. 

Matanja diperboeat dari pada mer 

  

    

  

Corned beef 

Satoe kati daging di 
bersihkan, sesoedahnja 
laloe dioelasi dengan   bo " Mere 

sg 

kan dalam kaleng itoe 

     

  

djan jang berwarne hitam. Garis paris 
dibawah itoe disoelam dengan D.M.C. 
jang berwarna hitam djoega, 

S, Mohamad. 

Mengisinja kaleng itoe sampai pe- 
noeh dan sesoedahnja laloe ditoetoep 
lagi dan diikat, djangan sawpai toe 
toepnja dapat terboeka, Kaleng oentoek 
menggodognja jang baik islah kaleng 
avermout atau kaleng postum. Sesoe 
dah dimasoekkan dalam kaleng laise 
kaleng itoe digodog dalam pantji jg 
berisi air setengah, kemoedian digodog 
teroes lebih koerang doea djam lama 
nja. Apinja baroes jg basar dan djika 
airnja habis haroes ditambah 

x 

Lemeng ajam Neng 

Seekor ajam, sesoedahnja dipotong 
dan dibersihkan laloe dioelasi dengan   

da AS Uh 

garam dan mentega, Jang dipergoena 
1, 
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—. badan 
Oleh 

  

boeab fikiran njonja Santoso itoe selengkapnja, walau ) sedikit2 di 
. Sebab njanj 

in lagoe Nina-bobo 
al-boel poeles. 
Kalo dibikin lagoe w 

sadjikan disini 

bari. 

| Baik kaoem peremp»ean maoepoen 
t|ksoem lelaki, dapat dvedoek dalam 

gel |raad-raad, karena wereka dipilih atuu 
ang | diangkat (dibenoem) mendjadi anggota 

orang Iraad-raad. Sija tak akan membitjara 
aar| kan soal angkatan mendjadi anggota, 
ja | leh karena ini tak oesah diterangkan 
pe lagi. Sekarang saja hendak membitja- 
'rakan soal kiesrecht. Kiesrecbt artinja: 
hak oentoek memilih atau .oentoek di 
pilib. 2 

'seboet actief kiesrecht 

ildalam bahasa 
kiesrecht. 

Belanda :   lak |jaitoe passief kiesrecbt. 

iesrecht dilvear negeri 

$ »|mempoenjai hak pilih oemoem (alge- 

Ap ri ini perempoean telah mempoenjai 
ng pauntoen. 
perkutaan2 ,nona 

nis“ bisa dikoerangin, (njai hak sama dengan kaoem laki laki, 
djoeroesan, tavggoeng | jadi tak berbeda. Djoega dinegeri 

| bolen masoek sem |Fjslani (1906) dan Nvorwegen (1907) 
: ea, telahada hak pilih oemoem (algemeen 

NJI BEDJAT 

   

kiesrecbt), Bigaimana keadaan dinege 
ri Perantj's ? : : 

| Negeri Perantjis terkenal gemar 
memberi hak baujak pada kaoem pe 
rempoean, tetapi dalam bal hak pi 
lih, ia masoek negeri jg terketjoeali. 
'Soedah lama dinegeri Perantjis ada 
advocaat perempoean, dokter perem 
poean, proffessor perempoean, insinjoer 
perempoean, malahan minister perem 

BA : pc psen djoega ada, perempoean 
ikan zalm sesoedahnja diber|aegeri Perantjis boleh memangkoe ber 

8 dibelasi dengan garam | matjam matjam djabatan, dalam hal 
a, mentega | toe kemerdekaan mereka tidak diba 

alve diltasi. Tapi aneh benar! Perempoean 
| i | Perantjis bingga sekarang tidak boleh 

a, dan se|toeroet berlomba dalam pemilihan. 

ara mengg”| Mereka tidak poenja bak dipilih dan 

       

  

       

  

            

  

ialah banja dagingnja bahagian 
4, dada, sahadja Sesoedahaja laloe 
oekkan dalam kaleng sebagai cor 

adi dan “dimasak seb-gai 
aja corned beef. SAS 

    

   

  

   
     

  

   
   

    

    

   

    

       

  

    
   

tloe digodog. 
sebagai menggodogaja c rnei (tidak poenja hak memilih. 

6 kan tetapi lebih lama sedikit,| Dinegeri Perantjis orang beloem 
Ik. dosa setengah djam, ialah menoeng)| mempoenjai bak pilih oemoem. 

goes sampai doerinja mendjadi loenak| Soedah beberapa kali kaoem perem 
dan daipat dimakan. poean Perantjis meminta bak pilih, 
Oa Ptetapi sampai sekarang beluem diberi 

kemboeng Isardij tjes) sak pilin 1toe, Akan tetapi kaoem pe 
Sa Nami giJrempuean Perartjis tentoe akan ber 

Mndahaja Inloe disslasi  #iosung teroes ventook | meruperoleh 
Mia San mentega Aoa (OP Oo Kaler Orbagia bata 
Aa Toska” dat 5 dna laripada negeri negeri modern telah 

Ie dengan Mes mengekang an an Isak Diibe padi. Geng 
Sania anak Kalna Soe lah mani Poan BBkk berijodhngan persidpas 

Pe belas Gieon Sina Mela u Ma aan na ita Ta Ueua 
AN Sea taa toh Kie bothaat itoe |Jama lagi tentoe berhasil, 

| kan dalam kaleng oer 
ikan kemboeng itoe 

itostoep jg erat 
menggodognj: 

            

   

   
      
     

   
   
    
   
   

  

  

  

  

    

    
     

   

     

  

    

      

   

   
            
       

     

dimasoek Negeri Belanda : 

  

Sekarang saja akan lebih pandjavg 
membitjarakan oesahanja kaoem pe- 
rempoean B-landa oentuek mempero 
leh bak pilih bagi mereka sendiri, oleh 
karena ioi penting bagi kita. Pada tg, 
5 Februari 1894 maka dinegeri Bulan 
da didirikan perkoempoelan 

aa, Ni 5 2 bak memilih bagi kaoem perem 
ve diberi garam dan dimasak seba | soean (Vereeniging woor Vrouwenkies 

gai memasakrje ikan sardija dengan |recht). 
#sus “tomaat, : ja tidak memskai| j 

as tomaat, akan tetapi oentoek mil jadi pergerakan besar 
jaknja ialah minjak selada (slaolieI peroleh hak pilih oemoem. 
an Menggrd guja djoega sebagai Men pn Te 

kan . tersebuet diatas. 

S8. Mohamad. 

    

     

      
         

    
    

  

    

    
ta Sardijatjes. 

Sepoeloeh ekor ikan kemboeog jang 
agak ketjil dibersihkan, sesoedahnja | 

    

    
    

         

  

         

       

   
      

     

  

    

    

          

   

   

  

   

Ane 
erloean 

    

     

  

          

  

dalam bahasa Belanda | 
Indonesia. Bajaran se- H 

| dengan diploma II 
Kernolongweg 13 Bt-C 

    

      

apat terboeka dikota Amsterdam, 

   

   

     

perenang 

    
w 

  

“1 
Dari Redaksi: 

— Njatalah bahwa bak pilih itoe ada 
Idoea roepa, dalum bahasa Belanda di 

dan 
passief kiesrecbt, atau dalam 
bahasa Indonesia: hak memilih dan 

an|bak dipilib. Hak memilih itoe ialah 
sn |bak oentoek memilih orang2 jg akan 

doedoek dalam bermatjam-matjam ba 
|Idao perwakilan, Inilah diseboet orang 

actief 

i Passief kiesrecht itoe ialah 
jalbhakakan dipilih oentoek doe- 

Idoek dalam bermatjam matjam raad 

merika (USA), Or Der 
din dinegeri In ggerisorang 

'meen kiesrecht), djadi di negeri nege 

bak memilih dan hak dipilib, tentang 
bak pilih kascem perempuean mempoe 

Dari tahoen 1889 sampai 1893 ter 
entoek mem 

Kaoem perempoean djoega toeroet 
bergerak, akan tetapi semoea ichtiar 
itoe tak ada basiloja karena. baik hak 

| Ipilih boeat oemoem, maocepoen bagi 
kaoem perempoean beloem dapat di 
adakan. Algemeen Nederlandsch Werk 
lieden Verband, Sociaal Democratische 
Bond dan Bond voor Algemeen Kies 
Irecht en Stemrecht mengadjak kaoem 
perempoean ocentoek bergerak bersama 
sama dengan mereka soepaja bisa 

2 0... @lmendapat hak pilih oemoem itoe, 
Paladiaran mamatana raana9 Mi Sebeloem mengadakan actie oentoek 
Soma Nan aa 'bal itoe, maka kaoem perempoean me 

akan boeat pertama kali seboeah 

Dr. Aletta H Jacobs, ja'ni seorang 
| ocan Belanda jang pertama 
mendapat titel docor, minta pada 

dalam Wadan- 
perwakilan 

: njonja Santoso Mr. Maria Ulfah 

Soal seperti diseboetkan diatas penting dan ha- 
ngat, actueel. Dari itoe kita merasa perloe menjadjikan 

poen disana-sini oleh kita disingkatan. Apa jang di 
ialah pidato pjonja tsb. dalam rapat 

pada tg. 3 boelan ini seperti telah dioemoemkan tempo 

Burgemeester dan Wethouler soepaja 
uama beliau ditoelis dalam dafiar orang 
pemilih (kiezerlijst), karena baik da 
lam cendang oendang pemilihan (kies- 
wet) maoepoen dalam Grondwet tidak 
ada larangan tentang bal itoe. 

