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RISTEN BURBAU INDONESIA meta : - GIS Ntianae 

- 

loem. lama berselang ivi dikota 

oerakarta didirikan sosatoe touristen: 
Jurezu, jang dinamakan ,Soerakarta- 

aya" atau disingkat ,Soerya". 

Maksoed badan itoe ialah meneriwa 
gres? dari lain negeri jang diada- 
“di Sosrakarta, mengorganiseer 

pjak maka akan disiarkan soerat 

ebaran dilocar negeri. 

| Badan semstjam itoe memang soedah 
“dirasai perloo sekali. Botoel di Indone- 

ja sosdah sda tosristenburezux, Letapi 

semocanja boekan kepoenjasan bang- 

3 kita sendiri, sedang jang akan di 

pat libatoleh touristen itoe keindahan 

tanah kita. 

' Dahoeloe di Mataram perrah ditjoba 
membentoek badan sematjam itoe te- 

bae Aa ientab karena apa, badan itoe tidak 

2 bisa berdiri, Li 

'Malshan ada seorang moerid AMS. 

“telah bisa mengoempoelkan banjak 
goeroe dari Middelbare Scholen, djoega 

loear Mataram, dan dibawah pimpi 

pinan moerid 'itoe mereka pergi 

mbak bus kegoenoeng Gamping cen- 

toek melihat sedekah desa. Tamasja ini 

berhatsil bagoes dan sermeea orarg jang 

ceroet merasa posas. Sajang sekali 

Ajita tjita t. Soebagjo centoek mendiri- 

“kan Indonesiseh Touristen-bureau tidak 

bisa tertjapai. 

Soedsh semestinja jang touristen 

“bureau itoe dipegang oleh bangsa kits 

“sendiri, Karena apa? 

kita mesti lebib djelas dan 
lebih benar dari pada orang bangsa 

| djikaia menerangkan segala apa 

“jang terdapat disini. Tentang 'babasa 

ang dipakai oleh kita itoe boekan 

“Goal dan sama sekali tidak soekar. 

oen poela masih banjak sekali tem 

at2 jang indah jang sampai sekarang 

mn dikoendjoengi para tourisi. 

  

ar negeri, ketika mereka melibat 

rtoendjoekan wajang orang di Hotel 

es Indes, boleh diboektikan dengan 

rmintaan mereka soepaja pertoen 

joekan 'itoe dioelangi pada tengah 

dalam. 

Dimana tempat 
nesia asli maka tampak! 

ngan mereka. en un 

"Yeranglah kiranja jang maksoed 

reka memang akan melilial semoea 

- 

diidekin tontonan 
ah kese- 

lain melainkan LA ada orang : xadak ada 2 ae Yah 
gsa kita sendiri jang 

p memoeasi t le 

panja touristen bureau jang didi- 

ikanoleh bangsa kita di Soerakarta 

oe memang perloe sekali. 

“Tetapi menilik nasib niatan oentoek 

“mendirikan touristen-bureau Jang se- 

nantiasa patah ditengah-tengah djalan 

“baik disini kita beri peringatan sedikit, 

      

      

   
    

    
   
     

    

   

  

    

   

  

    
   

  

    

   
    

   
      

  

    

    
    

  

    

  

   

sood idieel, djoega poenja toedjoean 
ipancieel. : 

“Djadi selain dari kejakinav jang 
egoeh mereka haroes poenja model, 
ang boeat permoeisan haroes ditoe- 
oekan kepada propaganda jang loeas 

ekali. 

Karena ada badan maka djoega ada 
anisatie. Seperti oemoem mengeta- 
si banjak perkoempoelan menggoe- 
g tikar itoe karena disebabkan 

leh pintjangnja organisatie, Dari itoe 
“ organisatie perloe koeat. — 

5 jg baroe dan beloem pernah dicesaha 
an oleb bangsa kita. 

dendek kata 3 factor, kejakinan, 
odal dan organisatie, perloe diper 

hatikan betoel betosl. Boeat sementara 

, tetapi djika kelak bisa besar 
rsal kantoor perloe ada di Betawi, 

temasja keloear dan kedalam negeri 

dan menerima tourist2 dari loear me- 

i. Soepsja djoemlah tourist lebib| 

“besar kegirangan tourist/ - 

: “snjak keadaan jang asli. Darif 

'maksoed itoe. Olehj 

Bureau itoc disampingnja bermak- |' 

— Apalagi mengingat kepada badan 

saden itoe bol:h bertempat di Soera 

'Esin2 kedjadian hebat di.Eropah 

Perampok toeroet beraksi menjerang 
polisi, 

Ha'fa—Reuter : 
. Perampok2 telah menembaki poela 
a88.  district-kommissaris di Galilea, 
waktoe ia mengadakan penjelidikan 
pada soal penjerboean moebil jl. itoe. 
Maka komissaris bersama balanja me 
ugadakakan pembelaan dan mendja 
wab tembakan2 tadi dengan pelosroe 
poela. Sesoedah bala bantosan dida 
tangkan, maka perjsrang2 itoe melari 
kan diri, Dan oentoenglah tak ada 
koerban jang tiwas, 

Kereta api tergeser dari relnja 

Oleh karena ada sabotage didjalan 
kereta api Palestina-Mesir jang de 
kat Tulkaram, maka kereta pengang 
koeifjbarang baraug soedah tergeser 
dari reluja, Oleh karena itoe maka 
Gjalannja poen terhalang poela. 

Menambah lagi tentara di Palestina 

Londen—Rcuter: Departement Kols 
'nien telab memberi tahoekan, bah 
wa pemerentah memberi kekoeasaan 
kepada regiment ke 11 oentoek sele 
kas Jekasnja berangkat dari Mesir ke 
Palestina, selain dari pada bataljon ba 
taljon jg soedah dikirimkan lebih doe 
loe itoe, Adapoen regiment jgke il ini 
ialah buzaren regiment berpantser. 

Korban korban kacem jahoedi 

Haifa-Reuter : 

kota ada seorang Jahoedi ditanam mati. 
Lain dari pada itoe golongan2 Jahoe 
di jg berdjalan2 sepandjang pantai 
danau Calilon dekat Tiberias telah di 
tembaki. Jang mati seorang, dan jg 
mendapat loeka loeka 2 orang, 

Pada. tembakan2 pada tgl 10 Juli 
ada 16 crang jg loeka. Antaranja ada 
jg parah, ketika diadakan pelemparan 
bom pada seboeah autobus Jahsedi. 

Letoesan bom itoe adalah jg ketiga 
kalinya. Djoemlah orang Jahoedi jang 
loeka-loeka ada 24 orang. 

Kegentingan baroe mendjangkit. 

. Jeruzalem—Reuter : Pada tg 10 Juli 
Siang hari telah diadakan pertjobaan 
melemparkan bom kembali. Oleh ka 
rena ini maka timboel lagi kegentingan 
kegentingan baroe. Dan moebil moebil 
jang berlapis badja poen disediakan 
didjalan djalan raja. 

Salah seboetir bom jg meletoes itoe 
terdapat digedoeng biskop kepoenja 
an orang Arab, Jang lainnja didapa 
ti didalam autobus jg dilemparkan ke 
daerah Jahoedi, 

Letoesannja menjebabkan 3 orang 
mendapat loeka loeka enteng dan gem 
parnja orang orang disitoe, 

' Pembitjaraan goela Internasional 
0000 dioendoerkan "2 

Londen—Aneta:( 10 Juli) 
Pembitjaraan goela internesional di 

o@ndoerkan sampai tgl 13 Juli. Telah 
dikelosarkan makloemat jang menje 
boet, bahwa sidang itoe soedah men 
depat kemadjoean dalam pembitjaraan 
tentang posisi statistiek. Dari makloe 
mat itoe dapat ditarik kesimpoelan, 
bahwa sidang goela itoe tidak akan 
'diboebarkan, sebeloem mengambil poe 
toeean2 jang tepat. 
“Lebih landjoet Reuter menambah, 

|bahwa pengoemoeman itoe datangnja 
lampau oentoek mempengaroehi pasar 
Londen, jang ditoetoep djam 12,—se 
dang pasarpasar goela di New York   ditoetoep pada hari Saptoe. 

    

Tentera Inggeris di 
  

— Pada tgl, 9 Juli siang hari dipoesat! 

Peristiwa penting Negeri Locaran 

Keriboetan di 

  

aman lagi 

Mesir ke Palestina 

Menanda tangini perdjandjian 
Bolivia — Paraguay 

Buenos Aires — Reuter: 
“Pada tgl 9 Juli telah ditanda ta- 
ngani perdjandjian Bul via— Paraguay 
tentang soal Chaco, 

Pasoekan pemberoniak soedah 
dekat Sagunto 

Burgose—Reuter: 
Pada tgl. 9 Juli pasoekan pemberon 

tak telah berdjalan menjerboe menjoe 
so€r pantai Lacetan Tengah, dan se 
karang soedah dekat sekali dengan 
Sagunto. 

Maka disini terdjadilah pertempoe- 
ran jg sengit di Sierra Espadan jang 
banjak terdapat pijaboomennja. 

Kabar bertentangan tentang 
daerah Onda 

Valencia — Reuter: 
Sepandjang berita-berita jang dite 

rima, pasoekan pemberontak memskai 
tank-tank, pelempar-pelempar bom, 
dan menghantjoerkak “medan perang 
sebelah barat daja Sucras, dan disebe 
lah barat daerah Onda jang banjak 
batoenja, sambil mendekati Valencia. 
Tetapi fihak pemerintah mengabarkan 
bahwa mereka masih mendoedoeki 
djoega tempat tempat tadi. : 

Penggosok sepatoe president Roote 
ve (2) jang adjaib 

Oklahoma-City-Reuter : 
Baroe2 ini ada seorang hendak men 

tjoba melompat kedalam meebil presi 
dent Roosevelt dengan sekonjong,. Te 
tapi ia dapat dipoekoel oleh amtenar 
dari polisi rahsia. Poen dipoekoel-poe 
koel oleh polisi dan serdadoe:, sebe 
loem.ia dimasoekkan dalam tahanan Ia 
mendjawab, bahwa perboeatan sercepa 
itos tjoema bermaksoed oentoek , meng 
gosok sepatae presiden? Kooseveli“ 
sadja. 

Anggota Mahkamah tinggi mening- 
gal dosenia 

New York-Reuter: Telah mening 
gal doenia jaitos anggauta ngatikamah 
tinggi, merangkap mendjadi hakim 
poels, Benjamin Cardozo, Berhoeboeng 
dengan ini maka president Roosevelt 
terpaksa haroes mentjari pengisi lowo 
ngan ini jang ketiga, 

Radja Inggeris sidikit gering 

Londen Reuter : Soerai seerat sia 
ran jang ditanda tangani oleh John 
Weir dan Dawson of Penn dan dike 
loearkan dari astans radja Windsor, 
mergatakan, bahwa radja mendapat 
Bedizit perangan dari gastrische. in- 
fluenza, Oleh karena itoe perloe oen 
toek beristirahat beberapa hari lama 
nja. Apa lagi mengingat bahwa tidak 
lama lagi akan mengoendjoengi Pe- 
rantjis, - 

Sidang goela internasionsl 

Akan petjah? 
Londen—Transccean :f8 Juli) 
Roepa roepanja dalam perraoelaan 

kelihatan bahwa sidang goela interna- 
sional akan pstjah berhoeboeng de- 
ngan tidak ada persatoedjoean tentang 
penetapan kebostoehan pasar merdeka 
dalam tahoen jang akan datang, Tetapi 
yna hari itoe djoega didgngar kabar, 
ahwa oesoel diterima dengan mak- 

#oed jang membangoen. Dengan ini 
maka rapat bisa diteroeskan dengan   selamat. (Lihat kabar sebelahnja, 10 

Palestina 
tambah hebat 

Autobus2 tidak lagi | 

ber 

  

  

  

Tentang oeang F 1000, — jang hilang 

Pembantoe kita menoelis : 
Tentang osang f 1000,— jang hi 

lang di Soenemep itoe, kini orang be 
loem mendapat keterangan. Hulpkas- 
sier dari kantor postjang memberikan 
osang itoe dan korporaal jang meneri 
ma oeang terseboet kini boeat semen 
tara waktoe ditahan di yeldpolitie ka 
z3rne, 

— 09 — 

Pesantren Loehoer 

Dari Solo dikabarkan oleh Aneta 
bahwa pada malam Saptos jbl ini di 
tempat tsb diadakan rapat cemoem di 
mana diterangkan : tentang Pesantren 
Loeboer. Antaranja pembitjara jalah 
tt: Dr Satiman (maksoed dan toedjse 
an Pesantrea Loehoer), Hadji Adnan 
(pendidikan setjara Islam), t. Moeljadi 
(rajat dan Pesantren Loehoer). 

Dikabarkan lebih landjost bahwa 
moelai boejan Augustus depan ini se 
bagai onderbouw akan didirikan Se- 
kolah. Menengah Islam oleh Dr Sati- 
man. 

Mann 

Tocan M. Djoni tiba dari Medan 

Oentoek mengoen- 
djoengi Congress Ge- 
rindo. 

» Antara“ mengabarkan, bahwa hari 
Minggoe pagi, 10 Juli dengan menoem 
pang kapal , Plancius“ soedah tiba di 
Djakarta Toean M. Djoni, pemban 
toe Pengoeroes Besar Gerindo oentoek 
mengoendjoengi congres Gerindo jang 
pertama moelai tgl. 20 Juli jad, Beliau 
datang sebagai wakil tjabang tjabang 
Gerindo diseloeroeh Andalas Ostara 
dan djoega sebagai pembantoe P B, 

menja » 1 

Kunsitourtee dari Ki Hadjar 
Dewantara 

(Antara) Kemarin malam telah di 
adakan rapat pendirian dari comite 
psnerimaan Kunsttc irnee Ki Hadjar 
Dewantara. Comite terdiri dari t. 8. 
Mangeensarkoro selakoe ketoea, t, Soe 
jitno penoelis, t. Soemitro bendabari 
dan dibantoe oleh beberapa orang 
anggota, 

Soedah poela disoesoen voorl, pro- 
gramma seperti berikoet : 

Tanggal 28 Juli rapat oepatjara ma 
soek masjarakat dz:ri moerid moerid 
jang tomat beladjar dari Taman Siswa. 

Tanggal 29 Rapat PBMTS. tja 
bang Djakarta dan rapat keloearga 
dan pentjinta Taman Siswa, 

Tanggal 30 Juli malam: Veordracht 
tentang keseniau dan tari serimpi dan 
wajang dari Mataram, 

Tanggal 31 Juli Ki Hadjar Dewan 
tara ke Tangerang, 

Tanggal 1 Augustus (malam) Rapat 
pidato tentang kesenian di Djatinegara. 

Lain lain rapat di Kemajoran dan 
pertoendjoekan. kesenian di Gg, Ke- 
pari. 

Rapat keloearga dan kaocoem iboe 
moerid moerid dan pentjinta Taman 
Siswa. 

Boeat pertoendjoekan kesenian di 
Grang Kenari itoe, diadakan inschry 
ving, bagi mereka jang mengoendjoengi 
pertoendjoekan itos dengan bantoean, 
Inschryving dilakoekan di Taman 
Siswa Kemajoran. : 

Sana Ny oo 

Kabinet Spsnjol menerima 
nota Inggeris 

Barcelona — Reuter: 
Delvayo memberi tahoekan kepada 

kabinet, bahwa ia telah menerima nota 
Inggeris tentang rentjana Non Inter- 
vensi.   Juli, Red). 
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#emmcanaa 

    

Ringkas 
Peristiwa loetjoe di Praha 

Penting 

  

Diserang sebabber 
kaces poetih 

Menoeroet berita Havas dari 
Praba (Praag), didalam Ma'loe 
mat Opisil diberitakan bahwa soe 
pirnja oetoesan Kundt, jang men 
djadi pengikoet partij Henlien, 
pada hari Kemis jl. telah dise 
rang oleh beberapa orang. 

Soepir itee— Ubl nawanja me 
nerangkan, bahwa ia diserang 
itoe tidak lain sebabrja melain 
kan karena ia memakai kaoes 
poetih 
Karena kases poetih itoe tanda 
partijnja Henlein, Ia menambah 
keterangan, bahwa ia soedah 
mentjoba hendak meloempat ke 
dalam tram goena melarikan di 
ri tetapi ia teroes dikedjar dan 
dipoekoeli hingga roboh, 

Dari penjelidikan jang dilakoe 
kan dalam hoofdbureau polisi 
ternjata, bahwa Ubl hanja men 
dapat Ioeka toeka sedikit sadja. 

Djerman memadjoekan perkawi 
nan 

Maarschalk Goring telah me 
ngadakan beberapa oendang2 ba 
gi kepentingan kaoem tani, se- 
hingga kaoem tani kini moedah 
tjaravja berkawin dan tjara mem 
peroleh roemah tangga sendiri. 

Osentoek keperloean ini diper 
sediakan crediet jang sengadja di 
persediakan. Adapoen maksoed 
tindakan ini, ialah soepaja orang 
orang tani tidak berkeinginan oen 
toek pindah kekota, melainkan 
soepaja tetap dalam desa sadja. 

/ 2 23 

  
sj 

Protes Arab 

Menoeroet berita dari Damas- 
cus, berbagai bagai perhimpoe 
nan Gan komit& komit& Arab ber 
sama sama mengirimkan scerat 
kepada Konperensi jang akan di 
adakan di Avian (Konperensi goe 
na mMengatoer pemindahan orang 
orang Jahoedi. Red) 

Didalam soerat itoe dinjatakan, 
bahwa segenap doenia Arab se- 
loerceh doenia berdiri dibelakang 
bangsa Arab di Palestina, maka 
diminta soepaja pemindahan dji- 
wa orang orang Jahoedi ke Pa- 
lestina diperhentikan. 

d
a
a
”
 

Disitoe ditambah poela seroe- 
an, soepaja kalau negeri negeri 
besar itoe ingin 1trenolong orang 
Jahoedi, djanganlah Palestina di 
pergoenakan oentoek menaroeh 
orang Jahoedi tetapi hendaknja 
mereka itoe memboeka pintoe ta 
nah tanah djadjabannja masing- 
masing goena keperloean itos. 

Kekoerangan air di Djepang 
Daftar Ora DeNpNANg mati dise- 

babkan bandjir di Hyogo tambah 
besar angka2nja. Meuveroet lapoe 
ran polisi, pada hari Sabtoe jbl, 
djoemlah orangereati jg tertjatat 
ada 416 orang. Antara itoe jang 
347 mati di Kobe, 

Jang loeka ada 2593 orang. An- 
taranja ada 2338 orang dari Kobe, 
Jang hilang ada 390 orang se- 
dang antara itoe jang hilang di 
Kobe sadja ada 357 orang, 

Erich Maria Remargue 
Tidak diakosi seba 
gai pendoedoek Djer 
man lagi s5 

Menoeroet  Transocean -tele- 
gram dari Berlijo, diwartakan, 
bahwa Erich Maria Remargue jg 
telah terkenal sebagai seorang ps 
noelis ,Van het Westelijk front 
geen nieuwa“ dan ,De weg te- 
rug“ dan poela menoeroet 
Reichs-Gszette, tidak diakoei se 
bagai pendoedoek Djerman lagi           

   



   
   

   

    

ka roso memakai bahasa Indonesia! 

a11 

Oleh: Wakil kita sendiri 

" mendapat bantoean dan sokongan 
ng |dari pihak pemerentah. 

  

   

   

    

     

    

    

  

      
   

    
| pak tidak sedikit ka 
| Waktoe sidang hamp' 

825) roeangan bueat 
. penoeh ik, malah 

| 8a berdiri tidak sedikit, D 
ngan boeat pers penoe 
.. Pendek kat 
ini mendapat perha ar tjotjok denganseroean dan penghara 

  

        

  

   

    

oe akan tetap mendapat perhatian 
seperti pagi ini, apalagi sidang pada 

: Pe sorenja, ma'loem diadakan 
pada waktoe sore dan malam, 

  

"000 Indruk bemoelal 
Baik publick maoepoen leden Volks 

raadj dihinggapij oleh penjakit ,ingin 
tahoe", djadi agak zenuwschtig, persis 

ngannja. -aiabia : 
. Moeka sebagian dari leden Indonesia 
kelihatan gembira, senang, poeas me 
lihat perhatian begitoe besar. Dan se 

“baliknja moeka nangis dari leden Be 
landa ada jg poetjat silih berganti de 

| ngan mersh, kareua mengandoeng ke 
. marahan dan kedongkolan melihat per 
hatian loear biasa itoe. Moeka lain-lain 
.nja -bersifat: menoenggoe, maoe meli 

— Sidang dimoelsi 
ersis paloe diboenjikan, - Djam 8.30 persis 

| tanda sidang akan dimoelai, Moeka 

| rah. Eatah apa sebabnja. Serenta be 
Uu memasdjoekan pidato pemboekaan 

nja, dimana beliau memadjoekan sedi| 
kit keterangan tentang pemakaian ba 
hasa Indonesia oleh sebagian besarj 

| dari leden Fraksi Nasional, maka pu 
|. blik mendapat indruk bahwa roepa 

etjat-merah tadi disebabkan oleh isi| 
pemboekaan beliau, dimana 

e memberikan tjap ,demon- 
tindakan Fraksi Na: 

Ih olah maoe 
oat sek boleh, karena 

ment van orde tidak melarangnja, 
etapi .. boeat lain kalinja dja 

, tjoekoep dengan demonstratie 
| jang sekarang ini! |” 

| Dibatjakan soerat pemerentah ten 
tang soal bahasa Indonesia dalam 

—. Nolksraad, Isi dan maksoednja tiotjok 
2 ga sikap dan pidato ketoea Volks 

  

     

   

   

  

    

   

 Koesoemo Oetoyo angkat bitjara 

Spreker pertama t. Koesoemo Oeto| 
yo. Beliau berbahasa Belanda, Publik 
ketjiwa, karena beliau lid dari Fraksi 
Nasional, djadi soenggoeh pada tem- 
patnja, djika djoega beliau memaksi 
bahasa Indonesia. ? : | 
— Bertoeroet-toeroet dibitjarakan soal 

. gerakan Indonesia, Inheemsche bewe 
| ging dan perhoeboengan keoeangan 
| antara Nederland dan Indonesia. Sete' 

lah itoe dikoepas politik ekonomi dari 
'pemerentah, jang tidak memoeaskan 
“hati beliau. : 

Disesalkan, babwa sokongan Ne 
derland pada Indosnesia tjoema 25 mi 

    

  

   

oesoel jang bertalian dengan kema' 
moeran Indonesia dan rajatnja seper 

dari tjangkeraman hoetang dan pem 
boekaan tanah2 baroe goena ra'jat. 

