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8 kapal perang Dje 
djani bom oleh pesawat2 

| — Tionghoa 

x 

Disem/at 15 Juli 1938 

bom oleh 

00. pesawat Djepang 

“kali dalam sehari Hankow dise 
rang dari oedara 

    

al perang besar dan 3 kapal 

ketjil tenggelam 

  

rangan kepada Canton jang paling hebat 

pang dihoe 
  

  

  

Islam'c association akan didirikan 

-Atas oesaha dr. R, Satiman Wir 
josandjojo dan beberapa pangan 
djoer lainnja tidak lama lagi di Solo 
akan didirikan , Islamic Association“ 
ialah perhimpoenannja kaoem intellec 

    

angan 
Harga lossenummer 10 cent 

pesawat 

  

Prof. Dr. R.A. Hoesein 
Djajadinisgrat 

Hari Rebo 13 Juli ini Edeleer Djaja 
diningrat datang di Solo dan menginap 
di Poera Mangkoenagaran (mertoeanja) 
jang meloelos boeat istirahat, karena 
poetera2nja jang masih sekolah dalam 
vacantie, Moelai hari Kemis sampai 
Minggoe tinggal di pasanggraban 
Mangkoenagaran di Tawangmangoe. 

Sesoedah datang mengoendjoengi 
penganten-Mangkoenagaran mr. R. M. 
Ng, Soebroto Moerdokoesoemo dengan 
raden ajoe jang sekarang mendjabat 
assistent wedono di Ngadiredjo (Wo 
pogiri) tamoe agoeng'itoe akan balik 
kembali ke Bstawi, 2 

—— 9 — 

Pengoeroes Oemoem PNI 

.$ Directeur-Hoofdredacteur 

M. TABRANI 

Redactie telefoon No, 1440 WI. 

Administratie telf. No, 1810 WI. 

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri 

Laan Kadiman 4 telef. WI. 2620 

  Penting 
———Ringkas 

KERIBOETAN DI PALESTINA 
Agak tenteram 

  

Dari Jeruzalem diwartakan, 
bahwa dengan perlahan lahan ke 
ribuetan di Palestina itoe agak 
berkoerang. Hanja di Haifa dau 
ditempat sebelah Ostara agaknja 
masih riboet sadja. Di Haifa ada 
doea orang Jaboedi jang menda 
pat loeka, disebabkan eleh penje 

“rangan Selandjoetnja ala seorang 
Jahoedi jarg mendapat loeka la 
gi, karena tertimpa oleh bom. 
Poen seboeah station telah terba 
kar djoega, 

Kana 

— Olympiade didalam th 1940 

Tidak di Djepang, 

Dari Tokio diwartakan oleh 

Avuip-Aneta: Ministerie dari 
Opeobare Welvaart telah mengoe 

moemkan, bahwa permzinan 
Olympiade jang akan diadakan 
kelak didulam tatee2—-1940 itoe, 
tidak akan dilangsoongkan di 
Djepang. 

   

    

   

Kita menerima kabar, bahwa ber- 
hoeboeng dengan ditahannja Ketoea 
POPNI, Penoelis, Redacteur K R dan 

tusien jang meloelos akan mempela- 
djari peladjaran Islam. — Dari Hongkong diberitakan oleh Transocsan, 14 Juli : 

Perloe diterangkan disini, bahwa di Kota Canton pagi tadi dihoedjani bom lagi oleh pesiwat pesawat ter- 
bahkan ditambah poela 

Tanggal 14 Juli di Betawi 

epang. Demikianlah berita jang diterima. 
Tia Pi pe kj aka Ra 

   

    

   

  

   

   

            

   

   

  

   
   
   

      

   
   

  

   

          

   

   
   
   

| ngan jang soedab soedah. - 

ton Hongkong).  - : | 
- Maksoed itoe dilakoekan dengan 

andangan jang ngeri 

ng 2 
ikitnja ada 200 orang j 

'Pagi2 Hinkow diserang doea kali 

Juli : pesawat2 pelempar bom | 
ke “Djepang doea kali menje 

Hankow, t Sa i hani: : Tana aT - 5 t & ... - - - 

meli BA 'bom kepoenjaan pihak Tionghoa pagi malaja ngirimkau wakilnja. di Paris telah dilakoekan pera- 
pa lapangan terbang Tionghoa tadi terbang keatas goena menjerang it dikan Salah seorang pembitjara, jalah toean jaan oentoek memperingati 149 

NE tan 2 3 : Ditanjakan oleh tSoe-jH Abdoel Latif bin H. Tambi dari|| tahoen oesianja waktoe dilakoe 

|. Pesawat-pesawat Tionghoa 
5 menjamboet 

ingsing, terdengarlah soeara mera 
ng, alamat adanja bahaja, ja'ni keti 

a terlibat ada 9 boeah pesawat Dje 
ang jang besar besar terbang kearah 

Haukow. 

3 oedah itoe, maka pesawat pemboe 

karens tersinar oleh tjabja boe 
masih bersinar pada soebueh 

et j : 
oenja jang belakang nampak 
bintang berdjslan, dan sewak 
ktoe pesawat itoe memantjar 

hidjau, | 

SA 

  

Pesawat-pesawat Djepang terbang 
diloear kota. "3 

'Adapoen pesawat pesawat terbang 
-kepoenjaan Djepang itoe hanja ber 
pen poetar diloear Hankow. Kemoe 
dian nampak mereka berbalik haloe 
an menoedjoe barat ssakan akan hen 
“dak menjingkirkan diri, tetapi sekoe 

0... njoeng koenjoeng 1'/, djam kemoedian 
|. datang lagi, sambil menghoedjani bom 
V0 dengan dahsjatnja kepada lapangan 

|. lapangan terbang, 5 aa 

0... Derderang berberaknja perledakan 
— bom itoe menjebabkan seloeroeh kota 

| Hankow terasa seperti tergoentjang. 
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terbang Djepang besar besar datang 
lagi menoedjoe Hankow. 

Sepasoekan pemboeroe dari pibak 

angan, bahwa penjerangen ini bebatnja melebihi dari pada penjera- 

— Hendak memoetoeskan djalanan2 kereta api 

Terang dan pjata maksoed penjerangan itoe. ialah memoestosskan Can 

ton dari segala perhoeboengan kereta api, ja'oi psrhoeboengan dengan 

Hankow dan perhoeboengan dengan Kowloon (setasioen oedjoeng dari Can 

ereta api. dan menghantjoerkan djoega djembatan djembatan beton jang 

coekoeh koekoeh melintasi Soengai Moetiara, 

tiap bekas djembatan diseberang-mesjeberang soengai memberi 

n sangat dahsjat sesoedah dibom itoe. Berita berita jang datang 

acbir dari Canton mengatakan, 

Menoeroet berita Reuter dari Han-| 

Tidak lama, sebeloem fadjar me-| 

onghoa segera bertolak keatas, | 
taran diatas Hsnkow, indah uam| 

Sekali lagi, moelai djam 8.45 dil 
raoengkan lagi soeara alamat ja'ni ke 

“tika terlihat ada 9 bosah pesawat 

ionghoa bertolak lagi keatas goena 

zenjamboet moesoeh, tetapi pesawat 

wat Djepang sesoedah sedjam ber 

djalan menghantjoerkan2 baan baan 

“bahwa selama penghoedjanau 

    

Kapal Djepang diserang oleh 
Tionghoa 

| Sementara itoe beberapa pasoekan/ 
oedara, terdiri dari pelempar pelempar 

kepada tempat berpoesatnja 18 kapal 
perang Djepang disoengai Yanglz2. ti 
dak djaoeh dari Tung-liu. - 

Dalam penjerangan itoe ada seboe 
ah kapal perang Djepang jang besar 
dan 3 boeah jg ketjil kena terserang 
hingga karam menoedjoe dasarnja la- 

Pesawat Djepang melakoekan 
perl 3wanan 

Doea belas bosah pesawat pemboeroe 
Djepang melawan pelempar pelempar 
bom Tionghoa itoe, : 

— Maka, sesoedahnja salah seboeah pe 
sawat Djepang roentoeh kena tembak, 
mereka ini semoea dengan selamat 

balik kembali kepangkalannja. 

21 kapal Djepang moesna. 

Menoeroet pengoemosman dari Kwar 
tier Besar Tionghoa jang dimoeat di 
dalam Ma'loemat, dikatakan : , Djoem- 
lah kapal perang Djepang jang bisa 
dibikin karam ada 21 bocah, sedang 
ada 19 boeah lagi mendapat keroesakan 
besar, disebabkan oleh serangan2 pihak 
Tionghoa di Soengai Yangtze selama 
seminggoe jang baroe laloe. Diantara 
kapal kapal perang ini terdapat djoega 
kapal kapal kruisers, pemboeroe torpe 
do, kapal meriam, kapal silam, pemoes 
nah perioek api, demikian poela se 
boeah kapal jang mempoenjai lapangan 
terbang diatasnja“. 

Tentara Sovjet datang menjerboe ' 

Menoeroet Domei dari Hsinking, 12 
Itjabang terdiri dari pasoekan2 Suvjet 
pada tgl. 12 Juli menjeberangi tapal 

watas, dibetoelan 40 K.M. sebelah se 

latan Huoachui, dan masoek daerah 
Mandsjoekuo 3 k,m dalamnja, sedang 
persiapan dan benteng benteng defensi 

Sovjet dskat watas'itoe diperkoeat lagi. 

Poen disitoe Sangat giat gerak-gerik 
pasoekan. Han 

Solo telah lama ada berdiri ,Bangsa 
wan Fikiran“ jalah perhimpsenannja 
kaoem intellec:uslen jang tiap tiap 
boelan mengadakan pertemosan boeat 
merembosk matjam2 soal oemoem, di 
bawah pimpinan mr. KBMT. Soenarli 
Wongsonagoro. 

Taman Siswa Bendoeng 

Moelai cursus boelan Agoestoes jad. 
Taman Siswa tjibang Bandoeng akan 
memboeka filiaalnja di Tjitjadas. Jg 
beroesaha mendirikan filiaal itoe, ja- 
lah Toean? : Ono di Pradja sebagai 
Ketosa, Hardjasasmita sebagai penoe 

dan 600 orang jang men lis dan Bsndahara, Madlias sebagai 
pembantoo. Obabarnja sampai ee 

  

Moedah moedahan sadja maksd2d 
comite itoe tertjipai adanja, 

Tentang angkatan Regent Tasik- 

” tardjo, 
Pada tanggal 12 April 1938jl toean 

Soetardjo anggota D:wan Rajat telah 
mengirimkan pertanja'an kepada Pe- 
merentah seperti dibawah ini: . 

»Moelai boelaa Msi 1937-setelah 
meninggalnja regent penghabisan-ma 
ka kaboepaten Tasikmalaja tidak mem 
poenjai ssorang boepati. Pangkat Pa 
tih soedah terboeka 4 boelan lamanja, 

Bsrhoebseng dengan ini maka pena 
nja memohonkan diri memadjoekan 
pertanja'an kepada Pemerentah, apa 
kah Pemerentah tidak sependapatan 
dengan penanja, bahwa dengan adanja 
lowongan tsb teroetama boeat doenia 
Boemipoetera amat penting — masih 
terpisah dari kepentingan dienst—me 
roegikan bagi pandangan bestuurcorps 
Boemipoetera dan djika begitoe. apa 
kah Pemerentah dapat memberi keten 

toean bahwa dalam lowongan pangkat 
jg tinggi tsb hendaklah dengan segera 

diisi dan bahwa dihari kelak pangkat 
tinggi dalam kalangan Boemipoetera 
dalam oemoemnja sadapat dapatnja 

tempo jg pendek sekali dengan segera 

diisi. 

Djawaban Pemeren 
tah, terkirim tg 13 
Juli 1938. 

Oleh karena sementara itoe pang 

kat pingkat tsb telah diisi, maka Pe 
merentah berpendapatao telah mema 
noei apa jg telah ditanjakan dihoe 

beengkan dengan pertanja'an ketika 
pada hari pertanja'an th 1936 telah 

didjawab pertanja'an jg diadjoekan 

oleh anggota Dewan-Rajat tusan RT 

A Abas Soeria Nataatmidja tentang 

membiarkan lama pangkat boepati 

jg lowong (Handelingen Dewan Ra 

jat Zittingsjaar 1935 35 hlm 1572). 
dalam pertanjaun itoe Pemerentah me 

nerangkan bahwa lamanja pangkat 

seperti jg. dibitjarakan ini sedapat 

moengkin dibatasi djika keada'an me     
    

    
an diri. 

r poetar dekat Hankow laloe Tt 
4 Tae TA mad 

ngizinkan. (Aneta) 
: — O — 

“ 

beberapa anggota lainnja, maka hing 
ga ini waktoe t Soerodjo jang soedah 
diwerdekakan hampir setiap hari me 
nerima panggilan dari PID. 

Dan berhoeboeng dengan penjelidi 
kan itoe, maka tidak loepa para ang- 
gota PNI dalam pengamat-amatan jg 
wadjib. 

Bahkan banjak perhimpoenan, baik 
poen Sicial, maoepsen economie ber 
sama “diperingatkar ssepaja berhati- 
hati djika didalam perhimpoenannja 
ada terdapat anggota dari PNI. 

— 0 — 

Tablig akbar. 

Malam Minggoa jang baroe laloe, 
kembali gedoeng Himpsenan Saulara 

'Ipenoeb sesik dengan orang, karena 

laban sekolahan agama. 
Kandjeng Bsepati Bandoeng dan 

Hoofl Penghoeloe tidak maoe keting- 

galan, menjaksikan tablig itoe, Wakil 
perhimpoenan banjak sekali jang me- 

Singapoer. Dengan terang beliau me- 

nerangkan kedoedoekan agama Islam 
jang amat memoeaskan hadlirin. Sam- 
pai djaoeh malam tablig buroe boe- 
baran. 

wo— gg 

Tentang Lyceum Malang. 

Aneta dapat kabar bahwa penje 

lidikan di Openbare Lyceum di Ma 

lang telah berachir. Penjelidikan ini 

dilakoekan disebabkan oleh karena 

adanja pengadosan tentang hatsilnja 

pengadjaran dari sekolahan teb,, dan 
penjelidikan jai atas perentah dari Di 
recteur-Onderwij: dan Esrsdienst. 

Dari penjelidikan ini ternjata bah 

wa djoemlah jang tidak naik ke kelas, 

djoega jg tidak loeloes dalam oedjian 

(penjelidikan teroetama  mementing 

kan tentang batsilnja oedjian pengha 

bisan) di HB$ dan di afi AMS dari 
Lyceum Malang, jalah lebih sedikit 

dari 30 pCt dari djoemlahnja moerid, 

Dibandingkan dengan batsilnja dari 
sekolahan, diantaranja beberapa jang 

hatsilnja menjenangkan, maka per 

cantage ini bisa dikatakan tidak ab- 

normaal, 
Tentang afdeeling Gymnasium, di 

sini percantage dari jg tidak naik 
amat besar. 

Dari kelas 4 kekelas 5 dari moerid 
11 orang jaog naik hanja 3 orang. 

Hatsil jg demikian ini disebabkan 

oleh karena beberapa keadaan jg soe 

dah pasti bisa ditoendjoekkan dibagian 

lain. : 

Penjelidikan tsb terboekti bahwa ke 

pada rector maoepoen kepada corps 

docenten tak didjatoehkan kesalahan, 

tapi sebaliknja. Directeur Onderwij3 en 

E:redienst berkejakinan, mereka ini 

dengan radjin dan penoeh perhatian 

melakoekan kewadjibannja. 

Achirnja bisa ditambah bahwa per 

mintaan moerid th ini di afd Gymna 

sium lebih banjak dari pada tahoen jg 

soedah laloe. (ANETA)   

sional Perantijis, 
Diwsrtakan, bahwa tadi ma 

lam, ja'oi tanggal 14 Jali, djadi 
hari perajaan nasional Perantjis, 
telah dilakoekan perajaan, dima 
na orang melangs engkan resep 
si dengan tjara jang seindah2nja 
bertempat di roemah Consul-Gs 
neraal. : 
Walaupoen kemaren hoedjau 

pja agak keras djoega, tetapi ba 
njak poela orang orang jang ber 
pangkat tinggi dan poela orang 
orang dari pihak perdagangan 
telah mengoendjoengi persjaan 
ini, oentoek menoendjoekkan ke 
gembiraannja itoe. 

1 

Hari perajain penggerebekan 
ditempat penghoekoeman 

sBastilte” 

Dari Parijs diwartakan, bahwa 

kemarin, ja'ni pada tgl, 14 Juli, 

kan penggerebekan ditempst peng 

hoekoeman , Bastille”. Hari pera 
jaan nasional jai dilakoekan atau 

dimoelai dengan mengadakan de- 

fil8 terlebih dahoeloe oleh garni- 

zoen di Parij3 oentosk president 
republiek. 

Pidato jang telah dilakoekan 

oleh minister president Daladier 
itoe dianggap orang sebagai se 
boeah lengan jang diatjoengkan 
ke Djerman itoe. 

Lebih landjoet minister terse 

boet menerangkan djoega, tentang 

kepertjajaan kemaoean perdawai 
an Djerman dan antara lain lain 

ia menjatakan, bahwa hal £ 

ini masih beloem tjoekoep djoega 
djika dilakoekan dengan ta'oesah 
berperang dengan tetangganja, 

tetapi orang haroes tahoe menge 

tahoei,       
Memperbaiki kamposeng 

Gemeentebestuur di Betawi, kini 
telah menerima berita, bahwa dari 
Negeri telah diberikan voorschot jang 
banjaknja f 50.000,— goena keperloe 
an memperbaiki kampoeng. 

Djoemlah ini akan dipekerdjakan 
didalam gemeentelijke begrooting jang 
oleh karena itoe haroes dilakoekan 
perobahan djoega. 

memanen 

Kapal , Kota Agueng” 

Kemarin, ja'ai pada tg 14 Juli '38 

jbl, kapal ,Kota Agoeng" telah ber 
tolak dari Sabang deogan membawa 
118 karoeng soeratsoerat post, dima 
na ada 310 karoeng oentoek Batavia- 

Centrum dan 260 karoeng pakketpost 

dimana ada 174 karoeng oentoek 'Tg.- 
Priok.   —0O— 

  

  

Yoorschot £850000——— 

      

5 Tart Be anu Sa (tidak koerang dari 20 anak anak jg giadakannia tablio ak : ioe- : 
UP Ta Ea , $ - : J g akbar, jang dioe 2 

— Dulam seminggoe, 21 kapal Djepang moesna soedah minta ditjatat sebagai moerid | sahakan an mela Maia, de.I| ranGGAL 14 JULI DI PARIJS — 

: : -. nja. ngav perkoempoelav lainnja dan seko- : o 

  2 KEK inn 

y Ba et Pa KE HEAN 

 



  

Bagian i 

  

'»Pemandangan oemoem” 

  

ia 

Setelah tosan Soekardjo Wirjopranoto 
kemarin selesai berpidato, maka jg 

—..menjamboeng jalah 

t. Moelia. 

Spreker (berhak Belanda) ini se 
betoeloja iertarik sekali akav mem 
bitjarakan soal s2al politik, 
ekonomi dau lain laianja, tetapi 
karena tempoh amat pendek, maka 
tjoema mengambil soal anggaran belan 
dja sadja, jg dibitjarakanoja dengan 
menghoeboengkan bagian bagian ang 
garan belandja jg lain2dnja, . 

Dikatakannja, bahwa pemerentah da 
lam menghadapi konjunctur ini amat 
optimistis. Ketika spr membitjarakan 
situasi ekonomi, dikatakan olehoja, 
bahwa ekonomi disini adalah tidak te 
tap: bal ini jg sebetoelnja memang 
terdapat dalam tiap: negeri djadjahan 

“jg selaloe memberi bahan? keloear ne 
geri dan jg selaloe miskin sadja dan 
mempoenjai hoetang. Sesoedah itoe Ia 
loe  dibitjarakan tentang depresiasi 
ceang roepiah dan mengambil poela 
soal soal harga pasar. 1 

Pada waktoenja membitjarakan pe 
ngeloearan oeang (uitgaven), dikatakan 
bahwa penambahan uitgaven itoe me 
loeloe dapat dikerdjakan dengan adanja 
peroebahan peratoeran gadji, pembe- 
noeman pegawai pegawaljbaroe, goena 
meloeaskan organisasi pemerentah. Mi- 
Salnja, vjata berar pada anggaran be 
laudja BB, polisi, peperangav, marine 
dik: 

Dari ini seroea terboekti, bahwa 
pemerentah lebih mengoetamakan pe 
ngeloearan goena keumanan oemoem 
dari pada goena kemakmoeran dau 
kemadjoean rakjat. 

Dengan adanja penambahan penge 
loearan oeang ini, maka terdapatlab 
kesetimbangan jg pintjang antara pe 

' mascekan dan pengeloesran , 
Spr mengoesoelkan soepaja sebagian 

dari pengeloearan oentoek pembe- 
laan negeri ini dipikoelkan kepada 
Nederland. 2 

Lain dari pada itoe goena memoe: 
dahkan haroes poela dipoengoet padjak 
apesial. Misalnja di Inggeris telah diada 
ikan National Defence Con- 
tribution, jaitoe goena keperloean 
pembelaan negeri, - 

Berhoeboeng dengan tjentoh diatas 
ini bisa djoega di Indonesia didjalankan 
demikian poela. Tentoe mcengki», mi 
salnja dengan tjara cpcenien pada 
Inkomsten atau t 

“8chapsbelastinp, Sebeb halini 
boekan baroe! Oleh karena itoe: 
spr ingin benar tahoe, bagaimana si 
kep pemerintah terbadsp soal ini, 

Sampai disini pidatonja habis, Dan 
karena dari berbagai bagai pembitjara 
banjak jg memakai tempoh lebih dari 

o pada jg ditetapkan dan masih ada 
spr spr baroe 6 orang lagi moelai ke 
marin, maka voorzitter mengatakan. 
bahwa tidak bisa dioendoerkan begi 
toe sadja sampai hari Sabtoe. Oentoek 
bal ini maka pada bari Kemis malam 
diadakan sidang malam, Sekarang di 
adakan istirahat moelai djam 11.28 sam 
pai djam 11,54 pagi. 

Bekarang djatoeh gilirannja pada 

t. Datoek Toemenggoeng. 

Spr ini membitjarakan tentang per 
gerakan Indonesia jang pada oewoem 
uja soedah maoe bekerdja bersama2 
dengan pemerentah fcooperatie), tjoe 
ma satoelah jang masih tetap pada 
Gjalannja jg moela moeia jsitoe PNI, 
sekalipoen didjatoehkan VV atas poen 
daknja. 

Sesoedah -itoe laloe dibitjarakan oleh 
nja partai politik jang terbaroe, jaitoe 
Gerindo, disiasati satoe persatoe jang 
mengenai lapangan politik, ekonomi 
dan sosial, Landjoetnja dibitjarakan 
so'al Perhimpoenan Indonesia di Ne- 
derland dengan membatjakan anggarar 
dasarnja, jang dueloedau jg sekarang. 

Sekarang spr. sampai pada faisa! 
petisi Soetardjo jang dibitjarakannja 
dengan sepintas laloe, dengan ditegor 
sebentar oleh toean Soetardjo, 

Waktoe pidato ,membela“ t. Soe- 
tardjo ini dipandang oleb t, Soeroso 
amat pandjang, maka ditegoerlah spr 
ini. Dan memalingkan pidatonja kepa 
da t. Soekardjo Wirjopranoto, jang se 
kali2 selaloe menegoer poela, 

. Boeat penghabisan dibitjarakari oleh 
nja soal vergaderrecht. 