Permintaan Dr. Aletta H. Jacobs 
itoe dimasoekkan, sesoedah dalam 
Tweede Kamer diadakan debat, dimana 
orang oravg mengoesoelkan soepaja 
Grondwet ditambahi dengan perkatu 
an: mannelijk torang lelaki), 
soepaja Orang perempoean dapatlah 
diasingkan dari hak pilih terseboet. 
Gemeenteraad Amsterdam ta” dapat 
mengaboelkan permintaan Dr. Aletta 
H, Jacobs 1toe dan menoendjoekkan 
kepada arti oendang2 ja'ni bahwa 
orang parempoean tidak dapat mem 
poenjai hak hak oemoem sepenoehnja 

“Dalam moesim winter th1892/1893 
dioesoelkan rantjengan dari minister 
Tak van Poortvliet jang bermaksoed 
oentoek meloeaskan hak pilih akan 
tetapi dalam memorie van Toelicb 
ting tak ada terbatja tentang hak pi 
lib bagi orang perempocan. Perkoem 
poelau boeat algemeen Kiesrecht dan 
Stamrecht menerima oesoel itoe (dari 
minister Tak van Poortvliet) dengan 
gvunbira. tetapi bal ini mendatangkan   

          

        

    
     

   

nentang ranfjangan dari minisi 
van Poortvliet itoe, karena me 
pendapatannja tak dapat ada hak 

jorang perempoean diberi hak pilih. 
Pada tg 5 Februari 1894 timboellah 

perkoempoelan hak pilih bagi kaoem 
perempoesan (Vereesiging voor Vrou 
kjesrecht) jg tadi saja telah seboetkan 
dan jg mendjadi pemimpin pertama 
ialah Njonja Versluys-Posiman jg me 
megang djabatan itoe hingga 9th Ia 
manja, Perkoempoelan itos semata2 
akan bekerdja oentoek mendapat hak 
pilih bagi orang kaoem perempoean, 
karena lelaki hanja dapat mendjadi 
anggota loear biasa dan tidak diboleh 
kan doedoek dalam badan pengoe 
roes. Semendjak perk itoe berdiri, me 
reka semata2 memperkoeatkan apa jg 
telah mendjadi maksoednja, jaitoe : 
»mereboet hak pilih oentoek orang pe- 
rempoesan", sedang maksoed jg lain oen 
toek mendapat ketinggian deradjat da 
lam pergaoelan bidoep, diserahkan 

pada perkoempoelan jg lain. 

Dimana mana tempat diadakan ra 
pat terboeka soepaja angan angan ten 
tang hal itoe dapatlah ditanam dalam 
hati orang banjak. Bermoela, mereka 
mendapat banjak kesoekaran dan per 
lawavan, akan tetapi kemoedian ber 
Iboeahlah oesahanja karena banjak 
orang setoedjoe pada hal itoe, Setelah 
5 tahoen bekerdja perkoempuelan itoe 
telah mempoenjai 14 boeah tjabang 
dan kirakira 800 orang anggota. Se 
djak tahoen 1897 perkoempoelan itoe 
me.npoenjai orgaan sendiri : het Maand 
blad der Vereeniging voor Vrouwen 
kiesrecht jang digoenakan djoega boeat 
propaganda. 

Semendjak th 1913 orgaan itoe ke 
losarnja teratoer dengan dilampiri 
bijblad politik jg memoeat segala arti- 
kel dan atoeran jg mengenai keadaan 
orang peremposan, jg akan dioesoelkan 
dan lain Isin perkara, segala sesoeatoe 
itoe diambil dari stukken opisil. Se- 
soedahnja motie Troelstra maka tim 
|boellah dalam th 1899 lagi pergerakan 
oentoek memperol-h hak pilih oemoem, 
'jang mengoendang Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecbt soepaja ikost beroe 
saha mentjapai maksoed itoe, 

Kaoem peremposan mengadakan 
rapat oemoem, dimana dipoetoeskan 
akan toeroet berichtiar bersc.ma sama, 
tetapi dengan beberapa roepa perdjan 
djian, jaitoe: dalam comite baroeslah 
diseboet dengan sedjelas - djelasnja : 

1. Bahwa dalam algemeen kiesrecht 
(hak pilih oemoem) terhitoeng djoega 
bak pilih boeat orang perempoean, 

2, dalam werkplannja haroes dike 
moekakan kemaoean oemouem soepaja 
Grondwet diperiksa kembali (herzien) 
soepaja ada kelonggaran oentoek me- 
ngadakan hak pilih oemoem boeat le 
laki dan perempoean. 

3. Vereeniging voor Vrouwenkiesre- 
cht tetap memegang kesempatannja   

VE 
Ha 

annja « 
mereboet ha. 
begitoe poela ka. 
sebeloemnja hak 'piliu «. 

Tentang keteraagan mako. 
itoe timboel beberapa pemandangai.. 
lam anggaran tsb: Perk. bermaksoea 
memperoleh hak pilih oentsek orang 
perempoean Apskah artinja orang 
perempoean ? Apakah kehendak orang 
Itoe hak pilih bosat orang perempoean 
secemoemnja ? Peadapatan tentang hal 
itoe begini: hak pilih boeat perempoean 
berarti: hak pilih jg seroepa deugan 
hak pilih orang lelaki pada waktoe 
itoe (sebeloemnja th. 1917 hanja ada 
beperkt kiesrecht voor mannen), jang 
akan diberikan djoega pada orang pr 
Tetapi pada th. 1899 dibangoenkan se 
boeah comite bak pilih bagi orang le 
laki dan orang pr, oentoek memper 
leh hak pilih oemoem, Dr, Aletta 
H Jacobs jg mendjadi pemoeka jg ke 
doea. 

Beberapa kesoekaran jang terdapat 
olehpja karena orang tiada mengin- 
dahkan hal itoe dan beberapa peng- 
binaan, sekarang tidak lagi terdapat, 
Setelah orang bekerdjayeepoeloeh ta 
hoen Jamanja, maka IM pilih bagi pi 
hak peremppean terdapat djoega da 
lam program segala perkoempoelan 
lain jang menoedjoe kepada kemadjoe 
an (vooruitstrevende partyen). Lagi 
poela hal itoe dapst perhatian dalam 
rantjangan oentoek herziening Grond- 
wet, jaitoe rantjangau dari SDAP, dan 
Vryzinnig Democratische Bond. Per- 
koempoelan perempoean itoe boekan 
berdasar agama dan lagi neutraal ter 
hadap pada partai partai politik Isin. 
Ia menerima segala pihak jang berpen 
dapatan, bahwa hak pilih itoe, kelak 
goedah semestinja haroes diadakan. 
Pada 4 Juli 1904 dikota Berlin didiri 
kan Werkbond van Vrouwenkiesrecht 

Perk. dinegeri Belanda dengan se- 
gera masoek pada Bond itoe. Kemoe 
dian timboellah perasaan tidak poeas 
dalam kalangan vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht : ternjata ada doea 
pihak, ja'ni pihak ultra's dan gema- 
tigden. Pihak nomer doea ternjata ta” 
mentjotjoki pimpinan Dr. Aletta H. 
Jacobs. Pada th 1906 orang mengada   

lih oemoem (alg. kiesrecht) sebeloem | 

pimpinan periodiek boeat pengoeross 
rerk. itoe (Vereeniging voor Vrouwen- 
asrecirtil tetapi boeah pilihan itoe 

tekan bahwusDr Jacobs itoe ma 

djoega terpilih, sewsgai keto 
Pan soeara jg terbanjak: 

   

pimpinan Dr Aletta Jacobs keloear dari 
perkoempoelan dan mendirikan sendiri 
perkoempoelan baroe : Nederlandsche 
Bond voor Vrouwenkiesrecht, jaitoe 
pada tgl 27 Febr, 1907, Keloearnja 
mereka berarti keroegian 50 anggota 
oentoek perkoempnelan tsb. pertama 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 

Tetapi dalam tahoen 1907 dan th. 
sesoedahnja itoe, d tanglah beratoes2 
anggota baroe boeat , Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht“, Kedjadian2 jg be 
sar artinja boeat perkoempoelan itoe 
ialah: di Fivland diadakan hak pilib 
bagi pihak perempoean dalam th 1906 
dan di Noorwegen dalam th 1907 Da 
ri 15 Juni sampai 21 Juoi 1908 di 
Concerigebouw Amsterdam diadakan 
cCongres perempoean sedoenia oentoek 
hak pilihjg dimasoeki oleh perk. pe 

rempoean boeat hak pilih dari 13 boe 
ah negeri dan djoega dikoendjoengi 
oleb oetoesan2 dari 21 boeah negeri. 
Dalam congres itoe ternjatalah kete 
goehan, toedjoean dan keseutausaan 
perkoempoelan itoe | Vereeniging vour 
Vrouwenkiesrecht), halmana menjebab 
ken tambah banjaknja anggota perk. 

itoe, 
Pada 17 Dec. 1910 banjaknja afdee- 

ling ada 97 dan anggota ada 9362 
orang. Disamping madjallah boelanan 
dikeloearkan olehnja beberapa geschrif 
ten oentoek propaganda.Karena banjak 
nja pekerdjaan perk. itoe mereka me 
merloekan centraalpunt Dari itoe me 

reka mengadakan kantor besar di Ams- 
dam jg diboekanja dengan opisil pada 
tg 1 Juni 1912 Setelah kabar grondwet 

akan diperiksa lagi, maka tg. 14 Mei 

  

       
       

    

Mengapa jg tidak setoedjoe dengan 

ln La 

Rapat « 
toesan oentoek . 
titienement (minta &. 
agar soepaja diberikan | 
(gelijxstelling) jg sjah antara , 
posan dan lelaki. Petitienement «.. 
tiadakan pada tg. 5 F-br, 1914 di 
Paileis voor Volksv iju di Amsterdam. 
Perhatian dari semosa pihak terojata 
sangat besar, Hami pekerdjaan perk, 
vVaor Vrouwenkiesrecbt jg pertama ja 

au jg diberikan pada th 1919 sesoe 
dahnja diadakan hak pilih oemwoem 
bagi orang lelaki pada th 1917. Sebe 
loem th 1917 dinegeri Bslanda njata 
lah hanja orang laki2 jg tjoekoep sja 
rat2nja sadja jg dapat bak pilih itoe 
(beperkt kiesrecht voor mannen). 

