
    
    
    

    

   
   

      

  

   Fraksi Nasional : 

Otto Iskandar di Nata, 4. 
.5. Soekardjo, 6. Lapian. 

| dndonesisch N ationalistische Groep: 

|... Soangkoepon, 2. dr. Rasjid, 3. 

      

     

    

   

    

    
   

     

matjam-matjam.. 

ikita antara lain lain.... se 
a. tampak perpetjahan jang ber- 

'tjorak ,,Tanah Seberarg“ disatoe 

Boekankah Indoresisch Nationalis- 
tische Groep itoe terdiri meloeloe 
atas lid-lid dari Tanah Seberang? 

b. tampak perselisihan hebat an- 

tara Thamrin dan Yamin, 
c. tampak berkoerangnja penga- 

«. rosh Thamrin. - AS 
d. tampak sifat pemetjah dari 

Yamin. : : 
Betapa samboetan kita sendiri? 
Dari bermoela kita harapkan 

dan poedjikan, sSoepaja Fraksi Na- 

sional diperkoeat. Tetapi soenggoeh | 
poen demikian, kita tjoekoep insjaf, 

bahwa boekan tiap-tisp perpisahan 

berarti perpetjahan apalagi persa-| 
tan. Pi 
Kelemahan Fraksi Nasional kita 

kenali, demikian djoega kelemahan | 

kedoedogkan t. Thamrin disitoe. Da| 

“xi itoe kita tidak heran, apalagi 

—. terkedjost waktoe kita menerima 
—. berita tentang berdirinja Indone- 
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ping Fraksi Nasional. 
Ozntoek mengarti pangkai-perse- 

lisihan orang haroes mengenali ke- 
. doedoekan tosantoean jang mema- 

— soeki doea badan itoe. Tosan toean 

—. Thamrin, Soeroso dau Soekardjolid 
Parindra, sedang t. Otto Iskandar di 

Nata lid Pasoendan. Ampat toean 
“ini memang pada tempatnja menja-| 

| toekan diri dalam Fraksi Nasional, 
| Ikarena.... anggota partai. Sosdah 
| tentoe ada kalanja salah seorang 

wakil partai menaroh keberatan 

oentoek memasoeki Fraksi Nasional 

'berhosboeng dengan beberapa hai. 

| Tetapi iai perketjoealian, uitzonde- 

|. ring dan terdjadi misainja dengan 

— diri K Wwoho dari P.L.I. jang tidak 

' mesoek dalam F,aksi Nasionsl. 

| Toecan toean “Soangkoepon, dr. 

2. Rasjid, mr. Yamin dan mr. Tadjoe- 
| din Noor tidak berpartai. Dari itoe 

: lebih soeka menjatoekan diri dalam 

,groep -nasional daripada dalam 

,fraksi“-nasional. Bertentangan Ge- 

ngan ampat toean itoe ialah £.t. 

' Mochtar dan Lapian jang djoega 

| tidak berpartai tetapi masoek da- 
lam Fraksi-Nasional. 

Terang, bahwa kedoea-doeanja 

- mempoenjai alasan koeat dan ma- 

soek akal. 
Dari itoe, apa jang terdjadi di 

Es Pedjambon.itoe boekan perpetjanhan 

ED apalagi persattan tetapi soeatce 

kedjadian jang mengandoeng benih 

 perobahan menocdjoe perbaikan 

(zuivering). Kita pertjaja, bahwa 

tt. Thamrin dan Yamin tjoekoep 

insjaf oentoek bersatoe keloear, 
soenggoshpoen kedalam berpisahan 

| Kepada diri tosan Yamin sebagai 

| tenaga moeda jang berdarah moeda 
— poela dipikoelkan kewadjiban maha 

| berat jaitoe kewadjiban oentoek 

: memboektikan ketjakapannja sela- 
koe lid Volksraad jang oeloeng di 

samping atsu diatas tosan Thamrin 
Djika ini ditjapai, makatimboelaja 
,groep“ baroe itoe boekan bahaja 

— tetapi bahagia bagi perdjoangan na- 
sional seloeroehnja. Hn ea 

|... Makloem ...jang diboetoehi oleh 

| Ihoe Indonesia dalam perdjoangan 
| nja menoedjoe perbaikan nasib hoe- 

kan satoe Thamrin tetapi paling 

sedikitnja sepoeloeh, serators, 
seriboe... jang melebihi Thamrin. 

  

  

    

pihak dan ,,Djawa“ dilain pihak.| 

| sisch Nationalistische Groep disam| 

esa at-pesawat Roes menghoedjani 
m disekitar soengai Khalha 

Antara Tiongkok-Djepang tidak koerang- : 
koerangnja 

om paman aan PA RA 

Hailar, 11 Juli "(Transocean) 
| tentara Kwantung, permoesoehan 

. M.H. Thamrin, 2. Mochtar, 3. | Mandehukuo dan Mongolia, kemarin soedah dimeelai lagi. 

. Imaka diantara 130 boeah pesawat 
mr. Yamin, 4. mur. Tadjoedin Noor |boeah jang roentosh, sedangk 

— Bamboetan sidang ramaitentoeber-|jang bertempoer dioedara telah djatoeh djoega. 
tr harja kehiiargan seboceh pesawat 

Jang soedah sampai pada telinga |terbangnja jang pada waktoe itoe terpaksa mendarsikan Giri. 
Ketika itoe pehak Djepang 

2 

'Tokio, 11 Juli (Reuter) : 

ngolia. 

pertempoeran. 
: 

Overste Spears depan 

pengadilan perang 

Inciden lagi di Tientsin 

Hoedjan bom didekat soengai 

: Khala. Hi 
Adapoen pesawat2 terbang 

Roesian jang Isinnja dengan 
Na atitbeta ia bela metaja 

  

SOE ALR tinja JAN | : 

toehkan beberapa boetir bom 

kepada tempat2 jang letaknja 

disebelah Timoer dari soengai 

Khala. 
Sementara itoe poen diwar- 

takan djoega, bahwa pada wak- 

toe pagi-pagi sekali, keberapa 

barisan artillerie Sovjet telah 

melemparkan beberapa boetir 

bom disebelah Barat dari Soe- 

ngsiKhala. Poen benteng2 Dje- 

pang jang letaknja ditengah- 

tengah rawa jang berada ditepi 

Timoer dari ssengai terseboet 

soedah dibom djosega. 

Tetapi pihak Djepang ketika 

itoe tidak berdiam sadja, me- 

Isinkan hoedjan bom dari pihak 

Roes ini disamboet poela oleh 

pihak Djepang itoe. 

Pertaroengan hebat di Shansi 

Chungking, 1l Juli (Reuter): 

Ini hari diwartakan, bahwa di 

Shansi telah terdjadi pertarcengan 

hebat lagi, dimana pehak Djepang 

mempergoenakan 4 devisinja, dian 

taranja ada dora jang baroe dida 

tangkan dari Djepang dan seboeah 

brigade ftjampseran Gari pasoekar2 

Tionghoa jang ketika itce sedarg 

berkoempoel dan bertaroeng diseke 

lah Oetara, Barat dan Timoer di 

pegoencengan2 Tai Hang. 

Pehak Tionghoa menjerang 

hoa menerangkan, bahwa ini hari 

dengan sekoenjoeng koenjoeng pe 

hak Tionghoa soedah melakoekan 

serangan, dimana pehak Djepang 

mendapat kekalahan besar djoeg3, 

sedangkan ketika itoe, oleh karena 

pertahanan daripada pehak Tiong 

boa jang amat koeat itoe, pehak 

Djepang tidak bisa madjoe teroes 

kearah barat. ' 

“Sangat boleh djadi, ta' lama lagi 

di Shansi Tengah akan terdjadiper 

tempoeran besar. : 

Concessie-concessie lainnja 
terantjam ? 

Shanghai, 11 Juli: Keti- 

ka kemarin diadakan Perscon 

ferentie, maka djoeroe bitjara 

dari tentara Djepang menerang 

kan beberapa dskwaan orarg, 

bahwa beberapa anggota dari   MT, 
MAA bana. 

  
Komintern telah melakoekan 

  

' Permoesoehan dimoelai lagi 

Pesawat2 Sovjet-Mongolia roentoeh 

Ketika dilakoekan pertaroergan diocedara diatas scergai Khalhs, 
terbarg Sovjet Morgelia ada f5 | 

an 4 bocah pesawat terbang Mongolia | 

'Pesawat2 Sovjet masoek daerah Mandchukuo. 

Barisan artillerie dan tentara-cedara ini hari sambil bertarceng 

dengan sehebat-khebatnja, menoendfoekkan aksinja ditayel-batas Mo- 

Selandjoetnja menoeroet tilgram dari medan peperargan, bekerapa 

pesawat2 terbang Sovjet—didoega pesawat2 itoe adalah semoesnja 

pesawat2 jang besar2—ketika oedara agak gelap telah masoek terces 

'kedaerah Mandchukuo hingga Hailar, 160 km djaoehnja dari medan 

ama MAAN LL LAN MA 

Concessie2 lain terantjam djoega 

Kemoedian djoeroe-bitjara Tiong, 

oengan Djepang-Sovjet 
hebat 

  

: Menoeroet djoerce-bitjara dari | 
disepandjarng tapel batas antara 

 —g— 

»perlakoean dengan akal2an“ di 

- tempat tempat loearan di Shang 

kai. 
Lebih djaoeh djoeroe bitjara 

itoe menerangkan Gjoega, bah 
wa tindakan ini makm lama 
makin bertambah hebat, sedjak 
Wang Ching-Wei berbitjara de 
pgan perantaraan radio pada 
tanggal W Jali Io 0 

Adapoen pendakwsan ini di 
toedjoskan kepada 190 anggo- 
ta dari Komintern jang bertem 
pat tinggal diloear kota Shang- 
hai dan sifat sifat mereka itce 
dikenali oleh pembesar pembe- 
sar Djepang. 
Menoeroet D.N.B. telah datang 

berita2 dari Shanghsi jang mewar 

takan, bahwa pehak Djepang teiah 

melakoekan pengepoengan didekat 

tapel-batas nederzetting negeri-loe 
gran dan concessie Perantjis seba- 

gai di Tientsin dan ketika itoesce 

deh ternjata djoega, bahwa pehak 

Djepang itos soedah lama mengan 

doeng maksoed akan melakoekan 
tindakan sematjam di Tienisin. 

Selaia daripada itoe poen dari 

Hankouw diwartakan djoega, bah 

wa disana dengan dibawah pimpi- 

|, lembar, 
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Teatang permoesjawarstan di . 

E Tekio. 
Tokio, Il Juli Diwartakan, 

babwa antara ministerie2 Oe- 
roesan Loear Negeri dan Os 
roesan Peperangan telah ter 
tjapai persetoedjocan terha 
dap sikap jang kelak akan 
dilakoekan didalam permoesja 
waratan antara Inggeris dan 
Djeparng di Tokio. Adapoen 
tanggalnja, orang mas'hbeloem 

dapat menentoekan, tetapi sa 

ngat boleh djadi permoesja 
waratan terseboet akan dila 
koekan sebeloem hari Seaea 

dalam minggoe jang akan da 
tang. : : 

»Asahi Shimbua” menerang 

kan, bahwa permintaan kepada 

Iaggeris oentoek melepaskan 

politik pro Chiang Kai Shek 

akan dipersoalkan dalam per 

moesjawaratan ini. Ketjoeali 

daripsda itos empat permin 

taan jang terkenal jang telah 

dicemoemkan di Tientsin, akan 

 Gimadjockan lagi. 
Dari Lon den diwartakan: 

Didengar kabar, bahwa pi- 

hak Iaggeris akan membatasi 

permoesjawaratan tsb. hingga 

sosal Tientsin sadja.       
pan pehak Djepang, Gemeentebe 

stuur Tionghoa dan concessie Pe- 

rantjis terantjam djoega oleh ba 

haja pengepoengan ini. 

Gaimusho dan Dept. Oeroesan 
2 Peperangan 

Lebih djaoeh RewerdariTokio 

mewartakan, bahwa diantara Gsi- 

musho dan Departement Osroesan 

Peperangan telah tertjapai persetce 

djeean terhadap politik jang akan 

Silakoekan dalam permoesjawara 

tan jang akan datang tentang Tient 

sin. Sangat boleh djadi permorsja 

warstan terseboct akan dimoeigi 

kira kira pada tanggal 17 Juli jg. 

akan datang. 

Overste Spears didepan madilis 
pengaditan belatentara 

Tokio, ll Juli. 
Dari pehsak Djepang diwartakan, 

bahwa attscn€ militer Inggeris di 

Tiongkok, overste Spearg, jg soedah 

bermirggoe? lamanja ditahan oleh 

pehak Djepang,ta Jamalagi akan di 
madioekan kehadapan madjelis pe 
ngadilan balatentara jg sepesial. 

Penjelidikan di Tientsin dimoela: 
lagi 

Tientsin, 11 Juli: 

  

bertambah   RINGKASAN PENTING 

Pertempoeran antara Roeslan de- 
ngan Djepang diperbatasan 
Mandsjoekuo bertambah? 

hebat 
xk 

Djepang soedah menentoekan sikap, 
borat bermoesjawarat dengan 
wakil Inggeris keluk di Tokio 

& 

Beberapa 'incident2 lagi terdjadi di 
Tientsin 

s 

Concessie2 asing lain? djoega 
dalam bahaja 

. 

Samboetan jang ita' sedap dari pehak 
diktatuur kepada pedato 

Uhamberlain 
2 

Toean S Joedawinata, wakil P G.B. 
tadi siang bertolak ke Eropah 

dengan kupal ,,Sibajak” 
8 

Bandjir disoengai Brantas Kediri 
t 

Bandjir hebat di Djember Selatan 
8 

Wakil pergerakan sekerdjia Indone- 
Sia di Geneve 

  

dah tidak ada kedjadian apa2, ma 
ka tadi pagi dilakoekan penggele 
dahan terhadap diri Ivor House, 
ketika ia hendak masoek kedalam 
concessie Inggeris. 
.Osang menjoeroeh kepadanja, 
soepaja ia memboeka kaos kakinja 
dan selandjoetrja hinggs lama se- 
kaliia digeledah. Sesoedahnja itoe 
ia dipsksa oentoek memboeka tjela 
nanja dan disini orang melakoekan 
penggeledahan lagi dan kemoedian 
ia diperkenankan oentoek melan 
djoetkan perdjalarannja. 

Ivor Hsuse, ketika itoe, diiring- 
kan olehtiga orang Inggeris, tetapi 
ketiga2 orang ini dapat berdjalan 
teroes. 
Adapoen incident jang lainnja 

jealah sebagai berikoet : 
Tadi pagi, kira? djam 9, di Tidat 

sin telah terdjadi irc dent lagi, ke 
tika seboeah sampan T onghoa jang 
cacngangkoet pencemparg-penoem- 
pangnia dari bekas csncessie Roes 
lan hendak menoedjoe ke Bund Ing 
geris. 

Beberapa menit kemoedian dari 
pada itoe, seboeah karaldengan di 
tosmpangi oleh piliiie Tionghoa 
dan Djepang jaag bersendjata, me 
lintasi soengai dan mer oedjoe ke 
Bund Inggeris tadi. Mereka itoe 
meminta, soepaja anzak-szampan di 
serahkan kepada mereka itoe. 

Politie Inggeris mendjawab, hah 
wa djika orang2 T.onghoa memper 
setoedjoeinja, mnaku permintaan itoe 
akan ditimbang dengan lehih djaceh. 

Politie Tionghoa itoe laloe kem- 
bali dan selaandjoetnja tas terde 
ngar berita ap-2 lagi.     Setelah dalam beberapa hari soe 

  

Keterangan Chamberiain tidak ada 
isinya 

Berlin, 11 Jul, S.s.k. Djerman 
menerangkan, bahwa pada oemoem 
nja keterangan Chamberlain itoe 
tidak ada isinja, alihans jang me- 
ngenai Daniz'g. 

Njata Cbamberlain mendapat ke 
terangan jasg djelek, Berhosboeng 
denganini, maka ,,Deutsche D enst" 

memberi komentar sebazai berikoet: 
Semoea soeal :oleh Chgmberlain 

dimadjoekan, tetapi jang mengenai 
permintaan pendoedoek Danizig oen 
toek hak miliknja, Chamberlain ting 
gal boengkem. 

Dalam perdjandjian antara Djer 
man dan Polen oentoek memegang 
tegoeh status guo tidaklah dibitja- 
rakan pasal Danizig dan djoega 
perdjandjian ini oleh Djerman te- 
lah ditjaboetnja. 

Chamberlain menghendaki Muen- 
chen keduea 

Rome, 11 Juli (R-uter): 
Ssk. memandang pedato Chamber- 

lain itoe sebagai ,,kehendak Muen- 
chen kedoea", ,,Ropolio di Roma" 
menerangkan, bahwa mereka jang 
mengharapkan ostjapan2 keras, la 
loetertjengang setelah mendengar, 
bahwa soal kesedihan Daniz'g ma   sih dapat dibereskan. 

  

Chamberlain 

- Maoe———— 

Muenchen kedoea!? 

L30ih laadjoet ,,Messaggero“ me 
noelis: ,,Pedang jarg oleh Iaggeris 
diatjoe-atjoekan dengan menakoet 
kan, kini deagan berhati hati dima 
soekkan ke siroengnja kembali. 

Komentar S BS, Inggeris 
Londea, Il Juli: Dalam komen 

tar atas pidato Caamberlain de 
»Timess menoelis, bahwa kini seme 
nitpoen tidak ada waktoe oentoek 
tidak mengarti peadiriannja Ingge- 

ris terhadap soeal Dantzig. 
Pemerentah Inggeris berpendapat 

dan kiranja djoega lain lain nege 
ri bahwa persatoean Daniz'g dengan 
lain vegeri herartikan meroebah 
bantoean ke Eropah. 

Samboetan Pers Perantjis 
Paris, 11 Juli: Pada oemoemnja 

keterangan Chamberlain kemaren 

      

  

ik. Ada djoega beberara sk. jang 
merasa koerang poeas terhadap ke 

remboekan antara Djerman dan Po- 
len, 
»PRopulaire“ menoelis, bahwa Cham   berlain tidaklah ragoe ragoe dalam 

jang diberikan tentang Dantzig ha 
ri ini mendapat samboatan jang ba 

terangan aksn kemoengkinarnja re- 

Samboetan ta' sedap atas pedato 

menerangkan kehendak Inggeris. 
, F gsro“ menoeng, bahwa dalam 

keterangan itoe tidak tersimpan 
persediaan persediaan tentang per- 
tanggoengan negerinegeri barat ke 
pada Pclen. 

Bagaimana samhoetan Amerika 

New-York, 11 Juli: Dalam hal 
ini kita dapati lagi niat menoedjce 
»Mue chen kedoe:s, kegitoelah sam 
boetan oemoemanja dari ssk Amerika 
terhadsp pedato Chamberlain. 
New York Times mengatakan, 

bahwa hanja dengan menghentikan 
Weichsel dapat mesolak serargan 
dengan sekeras moengkip. 

Lebih landjoet sk. itoe menoelis, 
bahwa oentoek menghentikan itoe 
adalsh doea roepa sebabnja. Perta 
ma karena kini Hitler sedang ragoe- 
ragoe, dan kedoea beloem berhasil 
nja permoesjawaratan Perantjis — 
Inggeris — Rneslan, memberi kesem 
patan kepada Hitler oentoek madjoe, 
: Walter Liprann, commentator 
jang terkenzi dan baroce datang 
dari Eropah tclsh menoelis dslam 
,New-York Herali Tribure", bihwa 
keadaan kini telah sampai d poen- 
tjaknja dan hagi negeri-regeri as 
tidak ada dialen lagi dsripada me 
ngolok-ngolok oentoek mengadakan 
perang oemoem. na   

  

        
    
    
    

   

  

    

  

    

         



  

  

   

  

  23 —. ii. 

Muenchen kedoea, Menara 

KEOJADIAN diantara Mandsjoe | 
sa 

gi 
kuo dengan Mongoli: 

: a 
t mengchawatirkan 

  

— Timoer Djaoeh. Pertaroengan an 
ra tentara Sovjet Roeslan dengan 
tentara Mandsjoekuo atau tentara 
oedara Djepang tambah mendjadi. 

Melihat gelagat disana itoe, ma- 
| ka timboel perasaan orang, bahwa 
Djepang sesoenggoehnja in 

    

  

  

“di di Tiongkok itoe. 
Pertama ia ingin memoetoeskan 

segala perhceboengan Tiongkok de 
   ngan Inggeris dan Perantjis serta 

Ieim-lain Kesari loearan. Oesaha ini 
bisa ditjapai kalau concessie2 asing 
di Tientsin, Shanghai dll. itoe bisa 
disirnakan dari T.ongkok itoe. 

Ma'loem, seperti soedah beroe- 
lang-oelang kita katakan, adanja 
Concessie2itoe memoedahkandatan 
nja bantoean asing kepada pehak 
Tionghoa. Demikian itoe pada per- 
sangkaan Djepang. : 

Maka Siah Perona itoelah orang 
tidak begitoe menaroeh penghara 
pan besar kepada konperensi anta 
ra Inggeris dengan Djepang jang 
katanja hendak dilangsoengkan di 
Tokio. Ta sa 

Pertama, karena Tokio ingin me 
roendingkan oeroesan concessie2 
Begenapnja, artinja membongkar 
habis-habis kepada Perdjandjian 
Sembilan Negeri, sedang kemasean 
Inggeris ialah soepaja jang akan 
dibitjarakan di Tokio itoe kelak 
hanja semata-mata mengenai con- 
cessie jang ada di Tientsin sadja. 

Demikian, maka kalau Inggeris 
kelak akan berlakoe sangat le- 
mah maks permoesjawaratan To- 
kio poen akan meroepakan ,,Muen- 
chen” kedoea. : 

Selain dari pada itoe, diatas kita 
katakan, bahwa Djepang ingin rae 
lekaskan beban peperangan de 
ngao Tiongkok. 
Tab kedoea ialah mematahkan 

segala perhoeboengan antara Tiong 
kok dengan Sovjet Roeslan, sebab 
tidak hanja ada perhoeboengan da 
gang jang melaloei Mongolia Locar 
itoe, tetapi Roesian poen menda- 
tangkan sendjata dan pesawai2 ter 
bang dari sitoe.-  —' 

Lekasnja poetoes perhoeboengan 
Tiongkok dengan Roesian dan nege 

- Ti-negeri Inggeris dan Perantjis, di 
doega tentoenja oleh pehak Djepang, 
soepaja Tiongkok lekas-lekas berda 

| mai dengan Djepang sepertiditjita 

tjitakan oleh Wang Ching Wei, jg 
mengoetamakan perdamsian dengan 
Djepang dari pada menerceskan 

| perlawanan, sedang lain halnja de- 
ngan Chiang Kai Shek. 

Adanja Wang Ching Weidipehak 
Djepang menjoesahkan pehak Tiong 
hoa, karena pehak Djepang mem- 
poenjai kawan jg tahoe seloek-be- 
loeknja keadaan kekoeatan militer 
Tionghoa, tetapi kekoeatan jg paling 
a2hirnja tentoenja ia tidak tahoe, 

Betapapsen djoega, riai Djepang 
ialah soepaja lekas ada persatoean 
antara Tiongkok dengan Djepang, 
soepaja dengan @Gjalan. demikian 
dapatlah ia menjirnakan segala ke- 
koeasaan asing jangada di Timoer 
Djaoeh. : " 

0... Setelah bisa tertjapsi persatocan 
antara Djepang dengan Tiongkok 
itoe, tentoenja Djepang ingin meng 
hebatkan oesahanja bagi mentjip- 
takan ,keadaan baroes disebelah 
timoer ini. : 
Itoslah sebabnja, maka di Singapoe 

ra ahli ahli tentara Izoetan Inggeria 
dan Perantjis meroendingkan tjars 
pendjagaan segaia kepentingannja 
jang ada di Asia ini. Bockan sadja 
Hongkong atsu Ku'angsu, tetapi 
djoega Siam, Indo China dan.... 
Indonesia, jang ditawari djorga 
»garansi“ tentoenja. 