Sesoedah pidato jg dioetjapkan se- 
bagian dalam bahasa Belanda dan ba 
hasa Indonesia, maka sebagai spreker 
sesoedahnja, jaitoe 

t, Otto Iskandar Dinata 

Spreker ini memakai bahasa Indo 
nesia den mengoelangi hal ribostnja 
beberapa angg.ua VR tentang pema 
kaian bahasa ini oleh fraksi nasional. 
Seteroesnja t Kerstens diladeni dengan 
tepat, berhoeboeng pada pidatonja ia' 
menjeboet nama pr. Mengingat oe 

Vennoot- 

soedah lajak, kalau bahasa Indonesia 
itoe dipakai, tidak sebagai akan me 
njoekarkan pemerentah atsu sebagai 
demonstrasi. Landjoetnja diambil tjon 
toh olehnja keadaan Parlement di 
Belgi dengan mengambil poela bebe 
rapa dalil dari troonrede, 

Petisi Soetardjo poen mendapat gi 
liran poela dengan menjangkal penda 
patan-pendapatan jang mengatakan, 
bahwa petisi adalah boeah dari ke 
Ijerdasan jang koerang matang. 

Membela pergerakan 
nasional dan pemimpin 
pemimpinnja. 

Disangkal olehnja berita jg menga- 
takan, bahwa dalam pergerakan indo 
nesia ada oedara jang tidak dibarap. 
Memang betoel oetjapan GG dalam 
pemboekaan VR ji itoe, jaitoe, bahwa 
pergerakan nasional soedab ingin men 

  
Toecan Oito Iskandar Dinata 

dekati pemerintah. Berhoeboeng de- 
ngan ini maka spr amat tertjengang, 
bahwa baroe2 ini ada penggeledahan 
dan penangkapan atas diri PN I. La 
gi poela diperingatkan olehnja pada 
penangkapan penangkapan atas orang 
orang jg ditoedoeh fjampoer “Partij 
Republiek Indonesia“, jg kemoedian 
tidak ada boektinja sedikitpoen djoe 
ga. Dikoepas olebnja perlakoean per 
lakoean jg baroe baros jni “atas pe 
mimpin pemimpin jg ditahan dalam 
seksi seksi polisi dalam penangkapan 
penangkapan jg baroe ini (misalnja 
babwa pemimpin pemimpin politik 
itos tjoema diperkenankan mamakai 
tjelana pendek sadja dan badjoe ka 
ces dll Red), 

pemimpin jg diasing 
kansoepaja dipoelang 
kankembali, 

Berhoeboeng dengan pemimpin2 jg 
masih diboeang ditempat pengasingan, 
maka spr. minta soepija mereka di 
poelangkan kembali mengingat pada 
hari perajaan 40—tahoen pemerenta 

mina, (Memang bari loechoer demikian 
ini patoet dipergoenakan oentoek mem 
beri ampsenan kepada mereka jang 
menderita itoe! Soepaja toeroet djoe 
ga merasakan keloehoeran itos ! Red), 

Selandjoetrja dibitjarakan oleh spr 
soal bangsa Arab dan Tionghoa jg ade 
di Indonesia, berhoeboeng dengan s0 
al ooderdaanschap. 

Tentang pembelaan negeri spr mem 
poenjai pendapat lain dengan peme- 
rintah. Soal bangsa Belanda Indo #pr 
mengatakan, bahwa bangsa inilah jg 
selaloe mendapat hak lebih. kalau ada 
lowongan dimana mana, Hal ini dipro 
test olehnja, Minta soepaja kepintja- 
ngan ini dihapoes sadja. Begitoelah pe 
nostoep pembitjaraannja jang laloe di 
samboeng oleh 5 

t. Mogot 
Spreker ini, jg moela woela sadja 

mengadakan pidatonja didalam ,Pe- 
mandangan oemoem“ mengatakan, 
bahwa dirivja terlepas dari segala 
ikatan ikatan partai manapoen djoega. 
Lebih landjoet dikatikan dalam pida 
tonja (dalim bahasa Belanda) soal 
politik pemerentab, dengan mengadjoe 
kan saran, soepaja sikap Nederland ter 
badap Indonesia haroeslah begitoe, 
hingga Nederland membimbing Indo 
nesia kearah ketjerdasan. Sebab dalam 
hal ini pendjadjsh dan jg didjadjah 
baroes sebagai goeroe dan moerid. 

Selandjoetrja dibitjarakan tentang 
bal amtenar amtenar. Spr. mengadjoe 
kan saran, soepaja diadakan tindakan 
tindakan hoekoerman terhadap gerakan 
gerakan jg extreem kaluu dipandang   perloe, Dan disampingnja diadakau 
djoega pemenoehan kepentingan ke 
pentingan pendoedoek ludonesia, Se 

moer VR soedah 20 tahoen ini maka soedah ini spr, laloe mengadakan pe 

han Sri Bagiada maharadja Wilbel-|V 

    

mandangan tentang keadaan keoea- 
bDgan dan ekonemi. 

-Pembitjara jang penghabisan jalah: 
Toean Mapoedji 

sebagai wakil dari Selebes Selatan 
dalam VR. Digambarkannja keadaan 
jang baik didaerah itoe jang terdapat 
pekerdjaan bersama sama antara orang 
orang disitoe, Spreker mengoetjap te- 
rima kssih atas adanja pemberian pe 
noendjoek kepada pendoedoek disitoe 
tentang soal tanam-tanaman : begitoe 
djoega soal pengairanladang-ladangnja, 
hingga tanaman mereka mendjadi ma 
djoe poela. 

Tetapi sebaliknja diminta olehnja 
soepaja diadakan djoega peratoeran2 
jang mengenai djagoeng dan tanaman 
lainnja jang didjoeal oleh pendoedoek 
sebeloera tanaman itoe toea betoel, 
hingga  harganja mendjadi toersen 
sekali. Pos tentang penglepasan pen 
doedoek dari hoetang soepaja diperha 
tikan djoega dengan mendirikan volks 
credietbank disitoe, 
Sebagai penghabisan pidatonja, maka 

spr. membitjarakan so'al amtenar2 di 
daerahnja berhoeboeng dengal BBL 
1938. 

Dan sidang V R psen selesailah pada 
djam 1.43 hingga dilandjostkan pada 
djam 6,— sore hari Kemis, 

SIDANG VOLKSRAAD MALAM 
KEMIS 

Toean Sandkuyl 
Sidang Volksraad malam Kemis jg 

diboeka djam 6 sore dimoelai dengan 
pidato t. Sandkyl jg membitjarakan 
tentang perhoeboengan politik antara 
Indonesia dan Nederland, Ja menga 
djoekan soepaja diadakan koendjoeng- 
an jg berganti ganti dari sana dan da 
ri sini, soepaja dengan saling menger 
ti ini akan hilanglah kesoelitan ke 
soelitan dan pertentangan2 jang moeng 
kin timboel, 

CC Van Helsdingen 

Spreker ini meojampaikan salamrja 
bernoeboeng benoeman menteri djadja 
han atas diri Westerouen van Mee- 
teren. Tetapi Departement keoeangan 
Ini kini mendapat keroegian berhoe 
boeng dengan pendjagaan salaris ialam 
waktoe jl, adalah dalam tangan jang 
tjakap sekali. Ia mengadjoekan alasan2 
berhoeboeng dengan pembelaan toean 
Moelia tentang pembelaan negeri, se 
“P waktoe ini oeang memang moe- 
rah, 

Selandjoetnja ia menimbang soepaja 
dikeloearkan schatkist papier. 

t. van Baalen. 
Spr, ini menoendjoekkan pada bebe 

rapa pertanjaan -chriftelijk jang di 
adjoekan , pada hal tjoema mengenai 
bal hal jg ketjil2 belaka. Maka oleh 
karena itoe ia mentjela perbosatan2 
beberapa anggauta VR itoe. Sebab 
(katanja) mereka bisa doedoek dalam 
VR itoe adalah sebetoeloja tjoema 
karena pertolongan sadja dari bender: 
Belanda. 

Lebih landjoet ia mengceijap soe 
koer sekali berhosboeng dengan keda 
tangan wakil2 katrolik ke Indonesia. 

Tetapi pidatonja jg amat banjak me 
makai kata jg koerang pantas, sebagai 
»nn00zel/" dil. terbadap Isin lain 
angga, disesalkan oleh voorzitter 

  

  

  

Pertoendjoekan amal 

Dari ,Ichtiar Pelita Hati" 

Ini malam dan besok malam , Per- 
satoean perk, Tooneel , Tjermin Ichtiar 
Pelita Hati“ akan mengadakan pertoen 
djoekan jg loear biasa, dibangsalnja 
sendiri jg letaknja di Gang Kp. Bali 
Oost Tanah Tinggi (belakang Boengoer) 

Kita katakan loear biasa. karena 
exfra-extranja, jalah dengao fietskunst 
dari t, Kasim dan t Abdoel Madjid, 
kunst Soenda dari perk , Warna Sari" 
jg dipimpin oleh t Padmadiwangsa, 
njanjian kerontjong oleh t. Mas'oed jg 
soedah sering beroleh prijs dl lagi 

Keloear biasaannja lagi, karena di 
samping itoe didirikan Comite Awal 
oemoem, jang mengatoer pendjoealan 
Voorverkoop, dan menghoeboengkan 
pertoendjoskan itoe kepada emal, ka 
rena basil bersih dari doea malam itoe 
akan didermakan boeat polikliniek 
PKVI dan boeat kepandoean Natipij 
jang ikoet membantoe. 

Soedah barang tentoe, pertoendjoe 
ken IPH jang dibantoe oleh sebocah 
badan komite ini kita jakin mendapat 
samboetar baik dari poeblik, Dan IPH 
bersama badan itoe, bagi doea malani 
itoe diberi nama Comite Amal Oemoem 
djadi boekan spesial diadakan oleh se 
Soeatoe badan komite, tetapi oleh IPH   dibantoe oleh comite, 

  

Karena IPH itoe tjoekoep terkenal, 
bagoes tjara mainnja acteurs dan ec- 
tricssnja, penoeh dengan karakterspel, 
maka soedah barang tentoe rasanja 
koerang perloe membikin pertoendjoe- 
kan jg tersendiri. Poen barisan actrice 
akan ditambah dengan Miss Nor- 
ma, jg sangat pandai main, Ia dapat 
membikin orang tertawa, dapat mem 
bikin menangis dan dapat membikin 
gembira, Hanja entree bagi malam itos 
boeat loge, klas I, klas 2 dan klas 8 
masing masing 60 c&n, 45 sln, 25 6n 
dan 12 sen. 

Separoh harga sengadja tidak diada 
kan, sambil mendidik kepada anak 
anak, bahwa bak beramal antara anak 
dan orang toea sama, 

Tjeritanja sengadja diambil jang 
Sangat mengggemparkan, berisi penoeb 
kedjadian2 jang mengherankan, ben 
tjana bentjana alam, dan penoeh pen 
didikan. 

Maka itoe, geschikt bagi toea-moeda 
laki.perempoean, besar-ketjil dan se 
gala bangsa, 

Djika kita ingin memadjoekan ke 
sehatan ra'jat, maka antara sjarat jang 
penting ialah memadjoekan roemah 
roemah sakit, antaranja polikliniek 
PKVI, 

Dari itoe, mari. . . gotong rojong 
memadjoekan polikliniek. 

Bintoelsh dan djoendjoengish per 
toendjoekan iPH ini. 

Sambil nonton si Pait mendjoeal ko 
tjakan, jang bisa membikin hati geli 
dan tertawa terbahak-bahak. 

Sebab djoedi 

Di Poelo Gidoeng kp. Rawagelang 
tadi malam telah terdjadi perkara ba 
jok. Jang dibatjok nama Gajan hing 
ga beberapa loeka dimoeka dan kepa 
lanja dan beloem dapat didengar ke 
terangannja bingga dibawa ke CBZ. 
Si penjerang nama Gantolan, dan te- 
lah tertangkap. 

Mereka memang toekang djoedi, ke 
maren siang sebab djoedi mereka te 
lah terbit pertjektjokan, tapi dapat di 
pisah oleh kawannja, Gantolan jang 
merasz beloem poeas, tadi malam djam 
ll koendjoengi roemah moesoehnja, 
dari loear roemah'ia panggil2, Wak 
toe simoesoeh keloear jg tidak mengi 
ra akan dibatjok, baroe sadja memboe 
ka pintoe, golok telah mengenai ber 
oelang2 di kepala dan moekanja. Kea 
daannja korban itoe agak berat boeat 
ditoeloeng. (Rep). 

San Pi Ta 
Taman Siswa Djatinegara 

Besoek malam moelai poekoel 7.30 
Taman Siswa Djatinegara akan mem 
bikin perajaan penocetospan tahoen pe 
ladjaran dengan mengadakan berba- 
gai2 pertoendjoekan, seperti njanjan, 
permainan anak anak , kunst Soenda, 
Panembromo, tari? Djawa sport, tonil, 
tableau dil, 

Zanger Mas'oed 

Kerontjong zanger Mas'oed: adalah sa- 
lah seorang zanger jang terkenal di 
Betawi. Ia dari mv ,Menara“ dan 
atjapkali menang prij3, karena merdoe. 

Kalau kita hendak mendengar, nanti 
malam dan loesa malam ia akan me- 
njoembang njanjian dibangsal , Ichtiar 
Pelita Hati“, Gang Kali Baros Oost, 
Tanah Tinggi. Ia menjoembang karena 
hasil pertoendjoekkan IP-i itoe boeat 
menjokong polikliniek PKVI, 

Film Propagande 

Dari DVG. 

Ini malam dan malam besoek di 
Gang Kali Baroe Oost (T, Tinggi) 
akan diadakan pertoendjoekan film 
dari DVG, jang sangat penting diper 
saksikan oleh semoea orang. Karena 
didalamnja terkandoeng didikan, il 
moe, teladan jang memfaedahi sangat 
bagi semoea orang, teroetama sekali 
kaoem iboe, jang mendjaga anak2nja 
tiap tiap hari. Film itoe djam 7 sam 
pai djara 9, dan letak pekarang par 
toendjoekan tidak djaoeh dari bangsal 
tonil, jang pada malam itoe mengada 
kan pertoendjoekan amal jang sangat 
loear biasa. Dari itoe. habis nonton 
bioscoop, bisa teroes ke tonil. 

SARA MTA TA 2 
“Film Propaganda 

beasa F 
KE a33 

Aneta mendengar kabar, bahwa kan 
toorhoofd pensioenan dari SS, ja'ni 
toean C.J.C, H. Den Hartog berniat 
akan membikin film propaganda baree 
boeat djalanan djalanan kereta api dan 
tram. 

Filra itoe akan berwarna, sesoesi 
dengan warna warna seadjarnja, dan 
boleh djadi akan selesai achir tahoen 
ja.d, 

Antara lain lain digambarkan disi 
toe diadakan kapal ,Bremen", jang 
pada waktoe mengoendjoengi Tanah 
Djawa membawa touristen,   AA ab ae & 

Pkn 
Lao 

Ditjari dengan lekas 
Seorang goeroe keloearan kweek- 

school oentoek Islamijahschool Sing- 
kawang. 

Lamaran dengan gadjih jang diingin- 
kan pada Bestuur P.P.i. Singkawang. 

ee 
MAIN ANGGAR DENGAN ANGKA 
Berhoeboeng dengan veraian kita 

jang berkepala ,, Pensioen“ (hari Sela- 
sa tg 5 Juli 1938 bagian hoofdartikel) 
dari soember jang patoet dihargai 
dan dihormati tentang pengetahoean 
nja tentang soal ,pensioen“ kita men- 
dapat tegoran seperti berikoet : 
Angkaangka jang dimoeat dalam 

soerat. kabar toean itoe tidak betoel, 
bertentangan dengan keadaan jang se 
betoelnja. Angkaangka jang paling 
belakang jaitoe tahoen 1937 menerang 
kan, bahwa,pembajaran oeang pensi- 
oen terbagi begini: 2 

Di Nederiand: 
Boeat bekas pegawai 

c!viel f 15.436.000.— 
Boeat bekas pegawai 

militer » 12.071 000.— 

Total f 27.507.000,— 
DiIndonesia: 
Boeat bekas pegawai 

civiel f 19528 000.— 
Boeat bekas pegawai 

militer » 14.438 000. — 

Total f 33 966.000.— 
Djadi , , .—kata pihak jang menegor 

tadi—djoemlah pensioen jang dibajar 
di Indonesia lebih besar dari pada 
djoemlah pensioen jang dibajar di 
Nederiand, dus... oeraian toean tidak 
betoel. Dari mana tosan mendapat 
angka angka seperti telah dimoeatkan 
dalam , Pemandangan” itoe ? 

ak 

Sekian tegoran ! 
Pertama kita oetjapkan terima kasih: 

soeatoe boekti bahwa oeraian kita te- 
lah mendapat perhatian ! 
Angka angka jang dimadjoekan ialah 

dari tahoen 1937, sedang angka angka 
kita ialah dari tahoen... 1939 jaitoe 
diambil dari rentjaua bagrooting,1939 
Afdeeling 1II, Departement yan Finan 
cien hoofdstuk I (uitgaven in Neder- 
land) dan hoofdstuk II (uitgayen in 
Indie). 

Dibagian pengelosaran di Nederland 
dan di Indonesia itoe kita dapati 
antara lain lain angka angka jang ber 
talian dengan pensioen. Kita koetip : 

Di Nederland: 

Burgerlijke 

pensicenlasten c.a. f 33.974,000,— 
Miltaire 

pensivenlasten enz. f 26,566 407,— 

Totaal f 60,540,407,— 

Di Indonesia: 
Burgerlijke 

peusioenlasten c.a. f 3,913,500, — 
Militaire 

pensioenlasten enz, f 690,590,— 

aa  memag LN LN SR awan 

Totaal f 4,604,000,— 

Djadi,... beban pensioen jang di 
bajar oleh begrooting Indonesia di 
Nederland berlipat-lipat ganda beratnja 
dari pada beban jang dibajar di Indo 
nesia, tjotjok dengan oeraian kita pada 
tg. 5 Juli 1938 itoe dan.... kita me- 
mang mengambil angka angka itoe 
dari rentjana begrooting 1939 terse- 
boet, djadi boekan isepan djempol. 

Dengan ini kita rasa soedah tjoe 
koep oentoek memboektikan, bahwa 
kita boekan main serampangan dalam 
bermain anggar dengan angka angka 
itoe | 

Kepada sidang ramai kita serahkan 
oentoek menarik kesimpoelan sendiri 
tentang kesemoearja ini ! 

M.T, 
“ F 
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Djoemlah pengeloearan barang 

Dari Tanah Djawa 
dan Madoera 

Menoeroet tjatatan jg ada pada kan 
tor Statistik, selama boelan Juni 1938 
barang jg dikeloearkan dari tanah Dja 
wa dan Madoera ada 228.200 ton se 
harga f 19.700.000. 

Hk ngo 

Arts Abdul Gafar 

Diperkenankan mendjalankan ge 
nees, heel en verloskundige praktijk 
di Indonesia sebagai Indicche Arts, 
toean Abdul Safar, 
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 Politie membongkar kbebobran 
majit Ta 

“ Berselang beberapa hari ini polisi 
di Solo telah membongkarsalah satoe 
koeboeran di Poerwolojo bersama2 de 

dikoeboer lagi. Adapoen doedoeknja 
“perkara jang menjebabkan tindakan 
“ Ioear biasa itoe, dengan pendek, se- 
—.perti berikoet : 
|. Seorang pemoeda ludonesia, berna 
ma Soerip, kira2 oemoer 18 tahoen, 

 anaknja M. Sontodikrome dikampoeng 
| Krapyak (dalam kota Solo), pada 20 
Juni '38 pergi kedesa Dajoe Ojoema- 

“polo (dikaki goenoeng Lawoe) bersama 
| sama dengan seorang peremposan moe 

da bernama Soepini, djoega roe 
. mah dikampoeng Krapyak. 
1. Ketika 23 Juni M Sontodikromo 
“terima soerat dari Soepini, bahwa ia 

. berdoca berpergian, dan bari 25 Juni 
“akan pvuelang. Pada hari jang diten 
toekan itoe betoel sama poelang 2 pe 

|. nja itoe Soerip soedah menderita sa 
kit, jang esoek-harinja dimasoekkan 
“dalam rcemah sikit. Pada tg 29 Juni 
Soerip meninggal-doenia didalam roe 
mah-sakit dan 30 Juni wmajat-Soerip 

| dikoeboer di Poerwolojo (Djebres). 
“0 Hari 9 Juli hoofdbureau van poli 

si di Solo menerima pelspoeran bah 
wa matinja Soerip itoo karena menda 
pat poekoelan dan aniaja dari orang 

“Jain, djadi mendapat beberapa loeka 
sebab dipoekoel orang ketika ada di 
desa Dajoe Djoemapolo. Mendapat pe 
lapoeran itoe, polisi bersama sama dok 
ter jg berkewadjiban laloe melakoe 

“kan pembongkaran dan menggali koe 
boeran itoe. Setelah majat diangkat 
keloear, Jlaloe diperiksa seperloenja 

: dan laloe ditanam lagi. Hal ini seka 
St rang masih mendjadi ceroesan polisi. 

4 Ra Kasihan nasib si toea! 

Tindakanpolitiejang 
| koerang pantas? 

Malang nan ta' dapat ditolak oen 
toeng nan ta' dapat diraih, demikian 
dalam hai ini dialamkan oleh seorang 
perempoean Indonesier jang  soedah 
beroesia tinggi, dan soedah kosrang 
pendengarannja, 

Waktoe orang peremposan djempo 
F itoe sedang melintasi djalanan dimoe 
“36. ka Firma Liem Tjoei Keng di Molen 

vliet Ovst, seboeah penoenggang mo 
torfiets telsh toebroek kepadanja hing 
ga terpental oentoeng loekanja enteng, 
Penoebroekan ini boleh djadi disebab 
kan goegoepnja sipengandar motorfiets 
itoe, sedang sikorban soedah koerang 

. pendengarannja, Sebagaimana padati 
aptiap terdjadi ketjelaksan, pada ke 
banjakan bangsa kita dengan sekedjap 

- orang banjak lantas berkeroemoen di 
tempat ketjelakaan itoe, tetapi soeng 
goeh tidak bisa dimengerti harja se 
bagai penonton sadja ... 

- Kemoedian seorang politie dengan 
2 streep III tjampoer tangan jg telah 
D4. membikin proces verbaal, tetapi jang 

mendjadikan keheranan kita roepa 
| Toepanja si politie tsb merasa koerang 

|. poeas takoet tidak dimengerti atau 
membandal kalau kalau orang orang 
jang berkeroemoen itoe disoeroeh me 

/ « njingkir dengan tangan atau perkata 
|. an szadja, sebab selain perkataan jang 

U0. keras djoega ditoebroek toebroekkan 
sepedanja oentoek mengoesir orang 
orang jg berkoempoel tadi, sehingga 
seorang perempoean Tionghoa waktoe 
menoentoen anaknja si anak kapat ke 

.. toebroek jang lantas menangis. Hal 
0. ini mendjadi tjektjok moeloet antara 
|. politie agent dengan peremposan Tiong 

hoa itov hingga orang jang haroes di 
tolong terlambat, Kabarnja si perem 

. poean Tionghoa tadi ta' merasa senang, 
: : GE 

Moetasi Resident2 

Diwartakan, bahwa akan diJakoekan 
berbagai.bagai promotie atas pangkat- 
pangkat bestuur tinggi. Telah ditetap 
kav, bahwa resident Hooijkeas (Bang 
kahoeloe) kelak pada pertengahan per 
tama dalam tb 1939 jad hendak pergi, 
- Orang telab mewariakan poela, bah 

j wa resident Bouwes Bsvirck (Soema 
# tera-Timoer) telah meletakkan djaba 

tanoja. Toean resident ini akan di 
ganti oleh tosan aseistent-resident 
Brugman jang telah ditempatkan di 

- Medan. 
Kelak pada boelan Aug. jang akan 

datang toean resident Uberman akan 
pergi djoeg, 

    

  

MA Mini Ia! Ii 

Ditjari dengan lekas: 
Nona2 atau njonja2 Indonesier jang 

Ha bisa naik speda oentoek bekerdja ver. 
1. koopsters. kelilingan. , 

Ditjari beberapa Indonesier jang soe- 

    

  

| |dah biasa kerdja bikin stempel karet. 
"Lamaran dateng sendiri di Djembatan 

Oost No. 66. 