Sedjak tahoen 1917 orang dinegeri 
Belanda mempoenjai bak pilih osmocem 
bagi laki laki (algemeen kiesrecht voor 
mannen). Dalam tahoen 1919 dinegeri 
Belanda diadakan hak pilih oemoem, 
artinja sedjak tahoen itoe, perempoean 
djoega boleh toeroet berlomba mere 
boet tempat dalam badan2 perwakilan 
ra'jat. Soesah pajahnja pemoeka2 dan 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
seperti Dr. Alesta H. Jacobs berhasil 
djoega. Sedjak tahoen 1919 perem 
posan dan laki laki dinegeri Belanda 
sama sama mempoenjai hak memilih 
dan hak dipilih factief dan passief- 
kiesrecht). 

Tiap tiap orang boleh memilih de 
ngan diberi batas, mereka haroes ber 
oemoer 23 tahahoen. Setelah orang 
tjoekoep 23 tahoen oemoernja, baik 
ambtenaar besar maoepoen koeli atau 
orang jang tak mempoenjai peker 
djaan sekalipoen boleh beramai ramai 
pergi memilih (lihatlah fatsal 81 dari 
Grondwet). Menoeroet fa'sal 81 dari 
grandwet orang jg mempoenjai hakja 
itoe Nederlander dan Ned Onderdanen 
jg telah beroemoer 23 th, djadi boekan 
Nederlander sadja akan tetapi Nederl. 
Onderdanen 'djoega mempoenjai hak 
memllih, Djadi djikalau kita orang 
Indonesia baik perempoean maocepoen 
aki laki ada dinegeri Belanda dan te 

serdemeer 23 tahoen djoega mem 
K- memilih. Boeat memper 

3 dipilih (passiefkiesrecht) 
oentoek doedoek um!am raad raad ada 
beberapa sjaratnja : misalnya wantoek 
passiefxiesrecht bagi Tweede Kamer 
dari Staten Generaal teratoer dalam 
fatsal 85 dari G ondwet. Orang jang 
dapat mendjadi anggota Tweede Ka- 
mer jaitoe: Nederlanders dan djoega 
Nederl, Onderdanen #jang telah 
beroemoer 30 tahoen dan lain lain 
Kita orang Indonesia termasoek golo 

    
   

baik perempoean maoepoen laki laki 
dapat mendjadi anggota Tweede Ka- 
mer dari Staten Generaal, Sekarang 
satoe orang Indonesia dcedoek dalam 
Tweede Kamer jaitoe toean Roestam 
Effendi, sebagai wakil dari partai 
Kommunist, negeri Belanda. 

Dinegeri Belanda soedah banjak pe 
remposan jg djadi anggota G-meente 
raad (di A'dam jg pertama nona Mr 
Frida Katz. sekarang njonja Barones- 
se M-.ck y) Djoega di Raad jg ter- 
tinggi jaitoe Stateo Generaal telah ada 
beberapa anggota perempoean. Perem 
poean jg pertama jg mendjadi anggo 
ta 2e Kamer jaitoe rona Suze Groe- 
neweg. Sekarang beliau me djadi amb 
tenaresse v/d Burgelijken Stand. Ke- 
moedian dalam 2e Kamer masoek 
poela perempoean lain2 lagi, seperti 
nona Mr Frida Katz, jg saja tadi se- 
boet, njonja De Vries Bruins. Kepan 
daian dan keberaniannja anggota2 pe 
rempoean Belanda dari raad2 telah tor 
njata dan hasil pekerdjaannja djoega 
soedah banjak. 

Mereka telah membuektikan bahwa 
perempoean jg doedcek dalam raad2   1913 diadakan rapat terboeka oentoek tidak oesah kalah pada lakilaki. 

  

    

moeka jang aloes ada ber- 

gantoeng dengen kaseha- 

tan koelit. 

njesel pakailah selaloe 

N. V.H. Mij. Kian Gwan 

Ketjantikan dan paras 

Soepaja nona tida me- 

»BEDAK VIRGIN“ 
Sole— Agents 

Antero Indonesia 

Hoofd « depot 

Chun Lim & Co 
Batavia   

    sendiri oentoek mendjalankan toedjoe 

Snap KAN 

lah: bak pilih boeat kaoem perempos 

ngan Nederl. “Onderdanen, djadi kita- 
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2 hua siang Memperdengarkan choet 

2:1 6.30 2 

Be TAB   

R Egi BP! 1 

Te 5 10— pagi 

x . 350 80re 

5 as Nata 
Or Moz' ek Tionghoa modern 

0. Muri Soenda 

ek Hawaiiau 
el ketoprak 

uagoe Mean 2g letoe| 

2 Toni “Wajang golok 
| Cabaret Melajoe 

—. Programwa Non-ttop 
“Toetoep. 

PROGRAMMA VO.K.L. 

Zendor YDH. 7 golflenate 
107, 53 Meter 

RK emis, 7 Juli 
| 80re Kinderuurtje dari Mardi 

— Santoso 
» Lagoe Djawa 

Ap Toetoep. 
. malam Berita sk (Soenda) 

Lagoe Gamboes 

Abdoerachman 
Lagoe Toerki 
Pidato tentang , Agama 
Islam” oleh t. H. Mb. 
Hasan (Kd Partadiredja) 
Mout Organ Band et 
Toetoep 

Djoem'at, 8 Juli 

bah dan sembahjang hari 
Djoem'at dari Meadjid 
besar 
Toetoep 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Soenda 
Berhenti 

7.— malam Berita sk. (Indonesia) 
Lagoe Melajoe 
Pem, Loear Negeri oleb 
t. Kosim Red, Sipatahoe 
nan 

130 4 
5,— sore 

bi 

RAGU 

Mengadji @Goeran oleh t, 

  Peladjaran Wireng oleh 
perh, MBI dari gedon 
Panti Mardi Hardjo 
Toetoep Aa 

ab 21 9 Juli 

Berhenti 
Berita sk. Tindonesia) 

—.  Lagoe Krontjong 
— Berita sk. fSoenda) 
— Lagoe Djawa 
Ketjapi orkest , . Gending 
Wargi" terpimpin oleh t. 

. 'Toetoep 

an “SRI 
 Golfisngte 86,96 m 

: “D joem'at, 8 Juli 

lia— si siang Samboengan dengan Mes 
“djid Besar Direlay SRV 
Toetoep 

5,30 sore — Plaat2” lagoe 'Tionghos 
: 6,30 » Berita pers dan Chabar2 

“dalam bahasa Belanda 
an — malam Cursus Pedajangan Pa- 

1. — 

“Rm Ng Doetodilogo 
Radiotoneel Wajang orang 

— bertempat dipendapa pa 

7 2 | ningrat 
. Toetoep 2 

| “Babkon? Tata 

dan Srimpi dari Kraton 
Toetoop T. siang : 

Boenjinja kagoengan dha 

| ban hari 
“Setinggi! (Keraton) 
Hawajtan orkest, 
ngan 

soko- 

  

White Hewaiian Band” 
| Chabsr cbabar dalam ba 

.. hasa Belanda 
' Hawajian muziek, soko 
ngan dari 
Music Makers" 

5 | 45 malam Berita pers 

   

    
   
   
   

   
5 Ihesr Hati“ dipim 
— cleb t St Boestami da 
din aja, olen Siti Pri 
wat “Sjaugie dan 

  

jan 

- 2 Suerabaja I 381i: 

6 30 pagi 

boeknja mevr, R. 
Soenarto 32 tahoen 

ha “Tatitep 

— PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja II 95 
Soerabsja Arcbipelz. Zender 68 

in | . Djokja M1 128: Semarang II Ilt, 
8olo II 120. 

Djoem'at, 8 Juli 
Lagoe Arab   “715 Berhenti ”- 

— RE. Ibrahim ternjanji| 
oleh Nji Heulangroejoek 

'dasoeka dipimpin oleh t.| 

. Sriwedari mengambil tje| 1. 
-ritera ,Semar mantoe" | 

doeka KRMT Widhas 

Peladjaran beksa bedaja 

lem gawelan Kg Kjahi 
Msenggang Patalon sa 

Sabtoe dari | 

vs The Blsck and 

The Jolly | 

' Tjlempoengan dari pen| 
| dapa Wirjodiningratan, | 
“oentoek keperloean. toem| 

gt.) 
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Moehammadijah Tjabang Betawi menjediakan SEKOLAH MENENGAH jang memakai leerplan 
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M. U.L. O.— dapat menerima moerid oentoek Voorklas, klas I, II dan Ill. | 
H. IL K. — dapat menerima moerid oentoek klas I, II, II 
A. M.S. — dapat menerima mozrid oentoek klas I, II, II, 

Tentang pengadjaran, selainnja pengetahoean oemoem sebagaimana moestinja, ditambah poela 
dengan pengadjaran dan pendidikan Agama Islam. 