Kini hanja terserah kepada Ne- 
derland, soeka atau tidaknja mene 
rima tawaran garansi itoe. 

| Sementara itoepoen, berkeraan 
dengan sos'ai Dantz'ig, jang sangat 
-membahajakan kedamaiandi Eropah 
itoe, maka Chamberlain telah poela 
melakoekan pedato, jang.... bagi | 

. Djerman tidak meroepakan barang 
baroe, tetapi nlagoe koeno", sesoegi 
djoega dengan apa jang kita kata 
kan semoeia. ts 
Poen kritik atas pedato itoetidak 

Soenji, bahkan dikatakan, hahwe 
Chamberlain rcepanja.... ,.'ingin 

- mengadakan ,,Muenchen kedoeas 
djoeza  berhoeboengan”. 
Pantziz. : 

  

     
   

  

ngin me| 
lekaskan pertaroengan jang terdja| 

|tiek mengabarkan, bahwa pada 
Ipenghabisan boelan Mei '39 dise- | 

|derneming memberhentikan djoege 

akal Djerman terlaloe litjin, ja'ni 
'boekan menjerang Dantzig. tetapi 

Soesoenan pimpinan Pendidikan 
: Nasional Indonesia.” - 2 Samsi . Ni aga SA Un 

' Pimpinan P.N.I. tjabang Djakanta| 3 Amal Zarnian,, ,, 163 ,, ,, 
Imengabarkan via ,,Antara“, bahwa| 4 Soewisno  , ,, 178 ,, ,, 
dengan djalan referendum" telah di| 5 Kadir 2 teng OR ia 
Ipoctoeskan soesoenan Pengoeroes| 6 Tan BoenTjay,, ,, 170 ,, ,, 
'Tjabang P.N.I. jang baroe, ialah| 7 M. Nur bana KOS“ m 
terdiri dari tt. M. Moelia-Ketoea,| 8 Somad Pan aa MRS “ana 
W. Kartawiganda-Penoelis dan Als | 9 M. Kadir ae Ea 
mat: Gang Boengoer Ketjil No. 268, |10 Johnie Ga KIE ia ti 

2 'Batavia.C. $ 11 RRS Soewarti 303 1-33 10sS In af 
2 sothan - 12 Sijar "un 100 » » 

Penjadapan karet 113 Soetowo Bm Kena ut 
Centraal Kantoor voor deStatis| Telah loeloes dalam bahagian 

loeroeh Indonesia ada 560 onderne 
ming jang loeasnja daerah jang da 
(pat disadap karetnja, 66.325 h.a. 
pekerdjaan sadapannja diberhenti- 
kan. Lagi poela sedjoemlah 491 o» 

sebagian dari pekerdjaan penjada- 
pan itoe sampai selebar 137 591 ha 
Dalam perdjoemlahan djadi jang 

tidak disadap ada 203 916 ha. atau 
38,7 prosen dari seloeroeh daerah 
jang dapat disadap karetnja pads 
(penghabisan boelan Mei '39 (jaitoe 
526969 ha). : 

Gegevens2 diatas ini jang dima- 
Gjoekan oleh Rubberordonnanti: 
lengkap benar. 

mon Parama 

Anggaran belandja D.V. G. 1940 
Tjoekoepkahkiranja 
goenabadan itoe? 

Dalam afdeelingsverslag angga- 
ran belandja D.V G. 1940 dinjata- 
kan penghargaan kepada pekerdja 
aan jang soedah dilakoekan. Tetapi 
dimadjoekan banjak pendapatan, 
tentang pertanjaan, apakah kiranja 
goena D. V. G. soedah disediskar 
djoemlah keoeangan tjoekoep? Di 
tanjakan djoega, apakah pemerin 
tah sanggoep meloeloeskan permin 
taan bond daritabib2 oentoek men 
djalankan regristatie dari specia- 
laten. ee 5 

Selandjoetnja ditanjakar, sampai 
pada fiogkatan manakah persediaan 
rentjana jang mengenai pendirian 
Medische Eereraad? 

Sarekat sekerdja barce 
Sarekat Pelajar Boe- 

. Mipoetera. : 
Kemarin malam di Tandjong 

Priok telah dilangsoengkan rapat 
pendirian dari sekoesh sarekat se 
kerdja baroe jang terdiri dari ka- 
oem boeroeh bangsa Indonesia pada 
kapal-kapai K.P.M. dan diberinama 
»Sarekat Pelajar Boemipoetera. 
Rapat dipimpin oleh toean Dr, 

Ratulangi. 
Toean Mr. Hindromartono ikoet 

psela berpedato mengoeraikan ten- 
targ toedjoean Jan kepentingan 
vakorganisasi. 

Djoega toean Sa'ad dari PBPI 
ikoet berbitjara demikian poela be 
berapa toean-toean lagi. 
Kepoetoesan2 jang diambil ialah 

mengesahkan statuteu. Pada maiam 
itoe jang masoek mendjadi anggo- 
ta soedah ada 150 orang. 
Kontribusi ditetapkan 1IpCt dari 

gadfi, tetapi paling sedikitnja 25 
sen. Oeang entree f i.— 
Kemoedian dipilih anggota be- 

stuur jang terdiri dari toean2 Dr. 
Ratulangi, Mr. Hindromartono, Sa' 
ad dan Jars. , 
Keempat beliau itoelah jang dise 

rahi membagi pekerdjasn, artinja 
menetapkan siapa secretarisnja, si 
a2p3 voorzitternja dil, : 

| Rapat jg dimoelai djam 7,30 itoe 
disoedahi djam 10 malam. 

aan 

Metropolitar English School 
Oedjian mesin toelis 

Pada hari Sahktoe j.l. oleh Direc- 
t'e Metropolitan English School 
telah diadadan exsmen mesin toe- 
lis disekolahnja di Schoolweg Noord 
n9. 10. Mesin2 toelis oentoek exs- 
men ini jalah merk O'ympia jang 

  

Ms'lc0em..... lambatnja didapst 
persetoedjoean dengan Roeslan, 
menggalakkan Djerman. Dan oleh 
karena soedah sekali diberikan djar 
iji kepada Polep, Inggeris melihat 

soe'al Dantzig itoe. 
Soekar ia hendak membela, Sebab 

sedikit kesedikit dibikin Danizig 
bersfat ke-Djerman-an, sehingga 
kalau Polen menjerboe dan dibela 
oleh Inggeris c.8. maka mereka ini 
lah teranggap sebagai ,,Penjerang" 

Dus: lebih baik Muenchen kedoea?   dengan | As “Tie 

diberi pindjam oleh N.V. Carl Sehlie| 

|1 Sjafoel Gulam dengan ketjepatan 

|pat disatoekan dergan dienst dan 

ada bahaja besar berkensan dengan |an nasional, 

per kepada kita dengan pertjoema. 
Jang toeroet examen adalah 14 

orang. Diantaranja 13 orarg jang 
madjce dan I tidak loeloes. 

Diantaranja jang loeloes ialah : 

150 lett. semenit 

Eangels Lager Onderwijs. 
1 Tan Hoat Tjoen 
2. Manan Sjafie 

: ta 

Gara-gara M. V. ,,Lief Java" 

Orang meneoelis: $ 
Telah oemoemnja bahwa pada res- 

taurant restaurant jang ada dida- 
lam Prinsen-Park, diadakan muz ek 
oentoek menghiboerkan hati teta 
m0e2 jang makan disitoe. 
Begitoelah pada malam Minggoe 

jl. (8-7-39) R-staurant ,,Siapa Nja 
ua“ didalam Prinsen Park telah 
mengoendapng muziek-verc. ,,Lief- 
Java“ jang telah terkenal itoe, boe 
wat bermsin di itoe tempat. 

Di itoe waktoe orang telah ber- 
Iesak desak didalam Park, sebab 
kebetoelan pada malam itoe djoega 
diadakan Krontjorg corcours. 

Kira-kira poekoel 9, barce sadja 
»Lief-Java“ memperdengarkan la- 
gce pemboekaannja dan terdengar 
sosara Miss Anni Landouw didalan 
lagoe ,,Assalam Alaikoem“. maka 
verdoejoen doejoen orang ' mascek 
ialam pekarangan restaurant terse 
boet dan publiekpoen penoeh sesak 
mengelilingi tempat makan itoe, 
Eitah bagaimana maka beheerier 

dari Prinsen Park dan seorang ber 
pakaian particulier datang disitoe, 
dan orang jg terseboet belakangan 
iai memperkenalkan dirinja sebagai 
seorang hamba wet, dan mintapada 
eigenaar dari restaurant itoe ver- 
gunning dari politie oentock menga 
Iskan moesik itoe, 
Dengan heran eigenaar terseboet 

menoendjoekkan vergunning dar 
Gemeente, dan oleh karena vergun- 
aing jg dimaksoedkan oleh toear 
tsh. tidak dapat dioendjoekkan, ma 
ka dikasih perentah soepaja permai 
nan muziek djangan diteroeskan. 
Dengan tarik cerat leher, eige- 

aaar dari,,Siapa Njana“ menerang 
kan bahwa telah 5 atau 6 kali 
ia mengoendang muziek jang 
lain, akan tetapi beloem pernah 
Japat tegoran, sedang Beheerder 
dari itoe Parkpoen mengetahoei 
bal itoe. 

Setelah tetamoe2 dari restaurant 
mendengar hal itoe, maka mereka 
menjesal dengan bergeroendelian 
dan mentjomel hal jang terdjadi 
itoe, dan oleh karera telah terlan- 
djoer doedoek disitoe, terpaksa mem 
bestei sedikit makanan. 

Kasihan, pada eigenaar reatau- 
rant, oleh karena is tidak diketa- 
hoei bahwa waktse itoe, penonton 
'toemplek ketempainja itoe, sampai 
diroeangan krontjong-concsurs bo- 
leh dibilang kosong tidak ada o- 
rang, Gan kalau sampsi ,,Lief-Javas 
meneroeskan permainannja tentoe 
ada orang jg merengoet dan jang 
lainketawa .... dan ini ialah ei- 
gensar ,,Siapa-Njana", 

: Bgn 

Prinses Juliana 

Peroemoemandjika 
melahirkan poetra 

Berhoeboeng dengan hari gembi 
rs mendatang, berhoeboeng dengan 
bersalinnja j.m. Prinses Julians, ma 
ka dari Bogor diterima berita opi- 
sil sebagai berikoet: djika berita ter 
lahirnja poetra/poetri dioemoemkan 
dengan opisil sebeloem djam 10ma 
iam, maka esok harinja diadakan 
perajaan nasional. Dan sehari ke: 
moedian kantor2 negeri, dimanada 

perajaan tempat setempat, akandi 
toetoepnja. 

Djika peroemceman itoe terdjadi 
antara djam 10 dan 12, maka esok 
harinja diadakan liboer dan sehari 
kemoedian dilangsoengkan peraja- 

Dan sekiranja peroemoeman itoe 
terdjadi pada malam Sabtoe setelah 
djam 10 malam atau hari Sabtoe 
nja (tidak perdoeli djam beraps) 
maka perajaan nasional itoe ditoen 
da hingga hari S-nir, danpada hari 
Selasa masoek kantor lagi. 

Sebagai tanda peroemoeman itoe 
dapat dianggap berita gembire 
pertama kali jang disiarkan oleh 

sceng perajaan nasicnal itoe. 

  

Puan aa 

oentoek setjara keagamaan melang:| 

Moerid2 sekolah mendapat liboe 
ran dalam doea hari itoe. Lebih 
landjoet ditentockan, bahwa mereka 
jang bekerdja menoercet Werklie- 
denreglement 1939, dalam hari hari 

nja, djika berhoeboeng dengan pro 
gramma perajaan tempat setempat 
meninggalkan pekerdjaannja. 

smadgeman 

Kesalahan apakah itoe?? 
Pada hari Kemis tg. 6/7.”39 orang 

orang dan toekang djoealan jang 

garai pada tertjengang, karena me 
njangka bahwa didalam Werkplaats 
ada pentjoeri tertangkap. Akan te 
tapi sangkaan tadi ada salah bela 
ka, karena belakangan kita menda 
pat kabar dari soember jang boleh 
dipertjaja ada sebagai berikoet : 

Salah seorang afdeelingchef dari 
werkplaats terseboet bernama S. 
akan meraportkan salah satoe pe 
gawai hawahannja bernama M. pa 
da chef jang lebih atas lagi, dan 
tjaranja meraportkan tadi ada loe 
tjoe sekali, karena si pegawai tadi 
dipegang tangannja” dan ditarik-ta 
rik sebagai politie pegang pesakitan. 
Sedangkan menoeroet kabar jang 
kita terima bahwa kesalahan dari 
pegawai tadi soal pekerdjaan jang 
hanja ketjil sadja. 
Moedah-moedahan jang berkosasa 

menimbang jang seadil-adilnja, 
AYLA 

Congres dari perkoempoeian dok 
ter2 Indonesia 

Oentoek tahoen 1940 jang akan 
datang perkoempoelan perkoempoe- 
lan dokter2 Indonesia jang hoofd- 
bestuurnja berkedoedoekan di Be 
tawi, akan mengadakan congresnja 
dikota Solo. Hari dan bosiannja ma 
sih beloem ditetapkan. fAneta). 

— 0 — 

Pembentoekan ,,De Bataviasches 

Oleh intellectuselen anak negeri 
dikota ini dengan pimpinan toean 
Dr. Saswono,. Mr. Santoso dan lain 
lain pemoeka pergerakan perekono- 
miap, sedjak beberapa boelan hing 
g3 sekarang soedah didirikan “De 
Bstaviasche Onderlinge Levensver 
zskering Maatschappij“ (De Batavia 
sche“), berkedoedoekan di Batavis. 

? (Aneta | 
dj 

Perkoempoelan toekang t#jopet 
»Isen" di Pasar Senen 

Sampai begitoe djaoch pemerik 
saan politie terhadap komplotan 
toekang toekang tjopet jang beror- 
ganisatie didalam perkoempoelan 
st sen«. Jang mengganggoe keama- 
nzn disekitar pasar Senen, hampir 
selesai, dan 9 orang diantara orang 
orang disangka mendjadi kepala 
atau setidsknja toeroet tjampoer 
dalam gerakan jang masih ada di 
Galam tahanan. 

Tetapi oleh karena boekti boekti 
centoek mensjahkarnja bahwa se 
scenggoehnja. soedah mendirikan 
perkoempoelan djahat terseboet me 
reka itoe. Karena kepastian beicem 
ada, didapat kabar bahwe dikala- 
ngan pihak jg dianggap menggarg 
goe keamanan, dikirim ke Werkkam- 
pen soepaja mereka 'diberi kesem 
patan dan dipaksa bekerdja | Aneta! 

Ha 
Rapat tahoenan Pergoeroes Pergoe- 

roean Permai 

»Antara“ mengabarkan, bahwa 
pada hari Minggoe tanggal 9 Juli 
39, dipergoeroean Permai, Gang 
Batoetoelis II Sawah Besar, Dja- 
karta, telah dijangsoengkan rapat 
tahoenan Pengoeroes Pergoeroean 
Permai. Rapat ini dimoelai djam 9 
pagi. 

Agenda jang dibitjarakan ialah: 
1. Pemboekaan Rapat: 2. Soerat2 
keloear-masoek. . 

3. Verslag Permaidalamsetahoen: 
5. Pertanjaan keliling. 
Dalam rapat itoe telah dipoetoes 

kan soesoenan Pengoeroes Baroe 
jang terdiri dari toean2: Soetan 
Besar-Ketoea, R.M... Ismail-Wakil 
Ketoeca , Moeshammad-Penoelis dan 
m-rangkap Bendahari ) Pembantoe2: 
toean Soemantri dan nona Siti 
Aisiah. 

Telah dipilih oentoek doedoek da 
lam Badan penasehat toean2 : Moh. 
Rifai dan Roespandji. Alamat Pe- 
ugoeroes Pergoeroean Permai oen- 
toek sementara waktoe: 

Toean Moehammad : Gang Asem 
Reges II 85, Batavia-C, 

Setelah selesai semoea pembitja- 
raan maka rapatpoen ditoetoep 
djam 12.30 dengan selamat. . 

ea 

Toean S. Joedawinata 

Tadi siang, djam 12 tengah hari 
desgan diantarkan oleh banjak ke 
nalan, kawan seperkoempoelan dan 
handai-taulan, telah bertolakdengan 
kapal ,Sibajak", toean S. Joedawi-   Nirom. D'piatanja djoega bantoean   ar Idari pembesar pembesar geredja 

liboer itoe akan mendapat oepah| 

berada didepan Werkplaats SS Mang/ 

| Oleh Ch. E. HOOPER, eigenaar 
Vendukantoor ,,0ENTRAs, 

Koningin Emmalaan 3 Mr.-C. 
Diroemah: 

toean M. TABRANI 
Defensielijn v.d. Bosch 

. Batavia-C. 

Hari Kemis tanggal 13 Juli dari 
djam 5 sampai 8 sore kesem- 

patan oentoek memeriksa 
. (Kijkavond) 

Hari Djoenyat tanggal 14 Juli 
diadakan lelangnja 

Barang-barang perabot roemah 
jang masih dalam keadaanbaik, 
medja-koersi, perabot kantor, 
perabot kamar dan perabot 
roeangan makan, kroonlampen, 
perhiasan dinding dan masih 
banjak lagi. 

2 

Chu Pah Wang 

Di Prinsenpark, nanti 
— malam. 

Nanti malam di Prinsenpark akan 
dipertoendjoekkan film baroe jang 
berkepala ,,Chu Pah Wang“, Ada 
poen film itoe mendjadikar satoe 
revoloesi dalam doenia film Tiorg 
hoa. Pertoendjoekan akan dimoelai 
pada djam 8 dengan bertempat di 
Iheater ke 4 dari Prinsenpark. 
SEO -g.-. 

Doea nota dimadjoekan 

Nota jang mengenai mas'alah pem 
banterasan penganggoeran bersama 
kolonisasi bangsa Eropah di Indo- 
nesia, kini soedah dimadjoskan @joe 
ga dalam volksraad. 

Anggaran belandja tambahan 1989. 

Jang dimadjoekan djoega dalam 
volksraad Jalah sedjoemlah 7 boeah 
rentjana anggaran belandja tam- 
bahan tahoen 1939, jang semoea- 
nja menambah bermatjam2 simpa- 
nan magazijn goena mengambil 
persediaan stasismobilisatie. fA- 
netaj) : 

sewmafpawana 

“Tabligh Oemoem Moehammadijah 
tjabang Betawi“ 

Nanti pada malam Djoem'at tgl. 
13 masoek 14 Juli 1939, Moeham- 
madijah Tjabang Betawi Bag. Ta 
bligh Sectie Kramat, akan mergada 
kan “Tabligh Oemoems“ di Ge 
dong Sekoah Menengah Moe- 
hammadijah Kramat No. 49 Bata- 
via Centrum dimoelai djam 8 persis. 
Agenda: 
1. “Membanteras Boeta 

Hatis, : 
2. “Sociolog ydalam Islam" 

—gy— 

Raden Ajoe Haric Soejono. 
Seperti diketahoei, pada dewasa 

ini, schoonheids-specialiste jang ter 
kenai, njonja Rd. Ajoe Hario Soejo 
no ada dikota ini. i : 
Sementara disini itoe tempat ke 

diamannja ialah di Kramat 108 (pa 
viljoenj. Pada hari sabtoe jl. njo 
nja terseboet mengadakan demon 
strasi diroemah njonja Thamrin di 
Soekaboemi, jsitoe ketika disana ke 
betoelan diadakan rapat pendirian 
tjabang ,,Isteri Indonesia". 
Banjak perhatian jang didapat, 

dan succes besar poela. 
Pada hari Senen pagi, kemarin 

dceioe, njonja Rd. Ajoe Haris soe 
jono dengan mendapat perhatian 
sangat besar telah mengadakan 
Gemonstrasi djoega di Kahoepaten 
Bandoeng. 
Kemarin soedah poela beliau sda 

Gikota ini kembali dan mengadakan 
praktijk pekerdjaannja. Poen iniha 
ri pagi hari, dan nanti sore, dari 
djam 5 sampai djam 8 malam. 

Besok pagi atas permintaanenjo 
nja Boepati Bogor, beliau akan per 
gi kesana goena mergadaken de 
monpstrasi di Kaboepaten. £ 

Sorenja kembali dan bisa mene 
rima patienten disini, demikian djoe 
ga hari Djoem'at sehari2an. 

Pada hari Sabtoe j.a.d. belisu akan 
teroes mengadakan demonstrasi di 
Solo. 3 
Pada achir boelan Augustus akan 

ke Betawi lagi, tetapi sementara be 
liau tidak ada di Betawi, ketera 
ngan2 dan memasoekkan nama se 
bagai patient tetap bisa didapat dan 
diminta di Kramat 108 Paviijoen. 
  

Peringatan 
aan Rana 

Boeat keberesan pengiriman 
»Pemandangan“ dan atau,,Pem 
bangoen“ diharap dengan sa- 
ngat, soepaja siapa jang tidak 
menerima koran atau madjallah 
lekas lekas memberikan tahoe 
kepada Administrasi: Senen 
107 telf.1810 WI Setelah djam 
5 sore semoea pengadoean ha- 
roes diadreskan pada telf 672 
Wl., Gang Kembang 19A.   nata, oetoegan P.GB. menoedjoe 

negeri Belanda.       
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      Ini malam 

dan besok 

: malam 
Bat,-C. 

Secrets of the French Police” 
(RESIA-RESIA POLITIE KOTA-PARIS) 

R.K.O. RADIO pertoendjoeken satoe film jang rame sekali, 
penoeh dengen sensatie, resia2 soelit dan 'serem, jaitoe mele: 
bihin dari BORIS KARLOFF dalem ,,The Invisible Ray“ dan 

d.I! film serem, dengen berkalimat: 
»SECRETS ot ihe FRENCH POLICEs. 

PAKE TITELS BLANDA. 

Sawah Besar —— 

14 Juli 1939 

SIXTY GLOoRIious YEARS". 
E ' 100 pCt Gekleurd film 

SA NA NN IRI AA EN EN EN AR NN 

    

  

  

Djangan beli koetjing dalem karoeng 
Bilamana U perloe dengen djedjamoe, datenglah pada: 

DJAMOE S1 BO Es 
Tjap 2 Njonja, Fabrikaat Soerabaja 

Satoe-satoenja djedjamoe jang menjotjokin bagi pendoedoek In- 
donesia, srenta Kemandjoerannja soeda teroedji dan terpoedji 
oleh sekalian pemakenja jang terdiri dari berbagi-bagi Ban gsa. 
Sedia djamoe-djamoe boeat berbagi - bagi matjam penjakit. | 

  

   
    

    

   

  

Silahken ambil pertjobahan, tentoe memoewasken 

FILIALEN: 
SEM ARANG 

Kosambie 182/D SEMARANG 
Malioboro 3-5. SOERABAJA 

MAGELANG Gr. weg. Z- 145. » 
2 MALANG Koedoesan 7. 2 

MODJOKERTO Kediristr. 54. SOLO 
Prijscourant di kasi dengen Gratis. 

Ambengan 104. 
Kranggan West. 128. 
Ngaglik 35. 
Palmenlaan Z:2 
Kl Kebalen !8. 
Singosaren 149. 

BATAVIA-C, 
BANDOENG 
DJOCJA 

Senen 110 

  
  neng yan 

  

Tiap-liap Boelan 3 e 
ada 

Keloearan Baroe 

   

  

  

PLS -046M 

DNA na an 
Ken Aa 

Djanganlah pertjaja sadja, tjobalah sendiri. 

Maoe poen boeat membikin koewe? atau 
boeat menggoreng telor, haroemnja Planta 

selaloe menambahken sedapnja Njonja poe- 
nja masakan. Planta dibikin hanja dari 
toemboeh-toemboehan dan boekan sadja 
enak, tetapi djoega menjehatken toeboeh.     

  

Tjoema telor goreng sadja, tetapi 
Planta membikin ia djadi satoe san- 

tapan jang adjaib! 
Planta mengandoeng banjak vitamine A dan 
D..Lagi poen harganja ada banjak lebih 
moerah. Tjobalah pakei Planta dan rasa: 
ken bagaimana enak 
baik oentoek kesehatan, 
nja ada tjotjok sekali boeat Njonja' jang 
soeka berhemat. 

ini mentega 

sedang harga- 

      

     
    

      
       

         

      

      

dan 

  

  

  

Batikhandel 

TOKO DJAWA TENGAH 
Petekoan 20, — Batavia 

  
  

Harga dan barang 1000/, memoeaskan. 