   

  

“ngan dokter. Setelah majat diangkat!I 
| keloear dan diperiksa seperloenja, laloe 

moeda. bersama-sama, Tetapi poelang | 

Pa 

  

  

BERITA HOOFDREDAKSI 
Rubrik baroe 

Kita soedah beroesaha | 
Oentoek lebih menjempoerna. 

kan isi ,Pemandangan”. Hasil 
dari oeseba tsb. tentoe soedah di 
rasai oleh sidang pembatja. Kita 
sendiri beloem poeas, djaoeh 
dari poeas, Oleh karena 
itoe, kita teroes-meneroes mem- 
perbaiki isi, Pemandangan", baik 
jang bertalian dengan berita-be 
rita masepoen jang berkenaan 
deogan karangan jang berfaedah. 
Dalam menoenggoe datangnja let- 
ters baroe (sedang dipesan ke 
Amsterdam), persediaan soedah 
dimoelai, : 

Djika lettera itoe soedah da- 
tang, ,Pemandangan" teroes da: 
pat moentjoel dengan pakaian 
baroe dan , . ., technik baroe 
tentang tjara mengisinja, Goena 
menggampangkan dan mentjepat 
kan perobahan baroe itoe, maka 
disini kita oemoemkan kepada 
sidang ramai, djadi djoega kepa- 
da pembantoe pembantoe, soepa 
ja semoea oeraian, baik berita 
maocepoen karangan haroes sing 
kat, asal tjoekoep terang, kort en 
bondig kata Belanda. 

Kalau orang toch memaksa 
mengirimkan oeraian jang pan 
djang lebar, djangan menjesal 
kalau tidak dimoeat atau dising 
katkan oleh redaksi dan kores 
pondensi tentang perobaban dan 
tidak dimoeatnja itoe tidok dia” 
dakan, terketjoeali djika redaksi 
anggap perloe, Dari djoeroeka 
bar, kita harapkan boekan arti 
kel akan tetapi berita aliss ka 
bar. Bagian artikel pasrahkan 
sadja pada redaksi dan pemban 
toe pembantoe jang sengadja di 
angkat goena memelihara itoe. 

Soepa3ja jg berkepentingan da 
pat mentjotjokkan diri dengan 
maksoed kita itoe maka kita be 
rikan tempo Ik. dosa boelan 
moelai bari ini. Djadi sehabis tg 
15 September 1938 akan kita pe 
gang tegoeh azas baroe itoe jai 
toe setelah ietters baroe tadi sse 

- dah datang, 
| Dari itoe ... adjakan dan seroe 
an kita moelai sekarang: marilah 
kita beramai ramai beladjar me 
noelis dengan singkat akan teta 
pi tjoekoep terang | 

Lain dari pada itoe, moelai 
besok akan diboeka rubrik barce 
jaitoe rubrik , Pertanian.” land- 
bouw. Dan goena memelihara 
rubrik jang penting dan bergoena 
ini kita telah beroentoeng men 
dapat tenaga jarg abli tentang 
soal terseboet jaitoe jg terhormat 
t. Soetan Sanief, Adjuoct 
Landbouw Consulent iste klas, 
penoelis terkenal tentang soal 
pertanian. 

Kita pertjaja, bahwa oeraian2 
t. Soetan Sanief itoe akan men 
dapat sambostan baik! 

Sabar sampai besok!   

Na PRA N DNAN I MAENINENP IPIN MENPAN TN LN ba 

  

Philips Sy 

N. B. 

dpanjal 

Kemadjoean pihak pemberontak. 

Burgos 14 Juli |Reuter). Pasoe 
kan pasoekan Djenderal #ranco me 
ngatakan sendiri, bahwa mereka itoe 
soedah mendapat kemadjoean banjak 
dalam geraknja, ja'ni melipoeti 6 mil 
mendalam, dan 8 mil lebar, disepan 
djang daerah perang jang menoedjos 
ke Sagunto, meskipsen mereka mene 
moei perlawanan hebat dari pihak 
kaoem Repoeblik. 

Mereka berhasil poela 
kota Sarrion. 

Djatoelinja Sarrion diakoei 

Barcelona, 14 Juli fRsuter). Da 
lam mengakoei djatoehnja kota Sar- 
rion, pihak Repoeblik menjatakan, bah 
wa merekapoen berhasil bisa menghan 
tjoer leboerkan 8 boeah pssawat ter 
bangnja kaeem pemberontak, sedang 

merampas     

Kemana kita? 

Perboeatan baik itoe soeka diseboet 
amal saleh. Dan amal saleh itoe soea- 
toe perbocatan jang membawa kita 
kepada kemoeliaan: membikin hati 
dan pikiran tentram, 

Salah satoe amal jang saleh itoe: 
adalah berboecat kebadjikan, member! 
sedekah kepada sesama, membanto” 
adanja sedjabtera ra'jat, orang banjak 
sesama manoesia, 

Tiaptiap kesempatan ber'amal, dji- 
ka tidak dipergoenakan, bearti kita ti 
dak dipergoanakar, berarti kita meroe 
gi, sebab kesempatan (masa) itoe ti 
dak bisa datang kembali, tetapi tetap 
masoek madzi (verleden), 

Agar tidak terliwat, patoet kita: 
peringatkan, bahwa kita bisa beramal 
Danti malam oentoek soeatoe roemah 
sakit, karena roemah sakit itos diada 
kan goena kesedjahteraan orang banjak 

Djadi memadjoekan roemah sakit 
itoe, berarti beramal kepada orang 
banjak. 

Berbagai matjarn orang beramal: 
Salah satoenja, sambil menonton per 
toendjoekan jang hasilnja digoenakan 
oentoek amal, misalnja, besoek ma 
lam dan loesamalam di Gang 
Kali Baroe Oost, Tanah Tinggi di 
bangsal tonil ,Ichtiar Pelita Hati“ 
ada pertoendjoekan ramai, ja'ni tonil, 
kunst Soenda, janjian krontjong, fiets 
kunst dil. 

Tonilnja mengambil tjerita jang sa 
ngat hebat, memfaedahi dan mengan 
doeng didikan, 

Maka perkenankanlah kiranja kita 
berseroe : ,Mari berama' kesana! ! “ 

8 —0—   
mereka sendiri tidak menderita keroe 
sakan soeatoe apa. 

Perkara penjerangan kapal2 
Inggeris 

Kemarin doeloe sore (13 Juli) 
Cbamberlain telah membikin beberapa 
pengoemoeman dalam sidang Lager 
huis, ja'ni berkenaan dengan djawaban 
Pemerintah Burgos atas Nota Inggeris 
tentang terserangnja kapal kapal Ing 
geris. . 

la berkata, bahwa Pemerintah Bur 
gos tidak maoe mengakoei, bahwa ka 

  

N9 5044 Kymne 

Penjitjilan dari 

  

  

   
359A 

mphonie Seri 

Harga toestel toestel ini dimana-mana tempat djoega sama, akan tetapi. 

main dari seloeroeh doenia. 

Harga F 240.— Contant 

1:12:50 moelai 

  

  

  Inggeris 

beloem bisa tjampoer 
    

pal kapal Inggeris sepesial didjadikan 
boelan boelan penjerangan oedara, te 
tapi sebaliknja pemerintah -Burgos, itos 
menerangkan, bahwa kapal-kapal jg 
tidak membawa contra bande dan be 
raDi singgah dipelaboehan2 jang ber 
bahaja haroeslah tahoe sendiri atas ke 
sembronoannja itoe. 

Tidak bisa tjampoer tangan 

Setelah Chamberlain menjatakan, 
bahwa Pemerintak Inggeris tidak mem 
poenjai hak oentoek toeroen tangan 
dengan amal perboeatan jang njata 
bagi memperlindoengi kapal kapal da 
gang Inggeris ini, maka ja menerang 
kan, bahwa sebaliknja Pemerintah Ing 
geris tidak menjerah sadja, menerima 
nasib jang diderita itoe, 

Menocenggos djawab lagi 

»Kita memperma'loemkan kepada 
Pemerintah Burgos“, demikian oedjar 
Premier itoe lebih landjoet, - ,bahwa 
bagi kita moestahil bagi mentjotjok 
kan serangan jg katanja tidak senga 
dja itoe dengan keadaan dan boekti2 
kedjadiannja“. Kini kita sedang me 
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e jang baroe 

(. perlajanan 

jang Toean dapati sesoedah terdjadi pembelian, adalah jang paling penting boeat Toean. 

Model 1937 masih tinggal sedikit, antara lain-lain Philips Super 10 larapoe oentoek peneri- 

seboelan. 

Sarrion djatoeh ketansan Franco 
|noenggoe lagi keterangan lebih djelas 
dari Pemerintah ,Nasionai“ Spanjol 
1to2, 

Oesoel Franco tidak 
disetoedjoei 

Kemoedian Chamberlain memper 
ma'loemkan, bahwa Pemerintah Re 
poeblik Spanjol tidak soeka menerima 
oesoel Pemerintahan Franco oentoek 
mendjadikan kota Almeria selakoe 
»pelaboeban-netral” jang bisa bebas 
dari serangan2 oedara dari kaoem 
pemberontak. Djadi, masih samar dapat 
atau tidakuja diamalkan oesoel kaoem 
pemberontak itoe. 

Wakil Inggeris di Burgos 

Wakil. Tnggeris pada Pemerintah 
Burgos, ja'ni Sir Robert Hodgaon, kini 
masih berdiam di Londen, 

Penjerangan besar 
(Dari Burgos diberitakan, bahwa pe 

ojerangan basar dari kaoem pemberon 
tak soedah dimoelai lagi dimedan pe 
rang daerah Teruel, dan sedjak hari 
pertama dari permoelaan penjerangan 
itoe, tentara Franco berhasil! mereboet 
daersh jg loecasnja 200 k m persegi, 
sedang mereka poen bisa madjos lagi 
dalam geraknja 12 km, 

ftaranja melaloei djalannja Teruel— 
Sagunto, sedang sebelah oetara dan se 
latan dari ajalan itoe ada gerakan be 
berapa barisan,. 

  

Pendjahat menjerahkan diri 

Di Detachement veld Politie Tjili 
litan Besar, menoeroet pendengaran 
seorang pendjahat nama Matin jg ter 
sangkoet dalam perkara rampok jang 
poela "sedang daiam penjelidikan dan 
pengedjaran jg wadjib, kini telah me 
njerahkan diri. 

Berheeboeng dengan itoe, kiranja 
akan memoedahkan pengoesoetan2 
pendjahat jg lain2nja, moedah moedah 
an perkara rampok jg sekarang ma 
sih gelap dapat terbongkar.— 

sj 
60 pentjoerian lebih dalam 

beberapa boelan oleh 
tiga pentjoeri, 

Sa'ari, Daweng dan Mardjoeki de 
mikian namanja tiga pentjoeri jang te 
lah di pereksa oleh Landraad ketjil di 
Mr. Cornelis, Doea perkara pentjoerian 
di gedongan masing masing dihoe- 
koem, sepoeloeh boelan, lima belas 
boelan dan toedjoeh belas boelan, 

Ketjoeali doea perkara ini jang te 
lah dipoetoeskan, mereka akan bikin 
perhitoengan lagi 36 perkara demikian 
djoega, jang dikira oentoek kesemoea 
njaini mereka akan djalankan tidak 
koerang lima tahoen. Dalam pada itoe 

,masih ada simpenannja poela tidak 
  koerang tiga poeloeh perkara tjoeri 

jang mereka skan bikin perhitoengan 
nja di Landraad Batavia. Djoemlab 
perkaranja bingga sama sekali tidak 
koerang 60 perkara (Rep.) 

c—j-— 

Boedi Arti berexcursie 

Ke daerah Banten: 
Pada tgi 10 Juli jbl. ini telah be 

rangkat beberapa pemoeda pemoeda 
dari Kweekechool Boedi Arti Djakarta, 
berexcursie ke daerah daerah ' Res. 
Banten. 

Perdjalanan ini tidak sadja ditoe 
djoekan akan penambah penglihatan 
dan pengalaman, tetapi bersimpoel 
poela, akan penambah sari peladjaran 
jang diterimanja dari sekolah. 

Beberapa tempat jang patoet dili- 
hat dikoendjoengi, jang mana tempat 
tempat ini berhoeboengan dengan tam 
bo tanah air, dan poela akan menam 
bah ilmoe toemboeh toemboehan, De 
ngan ini tidak sadja perasaan tjinta 
kepada tanah air sadja jang timboel, 
tetapi dapat mendatangkan perasaan 
jang haloes poela sesama machloek,— 

Perajaan toetoep tahoen. 

Berbetoelan sekali, bahwa pada tgl   11 Juli Boedi Arti Pandeglang telah 
mengadakan perajaan toetoep tahoen 

dalam mana diadakan beroepa roepa 
pertoendjoekan jang dilakoekan oleh 
moerid2nja dan mendepat Soembangan 
dari moerid moerid excursieten terse 
boet. Perajaan mendapat perhatian jg 
sepenoebnja serta membawa kepoetoe 
ran publiek. Diantara lain lain nam- 
pak poela Gep. Aew's, Directeur RR , 
Hioega perhatian dari kalangan Tiong 
Oa, — 

Pada hari Selasa jl. excursisteu itoe 
tiba di Djakarta kembali (S. Sri.J— 

Derma boest Polikliniek 

Njonja Vrd. Djoelaeha mewartakan 
kepada kita, bahwa telah diterima der 
ma ceang sedjoemlah f 3.50 dari t. 
dr Moehammad Joenoes, tabib jang 
bekerdja pada roemah sakit di Grogol, 
goena polikliniek PKVI, 

Atas nama PKVI dengan ini dioe 
tjapkan diperbanjak-banjak terima ka 
sih atasnja. 

Kemoedian perloe diwartakan bah 
wa moelai ini malam di Gang Kali 
Baroe Oost ada pertoendjoekan goena 
polikliniek ini djoega,   ag 

  

Djenderal Valera menggerakkan tan 
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9! She's mini 

w her firstt | Sure you did- 
“but she happens | 
to be my wife! 

    

  

   

        

nona hemat terdjadi di 300 kaki dalam anti menggamn- 
“barkan betapa kesengsaraan jang diderita oleh seboeah kapal 
silam, tetapi atas pertolongan seorang penjelam jang oeloeng, 

maka 1. semoea penoempang kapal silam terseboet. 

Ba — ANAK2 TIDAK BOLEH NONTON 

    

     

  

    
      

     

     

  

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden - Batavia-Ceutrum. 

— Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 

: knja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 3 
Weltevreden, (en 

—. Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
. ngan harga pantas. 
— Perkara starief -boleh berdamai. 
memoeaskan, : 

— 

  

      

Tempat bersih dan rawatan 

SNN Menoenggoe dengan hormat 

Se ta SERA e De Directie 

KATJA-MATA 
ab ITDAN HARGA. ana 

— Ada beratoes-raloes fobriek- kafja mata jang Gank 
| glas-glas kafja mata di pasar. Seperti djoega pada laen- 
| laen fabriek, ini pembikinan ada berbeda safoe pada 
laen dalem kwalifeit dan harga. 

  

an ea 

"Kita orang meloeloe lever kafja- mata jang boleh di per- 
SS  tiaja dan dari fabriek jang terkenal sebab kwalileitnja 
2 “sepert Lean BAUSCH, & LOMS, BUSCE, AMERICAN 
    

      

   
  

    

  

     Telf. 159 Wit.   ie 

  

  

  

  

  

  
  

    

wae plogas 
.en baby vewzorging 
“ (RGA HANJA F0.65 PER BLIK 

pa pada agenten diantero kota Batavia atau pada 
CHE Y Di TERAPIE" Pasar Merahf Senen) Bat-C. 
dan 'Administatie 2 Wa hana Senen 107, Bat-C: 

  
  

        

Sawah Besar 

— Mischa Auer 

- dan djoega 

Stan Laurel & 

Sebangsa han, jang moesti 

men aa 
— GEEK 

   

  

Rat-0 

.Metro-Hal Roach musical productie sadjikan 

PICK A STAR 
Dengen 

Patsy Kelly. — Jack Haley 

Ini malam 

dan malam 

brikoetnja 

Rosina Lawrence — 

Lyda Roberti 

ikoet main 

Oliver Hardy 
Satoe film loetjoe tidak ada habisnja. Pertoendjoekan jang sa- 

ngat menggelikan hati dari radja segala badoet-badoet dari lajar 
poetih. Tjerita jang tidak ada pertaliannja, tetapi pertoendjoekan 

menjenangkan dan kedjadian jang menggelikan ganti-berganti ! 

disoekai oleh semoca orang ! 

EA BR AR AAA PARE an NS 

   
     

   

  

    

  

   

    
    

   

    

  

  

PAN Be 
    

Diantara toean2 ada banjak sekali terdapat 
memakai katja mata. boekan oekoeran boeat oe- 
moernja jagi (temponja soedah keliwat). 

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 
14 B —BATAVIA-C. tel. 1949 WI, sanggoep mem- 

“beri advies serta membenarkan goena keperloean 
“tocan poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No.l, boeat 
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se- 
kola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata 

OPTicien 
  

     
       

     
     
       
    
    
    

    
     
      

  

      
       
     

     
     
          
     
     
     
       

       

  

  

  

    

ADR ESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M. D. 
KRAMAT PLEIN 43 

Bikinlah pakean toean 'menoeroet model baroe 

Potongan Netjis, doedoeknja bagoes 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA 

SAWAD 
BATAVIA-CENTRUM, 

naar maat 

(Harga £ 1.— 

  
  

TOKO ORI 
Kramat 14, 

Baroe naik kelas, 

      

(tinta, “ driehoek, Iiniaal, potlood, 

stift dan lain-lain. 

Coupon j jang dari doeloe ma- 

Isih lakoe teroes. 
(Datanglah blandja di 
toko Orion.   

  Pemem amat 

“ Baroe masoek menolak. 

     

  

ON 
Batavia-C.    

   
      
       

  

    
       

   
     
     
     
   
    

          

   

     

  

   

  

di medan perang 
Tiongkok —Japan 

1| SATOE ROMAN , 
dalam bahasa Soenda sangat 

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 
memoeaskan. 

Ditoelis oleh journalist 

A.S, TNOE WIREDJA 

berikoet ongkos kirim. 

" Boleh pesan pada: 
Administratie , PEMANDANGAN 
Senen 107 Batavia-C. 

Pe KE KO Rana peang 

000000000004 0900R55 00000000 

  

Baroe terbit: 

Bereboet gelaran Kam- 

pioen-Doenia Schaak 
Dr, M. EUWE-Dr, A. ALJECHIN (1937 

Disertai ANALYSE (pemeriksa'an dan 
pemandangan atas djalannja zet-zelnja 
kedoea Pahlawan Schaak) oleh Pendekar 
Schaak jang terkenal di Doenia Meester 
Salo Flohr. 

Poen diserlai Keterangan ,ATOERAN 
MAINSCHAAK" bocat mareka jang be 
loem menger!i main-schaak dan ingin 
beladjar main-schaak. 
Gampang, terang dan singkat ! 

Sebentar sadja orang jang beloem me- 
ngerli sosafoe apa hal schaak teroes 
bisa pandai main-scheak dan teroes me 

serla Analysenja dari pertandingan jang 
amal haibaf, ramai dan penting itoe! 

Diterangkan dan dihimpoen oleh: 
R.M. GONDHOJOEWONO. 

Boekoe lertoelis dalam bahasa Mela- 
joe jang gampang dan terang! Isi: 151 
katja. Kertas bagoes, omslag tebel. Ter 
hias dengan 4 gambar di kerlas Kunst- 
druk dan pakai 70 gambar diagram 

Ongkos kirim: Wrij 

Pemesan pada: 

s PEMANDANGAN“ 

Batavia-C, 

OO0e0e00000006005mDa00000000 

Administratie 
Senen 107. 
  

  

»HONORION“ 
Sakit Wa Thjing, seperti tidoer of 

kentjing manik tosroet kloear, badan 
lemes, toelang2 sakit. Dalem 3 minggoe 
bisa baek J fl. f 1.25. besar f 2.30. 

»SIURINE 
Paling baek Eden kentjing goela, ma- 
kan 3 fl. aer kenljing tida ada goela- 
nja 1 Il f 1.75 besar f 3.25. 

KRACHT-PILLEN 

kif, badan rasa dingin (meriang) lemes 
enz, Makan 2 fl. tanggoeng badan djadi 
sehat seger 120 bidji f 1.50, 240f 2.80, 

SINAMON 
Soepaja bisa dateng boelan, seperti laaf, 
sakit of kloearnja sedikit. Boenting dja- 
ngan makan, sama sekali tida berba- 
haja 63 bidji f 1.75 126 f 3.25. Sina- 
mon Extra koeat f 5.50, 

ASTHMA-PILLEN 
Mengi, mengo, sesek, napas tersengal2 
Pendah makan 2 f!. tanggoeng baek, 

.f 2.50 besar f 4.80. 

ASALIN 
Baloek darah, batoek kering, (Kinkhoest), 
kering, T.B.C. dada sesek en rasa panas, 
fanggoeng 'ini obat bisa foeloeng. 
150 f 2.80. 

MONGORIA-PILLEN 
Tanggoeng bisa b'kin poetoes akarnja 
Aambeien (wasir) dalem of loear f 2.— 
besar f 3.80. Makan ini obat lekas baek, 

WENALIN 
Paling djempol boeat lelaki (Tjongjiam 
Inpotiem, sex, zwak enz. bisa boekliken 

f( 3,— besar f 550. 

DROSCET - 

nja Malaria (Tropical) tanggoeng kc- 
man djoerannja 
f 2.80, 
Pesenan berikoet oewang lebi f 2.— 
ongkos vrij, rembours fambah 65 cent. 
cear negri f 1.10. 

Batja s.k. Pemandangan. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No. 22 Semarnag     

TIN NO... 0i 

   
   

       

      

. 'Harga satoe boekoe tammat f 054 

ngerti djoega djalannja partij-partij ber- 

Koerang tenaga, (zwak), kakitanyan sa- 

- 

H3 

Obat bikin baek en bisa boenoeh bacil- 

120 bidji £ 1.50 240 
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AJARAN DI MOEKA 
ajar ' boelanan, tetapi berhenti 

diachir kwartaal. Domicile abon 

T— 

ahoen ke 6 No. | 5. 
terhadap koran ini di Betawi. £ 

  si 

' Doea tempat bersama2 

FONDS (KEMATIAN 
Abonnes lamanja paling sedikit 6 boglan 

. jang 

Tarief 

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

administratie, 
pada 

Pengadoean tentang pengiriman koran 
dan advertentie setelah liwat djam 
4,30 sore telf. No, 4968 Wit. 

Djoem'at 15 Juli 1938 
Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 
  

23 

je 2 

menen- 

g& 

ak toenja 
: Habiprojo dikoendjoengi 2000 orang dan di schouwburg 

F ' Kanggotan 

Jang bitjara 

| Sebagaimana telah kita kabarkan, 

1000 orang 

wakil keloearga Kraton dan 
—. wakil Parindra . 

Semoea perhimpeenan bersatoe federatie 

Motie-Ra'jat jang djitoe 
Oleh: Rembantoe &. 

dalam soerat-kabar ini, maka - pada 
am Rebo tanggal 12/13 Juli ini ,Peroekoenan Pakempalan Soerakarta" 
badan federatie dimana 25 perhimpoenan diseloeroeh Solo bersatoe, 

| mengadakan openbare-meeting besar pada 2 tempat dalam kota Solo, 
jang diadakan bersama2 waktoenja dan hal jang dibitjarakan sama, jalah 
tentang keada'annja Raad ,,Bale Agoeng“ sebagai badan perwakilan Ra'jat 
di daerah Rijk Soerakarta. Jang diadakan di societeit Habiprojo dapat koen 

gan publiek koerang lebih 2000 orang, hingga banjak sekali jang ter 
kembali poelang sebab kekoerangan tempat, dan jang. diadakan di 

ouwburg Kanggotan (Poerwodiningratan) dikoendjoengi koerang lebih 
YO orang. 