Goeroe-goeroe pada sekolah-sekolah terseboet terdiri dari : 

Ir. Soetjitro — Directeur —. Drs, S.H, Soebroto Soetopo 3 
Ir. Kasian Mej. Soegijarti (Hoofd akte) B. Gandasoemantrie 
Mevr. Mr. Santoso Soemadi (acte M. O:) Moh. Kamel Jamel ci 
(Mr. Maria Ullfah) Mochtar Abidin (acte M. O.) Soekonto “3 
Mr. Tjokroadisoemarto Pandi Soeriahardja (Hoofdakte) “9 

Penerimaan moerid baroe oentoek peladjaran tahoen 1938 — 1939 im elai dari SEKARANG, -zam- 
pai 1 AUGUSTUS 1938. : 5 

Permintaan aksn mendjadi moerid dam-aim dain keterangan Adi dapat dari Directeur & 
Sekolah, atau Bestuur- “Mochammadijah bahagian Pengadjaran di Kramat No. 97 — Batavia Centrum. 

3 Oentoek-mentjoekoepi keperloean bagi anak-anak jang walinja tinggal djaoeh dari kota Betawi, 
Ts Fauna roemah pondokan (Internaat) jang baik dengan pembajaran jang ringan. 

: Wassalam 

PENGOEROES. 
Keterangan: 2 

Anak-anak jang diterima di M.U.L O. Moehammadijah, mereka jang telah tammat beladjar dari 
H.LS., Schakelschool,. E.L.S., HCS, dan lain-lain sekolah jang disamakan dengan itoe. ) 
i 3 jang diterima di H LK dan A.M.S, Moehammadijah, mereka jang telah tammat dari Sekolah 

12 — siang Dihoeb, dengan Misigit Djoew'at 8 Juli IOS Vibrapho li 
“Ampel di S'baja danj 6.30 pagi Pemboekaan 9.20 , Teternieni dari muzi'ek 
memperdengarkan choet| 6.33 Lagoe gramofoon gramofoon 
'bah Djoem'ah Ur 5 Idem 930 Concert jang populair & 

115 , Berhenti Hm Berhenti 10,25, Internse120  harmonie 
5,— 80re . Gamelan 1 Pemboekaan duos“ 
5.40,” Lagoe Tionghoa 1103 ',, Selamat pagi oleh Marek|1045 , Lagoe darsa 
6.— ',  Orkest anakanak , The : Weber 12.—..,  Toetoep 

|. Sandwich Islandera" 12,— siang Opera koorzang : 
sa Ka Lagoe Marimba 

7.— malam Perkabaran 1250 ”  MATINER BR.V. 
715 ',  Pendjawaban atas rap-| 1290 ,  Perkabaran Batavia I 157,89 m. Batavia Il 61 

1 4 pori2 dari pendengar 1.32 ',  Melandjoetkan Matinee 166m. 4 Buitenzorg 15625 m, Soeka “ 
7.20 »  Lagoe Krontjong — Lagoe Tango oleh Adai-|boemi 12,18 m, 
7,30» Pembatjaan tentang ,As bert Lutter 

Tea Aa na t. Moerti 2 : Mengoelangi perkabaran Djoemat, 8 Juli 
5 OtO ZA Berhenti Hn. 0 @ 

750 ..  Lagoe Tionghoa 5,— sore  Pemboekaan 7.30 ne an Banana eh ” Dihoeb. dengan SRI di Ta aa Thee Concert 7,45 : Melandjoetk lagoe graw 
2S sala 6,5... Nianjian oleh anak anak |12.— siang Setengabdjambagi orang 3 K oetoep dari plaast gramofoon orang jg sakit dan oran 

3 8. Sar HA Bo Lagoe Anekawarna orang jg ssedah toea - 
: 1 040. Light Opera Company 112.30 , Programria anekawarna 

6.30 pagi Musiek Hawaiian Dn Pemand, programma 29 Berhenti 
| Tina |. Toetoep Tag malam Fa pan 5.— sore  Muziek 1 

2 KN 5 $ eberapa soli an Radio: BRV 1 ' Soerabaja 11, 68 dan1V 129 : : , » adio- cursus ten 1. Hasi Toohset Wajeng Orang NO Tm Ke dikalangan 2 tang stenographie Groote 
11.40 " Muz'iek Krontjong Bird Cepu 6.45 » Ha Tn 

2, “siang Pidato tentang roemah| 9.— »De Motors “gn n 
an Tn tangga 945  Lagoe gramofoon Fe manjan Seaphania 
12.25, Muziek Tionghoa Pn Berita2 Koers ea Phahi Anta 

LE Man iaran gamelan TN 3 Concert oleh Phbiladel: 5 ea Iiig Penji g 2 1 8,10 Pidato olen to B 
120 ,. - Mus'ek Menado phia Symphonie Orkest,| . MI ana 
LAN “ag Toneel Loedroek dipimpin oleh Dr, Lso- Huynink 
25 4. “Toetoep : pold Stokowaskij Ga Phohi Relay 

Pr 1049, Herman Firck dengan| 855 BRV Swing School £ 
— Djokja II 128, Semarang II III — Orkestnja Oa ig Albert Sandler dan Or 
aa 1, -. 2 1V 129, 'll— ,.  Toetoep kestaja 

P3 Ket “Sabtoe, 9 Juli 10.15. Abe Wan baka 
5.— sore - Penjiaran oentoek anak2 Ii 23 , Ie P3 Bean PA turiek peiMan | 6,33 pagi Btaah en neNoh jang Tsetoep 1 
6,40 Mur'ek Hindoestan 701 Pegat 2 Sabtoe, 9 Juli : : 

Pedan malam Perkabaran dan berita Berhenti Te “pagi Musiek gramofoon 
pasar Hi 03 x Beberepa lagoelagos In | ':30 , Berita s kabar 

115» Mendjawab rapport pen ternasional : 185... Menjamboeng  Muziek — | 
Ta dengar 11.30 '»  Vioolrecital  gramofoon ' 

Tora " Toneel Ketoprak 12,— siang Mond harmonica aa Has dn Toetoep 8: 

8 , Krontjong Orkest 12,20 ,  Matinee oleh Studio or | 5.45 sore Muziek militair 2 01 Moetoep Ha kest La 1 Bea 
. 1,2 3 Perkab: — malam Pem, mi 

. PROGRAMMA NIROM, 2 na Lappel piana maneien ah Ras 

Penjiaran Barat Ag PN Agan ap cat , » 3 » ur main 

|. Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.004 5.03 sore Thee Concert LA Pem. Loear Negeri Th 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,| 6,30 ,,  Symphonie Fe. Lou's: Davide dan Kees 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon OOT Tg Overz'cht progres mma Pruis berappel Sa 

1108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, | 7.— malam Perkabaran Hn aa Relay Phohi Ni 

Oost dan Midden —Java: Soerabaja 1381| 7,20 , Mana Soeka 9380 Lagoe dansa 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe-| 8 — Beberapa lagoe:lagoe (10.15 ,, Beberapa lagoe2 
rabaja III 199, Semarang 122, Malang| 8.25, Mana Soska-populair  |12.— ,  Toetoep 
Diokja 181, Solo 188, Tjepoe 186” 850 ,  Sebramuel kwartiertje cg se  
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Ke “dja (begrooting) onderwij: oentoek ta- 
|..-hoen 1939 Berhoeboeug devgan kea- 

                

- mendjadi baik, maka beberapa ang. 

nja diwadjibkan, (Aneta) 

| ming jg memperhentikan penjadapan 

|. semosanja sedjnewlah 122139 ha. 

  
: ngan jg koerangnja poenja pengharapan 

| Wark pangkat, apa lagi selamanja ba 

      

   

  

  
  

  

  

  

VOLKSRAAD 

HC Wes'endorp menggantikan 
SJ Sehoork 

Pada beberapa bari jl pernah kita 
kabarkan, bahwa lowongan di VR tidak 
akan diisi oleh t SJ Seboorl, sebab 
ta' maoe. Berhoeboeng dengan itos 
maka Volksraa'istewmkantoor telah 
memoetoeskan, bahwa jg ditoendjek 
sebagai penggantinja ialah t HO Wes 
tendorp, bekas plauter di Wlingi re 
sidensi Blitar. (Aneta) 

Soal begrooting Ooderwij: 1939 

Baroe baroe ini telah keloear afi, 
verslag V.R, tentang anggaran belan 

daan2 keoeangan pemerintah sekarang 

gota telah berbarap kepada pemeren 
tab, soepaja pemerintah soeka memi 
kirkan benar benar tentang perbaikan 
deradjat goeroe2 jg mengadjar disam 
ping pengloeasan djoemlah mereka. 