"Jebat 
Toean ini memakai baha:a Indone- 

sia. Antara publik dan beliau teroes 

berbitjara kontak itoe makin lebih ra 
pat dan meroepakan semangat jg ber 
gelora, pada waktos beliau memberi 
kan keterangan tentang kedoedoekan 

datang. ag 
Belanda tinggal Belanda, Indonesia 

itoe perloe si Indonesia faham bahasa 

Indonesia, baroe kedoea doeanja da- 
pat harga menghargai, saling mengar 
ti. ''Djangan : seperti — sekarang, 

| dak mengarti bahasa Indonesial — 
Dengan adanja kongres bahasa In- 

donesia di Solo itoe, maka Indonesia 
| bangoen dari tidoernja dan gerakan 

n tam 

00. Djadi... ternjata boeat sekian ka| 
' lipja, bahwa Pemandangan“ tidak 

pertjoema dalam memaloekan stong 
tong”nja “TPI 

Kita per idang besok dan loesa 

seperti gadis jang ingin melihat toena| 

|. ketoea kadang? poetjat, kadang2 mej 

ngan osmoem ini, itoelah akan dite 

njak fikiran, Dari itoe tidak benar oe 
tjapan t, voorzitter, bahwa pemakai 

lioen roepiah, Dimadjoekan beberapa| 

ti soal perobasmian penjakit lintah da| 
rat, oesaha boeat memerdekakan ra'jat| 

ada kontak dan makin lama beliaul 

bahasa Indonesia dalam masjarakat | 
sekarang dan bosat masa jang akan| 

tinggal Indonesia kata beliau. Darif 

Belanda dan si Belanda faham bahasa | 

Lg : 
999 pCt dari orang Belanda disini ti| 

ra,   

| Soerosoangkatbitjara 

pada waktoe tSoeroso naik ke podi 
um dan berbitjarafdalam bahasa Indo 
nesia. Dengan senjoeman jang pa 
hit-manis fpabit boeat jang tidak 
setoedjoe dan manis boeat jang 
setoedjoe pada pemakaian bahasa 
Indonesia dalam Volksraad).t. Soeroso 
menolak sangkaan ketoea Volksraad 
bahwa pemakaian bahasa Indonesia 
joleh leden Fraksi Nasional itos tak 
lain dan takboekan: demonstrasi. Kita 
—teriak t. Soeroso— boekan anak2 t 
voorzitter. 

  

Toean R.P. Soeroso 

Apa sebab2nja Fraksi saja mengam 
bil poetoesan oentoek memakai bahs | 
sa Indonesia dalam bagian pemanda 

rangkan nanti oleh t, Thamrin, ketoea 
dari Fraksi Nasional, Disini saja —kata 
t, Soeroso— sekedar memadjoekan ala 
san saja sendiri, Bahasa Belanda boe 
at saja makan banjak tempo dan ba 

an bahasa Indonesia dalam Volksraid 
ini memakan banjak oeang dan tem 
po, djadi tidak bergoena, 
Anggapan demikian itoe keliros dan 

tidak adil dan pihak jg memang maoe 
ambil enaknja sendiri sadja. Kalau 
keterangan t. Welter betosl, bahwa 
badan2 seperti Volksraad ini sehingga 
sekarang beloem dapat dimengerti oleh 
masjarakat disini, maka salah soeatoe 
dari sebab sebabnja ialah karena jang 
dipakai disini bahasa Belanda dan 
boekan bahasa Indonesia, sehingga 
pers Indonesia tidak moedah dapat 
melakoekan kewadjibannja, karena 
terpaksa menjalin pembitjarsan dalam 
Volkeraad itoe dalam bahasa Indonesia. 

(Disini timboel interrupsie, tegoran 
dari lid Belanda: ,djadi...t. Sosroso 
maoce mengentengkan pekerdjasn pers 
Indonesia ?“ 

Tegoran jg djitoe ini didjawab de- 
ngan lebih djitos oleh t Soeroso begi 

Berhoeboeng dengan ini maka dil 
koepas oleh beliau politik pengadja 

| dari pemerintab, dimana bahasa 
m jIndonesia terdesak kebelakang, Poen 
da|soal penerimaan tenaga boeat mengi- 

koeti cursus ini dan itoe dikoepas, ka 
soedah jrena ternjata bahwa jang diterima itoe 

ak |kebanjakan tenaga Belanda, 
| 'Djoega soesoenan -raad2 dibitjara 
kan, Beliau mendesak, soepaja orang 

il memakai keadilan: djangan mentjari 
asa,|kemenangan akan tetapi kebenaran 

Pada waktoe t. Jabja berpidato se 
mangat berkobar2 ia lebih berk cbar2 besar djoemblahnja itoe.   

  

Gambar diatas ini meloekiskan t,Jahja sedang bitjara, in actie kata Be 
landa, Voorzitter Volksraad (disebelah kanan dari t, Jahja doedosk korsi di 
tengah tengah)selaloe melihat kearah t. Jahja dan , . publik Indonesia jg 

Toean Koesoemo Oetoyo berdiri dimoeka Voorzitter Volksraad sambil 
(merokok dan melihat kearah t. Jabja seolah olah beliau m4193 bargata: sa 
jang, akoe sendiri tali tilak memakai bahasa Ialonasis | 
  

Di: ,kalau begitoe tt jang tegen pada 
pemakaian bahasa ludonesia bermak 
soed toedjoean oentoek membikin enak 
pers Belandas, 

Sidang dan publik ketawa, jang 
pertama lebih keras daripada jang ke 
doea, ma'loem publik sebetoelnja 
tidak boleh 'ikoet bitjara apalagi 
ketawa). 

Setelah itos, maka t. Soeroso me 
moelai pemandangan oemoemnja jang 
bertalian dengan rentjana begrooting 
1939. Dikoepas oleh beliau kedoedoek 
kan kaoem terpeladjar'Indonesia, jang 
oleh beliau dalam garis-garis besar di 
bagi mendjadi doea golongan, jaitoe 
kaoem jang hidoep enak, dan mereka 
jang hidoep tidak enak. Kaoem jang 
pertama itoe ialah mereka jang men 
djaoehkan diri dari masjarakat, teroe 
tama gerakan politik. Kaoem ini kata 
tosan Soeroso makin lama makin ber 
koerang, djadi djoemlah mereka jang 
menjeboerkan diri dalam gerakan ma 
kin lama boekan makin sedikit akan 
tetapi makin bertambah, 

Setelah itoe dibitjarakan politik pe 
merentah. Beliau memadjoekan tim 
boelaja aliran baroe dibenoea Eropah, 
Djerman misalnja. Disitoe didapati 
faham, bahwa tanah djadjahan itoe ha 
roes ditetapkan mendjadi tanah dja 
djahan goena kepentingan Iboe-Nege 
ri. Djadi bertentangan dengan ethische 
politiek, jg menghendaki soepaja ta 
nah djadjahan itoe dididik mendjadi 
negeri jg berdiri sendiri, Apa dan be 
tapa sikap Nederland terhadap aliran 
mg tentang soal tauah djadjahan 
itoe 

Kalau Nederland menganoet aliran ba 
roe tsb, boeat Indonesia tentoe men 
djadi hopeloos, tidak ada harapan ap 
apa lagii : 

fjarakan soal penggeledahan dan pe 
nangkapan kaoem PNI, kesempitan 
bersoeara baik dengan djalan pers ma 
oepoen dengan djalan radio, perhim- 
poenan kepala2 desa, soal interneering, 
dimana diandjoerkan soepaja pemim 
pin2 jg masih dalam boeangan itoe 
dibolehkan kembali kepoelau Djawa 
seperti dokter Tjipto dsb. nja. 

Setelah itoe dimadjoekan koepasan 
tentang beberapa partai. Spr memoe 
lai dengan perhoeborugan antara I K 
P (kaoem katholik Belanda) dan PP 
Ki (kasem katholik Indonesia) Diha   

  
    

bahasa Indonesia patoet dan haroes 

- 

  

rapkan, soepaja PPKI itoe tetap ber 

SIDANG OEMOEM VOLKSRAAD HARI INI 

  
Tjoba lihat betapa penoehnja roeangan publik. Kaoem Isteri tidak maoe 

ketinggalan djoega. Tidak sedikit terpaksa berdiri karena tidak kebagian 
tempat. Pada waktoe gambar itoo diambil, jang angkat bitjaraialaht. Jahja 
gelar Datoek Kajo jang dengan penoeh kegembiraan menjamboet poetoesan 
Fraksi Nasional oentoek memakai bahasa Indonesia itoe. 

Sehabis itoe bertoeroet-toeroet dibi | 

diri sendiri dan tidak meadjadi satoe 
dalam IKP, 

Terbadap IEV dimadjoekan tego 
ran, bahwa IBV itoe terlaloe memen 
tingkan kepentingan groep sendiri dan 
tjoema mentjari keoentoengan pada 
waktoe sekarang djoega dengan tidak 
mengingati akibatnja boeat masa jang 

Jakan datang. 

Menilik sikap IE V. demikian itoe, 
maka kelahiran partai baroe dari ka 
oem Indo dibawah pimpinan t, Teeu- 
wen jang bernama ,Insulinde“ kita 
samboet dengan gembira hati. 

Dengan tepat dan djitoe dikoepas 
politik ekonomi pemerentah, teristima 
wa jang bertalian dengan beleid kepa 
la departement economisehe zzken, Ten 
tang tekort dalam begrooting 1939 di 
madjoekan, bahwa tekort itoe teroeta 
ma disebabkan oleh tambahannja be- 
grooting boeat defensie, 

Dari itoe tidak setoedjoe, kalau boe 
at menoetoep tekort tadi lantas loon 
belasting, inkomstenbelasting dsbnja 
dinaikkan Kalau mase dinaikkan tja 
ri djalan laia misalaja dari golongan 
minjak, exira-uitvoerrecht, bantoean 
dari Nederland dsb-nja 

Pada achirnja dikoepas personeels 
politik dari pemerentah, Pegawsi ren 
dahan tidak mendapat kemadjoean 
apa apa dengan adanja BBL 1938 itoe, 
jang mendapat kemadjoean praktis 
tjoems pegawai menengah dan tinggi, 
Ini tidak adil, 

Djam 11 t, Soeroso berhenti bitjara 
dan datang giliran t, M. Soetardjo 
dan verslagoja akan dimocatkan be 
sok | 

  

Daftar sprekers dalam 
Volksraad 

Sebagaimana disadjikan dilain 
bagian (verslag wakil kita sendi 
ri), maka moelai pagi ini telah 
dimoelai sidang oemoem dari 
Volksraad bagian pemandangan 
oemoem, 

Goena kepentingan mereka jg 
ingin mengoendjoengi sidang itoe 
maka disini kita sadjikan daftar 
pembitjara2 (sprekers) Indonesia 
selama tiga hari ini. 

Senen tg Il Juli (djadi hari 
ini) 

|... Toean Koesoemo Osatoy), Jah 
ja, Soeroso, Soetardjo, Rebatta : 
Selasa tg 12 Juli (djadi 

besok psgi) 
Toean2 Kasimo. Notosoestarso, 

Thamrin, Otto Iskandar Dinata 
Rebo tg13Juli(djadi loesa) 

Soekardjo 
Sebagaimana telah diocmoem 

kan hari ini dan besok tjoema dia 
dakan sidang pada waktos pagi, 
dimoelai ujam 8,30 

Tetapi padahari Re bo akan 
diadakan sidang pada waktoe pa 
gi dan sore (sore dimoelai djam 
6 sehingga djam 8 malam). 

Disini kita oejangi seroean dan 
adjakan kita: koendjoengilah si 
dang2 oemoerma dari Volkeraad 
itoe, teristimewa bagian pemand: 
ngan oemoem selama 3 hari ini, 
dimana sebagian dari leden Volks 
raad, memakai: bahasa Indone 
sia, 

Djika pagi paginja penoeh 
sesak, nanti pada hari Rebo sore 
nja tentoe akan lebih ramai lagi ! 

Hidoep bahasa Indonesia me 
noedjoe perbaikan kwaliteit dan 
mentaliteit. leden badan badan 
perwakilan dari R, R, sehirgga 
Volksraad |   
      

  

Pertandingan Worstelen jang paling 
.Besar 

Barangsiapa ingin melihat pertandi 
ngan worstelen paling besar, jaitoe an 
tara Zonder contra Tiger, boleh datang 
ke Pasar malam ini malam, 

stagg- an 

Luchbtpost tarief 

Mempersamakan tarief2 
» itoe. 

Didalam Volksraads afdeelingsver 
slag tentang begrooting 1939 terhadap 
PTT dienst, antara lain lain orang te 
lah mendorongkan permintaan oentoek 
meneroeskan lichtpost tarief dari Ind 
nesia ke Negeri Belanda, agar soepaja 
tarief2 oentoek doea arah itoe dipersa 
makan, 

Beberapa anggsuta telah membe 
ri | pertimbangannja tentang hal 
ini, ja'ni teroetama sekali oentoek 
memperlocaskan commissie bagi coor 
dinatie dari pada Jluchivaart radio 
diensten atau akan mengangkat seboe 
ah commissie lain lagi, agar soepaja 
bisa mentjapai coordinatie antara per 
hoeboengan djabatan segenap militer 
dan civliel. 

Sedang tidoer ditangkap 

Seorang pendjahat 
oeloeng. 

Atas pengoendjoekan seorang spion 
kemarin malam di Pasar Glodok seo 
rang Tionghoa nama L T L jang se 
dang njenjak tidoer teluh ditangkap 
oleh politie. Dalam pemeriksaan lebih 
djaoeh ia mengakoe, bahwa ia jang te 
lah membengkar satoe goedang ko 
scng di Kp Bandan dimana tersimpan 
barang barsng antiek jg dilakoekan 
dengan tjara bertoeroet2 jg harganja 
lebih koerang f 1200—. Lain dari pa 
da itoe tersangkoet poela roepa roepa' 
kedjahatan lain lain. 

Krontjong Concours 

Seperti diketahoei, kemarin malam 
di Pasar Malam Kebon Pala Mr, O. 
diadakan zang-Krontjong concours da 
ri zingeressen. Jang ikoet dalam con 
Cours itoe ialah miss Mimi, miss Toe- 
ti, miss Brintik, miss Ida, miss Noe- 
rali dan mis Moedjena. 

Jury terdiri dari 5 orang dari Pers 
dan dianteranja seorang dari kaoem 
iboe, 

Achirnja, miss Moedjena beroleh 
prijs pertama beroepa medali emas 
dari Zeepfabriek Johnson, miss Noera 
li prijs kedoea beroepa beker perak. 
Selain dari itoe ada extra prijzen jg 
diberikan kepada semoea zaingeressen 
jaitoe hadiah dari toko Slamet, 

Perkoendjoengan besar. 
—. H — 

Oudersavond Boedi Moelia School 

Kemaren malam Boedi Moelai School 
telah mengadakan perajsan, bertempat 
dalam gedoengnja di Laan Tegalan 
Mr, Cornelis dimana dipertoendjoekkan 
roepa roepa pertoendjoekan jang di 
permainkan oleh moerid2nja seperti 
tooneel, njanjian2, standen di: 

Perajaan itoe dimoelai pada jam 
7 malam, dikoendjoengi “oleh banjak 
orang orang toea moerid dan onda 
ngan ondangan jang mana ditoetoep 
djam 11 dengan membawa kepoeasan. 

mm &$ maan 

Hadiah dari G G. 

Kepada ArmenzorgPa 
soendan Bogor 

. Menoeroet pembantos kita, Bestuur 
Armenzorg Pasogaiaa Bogor 
alan @msaerima hadiah wang dart 
T. B. Gouverneur 'Generaal, wang 
mana tentoe tidak ketjil artinja bagi 
badan amal tsb, — 

—— 

Regent Tjiandjoer ke Eropah. 

pe 

Aneta mewartakan, bahwa loesa, 13 
Juli, regent Tjiandjoer dan anggota 
Dewan Ra'jat RTAA Soeria Nataat 
madja akan bertolak ke Eropah de 
ngan kapal ,Marnixs. 

Moelai bshaja api 

(Di Meubel makery Sin Eng Hoat 
di Pasar Pisang, pada hari Saptoe jbl 
terdjilat api, jg didoega asalnja dari 
orang jg memboeang poentoeng rokok . 
ke seroetan kajoe (zaagzel), sehingga 
menjebabkan moedahnja api berkobar, 

Keroegian dikira f 300, menoeroet 
kabar baroe sadja aseurantienja ditja- 
boet sebeloemnja terbakar, ' 

Brandweer telah bekerdja hingga 
siang hari api baroe padam,   
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amal polikliniek PKVI. 

| berdjoemlah f 55. Warna2 pertoen 

  

   
   
   | sekali di lakoekan pembahagian peker 

peroentoekkan kita, apalagi barang 

'mendjaga kita, bosat memadjoekan ke 

| nja dan mempeliharanja, soepaja per 

diserahkan kepada Komite oentoek 
'keperloean amal itoe. : 

. Tonil tsb, besar harapan, akan di| 

  

nan bagi anak anak dengan 
ndjoengan jang memoeaska 
upoen pada sa'at ini per 
b beloem liboer, akan te 

: | moeridnja mendjadi | 
:A sebagai hari berpis 

Djam 8 1 
anggota b 

pimpinan pejuan di 

Un 

Ikzat atas oesahanja buffet 
oerid Boedi-Arti. 

PF. Dahler, salah seoraag pro 
djoega dari pergoeroeaa tsb, 

enoeroet keterangan dari salah se 
rang goeroe disitoe maka toean PF. 

er nanti pada pemboeka'an cur 
moeka ini (Augustus) djoega akau 

eri peladjaran dibagian Kweek 
Dan SU 
ai djaoeh malam pesta jg| 

embirakan itoe ditoetoep de| 

   
   

    
   

      

   

    

    

   

  

   

  

   

    

   
    

    

   
   

  

   

  

  Tadi malam, dari djam 8,30 bingga 
djam 12 tengah malam, Komit& Amal 

noem mengadakan sidang kedoea 
ah polikliniek PKVI Tanah 

oi Pontjol, dibawah pimpinan 
sargat lengkap, se- 

nja anggota Komite. 5 
in-lain hadir djoega toeen 

| meester Tanah Tinggi 
tosan Masihono secretaris Voro, 
masing-masing diangkat men- 

  

a jang namanja 
1 pendoedoek Dja| 
karena kesoekaan 

toedjosannja ia | 
malam pertoen 

a aitoe malam Sab 
: mlam Minggoe depan ini) 

Gang Kali Baroe Ovst, oleh tonil 
r Pelita Hati, jang dengan ichlas 
embantoe dengan djalan mem 

ntoekkan doea malam itoe bagi 

mkapitaal, didapat dari hadirin 
semoea selakoe leening hingga semoea 

ekan jang loear biasa itoe dimoeat 
in bagian. 

Dalam sidang tadi malam. teroetama 

djaau. 
2 —0— 

Oentoek kita 
— Haroes kita pelihara 

| Kalau ada 'sesoeatoe barang jg di 

oe manfa'at bagi kita, maka kewadji 
ban kita ialah oentoek memeliharanja. 
Polikliniek PK VI diadakan, boekan 

t siapa2 tetapi boeat kita, boeat 

sbatan kita. Maka kalau dia sediakan 
oentoek kita, soedah tentoe sebagai ma 
noesia kita merasa wadjib mengoeroes Ui 2 

sedian itoe tidak kandas. 
Seperti diketaboei, oentoek keperloe 

an ini, di Djakarta telah berdiri Ko 
mite Amal Domba jang akan menga 
dakan malam pertoendjoekan di Gang 
Kali Baroe Oost, jsitoe tonil jang di 
meinkan oleh Ichtiar Pelita Hati, jang 
djoega semoepakat bahwa hasilnja pa 
da malam malam pertoendjoekan itoe 

  

yah seorang speelster atau lebih, 
ta speler speler lagi, Muzieknja di 

koeat, lengkap dengan piano, jazz 
iba dil, sedang 2nd jang pen 

1 Kunst Soenda dari ,War 

   
    

   
    
    

   

    

       sean dihiasi de- |) 
hidjau jang menjedapkan | 

   

t. Djaswadi jg selan| 
kan permainan dan| 

sing? wakil dari tiap) 

nja jg nampak datang jalah| 

| Bere Voorzitter dan Bsecherm | 

ihak kaoem Iboe ada hadir 

    

  

/16 dan malam Minggoe 16 

  

| Svedah tentoe kesampatan ini ta" 
kan dilengabkan oleh pihak pendoe 

   

       

    

   
   
    
      

   
     

   
   

          

    

   

  

   
   

   
   

  

   
   

Idoek Betawi, karena kefjoeali tontonan 
loear 
bantoe 
01 

biasa itoe, poen perloe boeat 

merasa berkewadjiban ikoet 
a. Voorvsrkosp  soedah 
jalankan hari ini, Maka dji 

verkoopers atau voorverkoopsters 
n tidak akan menolak, tetapi 
cblas sooka membelinja, saw 
iat hendak beramal oentoek 

ta sendiri, karena kliniek itoe 
ntoek mendjaga kita. Pandoe2 

pij akan membantoe voorverkoop 
dengan sekoeat2aja, demikian poe 
beberapa orang lagi. : 

- Indonesia dsn Djepang 

Djepang tidak membe 
— Jigoela lagi 
Diwartakan, bahwa so'al perda- 

gan antara Indonesia dau Djepang, 
ni diperhatikan dengan soenggoeh2 

oleh Pemerintah Hindia Belanda, oleh 
karena Djepang tidak menjoekai lagi 
kepada berbagai bagai perdjandjian (an 

  

   

“Itara lain Jain, ja'ni Hart — Ishizawa 
agreement), sehingga didalam kalangan 
ni tertoetoeplah bagi Indonesia. 