4 penbare meeting di Habiprojo 

Djam 8 sore vergadering. diboeka 
oleh wakil PPKI toean R.M. Soerjo- 
moersandi sebagai veorzitter, dengan 
mengoetjapkan selamat datang dan 
terima kasih seperti biasa, begitoe 

| Gjoega menerangkan maksoednja PPS 
eng: n - moment-meeting pada 

doea tempat bersama sama waktoenja, 
Ke mengoemoemkan bagaimana be 
besar desakan Ra'jat di Solo akan 
mengharap sempoerna dan kebaikan 

nja BA itoe, jg pada waktoe sekarang 
ni tidak mempoeaskan sama sekali. 

Riwajat Balai Agoeng 

—. Laloe toean R. M. Ng. Poerwosastro 
sebagai wakil ,Narpo-Wandowo" ja 
lah perhimpoenannja kaoem bangsa- 

an keloearga Kraton Soerakarta di 
silahkan berpidato oentoek mens 
ngkan riwajatnja B. A. moelai ber 
ri sampai sekarang, begitoe djoega 

peratoeran dan hak hak dengan kedoe 
'doekannja badan perwakilan Ra'jat 

| ikoe, Pidato jang pandjang itoe kita 
ambil dengan pendek seperti berikoet : 

Lebih doeloe “spr. menerangkan ke 
sannja bangsa Indonesia ketiks dja 

man Modjopait sampai djaman Demak 
dan djaman Mataram jang mengala 
imi tingkatan deradjat jang tinggi, 
sampai datang waktoenja Indonesia 

- mendjadi tanah djadjahan moelai dja 
“man Kartasoera (kira2 tahoen 1680), 

y keadaan bangsa makin merosot, 
| hingga perasaan kebangsaan agak ti 

“dak kelihatan, lebih2 dengan soeker 
inja orang akan mengadakan pergera 
kan, ketika djamannja art. 111 “ari 
regeerin lement. 
2 angan berdiri Boedi Oetomo” 
dalam tahoen 1908 rasa kebangsaan 
moelai timboel, pergerakan Ra'jat moe 
lai bangoen. “Dengan adanja perang 
Europa tahoen 1914—1918 baroe ter 
dengar pergerakan jang berdjoang da 

: na politiek, Timboelnja tjita-tjita Ipl. 
militie mengharap djoega datangnja 

| parlement. Tahoen 1919 pemerentah 
mentjaboet art dalam RR jang mela) 

| rang orang mengadakan perhimpoe 
nan dan vergadering, karena moelai 
itoe haknja Ra'jat boesat mendirikan 

|... perhimpoenan dan mengadakan ver- 
|. gadering diakoei oleh pemerentah, 

“ Moelai tahoen 1918 pemerentah me- 
— ngadakan volksraad kepada Ra'jat In 
» donesia, 

A Soeara Ra'jat 

— Soeara Rajat haroes didengar oleh 
pemerintah, begitoelah maksoednja 
pemerintah mengadakan badan per 
“wakilan Rajat itoe, Moelai tahoen 1919 
Sri Soenan sendiri telah minta kepada 
ouvernement, soepaja di Solo diada 

kan gemeentaraad, begitoe djoega Rajat 
mengharap adanja Raad itoo, tetapi 
.gouvernement beloem berkenan me 

. ngoebah peratoeran negeri bagi Soe 
rakarta. Perhimpoenan ,, Narpo Wan- 

| dowo“ telah 'insjaf rasa demikian 
— itoe, hingga mengharap lebih doeloe 
. boeat berdirinja perwakilan Rajat, 

eat toeroet membitjarakan kepen 
an negeri, , 

Lain dari itoe NW djoega mengha 
erobahnja peratoeran tentang on- 
anschap (stbid 1921 no 566), agar 

-soepaja semoea pendoedoek baik Olan 
- da maoepoen Tionghoa diseloeroeh Rijk 

daerah Zelfbestuur itoe mendjadi Ra' 
jatnja Radja Djawa, begitoe djoega 
tentang adanja politie, pengadilan, 
sekolahan rendah dllnja itoe soepaja 
diserahkan oleh gouvernement kepada 
Zelfbesturen masing masing. Boeat ba 
dan perwakilan Ra'jat di Solo, N. W. 
dalam tahoen“1929 telah mengadakan 
commissie jang mempeladjari hal itoe, 
dan commissie itoe telah memadjoe- 
kan pendapatannja kepada pemerintah 
baik gouvernement maoepoen Zelfbes 
tuur, dengan diadakan keterangan sa 
toe-satoenja peratoeran. soesoenannja 
Raad, hak haknja dan kewadjibannja 
Raad itoe. 

Dalam tahoen 1930 pemerentah ber 
maksoed mengadakan Raad ,Bale— 
Agoeng“ dengan peratoeran dan hak 

atau kewadjiban jang tidak disetoedjoei 
oleh” NW, Dari itee maka NW laloe 
madjoekan soerat permohonan, soepaja 
rentjana peratoeran jang koerang sem 
peerna itoe dioebah seperti jang di 
oesoelkan oleh NW, Boeat megoestkan 
actie:itoe maka ketika tg 15/16 Dec 1931 
dapat didirikan badan federatie dengan 
nama ,Piroekoenan Pakempalan Poli- 
tiek Soerakarta“ sebaga? sekarangjang 
mengadakan vergadering malam ini, 
PPS itoe ketika tg|8/9 Juli 32 talah me 
ngadakan openlucht meeting boeat 
membitjarakan akan berdirinja BA. 
Adapoen BA jang sekarang ini didiri 
kan 'tg 21 Maart 1935 dengan rijks- 
blad 20 Maart 1635 no 3. 

Empat tahoen tidak oda kemadjoean 

' Sebagai penoetoep wakilnja N. W. 
menjatakan, bahwa meskipoen B. A 
itoe telah berdiri 4 tahoen, tetapi ti 
dak ada sedikit sadja kemadjoeannja 
jang selaras dengan pengharapannja 
N. W. jalah menoedjoe kepada satoe 
badan perwakilan Ra'jat jang sesoeng 
goehnja. Dari itoe maka N. W. meng 
harap soepaja adanja B. A, dioebah, 
baek soesoenannja dan tjara pemilih- 
nja anggota maocepoen hak haknja 
Raad itoe dengan hak haknja anggota, 

Pamberian kelonggaran oentoek ma- 
djoekan pertanjaan, dari publiek hanja 
seorang sadja (t. Slamat). Tetapi ter- 
njata boekan bertanja, melainkan ber 
pidato sendiri, jang laloe distop oleh 
voorzitter, 

Mr. Singgih 

— Laloe mr RP Singgih sebagai wakil 
nja ,Party Indonesia Raya“ dipersilah 
kan berpidato, oentoek memadjoekan 
keberatannja Ra'jat dengan adanja B A 
jg sekarang ini, dengan memadjoekan 
beberapa oesoel oentoek mengoebah 
soesoenan dan haknja B.A agarsoepaja 
bisa mendjadi tetap nama badan per 
wakilan Ra'jat jg sesoenggoehnja. 

Pidatonja spr. ini sangat pandjang, 
disini kita ambil jang pokok dan jang 
perloe perloe sadja seperti berikoet : 

Lebih doeloe spr, menerangkan kea- 
'daannja beberapa negeri jang disam- 
pingnja pemerintahan djoega menga- 
dakan- badan perwakilan ra'jat jang 
biasa diseboet parlement, begitoe djoe 
ga menerangkan tjara pergaoelan hi 
|doep djaman doeloe, jang tidak begitoe 
teratoer, hingga keadaannja tidak 
aman. Oleh karena perasaan manoesia 
'itoe makin madjoe, merasai jang per 
gaoelan tidak teratoer itoe tidak baik, 
imaka orang laloe berdaja oepaja dari   

sedikit kesedikit mengadakan peratoe 
ran, 

Tjara demikian itoe banja dapat di 
lakoekan dalam pergaoelan ketjil, teta 
pi dalam pergaoelan hidoep jg besar, 
terpaksa mengadakan wakil jg dioetoes 
mengoendjoengi vergadering itoe, jg 
kebanjakan jg dipilih jalah orang2 jg 
mampoe segala2nja. Keadaan ini jang 
menimboelkan kekoeasaan negeri ada 
ditangannja orang jang berpengaroeh 
sampai pada Radja dan Ksatrya, jg 
achirnja laloe masing masing bereboe 
tan kekoeasaan hingga membikin pe- 
tjah-belahnja Keradjaan jg membikin 
tidak baiknja kesedjahteraan Ra'jat. 

Oleh karena roesaknja pergaoelan 
itoe, pihak Ra'jat dan pihak Radja sa 
ma beroesaha mengembalikan kese- 
djahteraan itoe, denga mengadakan 
satos badan jang mendjadi tempat 
berkoempoelnja wakil Ra'jat oentoek 
melakoekan pengawasan atas segala 
tindakannja Radja, sebab kalau tidak 
diawaskan boleh djadi dan kerap ke 
djadian jang tindaknja Radja itoe me 
roegikan rakjatnja. 

Keadaannja didaerat Soerakarta djoe 
ga demikian, jg disebabkan makin be 
garnja pengaroeh kebangsaan jg berar 
ti persatoean, boekan hanja mentjela 
sadja, tetapi djoega sanggoep toeroet 
mengerdjakan segala kewadjibannja 
pemerintah dan “masjarakat, dengan 
toeroet doedoek dalam badan perwa 
kilan seperti jg diharapkan oleh PPS. 
ini.- ti 

Meskipoen keada'an dan masjarakat 
kita itoe sebagai tanah djadjahan, te 
tapi mengingat 'keada'annja tempat2 
daerah tanah-gouvernement, maka se 
haroesnja kita mendapat satoe kedoe 
doekan jang sah dan sempoerna. . 

Lebih djaoeh spr. menerangkan ada 
nja decentralisatie pada asal moelanja, 
begitoe djoega bedirinja volksraad dan 
Raad2 lainnja. 

Ini diterangkan hakhaknja dan ke 
wadjibannja, "jang achirnja dapat me 
nimboelkan kesimpoelan, bahwa mes 
kipoen Indonesia itoe tanah djadjah 
tetapi--menoeroet apa'jang -telah-be 
lakoe. di daerah gouvernement (di 
loear Vorstenlanden) telah njata jang 
adanja badan perwakilan Ra'jat itoe se 
laras dengan djamannja. 

Adanja motie jang dimadjoekan 
dalam 'volksraad oleh dr. Tjipto Ma 
ngoenkoesoemo jg maksoednja meng 
harap soepaja di Solo dan di Djokja 
diadakan gemeenteraad diterangkan 
oleh spr. dengan pandjang lebar, be 
gitoe djoega datangnja toean Broek 
veld directeur B B di Vorstenlanden 
boeat membitjarakan hal itoe dengan 
Zelfbestuurders. Disini perloe dite 
rangkan, bahwa pada waktoe itoe Sri 
Soenan soedah setoedjoe dengan ada 
nja gemeenteraad. : 

Gemeenteraad 

Tetapi maksoednja pemerentah akan 

djoega tidak dapat diteroeskan, karena 
ada beberapa hal jang mendjadikan 
keberatan, misalnja hal perpisahannja 
golongan pendoedoek jang termasoek 
sebagai Ra'jatnja Zelfbestuur dan ra' 
jatnja gouvernement. Laloe ada fiki 
ran baroe, soepaja diadakan badanper 
wakilan sebagai B A sekarang ini, Ada 
poen jang mendjadi pokok sebab ke 
beratannja pemerentah mengadakan 
gemeenteraad doeloe itoe boleh djadi 
karena hal perpisahannja onderdaan- 
schsp pendoedoek didaerah Keradjaan 
Djawa itoe. Acbirnja spr. madjoekan 
pertanjaan demikian : 

1. Adakah ini mendjadikan kema 
osannja gouvernement, jang selama- 
lamanja akan memerintah tanah dan 
negeri Indonesia? 2. Adakah berhoe 
boeng dengan itos gouvernement akan 
mengoerangi kekoeasaannja Radja ra- 
dja Djawa? dan 3. Adakah gouverne 
ment tidak pertjaja kepada Keradjaan 
Djawa, mengewatiri jang nanti akan 
mereboet pemerintahan negeri dengan 
pemberontakan ? Semoea pertanjaan 
demikian itoe tentoe mendapat dja 
waban ,tidak” Pemerintah sendiri te 
lah beroelang oelang menerangkan, 
jang ia akan mendidik Indonesia sam 
pai mendjadi merdeka, meskipoen te 
roes berhoeboengan dengan pemerin- 
tah Belanda, sedang bagi Keradjaan 
Djawa akan ditoentoen soepaja dapat 
berdiri sendiri (volkomen Zelfbestuur), 

Kalau sikap (demikian itoe soeng- 
goeh betoel, soedah sepatoetnja, Kera 
djaan Djawa itoe dikasih badan perwa 
kilan Ra'jat jang sesoenggoeh2nja, 
boekan hanja badan jang memberi per   Tatan sadja dan sedikit sekali 

mengadakan gemeenteraad itoe poen: 

hak atawa kewadjibannja. ' 
Sehabis pidato dari wakilnja Parin 

dra itoe, voorzitter membatja rentjana 
motie dalam bahasa Djawa, kita salin 
dengan pendek koerang lebih seperti 
berikoet: 

Motie -tentang | ,Bale Agoeng” 
1. BA, jang sekarang ini sama se 

kali tidak mempoeaskan: ini ternjata 
dari peratoerannja dan keadaannjs: 

2, Meskipoen segala pembitjaraannja 
dioemoemkan, tetapi badan jang hanja 
berhak memberi pertimbangan itoe 
tidak boleh dikatakan satoe kema- 
djoean, djosga tidak boleh dikatakan 
satoe langkah jang menoedjoe kedjoe 
roesan democratie : 

3, Dari itoe, dari sedikit keadaannja 
haroes dioebah hingga mendjadi badan 
perwakilan jang sesoenggoehnja : 

4, Berhoeboeng dengan itoe, sebaik 
nja kalau B. A. itoe dioebah (dalam 
garis-garis jang besar) seperti berikoet: 

a. Jang mendjadi anggota B.A. se- 
moea golongan bangsa pendoedoek 
daerah Zelfbestuur Soerakarta, jang 
djoemlahnja masing-masing golongan 
itoe djoega selaras dengan banjak 
djoemlahnja pendoedoek dari golo 
ngan2 bangsa itoe : 

b. Soepaja diadakan peratoeran - pe 
milihan (kieswet) dengan selekas2nja, 

Cc. sebeloem itoe, anggota itoe diang 
kat, diambilnja dari nama2 jg dima 
djoekan sebagai candidaat oleh per 
himpoenan2 jg berkepentingan pada 
BA itoe, 

5. BA soepaja dikasih hak dan ke 
koeasaan boeat membitjarakan dan 
mengatoer tentang : 

a. Geang negeri (budget), 
b. dipergoerakannja oeang saldi 

dan penoetoepan rekening: 
e. pindjam oeang, mendjoeal, me- 

ngadakan,menjewakan dan kasih pacht 
dari barang barangnja Riik : 

d. rentjana peratoeran negeri, menga 
dakan pikoelan (padjek) kepada pen 
doedoek dan mengoebah peratoeran 
negeri jang lama : 

“hak initiatief, anm 
pellatis dan motie : Ki : 

6 Vergaderingnja BA haroes selaloe 
dibikin openbaar(oemoem didalam BA) 

7 Semoea pembifjaraannja anggota 
dengan moeloet dan toelisan tidak bo 
leh ditoentoet, baik strafrechtelijk ma 
oepoen administratief : 

8 Bahasa jang officieel jalah bahasa 
Djawa, tetapi bahasa Melajoe dan Be 
landa djoega boleh dipakai dan diper 
goenakannja : 

9. Dengan adanja B.A. ini peratoe 
ran-negeri staatsinrichting haroes be 
roebah, hingga semoea golongan pen 
doedoek daerah itos mendjadi Ra'jat 
nja Zelfbestuur (Zelfbestuursonderho- 
rigep) 

memoetoeskan jang motie ini diatoer 
kan kepada toean-besar G,G, kepada 
Zelfbesturen, Volksraad dan Pers, 

Motie ini setelah dibatja laloe dite 
rima dan di setoedjoei oleh Ra'jat jg 
berhadlir pada 2 tempat meeting itoe 
dengan soeara oemoem dan rasa gem 
bira, : 

Setelah motie itoe diterima, maka 
vergadering ditoetoep pada djam 11,30 
malam dengan selamat. Vergadering 
jg diadakan di Habiprojo dibawah 
pimpinannja wakil PPKI t, RM Soer 
Jomoersandi sebagai voorzitter dengan 
wakil PKC tR Soewarso sebagai se 
cretaris, dan jg berpidato jg pertama 
toean RM Ng. Poerwosastro sebagai 
wakil ,Narpo-Wandowo“ dan mr. R. 
P, Singgih sebagai wakil ,Parjndra“ 

Adapoen vergadering jang diadakan 
di schoawburg Kanggotan Poerwo 
diningratan dibawah pimpinannja wa 
kil PPKI, toean R. Poerwosoedirdjo 
sebagai voorzitter dengan wakil PKC. 
toean R. Atmowasono sebagai secre 
taris, jang berpidato toean RM Ng. 
Sosrodiprodjo sebagai wakil , Narpo 
Wandono“ dan tosan M, Soetedjo Wir 
jowasono sebagai wakil , Parindra". 

Badan federatie P PS. jalah , Piroe 
koenan Pakempalan Politiek Soera- 
karta“ jang mengadakan openbare 
meeting itoe terdiri dari semoea per- 
himpoenan Ra'jat di Soerakarta, jaitoe: 
PPKI., NarposWandowo, P KS, Par 
indra, PK CO, Al-Islam, PSII, Moe- 
hammadijah, P P B, Federatie-Roekoen 
kampoeng, H KS B. dan masih banjak 
lagi lainnja.   

HALAMAN PERTANJAAN RADIO 

Toean K,H.M.H. abn. No 16008 di 
Telokbetong. 

Toean menoelis bahwa toestel toean 
types 951 A diboenjikan memakai om- 
vormer jang disamboengkan pada auto 
accu 6 Volt. Keterangan2 didalam soe 
rat toean koerang djelas, dari itoe 
soesah akan didjawabnja. 

Kedjadian jg diterangkan didalam 
soerat toean, beleh djadi karena accu- 
nja tidak baik, Lebih baik toean pakai 
accu baroe dan selidiki bagaimana aki 
batnja. Kalau tidak berhasil, kesalahan 
tentoe terletak didalam omvormernja, 
karena tidak baik, 

Disini perloe kita terangkan sedikit 
hal pamakainja omvormer. Memakai- 
nja omvormers bermatjam-matjam. 
s8. Ada jang disamboengkan dengan 
auto-accu 6 atau 12 Volt. (lihatlah ke 
terangan pemakainja gramofoonver- 
sterker voxmobiel dan vibriator atau 
triller oentoek gelijkstroom-toestellen). 

b. Ada djoega jang disamboengkan 
dengan langsseng ke netspanning 220 
velt gelijkstroom dan setelah 
masoek ke omvormer keloear mendjadi 
wisselstroom. 110 Volt. Apakah 
omvormer jang dipakai toean boekan 
omvormer jang kita seboetkan diatas ? 
Barangkali toean salah memakainja. 

Sekianlah | 
Redactie. 
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Parindra Tjirebon 

Pada hari Minggoe jbl Parindra 
Tjirebon telah mengadakan rapat ang 
gauta bertempat disekolah AI V de 
ngan mendapat perhatian penoeh da 
ri anggautanja, Rapat dimoelai djam 
9,15, dipimpin oleh ketoeanja, ialah 
t D Kartosapoetro. Sebeloem rapat 
dimoelai, sebentar, menghormati Pa' 
Tom marhoem. 

Jang dibitjarakan jalah : 

I Mengesahkan notulen rapat ang 
gauta jl. Sesoedah dibatja oleh penoe 
lisnja, maka notulen tsb disahkan de 
ngan tidak ada perobahan apa2 

JI Congres voorstellen. 
a, Membitjarakan beberapa voorstel 

tjabang jg akan dimadjoekan ke cong 
resnja 

b Memilih oetoesan. Jang terpilih : 
TS Poerwadirdja, T Tikok dan T Mr 
M Joesoeph. 

c, Membitjarakan biajanja, 
III Mengesahkan anggaran Tetangga 

tjb dan Debatingsclub. 
a. Anggauta Tetangga tjb pembitja 

ra t Tikok. Sesoedah mengadakan se 
dikit penabitjaraan dengan beberapa 
anggauta, maka A T tsb disahkan de 
ngan sedikit tambahan. 

b Anggaran Tetangga Deb. club: 
pembitjaraan inipoen tidak memakan 
waktoe, laloe disahkan, (sebeloem 
waktoe rapat, rantjangan A T kedoea 
tadi telah dibagikan kepada anggauta). 
Bravo tt pengoerues !!! 

IV, Wakil Parindra dalam RR. Mem 
bitjarakan oeroesan dalam, tentang 

So ggn Ula Parindra jg doedoek dalam 

V. Soerja Wirawan. Dibitjarakan 
oleh t Soethardja, bagaimana dan apa 
Soerja Wirawan itoe dengan pandjang 
lebar. Begitoe poela tentang adanja 
'Commissie penjoesoen 8 W tsb jang 
dikepalai oleh t Soethardja. 

VI Verslag badan badan Comissie 
Parindra. 

a Toean Ibnoe Oemar. sebagai ketoea 
badan pemilihan Gemeenteraad mene- 
rangkan segala oesahanja, jg dibantoe 
oleh beberapa kawan separtainja. 

. b Toean Tikok, sebagai ketoea badan 
pembantrasan boeta hoeroef dan pers 
Comissie, poen membentangkan pe 
kerdjaannja jg telah dioesahakan, 
(VM Lain lain, Kesempatan ini hanja 

dipakai oleh beberapa orang sadja, ka 
rena waktoenja telah poekoel 1 lebih. 
Poen disini dibentoak poela pengoe- 
roes Deb. club, ialah, tooan Surur dan 
Hoesin sebagai pengoeroes pertama. 

, Kemoedian rapat ditoetoep djam1,30 
siang dengan oetjapan hidoep ! 3x.    



TASIKMALAJA DENGAN 
SEKITARNJA., 

Dipoekoel dari belakang. 

Pada Minggoe jang baroe laloe ddo, 
10 ini boelan di Station Singaparna 
telah terdjadi soeatoe kedjadian jang 

ta” diharapkan. Toean Koeswa, stoker 
8S pada djam 10.45 waktos mendja 
lankan dienst dan trein sedang berhenti, 

tiba tiba dari belakang ada jang me 

moekeel, dan doedoeknja perkara seba 
gai berikoet : : 

Dj di Singaparna soedah ta' asing 
lagi bahwa mereka soeka mendjalan 
kan sebagai rentenier dan t Koeswa 
karena pada soeatoe sa'at sangat mem 
boetoehkan, sampai dihinggapi penja 
kit pindjam memindjam, jang acbirnja 
djoega terdjirat oleh soeatoe lintah 
darat, 

Menoeroet keterangan jg sangat bo 
leh dipertjaja, Toean Koeswa masih 
mempoenjai pindjaman kepada Dj, 
f 2.30 (dosa roepiah tiga poeloeh sen). 
Roepanja sadja Dj merasa djemoe oen 
toek menagih, karena djarang ta' bisa 
berdjoempa, achirnja soeroehan kepada 
Apandi jg terkenal djago oentoek me 
nagih. Akan tetapi menagihnja salah 
raba, jaitoe boekannja adoe moeka, 
akan tetapi dari belakang teroes meng 

- hantam kepada T Koeswa tsb, 
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Soedah barang tentoe T Koeswa da 
pat tjelaka dan ada bekasnja poekoe 

lan barangkeras 3 bagian dikepalanja. 

Achirnja sikorban teroes diangkoet 
keroemah sakit dan Apandi tidak loe 
poet dari tempelan proces verbaal. 

Jang kita herankavn, karena si kor- 
ban diwaktoe itoe terdapat sedar, Cs 
Singaparna dan masinisuja menjoeroeh 
poela kepada si korban (soesoedah di 
verband) soepaja kerdja teroes, Oen- 
toeng Toean R Soewargo Hoofd man 
doer SS jg mempoenjai perasaan, me 
larang kepada si korban dan T, 8oe- 
wargo jg menanggoeng djawab, djika 
ada pertanjaan dari pembesar. 