Dan berhoeboeng dengan banjaknja 
goeroe goeroe lama tidak mengadjar 
lagi maka timboellah pertanjaan anta 
ra anggota V, R,, spikah nanti begitoe 
roepa keadaaunja, bingga kelas kelas 
jaog tertinggi dalam s-kolah rendah 
akan diadjar oleh goeroe goeroe jang 
moeda, jang sedikit pengalamannja, 

Lagi poela ditanjakan oleh anggota 
anggota V. R tadi, apakah kini masib 
terdapat dalam sekolah sekolah goe- 
berzemen, gemeente dan sekolah2 jang 

Jople'ding atau vormingnja dengan be 
berapa prak'yxeischen dari Gemeente2 
sendiri soedah semestinja haroes men 

|dapat kelebihan dari ambtenaar jaug 
bersamaan dasar tadi pada Gbuverne- 
went. 

Itoe snedih logisch, kalau tidak de 
wmikian Stadsgemeenten tidak akan da 
pat ambtevaar jg bisa menoeroet ke 
perloeannja , sedang bekerdja pada 
G uvernement (satoe werkgever jang 
besar) ada lebih aman, orang tidak 
akan sia sia pilih werkgever ketjil. 

Keadaan sekarang ini djadi lain, ee 
kalipoen sebagai telah ternjata tsb, di 
utas, jang Gemeonte gemeente lebih 
taboe akan kepentingaunja sendiri, te 
tapi pemerintah atas lebih koeasa, soal 
persamaan gaiji jg dioesoelkan haroes 
dilakoekan. 

Keadaan seroepa ini, soenggoeh soe 
lit kita menerimanja, pekerdjaaa pada 
satoe Gsmeente adalah mementingkan 
pekerdjaan Gouv. dalam satoe locaal 
dengan intensief serta ditambah dengan 
beberapa pekerdjaan jg diatoer dengan 
beber pa varordeningen gemeente -eu 
diri, jg mana atoeran verordening itoe 
wmemiuta hasil jg langsoeng (directe 
resultaten), 
Osmpams sadja keperloean pada 

Gemeente keuringsdienst, pekerdjaan 
ini dilakoekannja menoeroet semestinja 
ada bertentangan sekali dengan kepen 
tingan publiek, dengan siapa keurend- 
personeel itoe berhaaapan dalam dienst 
uja. Keterangan2nja bisa didapat pada 
beberapa pelanggaran jang dipoetoes 
kan oleh Landgerecht. 

Melihat boekti diatas maka nama 
pangkat Keurmeester pada pangkat 
jang dinamakan sekarang, jg dasarnja 
diambil dari lantaran cursusaja, dan 
cursus mana bersamaan dengan Vee- 
nmautri baik pada Guuvernement atau   mendapat subsidie, goeroe goerose jang 

ta” mewpsenjai diploma jang sebetoel 
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CHW van Derven tak djadi 
ke Indonesia 

Telah kita kabarkan, bahwa toean 
tsb akan datang dari Naderland ke 
Indonesia selakoe organ sator “Mgan 
dag-cent acti3 oentoek propaganda 
tournee goena keperioean perkoem 
pselan pimberantas penjakit tbe. “S C 
VT. Tetapi kini Aueta- mendapat 
kabar, bahwa toean itoe tak djadi ke 
Indone ia, berhosboeng dengan wak 
toenja oentoek persediaan tidak tjoe 

koep. 
LI— 

Pemberhentian penj dapsn getah 

Menoeroet tjatatan jg ada pada Kav 
tor Statistik, pada achir bl Mei ini di 
seloeroeh Indonesia ada 425 onderne- 

getah. Loeasnja keboen getah jg tidak 
disadap itos ada 40009 h.a. 

Selain daripada itoe ada 514 onder 
neming jg“memperhentikan penjada- 
pan atss sebahagian dari keboennja, 

Djoemlsh keboen getah jg-bisa di 
sadap tetapi tidak disadsp itoe ada 
162,148 ha atsu 30,5 pCt dari djoem 
lah seloeroehnja. 

ba mak 

Berangkatnji Gvebernoer Orie 

Aveta mewartakan, bahwa Geber 
noer Solo, pt. Orie akan bertolak dari 
pelaboeban Tandjoeng-perioek kelak 
pada tanggel 20 Juli depin ini se 
dang djamoeuv permiotaan diri akan 
dilakoekan pada tg 12 Juli didalam 
K.aton. a 

so (9 

Positie keurmeester pada Stads- 
gereenten 

Pengoeroes Keurmeester Bond Dja 
karta menoelis : 

Beberapa tahoen kebelakang, kea 
daau Stadsgemeenten terhadap pair 
personeeinja, baik tertaug angkatan, 
waoepoen tentang bajaran gadjinja ads 
lah tergantoeng pada keadaan itoe Ge 
meenie sendiri, bingga boeat mengs 
toer gadjinja personeel dasar jang di 
oetamakan ialah prestatienja (jaitoe ke 
adaanpja pekerdjaen dan bagaiwa 
na mengerdjakannja) personeelnja itoe 
Begitoepoen dalam menentoekan itoe 
diambil djoega boeat djadi pertimba 

roes berdiam dalam boofdetad. | 
. 'Melah njata atoeran gadjinja itoe dji 

Prevucie, sehingga lantaran itoe ha 
roes mendapat gadji bersamaan (con 
cordant) dengan Veemautri itoe tidak 
lah pada tempatnja, 

Pekerdjaan ini djikalau dilihat da 
I-m prac yk, adalah meroepakan pe 
kerdjaan beberapa matjam pekerdjaan 
Opz ener, oempamanja seperti Opzie 
uer G-meente Grzondhbeid misaluja. 

Bseat mengindarkan desekan concor 
dantie itoe, karena melihat keadaan 
ini, beleh dibilang hauja 25p0Ct peker 
djaan keurmeester itoe jang bersama 
an dengan pekerdjaannja Veemantri 
pada G uveruement, sedang jg 75pCt 
adalah meugerdjakan roepa roepa ke 
pentingan Gemeente sendiri sendiri, 

Disiai kita berseroe,  terostama pa 
Ja kacem Keurmeesters pada Jaiu2 
G-meente, beloemkah t, t. mendoesin 
babaja ep: jg akan datang, jang bisa 
djadi membikin roemah tangga toean 
koetjar katjir. Sebeloem bahaja itoe da 
tang, bersiaplah xita bersatoe boeat 
menvelaknja. 

Di Djakarta soedah lebih 1 tahoen 
berdiri Keurmeestersbond Ind jg dike 
tahoei vleh t Drs Soebroto tx'per 
loe diterangkan lagi, hanja kita berse 
roe sekali lagi, gaboengkanlah diri pa 
da Bond tsb atau dirikan perk. sendiri, 

— ig — 

Toean toesn TA. Moerad dan 
B. Sindhoe : 

Akanlekas dimerdeka 
kan lagi. 

Pernah kita kabarkan, bahwa toean 
TA. Moerad dan Bainbang Sindboe, 
kedoea doeanja orang orang dari PNI, 
telah diangroet ke Sverabaja oentoek 
diperiksa disana. Kita kabarkan poe 
la, babwa tidak lama lagi akan di 
merdekakan kembali, karena sepan 
djang perhitoengan fihak PID pemerik 
saan itoe tidak lama, hingga seming 
goes sadja mereka | ditahan. Sesoedah 
uja akan dibebaskan kembali. Tetapi 
sampai kini masih poela didalam ta 
hanan. 

Lebih djaoeh kita bisa mengabarkan, 
bahwa mereka dengan segera akan 
merdeka lagi. (Bvekankah sewadjibnja 
begitoe 2) Sebab sepandjang ketera 
ngan persvsorlichtingsiienst tangka 
pan2 tadi tidak mengandoeng bal jang 
loear biasal Memang tidak perloe lagi 
mereka itoe ditahan lebih lama, kalau 
memang soedah beres. Tentoe hal ini 
akan diperhatikan djoega oleh jang 
bersangkoetan, apa lagi mengingat, 
bahwa (sebagai jang pernah kita ka- 
barkan) toesa Moerad itoe boekan lagi 
anggauta actief dalam PNI, melain 

kan dari Publicatie Bureau ,, Masjara-   ka diambil dengan jg bersamaan dasar kat", Red. Il) 

ar an 2 aa 

No .u8 Kemis 7 Juli 1938 tahoen ke 6 

Gemandangan 
Lembaran ketiga 

kan tjuema diserahi oeroesan pertjeta 
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Keloear masoeknja barang ditana.. 
Seberang 

Menoeroet tjataran jang ada pada 
Kantor Statistik, dalam boelan Mei '38 
djoemlah baraog jang dimasoerkan 
dari negeri loearan ke Indonesia bar 
gian losar Tanah Dj-wa ada 83 300 
ton (bruto) seharga f 14500 000, a- 
dang baraug barang jang keloear ada 
763,300 ton (bruto) seharga f 35.7 mil 
joen, ! 

mah 

Hvekoeman atas perampok 

Doesadihoeokoem, se- 
orang bebas. 

Seperti Ciketahoei, pernah diberita 
kan psristiwa peratapukan dikampoeng 
Piatoe, daerah Tjikaraug, Disitoe ka- 
oem perampuk itoe telah memoesoehi 
warosngnja seorang Tionghoa bernama 
Tjam Kim Kie. Orang2 jg didakwa 
ada empat rampok ja toe: Madjit, Ka 
roeng, Roean dan Kamin, 

Ke empat orang terdakwa itoe ke 
marin diperiksa depan pengadilan Jand 
raad Mr Cornelis, 

Achuraja, tiga terdakwa jg namanja 
tsb terdahveloe masing2 dihoekoem 
pendjara 6 tahoen, sedang jg seorang 
bebas (Rep). 

man ponsa 

Nasibnj1 orang melarat 

Mendjadi mait di 
tempat pamboeangan 
sampah. 