Moedjikan dengan hormat. 

Terima pesenan dari seloeroeh kenoelauan Indonesia banjak 
dan sedikit. 

  

    
  

   
N.V. HANDEL MY. HO0 SOEN H00 

Semarang  — 

PRODUCENT: 
— Soerabaia Batavia. 

   

  

    

                          

   
   

    

  

  

DJAMOE2 TjAP ,MATAHARI - GELATIK: 
PANGKAL SEHAT, KOEAT DAN TJANTIK ! 

Pa Njonja2 dan Toean? 
  

pernah minoem Djamoe tjay 
'Matahari-Gelatik ? Djika soe- 
dah, tentoe Toean soedah da- 
Ipat kenjataan, bahwa Djamoet 
,M/G” itoe ada berlainan se. 
gala2nja dari jang lain. Tapi 
djika beloem pernah mentjoba 
kami boleh sajangkan, jang 
Toean2 dan Njonja2 beloen 

, 'mengetahoei Djamoe jang TOE: 
| LEN dan berharga bagi kese- 

« hatan. Dari itoe, tjobalah se- 
karang djoega: 

: 1. Djamoe godog ,,SOEKASE- 
HAT”, jang chasiatnja se- 
bagi namanja, boeat laki? 
& prampoean, 1l.pak tjoe- 

: koep hoeat 4-5x masak, ha- Sesak TAG TA .nja f 0.25. . 0G (en Gea teng 2 dekan | 2. Djamoe SERIAWAN ANGIN 
jang amat moedjarrab boeat roepa2 penjakit peroet, bengek, sakit 
.dada, sakit moeloet membangoenkan selera makan enz. 

Harga p. 10 zak boeat 10x minoem f 0.40 dan f 0.75 boeat 20x. 
3. Djamoe KENTJING SJORGA, boeat sakit kentjing lantaran pele- 

siran doenia, tanggoeng mandjoer ! 
Harga p. 10 zak boeat 10x mincem £ 0.50 dan f 1.— boeat 20x. 
Pesenan dari loear kota sedikit2nja f 1.— tambah ongkos 10”/, wang 
lebih doeloe: rembours Iebih mahal. Prijscourant gratis. 

e | Djamse Industrie ,, SOEK ANAGARA' 
PT Th. Abang Heuvei 12-14 Batavia-C 

  

TPA 

  

Agent & Depot2: 
Kebondjatiweg No. 4 dekat Bioscoop T.Abang. Gg. Voaden No 2 
Sawah Besar. Gg. Kepoeh Oost 290 Kemajoran. Bekassieweg 46P Mr.-Cornelis dan Zuiderboorweg No. 85 Tandj. Priok. 
  

SA LN Ki UEA LIA AAL EN      

TOKO OR 

senossosoons025sesos0s00e5 
Iiap-ttap hari 

ea Adverientie ,PATJAR" 
5 regels F 1. sekali moeat 

AN NA an EA AA PE BIRI Pn AN EA RR MERE PEG Peni AN aa 

    

  

Kramat 14 Batavia - Centrum 

Baroe terima lagi: 

SCHOOLBEHOEFTEN 

seperti: 

VULPEN 

10 JAAR GARANTIE 

VOOR DE PRLJS 

VANAF 

F175 4 

  
spatoe, riemen dan tempat roti. 

“ Beli 

Schooltasschen, Pa- 
pan lei, schriften, 
kleurpotloden, potlo- 
den, griffeldoos, drie- 
hoek, liniaal, teeken- 
doos, teekenblock, tee 
kenpapier,  pensiels 
dan banjak lagi. 

Dengan harga moe- 
rah, sedang barang- 
nja bagoes. 

vulpen merk 
»Sailor” dan vulpen 
merk ,,PILOT” dapat 
sehrijfblock gratis 
(pertjoema) 

dapat tinta gratis 
dan graveer nama 
gratis. 

Oentoek anak-anak jang naik ada disediakan: 5 
Kemedja anak, Tjelana pendek, roepa? rok? (jurk), Topi, 

Selain dari itoe sedia barang? roemah tangga jang compleet dan 
banjak matjam-matjam dan harganja moerah. 

Sea kat 1d : 
Pee EM Bams 2 bh Ui 

  

0g
 

S
A
 

L
a
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Si - 23 

  

  

    

    

   

  

  

Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 
Arts 

KWITANG 7 

Djam bitjara 5—7 sore 

Boeat panggil tel. 3995. WI     

  

  

    

  

  

  

  

MODEL BAROE 
15 

harga moelai fl 6 

GRATIS graveer 
nama. 

Terima reparatie dan 
graveer hama lain? 
merk Vulpenhouders. 
Pilot Service station 

Toko OISHI 
Senen '79 Tel. WI. 1623 

Batavia-C, 
Loear kota dikirim rembours 
toelis adres biar terang, 

  

PATJAR 
BOEKOF. PENCENDJOEK 
DJALAN DI POELO DJIAWA 

Bagi: kaoem Soepir kacem Saudagar 
dan pelantjongan harga hanja f 0.90 
onkor f 0.04 bisa dapat di adm. 
PEMANDANGAN, 
  

aer Polygamie en Echtschei- 
in den Islam” door 

Wibisono verkrijgbaar 
Joegoet. 

adminis- bij 
tratie PEMANDANGAN 0.56 
Trek, Hanana Ai 

Sedia di 

  

FLASH GORDON. 
Administratie Pemanda- 

ngan Flash Gordon sampai 10. Tje- 
ritanja teroes ramai dan memoeas- 
kan Harga f 0.15 per djilid.- Pesan 
comuleet, 
10ve.-franco 

10 hockoe dapat korting 
di roemah. Pesanlah 

sekarang djoega, Persediaan tidak 
banjak « 

  “



B. jang baroe maka sebaiknja djika 

—. setiap anggota Volksraad,. maoe 
poen berpariij atsu tidak, tangi 

- berdasar atas kenasionalan bangsa 
| Indonesia boleh masoek mendjadi 

5 anggota. 

  
. satoe partij ngan boleh 

  

Toodjoean 1 Fraksi Na aa n 
an Indones ia' 

Pemandangan oemoem | 
toean M.H. Thamrin 
dalam Dewan Ra'jat 

| pan Voorzitter, djoega 
pada tahoen ini oleh 

fractie kami akan digoenakan | 
bahasa Indonesia dibagian pe 
mandangan oemoem. Sebenar 
nja ada saatnja oleh fractie 
kami dipertimbangkan menggoe 
nakan bahasa Belanda ditahoen 

— inj oleh karenatelah njata hak 
memakai bahasa Indonesia di 
akoe oleh Pemerentah biarpoen 
ia menjatakan perjesalannja 
koetika kami memakai bahasa 
Indonesia didalam Volksraad 
pada tahoen jang laloe. 

Menjesal sekali kami melihat 
sikapnja badan-badan gemeen 
teraad terhadap pemakaian ba 
hasa Indonesia dalam badan 
badan mana hak menggoenakan 
bahasa Indonesia telahdipoeng 
kir dan mendjadi s0 'al. perbin 
tjangan jang hebat, dan bebe 
rapa badan itoe mem pertimbang 
kan akan melarang memakai 
bahasa Indoresia dalam badan 
gemeenteraad. 

Dalam gemeenteraad Medan 
dan Semarang burgemeesternja 

- telah melanggar kesopanan oleh 
karena ia tidak membalas pe- « 
mandangan salah satoe lid se 
bab pemandangan Yd ini diada 
kan dalam bahasa Indonesia. 
"Selama beloem ada pengakoe- 
an coemoem dan jang ichlas da 
ri sekalian raad-raad bahwa 
pemakaian bahasa Indonesia 
mendjadi satoe hak jang ter- 
tentoe dan jang tidak bisa di 
goegat lagi, maka kami orang 
bisa teroes memakai bahasa In- 
donesia didalam Volksraad dan 
teroes djoega kami akan me- 
ngandjoerkan pcela kepada oe- 
moem centoek memakai baha- 
sa ini. 
Perobahan sikap tentang 

makaian bahasa mendjadi boe- 
kan terletak ditangan kita. 

. Penghargaan terhadap perva- 
“kalian bahasa Indonesia bisa - 

berakibat timhoelnja penghar- 
gaan poecla terhadap bahasa 
Belanda. 

Toedjoean Fraksi 
Nasional 

'Tosan Voorzitter! Oleh karena 
tahoen ini ada soesoenan Volksraad 

kami memperkenalkan diri Natio- 
nale Fractie maoepoententangazas 
dan toedjocannja atau tentang 
snggotanja. Toedjoean Nationale 
Fractie ternjata dari fasal1 jang 
dmn demikian : Ki 

za Fagal 1. 

'Toedjoean Nationale Frsctie men 
tjapai kemerdekaan Indonesia de 
ngan selekas lekasnja. 

Fagai 2. 25 

Toedjoean ini akan dapat ditjapai 
dengan djalan: 

a. mengadakan perobahan2 s0e 
soenan pemerintah jang berdasar 
democratie dan perbaikan masjara 
kat. 

h. menghilangkan segala perbe 
daan politiek, economie dan perbe 
daan lain jang terdapat dalam ma 
sjarakat djadjahan (koloni anti- 
thesej. 

c. mempergoenakan segala dijalani 
jang sjah oentoek mentjapai mak 
soed terseboet. 

Perloe sekiranja djoega boeat ini 
kali kami terangkan lebih loeas 
tentang nama dan dasarnja fractie 
Nasional. 

Djika kita periksa lebih djaoeh 
artinja perkataan frectie, maka 
dengan perkataan ini biasanja jang 
dimaksoed golongan dari sesoeatoe 
partai politiek. Keadaan fractie 
Nasional ada berlainan oleh karena 
anggotanja boekan terdiri dari: ang 
gota satoe partij sadja akan tetapi 

Oleh karena itoe maka fasalI 
dari azas dan toedjoean fractie 
kami didjelaskan sebagai berikoet: 

Fractie Nasional boekan ber 
maksoed mendjadi fractie dari 

“Idasar democratis" 

  

  
M.H. Thamrin 

djadi diartikannja dengan per 
kataan fractie. Anggotanja ter 
diri dari anggota Volksraad 
dari setiap golongan jarg ber 
dasar atas kenasionalsn bang- 
sa Indonesia. 

Biarpoen terang maksoed fractie 
kami dengan mentjapai kemerdika- 
aa Nasional dari bangsa Indonesia 
Gan djalan-djalannja jang diper- 
ma'loemkaz, maka dirasa perloe 
menambah perkataan2 ,,jang ber 

oentoek men 
djelaskan maksoed kami bahwa 
hanja kenasionalan ini jang ditoe- 
djoekan. 

Toean Voorzitter! Fractie kami 
sengadja menerangkan behwa ia 
menoentoet kemerdekaanladonesia | 
oleh karena kami orang jakin jang 
hanja dengan kemerdikaan bangsa 
dan noesa masjarakat Indonesia 
akan bisa sempoerna. 

Soedah tentoe kemerdikaan bang 
sa dan noesa hendak mentjapsi poe- 
la soescoenan pemerintah jang seba 
ik baiknja. 
Soesoenan pemerintah jang seba 

ik baiknja hanja bisa terdapat dj'- 
ka pemerintah itoe disoesoen dan 
dikoecasai oleh anak negeri sendiri, 
oleh karenahanja mereka ini jang 
bisa mengetahoei dan merasai ke- 
perloean keperloean masjarakat In- 
donesis. 

Toedjoean pergerakan di 
negeri djadjahan 

Lagi poela segala pergerakan di 
sesosatoe negeri diadjahan achir- 
uja mentjapai kemerdiksan bangsa 
Gan noesa, biarpoen toedjoean toe- 
dioeannja diselimoeti dengan perka 
taan perkataan jang lemah lemboet. 
Sebab soedah selamanja bahwa se- 
tisp bangsa mentjapai kemerdikal! 
'sonja oleh karena hanjs machloek 
'Toehan jang tidak berakal beringin 
Giperhambakan selama jamanja dan 
tidak mempoenjai anganangan cen 
toek merdeka. Djoega tjotjok de 
ngan hoekoem alam bahwa segala 
machloek ig bernafas memboetoehi 

Isoember jang memberi kehidoepan 
“|dan kekoeasaanpja padarja sebaga: 
mana djoega pohon dalam rimba 
maemboetoehi matahari oentoek hi 
doepnja. 
Oleh karena apa jang tsb. diatas 

maks fractie kami berpendirisn men 
tjapai kemerdekaan bangsa dan noe- 
sa dan kami orang akan bertenta- 

aliran jang hendak mentjegah toe- 
djoean toedjoean kami. Soedah ten 
toe kita tidak akan atau soedi he 
kerdja bersama2 dengan sesoeatoe 
fractie atau golongan jang bermak- 
soed atau jang mempertahankan 
sifat kedjadjahan di Indonesia den 
oleh karena itoe hanja kita akan 
bekerdja bersama dengan mereka 
jang dalam hakekatnja setoedjoe 
dengan toedjoean kita jang soetji 
dan moelia itoe. 

Kami bergirang ditahoen-tahoen 
jang soedah telah terpjata fractie 
kami bisa bekerdja bersama dengan 
golongan-golongan lain dalam ini 
raad. Teroetama dengan golongan 
Indonesia jang telah terboekti bisa- 
nja bekerdja bersama dan kami 

-|berharap keadaan ini selandjoetnja 
tidak akan berobah. Djoega dengan 
fractie IEV telah terboekti dalam 
beberapa hal kami orang bisa he- 
kerdja bersama dan persediagn be- 
kerdja bersama boekan sadja oen- 

'etapi poela oentoek golongan Indo- 
|Tionghoa dan Indo-Arab. 

Nama anggota jang masoek da- 
lam fractie Nasional ada sebagai   berikoet : 

F Rea. 

ngan dengan segala golongan stauj 

toek golongan Indo-Eropa akan| 

    

“Seperti telah kita beritakan, 
didalam sidang Dewan Ra'jat, 

| dalam memboeat pemandangan 
| oemoem anggota? Dewan Ra'- 

| jat jang masoek Fraksi Na- 
Ih sional akan mempergoenakan 

bahasa Indonesia. 
Dibawah inilah kita moeat- 

kan bertoeroet2 pedato toean 
M. H. Thamrin kemarin doeloe.     

cma Ka 

Toean-toean : Soeraso, Soekardjo 
Wirjopranoto, Iskandar Dinata, 
Mochtar, Lapian dan Thamrin. 

Toean2 A. Rasjid dan 
- Soangkoepon. 

Toean Voorzitter! Dengan zoerat 
tertanggal 10 Juli 1939, djadi hari 
kemari», toean Abdul Rasjid telah 
menjatakan kepada kami hendak 
minta keloear sebagai anggota frac 
tie. Soerat itoe tertoelisdjoega atas 
nama toean Soangkoepon.- 
Soenggoeh sajang kedoea toean 

itoe keloear dari fractie kami jang 
'a mendjadi anggota setia lamanja 
lebih dari 10 tahoen, akan tetap: 
apa jang mesti terdjadi, roepanja 
ta'bisa ditjegah. 
Kami mengoetjap diperbanjak te 

rima kasih atas kesetiaan dan toep 
djangan beliau boeat waktoe jang 
telah liwat dan berharap bisa be- 
kerdja bersama gama, sekalipoen 
mereka tidak mendjadi anggota frae 
tie lagi. 

Pilihan pimpinan fractie sabar 
tahoen dilakoekan dipermoelaan zi: 
ting dan hoeat tahoen !1939—1940 
tocan toean Thamrin dan Mochtar 
jang dipilih sebagai ketoea dan se 
cretari3. 
Pembagian pekerd jaan dalam frace 

tie sedemikian roepa sehingga d: 
dijaga djangan ada doea pembitjara 
tentang sesoeatoe fasal. Kepada ks 
mi diamanatkan memadjoekan bebe 
rapa soal jang akannjata sebentar, 
sedang oleh lain anggota aken di: 
bitjarakan berbagai-bagai soszl se- 
perti: economische samenwerking. 
defensie, pembagian djadjahan (her 
verdeeling van kolon'&n), internee- 
ring, 
iain soal iagi. 

Tentang politik. 
Tosan Voorzitter! Sebagaimana 

biasa maka pidato kami, akan kami 
bagi dalam beberapa bagian, jaitos 
bagian politiez, bagian economie dan 
bagian keoeangan. 

Oentoek mengadakan pemanda 
ngan tenteng politik maka seha 
roesnja kita mempeladjarkan kea 
Gaan politiek doenia secemoemnja 
dan kesdaan politiek di Asis dalam 
choescesnja. Dalam ahad ini tidak 
bisa sesoeatoe negeri mengasingkan 

dirinja dari perhoeboengan dengan 
negeri lain, oleh karens setiap ne 
geri bosat sebahagian besar nasib 
vja tergantoeng dari pada lain ne 
geri. Oleh karena itoe sedikit dan 
banjak sikap atau tindakan dari se 
socatoe negeri 'herskibat kepada 
jang lain. Begitoe djoega dengan 
Indonesia. 

Sebagian besar dari tindakan 
Gan sikap Pemerintah di Indo- 

. mera maoepoen dilapangin atau 
“sikap terhadap memperkoeat- 
kan balatentara didasarkan a- 
tas kedjadian kedjadian dilapa 
ngan politiek doenia dan oleh 
karena itoe sewadjibnja kita 
haroes mempeladjari keadaan 
doenia internasional centoek 
mengoekoer segala atoeran pe 
merintah di Indonesia. 

Terlebih Penting lagi hal ini boe 
at Indonesiaoleh karena soesoenan 
economie kita berdasar atas perda 
gangan dengan doenia locar. Dengan 
singkat ssdja gambarnja economi 
Indonesia ada sebagai berikoet: 
Kema'moeran tanah dan hawa di 

Indonesia dan moesrahnja oepah 
boeroeh mendjadikan Indonesia se 
soeatoe negeri jang mergeloearkan 
roepa-roepa hasil boemi oentoek 
pasar doenia. Sebaliknja segala ke- 
perloean hari-hsri boeat sebagian 
besar kita haroes datangkan dari 
negeri loearan. Dengan gambar jg 
semat singkat ini akan njata segala 
perobahan perdagangan atau pero- 
bah:n harga pasar doenia locar 
berakibat di Indonesia. 

Djika kaoem pembeli dilogar ne- 
geri tidak soedi membeli hasil boe- 
mi kita, maka soedah tentoe harga 
nja toeroen dan memperngaroehi ha 

sil keoeangan negeri kita. Akibatnja 
keadaan jg demikian mengoerang-   kan hasilnja negeri Indonesia dan 

    

hal-ihwal ambtenaar, dan Isin- 

menaikkan beban-beban padjak se 
bagai njata dari beberapa oesoel 
dari Pemerintah. 

Economie doenis pada masa ini 
telah berobah dalam dasar2aja: 
hampir setiap negeri diseloeroeh 

mienja sedemikian roepa, sehingga 
segala keperloeannja bisa ditjoe- 
'|koepkan dengan penghasilan negeri 
sendiri. Pembelandjaan diloear ne 
geri diketjilkan oleh karera belan 
dja diloear negeri dianggap me- 
pimboelkan kemiskinan negerinja. 
Dengan keadaan demikian tak 

'oesah diherankan djika economie 
ibeberapa bagian doenia terdesak 

beroesaha centoek mendjoeal seba 
ajak banjaknja, akan tetapi seba 
liknja hendak membeli sedikit2nja. 

Djika boleh dioempamakan kea- 
daan doenia dengan tjontoh jang 
sehari-hari, maka boleh dibilang 
dalam doenia perdagangan banjak 
pendjoeal, akan tetapi sedikit pem 
beli. Oleh karena setiap negeri oen 
toek kehidoepannja haroes men- 
djoeal dipasar doenia, masing2 ne 
geri mendesak kepads jang lain 
soepaja dibeli hasil boeminja atau 
hasil keradjinannja. Mereka jang 
koeat dan berpengaroeh menggoena 
kan kekoeatan dan pengaroshnja 
oentoek mendjoeal barangnja. De- 
sakan dan paksaan ini jang menim- 
boelkan pertjederaan satoe antara 
lain dan inilah lantarannja sehing 
ga pada masa ini kita melihat tisp2 
negeri bersiap dan mengoeatkan 
persendjataannja oentoek memak 
sa kepada jang lain. Sebenarnja 
permoesoechan. antara negeri atau 
antara ra'jat daa ra'jat timboelnja 
oleh karena mereboet pasar doenia. 
Oentoek mentjari kenasilan laba 
belaka. Begitae poela persaingan 
jang terdapat sekarang antara Djer 
man, Italia dan Japan sefihak ter 
hadap Inggeris Perantjis dilsis 
fihak. 
  

  

Itali 

Akibat pengoesiran dari Tyrol 

Rome, II Juli (Reuterj 5 
Oieh perentah polisi telah dike- 

sakan kepada 30 bangsa Inggeris 
dan 15 bangsa Peranijis semoeanja 
pendoedoek tetap. berhoeboeng de- 
agan oendang2 bahwa bargsa Iag- 
geris, Perantjis, Nederland dan 
Switserland dalam waktoe 48 diam 
barces meninggalkan Tyrol. Wak- 
toenja kini telah lewat, tetapi ka- 
barnja akan diberi kesempatan hing 
ga beberapa hari lagi. 
Ministerle propaganda menolak- 

uja centoek memberi keterangan 
tentang Tee itoe.. 

Perantjis 

Minister Perantjis tidak boleh 
pergi-pergi 

Paris, 11 Juli 'Reuterj. Oleh ka- 
binet telah dinoetoeskan, bahwa 
hingga pada waktoe jane akan di 
tetapkan, semoes minister2 harces 
tinggal di Raris atau sekitarnja. 

Ketika diadakan sidang Bonnet 
telah memberi keterangan cemsem 
tentang keadaan isternasional. 

Bat. Badm. League 

Pertandingan jang loear biasa 
Antero Bonden di Batavia am 

doenia bersikap mengatoer econo 

dan masing-masing negeri telab | 

  

  

, D hat 14 Juli "39, Perhattken !!! eat Tn 
Interbonds Badminton Wedstrijden Besar ka tiga 

di PRINSEN PARK 
versus 

Mereboet Prinsen Park's Beker besar dan Medailles!! 
Tempat doedoek tjoema 5 cent. 

test kepada Italia 
Bern, li Juli (Reuter) Bonds- 

raad Zwitserland telah memoetoes 
kan oentoek mengadjoekan protest 
kepada pemerintah Italia. Didalam 
lnja akan diminta keterangan me- 
ngapa diberinja perintah, bahwa 
bangsa asing haroes meninggalkan 

Tyrol. : 

  

  

  

Bandjir. 
Dari Djombang dikabarkan pada 

Aneta, bahwa kali Brantas telah 
membandjiri sekitarnja Kediri. Ting 
ginja air kemaren dikampoeng2 
Krangan, Dalem, Tjorekan, Djetis 
dan Semampir adalah satoe meter, 
sehingga roemah2 berdiri diair. 
Tambak didjaga polisi desa dari 
Kediri sampai Poerwosari. (Anetaj 

8 

Oleh karena hoedjan lebat di 
Djember Selatan, menoeroet peme: 
riksaan 170 mm., maka tambak 
Kalisan selatan telah terbongkar. 
Oleh karena ini kemarin paberik 
jang ada disana telah kebandjiran. 
Dioeza onderneming Kalisan dan 
Wonogiri kebandjiran. Djiws tidak 
ada hilang. (Aneta). 

DITJARI 
Hama Pemoeda berigama Islam, 

jang keloearan Mulo serta tinggal di 
Batavia. Oentoek bekerdja sebagai 
schrijver, oemoer dibawah 25 tahoen. 
Soerat-soerat diadreskan ke Adm, Pe- 
mandangan onder no. 1075 K. 

  

  

oleh Cultuur- 
D i m i nta onderneming 

- 

'Seorang Mantri-opnemer goena 
mengoekoer dan menggambar 

tanah pegoenoengan. Orang2 

pensioeran atau wachtgeld dari 

Top. Dienst akan lebih disoekai, 

Soerat2 lamaran dengan per- 

mintaan gadjih, certificaat2 

d.s,b. haroes dikirimkan kepada 

No. 1077 dari kantor soerat 

kabar ini. 
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Awas! ' : 

Kabar 

Tait's Manila 

moelai hari Selasa 18: sam 
toendjoekan di 

Inget Tait's Manila Shows 

TJOEMA MAEN 

boeat ini taoen! 