. Boekti jang agak mentertjengangkan 
ialah, bahwa Djepang sedjak boelan 
October didalam tahoen jang laloe soe 
dah tidak membeli sepond goelapoen 
dari Indonesia, Pada ketika itoe orang 
masih mengirimkan goela dari Indo 
nesia ke Djepang, akan tetapi hal ini 
soedah dilakoekan sebeloem October 
didalam tahoen 1937. 

Pada waktoe jang terachir ini Dje 
pang telah beroesaha centoek mem 
perloeaskan peroesahaan goela di For 
mosa dan poela telah moelai dengan 
mengirimkan basil boewi dari Formo 
sa ini kepada Tiongkok, 

Hal jang terseboer tadi Djepang ti 
dak hanja mengirimkan goela sadja, 

tetapi djoega kasil2 boemi Indonesia, 

mean Ann) ». Ia'nikopi, copra dlls, Kini Pemerin 

ben an | . Hah Djepang tidak mengadakan perse 

. Komite Amal Oemoem. —— |diaan lagi osntosk memborong hasil2 
boemi dari Indonesia. 

Sebagaimana diwartakav tadi: so'al 
ini diperhatikan dengan soenggoab 
oleh Pemerintah Hindia Belanda dan 
djika hal jang demikian itoe masih 
dilakoekan teroces-meneroes, maka In 
donesia hendak melakoekan tindakan 

atau berdaja oepaja oentoek memper 
baiki kedjadian2 ini. 

—0— 
»Djsernalistik Nasional“ oleh toean 

— PF. Dahler 

' Depan cursisten Inst. 
Journalistiek. 

Semalam telah diadakan pidato oleb | 
tPF. Dahler jg sekarang wendjadi | 
goeroe dalam ilmoe Gjoerualistik dise 
kolah toean Douwes Dekker di Ban 
doeng tentang ,Djoernalistik 
Nasional", : 5 

Doeloe beliaupoen pernah poela me 
ngadjarkan ilmoe djoernalistik itoe 
di Perg, Rakjat dibagian AMS.-nja, 
dalam ,Suciaal Economische Afdee- 
lingnja", , 
Tempat pidato tadi digedoeng Perg. 

Rakjat Kramat 174, dimoelai djara 8— 
dan diadakan oleh Instituut Journa- 
listiek dan Pengetahoean Oemoem de 
ngan mengosndang beberapa orang 
poela, jg datangnja tjoekoep. Pertemoe 
an diboeka oleh tosan Soemanang, se 
bagai ganti t. Wilopojg sebetoelnja 
memimpin malam tsb. Tetapi karena 

“ Isakit tak dapat hadir. 
Oleh toean Dabler diterangkan de 

ngan djelas, bagaimana baroesnja pers 

nasional itoe, dengan mengatakan 
poela, bahwa persvasionalse- 
karang beloem boleh dikata 
kan ada, sekalipoen djoemlah ssk 
Indonesia soedah banjak. 

' Dengan menoendjoekkan apa apa jg 

'koerang pada pers kita, bersama koe 
pasan koepasannja, maka toean pembi 
tjara menerangkan poela, betapa pers 
Indonesia nasional seharoesnja. 

Sesoedah selesai maka banjak jang 
mempergoenakan oentoek bertanja 

dan menambah, Jang memakai kesem 
patan ini antaranja ialah toean tosan 

Dr Poerbatjaraka, Soetarjo selakoe wa- 
(kil cursist Iast, Journalistiek, M. Ta 

brani, Sastrowijoto, Auwom Poetro. Se 
mosa didjawab dengan terang dan 
djelas. Dan malam itoe ditoetoep de 
ngan selamat pada Ik. djam 10 ma 
lam. : 

£ si) sm 

Tentang Nationaal Jeugd Congres 

Ma'loemat PMI. 
| Pemimpin Besar PMI (Pemoeda 
Moeslimin Indonesia) dengan tt: Har- 
sono Tjokroaminoto sebagai ketoea 
dan toean Soemadhi sebagai penoelis, 
telah menjampaikan ma'loemat jg berke   nal di Batawi, 

fietskunst, 
Congres, kepada semoea pengoeroes ge 
rakan pemoeda jang ada diseloeroeh 

   
| Pertoendjoekan goena amal itoe akan 

— Idiadakan doea malam, ja'ni malam| 

'i| Saptoe 15/16 
17 Juli, di Gang Kali Baroe Oost. 

'mempelihara polikliniek kita. | 
“karena itoe, kita haroes bersa | 

a antara pendoedoek didatangi oleb | 

|nagn dengan osroesan Nationaal Jeugd 

Pep ran 

| Penjakit cholera berd'angkit 
dim ina-mana 

Penjakit cholera dalam kapal 
' sEmpress of Russia “ 

Shanghai, 10 Juli (Transocean), 
Beberapa kedjadian tentang berdjang 
kitnja penjakit cholera dalam kapal 
»Emnpress of Russia“ kepoenjaan ,,Ca 
nadian Pacific Steamship Company", 

Bsrhoeboeag dengan itoe maka ka 
pal tadi terpaksa ditempatkau dalam 

hari itoe amat panasnja, maka penja 
kit itoe dengan tjepat mendjalarnja. 
Rata rata jg mendjadi djatoeh sakit 
ada 70 orang, sedang tiap tiap hari 
ada 8 orang jg mati, 

Lebih -lebih d'kousesi Perantjis dan 
daerah intarnasional banjak sekali kor 
bannja. Disini sadja-soedah didapati 
orang tertimpa penjakit 40 orang, se 
dang jg mati ada 4 orang. 

Semendjak pertengahan bl Mei jl 
orang Tionghoa jg kena penjakit iwe 
ada 1,700 orang dan jg mati ada 234 
orang. Dalam moesim penjakit itoe jg 
lebih mendjadi korban ialah orang- 
orang pelarian, 

. Sampai kini didaerah konsesi Peran 
tjis sadja ada 1,100,000 orang jang di 
selidiki dan amtenar amtenar penolong 

guarantaine di Woesung, Karena bari | 

  

    
PPAP“ 

  

  

kesengsaraan tadi ratrat telah meme 

riksai tiap bari 30,000 orang. 

Sepandjang soengsi Yangtse lebih 
tenang . 

Hankow, 10 Juli (Reuter). Pada 
tgl 9 Juli kealaan sspaudjang soe 
ngai Yangtse lebih tenteram, kata mak 
loemat militer Tiongkok. Sabab bari 
san barisan Djepang dan Tiongkok da 
lam hari bari jang soedah takada pe 
roebahananja. 

Hendak melingkoengi Tiongkok 
di Kiukiang. 

Berita berita dari pers Tiongkok 
mengatakan, bahwa pasoekan Djepang 
dalam motorboot telah menoedjoe ke- 
selatan dari Hukow berlajar didanau 
P..yang, Terboekti, bahwa maksoednja 
ialah hendak melingkoengi pembela2 
Kiukiang, atau bisa djoega akan me- 
ngantjam Naucbang, iboe kota provinsi 
Kiangsi, 

Orang orang asing diminta menjing 
kirkan diri 

Dalam pada itoe kepada pemeren- 
tahan2 loear negeri disampaikan per 
ingatan soopaja pendoedoek asing di 
pindahkan dari tempat antara Hukow 

kereta api 

Pertempoeran hebat diprovinsi Honan 

Orang-orang asing diminta menjingkir dan Huang Sbih Kang. Sebab fihak 
Djepang akan mengadakan perdjala- 
nan kebarat sepandjang pantai soengai 
Yangtse selatan dalam dosa kolonne, 
jg sutoe kearah Kiukiang dan jg lain 
ke Nanchang. 

P ertempoeran hebat diprovinsi Honan 

Pasoekan Tiongkok dengan banjak2 
dikirimkan ke Nanchang. Pertempoe 
ran hebat telah terdjadi di Chiyuan 
dalam daerah barat provinsi Honan, 
dipantai barat soengai Koening depan 
Loyang, Meskiposen fihak Djepang se 
laloe mengadakan serangan2 teroes, 
tetapi makloemat militer Tiongkok me 
ngatakan, bahwa Cbiyuan "masih da 
lam tangan Tiongkok. 

Chiyuan akan didjadikan pangkalan 
penjerangan Djepang 

Walaupoen maksoed maksoed Dje 
pang menjerang Cbiyuan beloem terang 
tetapi oraog mendoega, bahwa fihak 
Djepang bermaksoed akan mendoe 
doeki tempat itos goena pangkalan 
penjerangan di Shansi Selatan, Dengan 
ini maka akan mentjoba posla hendak 
menjeberangi Sosngai Koening'didekat 
Loyang, dan hendak memotong djalan 

Luoghai sebelah barat 
Chengchow. Tetapi fihak Djepang tak 
berhasil dalam menakloekkan tempat 
itoe dari timoer, berboeboeng dengan . 
adanja bandjir. 

  

Oleh karena kini waktoe liboeran- 
besar, dan moengkin pemoeda2 sama 
bepergian, maka pihak PB.-PMI itoe 
merasa perloe disamping adres biasa 
mengoemoemkan djoega ma'lnemat 
nja itoe kedalam soerat kabar agar 
diketahoei. Pengoeroes2 dari perkoem 
poelan perkoempoelan pemoeda jang 
dikirimi jalah IM., JOP., Pemoeda 
Persis. Pemoeda PO., JIB, Ansar NO, 
Pemoeda Islam Indonesia, Surya 
Wirawan, Persatoean Pemoeda Tech 
nik, PPTS dan Pemoesda Moeham 
madijah, 

Selain itoe soedah tentoe masib ba 
njak pergerakan2 pemoeda jang lain 
lainnja jg terliwat, boekan sengadja, 
tetapi karena pada PB-PMI tidak ada 
adresnja. E Be 3 

. Maka PB-PMJ itos meminta seepaja 
dengan perantaraan Pers sekarang ini 
bendaknja dipandang sama har 
ganja. 

Bsenji ma'loemat itos seperti beri 
'koet : 

Assalamoc'alaikoew w.w: 
Nationaal Jeugd Congres Indonesia 

adalah soedah lama mendjadi kenang 
kenangannja tiap tiap gerakan Pemoe 
da di Indonesia ini, 

Dalam hal ini, kita dari pimpinan 
Besar , Pemeeda Moeslimin Indonesia" 
poen tidak berhenti berhentinja memi 
kirkan dan mengoesahakannja bahkan 
telah beberapa kali poela bermoesja 
warat dengan beberapa Pengoeroes2 
(Besar dari gerakan-gerakan Pemoeda 
lainoja di kota Djakarta. 

Maka setelah kita masak2 berfikir 
tentang hal itoe, sampailah kita ke 
pada kejakinan jang boelat, bahwa 
soedah tidak lajakoja lagi kita tinggal 
berfikir, melainkan dengan segeralah 
kita haroes memoelai pekerdjaan itoe. 

Oleh karenanja, maka sesoedah se- 
lesai Konggeres kita sendiri jang akan 
berlangsoeng di kota Soerabaja pada 
tanggal 19 sampai 26 Juli jad. ini, 
kita akan mengadakan pertemoean 
poela dengan segenap Pengeeroes2 
Besar dari gerakan2 Pemoeda jang 
ada di Indonesia ini, oentoek meroen 
dingkan NJ C itoe. 

Disamping ini fibak Kwartier Be 
sar SIAP akan mengadakan poela moe 
sjawaratnja dengan segenap Kwartier 
Bssar Kepandoeaa, oentoek meroen 
dingkan ,Nitiona 1 Jambore", 

Maka besarlah pengharapan kita, 
soadilah kiranja PB ari gerakan ssu 
dara soeka mengirimkan wakilnja da 
lam permoesjawaratan tsb., jang akan 
kita langsoengkan nanti pada tgl 27 
dan 28 Juli '38, bertempat digedoeng 
Pergoeroean Ra'jat, Penelehstraat No 
60, Soerabaja. 

Demikianlah harapan kita, moedah 
moedahan mendapat samboetan dan 
perhatian sebagaimana mestinja. 

Terima kasih | 
— @) mx 

Pers, Journalistiek dan masjarakat 

Pidatot. M. Tabrani di 
Bogor. 

Hari Minggoe jl. di Bogor telah di   'Indonesia ini, 

    

adakan pidato oleh t. M, Tabrani di 
gedoeng Harso Darsono dimoelai djam 

9,30 pagi. Walaupoen hoedjan toeroen 
teroes meneroes sedang di Bogorpoen 

koendjoengannja menjenangkan djoega 
Adapoen rapat tadi dipimpin oleh Mr. 
tSjamsoeddin, 

  
Toean mr, Sjamsoeddin, 

Sesoedah pidato jg menarik banjak 
perhatian itoe selesai, maka banjak 
orang orang jg mempergoenakan ke 
sempatan oentoek menanjakan tentang 

halhal jang mengenai pidato tsb, Se 

memoeaskan. 
Dan rapatpoen ditoetoep I k djam 

1230 siang dengan selamat. 

Mesir 
Tentara Mesir jang dipindah 

Palestina 
Cairo Reuter: 

Bataljon pertama dari “Essex guarda« 

ke 

dan dari “Irish guards“ ialah ba 
taljon2 jang akan dibantoekan ke Pa 
lestina. Dan pasoekan2 itoe diberang 
katka a tgl. 10/11 Juli. Bataljon 
jang AAA menoedjoe ke Nablus. 

Perantjis 
Pemboekaan kathedraal jang baroe 

diperbaiki. 

  

  

5 

Rheims—Reuter: Kathedraal jang 
baroe diperbaiki telah diboeka dengan 
opisil oleh kardinaal Suhard, dengan 
dihadiri oleh Lebrun, Petain, djende- 
ral djenderal Guillaumat, Go»uraui, 
Giraud, anggauta senaat Perantjis, 59 
orang kardinaal aartsbisschop bisschop 
dll orang orang ternama, bersama kar 
dinaal Hinsley faartsbisschop Westmin 
ster), dan banjak bangsawan dan ang 
gauta Lagerhuis Inggeris, 

  

g 

Departemeat Koloniea 
Mr, Westerouen van Msetern dalam 

moeanja didjawab dengan terang dan boelan Oktober jad, akan dipekerdja 3 
kan pada Dapt. van Kolonien. Dan pa i 
da 1 Januari 1939 akan dibenoem 
mendjadi kabinetehef, sesoedah Petrus 
Biumberger keloear.   

  

  

— Oo —a 5 

Philips roegi 

Batig saldo (kelebihan oetang oen 
toeng) dari exploitatie rekening dari 
Philips ada 8.015,307 franc, sedang ba 
njak keroegian keroogian oleh valuta 
loear negeri ada 19 673,975 franc. Ke 
landjoetan conjuntuur tak baik akibat 

  

PASAR BETAWI, 

sebagi berikoet: 

f 10,40, 

ada toeroen 5 ents, tjap Kandok f 2,20, 
Koeda merah f 2.10, Boeroeng ka 
leng f 2,10 Harri.on f 2,10 dan lain2 
tjap f 2,05, 
Minjak klapa: per blik dari 

14?/, kg. bruto dari f 1,55 sampai 
Nu 

Bawang merah: Toaliap Ben- 
teng f 12,—, Tiongtoa f 11l,— per 
100 kg. 
Katjang tanah: Bentengf 8, 

Cheribon f 8, no. 2 f 7.50 per100 kg 
Lain harga jang kita dapat boeat oogst 
baroe f 7.40, oogst lama f 6.75. 
Emping blindjo: . Laboean 

no, 1 f 28,50, no. 2f 24,—, Tjilegon 
no. 1 f 27,50 no. 2 122,50 per 100 kg. 
netto. 
Kentang: per 100 kg f 7,45. 
Copra: melibat kwaliteit dari 

£ 5,80 sampe f 6.30 per 100 kg, Lon 

don noteering toeroen 1j3, kwaliteit 
Strait L 115J0 per ton nom. 
Katjang kedele: Gendja Te 

gal fob Tegal lev. Juli f 6,96, mata 
item Pasoeroean fob Pasoeroean f555, 
mata item Panaroekan fob Paneroe   ada arak2an berhoeboeng dengan sos 

natan poetera boepati Bogor, tetapi kan f 6,14 nom. per 100 kg. 

Tjatetan harga harga ini pagi ada 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg, trima di goedang pendjoeal 

Tepoeng trigoe: per bantal 

nja. Direksi masih mempoenjai keper 
tjaan pada kemoedian bari, 

  

Tapioca meel: kwalititeit Me 
dium boeat roepa roepa merk dari 
f( 295 samps f 315: AA f 345 nom, 

per 100 kg, 

      Lada bitam Lampoeng: e.k. Telok 
kemaren ada djadi lev, Juli—Aug. f14. 
Sep.—Oct. f 14,40, Oct—Dec, f 14 50, 
14,60 dan f 14,75: harga ini hari lev. 
Juli—8Sept, f 14 pembeli. f 14,35 pen 
djoeal. Sept— Oct. 14.40 pembeslif 140, 
pendjoeal, Oct.—Dec. i 1460 psmbeli' 
f 1475 pendjosal, Ek, Batavia f 14 50 
pembeli f 14,75 pendjoeal, lev, Jali— 
Aug per 100 kg, London noteering 
tetap 2?/z dp Ib pembeli, 
Lada poetih Muntok: fob 

P. pinang ada djadi lev Juli 
f 23,50: ini hari f 23,50 nom per 100 
kg. London noteering tetap 37/8 dp 

lb. pembeli, 
Koffie Robusta Lampong 

15 pOt ek Telok lev Juli-Aug f10.30 
pembeli, 10,50 pendjoeal per 100 kg. 
Citronella olie: boeat contract 

A berikoet drum kemaren ada djadi 
tev Oct Dec f 1,15, ini bari ada djadi 
ready f I,I6, boeat lev ini tahoen f 1.15 
nom, lev lain tahoen f 1,12'/, nom. 
Karet: sedia Java Std Sheets 

23y, Java Std Crepe 25'/, sts per 
setengah kg. 

    

   



    
      

  

  

  

  

c I NE M A Pp A L A Cc E 2g a tjeritera Ini malem           
  

  

Ha 5 | ,KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

$ Ini Malem dan Besok Malem ina bergoena sekali bagaimana tjara- dan malem 
1 nja laki rabi. Harga f 0,40 : : 

JACK FE OLT franco roemah pembeli f 0,46 nan ost re NE brikoetnja 
dalem tjerita Ata dapat pada: Administratie Peman- Sawah Besar — Bat,-C. 

TRAPPED BYGMEN | GRETA GAREO —”—/CHARLES BOYER | “| 

  

2 Eny : : , dalam : - 1 

Pengalaman dari seorang polisi-resia jang menarik hati waktoe ee Li bh : 

membekoek segrombolan moesoeh negeri, ialah pendjahat2 MA pie WALEWSK Au 

  

oeloeng jang lagi menjemboenjikan diri ditempat jang amat TIAP - TIAP HARI: REBO 3 

bahaja, tetapi atas pertoeloengan seorang nona jang tjinta pada : 

polisi resia tsb. resia2 semoea terboeka, diloear doegaan orang ADVERTENTIE : 3 

banjak, sebab ..... ta“ moengkin dalam pertempoeran jang I 

begitoe hebat, tjinta — menjintai. Tan #8 # . 

Datang lebih siang soepaja tidak kehabisan tempat. la, TJAR 
  

Djaga tanggal maennja Te dad? 

Captain Frank Hawk 
  

a
b
 

en
g 

ai
 
m
s
 
t
e
r
j
 

Kabar Penting ! 
dalem 

Djika Toean2 dan Njonj:2 terganggoe 

The Mysterious : Pilot : | dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit Radja 

Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 

soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

dengan lekas. Datanglah pada 

PROF. 
5.5. MOH. ALI 
Matramanweg 39atau panggil diroemat g sa 

(Mr.-Cornelis) (Java) Nan Ae sean Mangan 
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TOKO ORION 
  

  

  

  

  

             

  

  

Kramat 14 Batavia-C. : E : : EA Ea MA 

: Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 r 5 s 

, Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 
barca masoebk sekalah. Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

: 5 TIIN NI Bean ag OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 
Sedia keperloean sekolah seperti schriften, J U dan pera " Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan loear 

tinta en, driehoek, liniaal, potlood £ n Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadijah. 

sit 13 lai lai : 2 : Tiongkok —Japan SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 
Sti an idin-iain, SATOE ROMAN Penjebar semangat, Talsier Al-@oeran (kelrangan djelas), Halaman 

Coupon jang dari doeloe ma- Nee meta Pociri, Biografie, Pemandangan loear Negeri, Ilmoe Djawa, At- 

ih lak t dalam bahasa Soenda sangat Tauhied, Pereconomian, Pengadjaran dan Pendidikan dl. 

se en enakan ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi HARGA ABONNEMENT BOFAT. : 
Datanglah blandja di memoeaskan di Indonesia f 3.— selahoen, f 1.50 setengah tahoen, f 0,75 safoe 

toko Orion » 5 kwarfaal atawa 6 nomor. Loear Negeri selahoen f 3.50. PEMBA- RA 

: Ditoelis oleh journalist JARAN DIMOEKA. : ! 
A.S, TANOEWIREDJA OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 

J mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapin hasil 
Harga satoe boekoe tammat f 0.54 besar dan menenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 

berikoet ongkos kirim. Ai banjak. o 
: ERMINTAAN langganan alau perfjonfohan Panfjaran “Amal' mosatf 

Boleh prana ia Adverlentie atawa larief, serta pesan BOEKOE2 toelis pada: 

, ma NT Administratie , PEMANDANGAN “ Administratie ,,PANTJARAN "AMAL" 3 
4 Na : Senen 107 — Batavia-C. Kramat No. 5 —- Ratavia-Centrum L 

Pe Pa Na 

Baroe terima - platen tjap banteng '! : ae 5 
"Batan : 1 2 E 

PLATEN LAGOE MELAJOE 25 
Oleh Siti Amsah & Kleine Saleh T 

J-1 Kron: Rose Rumba. J-. 2 Extra Mandoline. Tn on 
Stam: Pasarbaroe. Asia Rumba, Te TI 

J- 3 Kron: Harmoni. J. 4 Exira Express, : : 

Kron: Nori Mas. Pasarbaroe Blues. NT “4g 
J. 5 Rumba Djoeramento MODE | 

Stamb: Soir De Paris , 5 4 
MISS KARTINI MISS KARTINI 

1028 Kron: Slamet Dateng. 1035 Kren: Election. Gin : && 
Ster int Oosten. Stam: Sinar boelan. 1 | 

1030 Kron: Bidara. MISS SITI MOEDJENAH : | 
Kodoran Oude licfde. 1032 Extra Talaga Warna. 4 5) 

DJAJADIE Extra Ala sajang. 
1039 Kron: Green Ice Rumba. 1036 Extra Senang hati. 25 

Kron: Terang Boelan. Kron: Waterloo, 
1045 Kron: Jong Magelang 1037 Extra Hati Melajang. 