Djika kita meliwati djalanan statiou 
lama dibelakang gedoevg melihat be 
berapa orang bergerombolan, terdiri 
dari orang orang laki isteri jg hidoep 
oja masing masiog dari belas kasihan 
Dja orang, memoengost restant nasi di 
djalanan atau vuilaisbak toekang min 
ta-minta, 

Mereka masing masing tidoer disi 
toe dibawah kertas karton dan belahan 
bamboe jang moengkin keemboenan 
dan kekoedjauan, sedang kesehatan 
badannja terganggoe oleh penjakit2 
koslit atau koerap. 

Dalam hal ini selain badannja koe 
roes sebab koerang dan makannja jg 
soedah ta" boleh dimakan, sehingg- 
dapat menimboelkan roepa-roepa pe 
njakit peroet dll, 

Begitoelah pada malam jang laloe 
ditempat pembosangan sampah di Ou 
de Stationweg diketemoekan oleh seu 
rang peremposan maitnja seorang pe 
rempoean djoega menggeletak kira- 
kira oemoer 20 tahoen tetapi ternjata 
bahwa bekas penganiajian ta' didaps 
ti dan djoega tidak diketahoei asal 
dan namanja, 

Mait terseboet kewoedian diangkoet 
oleh politie seo'is 6 dan kemoedian 
diserahkan ke CBZ. 

— 9g — 

Pentjoerinja di gedong Landraad 
ketangkap 

Tentang pentjeerian di Gedong 
Landraad Mr, Curnelis beberapa bar: 
jl, kini dapat diberitakan doea pendja 
batnja telah dapat ditangkap, seorang 
Indo pama M dau Indonesia Menadu 
nama HR Estah bagaimana penga- 
koeannja itoe orang ludo ia tjoema di 
tahan diloear boei, tapiitoe orang In- 
donesia Menado soedah akoe dosanjs 
dan oendjoek poeli dosa kawanuja S- 
orang Tionghoa dan seorang Indone- 
sier. Tapi jang doea ini, kini masib 
dalam pengedjeran poktie (Rep.) 

—O— 

Notariseximen 

Candidaataja lebih ba 
injak lagi daripada di 
dalam tahoen 1937 

Tadi malam di Betawi telah dilang 

soeng: bahagian mondeling daripada 

groot-notarisexamen (bahagian perta 

ma dan bahagian kedoea). 

Candidaat2 jang mengikoeti examen 

ini ialah ada 54 orang, djoemlah ma 
na jang melebini djoemlah didalam ta 
boen 1937. 

Candidaat2 terseboet ialah 29 orang 
oentoek bahagian pertama, 12 orang 
oentoek bahagian kedoea dan 13 orang 
oentoek babagian ketiga. 
Eximen babagian ketiga (scbrifte- 

lje) akan dilangsoengkan kelek pada 
tanggal 18 dan 19 Juli 1938 jang akan 

datang di Betawi, Soerabaia, Medan 
dan Makassar. 2 

Ab 1 Ri 

11 pendjahat dimoeka bakim. 

Tentang itoe perampokan dikam 
preng Tjipinang Melajoe diroemahnja 
H, Saman, setelah perampokan gelap 
1toe mendjadi terang dan pendjahatnja 

boekan lain dari pada itoe kepala 
pendjahat jang terkenal nama Endji. 

Dalam doea hari Landraad Meester 
Cornelis telah bersidang periksa per 
kara itos, terdakwa terdiri 11 orang 
nama Amin, Dekok, Djeding, Kadi, 

Koekoes, Tobir. Rimin, Kimoen, Ma 

di, Toempe! Nawin. 
Semosa terdakwa menjangkal sega 

la toedoehan. 2 

Terdakwa Amin tegaskan ia sendiri 

tidak mangerti ditoedoeh dalam ini 

kedjahatav, padahal sedang berada 
daram pendjara di Sewarang..Ia akoe   

  

liter 

lie samu.. 

ia kata bekas .. 

Terdakwa Dekokpoes 
pengakosannja dihadapan |, 
rena tidak koeat dianiaja, padaha. 
boekan ditangkap oleh politie, ia sen 
diri datang pada politie setelah meu- 
dengar dari isterinja jg ia ditjari oleh 
politie, 

Terdakwa Djeding dengan pakaian 
perantaian dihadaprau, iapoenja kete 
rangan waktoe sedang djalankan hoe- 
koeman 20 th ia telah dipanggil daa 
diadjak kereemabuji di Kranggan, da 
lam roemahnja digeledah terdapat ikat 
pinggang koelit jg diakosi oleh jaag 
pvenja,padahal ia tidak merasa taroeb 
106 barang dan tidak tahoe siapa jg 
taroeh, 

Demikian terdakwa Kadi, ia njata- 
kan suedan sekiaa lama dalam pendja 
ra, ia telah dihvekoem 4 tahoen plus 
secemuer hidoep dan masih beberapa 
perkara lagi jg 1a ditoentoet, ia tidak 
tahoe, ini kalipven ia ditoedoeh meram 
pok logi, djoega 1a tidak merasa. 

Lain2 terdakwa hampir tidak beda 
keterangannja. 

Pemeriksaan dilandjsetkan oentoek 
periksa saksi-saksi (Rep). 
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Naam 

DJAMBORE DAERAH DJA. 
WA BARAT DAN LAM 
POENG JANG KE 

IV. 

Madjelis persediaan 

    

   
   
  

a. Badan poesat: 
Ketoea: T, Soetopo. 
W. Ketoca : T. Soepono, 
Penoelis I: T, Tj krs Sogharto. 
Penoelis II: T, Tjokroadipoetro. 
Bendahara : T. Soedardjo. 
Anggota2: Nj, G»ndhnkoesoemo, 
Ny, Soewardjo, Nj, 8, Tirtosoewirjo, 

Nona Dewi, T Fndhokoesomo, T Al 
Tirtosoewirjo T Lambri, T Sal» Ni 
sidrono. 

b. Badan FE HB O. 
T Dr. Soenarjo 
T- Or. Soewardjo 
T Dr. Semeroe 

c. Badan penerimaan ta- 
m 0e. 
T Salij» Nitidrono 
T Sbegondo 
T Soekarno 

d. Badan pengoeroes ma- 
ranan. 
Nj 8 Gondhokoesoemo 
Nj S Tirtosoewirjo 
Nj Soewardjo 
Nj Soenatmo 
Nj Soetojo 

e. Badan perlombaan. 
Nj. Tirtosoewirjo 
T. Soehatmo 
T. Makmoen 
f. Badan perchemahan 
T, Soebatmo 
T. Soekarao 
T Makmoen 
T, Dakim 
T Moerjono 

Io 
tum cc... 
Tempas. 
Penting da. 

dahoeloe: 
b. Pembajarsn: Tiap 

dos f 1,50 (satos setengah roe 
boeat ongkos perchemahan dil. jang 
berhoebosag dengan begrooting di 
Bandoeng. 
Oagkos pergi ke Bandoang dipikoel 

sendiri, Aa 
c Tiap2 Tjb. dimiata memberi 

sokongan wang b njakoja f 2,50, 
d. Dasar Djamboree: mem 

beri keseaangan sebanjak banjaknja 
kepada Pandoe2, 

ce. Perlombaan beroepa 
vidusel dan bersama sama, 
senang2 dan ernsug. 
Perlombaan bersama oen 

toek Pandoe-pandoe. 
Tjabaag jang pergi ke Djamboree 

haroes mempsveojai satoe reservo tenda 
regoe dau pskakas masak, sehingga 
djika sewartoe-waktoe d'alakau per 
lombaan perkewanan (weskeudkamp) 
tidak menjuesabkan pandue2 jg lainnja, 
Atoeran psrlombaan: Satoe 

regoe berangkat pada sore hari, oen 
toek berkemah semalam, sampai wak 
toe habis makan siang esok harinja, 
(kira kira 20 djam). 

Perkemahan itoe diadakan diloear 

indi- 
bersifat 

Kau dari komite perlombaan, dan ha 
roes meroepakaa satoe modelkamp da 
lam segala2nja. Pekakas jg dibawa ha 
roes jg sedikit dikitnja oentoek men 
tjoekoepinja segala keperloean. 
Memberi punten dengan mem 

perhentikan: 1 Pekakas perkemahan 
dan tanda 2, Tjara bekerdja bersama 
dalam regoe, 3 Rantjangan pembagian 
pekerdjaan dan waktoe dll. 4 Memba 
peta aan tanda tanda psta menoeroet 
Stafxaart. 
Pelombaan oentoek pe- 

noetoen: Boleh ikoet woekendkamp 
tadi. Tiap tiap penoentoen haroes mem 
poenjai shelter (tenda ketjil), sebanjak 
banjaknja dosa penoentnen dengan sa 
toe tenda. Atoeran atoeran seperti di 
atas. Pemberian punten tentang: 1 Pe 
kakas kemah dan tenda. 2. Pembagi 
an waktoe dan rentjana pekerdjaan, 
3. Tjaranja hidoep sendiri dengan tak 
dibantoe orang lain. 

ih aan 

Kepandoean bersatoe 

Dari Pekalongan pemb. menoelis : 
Atas initiatiefaja tt. Soepardo dan 

KS Widjaja, di Pekalongan telah da 
pat dipersatoeckan kepandoean sema 
tjam faderatie, jg diberi nama : , Bidan 
Persaudaraan Kepandoean — Pekalo- 
agaa“ jg disingkatkan mendjadi,B P 
K P“ jg soeiah mempergaboengkan di 
ri ada 7 perbimpsenan, jaitoe: KBI, 
PATRIA, MAIP,SIA?, HI, HW. Pe 
kalongan dan H W Pekadjangan. Pa 
ia hari Djoem'at ddo. 1/7-38 moelai 
djam 4 sore, telrh diadakan optocht 
bersama sama berkeliling kota, jang 
meroepakan pemandangan sangat per 
mai dan menggirakan. 