Lebih Rame | 
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“PRINSEN PARK 
Tjoema 7 hari 

Lebih baik | 
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Penting! 

Carnival Shows | 
pe hari Senen 24 Juli boeka per. 
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' kerdja dengan hoekoem cipil itoe 

   
Tahoen 7 No 155 Lembar II 

“Wakil Pergerakan Se 
000000 Indonesia 

awaratan Internasional - 
— di Geneve 

Ta 
Pada permoesj 

    

— Berseroe pada doenia manoesia jang insjaf, 
soepaja poenale sanctie dihapoeskan ! 

  

: Mena Ff 

Oleh “ Corr. ,,Antara“ dinegeri Belanda 
ADA tanggal 24 Juni 1939 di|langsoeng. Lagi poela, dalam Ai 

| Balai Besar astana jang baroe 

dari Volkenbond dikota Geneve telah 

(persidangan lengkap) dari Inter 

rence (Permoesjawaratan Inter- 
nasional tentang Perihal Kerdjaj 
jang ke XXV. Dalam persidangan | 
itoe telah diperbintjangkan oesoel2 
Kommissie peri hal kontrak2-kerdja 
bagi kaoem boeroeh tanah djadja- 
han, Kommissie itoe didirikan oleh 
International Labour Of- 
fice | Badan Internasional Osntoek 
Mengatoer Peri Hal Kerdja), sebocah 
Badan jang berada dikota Geneve 
Baik rentjana Perdjandjian |,,Con 
vention“) tentang mengatoernja 
kontrak2-kerdja dengan oendang2 
negeri masing2, maocsepoen reu- 
tjana Perdjandjian tentang.,,peng- 
hapoesan poenale sanctie selekas- 
moengkin“ poen ditentoekan oleh 
Permoesjawaratan Internasional i- 
toe poela, setelah dapat koepasan 
beberapa kali. 
Akan tetapi baik wakil2 golongan 

kasem madjikan maoepoen beberapa 
ogtoesan pemerentah negeri masing2 
pada Permogsjawaratan Internasis 
nal itoe telah mengatakan bahwa pa 
da oandian jg terahir mereka akan 
menjangkal rentjana Perdjandjian 
tentang poenale sanctie itoe poels. 

Wakil2 kacem medjikan telah ber 
pendapatan bahwa pada setiap kon 
trak kerdja haroeslah terdapat ke 
moengkinan ijoega oentoek mene- 
goehkannja poela apabila sekiranja 
terdjadi orang melawan padanja. 
Menoeroet pemandangan mereka, 
peratoeran penegoehan kontrak2 

@ur'an diseboetkan, bahwa Toehan 
Allah hanja akan merobah nasib- 
nja manoesia, jang dengan bergem 
bira beroesaha sendiri menoedjoe 
peroesahaan itoe. 
— Oleh karena itoelah poelasajati 
dak pertjaja bahwa perobahan2 ser 
ta kemadjoean2 dalam kedoedoekan 
nja sesoeatoe bangsa ataupoen go 
longan dari sesosatoe bangsa jang 
tertentoe itoe akan dapat tertjapai, 
apabila bangsa atau golongan dari 
bangsa itoe tidak membanting toe 
lang dan beroesaha sendiricentoek 
menoentoet perobahan-perobahar 
dan kemadjoean-kemadjoean itoe. 

Tidak pernah terdjadi, bahwa 
kemadjoean nasibnja bangsa itoe 
toeroen dari atas soerga! Walau 
poen begitoe, sajapoen merasa ber 
bahagia poela, bahwa soesra saja 
mengemoekakan pemandangan bang 
sa saja itoe, akan dapat sekiranj» 

Pada doea persidangan Permoe- 
sjawaratan Internasional tentang 
»peri hal kerdja“ ini, perdjandjian? 
jang hendak mengatoer serta mem 
perbaiki nasib beriboe-riboe orang 
bangsa saja itoepoen telah diter 
toekan poela, jaitoe: soeatoe pe 
djandjian berhoeboeng dengan ker 
dja paksa pada tahoen-tahoen 1929 
dan 1930, poen perdjandjian lainnj 
poela tentang peri hal koeli sewaan 
pada tahoen? 1935 dan 1936. : 

Permoesjawaratan sekarang ini 
berichtiar oentoek menentoekar 
Soeatoe peratoeran internasiongi 
berhoeboeng dengan kontrak2-ker- 
dja antara boerceh tanah-djadj: 
han kan kaoem madjikan dari nege   

tiada tepat kenanja terhadap pada 
kaoem bosrosh tanah . djadjahan.| 
Oleh karena itoe wakil2 golongan 
kacem madjikan poon berpendapa- 
tan poela, bahwa bagi kaoem boe 
roeh tanah? djadjahan itoe peratoe 

oran penegoehan kontrak2 kerdja 
dengan hoekoem al-siasat seperti| 
jang termaktoeb dalam peratoeran 
poenale sanctie itoe “masih amat 
perloe sekali“ jaitoe ,,agarsoepaja 
kedjadian2, bahwa orang2jg mengoe 
“bah kesetisannja poen tidak kena 
hoekoem poela, akan dapat dihindar 
kanlahs.... 

Soeara Pergerakan Sekerdja men 
dengoeng di istana Volkenbond ! 
Dalam perbintjangan2 dipersida- 

agan plemum Permoesjawaratan 
Internasionsl dikota Geneve, toeai 
Dr. Soekiman Wirjosandjo 
jo pebagal penasihat technis dari 
oetossan2 organisasi2 kacem boe- 
roeh fteroetama dari N V.V.j poen 
sebagai wakil Pergerakan Sekerdjs 
Indonesia poela, telah mengoerai- 
kan dengan gembira pemandangar 
nja tentang perihal poenale sanctie 
itoe. 

Pentinglah sekiranja apabila se 
antero rakjat Indonesia pada oe 
moemnja poen rakjat pekerdja In- 
Gonesia pada choesoesnja akan da 
pat mengetahoei poela soenggoeh2 
sepak terdjangnja seorang poetra 
serta oetoesan Iboe Indonesia dime 
dan Internasional dikota Geneve, 

Dibawah inipoen kita menterdje- 
mahkan dengan lengkap pidato toe 
an Dr. Soekiman Wirjosandjojo, ig 
dioetjapkan'di' Volkenkond dalam ba 
hasa Inggeris kebahasa Indonesia. 
Pidato itoe kita terima dari toean 
Dr. Soekiman sendiri, ketika beliau 
masih berada dikota Geneve, dan 
boenjinja seperti berikoet: 
»Toean Ketoea, Njonja2dan Toean2 

. Saja merasa sjoekoer, bahwa sa 
ja telah diberi kesempatan oentoek 
bitjara pada madjelis internasional 
ini. Kesempatan saja ini pertama 
oleh herkat pertolongan Pemerin- 
tah Belanda dan Persatoean Sari- 
kat Sekerdja Belanda (N. V. V.j, 
djoega oleh berkat pertolongan se- 
kelian orangorang jang telah me- 
noendjang saja akan dapat datang 
di Goneve ini. 

“ Boekannja saja mengharap2kan 
“akan timboelnja soeatoe perboeatan 
adjaib sebagai akihat dari peme- 
riksaan pemeriksaan saja disini 
itoe: Pemandangan saja tjoekoep- 
lah bersandarkan atas peri keada- 
an sesoenggoehnja oentoek tiada 
mengharapkan akan hasil hasil jg 

ri2 asing, jaitoe soeatoe peratoerar 
internasional jang djoega bermal 
soed goena- perbaikan nssib kacer 
jang tiada dapat bantoean dan djo: 
2 Tana dapat mempertahankar 
diri. 

Tiap2 orang jang mengandoeng 
perasaan baik terhadap pada kaoem 
boeroeh oemoemnja dan terhadep 
pada kaocem boeroeh ditanah djadj: 
ban pada choesoesnja, patoetlat 
menerima kasihkan pada Badar 
Internasional Oentoek Mengatoer 
Peri Hal Kerdja. f,,International 
Labour Organisation") jang mem 
poenjai oesaha jang loehoer. 
Dengan ichtiar2nja oentoek mem 

verbaiki nasib kacem boeroeh tanab 
ijadjahan itoe, Badan Internasional 
sentoek mengatoer peri Hal Kerdjs 
pcoen menocendjoekkan perasaan ke 
nanocesiaannja poela: inilah soca- 
168 kedjadian jang saja akoei de 
agan teroes terang. 

Sebagai akibat dari larangan2oer 
iang2 poen karena sebab2 lainnja 
poela, maka pada oemoemnja da- 
patlah poela dikatakan bahwa ka 
oem boeroeh tanah djadjahan itoe 

Imasih tetap dipelihara dan djoega 
tidak dilindoengi, lebih2 di Indone 
sia. Kaoem boeroeh dinegeri sajs 
itoe tidak mempoenjai serekat se 
kerdja dan partai2 politiek jang 
masing2 tersoesoen koeat dan man 
pce oentoek mempertahankan per 
koempoelan2 mereka itoe dalam de 
wan rakjat dan lain-lain tempat, 
seperti serekat2sekerdja dan partai 
partsi politik dari saudara2nja di 
Europa dan di Amerika itoe. 

Ra'jat negeri saja itoe dalam 
beberapa hal poen berada dalam 
keadaan terbelakang, dan oleh kare- 
na itoe patoetlah mereka itoe men 
dapat perhatian dan perlindoengan 
dari badan badan seperti Badan 
Internasional Oentoek Mengatoer 
Perihal Kerdja ini, jang didirikan 
dengan maksoed oentoek meninggi 
kan dan memperbaiki tingkat peri 
kehidoepan dan kedoedoekan mere 
ka jang peri keadaan sosial lemah 
itoe, diantara mana teroetama 
kacem boeroeh tanah ' djadjahan. 
Akan tetapi saja menjesal bahwa 
pada perbintjangan2 tentang peri 
hal terseboet jang diadakan. sebe 
loemnja permoesjawaratan ini, per 
'bintjangan2 jang telah dilangsoeng 
kan pada doea masa, hanja terdapat 
seorang wakil jang langsoeng dari 
kacem boeroeh tanah djadjahan 
Le ago menjertainja, sedangkan 
dilain pihak terdapat banjak sekali 
wakil wakil kaoem madjikan negeri 

'negeri asing. 4   

kerdja 

didengarkan dalam persidangan ini. 

  

  

  

Dewan Rakjat 

Pergerakan Boemipoetera, 
' Tentang perkara itoe, dikoetip 
oleh Baiai Poestaka jang terseboet 
dibawah ini dari Scerat Djawaban 
Pemerintah dalam Volksraad: 

Bahwa badan2 Pemerintah oe- 
moemnja koerang memperhatikan 
pergerakan politik Boemipoetera. 
Pemerintah tidak dapat membenar 
kannja. Rapat2 partai politik Boe- 
mipoetera tidak sadja dikoendjoengi 
oleh pegawai2 Pemerintah jang 
mesti hadir karena djabatannja,te 
tapi pembesar2 pada soeatoe tem- 
pat kerap kali poela mengoendjoe- 
oginja, sedang amtenar? Kantoor 
voor Inlandsche Zaken biasa poela 
menghadiri congres dan receptie 
jang diadakan perkoempoelan2 Bce 
mipoetera. Pemerintah jakin, bah- 
wa pegawainja tidak memandang 
bangsa akan menghadiri rapat2 po 
litik. Pada pendapat Pemerintah 
aliran politik dan aliran keboedaja 
an dalam kalangan RBoemipoetera 
adalah tjoekoep diketahoei Peme- 
rintah. 
Tidak perloe lagi didirikan soea- 

toe badan oentoek memberi nase- 
bat dalam ha! aliran politik dan 
aliran keboedajaan, disisi kantor? 
jang soedah ada oentoek keperloe- 
an itoe. 
Persoverzicht jang dikeloearkan 

oleh Balai Poestaka goenanja oen- 
oek memberi tahoekan peman. 
langan jang penting2 jang kedapa 
tan dalam pers Boemipoetera. 
Persoverzichtitoe tjoekoer bagi ke 
perloean badan2 Pemerintah. 
Keterangan beberapa anggota bah 

wa Parindra dialang-alangi oleh ba 
lan2 Pemerintah dalam oeroesap 
pekerdjiaan ekonomi dan sosial jang 
lilakoekan oleh perkoempoelan itoe, 
tidak dapat dibenarkan Pemerintah. 
Pemerintah tetap maoe bekerdja 

jang diperoleh Pemerintah, toean 
itoe tjoema diminta oleh polisi s0e 
paja sabar sedikit. Drs. Sigit toe- 

I |roen dari mimbar sambil menerang 
kan, bahwa dia tidak dapat melahir 
kan maksoednja dengan perkataan 
lain-lain: karena itoe tidak benar, 
bahwa dia dilarang teroes berbitja 
Pa “3 
Raden Soedigdo di Bima memang 

mendapat kabar dari Inspecteur In- 
landsch Onderwijs di Koepang, bah 
wa dia dipetjat dari djabatannja 
dengan hormat karena koerang tja 
kap. Keterangan jang diberikan 
dalam verslag afdeeling boleh djadi 
berdasar kepada kabar? jg koerang 
benar. Karena memang sebeloer 
dia dipetjat, sekolahnja itoe soedah 
diinspectie, jaitoe pada tg 27 Dec. 
tahosn doeloe. 
Pertimbangan schoolopziener itoe 

teroetama berdasar kepada inspec- 
tie itoe, jang ada doea setengah 
djam lamanja dilakoekan oleh 
schoolopziener itoe dalam kelas R 
Soedigdo terseboet. Lain daripada 
itoe dalam boelan Juni 1938 kead: 
an jang tidak baik dalam sekolah 
terseboet soedah menarik perhatiap 
Seperti soedah dikatakan tadi, R 
Soedigdo itoe dipetjat dari sebab 
koerang tjakap: hal itoe ternjats 
dari berbagai bagai kealpaan da- 
lam oeroesan pengadjaran. Demi 
kian djoega tidak benar ketera- 
ngan tentang schoolopziener ada 
menggeledah roemah R. Soedigdo 
atas perintah hoofd van plaatse 
'jk bestuur. Penggeledahan itoe di 
iakoekan oleh polisi: schoolopzie- 
ner itoe soedah tentoe tidak ade 
sangkoet paoetnja dengan hal itoe 

Begitoe djoega tidak benar, bah 
wa gezaghebber Barabai menjoeroeh 
kepala kampoeng Pagat menghin- 
darkan bendera Parindra, jang d: 
pakai mendjadi perhisan dalam pes 
ta perkawinan. Bendera itoe dihir 
darkan oleh kepala kampoeng itoe 
atas kemaoceannja sendiri kepala kp. 
itoe ada mendjadi pengoeroes pest: 
itoe, waktoe dilihatnja, bahwa ben. 
dera itoe ada dipakai dengan tiad: 
diberitahoekan lebih dahoeloe ke 
padanja. Gezaghebber Barabai: sam: 
sekali tidak ada memberi perintah.   bersama-sama dengan badan? jang 

soeka poela bekerdja bersama-sama. 
Dari sebab pendirian itoe diketahoei 
Meh pegawai-pegawainja, maka me 
noeroet pendapatan Pemerintah ti- 
lak perloe lagi diadakan soerat 
edaran akan menoendjoekkan peri 
'al itoe sekali lagi. 

anggota, Pemerintah sekali- kali 
ocekanlah tidak soeka akan peker- 
djaan perkcempoelan sosial Boemi- 

memadjoekan ekonomi anak negeri. 
Ichtiar jang demikian selaloe di- 
bargai oleh Pemerintah, biarsiapa 
Ijoegapoen jang melakoekannja. 

Perkara membatasi hak-hak politik 

Dan tentang oeroesan 
polisi. 

Foetoesan oentoek melarang em- 
pat orang hadir dalam rapat-rapat 
politik berdasar pada jang diten- 
toekan dalam fasal Ta Beslit Radja, 
iang termoeat dalam Staatsblad 
1919 Na. 27, seperti jarg soedab 
Noebah dan ditambah, paling bela- 
kang dengan ordonnansi dalam Stbl 
1935 no. 85. 
Pemerintah setoedjoe dergan pen- 

lapat anggota-anggota Volksraad 
jang soedah menjatakan pendapat- 
aja, bahwa atoeran jang dimoeat 
dalam pasal 153 bis dan ter, dan 
iang dimoeat dalam pasal 161 bis 
Kitab Oendang-oendang Hoekoeman 
tidak dapat dihapoeskan. 
Hoekoem adat tidak dapat lagi 

dipandang sjah dalam daerah jang 
soedah diatoer dengan Verordening 
Berkoempoel dan Bersidang, karens 
atoeran hoekoem adat itoeada mem 
batasi hak berkoempoel dan bersi 
dang, jang soedah diizinkan dalam 
pasal 165 Atoeran Pemerintahan 
Hindia-Belanda dan jang soedah ds 
lam verordoning terseboet tadi: 
tetapi disamping itoe masih berla 
koe djoega atoeran adat jang di 
maksoedkan dalam pasal 128 Atoe 
ran Pemerintahan Hindia-Belanda 
dan jang tjoems oentoek tambahan 
sadja. 
Kalau seperti daiam rapat Gerindo 

di Soerabaja, sebagai jang terseboet 
dalam verslag, banjak benar orang 
jang hoekan-anggota diizinkan ha- 
dir, sehingga sipat .rapat itoe ber 
oebah, maka polisi wadjib menetap 
kan hal itoe, laloe mengadakan tin 
dakan, tjotjok dengan sipat oe- 
moem rapat itoe, 5 
Tentang Drs. Sigit mengadakan 

pidato dalam rapat jang diadakan   
Hak pilih bagi perempoean 

Tentang hak memilih bagi perem 
poean dapat diterangkan disini, bah 
wa- Derempoean soedah sebagiar 
mempoenjai hak memilih anggot: 
Dewan Rs'jat dan anggota provin- 
ciale raad, karena perempoean bolei 
mendjadi anggota kedoea dewan tsb. 

Seperti dikatakan oleh beberapa |tadi. Boleh djadi tidak lama lagi 
Pemerintah akan menetapkan sikay 
aja jang pasti tentang memberika 
hak kepada “perempoean oentoel 

poetera jang bermaksoed hendak | memilih anggota gemeenteraad. Tei 
tang baik tidaknja dan moengkin 
tidaknja memberikan hak kepad: 
perempoesn oentoek memilih ang. 
gota dewan lain lain, akan ditim 
bang nanti, kalau stoeran memilil 
anggota dewan dewan itoe dioebah 
sama sekali. 

Tentang memilih anggauta 
Volksraad. 

Akan pertanjaan jang dimadjos 
kan oleh beberapa orang anggauta 
demikian boenjinja: ,,Pada anggs 
pan pemerintah, soedahkah tiba m- 
sanja, bahwa anggauta Dewan Rak 
jat hanja anggauta jang dipilih sa 
dja,“ didjawab oleh pemerintah de 
agan ,,beloems, 

Pada pendapat pemerintah per 
toekaran pikiran dengan Dewan 
Rakjat tentang tjara memakai hak 
mengangkat anggauta Dewan Rak- 
jat tidak akan dapat membawa ha 
sil. Hal jang mesti dipikirkan da 
lam menetapkan poetoesan jang ter 
achir, terlaloe banjak dan terlalor 
berbagai bagai dan sangat soelit, 
karena itoe pertoekaran pikiran 
tentang hal itoe tidak dapat diha 
rap akan membawa hasil. Karena 
itoe pemerintah tidak mendjawab 
oetjapan anggauta tentang perkasa 

perhatikan oleh pemerintah. 

Tentang atoeran memilih 

Memang benar, atoeran memilih 
jang berlakoe sekarang oentoek 
berbagai-bagai dewan ada tjelanja 
berbagai-bagai matjam, tetapi per 
kara itoe perloe ditimbang dan di 
veladjari dahoeloe masak-masak. 

hendaklah diingat, pertama, bahwa 
dewan dinegeri ini kebanjakannja 
beloem lama dan beloem lagi ber 
oerat dalam kalangan 'pendoedoek, 
kedoea, bahwa pendoedoek negeri 
ini djoetaan banjaknja, sedang ke 
banjakannja masih boeta hoeroef 
dan perhatiannja semata-mata atau   oentoek merajakan PVN. sgoedah 

10 tahoen, menoeroet keterangan 
kebanjakannja terkoentji dalam 
kampoengnja sadja. 

ra itoe, tetapi oetjapan itoe ada di |8 

Dalam menimbang perkara itoe, |:- 

    

Soenggoeh benar, bahwa negeri 
ini mendjadi bertambah tambah 
penting, tetapi hal itoe sadja heloem 
tjoekoep oentoek didjadikan lanta 
ran oentoek menambah hak pendoe 
doek tentang menetapkan soesoenan 
dewan2. Sesoeatoe atoeran memilih 
hendaklah sepadan dengan boedi 
pekerti pendoedoek dan bertali ke 

daan politik sesoeatoe daerah. 
Dalam mempertimbangkan baik 

tidaknja semoea golongan pendoe 
doek jang soedah tjerdas diberikan 
hak pilih jang langsoeng oentoek 
memilih anggota bagi semoea de 
wan, hendaklah diingat, bahwa di 
negeri ini bordjenis djenis, perkara 
jang mesti dioeroes oleh dewan itoe 
masing masing berlain lain dan 
vendoedoek diberbagai bagai daerah 
di Hindia ini, hoekoemnja, kehidoe 
pannja berkampoeng berlain lain 
dan keadaan masjarakatnja dan 
politiknja beroepa roepa. 
Banjaknja orang jang tjerdas ti- 

dak sama bagi semoea daerah, di 
satoe daerah banjak, sedang 'didae- 
rah lain sedikit sadja: memanggo 
longan itoe dimana mana kelihatan 
bertambah besar, bahkan kadang2 
sangat tjepat toemboehnja, itetapi 
diseloeroeh negeri ini mereka itoe 
masih sedikit djoega (dibanding de 
agan djoemlah semoea “pendoedoek, 
jang mesti diwakili dalam dewan2. 
Dalam verslag Kiesrechtcommis- 

sie djoega soedah dioeraikan, oen- 
toek menimbang hai bal jang moeng 
kin dilakoekan pada waktoe seka--: 
rang, banjak keterangan jsng per 
lee, misalnja tentang oemoer, dje- 
ais djabatan dan peroesahaan pen 
doedcek, jang hendak diberi hak 
memilih itoe, dan kedoedoekannja 
sebagai pendoedoek. Oertoek itoe 
perloe mengadakan penjelidikan de 
“gan teliti. Dalam hal ini mesti di 
ngat, bahwa peroebahan terdjadi 
lambat lIaoen dan atoeran memilih 
itoe hendaklah sepadan dengan ke 
adaan jang sedang berlakoe. Per- 
Ijalanan jarg demikian djangan 
hendak diperlekas, soepaja masia- 

zan jang sangat. 

Melandjoetkan pemandangan 
cemoem Dewan Rakjat 

Dalam sidang itoe hari Selasa j. 
toean de Boer dari IEV. berbitja 
ra tentang hal2 jang mengenai zo- 
sial, ekonomi dan politik Ia me- 
1oendjoekkan, bahwa mas'alah jang 
penting bagi Djawa ialah: kema- 
djoean kekoeatan membeli dari pa 
:ar Gitempat2 jang letaknja dalam 
(ontwikkelirg van dekoopkrachtige 
imnenlendsche markt). Poen 18 
mendesak soepaja panganggoeran 
iiberantas. ' 2 
Dalam pada itoe toean Tham- 

rin dari Parindra bitjara dalam 
basa Indonesia jg telah kita kabar 
kan lebih doeloe. 
Diterangkan olehnja, bahwa frak 

si nasional moelai hari itoe mema 
cai basa Indonesia dalam Volkeraad. 
Landjoetnja dianggap oleh pembi- 
tjara, bahwa moengkin djadi frak- 
sinja akan bekerdja bersama-sama 
lengan fihak IEV., Indo Arab dan 
Indo Tionghoa, 
Tentang keloearnja t. Rasjid 

lan Soangkoepon dari fraksi 
aasional diberitahoekan djoega. Te 

Ltapi diharapkannja djoega akan 
bantoean bersama sama. 

| Ketika jg angkat bitjara toean 
Mogot dari PPBB menjesalkan 
Iseperti tocan Soetardjo djoegaj, 
oahwa petisi Soetardjo ditolak di 
negeri Belanda. Dianggapnja, bah- 
wa pekerdjaan bersama sama anta 
ra bermatjam matjam golongan di 
peroentoekkan kepentingan Belanda, 
adalah jang paling perloe sekali. 