Kron: Dibawah aer. Kron: Malaise. 
1041 Kror: Ingetlah Solo. 1051 Shanghai Street. 

Kron: Rumba sadja Bodoran Aspirin Alima. 
TERNJANJI OLEH ANNIE & AER LAOET 

Miss Djenap & Tjajj 

1033 Exira N yaaSiapa. 1040 Kron: Liberia. 
Bodoran Baby. Nasehat roemah tangga. 

1042 Slam: Senang hati. 1043 Stam: Rindoenja Dateng. T 
Kron: Hati Girang. Kron: Pasar Baroe. & 

1046 Kron: Solo Populair. 
Kron, Saban Rumba. 

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 
diatas, Dan 8 platen Furopeesch, kita kirimken 8 matjem. 

a TOTAAL 18 PLATEN A.F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Memoedjiken dengan hormat 

  

      
    

  

Hoofd Kantoor Toko P.B.K. Kereta ketjil dengan mempoenjai sifat2nja kereta besar. 

Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwielhandel Kereta jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam 

CHERIBON Telefoon No. 34 | bentoeknja dan caroserienja : - 

aa aa aa Yan MENANAM RAN MEA NB TAN ARE AAA »SEDAN« dan »CABRIOLET« 

HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) 85 K.M. sedjam kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden  —  Batavia-Ceutrum, 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer Remnja hydarulisch 4 versnelling dengan synchronis 

Pkn 5 Na han an Sa been Motu Sa Veer roda depan jang tidak bergantoengan satoe sama lain - dan memakai 

Weltevreden, veiligheidglas disekitarnja. HERI 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

Der an PN boleh Teo Pelogat “berolk Dan t e .@ 
raamai,- tempa e a rawatan aa ng Dana 32 N.V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA 
Sia in hormat Koningsplein Zuid No, 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum     

         



    

  

     

   
   
   

   

Pn genk meroen 
"fikiran #jargal 

dadi 

  

   
spa bi 

j ih Beat kue gara sa 

kakan pendapatan saja !   

paAk pewatanan Lal 

       

  

       

kabarkan, waka sia tg. 6 Juli jbl. 
lah melangsoengkan rapat cur 
engan agenda: lezing tentang 
Oebeid Aboet dan Causerie 

sa Indonesia oleh tosan A.R. 
g telah dibikin olehnja di tja 

(penak Palouan, Tega dan 

Data itoe adalah satoe per 
kara jang haroes saja terangkan disini 

ah bahwa saja sedikitpren tidak 
asing“ didalam oedara 
|itoe, demikianpoen tidak tera 

leh saja ada perasaan ,asing“ da 
pada jang hadir terhadap diri saja, 
skipoen saja tidak diseboet dan di 

| Tjita2 kita jang satoe dengan 
pagar bangsa Indonesia telah me 

kongres itoe, sehingga ssjapoen 
mengoeraikan fikiran2 dau 

“saja didalam rapat terboeka 
toepoen tertoetoep dengan kermerde 

epenoehnja ! 
a Kongres jg demikian itoe, 

ih jg menjebabkansaja merasa 
eas sepoeas2nja menghadiri 

ngres itoe, dari moelai sampai achir 

pekan bahasa perhoeboengan 
- sadja tetapi bahasa 

0. persatoean 

Saudara2 j jg terhormat ! 

Tjita fjita hendak Deopadi an 'kong 
h ndak, »be res itoe soedah lama dikandoeng oleh 

1 pemoeka pemoeka2 pergerakan bangsa 
Indonesia, . ahoese deh kaoem 1 

    

     
    

   

      
         

    
     
   

    

     

   

   

    

   
       

  

     
   
    
    

  

    

      

    

   
   

  

   
   

    

   
   

  

   
    
   

      

   
   
    

    

   

   

  

      

maka beberapz pras-adviseurs da 
| kongres itoe telah menjelidiki se 

telah mendapat ke jarah bahasa Iadonesia dan mentjo| 
menetapkan difinitie tentang ,Ba 

| sebeloem timboelnja persatoean 
gsaan Indonesia, bahasa Indone 

rang ini diseboet orang ,baha 
tel sa Melajoe" | Maka oleh beberapa prae 
njamboet jadviseurs telah ditindjau perdjalanan 

imoeat pearah: bahasa Mana atau bahasa 

Naa Ban ikan itoe ter 
tidak memberi soeatoe kepoetoe 
ng tetap, akan tetapi dapat djoe 

ngi perdjalaman sedjarah ba 
sia! Tentang ini teroeta 

idalam oereian toean2 

ihbana: (Oleh spreker 
in beberapa pendapatan |o 
prae- Png tadi. Ver 

gai 2 0g darat jg mempoenjai 
ng moelia seperti lain-lain 

serhoeboengan be 
aka dan dengan toemboehnja persa 

  

Itosan kebangsaan itoe, jang manim 
boelkan persatoean bahasa, lambat Ia 

(loan tentoe menoemboehkan poela soe 
atoe keboed 
jaan Indonesia. 

Perbandingan dengan negeri2 lain 

  

ajaan baroe, ialah keboeda 

  Sedang sampai sekarang masih ter 
Idapat kekatjauan didalam pemakaian 

!| bahasa Indonesia, 
'Boekan sadja dalam kalangan lain2 

golongan, bahkan dalam kalangan 
bangsa Indonesia sendiri beloem terda 

pekkan orang dalam ,bangsa In- 

Hndonesia adalah bangsa jang 

Sebab “memang am ata alat| - EF 
jang terpenting sekali bagi kemadjoe| & 
an sesoeatoe bangsa: maka bangsa In! 

Idonesia jg toemboeh dari 
|soekoe bangsa dipelbagai kepoelauan 

ndonesia ini, tentoe perloe mempersa 
toekan bahasanja sebagai bahasa 
persatoean, boekan hunja sebagai 

“era 

berbagai2| & 

   Ma Satoe oekoeran bagi menetapkan 
persatoeau bahasa Indonesia. Keadaan 
Jang demikian ini tentoe tidak boleh 
ditinggalkan teroes meneroes. Itoelah 
sebabnja, maka kongres itoe dilang- 
soengkan, £ 

Hadjat kepad: 
mengatoer baha 

     
   
   

     

  

toe, kita dapatkan 
djoega pada 1. bangsa Timoer te 
tangga kita, jang soedah lebih dahoe 
loe bekerdja dan berdaja oepaja me- 
njoesoen, memperbaiki dan memper 
kaja bahasanja. Oempamanja bangsa 
Turkey, bangsa Parsie bahkan bangsa 
Arab. 

Kita dapatkan bangsa Turkey ba 
ros semendjak terbii pada mereka ke 
macean hendak mengatoer dan mem 
baharoei bahasanja, telah mengadakan 
kongres2 oentoek maksoed itoe. Begi 
toepoen bangsa Parsie dan bangsa 
Arab dan Syrie, jg masing masing 
bangsa itoe menghadapi soal jg soelit 
lalah : Betapa babasanja haroes me 
ngambil sikap terbadap kata kata a- 
sing jg termasoek dalam babasanja 

Bedanja, bangsa bangsa itoe adalah 
bangsa bangsa jg merdeka. Maka de 
ogan bantoean pemerintahnja masing 
masing, moedablah mengadakan kong 
res2 dan membangoenkan Instituut2, 
oentoek menjelidiki dan menghasil 
kan boeah2nja dalam waktoe jang 
peudek dan rjepat. 
Oempamanja bangsa Arab di Messir 

soedah mempoenjai Instituut sematjam 
itoe jang didirikan oleh Pemerintah, 
dengan membenoem anggauta2aja 
dari abli2 bahasa Arab di Messir Syrie 
bahkan adaij ooga diangkat beberapa 
orang orientalisten bangsa lialia dan 
Belanda, dan semosanja mendapat 
gadji jang besar besar, tetapi bangsa 

tidak 
merdeka, dan beloem mempoenjai ahli 
abli sendiri “setjoekoepnja, tambahan 
Jagi keadaan perecomomiaunja lemah, 
sedikit sekali jg kaja kaja teroetama 
mereka jang mengoesahakan kongres 
itoe, jang oemoemnja adalah kaoem 
Wartawan dan pergerakan. 
Soenggoehpoen begitoe tidaklah itoe 

a | melemahkan hatirja, dan akan tetaplah 
mereka dengan penoeh kepertjajaan, 
bahwa biar bagaimana djoega akan 

e|dapatlah mereka mentjapai tjita2oja 
meskipoen dengan lambat. Tidaklab 
bangsa Indonesia merasa atau akan 

merasa poetoes asa. 
Kalau kita jg sedjak lama senantia 

s|sa membatja dalam madjallah2 dan 
soerat2 kabar Arab jg kita terima da 
ri doenia Arab tentang tjinta janah 
air dan tjinta kebangsaan tiap2 bang 
sa jg ada di Mesir, Irag, Syrie, Pales 
tina, Algier3 dil bangsa Arab di Dja 

asa Indonesia“ itoe. Seperti diketa zirat Arab, dan kita memoedji2 sifat 
dan perasaan mereka itoe, dan biasa 
kita seboet dengan kata ,watanij .h“, 
af- Uu patriotisme,na:ioneli-m3 maka ada 
lah mendjadi bak bangsa Indonesia 
mempoenjai djoega rasa watavijih 
itoe, dan itoelah jg men jadi boekti 

Ibabwa bangsa Indonesia adalah satoe 
bangsa jg hidoep. 

Bagi kita kaoem peribakan Arab 
bahkan bangsa Arab di Iudones'a 
seloeroehnja jang baroe sadja ,me: 
ngemil“ dan mengerti“ bangsa Tado- 
nesia dan tjita tjitanj : itoe jalah semen 
djak toemboeh dalam bati kita P.A I., 
perlae saja oeraikan jang demikian 
itoe, soepaja makin djelas diketahosi 
oleh saudara2 peranakan dan bangsa 
Arab seoemoemnja, bahwa bangsa 
Indonesia adalah satoe bangsa jang 

.Itjakap memikirkan dan mengatoer 
mengatoer dirinja. 
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Perajaan 200 tahoen 

Perhatian amat besar 
»Antara“ kabarkan, bahwa Pasar 

malam Soerakarta 200 tahboen besok 
boelan Maart 1939 telah dapat perha 
tian amat besar. Dari semoea departe 
men, doenia dagang dan peroesahaan. 
Komite Besartelah dapat kesanggoe 
pan oentoek memberi bantoean. Didoe 
ga, PM, itoe akan lebih besar dari 
PM, tahoen 1924, jang djoega dipim 
pin oleh Prins Hadiwidjojo. Sekarang 
telah ditjatat permintaan tempat oleh 
BPM. Mjj Nederland, Dep. O en E, 
KPM., Impla, NIAM,, Pasir Nangka,   

. Senen 1 Jati 1038 

embaharoean dan / 

  

dan 

Abounes lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, 

'Tarief 

Pengadoean tentang pengiriman koran 

4,30 sore telf, No, 4968 Wit. 

SA Ata Ara 

   
FONDS KEMATIAN 

    asal tidak menoenggak 
dapat uitkeering ,..f 25— 
advertentie, keterangan 

administratie, — 

     
     pada 
      

       
    

  

advertentie setelah liwat djam     

    

   

   
Petodjo-llir No.25 

    Lembaran kedoea . 
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KOELIT     
  

INI TAN 
BATAVIA C. 

- 

Harga Blik f 0.80, f 0.30 en 

KETJANTIKAN dan KESEHATAN 

ANA An Ulil 

Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 
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Carl Schlieper dan jain lain, Boekan 
sadja S9. poela NIS psen memberi 
bantosan besar dengan/ tarip sepesial 
jang akan diadakan oentoek pengang 
koetan barang dan lain lain. 

Lain lain Mfj. jaitoe OJS., SDS, SJS 
dan SCS, demikianpoen KPM, soedah 
sama memberi kesanggoepan. 

Tiap malam diadakan loterij bagi 
penonton, Oleh banjak firma telah di 
sanggoepi memberi barang barang ha 
diah goena loterij tsb. Hadiah loterij 
tidak hanja beroepa barang sadja. 
Djoega diadakan hadiah vrijbiljet ber 
pergian, misalaja ke Soerabaja bolak 
balik. 

Sebagai attractie loear biasa adalah 
barang poesaka dan barang barang 
persembahan pendoedoek segala bang 
sa jang dipersimbahkan Seri Baginda 
poen akan dipertoendjoekkan dihala 
man PM. KNILM soedah memberita 
boekap, bila lapangan terbang dapat 
selesai, KNILM akan mengirimkan pe 
sawat ketjil osntoek membosat pener 
bangan diatas kota. 

Disediakan bagi oemoem dengan 
Pen ringan. Oa 

AMS afd, 8. di S'baja. 

Moelait Aug '338 
Moelai | Augustus 1938 akan di 

boeka Wis- dan Natuurkundige AMS 
(afd. B) di Soerabaja, dengan dimoe 
lai tjoema dengan kelas I dalam th. 
pengadjaran 1938-39. 

— 9 — 

Ketje'akaan moebil 
N.LS, 

2 orang sersan Belanda 
mendapat loeka berat, 

Dari Djokja dikabarkan oleh Aneta, 
bahwa dekat station NIS Ngabean 
pada djam 12,30 hari Kewis telah 
terdjadi ketjelakaan moebil. Adapoen 
sebab2nja beloem diketahoei. Moebil 
itoe telah bergeser dari djaian dan 
melaloei tanggosl, dan melompat ka- 
wat kawat berdoeri didjalan sepoer 
dan menoebroek tiang. Jang menoera 
pangi ialah 2 orang sersan Belanda 
toean Maas dan Waalwijs dari kader- 
school : kedoea doeanja mendapat loe 
ka berat apa lagi jang pertama, bisa 
nengoeatirkan. 

on 9 

Koerban ketjelakaan mobil dekat 
Djokja 

Dikoeboer. 

dekat station 

Baroe baroe ini 
Aneta tentang ketjilakaan, moebildekat 
Djokja jg dikendarai oleh 2 orang mi 
liter jang mendapat loeka loeka berat. 

Terboekti hahwa tersan t, Maas te 
lah meninggal dan djenazahnja dita 
Dam dengan oepatjara militer. 

ak . . 

Bilamana ada actie pensioen? 

Sampai sekarang kaoem sarekat-se 
kerdja diam sadja, hanjadi Bandoeng, 
soedah beractie oentoek beractie dalam 
pensioen jg akan dihadapkan boeat 
adanja peratoeran baroe. Bilamana 
Djakarta memboeka soeara ? 

— O-— 

BERITA SOEMPJOEH DAN KROJA 

Pembantoe menoelis : 

PPS. 
Pada beberapa hari jg laloe di Per 

goeroean Taman Siswa, PP TS telah 
mengadakan malam peringatan jang 
telah berdiri tjoekoep 5 tahoen.   dikabarkan, oleh |: 

  

   MOTIE PLP.B. 

      Tentangan pendidikan verpleegsters 
    
       Whatisinaname. 

Berhoeboong dengan karangan Rea- 
list dalam Pemandangan kemaren, sa 
ja terangkan dengan pendek bahwa 
motie PIPB. dan maksoed Realist ada 
lah sama, tidak ada berlainan sedikit 
djoega. 

Tentoe sadja PIPB. sama sekali ti 
dak bermaksoed akan mempersempit 
lapangan pekerdjaan verpleegsters 
verpleegsters keloearan sekolah kelas 
II tetapi semata mata akan mem 
boeka pasar oentoek djadi verpleeg- 
ster bagi gadis kita, keloearan seko 
lah menengah, pasar jg sekarang bo 
leh dikatakan hanja didoedoeki oleh 
bangsa Belanda. Verpleegster2 Belan 
da ini dinamai oleh Rsealist ,zuster" 
Djadi djika PIPB tadinja menjeboet 
pzuster“ dalam motienja, tentos ta' 
ada salah faham lagi, 

Moedah moedahan keterangan 
memosaskan, 

Nj. Datoe Toemenggoeng 
Ketoea Hoofdbestuur 

per. 
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Setelah riwajat PPT3 dibentangkar, 
maka datanglah waktoenja. oen toek 
me mpertoendjoekakan concours - tem 
bang Djawa bagi anakanak ketjil, 
permaiian anak2, toneel dan soelap, 

Perhatian dari anak anak poen dari 
orang toea memoeaskan. 

Diantara orang toea jaitos t, Darma 
pranata, wakil M D, membentangkan 
tentang Pendidikan. 
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Pamardi Poetri 

Pamardi Postri jalah perkoempoelan 
nja kaoem poetri jg dipimpin oleh Nj 
RA Joedadibrata telah kl 3 th berdirinja 

Pada tg 3 Juli ini perk tsb telah me 
ngadakan tamasja ke Bandjarnegara 
dengan naik bus. 

Menoeroet berita jg kami tangkap, 
mereka melihat pemboekaan ,industrie 
aardewerk“ jg dioesabakan oleh reg. 
dil jg penting. 

Loterij barang MD, 
Menoeroet chabar, poetnesan Loterij 

dari MD. di Soempjoeh akan dioe 
moemkan pada achir boelan Juli ini. 

Pendapatan pendjoealan lot. goena 
menjokong pendirian sekolah Dinijah 
jang pada saat ini sedang asjik diker 
djakan. 

Roemah Wakaf Taman Siswa 
Berhoeboeng Daerah Taman Siswa 

»Widjajakoesoema“ nanti pada awal 
boelan Aug, jad, mengadakan windon 
dan mendatangkan Ki Hadjar Dewan 
tara “cs, maka comite pendirian roe 
mah giat bekerdja, agar nanti pada 
boelan terseboet dapat selesai. 

Keactiefan comite baik mendjadi 
tjontoh boeat lain lain tjabang. 

Ki Hadjar Dewantara cs 
Paniteran Daerah Widjajakoesoema 

memberitakan bahwa Ki dan Nji Ha 
djar cs pada boelan Aug. didatang 
kan di tjabang tjabang Daerah Wi 
Mana meta 

Di Soempjoeh pada malam “Mingp. 
tg 6/7 Ang. di Kroja 7-8. di Tjila 
tjap tg 8-9, di Sidardja tg 9-10. 
Diseloeroeb tjabang akan diadakan 

: Mama     rapat oemoem dan pertoendjoekan2,



       

    

  

   

    

   

       

  

    
     
      
      
    
    
      
      
     

   

   

         

     

     

     

        

         

    

   
    

    
   

   

    
    
   

   

      

   

      
   
    
      

  

    
    

    

    

     

        

   

    

    

     

   

kepentingan 
ri (persoon) jg 
minta boeat se 
ngsendoerkan 
fdeeling. 
pembatja men 

  

    

  

   

— Kita pgar, maba Mora 
oegiari h dapat pekerdjaan 

sebagai Eur Nan "Uular ata 

Die 2 rnemen jaitoe pada H C $ 
jember 23 Tun 

9 rwijzer baroe 

. akan berdiri cursus volksonderw 
|. di Serang, Tjilegon, Soemedang, Ta- 
| sikmal:ja, Sindanglaoet, 
ag — | 

— MARGASARI 
Ta , Wiworotomo” 3 

Te 

1 er 

iworotomo“ fatau pintoe kesoe 

ada hari Selasa malam Raboe tgl. 
9 Juni 1938 telah dilangsoengkan 

at terboeka goena meremtoeg hal 
b dan dipimpin cleh toean pengan 

djoer tadi, dengan bertempat di ge 
gedoeng TS Margasari. Perhatian da 

pendoedoek Margasari dan Proepoe 
— #joekoep memoeaskan. Dari fihak BB 

poen tiada ketinggalan mengirimkan 
Ea wakilnja. : : k 

& “Adapoen poeteesan2 jang telah di 
“ambiloja seperti berikoet: $ 

(0, Soe Ketoea 
5 P'Tahar : — Penoelis 
2n TE Achead Bendahari 

“Badan penasehat. — T. Hadiwijata 
— Pemimpin kepandoean 

T. 8, Boedihardjo. pemp. cemoem 
—. IT. Soekojo $ 
—.'T, Mohamad 

& Mengingat pada tempatnja jg seke- 
—. djil itoe soenggoeh pendoedoeknja 

'Soesoenan pengoeroes terdiri dari : 

. Soerowidagdo 

  

   

   

    

      

      

     

      

    

   

      

   

  

       

        

“ mengedjar keoetamaannja pendidikan 
- poetera-poeterinja, | 

0... Moedah-mo: dahan kepandoean jang 
 baharce Jabir itoe, dapat soeboer hi- 

—. doepnja serta dapat perhatian dan 
— sokongan lahir batin setjoekoepnja dari 

000 sekalian pendoedoek Margasari dan 
—. Proepoek, hingga dapat menghatsilkan 

— boeah-boeahnja jang lazat-lazit, seba 

| gaimana mereka harap harapkan. 
8 Kebaya Sa —. Amien! 

Sarasehan : 
Selain kepandoean tsb, poen di 

onderdiatrict Margasari atas ichtiarnja 
t. Soerowidegdo dan t. Wirjosoepono 
telah lama dibentoek seboeah tempat 
permoesjawaratan jang dinamai ,Sa- 
TEMMARA Ao ae an rana aa 

Tiap2 hari Kemis malam Djoem'at 

| Sarasehan" itoe dilangsoengkan,goena 
memperbintjangkan sjaratsjarat atau 

00 ajat ajatoja agama Islam, pendidikan, 
kesebatan dll. jang soenggueh ber 

“gvena bagi anggota anggotanja, sedang 
ikan tempat Sarasehan” tadi bergenti 
ganti (giliran) Tn 

|. Soesoenan pengoeroes 
gkoet ti Ar 

mam 

seperti ber 
  

— 1. Soedjonokoesoemo — Ketoea 

sebi 

3,| WARTA DARI MADOERA 
“Indonesia Moeda Pamekasan .ma- 

"I- Telah lama IM. Pamekasan tiada 
'Ikedengaran soearanja, Akan tetapi 

atas kegiatan 
Imoeda jang baroe menjerboekan diri 

Ibouw sendiri dengan mengadakan ta- 
liwan persbatjaan, Pengoempoelan boe 

C-|moedahan soeboerlah oesaha sdr. sdr. 