Pada malamnja Saptoe, teroes me- 
ngadakan Openbare Vergadering ber 
bareng dengan voetbal vereeniging   

  

x 1 
NN 

— 1 

    
    

20 Mba 

“BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEMPAT: 

2 
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jap Martjan 

soedah terkenal di seloeroe doenia 

dan terpoedii kemoestadjabannja 

oleh segala bangsa. 
Dalam ..perdjalanan .cida 
boleh ketinggalan. bekel 

» Obat Tjap Matjan! 

  

tempat Djamboree menoerost toendjoe - 

            

£ sa 
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2 

2 

4 
3



  

    

   

   

    

   
   
   
   

  

   

       
    
    
       

  

Bahasa podjoka 
— hasa tjampoer ac 

sak sama sekali, 
“bahasa podjokan ii 
lis en enak di 

| rinja kaloe B. 

  

   
   

  

      
        

          

   

    

    

. Teimalah » salam | | 
dari pada 
KEMONG 

kb 

ea 'kantongoj 
kok djoega, bo 

      

    

    

    

asa 3 Bedjat hibata al 
'goed, tapi menoeroet bang Bedjat 

'itoe dia jang babasa djitoe, ta 
y bang Bedjat berpendapatan 
agimana djoega, bang Bedjat moesti 
oendoek sama oesaha bangsa, nggak 
maoe ngabandel. 

|. Maar 'bahass roesak bang Bedjat, 
kala ja2 masih    

    

   
    
   
   
   
   
     

    

    

   

     
   

    

      
     

     
   
   
     

   

   

Biponen Ta “Bedjat nggak nga- | 
andel, ada Deng anoe sok nga- 

oe lahir itoe kepada oemoem, 
Dalam vergadering itoe ada berbi 

“toean Soepardo tentang arti ke 
'(pandoean didalam pergaoelan hidoep, 

'oean Soedjatmiko menerangkan riwa 
ja permainan votbal dan goenanja. | 

Kemoedian toean Zein Djambek | 
pidato tentang arti persatoean. Di 
ara lain lain beliau menerangkan 

bahwa persatoean itoe kebanjakan ber 
oedjoed seperti persatoean lidi, jang 
'bersatoenja itoe karena ada | 
'persatoekan, karena tenaga lain, 
ikan atas keinsjafan dan ekoeatannja | 
sendiri, Kedoea ada ocean js 
“beroedjoed seperti tj 

  

    

           

  

   

   
      

  

      

  

   

   
   
   

  

   
    

  

soemoer, 
—  Sikatak “dapat beridaia diatas ke 
'palanja oelar dengan banggakan 
diri mengatakan bahw itoelah boeah 

» persatoeannja - dengan oela 
maboeknja puan ja 

Ta | sikatak 

  

  

     
     

    
   

tidak borko 

“ap tiap “bari se 1 
“kepada sioeler boeat | 

     

  

       

     
    

   
   

    
        

    
   

      
    
     

      

oe anta ter| 
makan oelar, ia sendirilah sekarang ig 
itelanpja, 

— Kedoea persatosan seperi j jang saja| 

ita inginkan, bahkan sa enjah| 
an hendaknja— : 
Achirnja spreker berkata: persatoe 

berdasar kesoetjian dan keadi 
jalah jang benar benar ber 
ogan.— 

gu penghabisan dipergoenakan: 

    
    

boeng dengan beberapa toelisannja da 
Illam sk. Sinar Selatan, dikabarkan te 
Ilah berkawin dengan tocan Moeha     

marang. 

dan mendapat hadiah dari jang Maba 
an |Hsa poetera-poetera jang bersifat dan 
» semangat sebagai dia | 

berdiri 3 boelan hingga kini telah ber 

is |djangan banjak soeara. Kami berdoe'a 
no | woedah-moedahan lekas besar. 

1 saga je tidak djadi oleh penjakit 

Schoolwedstrijd dalam Reg Soerabaja 

(dalam ressort reg Soerabaja oleh RR di 

1 | prijs-prijs bagi 60 volkscholen, goena 

ii. (perlombaan menoelis Djawa, Latija 
|dan Menggambar 

oek Aa ana diri BPKPj jang Ke 

'katak dengan oelar didalam seboeah F 

k li, ditiap tiap hari Selasa. dikoendjoe 
ngi oleh Dokter POK Mataram, se 

| Jadalah seorang materi Verpleger, 

| boeat propaganda, maka moelai hari 

Irkan itoe, kata spreker, djangan| 

Ijokan diroemahnja Djoatmodjo alias 

d 534 | 

sa Dea 2 wEWArNU 
F un jOoali membe 

“j8, Gjoega menjata 
uja dengan waktoe itoe| 

a ditjatat namanja boeat | 
a06 dounateur dari ,B,P.K.P.“ | 

— Mavro masoek PPRK 

  

lan pendengar radio 
AVRO masoek pada perika 
1 radio ak Busa ana ag 

ab ebunia 
F3 ri Karma Trimoerti 

n poeteri Indonesia jang tidak 
i dalam soal meringkoek da 

kar gelap dan baroe2 inipo n 
| menginap djoega disitoe berhoe 

mad Ibnoe Sajoeti dari Kaoeman Se 

Moga-mogalah selamat berkawin 

—. 0 —i 

TJERMEE 
Bank Cooperatie 

Atas initiatiefnja beberapa orang 
goeroe di Tjermee telah didirikan bank 

p | opgeratie, oentoek menolong anggau 
tavja jang keboetoehan oeang. Baroe 

boeah menjenangkan, soenggoehpoen 
lidnja tidak ssberapa djoemlabuja. 

Itoelah sebaiknja, banjak kerdja 

Moesim panen 

Paman tani mendjoeal 
padinja Jsetjara obral. 

Idistrict Tjermee ada sedikit loemajan 
.Idari tb, iL soenggoehpoen ada djoega 

oendep (beloek). 
Tetapi pak tani roepanja soedah ti 

dak sabut lagi menjimpan pendapatan 
inja jg tidak boleh dibilang banjak itoe 

ta (boleh dikata dibikin loenas sama sekali 
terboekti dari banjaknja jg tersimpan 
pada goedang padi di rijspellerij Tjer 
mee,) berpoeloeh poeloeh kojan: se 

Hainnja jg dikirim ke Lamongan atau 
Babad. 

Oentoek memadjoekan moerid moerid 

sediakan wang f 600 oentoek membeli 

Mbedah2an berhasil menjenangkan. 

Regentechap dengan perloeasan kota 
district Tjermee 

Kini telah dimoelai mengatoer dan 
1 melebarkan djalan2 dalam kampoeng 
desa Tjermee lor dan Tjermee kidoel, 

|Irata rata djalan kampoeng itoe dita 
(bah "f2 m dari kira kanannja, 

Arisan 

Dari pihak kaoem isteri roepanja 
tidak maoe ketinggalan, telah berdja 
lan 4 boelan ini diadakan roekoen 
Arisan, tiap tiap lid membajar f 2. 
'Kini kabarnja lidoja telan 14 orang. 
'Merekalah kaoam iboe Tjermee. 

'ichtiarlah kemadjoean lainnja, sebab 

il Dan Aneta kabarkan bah | 

Panen ini kali pendapatan padi dari | 

mereka setjara obral mendjoeal padinja| 

    

   
   

  

darah da 
seperti:     

   

  

maloeannja berbaoe, 

    

   

Pakeinja 

   

Adapoen 'kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 

penjaxit-penjakit diperanakan 
g (kepoetian), bengkak dikoelit 

dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang bvelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

gatel 

peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan p: nggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-IS TRI. Pendeknja inilah 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

ini PIL BIDADARI tida dimi- 
noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 

. PILBIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 
. man jang beroemah-tangga. 

socdah t:. masboer: 

PIL BiDADARI. 

Djangan keliggi 

dikemaloean, 

orang prampoesi 
seperti kepoe: 

tian d.|.|. 