So'al jg mengenai pembelaan ne 
geri oleh pembitjara disesalkan 
djoega. Tetapi poedjian disampaikan 
kepada Seri Ratoe jang menghadapi 
kegentingan doenia ini, masih ha- 
roes mengalami krisis kabinet djoe 
a. # js 
Selandjoetnja olehnja digotoe- 

djoei oentoek mengoebah Staatsre 
geling jang mengenai :hal mema- 
djoekan pidato oentoek president 
volksraad, 

Poetoesan tjaboei. 
Djoestisi Betawi membebaskan 

B.E K.... dan mendjatoehkan hoe- 
koeman 4 boelan atas diri R M.Z, 

.. Sedang M.L.... kena 6 boelan 
(Aneta). 

an 9 5 
Memboeka Bestuursconterentie, 
Kemarin pagi telah diboeka be- 

Stuursconferentie dengan membitja- 
rakan soal-soal jang teroetama 
mengenai hal-hal tehnis dan soal 
dalam, seperti opzet dari anggaran   

omapoma t 
mera 

  

pada keadaan masjarakat dan kea : 

rakat djangan mendapat keroesa- - 

belandja daerah Seberang. (Aneta) 

     

  

San
d 

ubi
 

ha. 
T
k
 

  

«



        

  

     

    

    

Ka RKA 
: Sana Tn ea AN 5 

1 Wak bks ena BAU UD 
HN 

Ul BN 
PN 

   
     

    
Djawa Barat 

BANDOENG. 

Pembantos menoelis : 

Cursus Pemimpin? Pandoe 

Kita dapat kabar bahwa moelai 
tanggal 10 sampai 20 Juli '39, 
diadakan Cursus Remimpin dari 
Pandoe? Indonesia. Bertempat di 
Tjigombong, dekat Buitenzorg. Cur 
sus itoe jang memimpin tcean Soe- 
mardjo, dimana pada beberapa ta- 
hoen jl. beliau telah mengoendjoe- 
ngi London fiboekota negeri Ing- 
geris|, sebagai DCC. Lebih djaoeh 
dibantoe oleh tt.de Wijn dan Oey 
Tiong Hwat. 

Di Indonesia baroe sekali ini 
Giiwell-Cursus dipimpin oleh bang 
sa Indonesia. Jang ikoet ambil ba 
gian dalam cursus itoe ada tiga go 
longan jalah. 

Indonesia, Belanda dan Tionghoa, 
Jang ikoet semoea ada 30 orang. 
Diantara mana djoega ada terdapat 
beberapa ahli agama, sebab dalam 
hidoep bersaudara jg lamanja 10 
hari itoe akan diberi djoega pene- 
rangan sedjelas-djelasnja tentang 
isi dari agama Islam, Christen dan 
Khong Hoe Tjoe. Dari masing2 go- 
longan itoe disediakan tempat sen 
diri-sendiri. 

Jang boleh ikoet semoea pemim 
pin jang bergaboeng dalam Padvin 
ders bond segala bangsa (bagian 
kepandoean seloeroeh doenia). 
Maksoed dari |cursus itoe jalah 

akan memberi pimpinan pada lei 
der2 pandoe, agar, mereka tjakap 
memimpin pandoe2 jang sebenarnja, 
sebagai jang dimakscedkan “oleh 
jang mendirikan kepandcean Sir 
Robert Banden Poweil.— 

Doznia Taman-Siswa. 
Kabar disampaikan bahwa nanti 

moelai tgl 15 sampai 17 Juli '39 
jad. Taman Siswa Bandoeng akan 
mengadakan perajaan, jang berhoe 
boeng dengan pergantian penga 
djaran 1938 1939, perajaan itoe 
akan dilakoekan dengan 'sederhana 
sadja. Programma demikian : 

Hari Saptoe 15 Juli39 djam 9ipa 
gi selamatan penjosnatan anak2 jz 
telah diserahkan pada Taman Siswa 
Sedang jg melakcekan penjoenatan 
itoe Dr. Moerdjani, jang mana be 
Hau itoe menjerahkan tenaganja 
dengan gratis. 

Hari Saptoe malam Minggoe 15/16 
Juli '39, pesta anak2 oentoek anak2 
dengan permainan kepandaiannja 
sendiri. 

Hari Minggoe malam Senen16/!7 
Juli 39 pertoendjoekan wajang go 

“lek, dalangnja t. Atmadja, boeat 
pendoedoek Bandoeng dalang ini 
boekan asing lagi. 

Hari Senen pagi tg. 17 Juli 39 
penaikan moerid T.S. 
Semoea bertempst di pergoeroesan 

T.S. sendiri. 

Lagere Nijverheidschool voor 
Meisjes ,,Wanito Sedjati“ 

Bandoeng 

Sekolahan ini moelai boelan Juli 
telah didjadikan socsatoe stichting, 
namanja | ,,Nijverheidschool voor 
Meisjes Wanito Sedjati“ Toedjoean 
Stichting ini, ketjceali, akan meme 
lihara sekolahan jang soedah ada, 
djoega akan berdaja cepaja toe- 
roet mendidik 'pertama kali anak? 
poeteri Indonesia dalam selosas2nja 
Sampai sekarang boeahnja seialoe 
menjenangkan. Pada tahoen ini 
anak2 jang toeroet staatsexamen 
loeloss semoeanja. 

Stichting ini diseroes oleh soeatoe 
Bestuur. Sekarang jang dosedoek 
jalah: 

Njonja A. Rachim, presidente 
Tocan Soenodo, Vice president 
Toean Soemardjo 1ste Secretaris. 
Nonah Dewi 2e. Secretaresse. 

Njonja Soedono Penningmeeste- 
res dan sebaggi commissaris: 
njonja2 Soewardjo, Sangih, Soemar 
djo dan toean2 Asmono Pringgodig 
do, Ngoesman Soemowerdojo, Adir 
man Martosoediro dan Soediani. 
Moedah-mosedahan Sekolahan La 

gere Nijverheid voor Meisjes ini 
akan bisa hidoep soeboerdan akan 
mendapat perhatian dari sekalian 
jang merasa, bahwa kita haroes le 
bih giat mendidik poestra poetra, 
dan bahwa kaoem -poetri ini patost 

“lah didjoendjoeng deradjatnja se 
' tinggi-tingginja, lagi poela olehka 

rena sekolahan ini sekolahan jang 
| paling baik boeat sekalian anak2 
perermpoean jang tidak bisa mene 

roeskan peladjarannja ke MULO 
dan s. b., sebab pendidikan dan pe 
ladjaran disitoe jalah jang sangat 
perloe bagi mereka kalau soedah 
dewasa. 

SOEKABOEMI 
Malam peringatan 2 tahoen berdiri 

Pergoeroean 
»T jikarets 

Seperti jang soedah dichabarkan 
bahwa Pergoeroean ,,Tjikaret" di 
Soekaradja Soekaboemi pada hari 
Saptoe malam Minggoe tanggal 8/9 
Juli 1939 telah melargsoengkan ma 
lam peringatan berdirinja tjoekoep 
2 tahoen. 

Kira2 poekoel 8 perajaan dihoeka 
oleh ketoea Comite jalah toean H. 
Rassidi menghatoerkan selamat da 
tang para tetamoe dan dibentang- 
kan dengan singkat maksoed pera- 
jaan terseboet, sesoedah itoe laioe 
disoesoel dengan lagoe pemboekaan, 
Indonesia Raja disamboet oleh te- 
tamoe2 dengan "berdiri semoea. La 
loe diadakan kesempatan berbitjara 
oentcek oetoesan2 atau wakil2 per 
koempoelan jang dipakaioleh waktl 
pergoeroean Taman Siswa Soeka- 
boemi terlebih dahoeloe jalah Ki 
Haliri. Dengan singkat ia atas na- 
ma Taman Siswa menjamboet de- 
ngan gembira adanja pelangsoengan 
perajaan doea tahoen berdiri de- 
ngan menjinggoepg dan menggam- 
barkan djalan pergoercean itoe de 
ngan pergoercean Taman Siswa. 
Baik peladjarannja macepoen didi- 
kannja seratoes percent sama, be- 
gitoe ia menjoedahi samboetannja. 
Kemoedian, wakil Parindra,toean 

Sasmitaatmadja, tampil kemoeka 
dan berbitjara atas nama tjabang 
Parindra dengan ,,anak2« nja. Berbe 
sar hati bahwa djaoeh di kakigoe 
noerg dapat djoega didirikan svea 
toe pergoeroean jang bisa memkeri 
peladjaran dan didikan setjoekoep 
nja. 

Osztoesan Gerindo, tocan Poeknces 
tas ketinggalan oentcek mengoe- 
tjapksn gembira hatirja atas nama 
partijaja. Dan begitoe pozla oetoe- 
san Pascendan tjabang Tjibadak 
dan paling achir toean Abdoer- 
Pe wakil pergoeroean Moe'awa 
nah. 

Setelah samboetzn2 lampau pro- 
gramma diteroeskan dengan se 
boeah tableau bercepa pergoercean 
»Tjikarets dengan dikeroemoeni 
oleh pa' tani toekang dagang dan 
kaoem intellect. 

Lalce diadakan pidato dalam ba 
haga Indonesia, Belanda dan Soen- 
da, oleh tiga orang anak pergos- 
roean terseboet dengan faseh dan 
lantjar. Habis itoe panembrama 
djoega oleh anak? dari kelas ren- 
dahan dibantoe oleh beberapa anak 
dari kelas tingginja. 

Lalos programma terganti dengan 
tonil jg mengambil tjeritera: ,,Anak 
jang Prihatin“ dibagi dalam 6 be- 
drijf. Dengan singkat di gambarkan 
bahwa ada sesosatoe keloearga, iboe 
dengan 4 orang anaknja, ig. 3 orang 
rojal tetapi jang boengsoe prihatin 
kaja raja mereka itoe tetapi karena 
rojal hidoep 3 anak tadi laloe dja 
toeh miskin iboenja sampai 3 orang 
anak tadi ta' betah lagi tinggal di 
iboenja laloe pergi mondok dibibi' 
nja. Jang paling boengsce mence 
roet dan menolong iboenja sampai 
penghabisannja bisa hidoep dengan 
senang lagi sekeloearga itoe. 

Diantara bedriji? itoe diadakan 
njanjian? sebagai intermezzo. Selain 
dipertoendjoekkan gerak badan de- 
ngan main fioret, laloe leloetjon bo 
bodoran jang menggirangkan para 
penonton. Kepandaian memainkan 
|obor djoega tas ketinggalan dan se 
bagai ponoetoep tableau poela. 
Koerang lebih poekoel 1 habislah 

semoea dan penoeh gembira dan per 
hatian ra'jat Tjikaret sekelilingnja. 

Anak ketjeboer dalam kakoes 
sampai mati seketika, 

Rada hari Saptoe jang baroe Ia- 
loe di Politieschool orang soedah 
riboet disebabkan ketjeboernja se- 
orang anak ketjil dari seorang 
commandant di dalam kakoes jang 
dalamnja 6 m. Ternjata anak tadi 
bermain-main diatasnja kakoes be 
ton itoe jang toetoepnja soedah Ia 
poek disertai dengan tergelintjir. 
Kakoes itoe berisi 2 m. dari bawah 
dan ditambah airnja 1 m. keatas. 
Tentos sadja dengan seketika anak 
itoe hilang njawanja karena itoe 
dengan soesah pajah diambilnja 
majit itce keatas dan sorenja te- 
roes dikoeboer. 
Soenggoeh sosatoe peringatan hsi 

itoe soepaja hati-hati. 

»Kita haroes reboet koersi satoe" 
kata Parindra 

»Kitata akan kasih ke 
sempatan“ kata Pasoen 
dan. 

Semakin dekat pemilihan ang- 
gauta Gemeenteraad di Soekaboemi, 
semakin hebat Parindra dan Pasoen   
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Voetbal 

Doenia Persib. 3 

Pada hari Sabtoe dan minggoe 8 
dan 9 Juli 39 jang laloe Persib 
telah melangsoengkan pertandingan 
competitie, bertempat ditanah Ia 
pang Tegallega, doea pertandingan 
itoe dapat kocendjoengan jang :loe 
majan djoega, sedang hawa cedara 
selaloe menjenangkar. 

Hari pertama jang bertanding an 
tara Molto llawanSiap1l. Per- 
tandingan  sedjak bermoela sam 
pai penghabisan selaise spannend, 
satoe dan lainnja ingin sekali men 
djatoehkan lawannja, apa lagi M ol 
to berdaja sekeras moengkin akan 
mendjatoehkan lawannja, sebaliknja 
dipihak lawan ta' akan manda me 
njerah. Dalam pertandingan ini jg. 
beroentoeng adalah pihak Siap 
Sedang dipihak Molto, walaupoen 
bekerdja bagaimana keraspoen me 
3 tas dapat menaloekkan lawan 

nja. 
Hingga peloeit penghabisan di 

ticep stand 2—1 oentoek kemena 
ngannja SIAP. Baroe pertama kali 
inilah MOLTO kampioen PERSIB 
dalam dosa tahoen itoe, bisa digoe 
Iingkan oleh lawannja. Djadi ini 
kali ia menjerah kalah jang perta 
ma kali. 

Hari kedoea, jang bertanding 
antara MERAPI I lawan REA I. 
Pertandingan dari doea club ini 
kelihatan djoega selaloe spannend, 
tetapi spel pe'iinja beloem dapat di 
banggakan. Dari kedcea belah pihak 
hampir sama koestnja, tetapi keba 
njakan beloem mengerti bagian di 
mana tempat kewadjibannja. Per 
tandingan lebih sama ngototnja 
waktos benteng REA dapat didje 
boikan oleh lawannja. MERAPI 
berkobar akan menjelomoti Jawan 
nja lebih banjak lagi, tetapi lawan 
nja dengan sepenceh tenaga mem- 
pertahankan bentengnja. Hingga 
achirnja REA terpaksa menjerah 
1—0 centcek kemenangannja ME- 
RAPI. 

. 

Badminton 

$ v. Setia Hati 
Di Kp. Petndjo Binatoe sekarang 

ini soedah moelai berkembang sa- 
toe perkoempoelan sport Badmin- 
ton. Dengan oesahanja Toean Moe- 
hamad Azhari. 

Pada hari Minggoe tgl. 9 Juli'39 
scedah diadakan rapat artgota di 
roemahnja toean Sceherman, Peto- 
djo Binatos Gang I dengan dikoen 
djoengi oleh 20 anggauta. 

Sebeloemnja rapat dimoelai se- 
moea hadirin terlebih dahoeloe di 
ambil fotonja. 

  

dan berpropagandanja. Dimana ma 
na tersebar hulletin dari kedcea par 
tij terseboet. dimana “ditempel Dr. 
Hamami dari Pasoendan dan toean 
R. Emor Djajadinata. , Pilihlah Dok 
ter Hamami jang mementingkan ke 
sehatan rakjat“ kata Pasoendan 
»Pilihlah wakil bangsa Indonesia| 
toelen toean Emor“ tjek Parindra. 
Hari pemilihan tanggal 12 Juli (Dja 
Gi hari ini Red.) Masing masing 
partij mendapat sokongan dalam 
memilih. Siapa jang mendapat soko 
ngan jang lebih besar dari rasjat 
itoelah jang mendapat koersi itoe. 
» Pilihlah Dokter Hamami saudara" 
begitoe kalau kita iberdjoempa di 
mana dan dilain fihak lagi: ,,tosan 
djadi kiezer, pilihlah Emor djago 
Parindra.« : 
Bagaimana terdjadinja dan siapa 

jang menang, kita toenggoe. 

Koendjoengan mevrouw 
Seejono di Soekaboemi 

Pada hari Sabtoe telah tiba di 
Soekabcemi mevrouw Soejono, se 
orang achli ketjantikan (schoon- 
heids specialistej dari Soerabaja. 
Baroe datang beliau didjempoet oleh 
familie Thamrin Isloe dibawa ke 
villa toean Thamrin di Verlengde 
Spoorweg. Malamnja laloe diadakan 
demonstratie dan ternjata Soeka- 
boemi djoega menaroeh 'perhatian 
dalam soal itoe dengan adanja koen 
djoengan jang memoeaskan, baik 
dari bangsa kita maocepoen bangsa 
Belanda dan Timoer asing. Beliau 
ta" akan lama: tinggal di Soeka- 
boemi.dan tidak I#ma lagi akan 
kembali lagi kekota Djakarta de 
ngan menjinggahi Bogor terlebih 
dahoeloe, Diterima djoega consgul- 

kahoemi.   maju 

  

tatie2 selama beliau tinggal di Soe-|hasil baik. Moga-moga perkoem 
poelan jang barce berkembang ini 
hidoep dengan soebuer. 

  

    

    

    

  

    

  

   

Mendjadi abonne-lah dari 

nesia, Holland. Harga langg 

cultureel dan economie. 

Diminta A GEN TSCHAP 

30'/, provisie ! 

Informaties : Duivenvoorde 
Holland. 

Dalam kesehatan, doea 

belah MATA-lah . jang 

mendjadi so'al pertama, 
djadi djika so'al pertama 

tadi " 
diperhatikan benar-benar, S 
tentoelah kesehatan ang- $ 
gauta lainnja ta' bergoe- B 

na lagi, oleh karena itoe $ 

oentoek pendjagaan mata 

pergilah pada toko kita 

jang menjediakan tjoe- 
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Madjallah boelanan, dikeloearkan oleh Perhimpoenan Indo- 

Artikel2 jang terpenting tentang soal2 politiek, sociaal, 

tidak didjaga dan $ 
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straat 53, Oegstgeest bij Leiden.   
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Li TERRAS DARI RESTAURANT 

koep dari oeroesan katja ", OPTICIEN 

mata. Na TI 

| KRAMAT 14B /)” — TELF. WL. 1949 —  BATAVIA-C. 

RESTAURANT IBAN DO ENG" Pa an HA HI 

sebelah Hotel ,,B ANDOENG” 

Sawah Besar No. 8 — Telf. Wit. 2429 sam Batavia-C. 

  

  

Satoe-satoenja Restaurant   Restaurant Huropa. Dan kita menjediakan roepa-roepa makanan, 
Jaitoe makanan Europa, Djawa, Arab dan Sumatra. Dan sedia 
roepa-roepa minoeman dingin djoega minoeman keras. 

  

  

'Boemipoetra jang diatoer setjara     

Djam 10 persis Comite jaitoe t. 
Soeherman memboeka rapat terse- 
boet dan membitjarakan dengan 
pandjang lebar tentang toedjoean 
hal sport, maksoed beliau itoe boe 
kan sadja boeat hadminton, akan 
tetapi djoega akan mengadakan 
pingpong dil.nja oentoek pergera- 
kan badan. 

Sesoedah itoe sgenda jang ke- 
doeca dibatjakan oleh toean Azhari 
tentang Statuten jang soedah di 
sjahkan oleh rapat Pengoeroes, hal 
mana anggauta2 semoeanja telah 
menjetoedjoei Staiuten tadi, Sesoe 
dah itoe dibentoek soescenan pe- 
ngoeroes dan nama dari perksem- 
poelan, dengan disetoedjoei oleh 
rapat jaitoe berhasil: 3 
Namanja Sport Vereeinging Setia 

Hati. Dan soesosnan Pengoerces 
terdiri dari Toean-Toean. 

Badan pengawas : T. AS. Hassan 
Ketoea I : T, Soeherman 
Ketoea II : TM. Alie 
HP Ge Daeng Saoe 

Penoelis : T. A. Ardi 
Bendahari : T.. Mohamad 

Azhari 
: DT. 4T. Paulana 
: T. Soehaman : 
:T. T, Hs. Joe- 
noes, Moestopa, 

Moehtar, Ossman 

Peminpin I 
Peminpin II 
Pembantoe 

Agenda jang ketiga tentang hal 
sport jaitoe dibitjarakan oleh 2 
pemimpin ialah Toean T. Paulana 
dan Soehaman. 
Sesoedah itoe kira-kira djam 11, 

30 rapat tadi mengadakan pauze 
dan mengadakan djamoean jang 
sederhana oleh ketoea dan setelah 
pauze diadakan pertanjaan keliling, 
banjak anggauta2 jang bertanja, 
serta didjawab oleh ketoea dengan 
memogaskan." 
Djam 12 rapat ditoetoep dengan   

Tennis 

Competitie B.T.A. 
Banjak party-party jang baik te 

lah dimainkan di baan Taman Sarie 
pada hari Minggoe jang baroe laloe 
antara mana ada B.R.C. melawan 
Banka boeat bagian 1c kl. dan 
Chung Hua 2 versus J.T.A. 

Pertandingnja B.R.C. 1 contra 
Banka 1 ada seroeh dan heibat. 
Firstman dari Banka Tony Wente 
lah main melawan Sonneville itoe 
djago BRC Tony Wen ada terkenal 
mempoenjai ,,goedang napas“ maka 
terhadap Sonneville jang soedah 
rada veteran, ia mace adoe iapoe- 
njs napas. Kalau pertandingan ber 
djalan sampai 3 sets itoe tentoe 
Tony bisa menang. Maka iapoenja 
tactiek jalah boeat bikin tjapai Son 
neville dengan placing dan dropshot 
tapi di itoe pagi Sonneville ada op 
dreef segala bola ia poekoel dengan 
sekeras kerasnja. Maka Tony ada 
Aang an sekali hingga ia kalah 
1—6, 3—6. 

Second man Banka Ang Beng 
An ketemoe Choetoeb dan satoe 
sama lain saling mengotot sampai 
3 sets. Beng An poenja spel mirip 
Samboedjo itoe volleyer jang esay. 
Tjoema sajang Beng An meski 
volleynja bagoes terhadap Choetoeb 
ia tidak begitoe berani madjoe ke- 
moeka net maka sampai terdjadi 3 
sets karena Choetoeb ada terlaloe 
oelet kalau diladeni dibaseline. Beng 
An menang 6-2, 2—6, 6—1 John 
Lioe third man Banka telah goe- 
ling Jacob Kainal dalam tiga sets 
46, 6— 2, 6—1, John ada gatoe ba- 
seliner jang steady betoel drivenja 
hingga Jacob lama-kelamaan kalah. 

Stand sekarang ada 2—1 Banka 
leading. Tony Wen- Ang Beng An 
telah main dengan sangat bersema 
ngat boeat ambil ini kemenangan 
first double dari pasangan $onne- 
ville - Wolfe tapi doublenja B. R. C.   maski tidak ada Jahn masih tjoe- 
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Bahasa 1 Tagana" 

Sae Botja ini sentana setia -| 
orang Belanda karena 

dah bang di Tenang, nggak k 

Sa aa Bedjat ini bangsa orang 

1 Senetondaia tookan salahnja Be-| 
da meloeloe. S5 

      

   

  

dan. H3 ten desa tjoeman me-| 

sb 16, 3-6. 
An "Choetoeb : 6-2, 

2 2-6, 6—1. 

solfe: 4-6, 1—6.    

    

    
: Jang. Del Swie Bie: 

2 : 2—6, 4—6. 
uw Kiet Djiang-Tan Ing Djiang: 

  

Pete: 2-6, 2-6. 

wie Bie TanEing Djiang: 4-6. 5-7 

    

Tuba takan: 4-6, 2-6, 6-1. 

Teng en-Ang Beng An-Soneville 

ioe-I im dgan. Kat--Jacob 

  

    
   : 2—6, 4—6. 
— Tan Kong Liang-Lauw Boen Stan- 

Log Djiang-Tan Eng Hong- 

    

B.T.A. Competitie Programma 
boeat 15 Juli 1939. 