Hing sedikitnja menjamakan tarief ke 

Moelai 1 Augustus jg akan datang | 

  

Iboengan pekerdjaan2 penerbangan dan 
Iradio. Atau boleh diadakan koemisi 

“jliter dan civiel. 

    
    

  

    
   

   
   
   

  

   

  

    

      

   

  

    
     
   
   
      

     

rgasari telab: 
ngcen seboeah kepandoean berna/ 

k| 

|. tiada maoe ketinggalan dalam bal | 

Iroet keterangan jg kita terima, jalah 
“Imeloeloe oentoek merapatkan kaoem 

Ikan menaboengkan wang (spaarver- 

diterangkan poela Dakun 
anggota anggota dari ,Sare 

3 tab Anak Aitarik biaja ( 20 
utie) sedikitpoen. 

  
  

  

Peng MI 

djoe selangkah 

Pembantoe kita menoelis. 

au beberapa pemoeda pa- 

dalam IM, Pamekasan maka IM. se 
karang bisa mengembangkan sajapnja 
ekarang telah mempoenjai clubge- 

  

koe telah dimoelai. 
sega boekoe boekoe jaug doeloe 
jadi kepoenjaannja Taman Pem- 

1 Oemoem banjak jang akan di 
n sama taman pembatjaan IM. 

ti toean pembatja telah makloem 
man pembatja tsb. doeloe dipim- 

ia sdr. Sjamsoelarifin cs. (sekarang 
pindah di Betawi). Sebagai orang Pe 
mandangan penoelis berseroe moedah 

pemoeda dari poelau Pisau Blsii" 
goena menjempoernakan soesuenan per 
gerakan pemoeda. 

— G3 aa 

Gemeente Bandoeng tambah 
Seboeah sekolah kelas II, 

Menoeroet pendengaran kita, di 
Gemeente Bandoeng soedah diboeka 
sekolah kelas II baroe, tetapi kita 
boleh psedji, bahwa sekolah itoe boe- 
kan sekolah vervolg, tetapi volledige 
school, Boleh diambil tjonto oleh lain 
Gemeente poetoesan dari Bandoeng. 
Hidoep B en W Bandueng ! 

VOLKSRAAD. 
Begrooting P. T.T. 

Menoecroenkan postta 
rief ke Nederland 

| Dalam afleelingsverslag telah dibi 
tjarakan tentang anggaran belandja 
PTT oentoek tahoen 1939, Antaranja 
dimadjoekan, soepaja positarief oedara 
ke Nederland ditoeroenkan, atau pa 

Nederland den sebaliknja, 
. Beberapa anggauta memadjoekan oe 

30el, soepaja dibentoek koemisi oentoek 
melebarkan pangkalan goena perhoe- 

baroe lagi oentoek mentjiptakan pe: 
'heebcengan jg rapi antara dienst mi 

Soalradio-omroep 
Sebagian besar dari verslag itoe ia 

lah tentang soal radio-omroep. Disini 
diminta soepaja diadakan hoekoem 
osntoek perkeempoelan. Poen diminta 
'soepaja dipandjangkan sewaktoe wak 
toe tempoh konsesi pada Nirom, se 
dang soal kemadjoean penjiaran radio 
timoer dibitjarakan dengan pandjang 
lebar. FN 

Pada penghabisannja ditanjakan, 
kapan soal peuerimaan dan pembaja 
ran C.g-telegrammen (kabar kawat jg 
disiarkan tetapi jang boekan diterima 
via Aneta) akan diatoer, 

Soai timah Banka 

Dalam afi, verslag tentang pengam 
bilan timah di Banka antara lain di 
tanjakan keterangan2 jang pasti ten- 
tang stadium (tempo) rentjana tinfu 
sie. Sementara itoe diadakan doro- 
ngan2 soep3ja pemboeatan baggermo 
len dibatasi. 

| POERWODADI- GROBOGAN 
Perajaan Sarojo- Wiloetomo 

Pembantoe menoelie : 
Pembatja di Poerwodadi kiranja ta 

asing lagi tentang perkoempoelan ke 
poetrian jg didirikan atas initiatiefoja 
Raden Ajoe Regent Soenarto, ialah 

toedjoeannja perkoempoelan, menoe 

poeteri dari golongan tinggi di ini kota, 
Selain itse masing masing iid diwadjib 

eeniging), 
. Perkoempoelan jang hidoepnja sela 
loe soeboer, kini telah mempoenjai 
sekolahan meloelse boeat anak-anak 
'perempoean. 

Pada tanggal 6 jbl. sekolahan ter 
seboet telah memperingati auem ta- 
hoen berdirinja dengan mengadakan 
feestavond bertempat di soos Grobo 
gan, Barjak tetamoe jang datang me 
'ngoendjoengi sntaranja K, Boepati 
R. T.A. Soekarman sekeloearganja. 
Permainan jang dilakoekan oleh anak- 
anak jang baroe beroemoer 6—12 ta 
'hoen soenggoeh menarik perhatiannja 
publiek bingga kalau tiap-tiap lajar 
ditoeroenkan mesti dapat tampik s0 

i|barkan, goede 

| Goederenloterj, 
oleh ,Antara“ telah di ka 

e jg diadakan 
oleh schoolvere gen Sarojo Wi 
loetomo, Mohar h Ngesti Darmo 
kini pendjoealan soedah pesat sekali 
lakoenja. Penarikan ditetapkan besoek 
pada tanggal 25 September jad. Roe 
pa roepa barang perhiasan soedah di 

Seperti 

  

   
   

sediakan, di mang orang dapat me 
lihat ditoko Excelsior Kaoeman, anta 
ranja sepasang gelang mas soharga 
f 150, rante erlodji seharga f 75,-dan 
lain2 barang lagi, Kepada publiek jg 
beloem membelinja dipersilahkan beli 
kepada salah soeatoe bestuur dari ma 
sing2 perkoempcelan terseboet atau 
kepada pendjoeal pendjoealnja. 

Keramaian di Keboepaten 

Pada hari Minggue (10/7838) di 
Kaboepaten diadakan — keramaian 
'berhoeboeng “dengan toean Boepati 
jakan mempoenjai kerdja mengislam 
kan poeteranja jg kedoea. Bergande 
ngan dengan ini djoega beberapa pe 
tera2 dari beberapa Wedonokabarnja 
toeroet diislamkan. Disampingnja itoe 
keponakan beliaupoen akan dimenan 
toekan. 

Oedara di Poerwodedi 

Awan gelap jang moestinja soedab 
ta” melipoeti lagi di Poerwodadi roe- 
paroepanja beloem posas kalau ini 
Poerwodadi beloem terendam oleh 
air jang sehebat-hebatnja, Ini dapat 
diboektikan jang di ini kota dan dae 
rahnja masih ada hoedjan, teroes me 
neroes hingga keadaan oedara mendja 
di djelek dan menimboelkan roeps2 
penjakit. 

Banjsk pendoedoek kampoeng jg 
menderita penjakit malaria, influsnzz 
anak anak sekolah poen banjak djoe 
ga jang tak dapat mendoedoeki ban 
koenjs. 

Karena hoedjan keras, Minggoe 
ini kali Gloegoe soedah meloeap, 
hingga menerbitkan bandjir di itoe 
daerah, dimana sebagian tanaman 
tembako atau djagoeng telah mendja 
di korban, Semalam djalanan Poer 
wodadi- Goendih di sebelah kidoelnja 
kota djoega terendam olah air, tetapi 
esok paginja air seedah soeroet. 

| ig 

PENOETOEPAN POST 

Post oeda#ra ke Singapvera 

Selasa 12 Juli akan ditostoep post 
oedara dengan Knilm ke Palembang, 

soerat-soerat jg penghabisan centoek 
aang. stukken dan soerat-soerat biasa 
pada djam 7,30 pagi. 

Post oedara ke Nederland 

Selasa 12 Juli akan ditoetoep post 
oedara dengan kapal terbang , Oehoe" 
dari K.L M. ke Palembang, Soematera 
Timoer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, 
Penang, Singapoera, Siam, Indo Ti- 
ongkok, Hongkong, Tiongkok, Dje 
pang, Philipina, Kepoelauan Hawaii, 
Guam, Amerika Tengah, Canada, Kep. 
Antillem Ketjil, India, Afghanistan, 
Irag, Iran, Syria, Turki, Balkan, Me 
sir, Afrika, Eropah dan Amerika. 

Pengambilan soerat2 jang penghabi 
san oentoek aang. stukken djam 8.30 
psgi dan soerat soerat. biasa djam 
8.45 pagi. 

Post oedere ke Balikpapan 

Selasa 12 Juli akan ditoetoep post 
oedara ke Bandjarmasin dan Balikpa- 
pan melalosi Soerabaia dengan Knilm. 

Pengambilan soerat soerat jg peng 
habisan coentoek aang. stukken dan 
kantoorbus djam 2 siang. 

Penoetoepan post ke Afrika Selatan 
— dan Timser, 

Djambi dan Singapoera. Pengambilan | 

Cc, menjoeramkan kebaikau nama 
Negeri, dan keloehoeran prestige dari 
'Ciezag jang memerintah dan meridja- 
ga ketentraman serta keselama 
tan rakjat jang diperlindoenginja. 

Berpendapatan: 
Kahwa meradjalelanja prostitutie di 

|daerah Tegal itoelah wadjib amat di 
tjegah dengan sekeras kerasnja oleh 
Pemerintah dan pendoedoek Tegal se 
cemoemnja, mitsalnja dengau dja 
lan membseat “Bordeelverorde 
ning" dan daja oepaja, lain lainnja 
jang teroentoek. 
“Ik membasmi tempat? pelatjoeran 

jang gelap, 
2, mempersatoekan roemah roemah 

pslatjoeran disatoe tempat jang 
tertentoe dengan memakai 'zin dari 
Gemeente: : 

3. melarang djangan sampai ada 
perempoean2 djalang jg bersarang dan 
bergelandangan didjalan raja didalam, 
dimoeka atau disamping dekatnja ho 
tel2, pevsions, logementen, waroeng2 
kopi, rendah rendah dan perkarangan2 
jang kosong, tanah tanah lapang, ge 
doeng gedoeng bioscoop opera serta 
Idi medan tontonan oemoem jang 
lain lain: 

4. membatasi djoemlah perempoe 
an perempocan djalang dengan sjarat 
memberi kartoe izin sebagai tanda pe 
rempoean djalang : 

5. menghoekoem kepada orang o- 
rang lelaki maoepoen perempoean jg 
mendjalankan pekerdjaan mendjadi 
tengkoelak (makelaar) pelatjoeran dan 
pendjoeal perempoean ateu anek anak 

6. melarang dan menghoekoem ke 
pada orang orang lelaki dari segala 
bangsa jg nampak dengan sengadja 
laksana demonstratie didjalan djalan 
raja atau ditempat lainnja, hendak 
atsu telah melakoekan perbosatan me 
soem terhadap kaoem poeteri. 

7 membasmi organisatie organisatie 
jg bersifat gelap gelapan maoepoen te 

rang terangan, jg sengadja bermaksoed 
hendak meroesak kepada kaoem poetri 
dan menghoekoem orang orang jang 

mendjadi pengikoet (sekoetoe) dari 
organisatie tsb: 8 menghoekoem orang 
orang lelaki jg membiarkan sadja iste 
rinja melakoekan perbosatan mesoem 
dengan tjara semboenji atau terang 
terangan: 9 menghoekoem orang orang 

jg mempergoenakan anak anak atau 

keloearganja -erempoean boeat mem 
bajar hostang, 

10. Mengamat-amati dan mendjaga 
kesalamatannja kaoem boeroeh perem 
poean jang bekerdja difabriek- fabriek 
minjak, rijstpellerijan, fabriek-fabriek 
goela, batikkerijan, fabriek-fabriex te 

noen, Ziekenhu'zen dau lain-lainnja 

poela djangan sampai mereka diker 
djakan atau mendjadi korban perboea 
tan jang mesoem lantaran pengaroeh 
atau tipoe moeslihat satoe dan lain. 

“ H. Memboeat controle terhadap 
tempat tempat pelatjoeran dan lapang 
lapang perboeroekan jg terseboet di 
atas : 5 

Memoetoeskan. 

a. Mengharap dan menghargai se 

penoeh2nja terhadap Gemeenteraad 
Tegal. agar soepsja tetap memegang 

sikapnja jang senantiasa keras (streng) 

atas berlakoenja Openbare Zede 
ljkheida-Verordening jang 

telah ditetapkan pada tanggal 1 Fe- 
bruari 1926. 

PERGOEROEAN 
KRAMAT 174 

Menerima moerid baroe 

a: 

b 

b. Memboeat atosran2' jang lebih 
loeas lagi oentosk memerangi prosti- 
tutie : 

c. Menjampaikan motie ini kepada 
Geomeenteraad Tegal dan toeroenannja 
kepada pers. 

Hai “meng 

AMS afd B 

Diboeka di Soerabaja 
Moelai pada tanggal 1 Augusius 

1938 di Soerabaia akan diboeka sebos 
ah Wis-dan Natuurkundige afdeeling 
(B) AMS., jang didalam cursusjaar 
1938/39 hanja akan mempoenjai kelas I. 

£ " ce Gsm 

Lapar? 

Di OBZ telah dibawa seorang bang 
sa kita nama Boegel, Bermoela dikira 
orang ini terserang penjakit otak, Se- 
babnja sebagai berikoet : 

Orang ini salah seorang pendoedoek 
di itoe daerah. Waktoe malamnja de 
ngan tidak berpakaian kain, apapoela 
badjoe, dengan bertelandjang ia rebah 
kan dirinja didjalan raja Bekasi di 
tempat jg agak soenji dan gelap, mak 
soednja djika ada kendaraan jg laloe, 
soepaja ia tergiling dan mati. Dus, 
maksoednja ia ingin mati. 

Tapi selagi menantikan mautnja, 
seboeah autobus datang dengan ken- 
tjang. A'lah beloen,mengidjinkan ia 
kembali ke Achiravf njata soepirnja 
itoe kendaraan dapat melihat orang 
itoe berbaring. Dengan tjepat rem di 
kerdjakan kendaraan itoe berhenti, ia 
terhindar dari kematian. 

Soepir dan beberapa peanoempangnja 
segera tosroon, dikira orang tadi soedah 
mati, waktoe diangkat njata masih 
hidoep dan melawan tidak soeka di 
toeloeng. 

Damikianlah hingga politie men 
tjampoeri dan CBZ mendapat bahagi 
an oentoek merawat. Setibanja di CBZ 
njata orang ini boekan gila, ijoema 
lapar, segan hidoep lama, lebih senang 
mati dari pada hidoep menanggoenrg 
sengsara jg keliwat liwat, 

Indonesia kaja, daerah Bekasi diki 
tari dengan riboean bouw sawah, ki 
Di masanja orang mengetam padi, 
soenggoeh satoe kedjadian menoen 
djoekkan tjorak jg njata kalau betoel 
masih ada jg lapar? (Rep). 

— ii) -— 

BERITA DARI SOEKARADJA 

, Moechbir", menoelis : 
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Moehammadijah 

Setelah Moehammadijah Tjsb Skd, 
dari semosa bagian-bagiannja mengada 
kan Conferentie wilajah pada bl Jali 
ibl maka sekarang semosa moebalighin 
kelihatan giat bekerdja, mendjalankan 
tablighnja “didesa-desa jg orang-orang 
nja masih djaoeh pengertiannja kepada 
agama. Semoea moeballighaja dipen 
tjarkan dan setiap malamnja jg berta 
bligh ke: Pekadja, Kramat, Skd wetan 
Skd. koelon Skd kidoel, Moentoek Pe 
lir dll, Hampir semoea tempat itos ba 
roe diindjak oleh moeballigh Islam. 

Neutrale school 

Pergoerosan ini poen akan mengada 
kan jaarfeestnja besok pada ddo. 9—10 
bl. ini, sebagai pergosroean lain lain 
nja jg ada di Skd, 

Comite kini sedang hiboek mem 
boeat labong dan menjediikan jg per 
loe perloe,   

|dengan kapal ,,Sawahloento“. Pengam- 

»Sarejo-Wiloejo“ namanja. Azas dan | 

Selasa 12 Juli ditoetoop post ke 
Mauritius,  Madagascar, Rodzigues, 
Port. Oost-Afrika, Bechuanaland, Rho- 
desia Oetara dan Selatan dan Natal 

bilan soerat soerat jang psnghabisan 
oentoek aang. stukken djam 1.30 siang 
dan kantoorbus djam 2 siang. : Bl nian 

“Motie PPPA 

Rapat-oemoem dari ,Perhim- 
poenan Pembasmian Perda 
gangan Peremposan dan A- 

dilangsoengkan digsdong pergeercean 
»Taman Siswa" Tegil pada tg 29/30 
Juni 1938, dengan dikoendjoengi oleh 
oleh segala lapisan rakjat dan 44 wa- 
kil wakil perempoean di Tegal, setelah 
mendengarkan pembifjaraan2 tentang 
sRentjana menentangpela 
tjoeran (prostitutie)" jgdike 
moekakan oleh adviseur toean Soe- 
wartojo Prawiratmodjo. 
Menimbang: 
a. bahwa prostitutie itoslah ada 

soeatoe perboeatan hina jang sangat 
mendabsjatkan dan berbabaja sekali 
bagi keselamatan pergaocelan hidoep 
delam artian lahir maoepoen batin. 

b, mendjadi socatoe penjakit dan 
noda besar bagi sesoeatoe bangsa jang           

     
t, Soerowidagdo Pencelis rak jang ta' ada hingganja, sopan dan beradab. 

nak-Anak" (PPPA) tjab Tegal jg|, 

| 
aa 

RAKJAT (1928 - 38) 
BATAVIA-CENTRUM. 

4 

boeat bagian : 

Persediaan Oentoek Perg. Tinggi (setjara A.M.S.) 

, Pergoeroean Oemoem Pendidik (Kweekschool) 

c. Pergoeroean Rendah Oemoem Loeas (setjara Mulo) 

d. Pergoeroean Rendah Oemoem (setjara H.I.S. 

1 

Pengadjaran, pendidikan 
dibawah penilikan. 

  

RAD - 

Sore ” 

Dipimpin oleh 

  

. R. bertjabang di beberapa tempat, 

Mempoenjai internaat boeat moerid-moerid loear 
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(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 

SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-5UPER-TOESTELLEN. 
PETODJO OEDIK IV No: 2 (DEKAT TENNIS - BAAN) 

FILIAAL: TJIKINI la BATAVIA-CENTRUM 
Pagi diboeka dari djam 8 — | u 

Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe bekerdja di Philips radio- 
di Soerabaja, Semarang, dan Batavia. 

Keterangan oentoek membetoelkan radio, boleh datang bitjara 

atau berkirim soerat kepada “alamat Petodjo-Oedik IV No. 2 Bat-C. 

dan Schakel) 

kota. 

serta kesehatan senantiasa 
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k aga bah 
akan mempertahankan 
eU sebagai soedah2, 

adjat djoaga Wek: 
wa bihi nasta'inoe“.| 

ijk girang, bahasanja bisa di 
ng. Kalau misalnja pemba | 
paja bahasa gado2 model 
lebih ,roesoeh" lagi, ja, 
2 “dil bikin bahasa 

Sala 

atas Hita Kap jg 
oeng dihati seloe- 
(BIC, jaitoe mak 
ir jang besar dari 

a tocan2 dan sauda- 
itikan dengan tangan 

oesan toean di 
a iladeni oleh kita 

g tertentoe, asal sadja 
ada kami 

ri tgl. 20 Juli '38 
 Congres BIC ke 
(Borneo) Kantoor 

asar, 

toean? dan wakil2 persa 
pir tahadi, atau wakil dari ka 

oepir berkehendak oentoek mem 
ngoenkan persatoean, boekan sadja 

hi minta menghadiri dirapat-rapat 
terboeka (Openbare vergadering), api 
djoega kami izinkan oentoek mengha 

iri segala rapat2 tertoetoep dari BIC. 
vergadering lengan demikian 

dapatlah (pada achirnja satoe perseri 
katan jang di inginkan oleh kita, 
jaitoe : Berdirinja persatoean kaoem 
soepir diseloeroeh Indonesia", 

Soepaja lebih djelss adanja »Ma' 
loe mat" kami ini, maka itoe disini 
kami terangkan, bahwa congres BIC. 
jang ke 5 ini menoeroet agenda seper 
ti dibawah ini. 

|1 kali Perarakan auto2 berkeliling kota 
12 kali Openbare vergadering (rapat 

. terboeka), 
2 kali Openb. pertoendjoekan toneel 
1 i Opeub.. Peradoean Voetbal anta 

ra Bond BIC. melawan Bond 
' Bandjermasin, 

5 kali rapat tertoetoep (besloten ver 
 gadering). 

Itoelah adanja pengharapan kami, 

sendiri 'atau beloom, soepaja mendjadi perha 
, 'c3|tian, Kedoea: Pada bangsa kami (pa 

Ira pembatja) toeroet membantos mem 
i| berikan chabar pada scepir2 jang be- 

. Nloem tahoe dengan siaran ini. Ketiga : 

In eik - 
jemboer njem 

ai aan Bi “ak 
isnja kliwat, 
enggol orang sadja, astaga, 
snt yan mij alleen”.. 

yan mij alleen, nggak spa 
Sese alg diliat peng Creolin 
ak gapah, 

BANG BEDJ Ar 

'Masa' bang| 

Pada sek. pemimpin soerat kabar ha- 
Irian dan para wartawan oemoemnja, 
kiranja dengan bantosan toean toegan 
dapatlah tjita2 kami ini beroedjoed. 
“Pada Redactie jang memosatkan 

toelisan ini, terima kasih diostjapkan, 

. Keadaan di Djawa Barat 

Rapport tentang Hai 
nomijang baroe2 ini. 