Kedoea kalinja, kenapa ra'jat Singa 
parna tidak mengadakan koempoelan 
(woeker bestrijding), karena lintah da- 
ratisme seoemoemnja haroes tidak ada 
dimoeka boemi ini. 

Ketiganja jang berwadjib haroes 
mementingkan djoega atas pekerdjaan 
T, Djoemria, apa sebagai rentenier 
itoe dapat idin dari jang wadjib atau 
tidak. Soeroehan mana skan terdjadi 
nja ini kedjadian disoeroeh atau tidak 
oleh Djoemria, wallohoe 'alam dan A- 
pandi pantas djika menerima gandja 
ran jang setimpal, 

Ramai (soal Regent baroe) 

Sana sini sangat riboet membitjara 
kan akan adanja Regent Tasikmalaja 
jang baroe, Segenap autoriteiten jang 
beloem mempoenjai pakaian jang di 
harapkan, dengan segera me 
ngadakan oentoek mendjempoet. Me 
noeroet berita officieel, Regent baroe 
itoe akan moelai kerdjatg : 15 ini boe 
lan, dan adanja installatie masih dida 
lam reendingan, Bisa djoega bersa 
maan waktoenja dengan Jubileum 40 
tahoen. 6 

Moesdah2an adanja Regent jang di 
harap oleh ra'jat Tasikmalaja dengan 
sekitarnja bisa memperlindoengi atas 
kesoekaran2 rakjat seoemoemnja dan 
bisa bekerdja bersama sama tiengan 
pegawai2 bawahannja. 

Mendapat perhatian banjak 

Perajaan Moehamma 
djah Sehool Tasik- 
malaja. 

Pada malam Sabtoe dan malam 
Minggoe jbl. di Moehammadijah- 
School Bankstraat No 1, telah dilang 
soengkan perajaan sekolah bosat per 
ingatan toetoep tahoen dan 2 th. ber 
dirinja, Pada perajaan itoe diadakan 
Toneelopvoering atas pimpinan goe 
roe gosroenja. Lelakon jg diambilnja 
begitoe amat menarik hingga banjak 
penonton jg terpaksa mentjoetjoerkan 
air mata, teristimewa.banjak mengan 
.dbeng nasehat2 keagamaan jg mem 
bangkitkan perasaan hati kearah kein 
sjafan, 

Seberapa poela intermezzo jg soeng 
geeh menggelikan hati tetapi begi 
toe berarti, sehingga banjak penon 
ton jang tertjengang atas kekotjakan 
dan keberanian anak anak itoe. 
Pada waktoe pemboekaan opvoering 

itoe ketjoeali pengoeroes dan goeroe 
jg berbitjara, poen R HO Djoenaedi 
djoega dari Salopa soedah memerloe 
kan datang boeat mengoetjapkan sela 
mat dan memberi pemandangan pada 
sekalian hadlirin tentang kepentingan 
sekolah tsb. Pembitjaraannja ta' poe 
toes postoes disamboet dengan te 
poek tangan dan menggembirakan. 

Kira kira poekoek 1 tengah ma 
lam perajaan ditoetoep dengan sela 
mat. 

DJAMBORE NATIPIJ DI TASIK 
MALAJA 

Pemimpin oemoem dalam Djambore 

Comite Djambore Natipij di Tasik- 
malaja minta dikabarkan dan djoega 

soepaja lain2 soerat kabar soeka me 
ngoetipnja, programma jang| berlakoe 
selama Djambore, seperti berikoet: 

Pemimpin oemoem dalam Djambore 
oleh ketoea tjabang Toean R. Soerja 
soemirat diserahkan kepada CB Nati- 
pij jang dalam mengerdjakan pekerdja 
an mana dibantoe oleh segenap DO. 
dari masing2 daerah. Oentoek menge 
palai akan baiknja selama Djambore 
adaiah penanggoeng djawab dengan 
pengawasan CB sendiri, 

Bagian pekerdjaan adalah terbagi 
sebagai berikoet : 

1. Pengawasan oemoem : OB Natipjj, 
sedang segala pengadoean dan penga 
doean jg berhoeboengan dengan peker 
djaan, hendaklah disampaikan kepada 
Secretaris CO B. (sdr. Setia). 

2. Pimpinan perlombaan diserahkan 
kepada sdr - Tjokrosisworo (| Daerah 
Comm. Djawa tengah II) dibantoe 
oleh sdr. Takijoedin (Technisch Comm., 
masing masing dari Solo dan Bandoeng. 

3. Pimpinan persidangan diserahkan 
kepada O, B, sdr, O, Natawirija, 

4, Pimpinan perchemahan diserah- 
kan oleh D, CO, Djawa Barat III, Dja 
wa Barat II dan Djawa Tengah I, 
masing masing sdr, I, Hardjosoewito 
Tasikmalaja, sdr Soegito Bandoeng dan 
sdr K, Harsojo Semarang, 

Perloe diketahoei, bahwa masing2 
pimpinan itoe disampingnja diadakan 
poela beberapa sub comite oentoek 
membantoe akan beresnja masing2. 

Peringatan dari pimpinan oemoem 

Berhoeboeng dengan banjaknja pe 
kerdjaan dan beratnja kewadjiban itoe, 
maka penanggoengan djawab adalah 
terletak kepada pemimpin pemimpin 
dan segenap pandoe jg datang meng 
hadliri Djambore. 

Segala pekerdjaan jang diberikan 
dalam perchemahan hendaklah diker 
djakan dengan riang hati, gembira, de 
ngan woeka jang djernih, tjepat dan 
tangkas, djoega haroes mengingati 
poela bahwa itoe adalah kewadjiban 
kita bersama, 

Tiap-tiap pandoe haroes toeroet 
mengossahakan dengan sesoenggoeh 
soenggoehnja oentoek melakoekan dan 
akan berlakoenja programa Djambore. 
Terima kasih atas kegiatan, pandoe2 
kita sekalian, 

Programma Djambore Natip (JI B) 
Jang sama pada tiap-tiap hari. 

Djam 5 pagi bangoen, djam 5.30 
solat soeboeh, kemoedian kokki mee 
lai masak, djam 6—7 gymnastiek Idi 
bagi menoeroet besar ketjil,) Djam 
7—8 makan (tjoetji2 setiap pakaian 2 
hari sekali. Djam 8—9 .Inspectie, 
djam 11—3 mengaso, djam 1 makan 
solat dhoehoer, djam 4 solat Asjar, 
djam 6—8 mandi. solat Mahgrib dan 
Isja, makan, Djam 8—10 kampvuur. 

(Oentoek kampvuur pemboekaan 
dan perpisahan diharap semoea pan 
dos organisatie soeka mengoendjeengi.) 

Tg 23 Juli 1938 (hari Saptoe) 
Djam 4 sore penjerahan mandaat, pe 

noentosn dan pandoe?2nja kepada Sec. 
tjabang (sdr Koesnadi) dan Sec. O.B. 
sdr Setia. 

Djam 4.30—530 a. Pemboekaan 
kamp. Pengadjaran pimpinan Djambo- 
rs oleh ketoea tjb kepada CB. b. In 
structie CB kepada DC. Leiders dan 
segenap pandoenja, Veldmars centoek 
congres dipimpin oleh Leiders dari 
Madioen, Malang dan Tasikmalaja. 

Djam 6—8 mandi, makan dan rusi, 
djoega solat magrib dan Isja. (berdja 
maan). Djam 5—930 ke openbare re- 
ceptie, Dalam kamp mengatoer pendja 
gaan (tentlsider haroes bermoesjawarat 
dengan kampisider). 

Tanggal 24 Juli 1938 (hari Minggoe). 
Djam #9—11. a. Binnenshuisoefe- 

ningen dan wedstrijd, b.Kokki moelai 
masak, c. Bestuurs dan Leiders (semoea 
oetoesan) pergi ketempat vergadering 
disekolahan N IS, spoorwegstraat oen 
toek meroendingkan : 

a. Organisatie dan verslag O. B. 
b. All indonesian Jambore.” 
Djam 4—6 wedstrijd, djam 8—10 

pandos pandoe berkampvuur dan C B, 
DC dan segenap oetoesan pergi kever 
gadering oentoek meroendingkan akan 
berlakoenja kepoetoesan congres jang 
telah laloe di Solo. 

Tg 25 Juli '38 (bari Senen). 
Djam 6—Il wedstrijd ketjakapan 

pandoe, lain lain spelletjes. Djam 4— 
6 wedstrijden. Djam 8—12 malam, to 
neel-opvoering oentoek publiek de 
ngan pembajaran jg semoerah moerah 
nja. Pandoe pandoe jg tidak melihat 
toneelopvoering haroes tinggal dikamp 
mengadakan kampvuur dll. 

Tg 26 Juli '38 (hari Selasa), 
Djam 9—lI pagi mengoendjeengi ke 

radjinan di Tasikmalaja, djam 4—6 
voetbalwedstrijd (Natipijbond contra sa 
lah satoe anggota Persitas jg terkoeat 
di Tasikmalaja). 

Tg 27 Juli '38 (hari Rebo), 
Djam 7 pagi precies excursie ke 

Garoet, melihat pe mandangan di Ba 
gendit, Tjiti-is dan Ngaplang. 

Deelnemers diharoeskan membajar   f 0,75, 

  

  

  

Djam 4—6 voetbalwedstrijid jang 
sangat hebat, 

Organisatie ini diserahkan oleh Per 
sitas. Djam 8—11 kampvuur perpisa 
han dan menoeroenkan bendera serta 
menerima fatwafatwa dari OB dan 
DC segenapnja. 

Wedstrijden dalam Djambore 

Wedstrijd ke FI (hari Minggoe) 24 
Juli 1938, 

Djam 9—lI pagi (sorenja tak diada 
kan wedstrijd), melihat pertandingan 
voetbal. 

1. Perlombaan tib., (setiap tjb. 4 
anak) estafet, vredd dan morse. Kemoe 
dian dibawahnja hoeroef morse ditoe 
lis dengan hoeroef latija. 

2. Perlembaan orang seorang, mene 
rima hoerocef (tanda) morse dan vrede. 

3. Perlombaan orang seorang, mem 
boeat hoeboengan dan ikatan tali de 
ngan mata tertoetoep. 

4. Menggambar compas 16 arah de 
ngan diberi nama namanja. 

Wedstrijd ke II. djam 9—11 pagi 
(25 Juli 1938), 
Hindernisweldloop. 
1. menoelis nama obat apotheek dan 

harga2nja sedikitnja 15 matjam (toe 
lisan jang terang dan benar). 

2. mendjaroem sikoe2 (oentoek pan 
doe poetri). : 

3, menjalakan api dengan kajoe api 
dengan banjaknja 8 bidji. : 

4. memboeat draagbaar setiap tja 
bang 4 anak (terbikin dari pada ka 
joe atau tali, menoeroet kehendaknja 
sendiri2). 

5. matjam2 permainan, t 
Wedstrijd ke Ill. Tanggal 25 Juli 

1938 (hari Senen) djam dan 4-6 8ore. 
Amateurswedstrjden. 
1. Seinscbraagbouw,2 bruggenbouw, 

3 Zwachtelverband, a, Vingerverband 
b rugkruisverband, c verband paha, d 
spiraalverband, e verband toemit, f 

verband sikoe, g verband loetoet, h. 
korenaarsverband. 

4 Sjoringen, 5 Pandoe poetri wed- 
strijd masak. 1 

Wedkstrijd ke IV tg 26 Juli (hari Se 
lasa) 

Djam 930 11,30 pagi dan 4-6 zore 
Atrletiek 5 
Oentoek ini wedstrijd bagi lain lain 

pandoe2 organisator diperkenankan 
toeroet, akan tetapi selambat lambat 

nja 5 hari kemoeka sebeloem Djam 

bore haroes memberi tahoekan nama 
namanja dan dari organisatie mana 
Permintaan oentoek toeroet harap di 

adreskan kepada sdr Koesnadi Sesreta 
ris tjabang. 

1. lari tjepst, 2. speerwerpen, 3. 
kogelwerpen, 4. discuswerpen, 5. Ion 

tjat : tinggi pakai dan zonder polstok, 
6. lontjat djaoeh pakai dan zonder 
polstok, 7. memboeka dan memasang 
sepeda (diboeka semoeanja). 
Pandoepandoe jang tidak toeroet 

(hindernis), djoega diadakan roepa- 
roepa pemainan, 

—— £ 

Boekan saja jang tjoeri, saja 
diperintah 

Oleh soeaminja 
itoenjonja, 

Kemarin Landraad Mr.O. telah pe 
riksa perkara pentjoerian padi di kp, 
Poelo Asem Tjikarang, terdakwa ter 
diri 4 orang: Tjepot, Dawel, Saat dan 
Eng Pin. Jang ketjoerian njonja Oey 
Teng Nio, pentjoerian itoe terdjadi da 
lam loemboeng padi. 

Dalam pemeriksaan, semoea terdak 
wa menjangkal mereka mentjoeri, te 
tapi mereka mengakosi mengangkosti 
padi jang berdjeemlah 13 pikoel atas 
perintahnja Lim Lauw Djat soeaminja 
njonja roemah. Padi itos mereka djoeal 
pada “Jatim dan oecangnja Lauw Djat 
jang terima, 

Lim Lauw Djat diperiksa, ini saksi 
menjangkal ia jang perintah malah ia 
jang mengadoe pada politis. Atas de 
sakan hakim ia mengakoe bahwa jang 
mempoenjai kekajaan sawah dan lain2 
ia poenja isteri. 

Saksi njonja Oey Peng Nio mene 
rangkan itoe padi jang ditjoeri telah 
tersimpan beberapa boelan dalam loem 
boeng itoe, Jiapoen mengira Pentjoeri 
nja ia poenja boedjang Tjepot. 
Hingga sekian Isloe diadakan raad 

kamer, terdakwa dibebaskan. (Rep) 
—D— 

BLORA 

Djambore H, W. daerah Semarang 
di Blora 

I. Djambore ini diadakan pada tang 
gal 24, 25 dan 26 Juli 1938, 

II, Soesoenan Comite yan ontvangst. 
Comite poesat (Hoofdcomite) 

Voorzitter: T: Soerachmat. . 
Secretaris: T: Soekirno, 
Penningmr, T: Dasijo, 
Commissarissen: T: Arismoenandar 

dan T: Donowardojo, 
Ill Pembahagian pekerdjaan C v O 

Dengan dibantoe oleh beberapa Sub 
Comite's, terdiri dari: 1 8S Comite tem 
pat, 2 Suh Comite keoeangan, 3 Sub 
Comite tamoe, 4 Sub Comite keseha 
(EH BO)5 Sub Comite wedkstrij 
den 6. Sub Comite Waroeng, 7. Sub   Comite pondokan (atale). 

    

ARDJOENA MULO-SCHOOL 
BATOETOELIS 57 BATAVIA-CENTRUM. 

Menerima moerid2 boeat kelas I, II dan III boeat cursusjaar 

1938-1939. Mintak masoek kepada : 

Hoofd der le. Ardjoenaschool Tjidengweg Oost. 
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TJAP TEKO 
Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati 
Madjoekanlah Peroesahaan Bangsamoe, 
berarti memadjoekan diri sendiri. 

1 pak Ad '/, pond f 0,20 

Ia Ma f 0,10 

1 » 1/10 ” i 0,03 

Abonnement Pemandangan dapat kor- 

ting 256, boeat Pedagangan2 loear Java 

dapat Korting 40”. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Administratie Pemandangan. 

Hooid Depot Commissie Handel ACHMAD CHATIB 
(Chamoco Thee) 
Djembatan Lima, 

  

   
Krendang Kampoeng Baroe 

BATAVIA. 

  

  

Djikaloe TOFAN dan NJONJA 

aken mendapet: 

KATJA MATA 
JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 

NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada: 

Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
SOERABAIA, 
WELTEVREDEN — 

  

IV Tempat'djambore di voetbalveld 
Blorasche Voetbalclub. 

V. Sebagai pemboekaun, akan dia 
dakan optocht H.W. berkeliling kota. 

VI. Malam pemboekaan djatoeh pa 
da malam Minggoes tgl 23-24 Juli 
'38 dengan diadakan receptie. 

VII, Oleh Sub-Comite wedstrijden, 
akan diadakan Vijf kamp wedkstrijd,ia 
lah: 1 Speerwerpen, 2 kogelstoten, 3 
hoogspringen, 4 Verspringen met—en 
zonder aanloep. 

Wedstrijd ini akan memberi djoe 
ga kesempatan kepada publiek oe- 
moem, dengan disediakan medaille 2 
matjam dari tiap2 kamp. Ie prijs me 
daille perak. 2e prijs medaille biasa, 
Bagi deelnemers westrijd vijf-kamp ini 
masing? dipoengoet inlegskaart f 025, 
HW's f 0,10: 

Mereka jg "berkenan 'akan toeroet 
ambil bagian dalam wedstrijd vijf 
kamp ini, diharap lebih dahoeloe 
memberikan namanja dan adresnja 
ig terang -kepada: Toean Nawawi, 
Kepala Sekolah Mohammadijah Blo 
ra, selarabat lambatnja tg 20 Juli “38 

VIII Sebagai technisch-adviseur, 
Padoeka Toean Ir. Soetedjo, 

Sebagai /Hygienisch-advisear Padoe 
ka Toean L Hadi Reg. Ind. Arts. 

Pertoendjoekan amal 

Boeah tenaga pemoeda 
pemoeda peladjar di 
Blora. 

Pada hari Sabtoe malam Minggoe tg 
9-10 Juli '38 jbl, maka oleh pemoeda2 
peladjar diseloeroeh Blora, jang telah 
terikat mendjadi soeatoe organisatie 
dengan nama Blorabond, telah diada- 
kan pertoendjoekan “amal bertempat 
di Witte Sociteit dengan mendapat 
perhatian jang sangat memoeaskan. 
Pendapatan bersih 100pCt. diamalkan 
kepada Regenischapsarmenzorg Blora, 

engan djalan ini, maka Blorabond 
berdikit dikit telah beladjar berdjoang 
dalam lapangan sociaal. 

Moedah moedahan soeboerlah hen 
daknja Blorabond dengan tjita tjitanja 
jg moelia “toe, 

Lebih landjoet kita dapat chabar, 
bahwa Gezollige-avond-nja akan dia   

  

TOENDJOENGAN 24, 
MALANG — DJOCJA. 

dakan besok pada hari Sabtoe malam 
Minggoe tg 16-17 Juli 38 jad, 

Sogara Pemoeda 

Dibawah pimpinan Commissie van 
Redactie jang terdiri dari Toean2. 

Soerackhmat dan Soekirno, maka di 
Blora telah terbit madjallah boelanan 
berdasarkan Islaro, dengan nama ,8 oe 
ara Pemoeda". Inilah ada salah 
satoe dari pada bosah kepoetoesan Con 
ferentis Pemoeda Moehammadjjah di 
Pati dalam boelau April 1938 jbi, 

ai ae bani ka TG 

PENOETOEPAN POST 

Post oedara ke Bali Selatan 

oedara melaloei Soerabaja ke Denpasar 
(Bali Selatan) dengan Knilm. Pengam 
bilan soerat soerat jg penghabisan oen 
toek.aang. stukken pada hari Djoem' 
at djam 6,— sore dan kantoorbus ha 
ri Sabtoe djam 6.— pagi, 

Post oedara ke Medan | 

Sabtoe 16 Juli akan diteetoep post 
oedara ke Palembang, Soem, Timoer 
dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, Loear 
negeri sebelah barat Sabang dan oen 
toek penoempang2 dan anak2 kapal 
dari kapal jg berlajar poelang, jaitoe 
»Marnix yan St Aldegonde", Pengam 
bilan soerat2 jg penghabisan oentoek 
aang. stukken pada hari Njoem'at 
djam 6,— sore dan soerat2 biasa 
(kantoorbus) hari Sabtoe djam 6,30 
pagi. : 

Post ke Asia 

Sabtoe 16 Juli akan ditoetoep post ke 
Asia (ketjoeali ke Djepang), Afrika (ke 
tjoeali/Afrika Selatan dan Timoer), Phi 
lippina, Tiongkok Amerika Barat, Pa 
lembang, Banka, Djambi, Riouw, Wes 

noeli dan Atjeh dengan kapal , Plan- 
cius”. Pengambilan soerat serat jang 
penghabisan oentoek asng. stukken 
pada djam 1.30 siang dan kantoorbus 
djam 2,— siang.   

Sabtoe 16 Juli akan ditoetoep post 

€ 

terafd, Borneo, Soem Timoer, Tapa- . 
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njangka, bang Be-j 
sega toekang ngarang tjeri 

&, Sampai banjak jang 
a bang Bedjat bikin pai- 
ta pendek”... 

nang, bisa sih bisa. Tapi begini : 
Bedjat ini soedah kliwat toea, 

nja nggak koeat lagi bikin tjerita 

dosloe mah, ah, boekan tjoe| 
ngarang pantoen 

n pgarang sjair bisa, apalagi 
en pemikat. Boleh tanja sama... 
sekarang berhak atas b. Bedjat. 
D ling hebat, kalau bang Be- 

in tonill Ajam ajam ikoet 
ee Eat 

Tapi helaas, roepanja ada jang tao: 
g Bedjat bisa ngarang tjerita, te- 
Be aa 

ena kedesak, bang Bedjat bikir 

n ngarang tjerita, 

Asa! moela tjeritera bang Bedjat:, . 
satoe tambah satoe, sama dengan sa 

toe", 
Gin is seen”. 
"Logis! Satoe pemoeda, ditambah | 
atoe pemoeda, sama dengan satoe pa 

moestinja gini: satoe, tambah 
i satoe, sama dengan satoe. 

afsirnja: satoe pemoeda, plus satoe 
di, maal satoe “ja", sama dengan 

toerpasang, : 
sar, banjak rintangan. Si pemoeda 

iwin lain, lantas tjerai, sesoedah da 
anak. 

— Si pemoeda lantas bersatos sama 
pemoedi jg semoela. 

Ook dapet anak. 
Anak sama anak, ditambah waktoe, 

mendjadi gede sama gede, .. lo.lo. lo. 
6 I.,, astaga,... maoe kawin sa- 

. toe sama lain. Dus: tusschen broer 
en zus. LX 2 

. Hampir sadja, bampir sadja, oen- 
g ketemos bapak, ketemoe emak 

' satoe, em emak kedoea. Baroe keta 
osan mereka satoe bapak. Aa 

—-. Natuurlijk pandjang tjerita ini, en., 

“loetjoenja ... tjerita bang Bedjat jang 
ini diterima baik, en.,, ini ma 

dan besoek malam dibikin tonil di 
Kali Baroe Oost, Tanah Tinggi. 

Nou, bang Bedjat sendiri, ah, rada | 
maloe maoe liat. Nou ja, ngintip 

a deh. Ng : 
| Tapi lakon itoe djangan sampai ke 
tahoenn empok, nanti dikira bang 
Bedjat sendiri jang poenja lakon begil 

| Akibatnja: tentoe, tofan besar, sega 
la matjam melajang keoedara, mampir 

0. Pajah dong! al 
Ra. BANG BEDJAT 

  

. Post sedara ke Koepang 

abtos 16 Juli akan ditoetoep post 
edara dengan kapal terbang @Wantas 

S'baja, Bima dan Koepang Austr, 
Barat dan Oetara. Pengambilan soe 

tsoerat jg penghabisan oentoek sang. 
akken dan soerat soerat biasa (kan 
orbus) pada djam 11.30 pagi. 

Post sedara ke Nederland 

|. Sabtoe 16 Juli akan ditoetoep post 
| soedara dengan Knilm | dengan kapal 
|. terbang ,Buizerd“ ke Palembang, 

Soemi, Timoer dan Barat, Tapanoeli, 
'Atjeh, Penang, Singapoera, Siam, Indo 
Tiongkok, Hongkong, Tiongkok, Dje 
pang, Philipina, Kepoelauan Hawaii. 