2e klasse C: 
Keep Smiling 2-C.P.C. 2 Maeda 

(sore) 
16 Juli 1939. 

le klasse: 
B.R.C.1 J.T.A. 2 Taman Sari B 

"|Minabassa1 Banka1 Taman Sari D 
Chunghua 1-Kouci Lesi 1 T. Sari A 
Komp. 2eklasse: 

BEC -OT 6: Concordia 

Reservelekiasse A: 
Banka 2-J.LA. 2 Taman sari Cc 

ReserveleklassebB.: 

Black and Yellow 1—Chiao Kwarg 1 
2" at | Tenan 

2eklasse A.: 
10. C.T. 1—Minahasssa 3 Drossaers- 

| “. weg 
F | Reserve 1e klasse afd. Ha SM Pi edi ion | Hua 9 —OJ.T.A. 2: 2-3 O.S.C. 1—Mixed Pickles1 an 

ae Tan Hoey Bo - Hatano : 6-2, 6-3 
an | Gouw Peng Koen-Takahashi: 3-6 |2e klasse B.: 

3-6 |S.Y.MLA. 2—All White 3 Def. v. den 

Be 'Hwat Soen-Inanami: 2-6, 1-6 Bosch ngadjar bahasa daerah. 

“Orang Blanda jang di Djawa Te-| 

ngah na bladjar bahasa Mela- 
joe of Indonesia tapi bladjar. baha | 
sa Djawa. 
Bang Bedjat pernah liat orang 

Blanda jang bisa bahasa Djawa 
pakai ,,kromo inggil“, malah bisa 
menari dalem tajoeban. 

Di Soematera misalnja, orang| 

Lammpoeng, betoel amper semoea bil 

sa bahasa Melajoe, tapi . . . masih 
sok sok soeka pakai kata kata Lam-| 

pora, misalnja . Task » doegoeg, do) 

ensepoer, 
Di Priangan, 

nggak bisa hetuel ketoel 
Tere ny Brain asa 

“ Bagir beda sama Djawa djce 
ga, misalnja: ,,Hla, tadiitoeto, rak 
soedah saja ambilk€, sampe' banjak, 
naa, sekarang rodo'-rodo' kaja", 

Begitoelah, maka bahasa Indone 
- sia lantas terpotong- potong, disoem 

bat sana disoembat sini, teraniaja. 
Itoe semoea salahnja, . ... wong 

Indonesia, sebab . ..... sekolahan- 
nja nggak pakai... . bahasa 
Indonesia. - 
'Nah, Belanda2 jang ada di Indo- 

nesia lantas merasa mendingan be- 
ladjar bahasa daerah. 2 

Ho trouwens, sebab dalem seko- 
lah2 bahasa Indonesia nggak begitoe' 

. semosa nggak 

e oe, - lagi bladjar. 

“Tapi, .... jang bikin heran,.. 
kalau Soedah bertaon2, nggak bisa | 
bahasa melajoe djoega, oh, itoe toch 

beetje te erg, boekan? 
Empok Bedjat zonder sekolah, ka 

rena bergaoel sama njonja Bianda, 

  

| kalau sekedar boeat bikin ngertiken | 
ngomongnja, mah soedah bisa. 

Helaas, kadang2 minta dibeliin 
rok djoega. 

BANG BEDJAT 
saori Eh 

2 aa 

koep koeat maka ang menang 6—4, 
6—1, Stand 2-ail. Boeat menentoe- 
kan kalah mengngnja lantas second 

double dimainkan antara John Lioej 

“—Lim Yoen Fat melawan Jacob - 

Bergamin, Bangka teroes merang- 

sak boeat djatoehkan lawannja ta 

NP achirnja pasangan B.R. C. telah 

. menang 6—3, 7—5, dan dengan ini 

Kemenangan B.R.C. boleh kantongi 
| 2 punten. 

Pertandingan bagian reservele afd. 

| A telah bertempoer Chung Hua 2:ver| 
| sus J.LA. 2. Chung Hua 2 sekarang | 

| dapat speler moeda baroe dari Soe| 
| rabaia nama Tan Hoei Bo. Iapoenja | 

ainan ada bagoes serta all-round 

jaitoe main di baseline dan didepan 
| net ada sama baiknja hingga tida 

on heran first man J.T,A. nama 

Hatano jg terkenal steady telah di 
- bikin koetjar-katjir. Ini speler moe 

da baroe ada harapan bisa djadi 
-satoe djempolan kalau orang meliat | 
iapoenja tjara main jang tactiech,| 

GA Pa dan poenja fighting spirit | 
Hoei Bo djatoehkan Hatano | 

Ta 6—2, 6—4. 

Karena Lim Khe Yan, Gouw Soe 

' Tiam dan Ting Tik Kiat tidak bisa 

' belahkan Chung Hua 2 di itoehari 
maka reserved players Gouw Rengl 
'Koen dan Bee Hwat Soen telah ka 

“lah dari Takahashi dan Inanami. 

     
       
   

  

   

misalnja, Oa Na an 

Oey Hoo Lam — Setijoso 
Oey Toen Giam - Soenardi 2-6,6-4,4-6 
Woen Soeng Ten—Harsono 2-6, 2-6 
Oey Hoo Lam/Oey Toen Giam— Seti 

5-7 1.6 
2e. double w.o. voor Ceres. 

Tan Hoey Bo - Gou Peng 
Koen -Hatano -Inami: . 
(Ong Oen Tjeng-Be Hwat 
Soen-Takahashi-Harada: 

Reserve Ie klasse asi B: 

1-5, 6-3 

4-6, 1-6 

Union 1—C.R.C. 1 Kebon Torong 

2eklasseC.: 
J.T.LA. 3—Bade 3 Chaulanweg 

Seklasse A.: 

Chiao Kwang 1- Rade 1 3-2 |G.T.C. 4—Bastera 2 Petodjo 

|Oey Eng Tjiang-K.P.C. Tobin 
2 jiang- 8-4, .5|3e klasse B.: 

Chico Fang-Memora : 6-2, 7-5 | Box 2—Minahassa 4 Rambostanweg 

Wen Tek Hisn-Barat : »1-6,.1-6 Damai 
|Osy Eag Tjiang-Chico Fan 3 

?| Mamora-KPC Tobing : P 2.6, 2-6/OS.C.—LD.T.T. T. Sari A (sore) 
Shou Wen Hui-N.N.C.-Hoe-i Banka—Gana & Set T. Sari B (sore) 

gakteng- Barat: —-..3:6, 6, 6-2, 9-7). 

zef Tarik/Lie Teng Ie 4-6, 4- 

sa 2 — Mattenkloppers 1 2—3. 

Tumbel—Tarik 7-5, 2-6, 5-7. 
Ponc Key—Koning 2-6, 1-6. 

Mattenkloppers. 

2. 1: 2— 

| Lie Sian Ona as Hoat Neng : 

Koa Tjing Lie—Liong Kai Piaw: 

'2e klasse A: Black and Yellow "2— 
Cerres 1: 1—) 

2-6, 4-6 

jono/Soenardi 

2e klasse B: 

Tan Thuan Ling — N. Anthonisz 

| Soedarsono sr.-C, Perkins 

GTC. 
2eklasse C: 

EmilingII 2-3 

Sahupala 36, 4-5 
F. W. Biselsky-Soekarso —J, 

3eklasseafd. C: Rex 1-- 
Mixed Pickles 2: 3—2. 
Thio Tiang Hoat-Dehan: 6—2, 6—1. 
Gouw Tjeng | San-Basticansen, 0—6. 

3-6 
Oey. Beng Hok-Soemarso: 6—1, 6-0 

Dehan-Versteghe: 6—4, 0—6, 7—5. 

Oentoeng Hoei Bo promising junior | marso-Bastiaansen: 3—6, 4—6. 

   ngan partner Gouw Peng Koen 
'@achirnja bisa djatoehkan pasak 

' koeat Hatano/Inanami dangan ' 3 —b, | 
6—3. Tjoema sajang dalam double 

abisan Ong Oen Tjeng/Boe 
| Soen kena dikalahkan oleh 

ikahashi Harada dengan 
6—1 hingga J.T.A. bisa menang) 

   

  

3—2. Ini ada sebagai revanch boeat|Kho Han Liat-Liong Kai Ching-Loo 

2—0CTA. 2: 4—1, 
Ang Goan Hok-The Goan Pauw: 

6—1, 6—1. 
dong Kai Ching-Loo : 6—2, 3—6, 

6—3. 
Gumi, Khol Han Liat-Tan Tek Djie: 6—3. 

6—0 

kekalahannja J.T. A. 2 dalam per-|The Goan Pauw: 6-2, 9—7, 
tandingan le ronde. 2de. double w.o. for OCTA.   

"| Reserve Ie kiasse afd B S.Y.M.A 
I—STV2: 1—). 
Tan Tjoen Hoo—TanTijoen Boen 1-5 
7-5 Montung—Tan Kim Yam 2-6 
2-6. Eastrade—Jozef Tarik 0-6,2-6 
Tan Tjoen Hoo/Tan Liang Ho—Jo- 

Tan Tjoen Hoa/Holst—Tsn Tjoep 
Boen/Tar Kim Yam 1-6, 2-6 

Reserve 1e klasse afd B Minahas 

Tumbel/Nelwar Sr. Tarik /Koning 
4.6, 6-8. 

3e single en 2e double w.o voor 

2e klasse A: O.C.T.A. '1—Eastern. 

6-4, 10-12, 2-6 

2-6, 3-6 
Nio Hoei Ho—Tjia Foon Fah:1-6,3-6 
Koa Tjing Lie/Tjis Tjin Poh—Liong 
Kai Piauw/Lim Sian Chong: 7-5, 6-4 
Lie Sian Djin/Nio Hoey Ho—Oey Ho 

at Heng/Ong Tek Kie: 6-3, 6-3 

ER.C.r— G.T.C. TIK: 1-4 
DjieTong Hoo—C.Perkins 6-3, 6-2 

6-4, 4-6, 4-6 
Djie Tong Ho-Tan Thwan Ling — 

3-6, 6-1, 3-6 
le single en le double w.o. voor 

Rekkensluiters I — Keep 

Gootjes-Julsing 3-6, 2-6| 

pi 

Thio Tiang Hoat-Oey Beng Hok-| | ? 

Gouw Tjeng San-Hoo Mo 'Goan-Soe| 

8e.klasseafd. A: Eastern 

  

  

6 
  

PASAR BETAWI. 

Goela pasir: per karoeng dari 
2. kg. terima digoedang pendjooal 

(H11,2 

Tepoengterigoe: tjap Kodok 
£190 Koeda merah dan Boeroeng 
kaleng f 1.80 dan lain-lain tjap dari 
£ 1.70 sampei f1.75 per bantal. 
Minjakkelapa: yer blik dari 

148/, kg. bruto besat roepa-roepa 
g|merk dari £ 175 sampai £1.77'/,. 

Bawang merah: Cheribon 
Australie f 1550, Toaliap f£14 74, Ti 
ongtoa f14.— dan Tiongliap f 13.50 
per 100 kg. 

Katjang tanah: Cheribon 
dari f 9.50 sampsi f 10.25 per100 kg. 
Emping menindijo: Laboe- 

an no. 1f26—, no. 2 f22509, Tji- 
legon no. 1 f24.50, no. 2 £19.50 per 
100 kg. netto. 
Kentang: dari 

£ 7.75 per 100 kg. 
Damar: Pontianak f 25.25, Su- 

matra f 21.25 per 100 kg. bruto. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

£6.85 sampai f 7.— per 100 kg. Lon 
don noteering toeroen 1'3, kwali- 
teit Straits dol. "3 (6 per ton nom, 

16.95 sampai 

|£ 10.10 pembeli, f 10.25 pendjoeal. 

—|Baharoedin. 

Katjang Kedeis: Gendja 
oogst baroe lev. Juli franco praoe 

Tegal f 615. Panaroekan fob Pana 
'roekan £ 5.66 dan Djember fr. praoe 
Probolinggo f 5,34'/, per 100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa-roepa merk dari 
f 545 sampai f 5.70: AA f6.10 per 

1100 kg. pendjoeal. 
Ladaitem Lampong: ek. 

Telok Juli-Aug. £ 9.90 pembeli, £10.10 
yi Aug.-Oct. £ 9.75 pembeli, 
10.— pendjocal dan Oct.-Dec. 

Ek. Batavia Juli-Aug. f 1020 per 
100 kg. nom. London Noteerin naik 
1/16 dp. Ib. pendjoeal. Stoeks di 
London 1167 tons, tambah 1 ton 
dari minggoe jg. soedah. 
Ladapoetih Muntok: fob | 

Pangkalpinang Juli/Aug. f 19.— per| 
100 kg. anom. Londen noteering naik 
1/16: 3?/, dp. Ib. pendjoeal. Stocks 

di London 7637 tons koerang 14 
tons dari minggoe. 
KoffieRoustaLampong:, 

15 pCt. ek. Telek Juli/Aug. f 10.— 
pembeli, £ 10.20 pendjoeal per 100 

k . 

“iitronelia olie: A-contract 

Juli/Aug. f0.77 pembeli, f 018 pen 

djoeal, Juli/Dec. f 0.78 nom dan 
Jan /Dec “40 f 0.82 pembeli, £0.33 

aan ki per kg. 
Karet: sedia Sheets 29 3, Cre 

pe 31!/, cts. psr '/, kg. pembeli. 

  

. Moetasi. 

S. S. 

Dipindahkan dari Singkarak ke 
(Fort de Kock, haltechef klas III, 

. Dept v. Economische Zaken: 
Sementara dipekerdjakan sebagai 

him, kini leerling landbouwopzichter 
dan dipekerdjakan di Landbouwvoor 
lichtingsdienst di residentie Benkoe- 

dibantoekan pada resident Benkoe- 
len dan tempat kedoedoekannja di 
toendjoeskkan .disitoe djoega. 

Sementara dipekerdjakan sebagai 
aspirant-adjunct  landhouwconsu- 
lent, Salim, kini leerling adjunct 
landbouwconsulent dan dipekerdja 
kan di landbouwvoorlichtingsdienst 
di residertie Benkoelen, oentoek ke 
moediannja dibawah perentah land 
bouwconsulent dipekerdjakan dire- 
sidentie Benkoelen dengan kedoe- 
doekan di residentie terseboet. 
Dibantoekan pada Direktoer dari 

Cultuurschool di Malang, Raden 
Wirasoemantri, kini adjunct- 
landbouwconsulent kiss 1 di afdee 
ling Landbouwvoorlichtingsdienst 
dan Binnenvisscherij dari Dienst 

Landbouw. 

h 

  

KASATRIAN -INSTITUUT 

Kadjiweg 48, Batavia-Centrum 

Opleiding 
Handelstijpen — lesgeld f 2.50 
Stenografie,,Groote” ,, ,, 3.50 
Stenotijpen an D— 
Boekhouden Ne da0 
Bahasa Belanda Tee     "Eli 

aspirant Landbouw opzichter, Ibra. 

len, dengan perdjandjian, bahwanja '- 

     

  

IN DE KOST 
(di Batavia-Centrum) 

djadi goeroe). Dari tanggal 

anak2 IN DE KOST. Memberi 
bantoean dalam semoea penga- 
djaran sekola dengan setjoe- 
koepnja. 
Tempat: G. Lontar (Kramat) 
dekatke Mulo-K.W.S.-H.B:S.enz 

Jang akan diterima, permin- 

(doea belas roepia setengah), 
beloem wang tjoetji. Adres: 
O. Beij, Onderwijzer Ardjoena- 
school G. Sahari, Batavia-C. 

Pemeliharaan Anak 
Njonja. 

Koelit haloes dari njonja poenja 

anak memperlihatkan begitoe banjak - 

kali dalam pelipatan koelit sarap, 

tempat? jang raerah atau barah. be-- 

tik2, koelit kasar atau retak, pedih 

| dsb. Penjahit? jang terlaloe mengoe- 

2 ikalau njonja. 

    

taroehlah He ena roeah |     
    Beta jan 

jang! lebi 5 

Purol. Saboen : 

toelar, mengoerangkan 5. 

bekin koelit tinggal soetji. 5. 

bekin koelit anak tinggal sehat. dan 

tama pelipatan koelit dengan Bed: 

Puroi jang begitoe serasi: Bedak f 
menjemboehkansertamembikink 

lit tinggal sedjoek, kering dan se 

Dalam tiap rantang kain lampi' 

roes ada obat jang terseboet dia. 

njaman. 

Disegala roemah obat dan toko#: Puroi 

£0.40atau f0.75sedoos, Bedak Purol f0.90 

atau f 1.50 Teen Saboen Purol 10.30 

Saboen obat boeat 
menjemboehkan koelit 
mergeam, djerawat, 

5 boeta   
      

FAMILIE GOEROE (laki istri, 

1 Augustus 1939 menerima 

taan jang lebih dahoeloe kita 
terima. Pembajaran f£ 1250 

djikalau njonja menghargakan anak 1 

  

SOEARA NIROM 
berarti 
kesenian 
toean ! 

joema 

5. Ct 
seboelan 

Terbit 

.Soeara  Nirom” 

Minta   

KATJA MATA 

SOEARA NIROM 

katja-mata oentoek mentjari: 

aa yaa — Sittrop 6-0, 6-2 
M. Slamet — J. Gootjes 64, 6-4 dalam  soesoenan Ta entoek ba 
F.W. Bisalsky—Julsing 2-6, 6-3, 3-6 5 1 2 Ie NG TE 
'Soejono-M. Slamat — Sittrop- mentjari lagoe dan  pedato serta penerangan jang 

dan ilmoe pengetahoean, 

2 

14 hari sekali, 

dalam tiap roemah 

langganan 
atau di 

baroe 

tebainja sampai 48 moeka. 

Bergambar banjak-Berteka-teki berhadiah-Bectjerita pendek 

Soeara Nirom di kantor 

bergoera oentoek 
digemari dengan tjepat 

tjatetan siaran doenia tentang 
oentoek toean dari doenia: 

pendengar Nirom ' 
Post, 

kantor Nirom Batavia (C.) 

    
  

Lema 

  

  

  

    

  

   

    

   

Te, 

  

        

Dan djikalau achirnja njonja maoe Es Tes 

sempoerna sekali, bedakilah teroe' P 

2



   

  

   

220 ',  Mengoelangi berita sk. 2 8— , Lagoe Krontjong dan | 7.— 1230 .» Toetoep i bahasa Indonesia Stamboel Bandoeng II Batavia II PMH 145 ,  Lagoe3 Soenda 8.30 ,,  Gamboes-Orkest 7.30 5.— sore Krontjong-Tokkel-Ork.| 8— Klenengan ,Alhambra" 7,33 | —. Sinar-Tionghoa“ Penja|12.— Toetoep 1l,— Toetoep 8,— nji: Miss Ining, miss 
le . Siantan,tosan2Sakban, — Kemis13Juli Kemis, 13 Juli sa E. Lambertus dan si| 6,— pagi Genderan dan tjlem-| 11.30 Bantjet poengan Djokja II 128 m, Semarang 1I 197 m|12.— 6.30 1 £ Adzan diwaktoe Mag- 10,— ” Toetoep Soerabaja II 61 dan IV 129 m 12,50 di nat 96 se rib San de| 5,30 sore Dolanan anak-anak Solo II 120 m 1 Zender Y.D.G.8 go te89,82M:| . ngan mengadji @oer'an| 5.45 ,, Berita goerat kabar : : 5 Sa at Tg 645 ,  Lagoe Chasidah Arab bahasa Barat 6.— pagi Wajang Orang ,,Sri 2.— A Rebo, Tajuk — 7.— malam Wajang-Orang ,Sriwe-| 6.— 3 Mengadji @oer'an dan wedari" “8 sore Lagoe Hawaiian $ aa dari“ Adzan . .1 6.20 ,,  Lagoe Tionghoa 2,20 0... 680 ,,  LagoeBelloni —— | 740 ,, Berita ek. 6,20 ., Damar Woelan Ngarit| Cinema Be LeloetjonKua Toemboe| 8.— ,, Tanda waktoe 1.— malam Hal ,,Agama Islam” T— , Tanda waktoe 2,36 

KK 6380 ,,  Membatjask. . | 8.01 ,,  Lagoe Arab modern oleh Mevr. Koesban 7.01 Gending-gending Dja-j 5,— K 2 ana malam Lagoe Bodoran leloe-| 8.15 ,, PRembatjaan ajat2 @oer| 7.30 5 Berita soerat kabar wa Tengah 5.04 Yo jon uurtje oleh t. En- “an dan Tafsirnja oleh bahasa Indonesia 7.380 ,,  Toetoep 6,-— f Ta djek & t. Absal h Nonah Siti Noerdjanah!| 7,45 Membalas soerat? 6.40 —8— ,  Lagoe Ambon 9.— ,,  “Chasidah Arab 8,30 ,,  Persoverzicht Soerabaja II dan IV, M-.830 ,,  Indonesisch Gamboes-| 915 |, Yang Khiem Ork. 9.— ,  Samboengan dengan 12.— siang Tanda waktoe Ta 7 Orchest. dipimpin oleh | | .Toeng-Nam“ Societeit Chuan Min|-“ (Pemboekaan) 7.22 Pa | t Abd. Salam 1l— » Toetoep Fs Kung Hui 12.03 ,,  Pembatjaan danma'na| 7.50 ..12— Berhenti Ah PMN 29 2-— ».  Toetoep Al-@oer'an oleh njonja | 8-10 et. Kemis, 13 Juli ——— |10—malam Yang Khiem Ork. Siti Aminah 9,10 
29 7,— pagi Lagoe Soenda bodoran| »Toeng Nam" Djoem'at 14 Juli 12.30 Lagoe Tionghoa 9,30 

Sa dan ketjapi Nb am Toetoep 12,— siang Muziek Hawaiian soko-|““ " nideri 1 958 ko M3O ,,— LagoeMelajoeSeberang ngan dari ,,/The Ha- G3 Deans Grand Opera |10.— S seba 8.— ,  Lagoe Ambon PROGRAMMA V.O.RL wajian Swingers« 00. dari Singapore 110.30 
NN 8.30 | Berhenti Zender YDH. 7 golflengte 1,30 ,, Toetoep 1.20 Berita Pers 
20003 12.— siang Lagoe Gamb. Kromong | 107, 53 Meter. 4.30 sore Genderan dan Tjlem- 130 Lagoe roepa-roepa Ts 0. 1830 ,  Lagoe Tionghoa poengan 2— Ketoprak , Vocal" san 
200 l— » Lagoe Hawaiian Rebo, 12 Juli 048 ». Berita soeratkabar | dgn”. Berita mcelat bhbar taneraah 130 ,  Lagoe Djawa O,— sore Lagoe Djawa bahasa Barat " 2 (Oelanganj $ Kn R— Berhenti Su Lagoe Krontjong O— M uziek Hawsiian soko 2.30 Toetoep Tae 5,— sore Lagoe Krontjong dan| g— | Berita s. k. (Soenda) ngan dari ,,The Lucky K5. juire Lagoe Hindoestan Wi A3 - Stamboel 6.15 .,,  Lagoe Hawaiian Stars" 1 dan Urdu 5,02 
1 5.30 ,,  Lagoe Arab 6,30 ,,  Pauze. IV— malam Hal ,,Mahabharata“ |... Buk meraroepe 515 PA Bb». Lagoe Belloni | I—malam Lagoe Melajos 1,30 ,, Berita soerat kabar 5.50, Lagoe Arab, diwaktoej 5,30 

Po 830, Membatja sk. 115 , Berita s.k. (Indonesiaj bahasa Indonesia : 1 Magrib, mengadji dan | 5:45 Sr 7.— malam Lagoe Soenda 730 ,,  Lagoe Soenda 145 ,, Membalas soerat2 anna uni 6.45 ketan 7.30. Pembatjaan @oer'an o-| Ma Krontjongorkest ,,Sen-! 8,— ,, Klenengan 6.10 Kinder-Orkest The .| &. 5 2 Aap Ramalan CIA mm 2 aa an 2 — . Toetoer PA HD Jolly Boys Aa 
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2 Kemis 13 Juli 11,— siang Sja'iran dan lain2nja Rebo, 12 Juli Enak Hope: rampa 000. PMH 45 dari anak-anak moerid| DjokjaII 128m, Semarang II 197m 120 Ui “Berita Dora 10.30 bandoeng UI, Bandoeng Ill, Nahdhatoel Moeslimat| " Soerabaja II 61 dan IV 129m 132 Roepa roepa Ii dik Ae 2 Batavia Il, 5 “Ab Samboengan dengan SoloIl 120m : » Na 
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1» . Lontjeng djam. Muziek 
gramofoon 
Kabar pers foelangan) 
'Muziek gramofoon 
Toetoep 
Lontjeng djam. Cursus 
menggoenting 
Boenji2an pagi 
Omroep Orkest 
Beb. permainan Solo 
Berita Pers dan cedara 
Band Julius Tauster 
Charley Kung dengan 
piano 
Berita Pers dan oedara 
foelangan) 
Toetoep 
Lontjeng djam Isi prog 
Muziek gramofoon 
Peladjaran . bernjanji 
oentoek anak anak 
Muziek Portoegis 

malam Berita pers'dan cedara 
Orkest di Amsterdam 
Isi taman di Archipel 
Omroep Orkest 
Radio-hoorspel 
Debussy's strijkguartet 
Koers 
Lon. djam Muziek dansa 
@uentin MeLean deng. 
orgel. Njanji anak2 
Toetoep 

BB. 