Diwartakan, bahwa tentang keadaan 
ekonomi Djawa Barat sedjak kwartaal 
'kedoca didalam tahoen 1938, orang te 

$ lah memadjoekan rapportnja sebagai 
berikoet : 

Hasil hasil panen padi jang tertoem 
: .Iboeh didalam moesim hoedjan adalab 
Hen uan “sekali, tetapi keoentoe 
ngan didalam provincie itoe adalah 
lebih rendah sekali daripada didalam 

Ka tahoeu 1937. 
Keroegian jang diderita oleh resi 

in dentie Betawi ini, disebabkan, oleh 
Ikarena sebidang tanah jang losasnja 

hal10.000 HA, di Maoek dan Tangerang 

Bem Suara! 
| : 2 ad 4 

sebelah Oetara itos telah diamuek oleh 
babaja kering dan poela oleh bebera 
pa binatang2 jang meroesak penana 
man didalam tanah terseboet. Selan 
djoet sebidang tanah jang loeasnja 
1200 HA di Rengasdengklok, didae 

ah regentschap Krawang, telah me 
| Inimboelkan keroegian djoega, oleh 
ilkarena kekeringan dan kebandjiran 
jang baroe-baroe ini 
daerah itoe. 
Segenap panen datar ditoonggob 

#anpanyek di 

— Itoenggoe oleh orang didalam residentie | 

1 ab persat oen 
soepir, dengan bernama 

he Ohaufteur“ (B 

jai tjabarg tia 
boeakr (sebelas bocah 
lah mengadakan y. 

at sertakan di 
| beroesaha MOMEN 

| 8oepir di Borneo de 
h 1500 leden. 

Betawi: dai hanja 2'/, pCt. lebih rendah 
ip da didalam tahoen 1937, Demi 

telah diamoek oleh bahaja ke- 
n bandjir, sehingga bal jang 

kian itoe menimboelkan keroegian | 

dalam residentie2 Priangan, Bo 
dan Tjirebon hasil2 dari boeah 

eahan ada sama atau lebih tinggi 
i dari pada didalam tahoen jang 

»!laloe. Penanaman padi didalam moe- 
| panas diresidentie2 Bstawi, Tjire 

dan Priangan ada lebih besar Ia 
| pada didalam tahoen jg laioe 
sedangkan stand padi terse- 

agak menjenangkan poela. Dire 
etaahap: Berang orang hendak ber| 

daja cepaja akan mengganti keoentos- 
Ingan2 jang rendah jang ditimboelkan | 
didalam moesim boedjan itoe dengan   

p| harganja padi ada leb 
da didalam tahoe 

dikoentji serosan ini dengan pangha- | 
|rapan : Satoe: Pada soepir soepir dan 
'|persatoean soepir jang soedah berdiri 

daerah Bantam sebelah| 

di |tjara memperloeaskan penanaman di 
y/dalam mossim panas. 

Harga harga kelapa ada 50 pCt le- 

daoen sereh ada 10pCt dan daoen teh 
ada 15 hingga 20 pCt lebih rendah 
daripada didalam Te 1937. Poen 

tinggi daripa 

bahwa Lebih landjoet - akan, 
ja | keadaan makanan adalah sangat me-| 

i lnjenangkan djoega, sehi 
i/doek didalam distr 

ring, mendapat 
anen padi djuega 

goena mentjari oepah oentoek men- 
tjoekoepi kehidoepan mereka itoe di 
dalam sehari harinja. 

Didalam bl Mei didaerah Tjirebon 
telah dimoelai dengan mendirikan 
campagne goela. 

keoentoengannja ada .menjenangkan 
djoega. 
Didalam bahagian kedoea didalam 

kwartaal ini, antara lain lain seboeah 
verslag telah menjatakan, bahwa per 
oesahaan tenoen di Bandoeng itoe agak 
madjoe djoega, berhoeboeng dengan 
kenaikaa harga dan pertanjaan2 jg kian 

Ihari kian bertambah banjaknja itoe, 
Hal jang demikian itoe djoega dide 

rita oleh peroesahaan batik, peroesaha 

peroesahaan pajoeng mengembalikan 
diri sebagaimana telah terboekti dida 
lam tahoen 1936. 

Didaerah Priangan orang telah men 
dir kan paberik2 teh dan minjak ci 
tronelia lagi. 

Selandjoetoja orang mew-rtakan 
poela, bahwa perkara perkara centoek 
melakoekan pekerdjaan disana agak 
menjerangkan dan djoega pemasoeken 
landrente, : 

Debiet garam agak menaik djoega, 
sedangkan keoentoengan didalam pasar 
agak tosroen, 

Poen diwartakan psela, bahwa ke 
adaan ekonomi pendoedoek Boemipoe 
tera pada oemoemnja ada menjenang 
kan djoega, tetapi pengharapan2 bagi 
moesim panas agak koerang menje 
nangkan, oleh karena berhoeboengan 
dengan harga2 jang rendah oentoek 

hasil Pelan jang kedoea itoe. 
  

  

Voetbsl T.N. H. ke Probolinggo, 

Orang mengabarkan kepada kita 
bahwa dalam boelan Jali ini voetbal 
club dari T,N, H. di Solo akan mela 
wat ke Probolinggo bosat mengadakan 
pertandiagan dengan vostbalclubs di 
sana. Hari pertandingan telah diten 
toekan, jalah besoek tanggal 16 dan 
17 Juli ini. 

Poerworedjo 

Mare (Moerih Agawe 
Roekoening Siswa). 
Wisselbeker tahoen 1938 
diterimakan Garoeda 

“Pembantoe menoelis : 
Pada hari Minggoe 3 Juli anak anak 

Mars berkoempoel di Mardi Siswa. Ha 
ri itoe beker Mars hendak diterima 
kan, Djoega diploma wandelmars akan 
diberikan, Anak arak semoea kelihatan 
gembira. Poekoel 9 anakanak berba 
ris ke Pasarmalam, oleh karena beker 
diterimakan di waroeng Mars didalam 
Pasarmalam, 

Meisjes afdeling jang dipimpin oleh 
nona Soetini djoega toeroet berhadir, 

Toean Sadeli Dirdjoatmoko laloe pi 
dato dalam bahasa Djawa, Pidato jang 
amat hebat loetjoenja, dapat menggem 
birakan poetera2 Mars. 

Voorzitter Mare Toesan Soepardi 
Wirjokoesoemo laloe menerimakan be 
ker kepada ploegleider Garoeda (P. f) 
Boeat 2e prijs jalah Bintang Mars djoe 
ga diterimakan kepada leider Schakel. 
Sesoedah anak anak bertepoek tangan, 
maka diploma wandelmars diterima 
'kan, Diploma jang amat manis itoe, 
diterima dengan gembira oleh anak 
anak. 

Sesoedah selesai, maka anak anak 
(melihat waroengnja jang diadakan 
oleh comite Mars. 2 
Poekoel 10 ditoetoep dengan gembira. 

Pertandingan jang menggemparkan 

Besok pada tgl. 16 dan 17 Juli, de- 
ngan bertempat di SIVB. veld (Persi 
baja) akan dilangsoengkan pertandi 
ngan sepak raga terdiri dari pada Ps. 
'ROMEO. djoeara Persis Solo melawan 
'Ps. Tjabja laoet, djago Soerabaja, del 
ngan diperkoeatkan. 

Sebeloem pertandingan dimoolaikan, 
maka lebih dahosloe diadakan jseng2 
'bertandingnja djago koeroes dan dja 
go gemoek, dan masing2 sepelors 36 
bagii berikoet.   

bih rendah daripada didalam kwartaal | 
jang kedosa ditahoen 1937. Harga2| 

district jang di! 

Hasil hasil jg diMakpoeikan oleh te 
boe agak tidak menjenangkan, tetapi | 

an topi di Tasik malaja, tetapifkeadaan 
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KAN. INI SOERAT MENOENDJOEK- 
KAN SESATOE ORANG JANG 
BERPENJAKIT MATA KEPADA 
BJALAN KASEHATAN. 

Pakbilah 

ORIGINEELNJA DARI INI SOERAT ADA 
SAMA KITA OENTOEK DI PERLIHAT- 

OBAT MATA 

  

Importeurs: JACOBERG. 
  

  

Pergoeroean 

Pondokrota 

H.LSX 
besl. Dir. O. & E, ) 

dengan 

SC HAKELKLAS 
menerima moerid dari 

KI. O sampai kl. 7 

Oentoek Schakelkias diterima 

anak-anak dari: 

Volksschool dan Vervolgsehool. 

2 
tjabang Pandeglang: H.I.S.   

anlB O IE ID WI - Ah IR MM” 

mama — Moelai sekarang menerima moerid baharoe. sa 

Kebangsaan 

n 83, Bat.-C. 

5 

KWEEKSCHOOL 
met 4-jarige cursus, nieuwe 

stiji 

8 
Jang diterima oentoek kL Ii 
anak tammatan H. I. S, atau 
jang dipersamakan   

  

Ps, ROMKO. 

Jitno 
Darsono Dono. 

Daliman Ratman. Soebardjo, 
Siswo, Harno Soetris Sartomo Soeko 

Pasangannja, Ps. Tjabja Lisoet 

Soekro 
Moehtar Wagimin, 

Kalil Pattijwanakotta Soengkono 
Moerjadi Moedjito Soebekti Tasmin 

Soewandi. 

Dan bari jg kedoea akan bertanding 
Ps ROMEO djoeara Persis Solo mela- 
wan Persibaja djosara PSSI kedoea. 

Adapoen soesoenan spelersnja dari 
Persibaja terdiri dari pada: 

Anwar 
Soegiarto Warimin 

Sadjimin Karsiman Versluys 
Soeratmin Ngalim Joesoef 

Bari Moebien 

Sedang jg akan tosroet menga mbil 
begian oentoek meramaikan pertandi 
ngan jg akan memain adalah toean 
toean tertoea terdiri dari pada tt. Pa 
moedjo, Marto, Soekodihardjo, Ferdi 
pandus, Dr, Soewandi, Sanoesi, Soe 
darsono, Moya, Ardjosepoetro, Joenoes | » 
dan Soekoer, dan akan berhadapan 
melawan tt. Prangko, Djokosengkolo, 
Lumenta, Ribam, Kajoen, Koespxv” 
Boenjamin, Radjamin, Boeresia “Ta 
|wanakotta, Soebjakto, e 

me 9 —X   
Kaistie 

Perlombaan Kastie di Solo 

Clubs anak-moerid me- 
reboetbeker hadiah PGI 

Pemb, M, menoelis: 
Telah sementara hari ini di aloon2 

'Lor di Solo diadakan perlomba'an 
kastie dari clubs-kastise dari anak-moe 
rid di beberapa sekolahan, oentoek 
mendapat seboetan kampisen Solo. 
Pada hari jang penghabisan perlom 
ba'an itoe dihadiri djoega oleh Inspec 
teur Inl, onderwys dan beberapa 
schoolopzieners, begitos djoega orang 
toea dari anak-moerid jang sama toe 
an mengambil bagian dalam sport 
itoe, 

Djam 6 sore sesoadah selesai se- 
moeanja, laloe t. R. Soemoharjono se 
bagai voorzitter dari perlombaan i- 
toe berpidato dengan menjatakan sia 
pa jg dapat bergelar kampioen kastie 
di Solo tahoen 1988 jalah : 

nlego" di Solo dengan 6 punten 
dan 88 bidji , 

jang no. 2: ,BAPA" Solo dengan 
2 punten dan 50 bidji : 

jang no, 3: »Schoolbond 
madijah" 2 punten 35 bidji : 

jang no. 4: ,Moerid“ dengan 2 
puaten dan 32 bidji , 

Moebam 

Perloe diterangkan disini, bahwa 
»Lego"“ jalah persatoeannja 3 clubs 
dari anakanak moerid sekolah gou- 
vernement bersama2 dengan anak mos 
“- dari Roomsch Katholieke scholen 
dan dari Prot. Cbristelijke scholen, 
an Bape, Moehammadijah dan 

Moerid adalah clubs jg baroe sadja di 
dirikan dan baroe sekarang ini toeroet 
dalam perlombaan kastie,    
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Aaron Boerabaja Tu Soerabaja HT 95, 
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|| ST. Sjamsoeddin 
Batik-handel — Djokjakarta 
COOLLOOEBLLELLENIL LL NMR LL 

SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 
Boeal kaperloean berhoeboeng dengan 

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

Teroefama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 
foean kaperloean sendiri. 
Kain pandjang Saroeng moelai harga 

f15— sampai f50.—perkodi. 
Kain pandjang haloesan moelai harga 

f 3.— sampai harga f 10,—perlembar: Atoer 

    

  

  

  

        

      

    

     
    

  

    
   
   

  

   

    

    

   

   

  

    

    

  

       

  

      

      

     
   

   

  

   

   

  

  

    

             
     

  

  

     
   
     

  

     

       

   
   

  

   

    

   

  

   
   

   

    
   

      

   

     
    

  

   

        

   
   

    

     

  

    

      
   

    
    

   
   
   

  

   

   

      

   

       

     
    

      

Agoes Salim TAS aa ab rapport2 pen lah pertjobaan pada adres kita ini, pesan- 

» Lagoe Arab | dengar $ lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
am... Foetoep 120 » Gamelan dari Banjoe- Bean Tan Guagan Pan alau 
PU Naa ag : i j oeang toean kirim lebin doeloe. 

|. PROGRAMMA VO.K.L. Ty —. Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
2 : Tenan leh di toekar atau oeang toean di kirim kem- 

Zender ET acHlengta arak Mur ek, Hao bali. 
| Ha tara 1915, “The Golden Dragon Ha | MINTALAH PRIJSCOURANT. DI KIRIM NE tr mn Ta PERTJOEMA. 

5.— sore  Padvindersuurtje terpim|!l-— » pusel Ketoprak 
pin oleh toean Aboeng Eh un 'Toetoep Menoenggoe pesanan dengan hormat 

Sen 6.— Lagoe Soenda : : Ng aa Ka at an “Berhenti Selasa 12 Juli : E 
: : — am Berita sk. (Indonesia 2 p 5 

3 10 Pidato tentang Bintang 2 pagi bagan panen ne Aa Sa AB 3 Yi TOKO SLAMEI 
5 8— Peladjaran gamelan oleh an Saya maa Pan g 
Ea pan, 3 - Kado | 6.— ,  Orkest Pat Iem, terpim PASAR NOORD No. 34 fa TELEFOON No. 128 M.C. 

Aiiong entang! 880, Totoep Ka Ba Wanna Dang FILIAAL PASAR OOST No 19 — TELEFOON No 40 MC. 
oleh toean| Selasal2Juli 7.— malam Perkabaran 

0000 5,— sore  Lagoe Soenda 15 , Pendjawaban atas rap HANDEL IN MANUFACTUREN SE nam 3 Lagos Djawa port rapport pendengar 
Pen NO Berhenti EA pan - Tana Hawaiian : 

« Ta-| 7.— malam Berita sk, (Indo bi » embaijaan tentang Con : ' Mena aan beban Blah bosan ISO voor Dames en Heeren Modeartikelen 
145 ' Membalas soerat2 : Sioe Hie 
3 Lagoe Djepang En Lagoe Arab : 

Er en 8,30 ,  Hawaiian Band ,The| 8.— , Orkest Yang Khiem Speciaal menjediakan keperloecan poeteradanpoeteri barang 
tocan Jolly Mixers" 10.— Njanjian Djawa oleh Sri 5 : 3 

an Kai Toetoep 2 Handojokoesoemo : baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 
He BANIa kali” 130. Toetaep mentjotjokin keadaan zaman. 

S3 5,— sore Lagoe Djawa Rebo13 Juli 

pagi | Lagoc Kegtjohg e aa 13 De : 6.30 pagi Lagoe Krontjong — | Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

$$ Tagoo San D0 F5 alam Berita & kabar TAS» Bobot Bila pembeli betoel soedah kenal dengan toko kita, kita jakin s e 
Berhenti: 255, Tn 5 Jan Mnet Djawa 5.— sore  Lagoe Tionghoa P : 5 : 

Ken naa na TN . Tootoops dan Ketjapij 5.30 , Peladjaran njanjian bagi: yamanja mendjadi kita poenja lengganan. 
5 2 anakanak, terpimpin : 

2 Sanken Bana Ar sei z 22 4 Soediono, . Hanja toko inilah jang mengetahoci maksoed pembeli barang 
TN Pe rb 23 pe Djam bagi ana ipim ja 5 : 

'» Berhenti Golfiengte 86.96 m - pin oleh Aante Na bagoes-koeat dengan harga moerah, inilah dia. 

ore  Lagoe Krontjong dan SEE RA : ? 7.— malam Perkabaran 
ea, ik - F3 2 Senen 11 Juli aa Pendjawaban atas rap- Selamanja dengan gembira, kita menanti kedatangan toean2 dan 

erangan gama 8 " trapport dari Mi pgan 2 
na Pena el 530 sore na plaat lagoe Langen : Bu ' Ne njonjah jang soeka berkenalan dengan toko kita. 

lam dipimpin ole ryan 20 an Dihoeboengk de 
Rd. M — Djajahadibtataj 6.30 ,-  Plaat plaat lagoe Ha- SRI di Sola 3 Sa 
jag0 enda) ia |. Waiian dengarkan pidato ten 5 : per gar p 

6,45 |. Cbabar chabar dalami ba 
bi hasa Belanda 2 tavg Kanaan 5 6-30 Concert 6.30 Accordeon 

| g — - malam Tafsir Al @oer'an oleh) g— -—  Melandioetk 837 Pemand. Programma 645 , Berita Pers. Ta , » landj an penjiaranj ' Ch 
n 0. Kjahi Asnawi dari Soerabaja T,— malam Perkabaran LA NA ERA 

Java" Basi oleh t 1,48 »  Plaat plaat lagoe Djawa|11,30 , — Toetoep 120...» Concert. Ea bon na 
H. Dumas ii 8,15 ', Membalas soerat2 150, Naah Itali "3 » Baata Tn 

ti On —. ,. - Samboengan d s , : 8,10 agepk Dornga, 91 AN : : Pan - Bembeni | Si Ie Se “Ohuan Mim 0 PERAN YA NIROM | g40 , Oh art 8,30 Foto dan Cinematografie 

Kuag Hui | “Penjiaran Barat 9.10 , Concert Nan . Ka variatie 
| 2— 3 Toetoep Arcbipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00/ 9,58 Berita2 koers 2 utermezz0 

Kg : Kerap atas 205 m. West-Java : Batavia 126, 1001 , Lagoe dansa 910 Pa Relay 
Selasa 12 Juli Hanan, Prana aa La , OA ta Company Ni - » SN Wetan na 

ai ekalongan cekaboemi fa To : 1 : 3 
5.— sore  Pengadjaran » Tembang Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 Rebo 13Juli 1 na 1 

Na ana pai 200 atas 20111. Hot 1.990 pagi Bembooksan en un mongraras Mardi Islam | rabaja 5, Semarang 122, Malang| KE foon Selasa,12 Juli 
Hen Chabar chabar dalam : Djeka. 181, Solo 188, Tjepoe is6| 2 » agoe gramo : 

“TR at Tengah LOL Idem 7.01 pagi Concert muziek gram, 
6,30, Plaat2 lagos Djepoen Fs 1. en in,1lI Juli S3 Berhenti 7.30 Berita Pors | 1,— ,  Pemboek x 11645 | Berita pers Oa sore Marek Weber Orkest 1 Pir bah la 7,40, Menjamboeng muziek gra 

Nana n - 1103 , BraDina ep mofvon oeng Hae soe I— malam Tarzan bangsa kera lan 6,— 9 Tijerita 1140 ,  Djam bagi orangorang| » 35 Toetoe Nana 3 t.R. Dwidjodisastro 6,30 '» Heinz Huppert dan Bo- jang sakit BOT P 2 
£ " SAN 2 TA aa . C t Ol sore  Lagoe Hawaiian 5 
4 . ».  Wajang koelit dari Ke : y 12,— siang Matinee Ooncer 5.30 Hongaarsche Melodien 

' Wajang Tonsel Tionghoa | raton, menghormat hari 657 - Tentang programma 1.— ', Lagoe Cinema Orgel Ba Opera Aria's 
Tondep 4 5 Na tinggalan padoeka jang 2 alam Nan 1.20 » Perkabaran 6.45 3 Perkabaran 

te : : 1 Ta Ija Goesti dj Na “MU 1.32 L tapan 5 oetoep Na | apa ma ' Kangdjeng TEMU Penjiaran Sridgen T « Mela ap 2 Tebakan F: - malam ang orgel concert 

(0 pMm29 1815 ,,  Taptoe Besar 810» Mantovani's Orguestal 239, Berhenti Pa an tra Dam | 2 2 'Tgoneel Wajang Tionghoa 8,20 Pi gnaan Wnjang Pe ea Ala ma sore En ga Relay hobi 
ea S3 : . koelit PE No 03 rkest : " : 1 2 Tekan Mey da eaP Si Toetoep 930 ', Tentang Sport — Phohil 6— 5 Mills Brethers dan Bes- ai 3 AP 

Sa Ni : : 9.50 ', ' Homeand beauty Ip Bi » ' 
| Selas: 12 n li Meera ngan Pan 958 ', Berita Koers Te AN PAI Muziek gramofoon 

aa uli Rebo 13 Juli Sa SA $ 6.30 , Orkest 10, — BRV Swing school 
10.01 a Toetoep 6,57 Pemand, programma 10- Peladi | 6 » mand, prog 1045 , Willy Derby menjanji gn pagi eladjaran beksa Bedaja ' Selasa, 12 Ju li | 7.-— malam Perkabaran 1 T 14 dan S : , : T 3 oetoep 13 an Srimpi dari Keraton Tan Lagoe dansa 

- Na lohor Sa Ta 5 2 pagi “dapa oo 1750, Kesoekaran bagi men- Rebo, 13 Juli 
| 5.— sore Inderuurtje dalam pim an agoe gramof3on didik : : 
130 : Dn Tante Su 2 : 2 Idem 8.10 ,”  Solisten ah En Penata 1 ». Plaatz lagoe Soenda 8&— |, Berhenti SAO 3 Muziek : » : 

an OA 2gehaj “habah dalam Ta 5 Pemieanan 9.10, ,Nirom @uintet" HA » Telat gramofoon 
“ba elanda (11,0: 5" uzie 9.45 Sopraan » : tg 

007 own Berita pers “Iix40o !  Pembitjaraan tentang mal 958 i Berita Koers x. sa Keane Dia 
am had Ba Se ag RI Ig 15, Pisat? lagoe Siam sak masakan 1001 ', Tenor 5. Tan Deniaran Bk ag kg 

..Emoeng Poerawinata del 7,30, Pidato bal kesehatan oleh| 12,— : siang @uintet 10,15 ,, Band Foorman 2 Pe 5 : Menang 
ngan janjian NjiIdal Pen t. Dr. R. Saleh,!12,30 Orkest OR Aa aA Toetoep: 6.49 maki an 
PRO ARA ofarts Keraton Soera- K2 »Matinee Cencert" : An Pe HA Enes 5. “Irarta 150 : Parkahniaa BR. V. AAL 33 Pem. Loear Negeri 

0. I8— ,  Piaat, lagoe Santiswaran| 1.32 , — ,Matinee Concert" Batavia "1 167.90 mi Bataris If 61 Beni 03. Murjek- #ramtotobu 
ken DLP Pidato tentang bal Aga| 2— , Vioolsoli | 66m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka Sea ag ANA AP NA 

Sa ma Islam, oleh t, Kjahi| 2,20 ',  Mengoelangi Perkabaran semi 1218 m & 
Ra Ou Moh. Idris 2,80 ', Berhenti “enak abi Ja Tg en kan Bangag 
I9,— »  Samboengan dengan Mes| 5,— sore Pemboekaan Senin, Il Juli 1045 » Beberapa lagoe 

ga djid Besar, dimana diada| 5.03 Orkest b.— sore  Lagoe Marech MA ai Aa 
Djawa. kan pidatotg15 bl Djawal 6,—  ,  Muriek darianekawarna| 5,30 ,  Djam BRV bagi anak- he         Laga Mak dan 12,— Toetoep 2 film anak Pandoe   
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No I5I Senen II Juli 1938 tahoen ke 6 

  

  

Gemandangan 
      Lembaran ketiga 

  

Semangat jang 

  

mengagoacmkan 
dalam tentara Iiongkok 

  

Pada masa ini tidak ada bala-tentara jang begitos 
ragem, begitoe oelet dan tahan segala jang diderita 

-Gari pada tentara Tionghoa. Serdadoe Ti 'gboa jang 
loeka dan dirawat oleh dokter, pertanjaan pertama 

$ jang diadjoekan jalah: , Dokter, kapan saja boleh ma 
djoe lagi dalam medan perang?” (Oleh Pembantoe 
speciaal dari ANETA). 