— Guam, Amerika Tengah, Canada, Ke 
| poelauan Antillen Ketjil, India, Afgha 
— nistan, Iran Irag, Syria, Turki, Bal 
- kan, Mesir, Afrika, Europa dan Ame 
“,rika. Kapal terbang ini mempoenjai 

.. perhoeboengan dengan kapal Marnix 
..x St Aldegonde jg poelang berlajar 

tetapi mempoenjai perhoeboengan de 
“ngan pelajaran ,Trans Pacific“ Pe 
ingambilan soerat2” jang penghabisan 
'oentoek aang. stukken pada djam 8.30 
pagi dan soerat2 biasa (kantoorbue) 

| pada djam 8,45 pagi. 
  

  na Pte 

1 Pertandingan voetbal besar 

23 dan 24 Juli 1938. 
IM — VC 

Sole Singaparna 
IM — PERSITAS 

1g 23 Juli 
Te M Jati 

es  Kadmka ai 

alau tjara Hollandia “26n plus) 

I 

. Djadi dengan adanja resonantie- 
verschijusel inilah kita berhasil dalam 
menerima kekoeatan stroom didalam 
antenne dari gelombang gelombang jg 
disiarkan, sekalipoen stroom tadi ketjil. 
Ketetapannja begini: | 

- Kalaulingkaran getaran kita didalam 
apparaat jg kita pakai oentoek meneri 
ma gel electro-magneet, bisa 
memba an getaran2 sendiri, dan 
kalau freguentie dari eigentrilling ini 
tjotjok dengan freguentie dari gelom 
TAN Pena. maka baroelah bisa 
timboel getaran getaran listrik jg koeat 
didalamnja. 
Marilah kita selidiki, bagaimana 

lingkaran getaran listrik itoe bisa me 
inimboelkan eigen - trilling didalamnja 
sendiri, dan tergantoeng kepada keada 
an apa eigen - freguentienja itoe. 

Oentoek moedahnja maka bolehlah 
kita lihat gambar jg dibawah ini, 

MA B 

  

Dalam gambar itoe terlihat plaat2 
logam A dan B, jg meloekiskan satoe 
condensator, Kedoea plaat ini dipasang 
agak berpisah, dan disamboeng de- 
ngan perantaraan kawat dan spoel S. 

Condensator itoe mempoenjai kekoe 
atan oentoek mengisap stroom2 listrik 
hingga bisa mempoenjai kekoeatan lis- 
trik jg tertentoe. Lagi poela kita keta 
hoei, bahwa capaciteitnja makin besar, 
kalau condensator itoe makin banjak 
mendapat kekoeatan listrik. 
Kita mengetahoei, bahwa spoel itoe 

mempoenjai sifat jg choesoes jg dina- 
Imai inductie, djika ada wisselstroom 
mengalir didalamnja. Dalam radio-tech 

VOETBAL DI MANGGAR 
Pedoman—Vitesse (KI. Kampit) 

. Pada hari Minggoe dd. 3 Juli 1938, 
Vostbalclub , Vitesse“, telah datang: 
ke Manggar, boeat mengadakan pertan 
dingan dengan kesebelasan , Pedoman” 

Permainan dimoelai agak lat sedikit, 
Baroe baroe main, KI. Kampit mom 

Iperlihatkan permainan jang bagoes, 
sehingga dengan samenspel jang rapi 
KI, Kampit soedah dapat menemboes 
kan benteng Pedoman dalam dosa me 

nit, stand djadi O—1 boeat tamoe, 
| Setelah bola diketengahkan lagi, 

“Ivoorhoede Pedoman moelai menjerang 
benteng moesoeh, beberapa lamanja 
benteng KI. Kampit dalam bahaja, se 
hingga M Daoed (keepernja) selaloe 
dikoendjoengi koelit boendar itoe. 
Sampai pauza benteng Kl Kampit se 
laloe terkoeroeng, dan mendapat kebo 
tjoran doea kali, djadi stand sampai 

pauze 2—1 boeat toean roemah. 
Sehabis pauze, Kl Kampit bermain 

agak giat sehingga beberapa kali ben 
teng Pedoman dalam bahaja, tetapi 
'oentoek semoea bahaja itoe dapat di 
tolak oleh achterhoede Pedoman, . 

Sekali, Halil fcenterhalf Pedoman) 
dapat bola teroes dibawanja sendiri 
melaloei 2 back dan diteroeskan ke 
djaring moesoeh. Mat Daoced menang 
kap angin, stand djadi 3 — 1 boeat 
Pedoman. : 

Begitoelah sampai habis soenggoeh 
poen masing masing berdaja oepaja 
akan menambah kemenangannja, tetapi 
sampai fluit penghabisan berboenji 
stand tetap 3—1 boeat Pedoman, . 

Ga mo 

aa ih 
. Competitie ,Persatosan Badminton 

Indonesia Lampoeng“ jang pertama 
soedah selesai. Jang mendjadi kam 

pioen ialah Familie, jaitoe jang 
mempoenjai punten jan terbanjak, | 

Dalam boelan Aug, nanti akan di 

adakan oepatjara oentoek menjerahkan 

i Fi 

Di Tasikmalajal ,wisselbekers kepada perkoempoelan 
terseboet, 

Hidoep Familie, kampioen Perbil ! 
Siapa kampioen dalam competitie ke 
dosa nanti" ? ? 

Ku gi |   

"Oleh Indon, Radio Rep. Atelier ,Aother" Petodjo 

n PA 

niek hal ini memegang rol jg penting. 
Jaitoe: capaciteit conden- 

sator dan inductie, dari spoel 
(zelfinductie). 

Misalkan, bahwa plaat A dalam gam 
|bar itoe positief geladen, sedang plaat 
B negatief. Maka dengan ini A dan 
B itoe saling menarik (twee ongelijk- 
namige ladimgen trekken elkaar aan) 
dan terdjadilah stroom listrik dari A 
melaloei spoel S kerplaat B.Pada wak 
toenja ketika A dan B tadi saling me 
narik, stroom listriknja tidak bisa ber 
henti dengan tiba-tiba, 

Sebab stroom listrik itos mempoenjai 
traagbeid jang tertentoe oleh karena 
spoel S tadi (soal traagheid lihat jang 
doeloe-doeloe, Red.) 
Boeat sementara waktoe stroom listrik 

ini mengalir kesatoe arah sadja, dan 
dari plaat A mengalirlah stroom ke 
plaat B. Dengan ini maka A mendjadi 
negatief sedang B mendjadi positief. 
Dan oleh karena pada waktoe ada per 
gantian positief dan negatief di A 
dan B dan sebaliknja ini jang terdjadi 
didalam condensator, maka stroom 
listriknja mendjadi berhenti. 

Kalau stroomnja tidak ada, maka 
plaat A mendjadi negatief, dan plaat B 
positief. Dan moelailah kedoea plaat 
ini saling menarik lagi, hingga ada 
stroom mengalir dari B ke plaat A 
dengan melaloei spoel S. Beginilah 
beroelang-oelang seteroesnja, dan ber 
ganti-ganti mana jang positief dan 
jang negatief. 

Dengan ini maka kembalilah kita 
pada keadaan bermoela, dan semoea 
nja dimoelai dari permoelaan. Dalam 
stroomkring itoe mengalirlah wissel- 
stroom. Dan oleh karena wisselstroom 
ini amat tjepat sekali, maka stroomjg 
ada didalamnja ialah hoofdfreguentie 
stroom. Stroomkring kita ini mempoe 
njai eigentrillingen, jang tentoe sadja 
makin lama makin lembek dan jang 
kemoedian mendjadi hilang, berhos- 
boeng dengan adanja “weerstand dise 
babkan oleh kawat kawat tadi. 

Stroomkring seroepa itoe jang bisa 
membangkitkan eigentrilling oleh ka 
rena adanja capaciteit dan 
itoe, kita-namakan etectrischeslinger- 
kring (trillingsketen). 

(akan disamboeng), 

Kaistie 
PKMB (Perkoempoelan Kastie 

Moerid2 Boemipoetera) 
di Betawi 

Pada ig. 10 Juli 1938, Competitie 
PKMB dari tiap tiap district soedah 
selesai, jang mendjadi kampioen dari 
tiap tiap district, jaitoe : 

Kampioen district I Vervolgschool 
Gastonweg, 

Il Vervolgschool 
. Tjidongweg-W. 

Il Vervolgschool 
Gg. Bloentas, 

»” ” 

, 3 

Ketiga kampioen ini nanti pada ddo, 
17 Juli 1938, (hari Minggoe pagi), akan 
diadoekan lagi bersama dengan Finale 
dari Bond tiap tiap district jg banjak 
puntennja, Lan 

Programma: 3 
Djam 7—7.45: Tjidengweg West — 

Gang Bloentas 
Tjidengweg West — 

Gastonweg 
9—9.45: Gang Bloentas — Gas- 

: tonweg 
» 10—11: Finale dari 2 Bond distr. 

“Scheidsrechter dari district jang 
tidak main. 

9—845: 

” 

Pryes2 jang akan dihadi- 
ahkan: 5 

| ste prija oentoek kampioen seko 
lah 1 Wisselbeker, 1 medali dan 12 kaos 

2 de prijs oentoek kampioen sekolah 
1 medali dan 12 kaoes, 

3 de prij3 oentoek kampioen sekolah 
1 medali dan 12 kaoes. 

1 ate prijs oentoek Bond district 1 
Wisselbeker dan 12 handdoek. 

“2 de prija oentoek bond district 12 
Ihanddoek | 

3 de prijs oentoek bond district 12 
handdoek. 

| Prijs Wisselbekker oentoek kampi 
oen sekolah pemberian dari K.R.A. 
Poerbonegoro, regent pensioen Betawi. 

| Prija wisselbeker Bond dari Jeugd 
Roode Kruis afd Betawi, 

Prijs2 medali dari Prinses Juliana 
Jeugd Stichting. 

Prijs2 jang lain lain dibeli dari wang 
derma dari P, T, wd. Burgemeester 
Betawi, NK 

N —.gj   
.inductie 

TAMAN OERTI SCHOOL 
Malabarweg No. 47 (Menteng) Batavia-C. 

0. 'Peil H. LS, sampai kelas 7. 
Moelai terima moerid baroe boeat boelan 1 Augustus 1938. 

Djoega mengadakan A. B. C. dan Avond cursus. 

00000000000600004044446051KT 000 LLLLLLOLLLLOLOLLLLLLLO 

Restaurant »SMATARAM" 
SAWAH BESAR No. 2 P BATAVIA-C. 

a 

Tjoemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 

sedia roepa-roepa makanan Djawa, Europa dan laen2 minoeman. 

Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima 

Abonnement boeat boelanan. ' 

Sedia tempat speciaal boeat pesta of Vergadering. 
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aa aa 

| H.I.S. JULIANA 

—. Orang toea moerid jang mendjabat pekerdjaan Gou- 

PALEMBANG 

vernement berhak mendapat kindertoelage, : 

Het Hoofd der School 

Moelai sekarang menerima moerid dari klas 1 sampai 

klas 7. Semoea goeroe berdiploma, 

Disahkan memakai nama H,I.S. dengan besi. Dep. 

O. & E, No. 16309, 

' 

Baroe terima mesin djait 

Merk VERITAS. Kloearan fabriek Europa jang soedahk 

terkenal. Boleh menjitjil. Harga bersaingan. Kekoeatan, 

. maoepoen modelnja tida kalah sama laen-laen merk. 

Keterangan-keterangan bisa dapat pada: 

Meubel en Rijwiel handel 

PIN HO 
Molenvliet Oost 77 Bat.-C. Telefoon Bat. 1674 

“aa. 
an 

Djamoe Djawa jang paling kesohor diJavaboeatketjantikan 

DJAMOE GALIAN semboeken: Dara poceti, ringkkiken peranakan, befoelken 
dateng kotor, 
Orang perampocan jang sering makan Djamoe Galian fentoe,idjadi AWET 
MOEDA sebab: 

0.1 Badan “djadi keras. 2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi 

kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Pofongan badan djadi singset. 6 Ping- 

gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DjADI 

MOEDA kombali. 

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar 
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroef betoel 

recepinja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa, 

Harga 1 fl, dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blikf 0,50 
Harga terseboet belon teritoepg ongkos kirimnja 
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes, 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Teli. No, 1019 Bat.   
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e VER 
Tin Slip Bapmpt39 1 1 
| Tender Y.D.G. 8 golilengte 105 

Djoem'at15 Juli 
5,— sore Lagoe Gamboes 
5,80 ,  Lagoe Tionghoa 
6— Lagoe -krontjong dan 

: —. Stamboel j 

7— malam Goena anak anak dari 
OCRO. oleh Oom Hoet 

£ 

120, 
oleh OCRO. 

- Pembitjara: toean 

Tentang 
berkat (Jermija 17 : 5-14). | 

7.50 goe Geredja — 

8— Kebai orkest ,Galoeh 
: Pakoean“ dibawah pim 

4 pinannja toean Abdullah 
Saleh 

ILk— , Berhenti. 

“. Sabtoe 16 Juli j 
pagi Lagoe tidak memakai 

- njanjian 
" Lagoe Hawaiian 

Pn Lagoe Gamb. Kromong 
30 3 Barhenti : 

siang Lagoe Djawa 
si Lagoe Arab 
»  Lagoe Krontjong dan 

- Stamboel. 
1 Lagoe Soenda 

2.— Berhenti : 
5.— sore  Lagoe Melajoe Seberang 
A3 Langendryan dari pi 

ring Hitam 
630 ',  - Pembatjaan sk. 
7,— malam Lagoe Soenda 
PSN Lagoe Hindoestan 
8.— Toneel vereeniging , Peng 

liboer Hati“ dipimpin 
oleh tosan Moh. Damiri 
"mengambil tjeritera 
Noenggoel Pinang 

»  Toetoep 

Mingoe 17 Juli 
T.— pagi: Lagoe Gamb. Kromong 
7,45 ,- agoe Djawa 5 
8.30. , Ketjapi-orkest ,Padja- 

djaran 
11.30 siang Lagoe Arab 
1I2— “, . Krontjong orkest ,Gol 

den Star” 
2.— lohor Berhenti 
5,— sore Lagos2 Tionghoa 
5.30 Lagoe2 Arab | 
6.— Lagoe2 Djawa 

“6,30 Lagoe Krontjong dan 
2 Stamboel 2 , 

” 9— malam Membatja wawatjan Boen 
da- 
La2goe2 Hawaiian 
Pendjawaban soerat2 rap 
port2, dan pemberian ta 
“hoe 

SAN ina Lagoe2 
aseli 

1030: 4 Berhenti 

PENJIARAN NIROMTIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng II 103: Batavia II 
PLP 27, PMH 45, PMN, 29 

j - Djoem'as 15 Juli 
5,— sore Lagoe anak2 Djawa : 
520.4 Studio orkest 
030 Chasidah 

645 . Lagoe2 Melajoe 
0,55. Cureus djoged Djawa 

- 7,40 malam Perkabaran 
4 Tjeritera2 Soenda 

 PAB. mendjawab rap 
| port2 pendengar 
Krontjong orkest Lief 
Java 
Gambang Orkest 

. Toetoep. 

PMN 29 
11,— malam Gambang Orkest 

Toetoep - 

12.— 

» 

8—. 
S3 

€ 

Minangkabau 

gn 

0,15 

10,45 , 
E1.301 “4 

” 

Sabtoe 16 Juli 

Pembatjaan kitab Indjil | 

adat 

: Koetoek dan| 

H7 1 

| oleh Dalang Partasoewan 
dana dengan - njanjian 
Nji Wasil 
'Toetoep 

PROGRAMMA VO.K.L. 
YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Djoem'at12 Juli 
5,— sore  Lagoe Djawa 
5 4D ny Lagoe2 Soenda 
30 5» Berhenti 

.7.-— malam Berita sk, 
ADD 07 Lagoe Melajoe 
TA Han Pemandangan loear ne 

ja geri 
8.—. , Berita Pengoeroes 
830 ,. The Hawaiian Oroners 
10,— ,, Toetoep 

Sabtoe 16 Juli, 
5.— sore “ Lagoe? Djawa 
545 ,,  Lagoe Soenda 
Kh Berhenti 
7.— malam Berita 8. kabar 
ae Wajang golek 

pagi Toetoep 

, Zender 

6.— 

Minggoe 17 Juli 
8,30 pagi Siteran 
2,— lohor Toetoep 
5,— sore  Lagoe Djawa 
SAH 3 Lagoe Soenda 
SA 5 Berhenti 
7.— malam Berita sk. 
lo Lagoe Krontjong 
1,86 Tembang Soenda Boe 

hoen 
Lagoe2 Ambon 

. Krontjoug orkast 
.. Toetoep. 

815 , 
8.30 »” 

3e,— ” 

SRI 
Golflengte 86,96 m 

Djoem'at 15 Juli 

5.— sore  Hawaiian muziek soko 
ngan The Rythm Boys 
Plaat2 lagoe Mesiz 
Chabar chabar dalam 
bahasa Belanda 
Kouw Kiem Tie Ke Kik 
Gan ,Pitoetoer baik ten: 
tang atoer roemah tangga 
oleh toean Auw Ing 
Kiong 
Berita pers 6 
Tentang hal Pangreh 
prodj» dalam Pradja dha 

6,30, 
6.45 

Z,— malam 

Poespopranoto 
Membalas soerat dan Pa 
ar malam 200 tahoen 
Saseboengan dengan So 
ciete's: Chuan Min Kung 

- Hui 
2. Foetoep 

btoe 16 Juli 

Peladjaran bek3a bedaja 
dan Srimpi dari Kraton 
Toetoep 
Boenjian kagoengan 
dhalem gamelan Kg. 
Kjahi Moenggang Pata 
lou saben hari Saptoe 
dari Setinggil (Kraton) 
Hawaiianorkestsokongan 

| perkoempoelan Hawaiian 
Benteng 
Chabar chabar dalam 
bah. Belanda 
Plsat? lagoe Hawaiian 
Berita pers 
Kasidan Djati oleh toean 
Ng. Hadiwijoto 
Hawaiian muziek soko- 
ngan Pemoeda Moeham 
madijah 
Plaat,lagoe Langendrijan 
Samboengan dengan So 
siteit Chuan Min Kung 
Hui 

2,— lohor Toetogp. 

10.— siang 

2 Kn » 

3.50 sore 

8,— 

6,30 
6,45 
— 

7,30 

8.15 
n 

Minggoe17 Juli 
6,— pagi Pembatjaan Al @oeran 

Soetji 
6.30 ., Plaat plaat lagoe matjam 

matjam 

| pauk Bamboengan dengan So- 
cieteit Ohuan Min Kung 
Hui 
“Toetoep 

. Hawaiian musiek oleh 
2,— lohor 
5.— 80re 

leo, 

lem oleh toean Rm Ng |. 

Tjlempoengan dari Studio | 

1 68, dan 1V 129: Solo Il 120 
5,— sore  Lagoelagoe gamelan. 
5,40 , Lagoe lagoe Tionghoa 
6.— ,  Toneel Ketoprak 
6,201 5 Muziek Soenda 

Wajang Orang tooneal 
7,— malam Perkabaran dan berita 
115 ', Mendjawab rapport pen 

dengar 
Rt Lagoe lagoe Bali : 
1,30 Lezing tentang Economie 
8. — Krontjong orkest ,Tja- 

krawala" 
Toetoep 

Sabtoe, 16 Juli 
6.30 pagi Muziek Hawaiian 
7 Idem 

Toetoep 
Gamelan 
Loedroex Soerabaia 
Pidato tentang Roemah 
Tangga oleh njonja Tj, 
Handoko 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Krontjong 
Toneel Wajang Orang 
Lagoe Bali 
Berhenti 
Djam bagi anak2 dipim 
pin oleh Boe Djar 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Hindoestan dan 
Urdu 
Perkabaran 

11,30.» 

na » 

AU 
IL— 
Et N 
12,— siang 

port rapport dari 
dengar 
Toneel Wajang Orang 
Lagoe Tionghoa 
"Ketoprak oleh ,Sriwi- 
dodos 

5 Toetoep 

pen 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Djoem'at, 15 Juli 

5,03 sore '” BBC Ensembles 
6,— Njanjian anak anak dari 

plaat gramophoon 

6,15 
6.40 
6,57 

71,20 

7,50 

8,10 
Sean 

9.30 

9,35 

10,01 
10.30 

11.— 

6,30 
6.33 
2,01 

11.— 
11,03 
11,40 
12,— si 

, k 
1,20 
1.32 
2 
2,20 
2,80 

5.03 
6,— 

6,57 

7.20 
1,50 

8.10 

8,30 

9.30 
10,30 
10,45 

12,—   6,— 

» 

» 

” 

” 

” 

» 

Lagoe lagoe anekawarna 
Cabaret Dutsch 
Tentang penjiaran pro- 
gramma 

7,— malam Perkabaran 
Beberapa soli 
Pidato oleh t. G,A, van 
Bovene 
Concert 

. Sherlock Holmes Redi- 
vivus 
»The West And Celebrity 
Orchestra 
Penjiaran koers dari 
Beurs Amsterdam 
Lagoe dansa 
Componisten jang terke 
nal di film 
Toetoep 

Sabtoe,16 Juli 
pagi 

N
y
a
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3
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Se
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na
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: 5. — 
Pendjawaban atas rap-! Ten 

» 

” 

7.— malam 

» 

Pemboekaan 
Lagoe gramofoon 
Idem 
Toetoep 
Pemboekaan 
Concert 
Draaiorgel 
MATINEE CONCERT 

: Harmonica soli 
Perkabaran 
CONCERT POPOELER 
Lagoe marsch 
Mengoelangi perkabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
Orkest 
Lagoe Serieus 
Pemand. programma 
Perkabaran 
Lagoe ,Mana Soeka" 
PIDATO eleh Anna Klaa 
sen 
Melandjoetkan lagoe Ma 
na Soeka 
Zangrecitel 
Harprecitel 
Programma anekawarna 
Intermezz0 | 
Lagoe Dansa oleh Orkest 
dari ,Hotel des Indes", 
Betawi 
Toetoep 

B. R. V. 
Batavia I 157,89 m. Batavia I161 

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

Djoem'at, 15 Juli 
5.01 sore 

” 

Beberapa lagoe lagoe 
Cursus radio   

6.30 
6,45 
7.— malam 

7,15 
8.— 
8.10 

8,55 
9,30 

10,40 

11.— 

T.— 
7,30 
7,40 

3.— 
5,— 
5.01 
6,— 
6,45 

Te 

7,40 
1,45 

8.— 
8.20 
8.40 
9, — 
9.40 
10,— 
fa 

8,01 
8,30 
9,15 

10,— 
10.25 
Pluda 
To 
12,30 

2. — 
5.01 
5.45 
6,30 

» Muziek militair 
» Berita pers 

Beberapa lagoe lagoe : 
» Deutten 
» Phohi Relay 
4 @uintette of the Hot Club 

of France : 
» Vocaal 

Symphonie Concert 
Bob Scholte dan Jetty 
Cantor menjanji 

» Toetoep 

Sabtoe, 16 Juli 

pagi Concert dari lagoe gram, 
s Berita 8. kabar T. 
y Melandjoetkan lagoe gra 

mofoon 
Toetoep 
Pemboekaan 
Vocaal 
Orkest 
Berita s kabar 

Orkest 
Intermezzo F 
Pem. Loear Negeri oleh 
toean Dr, h. F, Jansen 
Pbohi Relay 

» 

siang 
sore 

Njsnjian Louis Davids 3 
. Phohi 
Lagoe dansa 
Phehi 
Programma anekawarna 
Toetoep. 

ggoe, 17 Juli 

Penjiaran geredja 
Beberapa lagoe Belanda 
Instrumentale prestaties 
Beberapa lagoe sd 
Het Don. Kozakkenkoor 
Melandjoetkan program. 
Ben Huynink pidato 
Platen atas permintaan 
anggauta anggauta 

lohor Toetoep 
sore Cinema Orgel Conzert 

5 Zigeuner muziek 
4 Piano Syncopations 

7.15 malam Symphonie 
Bu 
8.15 
8.30 
8.50 
ada 

9,45 
10:45 
1 h— 

2 Tentang sport 
Muziek gramofoon 
Mendjawab pendengar 
Intermezzo 
BRV Swing School 
Marek Weber orkest 
Marsch muziek 
Toetoep 

PENERIMAAN MOERID BOEAT 
o 

Madrasah "Moe'allimin-Moe'allimaat: 
(SEKOLAH GOEROE MOEHA MMADIJAH) 

di Kramat No. 5 — Batavia-Centrum. 