10 Minggoe per 

» » 5 ” ” 

» » 3 ” 15 

2 23 ” » » 

Gogna kamoe poenja kese- 
hatau, pilihlsh obat jang 

Pakei sadja ioi PIL BKP YAN 

jang sanget teroetami kemoesta 

djabannja hoeat semlekgaslsgn 

Njonja-njonja KEsranggoean .. 

dan kesoesahan jatt Melaw 

hoeboeng dengan pESIS 

    

       
       

  

   

     

    

    

doos F 4.25 
Me aa 

1:55 ” , 

ni "3, ItOrdan F:0:95 

  

oentoengan. 

kit bengek. 

habisan boleh teroes pesen 

Kabar dari Sultanaat armenzorg 

Berhoeboeng dengan saitoe dan lain 
hal, maka Voorzitterschap dari Sulta 
Daat armenzorg, dari tangannja KRT, 
Hardjodiningrat. Regent kota, pindah 
pada tangannja R Ng, Hardjo Pring. 
godirdjo, Wedono di Kapatian, jg senga 
|dja diperdjakan oentoek oeroesan s0 
ciaal. Berhoeboeng deugan peroebahan 
ini, Secretariaatnja poen dipindab,doe 
loe ada tangannja Toeau Ali, Gaib pa 
da Kaboepaten kota, sekarang T Soe- 
wardjo, Tjariknja. Wedono tsb, 

Mode vakschool bangsa awak 

Menoeroet berita dari Nederland 
jang dibawa oleh post oedara kemarin 
doeloe, maka kesoedahan oedjian moe 
rid moerid Mode Vakschool ,,Toegoe 
Koelon“, jaitoe Mode Vakechool milik 
nja bangsa awak,   njonja2 telah tjoekoep tidoer, bangoen 

lah, soesoel kemadjoean dilain-lain 
tempat. : 

aa 
MATARAM 

Polikliniek P, K. O, 
. Pembantoe kita ,D” menoelis : 
Hari Mlnggoe tanggal 2 ini boelan, 

soedah diboeka dengan officieel, filiaal 
polikliniek P K O di Mingirao, district 
Godean, dengan oepatjara sederhana, 
oleh Hoofdbestuur Moehammadijah ba 
gian PK O. 

Polikliniek ini seminggoe satoe ka 

Idang jaug mengoeroes segala galanja 

Sebagai soeatoe djalan oentoek mem 

pemboekaan sampai satoe boelan la 
(manja, semoea orang berobat pada fi 
liaal PKO ini, mendapat gratis peme 
rikeaan dan obat, 

Boeka roemah gadai gelap 
Politie soedah melakoekan penggrop 

'Gijo dan Bok Sonodimedjo, kedoeanja 
beroemah didesa Tjangkring, Djetis, 
karena kenjataan doea orang ini soedah 
memboeka roemah gadai gelap. 
Kepadanja telah ditempeli proces 

sangat mentereng dan madjoe sekali, 
sebab dibawah pimpinannj  gediplo 
meerde leerares. directrice Njonja O. 

1S, Svepardi, Antara jang lain lain da 
pat dikabarkan demikian: 

Jang mendjadi commissie oedjian 
itos: Njonja OM. Kroos, directrice 
Mode vakschool Rotterdam, Njonja 
MM. de Jong Ros, directrice Mode 
Vakschool Den Haag, Njonja J. Stok 
serta M. Wols, keiosa dosanja adalah 
leerares Mode Vakschool Rotterdam. 

Moerid moerid jang toeroet miengam 
bil oedjian bagian Costumiere ada 
4 orang, tetapi jang tidak meneroes 
kan 2 orang. jang lain loeloessemoea, 
jaitoe: Raden Adjeng Darmiati Pra 
wirosepoetro, “dan  Riden Adjeng 
Istilah Hardjodiningrat. 

Jang mengambil oedjian bagian 
Coupeuse 3 orang, semoeanja Ineloes 
jaitoe: Nona Lie Giok Nio, Nonah 
Lie Kiang Nio dan Nonah 80 Kiem 
Nio, 

Sl 

Perajaan pada tg. 5 September jang 
akan datang. 

Pembantoe kita menoelis : 
Didalam Pendopo Kaboepaten, pada 

malam Selasa jbl telah dilangsoeng 
kan pembitjaraan tentang perajaan jg 
berhoeboengan dengan 40 tahoen pe 
merintahan Seri Baginda M-haradja        

     
ara wakil wakil perkoem verbaal. Poeteri Wilbelmina, Rapat tersehoet 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, 
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 
oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kessesahan. Djika 

dipakei pada waktoe timbsel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seberti obat ssentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken bitoek bisa dengan gampang, pendeknja d.pakaenja me- 
ngobati bisa siupai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKITNJA : Boeat bengek, sakit didjalaian napas, antero batoek, batoek re- 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, meizompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

tertjegah datangnja itoe penjakit, 

jang keadaannja 

  

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 
diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 
hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

dikami poenja toko. 

2 Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Agent Besar K, ITO & Co, 
Molenvliet West No. 203-204 

telah dipimpin oleh toean assistent- 
resident, ja'ni t. Dr PW van Dam, 

Didalam rapat ini orang telah me 
mostoeskan oentoek mengoempoelkan 
oeang diantara berbagai bagaigolongan 
pendoedoek, sehiugga asp.-coutroleur, 
ja'nitoean Jhr. Mr. Von B se, diserahi 
oentoek golongan bangsa Eropah, we 
dana kota diserahi oentoek golongan 
Boemipoetera, luitenant der Chineezen 
diserahi osntoek golongan bangsa 
Tionghoa dan hoofi der Arabieren di 
serahi poela oentoek golongan bangsa 
Arab. 

Patih Pamekasan telah terpilih men 
djadi penningmeester. Oentoek ber 
bagai-bagai perajaan2 itoe, maka dji 
ka orang soedah mengetahoci akan 
pengoempoelan2 ini, akan didirikan 
poela beberapa sub-comite2, 
Programma oentoek tanggal 4 Sep 

tember jang akan datang itoe ialah 
sebagai berikoet, bahwa pada itoe djoe 
ga, akan dilakoekan taptoe militer, 
lampion optocht dan pertoendjoekan 
Sronen di aloon-aloon Kaboeparen 
dan laloe bliksem tournooi voetbal. 

Pada hari perajaan nasional jg sebe 
narnja akan dilakoekan muzikale re. 
veille, parade (atau march militer), 
perlombaan oentoek anak anak dialoon 
aloon Sedangdang, perajaaa Sport, 
oentoek binatang ternak, pertanian dils 
pembahagian ASIB dari keukenwagens 
jg terkenal dan pertoeodjoekkan ra'jat 
di pasar Bagan dan Kesemoeanja ini di 
lakoekan pada pagi pagi hari. 

Pada sore harinja akan dilakoskan 
poela hipische spelen sebagai telgang 
dan serek, veteranen, c,g. gecoustu 
meerd pertandingan sepak raga dan 
sebosah non-stop toneel. 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
Passarlama akan diperbiasi djoega, s- 
dengkan pendoedoekannja boleh me 
ngikoeti verlichtingswedstriji. 

Pada hari Selasanja veldpolisi akan 
mengadakan persjaan poela, Kini orang 
meminta deugan sangat, soepaja pen 
doedoek memberi sokongan sekedar 
oentoek programma ini, sehingg”-apa 
atau segala jang termaktoeb didalam 
programma ini, dapat dilangsoengkan, 

aa NO Oma 

napasnja djadi lega dan senang, 

Telf. 293 Batavia 

  

f 0,65 

O 

Ae
 
a
a
 

N
a
a
 
Y
A
A
 

Perhimpoenan Schaak |Tjitoer) 
berdiri “ 

Atas oesahanja sementara toean2 jg 
gemar dalam sport tjatoer, maka pada 
malam Rebo jl, di Belai Pertemoean 
Klaten telah diadakan pertemoean, jg 
selainnja dikoendjoengi oleh tt. ang- 
gota di Klaten, djoega dikoendjoengi 
oleh beberapa anggstanji secbaak club 
slater Nos“ dari Solo. 

Sesoedah dibitjarakan semasak2?nja 
dan semoea jang berbadlir sama moe 

fakat, laloe didirikan schaak-club Kla 
ten. Adapren jang terpilih mendjadi 
bestuar jalsh tt. A. Mertosono voor 
zitter, R Darman secretaris L H On, 
penningmeester, R, Mangoenwidagdo 
dan A Brecket commissar'ssen. Seha 
bis itoe laloe di adakan pertandingan 
'jatoer antara Klaten meliwan Solo 
hingga djam 1 malam. 

ma 9 — 

Penjakit pest 

Diwartakan, bahwa didalam tjabang 
ketabiban di Bandoeng dan di Soeme 
dang dari 19 hdnge tz 20 boelan jl, 
terdapat 7 orang jg mati oleh karena 
dibinggapi penjakit pest, Dionderdis- 
trici Tjikalong terdapat terdapat 3 
orang jg terserang penjakit itoe dau 
djkega di Tjisaroea, d: Oedjoengbroeng 
di Boeahbbatoe dan di Bandjaran, di 
mana masing2 didapati 1 orang. 

Di Bandoeng ada lagi 6 orang. jg 
jg dibinggapi penjakit seroepi sampai 
menemoei adjalnja, Seorang Indone- 
siers di Tjijadas, seorang Tionghoa 
di Tjimahi, seorang Indonesier dan 2 
orang Tionghoa di Bandoeng dihing 
gapi poela oleh penjakit typbus, 

Diberitakan poela bahwa seorang 
bangsa Eropah di Tjimabi dan seorang 
Tionghoa di Bandoeng telah dibing- 
gapi oleh penjakit diptherie. Di Tjipa 
ganti ada seorang bangsa Eropah dan 
di Bandoeng lagi terdapat seorang 
Indonesier djoega seorang Tionghoa 
masing masiug telah dihinggapi oleh 
penjakit paratyphus A. 

Di kota Bindoeng, kini orang ma 
s'h biboek merawat 5 orang bangsa 
Eropah 8 orang Iudonesier dan 5 
orang Tionghoa jang inasing masing 

dibinggapi oleh pevjakit para tynbug, 
sedang 2 orang Eropub dan se £.ng 
Tionghoa jg kena penjakit diptberie, 
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