. Fjoekoeplah kiranja satoe tahoen 
rakjat Tiongkok berdjoang oeutoek 

. mempertahankan tanah-airnja atas s8 
rangan dilakoekan oleh balatentara 
Djepang. Paia tgl. 7 Juli '38 jang be 
lvem lalos ini dimana mana diadakan 
actie peringatan oleh bangsa Tiong- 
hoa dengan tidak makan barang ma 

- kanan dari daging. 
Satoe tahoen lamanja Djepang tidak 

dapat menaloekkan Tiongkok, Inisoeng 
goeh diloear doegaan doenia, teroeta 
ma Djepang. | 

Berhoeboeng dengan itoe baiklah 
dibawah ini ditoetoerkan satoe dan 
lain tentang semangat tentara Tiong- 
hoa teroetama jang nampak pada ming 
g0e2 jg berselang ini : 

Ada soeatoe masa bahwa serdadoe 
Tionghoa dalam mereka berperang 
menoelis dipoenggoengnja dibagian 
uniform dengan didjahit perkata'an2 
sberani“ dan gagah“, Dengan djalan 
demikian mereka menoendjoekkan ke 
pada moesoehnja jang telah ditakloek 
kan dan memperingatkan bahwa ten 
tara jang lari meskipoen mempoenjai 
kwaliteit baik seperti jg diharapkan 
dari serdadoe2 jg gagah dan berani 
dan bahwa mereka ini tjoema mem 
perlihatkan poenggoengaja djika achir 
nja peperangan itoe tidak bagoesoleh 
karena terpaksa. Djaman seroepa itoe 
tergolong masa jang lalos, Dilam 
minggoe jang achir2 ini tentara Tiong 
hoa telab menjatakan bagaimana oelet 
dan ragemnja bala tentara Tionghoa 
jg mengherankan moesoehnja. 

Soedah tentoenja dikota kota pesisir 
masih ada orang2 dari koersinja ma- 
las mengatakan dengan sedikit meng 

—- hina kepada “bala tentara Tionghoa, 
tetapi siapa jang memperhatikan ke- 
djadian dalam tempo belakangan ini, 
dengan segera bisa menjatakan bah- 
wa hampir tidak ada soeatoe tentara 
jang berangkat kemedan peperangan 
dalam keadaan sedemikian roepa lain 
dari pada tentara Tionghoa, 

Pada ketika “conflict“ timboel, ma 
ka dasar dasar oentoek pembaharoean 
bala tentara Tionghoa dapat dikata- 
kan beloem ada. Penglima perang 
Tsjang Kai Shek telah membagi ten 
taranja dalam golongan2, 

Di militaire Academie dikota Nan- 
king ia telah membentoek soeatoe staf 
terdiri dari pemoeda jang koeat didja 
dikan officieren, mereka ini dikelak 
hari dibagikan ke bermatjam-matjam 
provinc:es.Pemerintah Centraal sendiri 
hanja mempoenjai balatentara ketjil. 
Militairen sebagian besar dibawah pe 
rentah gouverneurs dari masing-ma 
sing provineres. Mereka ini terima bau- 
toean dari Pemerintab. Dengan tjara 
demikian orang mengharap rasa ke 
loearga'an dari mereka itoe dan ban 
tocan jg nasti. Tjoema sajang bahwa 
bantoean itoe tidak semoea digoenakan 
oentoek alat silat dan beaja tentara dari 
masiug masing provincie. Tetapi bah 
wa oeang ini sebagian besar dipskai 
dengan ketjoerangan. Ini terrjata dari 
perkaranja gencraal Han Fve Tajoe 
jang dihadapkan dimoeka hakim, be 
berapa boelan jang laloe. 

Tentara didalam masing masing pro- 
vincie diantaravja beberapa serdadoe 
berboelan -boelan tidak menerima ga 
djih dan kading kadang pemelihara'an 
mereka tidak begitoe diperhatikannja 
Oleh karena itos kebanjakan dari me 
reka ini hidoep dari pendoedoek kaoem 
tani sehingga menjoesahkan baginja. 

Maks dari kaoem tavi terdengar soea 
ra soeara jg tidak begitoe merjenang 
kan oleh kaoem militair. Hal ini orang 
tidak oesah heran. 
Peperangan pada masa sekarang ini 

membawa perobahan. | 
Tsjang Kai Sjek mengambil pimpi 

nan oemoem dari balatentara dan be 
berapa generaals dipereatah bahwa 
penglima perang itoe, Ada agak lataa 
sebeloemnja officieren jg kolot itoe me 
ngarti dan sedar bahwa mereka itoe 

3 

semoea adalah bagian jg meroepakan 
rantai dari tjara membela jg telah di 
poetoeskan oleh Raad Militair jg pa- 
ling tinggi. : 

Dalam boelan D-camber 1937 ter- 
djadi bahwa gouverneur dari provincie 
Sjantoeng sebagai wakil dari generale 
staf telah menolak oentoek melihat 
alat2 goena mempertahankan disoengai 
Koening, disebabkan djika ia sanggoep 
maka dengan moedah sekali ternjata 
kekoerangan beberapa djoeta roepiah 
Kadang2 perioe diadakan tindakav2 
keras sebeloemnjakaoem officieren dari 
sekolah lama mengerti dan sedar bah 
wa tentara itoe tidak akan mendjadi 
baik djika dipentingkan goena oeroe- 
san persoon dan perselisiham faham 
timboel diantara golongan sendiri. Se 
telah hotkoeman mati didjatoehkan 
kepada generaal Han Fve Isjoe jang 
soedah memberikan provinciale Sjan- 
toeng dengan tidak berperang kepada 
moesoeh, maka sekonjong-konjong ada 
angin baroe dikalangan pembesar2 ne 
geri. . : 

Balatentara dari Pemer'ntahan Cen 
traal jaog dapat didikan tjoekoep ber 
perang dengan baik sekali dari pada 
jg disangkanja, Mereka berhadapan 
dengan balatentara jg dalam oeroesan 
technieknja lebh sempoerna dan di 
bantoe djcega dengan balatentara oe- 
dara jg boeat beberapa mesin terbang 
Tionghoa tidak akan dapat melawau 
sama sekali, Meskipoen demikian me 
reka bisa mempertahankan selama ti- 
ga boelan dan dapat membela poesat 
poesat medan perang, Baroe itoe me 
reka terpaksa moendoerkan oleh kare 
na koeatan tentara Djepang jang le 
bih sentosa, Mereka kehabisan tenaga 
dan tentara jang menggantinja tidak 
bisa mempertahankan sehingga meng 
alawi kekalahan teroes meneroes. Se 
telah Djepang dapat mengambil Nza- 
king balatentaranja sampai pajah dan 
achirnja-berhenti menjerarg, 

Djatoehoja iboe-kota Tiongkok ada 
lah satoe masa jg dirasai soenggoeh2 
oleh bangsa Tionghoa. Itoelah satoe 
bagian dalam riwajat Tiongkok jg 
mengetjilkan hati. Pimpinan mendja 
di lemah: tempat pembela'an diada 
kan dengan tidak dipikir dan banjak 
serdados jg mati. Sebentar kelihatan 
“seakan-akan Tiongkok telah diambil 
oleh moesoeh dan djatoeh. Tiongkok 
perloe sekali kepada seorang jg mew 
poenjai kemaoean jg loear biasa jg 
akan tjakap oentoek memimpin bala 
tentara jg telah kalah itoe dengan di 

perkosa. Orang itoe haroes dapat meng 
gerakkan hati serdadoe itoe madjoe 
kedepan, kemedan perang Orang itoe 
jalab Tsjang Kai Sjek, seorang 
officier dan staatsman besar jg gagab 
berani oentoek mBngatoer barisan ba 
rose lsgi. 

Ia pakai waktoe ketika Djepang ber 
heuti dari pevjerangannja, setelah dja 
toehnja kota Nanking. Ia mendirikan 
bala tentara baroe lagi jang mengeta 
hoei djsega soal politiek. Tentara se- 
wa'an tempo doeloe. mendjadi bala 
tentara nationaal jang sedjati. Tiap ti 
ap pendoedoek Tiongkok mendjadi 
dienstplichtig, dimana saban keloear- 
ga anak jang tertoea ditinggal oentoek 
bekerdja diladang. Dengan kekoeatan 
baroe orang menocedjoe kepada organi 
satie jang rationeel, Dengan balaten 
tara jang tjakap dau tahos seloek be 
loeknja soal peperangan maka orang 
sekarang madjoe kemedan perang. 
Semosa dipengarsehi oleh kemaoean 
jgtetap dan sentosa dari Tsjang Kai 
Sjek dan malahan kaoem perempoean 
tidak ketinggalan djoega, 

Poeteri2 dari familie jg kaja soedah 
sanggoep dalam barisan Roode Kruis. 
Itoelah boeahnja soeatoe kemadjoean 
tjapatjg dapat djoega dalam waktoe da 
maitidak akan tertjapai dalam bebera 
pa tahoen perang itoe jg madjoekan hal   

djadikan soeatoe bala-tentara jg gagab | 

   

  

    

  

   
  

Pertemoean Moeslimin 
Batavia 

Pada Malam Saptoe jbl. pengoeroes 
Pertemoesan Moeslimin bahagian Tab 
ligh dan Djoem'at mengadakan ke 
rapatan losar biasa dengan me 
ngoendang beberapa orang jang 
perloe,  diantaranja toseaa Moeham 
mad Lawit dan t. Ismail Djamil. 

Dalam kerapatan itoe diambil bebe 
rapa poetoesin2 jg membawa kema 
djoean kepada perejarikatan tsb choe 
soesnja dan boeat oemmat Islam In- 
donesia oemoemnja. 

Diantara kerapatan jg patoet dioe 
moemkan adalab : 

a. Pengoeroes PM. bahagian Tabligh 
dan Djoem'at ditambah doea orang 
jaitoe toean Iemail Dja wil dan 
toean  Moehammat  Lawit, 
(Dagelij ss bestuur tetap sebagai biasa) 

b. Pertemoean Moeslimin di boelau 

Atigustus ini akan mengadakan seko 
lah agama dengan nawa ,Pergoe 
roean Moeslim"“. 

Osroesan peadirian sekolah ini di 
pimpin olsh tosan Moehawmmad 
Lawit. (Beliau ini adalah selab se 
urang lepasaa dari ,National Is- 
mail College". Padang dan telah 
pernah djoega memberi peladjaran2 
di Padang. Tosan2 toenggoelah soerat 
siaran ja g-akan disiarkao), 

Hidoeplah PM.. dan berbakti boeat 
bersama , 

— 0 — 

Siapa itoe njonja ? 

Di Waterlooplein Osst kemarin doe 
loe terdjadi ketjilakaan seorang pjonja 
Belanda Ini njonja dengan mengen 
darai speda menoedjoe ke P. Baroe. 

Seboeah auto jg dstang dari bela 
kang telah membentoer njonja itoe, 
hingga itoe njonja terlempar beberapa 
meter, 

Bentoeran itee njata keras, hingga 
diasoeng ke CBZ dan njonja itoe be 
loem sadar bingga beloem diketahoei 
siapa dan familienja. (Rep.) 

Bekas Hoofdredecteur Belanda 

Mendjadimorphin'ist. 
Seorang Belanda nama EG. Groot 

ha'jsen doeloe bekas Hoofdredacteur 
di Soerabaja, setelah berhenti. kerdja 
kemeedian tinggal di Bandoeng seba 
gai pemadatan, berachir ia terpaksa 
tetirah diroemah sakit “Anti Opium 
Hospitaal“ dimana ia telah dikasih 
Injectie morphine oleh seorang dokter 
disitoe dari 200 c c, jg tertjampoer 
air. 

Belakangan setelah semboeh ia men 
djadi spion osatoek penjeloendoepan 
madat gelap, jang disoeroeh dengau 
sengadja beli dan menjelidiki madat 
gelap. 

Tetapi ia telah membikin perhoe- 
boengan sendiri dengan satoe penje 
loeadoep di Solo, djoega di Betawi 
sedang di Bandoeng dengan seorang 
Tionghoa. . 

Ia telah ditangkap oleh politie wak 
tos sampai distation Gambir dari 
Bindoeng berhoeboeng dengan penoe 
toeran spion bahwa EGC membawa 
wmadat gelap, jaog mana terdapat ba 
rang barang boesti waktoe digeledah, 
perkakas injectie, morpbine dan madat 
regie jang atas pengakoeannja oentoek 
di-akai sendiri, sedang ia mengakoe 
mendjabat sebagai spion djorga, 

Di Soerabaja ia pernah dihoekoem 
berhosboeng dengan kedjahatan itoe 
djoega. dan oleh Landgereebt Betawi 
ja telah didjatoehkan hoeckoem deu 

da oentoek  morphine f 10— me 
njimpan madat regie tidak ditempatnja 
f( 5— sedang membawa madat regie 
moder idzin f 5. —. 

PR pan 

le, Sandangschool pergi 
berexcurs e, 

Berhoeboeng dengan moelai vacantie 
moerid moerid dari 1e. Sandangschool 
kemareaf!(8 Juli) bersama dengan goe 
roe goeroenja pergi berexcursie, 

Anak moerid kelas kelas jang ter 
tinggi ke Pasar Minggoe bersepeda. 
Disana dengan kemoeraban hati toean 
Opz'chter dari keboen2 Gouverne- 
meat ditoentoen masoek mengelilingi 
keboen keboen, 
minoem setjara pic-nic dan kemoedian 
bertolak poelang ke Betawi lagi. 

  

kalangan ra'jat Tiongkok, Dari segala 
pelosok para serdadoe dengan penoeh 
semangat kebangsaan dengan mem- 
poenjai pendirian masing2: madjoe 
kemedan perang oentoek kepentingan 
sesama berkorban oentoek tanah airnja   ini dan timboel rasa persatosan dalam | 

jalah Tiongkok. 

Soedah itos “makan 

TAN Cr masjhoer- Mi selogroe: dognia 

Bagan tjap Matjan 
al 
Nan 
Ne 

    

    

TNI LJloan-milioen orang terostania -..“#x. 

IRIS IL onesiers- setiap hari-ada pake: 

  

BISA DAPET BELI 

  

Avak moerid klas klas rendah d 
ngan tram pergi ke pasar Ikan, m 
soek Zsez'cht bermain dengan girang 
leloeasa disana. soedeh itos melihat a 
guarium dan poekoel 1130 kembali 
poelang. 
“Poekoel 1230 semosa anak anak 

telah koempoel lagi disekolah dan de 
ngan tampik-sorak poslang boebar, 

Hari jg tidak dapat diloepakan & 
Dak anak itoe. 

Me 

CBZ dibikin 

Oleh seorang patient 
Belandajang minggat. 

Kemaren doeloe sore kira dj 6 CBZ 
telah dibikin riboet dengan adanja se 
orang patient Bslanda jg masih dalam 
rawatau, melarikan diri. Boekan sadja 
dalam roewmah sakit orang mendjadi 
riboet djoega di tengah djalan orang 
banjak berkoempoel. 

Eaitah orang Belanda tsb dihingga 
pi penjakit apa, ia sekonjong2 men 
djadi kalap, siapa menoblos dari pa 
gar kawat berdoeri melarikan diri 
poen pergedjaran dilakoekan oleh ver 
pleger disitoe sehingga politiepoen di 
kasih pekerdjaan. 

Dimoeka roemah sakit Sint Carolus 
Belanda itos baroe ketangkap dan di 
kirimkan kembali ke CBZ — 

Sea 

riboet 

— () —ea 

Pemilihan 

Akan dilakoekan kelak 
pada tanggal 10 Augus 
tus. 

Dengan definitief orang telah mene 
tapkan, bahwa pemilihan oentoek ge 
meenteraad Betawi akan dilakoekan 
kelak pada hari Rebo, tertanggal 10 
Augustus jang akan datang, 

Berbagai bagai badan politiek kini 
masih hiboek pikoek akan mentjapsi 
soeatoe persiapan goena pemilihan ini, 
oleh karena hal jang demikian itoe 
adalah kedjadian jang pertama kali, 
bahwa pemilihan ioi akan dilakoekan 
dengan tjara evenredige vertegenwoor 
diging, sehingga orang haroes menga 
dakan persiapan jang lebih soenggoeb 
soenggoeh lagi dari pada pemilihau 
gemsenteraad jang soedah terlangsoeng 

Menoeroet pengharapan orang, 
pemilihan ini adalah sogsatoe per 

djvangan pemilihan jang sebenarnja. 

cp aw 

Seorang Djepang dan Deurwaardeur 
Raad van Justitie. 

Dimoeka hakim. 

Seorang Djepang nama Sujitji Tse 

kehara manager dari Naryo Veem dau 

toean F, H.. de La Rampbelje sebagai 

deurwaarder pada Raad van Justitie 

disini, mereka terpaksa menanggseng 
djawab dimoeka politis recoter ber 
hoeboeng dengan kedoea toean itoe 

mempoenjai radio zouder Verguoning. 
Hak ui telah diakoei atas kesalahau 

uja dan oleh hakim masing masing 
didenda f 10—  subsidair 3 har) 
peadjara. 

Menjaingi Pemerintah. 

Komplotan pembikin 
wangpalsoe. 

Sebagaimana diketahoei dalam tem 

po jang belakangan ini di kota ini 

dan Bindoeng banjak tersiar wang 
palsoe terdiri dari pitjisan bolongan 
dan #&nan. Djoega diberitakan atas 
tertangkapnja seorang Indonesier na 
ma Sa-pii di Station Angke. Jang te 
lah mentjoba siarkan wang pitjisan 
palsoe atas pereutahnja seorang hadji 
pama Salim di Kresek Balaradja. 

Waktoe digeladah oleh politie di 
samping roemahnja terdapat alat pem 

bikip wang palsoe jang terpendaw, 
sehingga dengan boekti-boekti itoe ta” 
dapat moengkir lagi, dan dalam pe 
merikea'an lebih djaoeh  ternjata 
bahwa Hadji itoe mendjadi kepala 
dari komplotan pembikin wang palsoe 
disini dan ia pernah dihoekoem 8 ta 
hoen berhoeboeng dengan pembikinan 
wang palsoe djoega, Kiranja, kini po 
litie akan dapat bongkar komplotan 
itoe, dengan tertangkapnja Hadji Sa   lim terseboet, : 

munagu G 

  

Regentschapsraad Mr— Cornelis 
bersidang 

Akan menambahpasar2 
—Pjoekoep oemoernja 
R. R. Mr—0ornelis 12 se 
tengah tahoen. Soal 
rentjana gadjih dirven 
dingkan. 

Pada hari Rebo tanggal 6 Juli 1938 
bertempat dirosangaa  Regentschaps 
raad Mr Cornelis R R Mr— Cornelis 
telah bersidang dengan dikoendjoengi 
para anggota, poen begitoe poela tosan 
M. Mangkoerat anggota baroe nampak 
djaega. 

Rapat dipimpin oleh toean Boepati 
Mr Cornelis. 

Sebeloem rapat dimoelai terlebih 
doeloe ketoea persidangan mengoetjap 
kanterimafkasih dan selamat datang ke 
pada leden raad. Beliau mempsringat 
kan sekedar bahwa sampai sa'at ini 
R.R. Mr-Cornelis soedah tjoekoep 12 
setengah tahoen dan pada ini masa 
para anggota jang doedoek teroes me 
neroes dalam raad tsb antaranja tosan- 
toean Lie Tjin Tjoen (kapitein der 
Chineezen), M, Soeriadiradja (Dari 
Pasoendan) R. Hadji Soelaiman | Pe- 
ugoeloe Bekassi), Hadji Saidi (Chali 
pah Tjipoetat, sedang toean R Djojo 
soepeno djoega hampir teroes mene 
roes doeduek dalam Raad dengan ber 
henti sementara waktoe. 