Rebo, YeJuti 

S0re 
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13 
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Dean Piano Recitel 

1.45 msiam Pemin-loa 
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33 
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Tanda waktoe pemb. 
Soeara sore 
Berita sport 
Kinderkoorzang 
Kinderuurtje 
Lagoe Operette 

Fhohi Relay 
Dihoeb. dengan Lobby 
dari Hotel der Nederl. 
Prog. Amerika 
Sonate 
Sonate 
Walter Fentke dengan 
Orkestnja 
Cinema Orgel 
Toetoep' 

Kemis,13 Juli 
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Tanda waktoe pemb. 
Lagoe gembira 
Berita pers 
Lagoe gembira 
Mengoel. berita Pers 
Melandjlagoe gembira 
Lagoe Orkest 
Programma Perantjis 
Lagoe roepa2 
Lagoe Accordeon 
Adalbert Lutter deng. 
Orkestnja 
Waldstein Sonate 
Comedian Harmonists 
Lagoe gramofoon 
Toetoep 
Tanda waktoe pemb. 
Thee-Holfuurtje 
Berita Pers 
Lagoe Belanda 
Lagoe Orkest « 
Das Meistersextet 
Concert oleh BRV gm 
roep @uintaet « 

7,49 malam Lagoe Accordeon — 
Phohi 
Intermezzo 
Vogrdracht - progr. 
Albert Sandier dengan 
Orkestnja 
Lagoe dansah 
Permainan, ,,String Jug 
glerss 
Tusschenspel 
Suite 
Toetoep 

Djoem'at. 14 Juli 

Tanda waktoe pemb. 
Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Melandj. lagoe gramof 
Mengoel, berita Pers 
Lagoe gembira 
Pianovoordracht 
Lagoe Orkest 
Victor Silvester deng. 
Orkestnja 
Vocaai 
Lagoe Accordeon 
Oentoek orang sakit 
Apollo Musagetes 
Lagoe Anekawarna 
Toetoep 
Tanda waktoe pemb. 
Tango's 
Berita pers 
Magyari Imre's Zigeu- 
ners Orkest 
BRV Radiocursus ten- 
tang Stenog. ,,Groote" 
BR V-Draaiorgel 
Concert BRV. Omroep 
@uintet 

745 malam Lagoe roepa roepa 
Programma Vocaal 
Lagoe Accordeon 
Lagoe piano 
Empat Harmonists 
Toetoep 
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Djiang dari ,,China Champaign 
Comitiee" di Londen, berpidato tentang artinja 

an ea 
1 Oleh: Corr. ,,Antara" dinegeri Belanda 

TAN SEBATAS MA Lala ana 

  

YADA malam 30 Juni '39 di Clubfboneka jang dipengaroebi itoe, oleh 
& huis ,/Indonesias di Leiden oleh 
dosa organisasi Perhimpuran Indo 
nesia ddn Chung Hua Hui-Neder- 
land telah diadakan :rapat, dalar 
rapat mapa diperbintjangkan ten) 
tang 'artinja kedjadian2 berhoe- 

karena mereka sampai sekararg tak 
mem poenjsi pengaroeh dan kekoea 
saan seperti jang mereka kehendaki 
semoeia. 13 

Ketiga Djepang, jang dimasa achir 
ini merasakan beberapa kekalahan 

boeng dergan ,,Tientsin". Meskipoen|dimwedan peperangan, haross me 
telah banjak kaoem peladjar jang 
pergi dengan vacantie keloear ne- 
geri, akan tetapi bangsel sesak pe 
noeh oleh kaoem peladjar bangsa 
Tionghoa dan Indonesia jg datang 
berkoendiceng dari beherapa tem 
pat sekolah tinggi 'di Nederland 
Pimpinan pertemoeen dipegang oleh 
pemoeka dari P.I. jaleh toean Si- 
dartawan. Fesoedah pimpinan 
mengoetjapkan diperbanjak terims| 
kasih kepada mereka jang mengoen 
djoengi rapat itoe, maka isloe pim 
pinan meminta pada hadirin soepa 
ja berdiri sebentar, goera mempe 
ringati wafatnja Dr. Sosiomo seba 
gai pengandjoer pergerakan nasio- 
nal Indonesia. ji 
Kemoedian dipersilahkan toean 

Liem Ham Djiang, oentoek berbi- 
tjara. 

Pembitjara menggoenakan bahasa | 
Inygeris dan dengan lantjar pem 
bitjara menggambarkan permoelaan 

kedjadian di Tientsin Tatkala per 

toendjoekan soeatoe flm jang ber 
haloean imperialistis-kata pembitja 
ra-ialah fiim ,,Gunga Din“ disalah 
satoe bioscoop di Tientsin, seorang 
pegawai Tionghoa dari pemerintah 
boneka Tionghoa jang didirikan 
oleh Djepang telah diboenoeh. Em 
pat orang jang didakwa telah di 
targkap dan oleh karena mereka 
itoe dianiaja ketiks diperiksa, maka 
mereka telah mengakoe apa jang 
Gidakwakan padanja. : 

Setelah itoe pihak Djepang me- 
minta pada pemerintah corcessie, 
soepaja keempat orang terdakwa 
itoe diserabkan padarja. Berhoe-| 
boeng dengan beloem terboektinja 
perboeatan keempat orang itoe de 
agan sesoenggoehnja, maka permin 
taan itoe telah ditolaknja. / Akan 
tetapi kedjadian ini hanja diboeat 
Oentoek mendjadi alasan sadja. Pi 
hak Djepang hanja mentjari per- 
mosiaan sentoek dapat mengoeassi 
cancessie Tientsin. 

Lebih landjoet, seperti telah di 
ketahosi oleh oemoem, kota Tient- 
gin itse dikelilingi oleh kawat ber 
doeri dan segala orang jang masoek 
diperiksa dengan teliti ketelitian 
mana menjebabkan sampsi njonja, 
opsir dan psgawsi2 bangsa Inggeris 
Gitelandjangi dimoeka ocemoem oleh 
serdadoe2 Djepang. 
Dengan pandjang lebar pembitia 

ra mengoeraikarn apa ertinja tinda 
kan pihak Djepang itoe. Kami ha- 
nja mengambil isinja jang pendek 

sadja. 
Sebabnja jang pertama-kata pem 

bitjara—, falah bahwa Djepang se 
karang soedah 2 tahoen berperang 
Ginegeri Tiongkok dan beloem keli 
hatan acbirpja. Dahoeloe pada per 
moelaan terdjadi perang, Djepang 
mengira bahwa perselisihan ini da 

| pat d'selesaikan dalam tempo paling 
lama 3 boelan, dan kepergian ten- 
tara Djepang ke Tiongkok, dipan- 
dang.oieh mereka seperti ,,vergipe 
lesiran“ sadja. 1 

Sekarang ternjata, bahwa rakjai 
/Piongkok jang bersatoe itoe dapat 
melawan dengan berhatsil serangan 
dari locar negeri. Ini djoega dimoeng 
kinkan oleh pertolongan dari loear 
negeri, diantaranja negeri Inggeris 
jang merberi pindjaman ocargpa 
Ca Tiongkok. Dengan mengetjilkan 
deradjat dan kehormatannja Ing- 
geris, Djepang bermaksoed: 
Memperlihatkan kepada bangsa 

Asia secemoemnja dan pada Tiong 
kok choesoesrja, bahwa sesoeatoe| 
negeri jang dipandang koeat sendi 
ri di Timoer Djaoeh, tidak berani 

ninggikan deradjatrjs bala-tentar: 
Djeparg dikalangan rakjat Dje- 
pang sendiri. : 
Keempat Djeparg mentjoba me: 

'metjahkan persetoedjoean antsrs 
negeri2 Barat seperti, Inggeris dan 
Amerika, sebab teranglah bahwa 
teroetama bangsa Irggeris jang &s 
pat penghinaan di Tientsin, sedang 
kan pada bangsa Amerika masik 
dihormati seperti dshoelce. 

Ketika admiraal Yaruell dari ar- 
mada Amerika mengatakan, bahw: 
ia tak akan meninggalkan pelahoe- 
han Swatow, maka dengan seger: 
Djeparg mengatakan bahwsia tak 
ihendak memadjoekan soeatoe ulti- 
matum, akan tetapi soeatoe nssihsi 
sadja. Segala tindakan Djepang ito 
sesoenggoehnja digampangkan oler 
politiek dari Chamberlsin. Soedah 
tentoe sadja tindakan2 Djepeng itoe 
menggemparkan pendapatan oe- 
moem Gi Inggeris, akan tetap 
Chamberlain sebenarnja tsk hendak 
mendjalankan penentangan jg keras 
di Timoer Djaoeh, oleh karena sos) 
Gi Eropahpoen beloem lagi selesai: 
Chamberlain sesoenggoehnja tak 
mace mementingkan keperloeanra' 
jat Inggeris, dan ia hanja memen. 
tingkan kepentingarnja dari City. 
jaitoe kacem ceang di Londen jang 
soedah memirdjamkan ocarg bebe 
rapa poeloeh miljoen pound pads 
Djepang. Mereka tiskoet, bahwa 
apabila Inggeris melakoekan behe- 
rapa atoeran ekonomis atau politis 
jang dapat meroegikan Diepang 
nanti Djeparg tak mace mergem- 
balikan osang “itoe- Inilah isi dar 
sendinja politiek Chamberlain dan 
Halifex. 

Kedjadianr di Tientsin menjatakar 
Gengan kedjadian kedjadian di T.- 
moer Djaceh berhoeboengan kekai 
dengan kedjadian kedjadian di Ero- 
pah, terboekti apabila Djermani: 
atau Italia mendapst kemenargan 
teroes Djepangpoen bertindak lebib 
beranilagi. Setelah t-rdjadi dram: 
Muenchen, maka Kanionpoen jang 
penting ocentoek Inggeris direboet, 
dan setelah terdjadi pentjaplokar 
Tjeko Stowakia, maka Hainan dan 
poelau pcelsu Spratiey didoedoeki. 

Apabila Djeparg mendoedoeki 

penting oentoek peperangan mak: 
itoe tidak berarti bahwa hanja Ti- 
opgkok sadja jang dirocegikan, akan 
tetapi djoega dan 'atau teroetama 
Sekali negeri negeri Barat jang da 
pat antjarman dengan didoedoekinja 
Hainan. Kantor dan poslsu poslau 
Spratley berarti, bahwa politik ke 
djoeroesan Selatan diteroeskan das 
ini berarti bahwa kepentingan ke 
pentingan lain lain negeri diantjam 
berarti bahwa Djenang sekarang 

tas dapat meseroeskan perampasar 
aja di Tiongkok, dan terpaksa per 
gi beralih ksijo2rossan Selatan Ps 
da hakekatnja jang teraatjam itoe 
ialah nageri nsgeri seperti, Indo- 
China, Siam, Malay-States, Borneo 
Uindonesia), Philinyaen dil. 
Lebih landjoet diceraikan, bahwa 

peperargan di Tiongkok itoe teroe 
rama sekali penting ocentoek segala 
golongan di Indonesia. Di India te 
lah terang sikapnja pada Tiongkok, 
ternjata dari poetoesannja Indian 
National Congress, 

Di Indonesia sekarang, kita ha- 
roes mentjari oegaha oentoek me- 
njelesaikan segala pertentangan de 
ngan djalan perdamaian, gcena 
menangkis hahaja jang mengantjim 
pada segala golongan soepsja dapat 

pada Djepang. Maka itoe lebih baik, |menjokorng bangsa Tionghoa jang 
“mereka memihak psda Djepangj| 
jang begitoe berani daripada Ing- 
geris jang sekarang soedah mendja 
di hagitoe lersah dan takoet. Kepa 
da Tiongkok diberikan nasihat, agar 
Boepaja bekerdja bersama-sama de 
ngan Djepang oentoek mengoesir 
kekoeasaan negeri Barat di Asia. 

Kedosa Djepang mentjoba mening | 

sekarang sedang menentang farcis 
me dari Timoer Djaoeh, soepaja 
dapat mendjaza keselamatan dan 
keamanan di Timoer Djaoeh. Sekian 
ringkasan pidato toean Lim Ham 
Djiang 

Leiden, 30 Juni 1939   Bikan deradjatnja dari pemerintah? 
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Tanah Seberang 
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YTaman-Fembatjaan 

Telah 2 boelan lamanja di Kota 
boemi telah didirikan Tamsn Pem 
batjaan atas cesiha Pemoeda dan 
tertoea disini. Jang scedah past 
Taman Pembatjsan ini akan ber- 
langganan sk. ,Pemandangan« das 
sPembangoen“. Sebagai pergoeroes 
sentoek bagian pemorda dipasrah 
kan t. H. Hamidin Kimas dan ba 
sian orang toca Kiagoes Tjiman. 

seng GP ama 

MEDAN 
Sekitar gempa boemi dikota Betawi. 
Aneta dari Medan mengabarkan, 

bahwa gempa boemi jg pada tang- 
sal 10 Jul ditjstat okh Betawi. 
ijoega dijatat oleh Seismograaf 
jari Deli-proefstation, jg katanja 
tjoema ketjil sadja, dan di Ssema- 
era Timoer sendiri tak nampak de 
mikian itce. 

ce gm 
PALEMBANG 
Mulppesikantoor Praboemoelih, 

Boeka kembali 12 Juli, 
Hu 'ppostkantcor Praboemoelih 

moelai tanggal 12 Juli ini diboeka 
kembali Gan digolongkan kepada 
Palembang. 

un pama 

Djawa Tengah 

SOERAKARTA. . 

Pembantos M. menoselis: 

Openbare propagania vergaderirg 
Partij Islam di Klaten 

Atas oosahanja comite jang ter. 
iiri dari beberapa kaosm celama 
jan intelleciuselen, maka pada ma- 
lam Saptoe 7/8 Juli ini digedong 
koemidi dialoon aloon Klaten telah 
Japat diadakan openbare propagan 
da vergaderingoleh ,.Party Islam 
Indosesia", jang dikoendjoergioleh 
tidak koerang dari 1000 orang, dian 
taranja ada beberapa kaoem poete- 

wakil pers dan wakil pemerintah ba 
zian PID. Oleh karena koersi ke- 
doedcekan telah penoeh sama se- 
kali, maka hanjak jeng terpaksa 
berdiri dan banjak jang terpaksa 
poelang. 
Djam 845 sore togan R. Sastro- 

soegondo sebagai voorziiter dari co- 
nite van ontvangsi di Kisten telah 
memboeka vergaderiag seperti bis- 
3a, jang laioe menjerahkan pimpi- 
aan vergadering kepada tcean R 
Koesoemoatmodjo voorzitter dari 
P.LI. tjabarg Solo. 

Setelah diadakan yembatjaan da- 
ri salah satoe 'ajat dari Al-@ber'an 
leh Kjahi Hadji Djoubari, maka 
Mz. R, Achmsd Kasmst le secre- 
taris dari hoofdbestuur P.LI. di 
persilahkan berpidato, oentoek mem 
bitjarakan maksoednja vemerentah 
Jang akan mentjaboet artikel 177 
lari Indische stastsregeling, jaitoe 
artikel jang mengadakan peratoeran 
oeratoeran bagi kacem igama boe- 

Ijaran igamanja di Indonesia, 
Pidatonja Mr. Kasmat itoe adalah 

pandjang dan lebar, hanja pokok 
naksoedaja sadja dengan pendek, 
setelah meriwajatkan asai-moelanja 
artikel itoe, maka spr. menerarg- 
tan, bahwa masih perloe sekali jang 
masoeknja igawa lain di Indonesia 
tebagai negeri-Islam itoe diatoer 
leh wet, agar sospaja tidak me- 
aimboelkan kendaan jang tidak kita 
harapkan. Begitoe djoega kebera- 
tannja Kkaoem Moesiimin dengan 
maksoedoja pemerentah akan man. 
tjaboet artikel 177 1.3. itoe karena 
sdanja artikel 178 dari I.S. itoe 
masih tetap tid:ik akan ditjaboet, 
sementara artikel ini malah jang 
agak mengoerangi kemerdikgan Is- 
lam oentoek melebarkan sajapnja 

Dari itoe maka kesimpoelan pida 
tonja spr. jaitoe, kalau pemerintah 
bermaksoed akan mentjahoet arti 
kel 177 itoe, soepaja dijoega berke 
nan mentjaboet artike1178 dari I.S. 
dioega, sebab malah menoercet pen 
dapatannja Re'jst Islsm di Indone 
sia, adalah artikel 178 itoe Jang 
seharoesnja febih doeloe ditjaboet. 
Tetapi kalau pemeriotah tidsk ber 
kenan mentjahoet artikel 178 seha 
roesnja artikel 177 djoega djangan 
ditjahoet. $ 
Laloe Kjahi Haidii Imam Gozali   idari Solo dipersilahkan berpidato 

Itentang igama Islam, jalah igama 

perhimpoenan, | 

kan-Islam kalau menjebarkan psla- 

jang mendjadi poko dasarnja ks 
oem Moeslimin Ra'jat Indonesia di 
seloeroehnja, Pidatonja Kjahi jang 
modern ini soeggoeh bisa menggem 

reg |birakan publiek, dengan bahasa 
Djawa jang sangat dipergoenakan 
jang djitoe, 

Pidato. jang sangat pandjang 
itoe poko maksocdnja dengan pen- 
dek spr. menerangkan kewadjiban 
nja kaoem Moeslimin stas igamanja, 
djoega sebagai Ra'jat di Indonesia 
jang mempoenjai kewadjiban ter- 
sendiri dan djoega sebagai manoe 
sia, karena dalam Islam dengar 
kitab-soetji @ber'an telah isi pela- 
djaran jsng tjoekoep bagi hidoey 
di doenia dan di schirat. : 

Laloe Dr. R. Kartono Martosoe 
wigajo dari Solo dipersilahkan ber 
sidato, oentoek menerangkan szas 
ian toedjoeannja PII. Djoega pida 
to spr. kacem pemoeda terpeladjar 
ini savgat pandjang dan isi sema 
ngat pemoeda ini dengan djelae 

akan mendj:di pokojang diandioer 
kan kepada kacoem Moeslimin dari 
Rakjat Indonesia, teroetama dalam 
soeal igama dan politiek. 

Pidato ini poen djoega disertai 
keterengan, bagaimara sepak ter 
diangnja pergerakan politiek dau 
pergerakan igama di masing2 ne 
geri, djcega di Europa. Pergerakar 
PII jang berdasar igama Islam. 
soeka bekerdja bersama sama de 
agan pemorentah dalam badan per 
wakilan Rakjat sebagai Volksraad 
ian lain2nja Raad, dimana toear 
R. W.woho Poerbchedidiojo voor 
zitter “dari hoofdbestuur PII telah 
'sedoek dalam Volksraaditoe djoe 
ga sebagai lid dari college van 
sedelegeerden. 

Laloe Kjahi Hadji Hadikoesoeme 
lid hoofdbestuur PII dari Djokj: 
lipersilahkan berpidato, jang mat 
soednja oentcek mengobarkan se 
margat akan kewadjibannja kaoem 
Moesiimin di Indonesia, oentoek me 
njerboekan diri dalam PII. Djoega 
pidatonja spr ini sangat menggem 
sirakan pada publiek, karenna se 
lainnja mempergoenakan bahasa 
Djawa, porn djoega bisa memilih 
perkataan jg dapat menoesoek pe 
rasaannja jang berhadlir semoea, 
djoega dari tjakapnja spr. jang 
oelceng ini. 

Sebagi spreker jang penghabisan 
adalah toean R. Sastrosoegondo 
gepensionneerde schoolopz'ener di 
Klaten, jang mempergoenakan tem- 
pat dan waktoe ini, oentoek mene- 
rangkan maksoesdnja comite,, Pesan 
trea Loehoer” jang dikemoedian 
hari aksn mendirikan hoogeschool 
Islam di Isdonesia dan besoek 1 
Ausustus 1939 ini akan dimoelai 
dengan mendirikan Isiamietische 
mididelbare school sebagai voorhe- 
reidend hooger ondewijs Islam ber 
tempat di Solo, dibawah pimbinap 
nja Dr. R. Satiman dan Ir. R. Mar- 
sita 

Setelah ada 2 pertanjaan dari 
publiek, jang mengenai tentang ar- 
tikel 177 dari I. S. dan tentang 
kemerdika'annja pergerakan Islam 
di Indonesia, jang semoea itos di 
djawab oleh Mr. R. Achmad Kas 
mat dengan terang, maka diam 12 
malam openbare propaganda verga 
Gering jang mendapat succeg hesar 
itoe ditoetoep dengan selamat, 

Landbonw cooperatie ,,Tresnawan" 
Atas oesahanja beberapa pemoe- 

da kaoem tani di Pokak (Klatenj, 
maka pada 5 Juli ini telah bisa di- 
dirikan landbcuw.-cooperatie dengan 
nama ,,Tresna Wandawa“ jang me 
loekce terdiri dari keloeargarja al- 
marhoem Kijahi Gadisog Santren, 
dan jang sekarang ini soedah ada 
koerang lebih 100 orang anggota 
ig mombeli aandeel, dan sekoetika 
itoe dapat didirikan, dengan toean 
R. Djarodjan onderwijz:r dari T 
Siswa di Pedan sebagai voorzitter. 

Assistont - Wedono Kebonaroem 

Berita officieel mengabarkan, bah 
wa t. R. Ng. Joedogastro telah di 
berbentikan dari djabatannja seba- 
gai sssistant-wedono di K:bonaroem 
(Klaten) dengan hormat dan atas 
perminta'annja sendiri, karena soe 
dah lama bekerdja dalam dienst, de 
ngan mendapat pensicen vol. Ada- 
poen jang akan mengganti boleh 
djadi t. R. Ng. Josowarsito. 

Pergerakan Theosofia, 
Pada malam Rebo 4/5 Ju'i ini di 

rotmahnja toecan R. Ng. Wiromin- 
tardjo di Soemberredjo (Klaten) 
telah diadakan openbare lezing, jg 
dihadliri oleh koerang lebih 100 
orang, diantaranja ada beberapa 
ksoer: poetri. Setelsh nertemoesn 
Giboeka oleh toean R Ng. Taroesa- 

  

menerangkan satoeZnja »z2s jang | 

  

      

    

sore), laloe diadakanlez'rgt 
Theoscfie oleh toean R. Mc 
dan sementara sprekers lain 

    

Inspecteur Markitwezen 

Berita officieel mengabarkan, 
wa toean RM.T.P. Porrwodipoe: 
inspecteur dari marktwezen Kaso 
aanan telah diangkat mendjadi ons 
der-regent kas- Kraton. Adapoen 
jang diangkat mendjadi gant 
sebagai wd. inspecteur markiwezan 
jalah Mr. R. Scemardi Kartowitone 
dan sebagai adjunct-inspecteur 
an R.M.Nz. Hartodiprodjo. 

   

   

      

    
   
           

   Adjunct-hoofddjaksa Landraad 
Orang mengabarkan kepadakita, 

bahwa moelai 1 Juli toean R” & 
kadis Wignjosoedar moadjunct-d 
sa dari lendraad di Solo telah 
angkat mendjadi adju: ct-hoofddj 
sa djoega landraad di Soio itoe. 