ASSALAMOE'ALAIKOEM W.W. 
DENGAN SEGALA HORMAT, 

.Sebagaimana oemeem telah men 
semendjak boelan Februari 1937 tel 
jalah seboeah sekolah oentoek tempatnja PEMOEDA dan PEMOE 
dan PEMIMPIN bagi masjarakat oemat ISLAM. 

Penerimaan moerid baroe oenteek cursus tahoen 1938: 
1 AUGUSTUS 1938. 

BAHASA: Arab, Indonesia, 
AGAMA: Tauhid, Fegih, Tafsir 

| Agama dan alat-alatnja: seperti: 
ILMOE OEMOEM : 

dang perloe. : 

practiik mendjadi goeroe. 

Jang diterima mendjadi 

Sjahadah (tanda tamat belad 
'habisan dengan mendapat baik. 

istiadat bangsa, Tarich oemoem, 
ILMOE HITOENG: Wiskunde, 
ILMOE GOEROE. 6. ILMOE MENGGAMBAR. 7 DAN LA 

Peladjar diberi peladjaran- sedikitnja 

peladjar 
jaitoe anak2 jang soedah beroemoer se 
tamat dari Sekolah Angka II (Standaardschool kl. 5), 
daijah atau Dinijah jang lamanja peladjaran sedikitnja 5 tahoen. 

Dapat diterima moerid2 bocat VOORKLAS, kelas 1, II dan III. 

PELADJARAN. 
Belanda dan Inggeris (voertaal bahasa 'Arab.) 

Ooerin, Tarich, Hadist serta ilmoe2 jang berhoeboengan dengan 
Nahwoe, Sjarai, Balaagh, Manthig dll. 

Ilmoe boemi, Thabeat manoesia dan chewan, Toemboeh-teemboehan. Adat 
Pendirian Negeri dan Peratoeran perkoempoelan. 

Algebra, Dagang, Oekoer, i 

LAMA BELADJAR. 

SJAHADAH. 

PELADJAR (MOERID). 

dikitnja 12 tahoen, 

getahoei, bahwa oleh Moehammadijah tjabang Betawi 
ah diboeka seboeah Madrasah ,,/MOE'ALLIMIN-MOEALLIMAAT”, 

DI kita meneentoetilmoe GOEROE 

1939 moelai dari sekarang sampai 

S 

Imoe bangoen dan Gonie-trigonometrie. 
IN-LAIN tambahan ilmoe jang dipan- 

5 tahoen, dalam tahoen penghabisan akan diberi peladjaran 

jar) diberikan kepada peladjar2 jang telah menempoeh oedjian peng- 

“ 

dalara madrasah ,,MOF'ALLIMIN dan MOE'ALLIMAAT”, 
sebanjak-banjaknja 16 tahoen, dan telah 

dari H.I. S. kl. 6, atau sesoeatoe Madrasah Ibti- 

9 

PEMBAJARAN. 
a.  Pembajaran ocang sekolah satoe anak f 2.50 tiap boelan atau f 30,— setahoen, dan Entree oen- toek masoek mendjadi peladjar f 2,50. Pembajaran sekolah oentoek 1 tahoen misti dibajar 10 kali, atau f 3,— tiap2 boelan, an 

Pembajaran oentoek Internaat seorang f 15,— atau Pondokan f 10,— seorang tiap2 boelan. (Ini loear dari ocang sakoe (zakgeld). : 
Oentoek bantoean kamar, tiap2 peladjar dikenakan f 3,50. 
Semoea pembajaran misti dibajar dahoeloe tiap2 boelan jang berdjalan, paling achir tanggal 6, 

GOEROE : 
' Moelai cursus baroe (1 Augustus 1938) pimpinan Madrasah terseboet dipegang oleh teean2: CDI SOELAIMAN RASJID-Directeur, keloearan Sekolah Tinggi Azhar di Mesir dalam bahagian jari'ah. 
HADJI MAANI SALEH, keloearan 

de SRI widani club 
Kjahi Hageng Gribig 
oleh t, Rm. Bekel Ma- 
ngoensoeprapto 
Pers Overzicht oleh t. R. 
Koesoemodirdjo 
Klenengan dari Istana 
Kepatihan hadiah padoe 
ka KPHA Djojonagoro 
Rijksbestuurder Rijk Soe 
rakarta Hadiningrat 
Toetoep 

1l.— pagi Studio Orkest, dipimpin 
: oleh t, Jan Schneiders 
“dan  dinjanjikan oleh 

Miss Annie Landouw 
Melandjoetkan  Studio- 
Orkest 
Ketjapiorkest , Margalve 
joe“, dipimpin oleb t. 
S8. Soewardi dengan di 

 njanjikan oleh Nji Kuis 
Berhenti 
Lagoe Hawaiian oleh! 12 
@ueen Band” dipimpin 
oleh t- Boendjali 

. Lagoe Gamb. Kromong 
. Cbasidahs : 
Lagoe Gamelan Djawa 
Toneei Melajoe Babu 
Rosinas " 

6.30 

12,— siang 

19 3R 5 

2 — st 

5,— sore 

id Sanawijah-Amirijah di Mesir, 
HADJI GOZALI TOESI, Voorz. Ladjnatoel Tardjih- Moehammadijah Betawi KASMAN, ex Voorzitter H. B. J.1, B. 
PRAWOTO ADHIWIDJOJO, Goeroe bahasa Indonesia. | 

Djoega perloe kami terangkan disini, bahwa orang2 toea moerid dari ini sekolah pekerdjaan di Goepernemen, bisa mempereleh KINDERTOELAGE. 

| Wassalam 

PENGOEROES 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
. Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: 
Soerabaja Arcbipelz. Zender 68 

Djokja II 128 : Semarang II 1F1: 
Perkabaran Solo II 120. 

Toneel Wajang Golek Djoem'at, 15 Juli 
»Babad Palasaro“ oleh'Djokja Il 128, Semarang II III, S'baja 

ti 

6,15 aw 
6.30 
6.4 5 
710 malam jang mendjabat 

Dag aa 
8,—      



      

Te
na
n 
P
a
t
a
 

3 
MA 

NE
T 

2 
aa 

PE 
na 

ET 

  

- ada jang memperhatikan nasib me 

“No 155 Djoem'at 15 Juli 1938 tahoen ke 6 

 Gemandangan 

      

  

  

Lembaran ketiga 
  mernemmaac—m IEEE sman mmm 

Nasibnja Mmbachtsonderwijzers 
Perloe dapat perhatian oleh pemerentah 

Anggauta Volksraad perhatkanlah 
  

Ambachtsonderwijzer bangsa Indo-y 
nesia haross dapat perhatian digedong 
Volkeraad | 

Beroelang - oelang avggauta Volks 
raad dalam pembitjaraan jang menge 
pai soal keradjinan anak negeri kemoe 
kakan toedoeh pemerentah dan disam 
pingnja itoe soepaja didjalankan seba 
gaimana mestinja, agar soepaja di In 
donesia terdapatlah kemadjoean bagian 
industrie anak negeri, 

Baik sekali dan tepat. kena semoea 
pewbitjaraan anggauta Volksraad ! 

Akan tetapi sampai sekarang beloem 

reka jang diwadjibkan djadi voorlich- 
ter, djadi djoeroe-penasehat terhadap 
keradjinan jang diharapkan oleh mere 
ka itoe, jaitoe goeroe goeroenja, teroe 
tama pada ambachtsonderwijzers. 

Perloe diperhatikan, sebab koerang 
'adil | 

Perloe diroendingkan, karena terpak 
salah adanja ini | 

Pernah kita toelis beberapa boelan 
jang laloe tentang nasibnja kaoem 
ambachtsonderwijzer jang perloe sek 
li diperhatikan oleh pemerentahb, kare 
na moerid mereka jang bekerdja di 
doenia particulier dapat gadji lebih 
dari mereka ! 

Sekarang ada lagi kedjadian jang 
patoet dapat perhatian! 

Kita menerima soerat boekan dari: 
goeros ambachtsschool, tetapi dari 
fibak jang. boleh dipertjaja. Boenjinja 
begini: : 

Oleh REALIST 

keradjinan jg hampir bilang sama se 
kali. 

Maka oleh sebab itoe, semendjak 
adanja Dep. v. Landbouw Nijverheid 
dan Handal jang sekarang mendjadi 
Dep. v. Economische Zaken, ta' habis2 
oja Pemerintab berdaja oepaja oentoek 
memadjoekan keradjinan2 Anak Ne- 
geri sehingga pada tahoen 1909 tela 
didirikan oleh Pemerintah beberapa 
Ambacbtsschool dimana2 tempat dan 
pada tahoen 1935 diadakan perobahan 
sebagian dari Awmbaschtsonderwij: seba 
gai jang terseboet diatas. 

Kembali pada kepala artikel ini 
tentang pasiboja Ambacbtsonderwijzar2 
jang mendja'ankan pekerdjaan itoe, 
masoek desa keloear desa jang djaoeh2 
letaknja, mengadjar dan memberi ps 
nerangan pada toekang2 jang beroesa 
ha roepaz keradjinan pertoekangan, 
djelek sekali nasibnja, karena mereka 
tiada mendapat toelage apaapa bocat 
peker-ijaan itoe. 

Padahal kalau dibanding dengan 
Goeroe goeroe jang berasal dari Nor 
waal school jang mengadjar Kiein 
handel dan Kleialandhouw di sekolah 
kl 2 mendapat toelage f 7,50 tiap tiap 
boeian. Penoelis sangat hargakau dan 
merasi pada tempatoja dan adil seka 

Ili javg Pemerentah memberi toelage 
pada Goeroe goeroe NS., karena mere 
ka mengadjar lain vak, kalau dibau 
ding dengan teman sedjawatnja jang   

Nasibnja Ambachtsonderwijzer, 

Sebagai pembatja telah” ma'loem, 
pada penghabisan tahosn 1935 ada 
sebagian - dari ' Ambaehtsonderwijzer 
jang ditempatkan pada Afi. Nijverheid 
Dept. vas Economiscbe Z iken, oentoek 
memberi pengadjaran dan penerangan 
tentang roepa roepa keradjinan (per 
toekangan) dimana mana tempat jang 
terdapat banjak peroesahaan2 auax 
negeri. Ambachtsonderwijzar jang me 
ngerdjakan pekerdjsan terseboet seba 
gian besar telah mendapat cursus atau 
opleidiog bosat vak jang mendjadi 
kewadjibai nja. 

Tindakan Pemerintah jang dinawa 
kan ,Gedeelteljxs omvorming v/h“ 
Amb. cbtsonderwijs ini, memang bak 
sekali dan sangat bergoena oentoek me 
medjoekan keradjinan2 pertoekangan 
Ivijverbeid) anak negeri. 

Keradjinan-keradjinan pertoskangan 
Anak Negeri, misalnja tentang tenoen, 
menganjam bamboe dan rotan, oekir 
mengoekir kajoe, keradjinan barang- 
barang legam ( mengantjoer koevingan, 
peroenggoe, mewmboeat keris, memboe 
at perkakas tani dari besi ditjampoer 
wadja dll), keradjinan barang barang 
tandoek, menganjam koelit, barang, 
dari tanah kendi, gentong dll, semeu 
djak zaman poerbakala sebeloem Aga 
ma Islam masoek ditasah Djawatelah 
ada dan dikerdjakan oleh Anak Nege 
ri, Tetapi, segala roepa keradjinan ke 
radjinan jg tsb diatas itoe, makin la 
ma beekan makin madjoe dengan me 
ngikoeti zaman, malah ada sebagian 

| Daerah 

mendjadi Goeroe biasa djoega Goeroe 
goeroe NS. jang mengadjar bahasa 

i HIS. mendapat toelage, ka 
rena -pe'NHIS. -—ada-lebih- tinggi dari 
sekolah kl 2. 
“ Moedah moedahan toelisan ini men 
dapat perhatian dari jang”berwaijib 
dan penoelis berseroe, berilah keadi 
lap soepaja kegiatan dari mendjalan 
kan kewadjiban dari Ambachteonder 
wijzar terseboet tiada mendjadi koe 
rang, agar keradjinan Anak Negeri 
lekas madjoe dan fjita tjita Pemeren 
tah dengan perobahan sebagian dari 
Ambachts ndrwijzer lekas tertjapai 
maksoednja, maxa itoe berilah toelage 
jang soedsh selajaknja itoe, 

Bagaimana anggapan kita terhadap 
soal ini ? 

Sesoenggoehnja pekerdjaan dari me- 
reka itoe sama dengan beambte Njij- 
verheid Iste klasse, sebab memberi 
pertoendjoekan tentang keradjinan, jg 
terdapat dikalangan ra'jat, 

Beambte njijverheid Iste klasse di 
gadji f 135 meximum, das dengan ga 
dji ini patoetlah kaoem ambachtsonder 
wijzer jg diwadjibkan memberi peroen 
djoekan kepada ra'jat dapat begini 
djoega. 

Kita mendesak, soepaja adanja ini! 
Betoel dalam toelisan itoe menjeboet 

kan tentang dapat toelage, tetapi se- 
patoetnja mereka itoe diberi gadji jg 
sesoeai dengan derdjat mereka. 

4. Tidak banjak djoemlah mereka 
itoe, tetapi dengan adanja pekerdjaan 
mereka jg amat berat sekali patoet- 
lab dari sekarang jg diatas itoe mem 
perhatikan nasib mereka. 

  

  

  

Gymnsstiekies sekolsh perempoean 

Menoeroet kehendak djaman meski 
poen anak anak perempoean jg soedah 
besar sama bertjelana pendek dan ber 
baris oentoek gymnastiek sebagaimana 
diadjarkan di Gemeentelijke Inl. Meis 
jesechool Tegal. 

Kita tidak avti sport, meskipoen 
perempoean memang perloe bergerak 
badan boeat kesebatan, hanja sadja 
tjara atsu tempatnja perloe depat ke 
tjoealian, dus baroes ada beda dengan 
tempat sport osntoek perempoean dan 

Tjoba dipikir jg dalam, menoeroet 
kesoesilan timoer, tempat jang diper 
goenakan boeat bergerak badan moe 
rid sekolahan gadis terseboet diatas 
ini koerang sempoerna, sebab tidak 
pakai pegar sama sekali, Pembatja 
tentoe dapat mengira sendiri bagaimana 
perasaan orang kalau anak perampoean 
jang hampir dewasa bertjelana pendek 
diatas dengkoel lantas berbaris dan 
bergymnastiek ditanah lapang jang 
terboeka ! 

Kita amat heran djika di ingat 
oempama tanah lapang tadi dipagar 
tentoe tidak begitoe banjak ongkos 
nja, tetapi hingga kini masih demikian 
terboeka. 

Apaikah tidak oetama kalau wakil 
kita mendesak pada gemeenteraad oen 
toek diperhatikan sepantasnja, sebab 
itoe sekolahan adalah gemeente—zorg. 

Dengan girang dapat dikabarkan jg   kaoem lelaki. P4A Tegal telak membitjarakan ini so 

  

  
  

al dan kita djoega menghargai djasa 
nja lid RR Tegal toean Soegondo jg 
meskipoen boekan ditempatnja, tetapi 
telah mengeloearkan pengharapan soe 
paja K. Bsepati Tegal soeka berhoeboe 
ugan dengan t. fd. Burgemeester oen 
toek ini maksoed, Ta 

Satoe kali lagi, anti tidak maar tem 
pat haroes tidak begitoe openbaar. 

' —0— : 

Seboeah zender baroe 

Didirikan di Magelang 
Beloem selang berapa lamanja ini 

telah diwartakan, bahwa ,,Nirom“ per 
nah merantjaugkan akan mendirikan 
seboeah zender baroe di Magelang, 
oleh karena penerimaan berita berita 
disana agak tidak baik sekali adanja, 

Persiapan pekerdjaan ini soedah di 
lakoekan djoega, hingga moelai toe 
lan jad, orang dapat memakai zeun- 
der teb. 

Bagi penjiaran programma , Nirom" 
Barat jg :nelaloei zender ini, maka per 
loelah sekali, djika perhoeboengan 
telefoon djoega dirobah, perhoeboengan 
mana jg dilaloei oleh omroepstof dari 
Betawi ke zsnder zender di Tanah 
Djawa jg lain lainnja, sehingga letak 
aja Magelang itoe didalam garisan ini. 
Perobahan iui, kini masih dipermoe 
sjawaratkan oleh ,Nirom“ dengan 
TA. 

—f — 

SOERAKARTA 

Pertanian Ra'jat daerah Sverakarta 

Banjaknja hoedjan 
membikin koerang 
baiknja tanaman, 
harga beras toeroen 
sedikit. 

Pemb. M menoelis : 
Pelapoeran opisil dari landbouw. 

voorlichtingsdienst selama boelan Mei 
1938 tentang keada'annja pertanian 
Ra'jat dan sebagainja kita ambil de 
ogan pendek jang perloe perlos sadja 
seperti berikoet : 

Toeroennja hoedjan ada lebih besar 
dari rata ratanja tiap2 tahoen, selain 
nja di regentschap Bojolali jang ada 
koerang dari biasanja. Koerangnja 
hoedjan di Bojolali itoe membikin 
baiknja tangman, malah dilain lain 
daerah mendjadi koerang baik tana- 
mannja karenaterlaloe banjak air hoe 
djan, djoega ini merintangi djalannja 
panen bagi padi dan pelowidjo. 
Tanaman padi di waktoe moesim 

hoedjan ada biasa Jebarnja, hanja padi 
jg ditanam waktoe kemarau lebar dari 
biasanja. Tanaman padi-gadoe di re- 
gentschap Sragen ada koerang lebar 
nja, sehabisnja hoedjan ada kasip, ka 
rena kalau menanaminja padi gadoe di 
dahoeloekan dari biasanja, tentoe tidak 
baik hatsilnja. Keadaannja tanaman 
padi, baik jang socdah diambil maoe- 
poen jang masih berdiri disawah boleh 
dibilang seperti biasa (normazl), malah: 
ada sedikit lebih baik dari th, doeloe 
Padi gadoe jg ditanami lebih doeloe 
(vroeg) sekarang ternjata banjak jg ke 
na penjakit ,mentek", 
Tavaman padi gogo dalam boe- 

lan Mei soedah dipaneni semoea. 
Tanaman csssave ada 2 matjam 

jang ditanam ditanah jang gampang, 
ternjata baik basiluja. tetapi jang di 
tanam ditanah soekar fzware gron- 
den) ada baik, karena terlaloe banjak 
air hoedjan, Meskipoen begitoe rata2 
nja tanaman ini masih boleh dibilang 
baik. Lebarnja tanaman cassave seper 
ti biasa (normaal) sadja. 

Keadaannja tanaman djagoeng, ka- 
tjang, kedele, tjantel dllnja tidak ada 
jang perloe diterangkan disini tentang 
keadaannja, biasa sadja. 

Persediaan makanan bagi Ra'jat 
'joekoep, karena dalam boelan Mei 
itoe bagi Ra'jat di daerah siwah (sa 
wahstreken) sama tengah2nja menge 
tam padi atau moesim panen jg besar 
Hanja di daerah tegalan itoe persedia 
an makanan ada koerang, tetapi tidak 
lama dari itoe orang soedah akan pa 
nen tanaman polowidjo, Persediaan 
gaplek ada lebih banjak dari biasanja. 

Harga pendjoeslan beras di pa 
sar ada toeroen, karena pada waktoe 
itoe telah banjak persedisan beras, 
sebab waktoe panen padi. Meskipoen 
begitoe harga beras itoe dalam boelan 
Mei 1938 masih ada f 0.70 per guen 
ta lebih tinggi kalau dibanding 
kan dengan waktoe boelan Mei 1937 

Harga djagoeng dalam ,boelan Mei 
ada lebih tinggi dari ketika boelan 
April 1938, Adapoen harga hatsil- 
boemi tanaman lain2nja, mitsalnja 
gaplek, kedele dan katjang ada tetap 
seperti biasa sadja, 

Pesta di Woerjaningratan din Wong 
sonagaran 

Pada hari Rebo pagi tgl. 6 Jali ini 
KRM H. Woerjaningrat boepati najo 
ko di Solo mengadakan pesta ketjil, 
karena mengadakan ,,tetakkan“ dari 
salah satoe poeteranja jang baroe sa- 
dja tammat dari lagere school. Toean 
ini adalah voorzitter dari centraal bes 
tuur Parindra. 

Berbareng dengan itoe (Rebo pagi 
6 Juli) djoega Mr, K RMT, Wongso   nagoro mengadakan pesta ketjil djoe 

ga mengadakan ,tetakkan“ poetri lela 
ki jang soeloeng, RM. Soenarso. 

Kedoea doeanja sama tidak pakai 
keramaian jang agak besar. 

Mutatie Algemeene Poalitie 

Dengan besluitnja departement BB 
diterangkan, buhwa toean Ph. van der 
Spek jang baroe sadja datang perluf 
dari Eropah diangkat mendjadi hoofi 
ageut van politie le klasse (hoofire- 
cbercheur) pada algemeene politie di 
Solo. 

Dari pihak politie di Solo kita men 
dengar kabar, bahwa toean Epke hoof i 
agent van politie jang dikerdjakan 
dipolitieschool di Soekaboemi moelai 
pada 1 Juli ini dipindah ke Solo dan 
ditempatkan pada 'algemeene politie 
di Solo djoega sebagai hoof agent. 

Comite Pesta-Oranje 

Bsrhoeboeng dengan akan adanja 
jubileum keradjaan Belanda besoek 
tanggal 6 Sept. dimoeka ini, maka 
pada hari Senen pagi jl. di Societeit 
Harmonis (Solo) telah diadakan per 
temoean jg dibawah pimpinannja mr 
JP A. van Bruggen ass.-resident Soe- 
rakarta dan dihadiri wakil dari Ka- 
Soenannan, Mangkoenagaran dan ba 
njak sekali kaoem pembesar dan ka 
oem bangsawan dissloeroeh Solo. 

Setelah dibitjarakan pandjang lebar, 
laloe disoesoen satoe comite dengan 
toean a.r. terseboet- diatas sebagai 
voorzitter, toean gewestelijk secretaris 
Soerakarta sebagai secretaris dan a- 
gent Javasche Bank di Solo sebagai 
penningmeester dengan dibantoe oleb 
wakil Kasoenanan, wakil Mangkoena 
garan, wakil SEM dan Kapitein Ti 
onghoa. B-:berapa voorstel boeat menga 
dakan pesta, seperti optocbt, Oranje 
revue, Circus bagi anak-anak, perlom 
baan berenang dan banjak lagi lain 
nja, jang semoea itoe masih akan di 
peladjari oleh werk-comite, 

Korban satoe djiwa karena 
ratjoen g3s 

Berselang beberapa bari ini didesa 
Gemolong (k.l. 20 x.M. sebelah Oetara 
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dari kota Solo) ada orang menggalita. 
nah boeat membikin soemoer baroe jg 
sampai 20 M dalamnja, Ketika soedah 
sampai sebegitoe dalam orang itoe 
rendadak meninggal doenia didalam 
soemoer itoe, 

Orang mentjoba akan mengetahoei 
apa sebibnja. Dengan lampoe dibawa 
toeroen kebawa, laloe padam. Begitoe 
djoega satoe ajam jang dimasoekkan 
dalam soemoer itoe Jaloe mati pada 
seketika itoe djoega. Sesoedahuja di 
rapportkan kepada javg wadjib 
dan setelah dipsriksa oleb kasem acbli, 
ada ternjata bahwa didalam soemoer 
itoe ada rafjoen gas ,kool monoxyd, 

Sesoedahnja majat itoe diambil de 
ngan tjara soekar dan dikoeboer seba 
gaimana mestinja, atas perintahnja 
Jang berwadjib maka soemoer itoe 
ditoetoep lagi. a 

Waterschap dan fabriek-rosella 
di Delanggoe 

Dari pihak jg boleh dipertjaja kita 
mendengar kabar, bahwa pada wak 
toe ini ir L J Moens sebagi algemee 
ne voorzitter dari Vorstenlandeche wa 
terschappen baroe asjik mempeladja 
ri tentang membesarkan dan menam 
babi padj k air dari fabriek rosella 
kepada Wwaterschap. Adapoen ketara 
ungannja seperti berikoet : 

Dalam Vorstenlandsehe waterschaps 
ordonnantie diterangkan, bahwa pa 
ijak air jg dibajar oleh onderoeming 
goela. ondern, tembako, Inl, land 
bouw din tanaman ondern. Bslanda 
lainnjaitoe besar ketjilaja paljak ka 
lau dibanding ada 24:8:3:6 ini 
berhoeboeng dengan banjak sedikit 
oja .onderneming itoe memboetoeh 
kan air. 