Pven masih banjak lagi anggota jg 
soodah doedoek 10 th atau koerang 
sedikit. Dan atas djasa2nja anggota tsb 
terhadap RR toean Boepati menjampai 
kan terima kasihnja. Beliau mengha- 
rap moedah2an RR Mr. Cornelis te- 
roes madjoe adanja, 

Kemoedian seorang anggota ter 
toea t, M. Soeriadiradja dipersilah 
kan berbitjara oentoek menambah 
memperingatkan RR dalam oesia 12 
setengah tahoen. Toean M, Soeriadira 
dja ta” loepa memperingatkan djasa 
dan beleid voorzitter almarhoem tosan 
RAA Abdoerahman, Boepati Mr. C, 
jig telah wafat dan kepada beleid voor 
zitter sekarang toean RT Koesoemo 
dinata, jalah boepati jg sekarang. 

Tosan Voorz melandjoeikan persida 
ngan dengan menoendjoekkan kema 
djosan dalam RR Mr Cornelis terue- 
tama djalan djalan dan pasar pasar. 
Kemoedian persidangan dimoelai de 
agan membitjarakau agenda agenda 
jang telab ditentoekan, Lebih doeloe 
mengesahkan notulen dari persidangaa 
il dengan beberapz perobaban sedikit 
dalam soesoenga kata, maka notulen 
disjabkan oleh rapat 

Aotaranja dibitjarakan : 
Menetapkan bez »digingsverordening 

Regentsenhap Mr Cornelis jg kemoedian 
ditetapkan setelah . mendengarkan pe 
mandangan dari toean tosan leden 
raad M Soeriadiradja, M Mangkoerat. 
Tvean MO Voorae assistent resident 
Mr Curuelis psen telah memberikan 
pemandangannja. 

Banjak oesoel oesoel dalam agenda 
dibitjarakan dengan dapat setoedjoe 
an dari semoea leden raad. Aataranja 
oesoel itos jalah oentoek mengganti 

lan ,Het Pasar Gambir Comite Beta 
wi” jg mana toean ini telah mengoen 
doerkan diri. Maka sebagai gantinja 
diangkat t MC Voorne ass-resident 
dikota tsb. Aogkatan jai diterima oleh 
t MC Voorne, 

Pven oesoel tentang pindjaman oen 
toek mendirikan pas r Tjikarang Tam 
bcen, Bekasi dan masih ada lagi jg 
sampai sekarang beloem ditangan RR 

Pasar-pasar itoe terletak dalam ta- 
nah partikelir, Dalam principes oesoel 
oentesk membeli pasar itoe dengan 
memindjam osang pada Pensioenfonds 
dan Nilmy disetoedjoei oleh rapat. 
Oentoek u:tvoeringnja diserahkan ke 
pada College van  Gecommiteerden, 
Dapat djoega dalam achir tahoen ini 
tentang soerat menjoerat soal membe 

li tebdsbnja-bisa “selesai dan dalam 
tahoen depan-permoela'an raad ber- 
pengharapan moelai dengan..mendiri 
kan pasar pasar terseboet, 

Projekten dan begrooting dari pasar EN 
pasar itoe soedah selesai, 
Banjaknja pasar jang akan didirikan 

4 boeah. 
Dengan tambahnja pasar-pasar nan 

ti berarti satoe kemadjoean bagi   gentechap Mr: Cornelis, | Aneta ), 

Lie Tjiaa Tjoen lid dari perkoempoe— 
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po" Pengeloearan karet dari Indonesia 

Dari Centraal kantoor voor de Sta- 
tistiek telah dioemoemkan pengeloea- 
ran karet dalam bosfan Mei 1938. 

Karet jg kering itoe dari Ojawa dan 
Madoera ada 4,647,761 kg, diantara 
itos 18.216 kg latex dan dalam ba- 

. ngoen band ada 29,684 kg. 
Dari daerah Seberang ada 7,993472 

kg: jg 388,243 kg latex Pengeloearan 
karet dari pendoedoek ada 9,747,146 
kg. djadi djoemlahnja ada 22,418 063 
kg. (Aneta), : 

— —x 

Tjermin oentoek iboe-iboe 

Dari kampong Lembong Boeaja diba 
wa ke CBZ, kemaren doeloe seeorang 
anak perempoean beroemoer tidak le 
bihlima tahoen, Anak,itoe perloe dapat 
pertoeloengan dokter karena tjilaka 
jang di sebabkan koerang pengawasan 
iboenja. 

Anak itoe konon wartanja, sedang 
bermain main dengan kawannja mem 
bawa-bawa rantai besi haloes. Sam 
bil berlari oedjoeng rantai sebelah ia 
gigit di moeloetnja. Ma'loem kanak 
kanak ta' mengenal bahaja, lari teroes 
teroesan, sebelah oedjoangnja poela 
tersangkoet di pagar. Oedjoeng rantai 
jang di moeloet menjangkoet di bibir 
dan di pipinja, itoe anak terdjatoeh 
pingsan, pipi dan bibirvja terbeset 
(Rep.) 

— 9 — 

Mandi disoengai tak tiraboel psels 

Disoengai Tjiliwoeng Gang Kenari. 
kemarin doeloe mengambil korban dj 
wa. Jangdjadi korban seorang pendor 
doek disitoe nama Na'an. Orang in 
memang telah lama mempoenjai penj 
kit ajan. 
Kedjadian ini ia hendak mandi, wak 

toe ia menjelam air itoe, ajannja da 
tang dam tak timboel poela. Orang 
banjak menolong tapi telaat, dapat di 
ketemoekan soedah mendjadi msait. 

(Rep), 

Berangkat ke Holland 

Menoesoeli kabar jang laloe, dikabar 
kanlah sekarang, bahwa doea poetera 

.nja Seri Baginda Kandjeng Soesoehoe 
nan, jalah Prins Soerjokoesoemo dan 
GBRM Soeardi, akan berangkat ke 
Holland dengan kapal ,,Marnix van 
St. Aldegonde“, Paka hari Ahad tg 10 
Juli, doea Radja oetera itoe me 
nirggalkan Soerakarta, naik eendaagse 
ke Betawi. Semoea Prins, Pangeran, 
regent dan opsir kraton mengantar di 
station Balapan, Atas titah Seri Bagin 
da, Prins Koesoemobroto dan regeni 
KRMH Wirjodiningrat bersama GBR 
Ajoe mengantar sampai di Priok. 
»Marnix“ berangkat dari Priok pada 
tg. 13 Juli (, Antara"), 
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Propaganda vergadering P PST 

Tjabang Baloeng 
Diroemah tosan Rasioen Hsofima 

ehinis, di Biloeng, diadakan propaga» 
da vergadering PPST dengan dikoen 
djoengi oleh toean Mr, Hindromartone 
dari Batavia. Wakil pemerintah toean 
Ass. Wedana Baloeng wakil pers dari: 
SO, Tempo, PS, dan Pemandangan. 

Jg hadlir kl. hampir 100 orang ba 
njaknja laki laki dan perempoean. 

Poekoel 9 malam rapat diboeka oleh 
toean Sastrowijono, deng n oetjapan 
terima kasih terhadap toean roemab, 
hadlirin wakil pemerintah, teroetama 
terhadap toean Mr Hiadromartono, 
sebagai Voorz tter Hovf ibestuur PPST 
Uari Betawi jang t-lah soedi mengoen 
djoengi PPST ijibang Bslseng, 
Kedatangan beli.u ke Biloeng itoe 

goena menebalkan semangat anggota 
PPST dan menginsafkan pegawai IS 
dan Tram jg belsem bernsoeng dibs 
wah vakorganisatie PPST'. bi 

Kemoedian toean Mr.4 Hindromar- 
tono dipersilahkan berchotbah mene 
rangkan apa apa jang perloe bagi 
anggota dan jang beloem anggota 
PKN 

Tentang pidato beliau dengan ring 
kas sadja sebagai terseboet dibawah 
ini. 

Moela moela beliau menggambarkan 
tentang keboetoehan manoesia hidosp 
didoenia, jang keboetoehan itoe bag: 
masing masing manoesia satoe de- 
ngan lainnja mem 
Tiap tiap maneesi: 
kehidoepa: 1 

    
    

    

     

  

memboetoehkan 
at dan bahagia, 

sehidoepannja le- 
e ingin perbaikan 

3 penghidoepannja 
b mendjadi baik menoeroet bagai 

mana kehendaknja, 
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“Demikian djoega pegawai SS dan 
Tram rendahan djoega memboetoeh 
kan kehidoepan jg baik, djangan sam 

ang tidak sama.| 

  

pai selaloe koratkarit sadja. Sebagian 
dari mereka jg telah insjaf atas ke 
boetoehan kehidoepannja, bersama sa 
ma bernaoeng dibawah vakorganisatie 
PPST, tetapi sebagian poela tidak 
Bagi jg beloem soeka itoe apakah ke 

merasa soedab senang dalam keadaan 
sekarang? Hal ini tersilahlah bagi 
mereka jg boetoeh atau ta' boetoeh 
pada perbaikan nasibnja, sebab ma- 
siag masing manoesia itoe mereka me 
milihnja. 

'Petapi bagi pengalaman saja, seba 
gai Voorzitter HB PPST selama se 
tahoen, memberi kesimpoelan pada 
saja, bahwa pegawai SS dan Tram 
pada waktoe ini beloem begitoe me 
moeaskan, Boekti tjoekoep doea tiga 
boeab, agar terang bagi kita sekalian 
perlos dikemoekakan disini, ialah. 

3 Djam bekerdja bagi pegawai SS 
dan Tram amat lama dalam sebari 
bari, ja'ni antara 10 sampai 12 djam, 
amat berbeda sekali dengan pegawai 
ditanah Europa jang setiap bari banja 
bekerdja paling lama 8 djawm. 

Tanah Europa soeatoe tanah jang 
dingin, djadi orang disana bekerdja 
lebih koeat dari pada - ditanah 
kita, tetapi waktoenja kerdja hanja 8 
djam sehari. Bagi ditanah kita jang 
moesim disini berbeda dengan di En- 
ropa, orang bekerdja tidak begitoe koe 
at sebagai ditanah dingin, tetapi wak 
toe kerdja 12 djam sehari, djadi tidak 
ada keadilan, karena waktoe sekian 
baojaknja lebih berat bagi mereka, 
tan sama sekali tidak ada waktoe oen 
toek beristirahat. Pada hal orang be- 
kerdja haroes ada waktoe oentoek itoe. 
30epaja dapat bekerdja dengan tent 
ram, 

Jakinlah -bagi kami, demikianlah 
kata beliau tidak ada dienst lainnja jg 
bekerdja begitoe lama waktoenja dav 
begitoe beratnja sebagai pegawai SS 
dan Tram. 

2e Gadji pegawai 9S dan Tram ren 
dahan amat sedikit,tidak setimbang de 
agan pekerdjaannja lebih lebih bagi 
w.r dan m.r amat sedikit sekali menda 
dapat perbaikan. Tjobalah dibanding 
kan tentang gadji kaoem pegawai ata 
san dan pegawai rendahan. Osmpama 
jg atas bergadji f 500 jg bawah ber 
gadji f 25 tiap tiap boelannja menoe 
roet HBBL, 

Sebetoelnja gadji f 25.— itoe bagi 
pegawai rendahan hanjalah hampir 
tjoekoep, soepaja karena apakah ? Ham 
pir tjoekoep kata kami, karena gadji 
sekian itoe, roemah tempat tinggal 
mepjewa, makanan dan pakaian seder 
hana. Oempamanrja, makan nasi de 
agan sajoer-sajoeran, ikan ger&h. ga 
rem dll. jang moerah, memadailah se 
dikit bagi kehidoepannja.- Setelah ga 
dji sekian itoe dipotong lagi jang sa 
ma procentagenja dengan potongan 
gadji pegawai atasan, jang rendah ter 
paksa djoega mengoerangi makanan 
dan pakaian oentcek sekeloearganja. 

Menghilangi ikan asin sadja oem 
pamanja, karena terpaksa menghemat 
atau karena dipotong gadjinja, ini be 
rat rasanja dihati, karena 'soedah ten 
toe kesehatannja koerang. Tetapi bagi 
jang bergadji besar, f 500 dikoerangi 
(dipotong) f 100 oempamanja, beloem 
apa apa, dia "masih bisa hidoep lang 
soeng dengan senang, karena oempa 
ma biasanja bestik dan sop setiap ha 
rinja, koerang bestiknja, masih ada 
sop jang djoega masih merjehatkan 
bidoepnja. 

Demikian djoega tentang “pakaian 
mereka. Bagi jg rendahan, oempama 
mempoenjai djas 2. karena dipotong 
gadjinja, terpaksa mengosrangi selem 
bar kainnja atau seboeah djasnja, ini 
amat berat dalam hati, makloemlah 
bagi kita semoea. 

Tetapi bagi jg atasan dikoerangi 1 
doea 3 boeah sadja beloem apa-apa 
Inilah gambaran sederhana, bagaimanr 
penanggoengan pegawai jg rendah ga 
djinja tetapi amat berat bekerdjanja. 

3e Waktoe verlof jg mestinja 12 hari 
tetapi bagi pegawai rendahan, lebih 
lebih mar. hanjalah 6 hari, Kita tentoe 
telah mengarti kegoenaannja verlof 
itoe, ialah oentoek melelahkan 
mengasokan badan jg lelah bekerdja 
Jalam tempoh setahoen Jamanja, soepa 
ja dalam waktoe verlof itoe kesehatan 
nja dapat kembali, demikian djoega 
kekoeatannja. 

Bagi pegawai rendahan oempama 
remmer, dalam sehari bari dia bekerdja 
membanting toelang, demikian djoega 
masinis dan stokernja jg setiap hari 
bekerdja dalam locomotiefoja, hanja 
lah mendapat tempo veriof 6 hari Ia 

berat dari lain Iainnja. 
4e, Waktoe sakit. Kebiasaan jg amat 

njata, bagi kita kaoem rendahan, se 
ringkali mendapat koendjoengan tamoe 
jg tidak tersangka sangka datangnja ja 
ni: penjakit. Ini oemoem bagi pegawai 
rendahan, karena segala galanja serba 
koerang. 

Tatapi anehnja, meskipoen mereka 
pegawai SS dan Tram rendahan jang 
pekerdjaannja amat berat, hanjalah 
mendapat verlof 45 hari lamanja, se   lebihnja itoe hanja mendapat gadji 

doedoekannja soedah baik? Ataukah 

manja, pada hal pekerdjaannja lebih 
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terbakar. 

HARGANJA 

per flesch isi 200 pil.     
TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

segala penjakit kentjing pada orang lelaki 
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing 
jang baroe atau jang soedah bertahoen- 
tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 
tih, kentjing nanah jang berwarna koening 

L0O5 ag » 

PN at Nan 

Ini obat2 bisa dapat: beli di toko-toko 

toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 
mewa oentoek penjakit 
kentjing jang dari penjakit 
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 
perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 
dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti 

»” »” » ” 

Japan jang mendjoeal obat. 
Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

ngan PERTJOEMAH. 

  
menjemboehken 

digelemboengan 
prampoean 

Tt Holi 
3G— 
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AGENT BESAR: 

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

  

   
    

AOBA 
(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 

TIH (BEROEBAN), MERAH 

DAN KOENING. 

. TEROETAMANJA INI AOBA 

Il. Obatnja hanja sematjem 
dari poeder, hantjoerken sadja 
pakei air. 

2. Ramboetnja jang hendak 
disemir zonder ditjoetji doeloe 

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

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

Harga per flesch .....f 0.50 

  

Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No. 24.       
  

  

  

  

    

  

koerang dari mestinja pada hal biasa 
nja verlof sakit itoe 3 penoeh sebagai 
sediakala, 

5e Gatji kaoem rendahan naiknja 
ta? tjotjog dengan toercennja.: kalau 
dipotong amat banjak potongannja, 
tetapi kalau dinaikkan sedikit tambah 
nja. 'Tjoba sadja dalam waktoe men 
dapat kindertoelage samapCt nja 
dengan pegawai atasan, 
Oempama sadja pegawai jang ren 

dah bergadji rendah f 25, kindertoela 
genja hanja f0,75 masing masing 
anak. Tetapi bagi jaug bergadji f500, 
mendapat kindertoelage f 15 tiap tiap 
anaknja. Teranglah jang bergadji be 
sar makin senang sebagai didalamsorga 
sebalikuja kaoem rendaban, terpaksa 
dalam senantiasa melarat hidoepnja, 

Begitoelah sedikit gambaran nasib 
pegawai rendahan. boekti lain mash 
banjak, tidak perloe dipandjang pa» 
djangkan lagi, dengan ringkas sebab 
dalam koerang sehat segala galanja 
dan berpenjakitan sadja hidoepnja. 
Bagi orang toea jang mempoenjai 
anak doea tiga orang banjakpja, se 
dang terserang penjakit, jang pertama 
sakit sedang, jang kedoea sakit tjoe 
koepan.dan jang boengsoe sakit ke 
ras, biasanja jang sakit keras ini le 
bh dahoeloe diperloekan, agar lekas 
semboeh, 

Tetapi bagi pemerintah aneh, pega 
wai rendahan jang selaloe menang 
goeng sakit jg amat sangat dalam hi 
doepoja, hanjalah amat sadikit obat 
jang diberikan, soedah tentoe hidoep 
nja empas empis. 

Oleh karena itoe perlos benar bagi 
kita-menggalang persatoean, berdjo- 
ang oentoek menegoehkan keboetoe 
hav kita, mentjapai perbaikan nasib 
sebagai szas dau toodjoean vak orga 
nisasie PPST, dalam Statuten art. 2. 
Dan djoega mengekalkan tali persau 
daraan satoe dengan lainnja, jg sam 
pai dapat mewoedjoedkan persatosan 
mentjapai apa apa jg mendjadi tjita 
tjita kita semoea. Dasar oentoek man 
tjapai ini, ialah kita haroes roekoen, 
sebab siapa jang mendjalaokan keroe   koenan adalah mengeutengkan peker 
djaan, .   

Lain 'dari itoe kita haroes tjinta 
mentjintai harga menghargai antara 
diatas dan pegawai dibawah dil, 

Djanganlah kiranja mendjalankan 
sikap sebagai dictator, dengaa pega 
wainja selaloe tidak soeka mengbar 
gai, tetapj hanjalah perentah sadja. 
Sebetoelnja semosa atoeran itoe be 
loem tjoskoep dengan dikerdjakan pi 
kiran sadja, tetapi haroes deagan ha 
ti djoega. dengan boedi jg baik itoelah 
jg dapat menebalkan tali persauda 
raan sntara pegawai satoe dan pega 
wai lainoja tetapi djauganlah menja 
kiti hati o4ag, kalau dirisja sendiri 
tidak maoe disakiti. Ini patoet ditjam 
kan oleh siapa sadja jg boetoeh. pada 
persatosan dan tegoehnjatali persau 
daraan, 

“Bagi jang tak boetoeh pada vakor 
ganisate PPST djanganlah masoek, 
lebih baik diloear sadja. Dan bagai 
mereka jang mendjadi anggota, dja 
aganlah sampai dihinggapi penjakit 
bosenan, tetapi seharoesnja setia pada 
Vakorganisa:ienja. 

Sekianlah pidatogtoean Mr Hindro- 
martono. Kamoedian diadakan perta 
njaan, jang koerang terang dalam pi 
dato terseboet. Pidato beliau menarik 
perhatian semoea hadlirin, tandanja 
setelah beliau berhenti dari pidato, 
banjaklah antara hadlirin jg bertanja 
soal bermatjam-matjam, teroetama jg 
bersangkoetan dengan dienst SS dau 
tram dan djoega nasib-nasibnja. 
Semoea portanjaan didjawab oleh 

beliau dengan keterangan jg memoe 
askan dan menggembirakan, 

Jang patoet djoega ditjatat disini 
beliau djoega mengandjoerkan, bersan 
dar atas kepoetoesan Conferentie PPST 
di Bangil baroe baroe patoetlah kaoem 
iboe dari pegawai SS dan Tram jg ber 
naoeng dalam vak organisatie, toeroet 
membantoe cesaha2 soeaminja dan me 
njokongdengan tenaga, pikirannja agar 
tjita tjita soeaminja dapat ditjapai de 
ngan baik dan berboear. Teroetama 
kaoem iboe haroes mempoevnjai keja 
kinan bahwa tjita tjita laki laki itoe 
haroes mendjadi tjita tjitanja. 

Berhoeboeng dengan tidak ada lagi 
jang bertanja, propaganda vergadering 

ditoetoep dengan selamat, antara djam 
12 koerang 15 menit dengan menda 
pat succes jg memoeaskan. 

Perdjalanan Mr Hindromartono 
Programma perdjalanan Mr. Hen- 

dromartono ke Djawa Timuer, perloe 
mengoendjoengi tjabangtjabang PP 
TS sebagai dibawah ini: 5 
19—20 Juli mengoendjoengi Sema- 

rang 
25—28 Juni berconferentie di Bangil 
28—29 Jusi di Probolinggo 
9—30 Juni di Baloeng 
30—1 Juli di Bondowoso 
1—2 Juli di Sitsebonde 
2—3 Juli di Binjoewangi 
3—4 Julidi Kalisat 

4—5 Juli di Djember 
5—6 Juli di Malang 
8—9 Juli di Kamal (Bangkalan) 
9—10 Juli di Kertosono 
10—11 Juli di Koetoardjo   11—12 Jali di Mr. Cornelis (Bstawi) 

—.g —— 

Doea Pasar Molam 
Daerah Soerakarta 

Pasar malam di selegiri,,daerah pe 
goenoengan di Woonsgiri diboeka pada 
tg. 7 Aug. boeat 10 hari lamanja. Pa 
sarmalam dan tentoonstelling di Sragen 
diboeka pada tg. 28 sampai 6 Aug. 
Pasar malam jg ke II ini diatoer lebih 
netjis. Poela tontoran lebih banjak. 
, Antara, a ni 

Perdjalanan wakil pengoeroes dan 
kwartier besar Kepandoean 

Bangsa Indonesia. 

Tg 17—18 Juli Perchemahan Dae 
rah KBI oemoem di Bandoeng, lama 
nja 6 hari. Wakil KB tjoema tinggal 
2 hari. 

Tg 19—20 Juli Perchemahan Dae 
rah KBI oemoem di Madioen, lama 
nja 7 hari. Wakil KB tjoema tinggal 
2 hari. 

Tg 23—24 Juli Perciemahan Dae 
rah KBI oemoem di Gemboelan fPa 
soeroehan |, lamanja 7 hari. Wakil KB 
tjoema tinggal 2 hari. 

Sebagai wskil dari poetjoek pimpi 
nan jang dikirim kesana adalah toean :   Soeardiman,