       

    

    

    

   

  

     

    
   

  

   
Pemboeka'an bedrijfschool 

Atas oesahanja sechooloyziener 
R Ng. Handojod prodjo, maka rijk 
kascenanan telah dapat memboeka 
beberapa bedrijfscholen jang serba 
biasa dengan beja moerah dimana 
mana desa, mitsalnja di Ngoeter, 
Repdosari, Weroe dan Jain lainnja. 
Semoea itoe diboeka pada1l Juli '39 
ian semoea moerid terima peladja- 
ran bekerdja toekang dan keradji- 
aan, 

   

   
     

   
   

     

  

    

     

    
    

Pendoedoek segala bangsa meng- 
hormat Sri Soenan “3 

   
   

Comite telah didirikan. 

Atas oesahanja pendoedoek bang 
sa Tionghoa, jang diketoesi oleh 
t. Tan Siok Liang maka pada ma- 
lam Saptoe 9/8 Juli ini di Societeit . 
Habiprojo telah diadakan vergade 
ng, jang meloelos dihadliri oleh 
tt: jang mendapat oendangsn djoe 
gu Wakilnja beberapa perh. diseloe 
roeh Soerakarta, diantsranja ada 
jang berhadlir Mr. K.R.M.T. Wongso 
nagoro, K.R'T. Karionagoro, RMH. 
Notodilogo dan sementara kacem' 

poetri. : 
Djam 7 sore vergadering diboeka 

oleh t. Tan Siok Liarg sekagaivoor 1 
loopige vosorz., dengsn mengoetjap 
kan selamat datang dan tarima ka- 
sih seperti biasa. Setelah menerang 
kan dengan pandjarg lebar darihal 
makscednja beliau mendirikan co- 
mite oentoek menghormati bertsch 
tanja SriSoeran Xlini, makabelisu- 
menjerahkan kepada vergadering, "- 
soepaja memilih orsrg lain boeat 
mendjadi voorz. Atas voorstel be. 
Hau sendiri, soepaja Mr. K.R.M.T. 
Wongsonagoro dipilih mendjadi 
voorz. Voorstel iri diterima oleh 
vergaderirg dan jang silih 

Dalam pimpinanrj 
baroe, maka vergad 
djostkan membitjarakar 
aja comite itoe, dengan “x “ 
gaimana jang akan dikerdjakiis——— 
tetapi dalam vergaderirg itoe, mes 
kipoen soedah ada beberapa voor- 
stel, tetapi masih akan dibitjara- 
kan oleh comite, Jain hari sxkan me 
ngadakan vergadering legi. Ada- 
poen soesoenannja comite ada ter 
diri dari toean toean: : 

B.R.M H. Soerjolelono eere-voor- 
zitter, Mr. K,R M.T. Wongsonagoro 
voorzitter, R M.H Notodilogo dan 
Tan Siok Liang vice-voorzitters, 
Liem Thsay Tjwan dan R.M. Ng. 
Wiroatmodjo secretarissen, W.D. 
Lie, R. Wongsodinomo dan R. Mar- 
torahardjo penningweesters, R.T. 
Prawirowadoro, R M.T. Darmoro 
Soerjodarmodjo, Sie Tek Hok, F. 
Landouw dan 2orang kaoem poe 
'eri sebagai commissarissen. Oleh 
xarena tidak berbadlir maka toean aa 
Bahasoan atsu toean Akoean akan Mn 
diminta doedoek dalam comite djoe TA 
ga sebagai wakil pendoedoek bang TN 
sa Arab. . Ma Ta 

Setelah menerima beberspa sug- Bg 
gestie, diantsrarja ada jang ma- 
djoekan soepaja dalam comitedjos Na CA 
ga ada doedoek wakilnja pendoe- 
doek bangsa Japan maka djam 9 Y 
sore vergadering ditoetoep dengan ' 
selamat. 

    
   
    

  

gi 

    

—dg— 

SEMARANG. 
n 

Employe menggelapkan 8 riboe. 

   
Kena 15 brelan. 

Djoestisi Semarang menghoekoem ' 
seorang employe bernama L. de 
Wit, jg bekerdja rada Jacobson, 
dengan hoekoeman 15 noelan, sesoeai 
dengan permintsan Djorstisi, dise 
babkan oleh kerena ja menggelep- 
kaa sedjoemlah delapan riboe roe- 
piah. (Anetaj     doko sebagai voorzitter kdjam 9 

  

merata 

 



        
  

     
   
   

     

   
    

. Pertanjaan toean Soeroso 27 Mei '39 
| “Mencerdet angka? jang disiarkan 

alarm Economisch Weekbiad oen- 
16ek Hindia Belanda (Pemberita- 

| tosan? tjatatan statistiek) pada 
'anggal 19 Mei 1939 tentang djoem 

Ah orang jang mentjahari peker- 
..yaan jang ditjatat (blz. 853) ada- 

|'h djoemlah sama sekali jang di 
Gjatat disemoea arbeidsbeurzen dan 

| tjabang2nja oentoek menolong mem 
beri pekerdjaan ditanah Djawa dan 

ha Sdoera pada penghsbisan boelan 
#. #ebruari 1939 seperti berikoet: 3930 

' Orang bangsa Eropah, 14089 bangsa 
@alanooetara dan 808 hangsa A- 

.I. Bantoean ocang jang diberikan 
“ Yoentoek mereka adalah sama sekali 
“Needjoemlah 43.566 roepiah, jaitoe 
Sihagikan kepada kaoem pengang- 
| uran bangsa Eropah 1.108 orang, 
“Kepada Boemipoetera 86 orang dan 
kepada bangsa Tionghos 12 orang. 

“Dari angka2 ini ternjata, bahwa 
 djoemlah penganggoeran Boemipoe- 
“tera jang dibantoe menoeroet per- 
“bandingan sangat rendah sekali. 
Hal ini moengkin berhoeboeng de- 
ngan berlakoenja haloean? penoen 

| djoek jang baroe terhadap mentje 
| gah penganggoeran (menoeroet si 
dang Dewan Ra'jat 1938-39, Ond. 
1AfA. N: st. N). : 
| Djika sekiranja doegaan ini ada 
besar, maka kacoem penganggoeran 
bangsa Eropah oleh halocan? pe- 

' boendjoek jang baroe ini diberikan 
“ Yedoedoekan jang sangat baik. 

''Djadi berhoeboeng dengan ini dan 
lin2aja penoelis mohon bertanja ke 

pada pemerintah, apakah Pemerin- 

“tah bersedia merobah haloean2 pe- 

noendjoek jang dimaksoed itoe ten 
tang pemberian bantoe kepada pe 

nganggoeran dengan memperhati- 
kan kehendak2 Dewan Rakjat ten 

iteng hsl'ini jang telah ditjantoem 
“kan dalam seboeah motie jg diteri 
“m3 pada tahoen jang lampau fzitt 
1938-'39, Ond. Afd, II: st. 13). 

Djawaban Pemerintah 
6 Djoeli'39 

Dalam pendjawaban atas perta- 
'njaan jang tsb diatas dapat diberi 
tahoekan, bahwa sebenarnjalah 

 djeemlah orang Boemipoetera dan 
$ onghoa jang diberi sokongan da 

lam tahoen jang laloe amat banjak 
moendorrnja daripada - djoemlah 
“bangsa Eropah jang dibantoe. Hal 
ini adalah berhochoeng dengan ha 
Ioean2 dari Csntraal Comite centoak 
memberi bantoean kepada kaoem 
Penganggoeran, haloean2 mana—se 
perti diketshoei—memberi perbata- 

| Ban sokongan kevada orang Boemi- 
poetera dan Tionghoa sampai kepa 

“da mereka jz mendapat gadji 100 
roepiah atau lebih seboelan, sedang 
bagi bangsa Eropah hai ini tidak 
barlakoe. : 

ta 

ng 
      

   

  

   

      
    
   

    

    

   

    

    

     

   
   

   

    

    

  

ae       

al Comite lagi diper 
| halosanbaloean ba 
(dapat memenoehi da- 

S3 | jgatnja motie2 jang dite 
-traf Oleh Dewan Rakjat pada ta 
( hoen jg laloe, jaitoe pemeliharaan 

| Ggri bangsa Eropah, Boemipoetera 
“dan Tionghos semoeanja akan di 
““Iakoekan dengan sama. 

1 Keterangsn2 ig lebih landjoet 
tentang perkara terseboet boleh 

: didapat dalam jaarverslag dari 
PF. Centraal Comite jg akan dikirim- 

| (kan sepada Dewan Rakjat dalam 
PM sedikit tempo Isgi. fAnetal. 

    

. Memories van Aalwoord atas Peman 
. dangan Oemoem 

5 PLembelsan. 

Memories van Antwoord jang ter 
hadap Pemandangan Osmoem jang 
mengensi alat pembelaan negeri 
pemerentah menerangkan : 

LA 

s 

  

Pemerentah mengoestkan penda 
patan oemoem seloeroehnja dalam 
volksraad, bahwa pembelaan negeri 
mempoenjai desakan keras kepada 
anggaran belandja. Pemerentah me 
njatakar, bahwa pengoersngan da 
ri pengelosaran ongkos? itoe tak 
moengkin lagi, hahkan sebaliknja 
plan plan jang soedah didjalankan 
lebih landjoet, tiap tahoen akan 
kembali lagi djoemlah2 tsb. dengan 
12 djosta roepiah. Jang mengenai 
keoeangan, pemerentah tetap pada 
pendiriannja, tak beroebah. 
Pemberian tahoe jang raengenai 

penetapan jang pasti dari bantocan 
negeri Belanda goena marine Indo- 
nesla, masih beloem pasti, dan boe 
at sementara waktoe tjoema dite- 
tapkan dengan 5 diosta roepiah. 
Dalam pada itoe pemerentah meng 
hargai perhatian jang ditoendjoek 
kan goena mengoesatkan kekoeatan 
pembelaan, jang mendjadi bantoe- 

melainkan dengan sepenoehnja dil. 
sesoeaikan dengan penghasilan ba- 
paknja jang ada di Indonesia, jang 
dianggap tidak adil tentoenja. 

halnja, bahwa masih banjak boekoe2 
ataupoen toeiisan dalam perdaga- 
ngan jang isinja selaloe menghina 
pendoedoek Islam, sebagai ,,Moe- 
hammsd atau Kristus“ dari M.E. 
Diredjia dan ,,Agama Islam“ dari 
dr. Kraemer. : 

ngadoean tentang perlakoean orang- 
orang Roomseh Katholik pada se- 
kolah2 Moehammadijah, jang sebe 
narnja diragoekan. Dimadjoekan 
djoega kemoengkinan ocentock me 
masoekkan koergoes2 soal pemke- 
laan nasional dalam sekolah-seko 
lah tinggi. Dimintsakan djoega soe 
paja sekolah Islam tinggi mendapat 
bantoean djoega dari pemerentah, 

Selandjostnja ditoendjoekkan pada 

Selandjoetkan dikemoekakan pe- 

  

  

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 
(Pakai soerat garantie). 

Pertijesan jajpis mo fcea imes oekon) 22 kris reepa-rGepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang ljoekoep aloes radiin dam 
netjis. Keada'an berang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
fidah akan kalah dengan berang perbijasan mas jang oemoem dan jang 
herge-harge mahal. 

: Gelang tangan boesi orang tosa per pasang 1 890 
Gelang tangan boeal anak-anak per pasang 
Gelarg Kronfjong 3 stel (3 warma G stuks! 
Gelang rantei biasa per stuk 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk 
Medailion Compleet (rantei dan mainan) 1 sisi 
Haarspeld (loesoek) roepa2 model per siuk 
Peniti Kebajak roepo-roepa model per sis! 
Rantei Horlege per atuk f4 -— jang hesaras 
Groch dada rarpa? model per stuh 
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Harga di atas beloem ongkos, hirim orang di moeka ongkos hirtm 
vrii, Biso kirim cembours di antero tempat. 

N.B. Prijscourant bergambar kan dikirim perticemo pado supa 
baik keoeangan, msoepoen bathin. 

dan pengoerangan kekoestan itce 
ditoedjoekan kepada keadaan ke 
oeingan zelfbesiuur hingga perloe 
dihemat 

an djoega bagi pemerentah. 
Terhadap pendirian heberapa ang 

gauta jang mempoenjai pendirian 
jang masih ragoe2 pemerentah me 
madjoekan kejakinan, bahwa peme- 
rentah agoeng inajaf benar terha- 
dap pertanggoengan djawabnja. Pe 
merentah Agoengpoen akan landjoet 
beroesaha berhoeboeng dengan ke 
adaan internasional jang genting 
ini. Tetapi menoeroet pendapatannja 
tentoe akan mendjadi tak mempoe- 
njai pertanggoengan djawab, apa- 
kala mengambil psetoesan landjoet, 
sebeloem mendapat pandangan jang 
loeas dan dalam jang mengenai kon 
sekwensinja. Sebetoclnja hal ini 
poea didasarkan djoega kepada poe 
toesan jang mengenai pengloessan 
kekoeatan marine negeri Belanda. 
Dalam pembitjarakan ini disang- 

koet2kan djoeza beberapa kalimat 
dalam pemboekaannja, dan menoe- 
roet ini Indonesia menoenggoe de- 
ngan hati berdebar debar atas poe 
toesan tentang rantjangan oentoek 
lebih meloeaskan lagi angkatan la- 
oetnja. Soal soal jang mengenai me 
ngerdjakan segala hal jang praktis, 
maka opperbevel dari kekoeatan da- 
rat dan laoet dalam waktoe pepera 
ngan akan dipegang oleh Wali Ne. 
geri, jang kiui soedah diambil per 
sediasn?nja. 
Sementara 'itoe pendirian pe 

merentah jang mengenai milisi 
bangsa Indonesia tak beroebah. Dan 
noetoesan centoek mendirikan kem 
bali'lasjkar Pakoe Alaman, soedah di 
ketahoei oemoem. Kekoeatan lasjkar 
Seri Soenar tjoecma meloeloe oen- 
toek pendjaga diri dan kehormatan, 

Kini soedah didjalankan pembiki 
nan alat-alat perang dengan mema 
kai djoega industri partikelir: 
Ongkos2 mobilisatieraad kira2 

61-000 roepiah tiap tshoen Peme 
rentah mempoenjai pendapat, bah 
wa demonsirasi kekoeatan lasjkar 
perioe sekali. Oentoek ini (djoega 
goena hari-hari angkatan laoet) 
tak banjak dikeloearkan oseang. 
Lagi poela dengan adanja pengge 
ladian itce akan makin mendekat 
ken lasjkar dan rakjat. 

Pengadjaran 
Jang dimadjoekan ialah kemoeng 

kicoan oentoek mendjalankan leer- 
plicht jang local ataupcen regional 
(sedaerah2). Ditanjakan, apakah 
pemerentah sangcoep oentoek me- 
ngambil tindakan? pada zeifbestuur 
soepaja mendapst pemetjahan soal 
edjaan (spellingvraagsiuk) dengan 
selekus2injs. R3 

Beberapa orang mengemoekakan, 
bahwa oeang sekolah dinegeri Be- 
landa goeng anak-anak jang sekolah 
disana tak dipoengoet menilik toc-   lage dari iboe jang tinggal disana, 

Djoega dimintakan soepaja diada 
kan pendidikan insinjoerdalam hal 
ilmoe kimiah jang ahli. Begitoe 

pandjang soal perdjalanan dr. Brug- 

jang koerang baik. 

lam keoeangan disetoedjosi poela 
oleh pembitjara, sedang iapoen tak 
loepa oentoek memadjoekan kritik 
terhadap poengoetan padjak pada 
Vennooischap dan kepada pergha- 
silan ketjil. " : 

bisa ditjari 

Belanda dan Indonesia. 

djoega dimintakan pendjelasan jg 

mans goena mendirikan sekolah 
tinggi kesoesteraan. (basal. 

Terhadap mem. van Antwoord. 

Tocean Roep memboeka peman- 
dangan oemoem dengan menghargai 
memorie van antwoord. Tentang be 
leid pemerintah, pembitjara menjam 
paikan oetjapan haik, sebagi djoega 
tentang sikap terhadap negeri Fe- 
landa, ketjoeali jang mengenai tin- 
fusie, penempatan rijksraad dan pem 
belaan. 
Dalam pada itoe toean Roep me 

ngatakan, bahwa keadan politik 
baik. Bermatjam? tindakan menjo 
kong oentoek. menghilangkan per- 
bedaan2. Tjoema dilapangan bathin, 
masjarakat masih nampak djcega 
beloem dekatnja perhoeboengan an 
tara beberapa golongan pendoedoek 

Tetapi soal beleid pemerentah da 

inag mintak | 

a 
$ 

Toko ,1 RIO” 
OELOENGAOOENG 
  

  

  
Ongkos2 goena pembelaan negeri 

dalam modal negeri 

Toean Leunissen membitjara 
kan choesoes kepentingan? pegawai, 
dengan menjatakan soenggoeh2 peng 
hormatannja terhadap pidato pem- 
boekaan.Ia mengatakan,hahwa gadji 
pegawai tidak akan mendjadi pe- 
ncetoep post. 

Dalam pada itoe pembitjara me- 
madjoekan djoega banjak keinginan 
keinginan, antara lain Isin jang me 
ngenai pensicen, gadji pegawai jg, 
volentair, inpassingen dil. 

Sehabis ini maka toean Soetar 
djo jang angkat bitjara. Dikemde 
kakan olehnja, bahwa waktcoe ini 
soedah ssatnja oentoek menghilang 
kan pertentangan antara orang Be 
landas dan Indonesia, sedapat moeng 
kin. Dalam membitjarakan hal ini 
ditoendjoekkan djoega soal penolu- 
kan petisi Soetardjo oleh negeri 
Belurda jg bersikap teka-teki itoe. 

Olehnja dikatakan djoega, bahwa 
pekerdjaan sama sama jg nasiona- 
listis dan difjiptakar oleh toean 
Thamrin, adalah disega tempat oen 
toek mendekatkan Belanda dan Indo 
nesia, demikianlah kata pembitjara. 

Poen dimintakan oleh ' pembitjs- 
ra, Soepaja pemakaian seboetan de 
ngan apisil perkataan ,,Indonesiers. 

Oleh karena toean RP. Soero- 
80 sakit, maka ia berhalangan oen 
toek hadir djoega. 
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Fabriek ,,TJAP DEWA” 

BATAVIA-CENTRUM 
  

  

  

  

    Kalau Toean? dan Njonja? memilih batik ini, soenggoeh tepat dan kena 
sekali ditentang keperloean kita, Mori jang paling baik ini membikin so- 
ga mendjadi tadjam dan mentereng koeat, boeat proef, 2 potong kain pan- 
djang f 4.40. 6 potong f 1225. Bila trima oewang dahoeloe, kami kirim 
pakket franco. (tinggal trima diroemah). 

FIRMA TOZ DJOKJAKARTA.       
  

  

  

| .Goejoer-Bandoeng” 

Oleh: Nanis Sudarma 

| ,Akoe . .. adalah seorang laki-laki 
ig menjintai kau dengan sepenceh 

Pa Hatikoe, Ka ar 

' »Namsmoe siapa ?“ tanja Nji 
x—Misgarsih menahan marahuja. 

: »Sabariah,,...“ sahoetnja, ,.nan- 
2 ti akan koekatakan kepadamoe, si 

jo apa akoe jni.« 
Pa “00 nKsu kenal kepadakoe,.... teta 

| pi akoe tidak kesal kepadimoe ...“ 
| »Och Mintarsih,.... akoe girang 

at serta akos mendapat kabar, bahwa 
. Kau ada didalam tangannja si Sbe 

“ia. Tetapi..... dibalik kegirangan 
|. (koe sangat koeatir, karena 

4 
23) sg 

akoe takoet tidak dapat melepaskan 
kau dari dalam ,tjangkreman" bs 
djoel boentoeng jg. sangat litjin 
itoe! Dan sekarang ukoe beroen- 
toeng dapat melepaskan kau dari 
tangannja si koerang adjar itos! 
Akoe larikan kau dengan djalan 
tipoe moeslihat, sekali-kali tidak 
dengan maksoed djahat. Akoe lari 
kan kau, ... karena akoe ingin mem 
bela kau. ' 

Bila kau tahce siapa sesoenggoeh 
nja si Soeria itoe, bila kau tahoe 
bahwa ia seorang bangsat dan pe- 
nipoe jg. oeloeng, ksu tentoe tidak 
akan enak2 sadja diam bersama 
sama dengan dia...“ 

»Tostoap moesloeimos "bangsat !« 
Nji Mintarsih membentak dengan 
marahnja. ,,Kau boeaja, penipoe! 
Kau hendak mentjoba memperdaja | 
kan akoe dengan dijalan memboe- 
soekkan Soeria, kekasihkoe jang 
baik boedi pekertinja 

"Akoe tahoe, bahwa si Soerisada 
lah seorang bandiet oeloeng jang 

0.5...     sangat pandai memoetar moetar li- 
dahnja, ia seorang boeaja darat jg 

  

banjak akal, sehingga akoe tidak 
heran, bila kau membela dia dengan 
mengatakan, bahwa ia seoran 

Nanti, bila kau telah dapat menjak 
sikan sendiri, bahwa si Soeria itoe 
Sescenggoehnja seorang penipce, ba 
roelah kau akan mempertjajai per 
kataankoe itoe..., 

sih dengan marah. 

rang bandit", sahoetnja, ,,tetapi... 
sabariah, sebentar lagi kau akan 
insaf, bahwa akoe ini seorang .... 
pembela !« 1 

wa ia tidak akan dapat melepaskan 
dirinja dengan mempergoenakan ke 
kerasan. 

ditoedjoenja hampir poekoel 7 Nji 
Mintarsih sendiri tidak tahoe kema 
. ia dibawa oleh Vverpleger palsoe 
itoe, 

mascek kedalam seboeah roemah 
jang letaknja ia sangka djaoeh di 

RB pes 
moeda jang baik boedi pekertinja. 

»Ksu bandit '“ djawab Nji Mintar 

»Boleh kau menoedoeh akoe seo- 

Nji Mintarsih diam. Ia ingaf, bah 

Mereka itoe sampai ketempat jarg 

Ia membantah waktoe ia dibawa 

loear kota. 
Waktoe ia masoek kedalam roe 

mah itoe, dilihatnnja roemah jg ke 
tjil itoe serba legkap isinja. Verple 
ger palsoe itoe masoek kedalam ka 
mar mengganti pakaiannja. Sepoe 
loeh menit kemoedian ia keloear 
poela. Nji Mintarsih tertjengang, 
waktoe dilihatnja ... seorang pemoe 
da jang gagah dan paras baik berdi 
ri'dihadapannja. Waktoe diperamati 
nja, pemosda itos dikenalinja, ialah 
. .. Achmad Gadjalie! 
»Kanda....?“ kata Nji Mintarsih, 

ternganga. 
»Kau kenal sekarang'kepadakoe? 

tanja Achmad Gadijalie sambil ter 
senjoem, laloe ia doedoek dihada- 
pan Nji Mintarsih. 
»Kanda.... Gadjalie ... ?s 
»Ja," sahoetnja, ,,kita toch be 

loem lama bertemoe sebeicem per- 
temoean jang 'sekarang ini....?« 

»Tadi dinda tidak dapat menge- 
nali kakanda,“ djawab Nji Mintar 
sih, 

Inilah pertemoean kita jang ke-   
  

Gadjalie dengan tidak poetoesZnja 
memandang kepada Nji Mintarsih. 
»Kau tidak loepa, waktoe kita ber 
temoe pertama kali di Kisratjon- 
dong ?“ 

»Tidak,“ sahoet Nji Mintarsih de 
ngan pendek. 

»Kau tidak loepakan dakoe ?“ 
»Sering ingat, tetapi... sering 

poela loepanja." 
»Akoe pertjaja,... karena soe- 

dah ada.... gantinja...“ Achmad 
Gadjalie tersenjoem. 

»Kanda...« 
»Nee... akoe tidak senang men- 

dengar 'panggilan ,,kanda“ itoe, 
»Achmad Gadjalie memoetoeskan 
perkataan Nji. Mintarsih. ,,Kau 
panggil sadja namakoe Achmad 
atau Gadjalie, 'boekankah lebih 
baik dan lebih enak didengar ?« 

Nji Mintarsih diam. 

(Akan disamboeng ).   tiga kali, boekan ?“ tanja Achmad 
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