Sekarang ternjata, bahwa tanaman 
rosella jg beloem lama dimoelaikan 
ditanam di Tanah Djawa itoe banjak 
sekali memakai air, sedang padjaknja 
sampai sekarang hanja diatoer menoe 
roet ,onderneming Belanda lain lain 
nja“ itoe sadja, jalah disebabkan da 
lam ordonnantie beloem ada ketetapan 
jg terang, sebab doeloe ketika membi 
kin ordonnantie itoe, tanaman rosella 
beloem ada. 

  

    

   

  

1 

4 

AN
: 

     



        
           

      

       

    
     

      
       

     

           

     
      

       

      

      

      
     
     

     

      
     

   

  

        

  

    
    
   

   

  

   
    
     

     

      
    

    

   
   
   

  

   
   

      

    

  

   
   
    

J Moens akan memadjoekan voor 
el kepada raad dan kalau diterima 

akan divoorstelkan djoega kepada pe 
merintah soepaja padjak air dari on 

eming rosella itoe dibesarkan da 
i pada sekarang ini. ,            

       

           

       

      
      

       
         
         
         

        
     
     

         

      
         
     
     
     

Kesehatan ra'jat selaloe didjaga. 
Atas voorstelnja regent di Klaten 

“— KRMT Martonagoro jang dibantoe 
.oleh DV G dan ondernemingen dise 
loeroeh regentechap, maka sekarang 
“ini hampir diroemah semoea kepala 
“loerah desa ada persediaan pil kinine 
tabletten, terostama didaerah jang ter 
 njata banjak pendoedoek jang mende 
rita sakit malaria. Pe nga 

Obat pil itoe banja dikasihkan sedja 
| kepada ra'jat dengan gratis. Adapoen 
oeang boeat membeli diambilkan soko 
ngan dari pemerintah Z-lfbestuur, kas 

| desa dan ondernemingen. Dengan ini 
sekarang ternjata besar sekali faedah- 

..nja. 5 s 

    

   

   

Congres Politie-inspecteurs 

. Dari pihak bestuur kita mendapat 

| ' kabar, bahwa , Vereeniging van Ins- 

| pecteurs van Politie in Ned, Indie“ 
besok tg 23 sampai 25 Aug. dimoeka 
ini akan diadakan algemeene jaar- 
vergadering, bertempat disociteit Har- 

monie (Solo). 
| Sekarang ini bestuur tjb. di Solo 
soedah moelai mengatoer segala keper 
loean congres itoe, diantaranja djoega 
dimaksoedkan akan membikin excursie 
ke Tawangmangngoe dll. tempat, 

"3
 

  

   

Mutatie Legioen Mangkoenagaran 

M. P, Soewardi Tjokroatmodjo kapi 

tein-adjudant dari commandant Legi 

oen dipindah mendjapi kapitein Legi 
oen di bagian le. compagnies RMP. 
Soerjanto Soerjosoegyanto 
acjudant dari le. bataljon Legioen di 
pindah mendjadi luitenant adjulant 
dari commandant Legioen, RP, Soe 
kasno Nardjowirogo le. luitenant di 
“pindah mendjadi luitenant adudant 

| dari le. bataijon Legioen. 

  

      Zendingshospitaol tambah dokter 
Pada Sabtoe malam jl, ini di zen- 

| dingsbespitaal di Djebres dibagian po 
liekliniek telah diadakan pertemoean 

| dari semoea tt: dokter dan penggawai 
' nja boeat menerima kedatangannja dr. 
A Ten Velde jang baroe sadja datang 
“dari Eropah dan dikerdjakan dalam 
roemah sakit tsb, diatas oentoek men 
tjoekoepi kekoerangan tenaga dari ka- 
oem tabib jg tjakap disitoe, 

,. Candidaat Gaibjdari Zelfbestuur 

Dengan besluitnja departement BB. 
di Betawi, maka dalam tahoen in! 

| Rijk Soerakarta (Kasoenaunan) diper 
'kenankan 2 pemoeda cardidaat gedip- 
Jome#rde ambtenaar Ini. bestuursdienst 
jaitoe R. Indrijo poetranja R. Ng. Dar 

—.. moloekito ass. wedono di Boeloe dan 
— R Sariono poetra R Ng Soeropangaknjo 

| wedono di Tawangsaii jg lelah beren 
ti dengan pensioen, Masoekoja 2 pe 

| moeda itoe di Mosviba di Magelang 
. besok 1 Aug. dimoeka ini. 

| Ke Bestuursacademie di Betawi 
|. Orang mengabarkan kepada | kita, 
bahwa dengan pemboekaan bestuurs- 
academie di Betawi besok 1 Augustus 

| dimoeka ini dari Rijs Soerakarta (Ks 
| soenanan) hanja diperkenankan me- 
ngirimkan 1 student (kaloe masih ada 

| tempatnja 2 orang). 
Jang ada harapan besar boeat di 

—. toendjoek oleh pemerintah boeat ma 
' soek,dalam bestuursacademie itoe ada 
lah P. Ng. Ismail Tjondrowirjono arsis 

  

   

   
    

    
   
   

    

   

   
   
   

    
    

   
    
   
   

    

   

  

   
   
    

   

  

    
    
   

    

   
   
    

      

              
    

| atau R, Ng. Sahirdjan Atmohandojo 

Mutatie Vendumeester 

. Dengan besiait dari departement di 

— Betawi, maka toean BF.A, Matakupan 
yendumeester le klas di Solo moelai 

“1 Juli ini dipindah ke vendukantoor 

di Semarang. Adapoen jang diangkat 

mendjadi gantinja sebagai vendum. 
di vendukantoor di Solo jalah toean 

D.S von Kriegenberg jaitoe vendum, 
le klas di Djokja jg dipindah ke Solo, 

ab pema 

Perdjalanan G.G. 

Mengoendjoengtanah 
Lampoeng Te 

Kelak pada pertengahan kedoea dari 

Goebernoer Djenderal dan familienja 
akan bertolak menoedjoe ke Soema- 
tera oentoek mengoendjoengi daerah 

Lampoeng, daerah-daerah jg letaknya 

lebib tinggi lagi dari Palembang dan 
Bangkahoeloe. - 

— Goebernoer-Djenderal dan pengiring 
nja itos akan menoempang kapal goe 
bernemen ,Rigel“ dari Tandjoeng Pri 

karena itoe maka voorzitter e 

Inomi bagi ra'jat di Indonesia jang ma 

ga, 

djallah Pandji Poestaka, jang 

ada kalanja dimseat djoega karangan 

ketika ada djoega disiarkan pemberi 
'tahoean atau penerangan jang dirasa 
perloe, dengan peraptaraan pers, jang 
disampaikan oleb Balai Puestaka ke 

Ikomisi jg diangkat oentoek keperloean 

Ih J Odenkirchen 

luitenant | 

tent wedono di Karangmaling (Sragen) 

boelan September j.a.d. toean Besarj 

oek dan menoedjoe ke Soematera, agar 

#eepaja, sesoeduhnja belisu melakoekan 
perdjalanan di Soematera itoe, bisa 

Penerangan tentang ekonomi 
oentoek Ra'jat. 

Berhoeboeng dengan pentingnja eko 

kin lama makin bertambah besar djoe 
ga, maka Pemerenteh soedah lama 
berhadjat hendak mengadakan pimpi 
nan tentang hal ekonomi itoe dengan 
perantaraan soerat kabar. Dalam ma 

dikeloearkan oleh ,,Balai Poes'aka" 

jang tersangkoet dengan itoe. 
Lain dari pada itoe pada soeatoe 

pada sekalian soerat2 kabar. 
Tetapi sekaliannja itoe sampai seka 

rang beloem lagi memoeaskan hati. 
Sebab itoe maka oesaha itoe sekarang 
diperloeas. 

Pemerentah sekarang soedah me 
ngangkat seorang Adj. Landbouwcon 

suleni semata mata ocentoek keperloe 
an itoe, jg dibanteekan pada soeatoe 

Itoe djoega. Jang doedosk dikomisi 
itoe ialah ahli2 dalam berbagai bagai 
perkara jg berhoeb:.eng dengan ekono 
mi, jaitoe toea» toean: 

JJ Ochse wd Hoofdamb 
tensar voor 

Economische 
Zaken| Vvorz.) 
Laadbouwsun- 
dig Ambtenaar 

le kl. 
Hsofd dienst 
Buitenl, Han- 
delsvoorliehs 
ting dan Pro- 
paganda 

Ir RMP Soerachman Hovofd Onder- 
afdeeling Con 
sultatiebureau 
dan Kleinin- 
dustrie 
Hovufdambte- 

naar voor de 
Volkslectuur 
Landbouweon- 
sulent di Kan 
tor Cooperatie 
dan Binnenl, 
Handel. 

Pada tg 6 Juli jbl ini komisi itoe 
soedah bersidang menentoekan tjara 

bekerdja. Diantara lain lain soedah di 
ambil poetoesan, lain dari pada me- 
njiarkan kabar tentang ekonomi de 
ngan perantaraan ssk, “poen djoega 

skan mengeloearkan soeatoe madjal- 
lah, jang akan dinamai Perekono 
mian Ra'jat. 

| Kepada Balai Poestaka soedah di 
serahkan mengoeroes penerbitan ma 

djallah itoe, sedang isinja dioeroes oleh 
komisi tsb. Ditetapkan, bahwa barga 
langgananoja hendaklah diboeat jang 
serendah rendahnja, asal dapat menoe 
toep ongkos ongkos tjetak dan ongkos 

ongkos porto sadja. - 
Sebeloem madjallah itoe mempoe 

oja langganan jang tjoekoep banjak 

nja, maka boeat sementara Balai Poes 

'taka soedah maoe poela mendjadikan 
madjallah. itoe lampiran Pandji 
Poestaka, soepaja madjallah itoe 
dapat diketahoei oemoem. 

Pada moelanja madjallah itoe akan 
diterbitkan hanja sekali doea ming 
goe sadja, dan hanja didalam bahasa 

Melajoe sadja, Tetapi apabila nanti ter 

boekti bahwa madjallah itoe ada me 
menoehi hasrat orang banjak, dan tjoe 

koep mempoenjai langganan maks 

akan diterbitkan tiaptiap minggoe 
dan djoega didalam bahasa Djawa dan 
bahasa Soenda. 

Didalam boelan Augustus jang akan 
datang ini akan dikeloearkan nomor 

pertjontohan. dan sedjak boelan Jan. 
39 PereconomianRa'jatakan 
tetap keloear. Isinja teroetama ialah 
tentang: pertanian, keradjioan dan 

berbagai bagai peroesahaan, perniaga 
an, pemeliharaan hewan dan ikan, ko 
lonisatie, kesehatan, pengadjaran (on 

derwij3) dan lain lain jang bersangkoe 
tan dengan ekonomi ra jat. 

MATARAM 
PPTS di Hwa Kiauw 

Doea malam bertoeroet toeroet P P 
TS mengadakan pertoendjoekkan jang 
keoentoengannja oentoek , Wakaf Stich 
ting“ dan biaja rapat besar osmoem- 
nja (Kongres). 

J Reynvaan 

Dr KAH Hidding 

Ir Teko Soemodiwirjo 

Kongres Sangkara Moeda 

oleh perkoempoelan Sangkara Moeda 
akan dilangsoengkan Kongresnja. Ge 

dong jang bendak dipakainja oentoek 
moesjawarat ialah pendopo Pangeran 
Poerobojo jang baroe selesai, Selai 
diadakan permoesjawaratan akan dia 
dakan pertandingan bola, badminton 
dan bagi kaoem poeteri diadakan per 
toendjoekan hand werken, 

Hingga kini , Sangkara Moeda“ mem 
poenjai 7 tjabang dan kedoedoekan 

Kelak pada tgl, 23—25 Juli '38 

  

KAWAT 

Perantijis 
Kewadjiban Perantjis | 

Minister president Daladier telah 
mengoeraikan tentang keadaan politik 
di Eropah. Ia mengingatkan kepada 
kegentingan jang mengehawatirkan 
baroe2 ini di Eropah Tengah, dan ia 
jakin atas oetjapan2 Hitler, bahwa 
Hitler sama sekali tidak mempoenjai 
maksoed  djahat terhadap negeri 
Tsjecho-Slowakia. Ph 

Kemoedian minister president itoe 
berseroe2 betapa berat kewadjiban Pe 
rantjis bagi mendjaga negeri Tejecho 
Slowakia ini. 

0 knta 

Ewitserland 
Venezuela akan kel?ear dari 

' Volkenbond. 
Dari Geneve diwartakan oleh Reu 

ter, bahwa Venezuela telah mengoe 
moemkan akan keloearnja dari Vol 
kenbond. 

Ne Bu ederland 
Permainan tjatoer 

Antara Fuwe dan 
Landau. 

Dari Amsterdam diwartakan oleh 
Aneta, bahwa bermain tjatoer jang di 
lakoekan oleh Euwe dan Landau oen 
toek mereboet kampioen Nederland te 
lah dimoelai daa sesoedahnja zot ke 4I 
berhasillah Buwe akan mengalahkan 
Landau, sehingga dengan banjaknja 
punten itoe Euwe bisa mendjadi kam 
pioen Nederland, 

— 0 — 

Toean J, L, Sobels 

Meninggal doenia. 
Dari Heemstede diwartakan, bahwa 

toean JLL. Sobels, bekas gezagvoerder 
K. P.M., telah meninggal doenia dida 
lam oesia 61 tahoen, 

Ameriko 
Kedatangan Hughes 

Di Fairbanks 
Reuter mewartakan dari New York 

bahwa Hughes pada djam 1.18 bst., 
telah tiba di Fairbanks dan sesoedah 
oja itos ia dibroadkast ke New York. 
dimana ia didjempoet oleh orang ba 
ojak dan dihormati kedatangannja 

itoe dengan penoeh kegembiraan mere 
ka ini. 3 : 

Ketika djoeroe2 terbang toeroen da 
ri pesawat terbangun maka bersorak 

soraklah orang-orang banjak, seakan 
akan menoendjoekkan kegembiraannja 
itoe. Hugbes jang pada ketika itoe ti 

dak mamakai djas, kelihatan amat dje 
moe sekali, tetapi biarpoen demikian 
keadaannja, ia tertawa djoega. Sesoe 
dahnja ia mengambil barang2 jang 

seperloenja oentoek persediaan pener 
bangan, maka bertolaklah ia lagi. " 

Roosevelt akan mendjadi djoeroe 

pemisah Bolivia—Paraguay 
Dari Washington oleh Reuter dika 

barkan, bahwa pres. Roosevelt maoe 

menerima pekerdjaan sebagai djoeroe 

pemisah oentoek merantjangkan per 

guay. Berhoeboeng dengan banjak pe 

kerdjaan pekerdjaan, maka Roosevelt 
menjerahkan pekerdjaan itoe kepada 
gezant Amerika di Columbia. 

Rapat Oemoem Besar PPT S. jang 
ke II 

Sebagai oemoem ketahoei RBO 
jang ke II akan jangsoeng pada tang 

gal 915 Juli 1938. 

Kongres ini akan dimoelai dengan 
resepsi. Pada malam itoe diadakan p' 
dato jang penting ialah , Pergerakau 

pemoeda pada masa sekarang“ oleh 

Toean Sjamsos Hardja Uda 

ya dan ,PPTS. dengan Nationaal 

Jeugd Kongres oleh Toean M. Ga- 
ni. Setelah itos diadakan pertoen 

djoskan. RBO. ini kiranja mendapat 

perbatian loear biasa dari tjabang2nja, 

bingga sekarang masih sadja datang 

chabar pengiriman oetoesan. 

Amat hebat kiranja, sebab RBO 

banja langsoeng 2 tahoen sekali. 

Perkoempoelan Pemoeda ini mem 
poenjai tjabang ki. 60 dan tersebar 

di seloeroeh Indonesia, 

Hidoep PPTS, kain doakan. 

Persaudaraan Wartawan 
Mataram : 

Berhoeboeng pindahnja salah satoe 

anggotanja maka Pewarta'n skan me 

ngadakan malam perpisahan bertem 

pat di club huis TED (Ngabeanstraat.) 

Sifat pertemoean ialah besloten, Pada 

mereka jang boekan anggota Pewar 

taan tidak diperbolehkan mengoen 

djoeng. Pewartaan adalah tjiptaan dari 

kacem wartawan jang didorong oleh     
4 

menuoempang kapal itoe lagi. 
F     

H, B, ialah Mataram, 

« 

djandjian kedamaian Bolivia — Para-y 

  

te) 

kesechatan. 

BOENTING - HAMIL. 

Sule 
MA 

  

'kipoen bagimana sedikit djoega, achirnja bisa timboel roepa2 penjakit, 
antaranja penjakit dalem pianakan jang akibatnja bisa meroesaki 

Harga 1 stel sampe 40 hsri No, 1 f 3.50. 
dan 

Belon teritoeng onkost kirimnja. 

Pesenan haroes langsoeng dialamatken ka : 

ROEMAH OBAT KAR 
Hooftikantoor : Gruote Postweg Oost 22 

Filialen : Soekaboemi, Tasikmaiaja, Soemedang, 

BuitenZzorg dan BATAVIA-Centrum. (Pasar Baroe 87). 

Kandoengan, jang satoe ogah se- 
dang jang lain sanget harepken. 
Jang maoe tida dapet, jang ogah te- 
roes dikasih . .... anak. 

Boeat sampeken masing-mas' ng poe- 
nja keinginan, sjarat-sjaratnja bisa di- 
dapet di mana , BOEKOE TUEM &5ALS. 
Harga f 056 berikoet onkost kirimnja. 

PRAMPOEAN BRANAK. 
Men 'eroet ilmoe Karoehoen (Aki — 

Mojang —Leloehoer) orang prampoean 
sasoedahnja branak, moesti dikasih 
djadjamoe, soepaja pianakannja jang 
mangkak bisa ringkes kombali, ke-is- 
triannja jang melar bisa tjioet lagi, 
peroetnja jang kendor bisa kentjeng 
poela, dan segala kotoran bisa disa- 
poe kloear seanteronja. 

Sebab. kaloe itoe kotoran atawa la- 
mad-lamad jan: ketinggalan di dalem 
pianakan (Pranakan) dibiarken, mes- 

2 

o 

jang No. 2 per stel hanja ...... f 150. 

EHOEN 
“— BANDOENG. 

Garoet, Cheribon, 

  

J1 Kron: 

Bodoran   
Baroe terima - platen tjap banteng ! 

PLA 

Oleh Siti Amsah & Kleine Saleh 

'Rose Rumba. i 

Stam: Pasarbaroe. 
J3 Kron: Harmoni. 

Kron: Nori Mas. 

MISS KARTINI 
1028 Kron: Slamet Dateng. 

Ster int Oosten. 
1030 Kron: Bidara. 

Kodoran Oude liefde. 1032 Extra Talaga Warna. 

DJAJADIE Extra Ala sajang. 

1039 Kron: Green Ice Rumba. 1036 Extra Senang hati. 

Kron: Terang Boelan. Kron, Waterloo, 5 

1045 Kron: Jong Magelang 1037 Extra Hati Melajang. 

Kron: Dibawah aer. Kron: Malaise, s 

1041 Kron: Ingetlah Solo. 1051 Shanghai Street. 

Kron: Rumba sadja Bodoran Aspirin Alima. 

TERNJANJI OLEH ANNIE & AER LAOET 

1033 Extra Nona Siapa. 
Baby. 

1042 Siam: Senang hati. 
Kron: Hati Girang. 

1046 Kron: 

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

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

TOTAAL 18 PLATEN A.F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en.dapet ONGKOS VRIJ. 

Sebelnem pertoendjoekan dimoelai 

18 pi: a F 15.— 

TEN LAGOE MELAJOE 

2 Extra Mandoline. 
Asia Rumba. 

J. 4 Extra Express, 
| Pasarbaroe Blues. 

5 Rumba Djoeramento 
Stamb: Soir De Paris 

MISS KARTINI 
1035 Kron: Election. 

Siam: Sinar boelan. 

MISS SITI MOEDJENAH 

Miss Djenap & Tjaij 
1040 Kron: Liberia. 

Nasehat roemah targga. 

1043 Stam: Rindoenja Dateng. 
Kron: Pasar Baroe. 

Solo Populair. 2 

Saban Rumba. Kron, 

Memoedjiken dengan hormat 

Hoofd Kantoor Toko P. B.K. 
Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwielhandel 

CHERIBON Telefoon No. 34   
  — aa a— 
  

ketoea Hoofd Komite toean Soekardjo 

Djojoatmodjo, dengan anggota Komi 

te dan Pengoeroes Tjibang berdiri di 

atas podiam, goena .melakoekan oe 

Kabar Penting! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

samboetan. 

kan dihabisi. 

Toneel  Bslauda, 

Hwee,   rasa persaudaraan. pendek. | 
u 

tjzpan terima kasih. 

Setelah itoe ketoea tjabang tosan 

Mob. Thabir Hoesemi mengadakan 

Kemoedian pertoendjoekan dimoe 
lai jang banjaknja 21 matjam beloem 
terhitoeng intermezzo's. 

Hingga djaoeh malam pertoendjoe 

Jang mengoendjoengi hingga pe- 
aceh. gedong Hwa Kiauw jang begi 

toe besar Keoentoengan memoeaskan. 

Jang dipertoendjnekan ialah. Pemboe 
kean, panembrama, Openingsmarsch 

Hiw 

men, Permainan anak2, Toneel Djawa, 
Pentjak anak2, Gamelan demoustratie, 

Njanjian Iboekos Indonesia, Toneel 

Melajoe, Sri Medan, Tari 

bleau, Lagoe Taman Siswa, penoetoep. 

Oepatjara Twi Tok Hwee 

Pada bari Kemis tgl 7 Juli 1938 
digedong Tionghoa Siang Hwse tel hb 
dilangsoengkan oepatjara Twi Tok 

Pada hari itoe diadakan oepatjara 
peringatan dari bangsanja jang mati 

oleh karena peperangan. Pada djam 
10 lebib sedikit T, Ir. Liem Ing Hwee 

memboeka oetjapan dengan pidato jg 

dari penjakit: Biwasir, 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. . 
S.S. MOH. ALI 
Matramanweg 39 atau panggil diroemah 

(Mr.-Cornelis) (Java) 

malam. Telf. 536 Mr-C. 

Pee Te OM — 

aian, Seher 
  

Kemoedian aganda diteroeskan de 
ngan: Kuo Ke (ojanjian Tiongboa) 
'San Kiok Kiong (memberi hormat pa 
da bendera din portretnja Dr Suu Yat 
Sen). Membatja testament Dr Sun, Twi 
Tak San Kiok fsembabjang setjara Ti- 
onghoa|. San Hiang Hoa (menaroeh 
krans). Membatja Tjee Boen (do'a Ti 
onghoal, berdiri diam 3 menit, kesem 
patan berbitjara pada badirin, dipor- 
tret dan ditoetoep. 

piriog, Ta 

Programma didjalankan dengan tje 
pat rapi. Moelai djam 10 diboebarkan 
djam k.l. 11.   
Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 
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