
  

     
   

  

   

   

  

   

        

  

   
    

   

      

      

    

     
     

   

    

    

      

     
      
    
    
    

   
   

      

   
    
   

    

    
    
   
   

     

    
   
    

     

   

      

    
   
   

  

    
    

    

    
   
    
       

      

  

     

     

    

     

     
   
     

   
     

    
    
   
    

  

A
P
 A

N»
. 

    

ha 

Es 

F 

  

Senen 107, 

DITERBITKAN OLEH 

- Drukkerij ,PEMANDANGAN” 

Eigenaar: ' 

B.H.O. DJORNAEDI 

— KANTOOR: 
. Batavia - Centrum 

   

   

    

   

    

Directeur-Hoofdredacter: 

M, TABRANI 

Aa 

  

.'Tahoen ke 6 No. 157, 2/2 lembar Senen 18 Juli 1938 Harga lossenummer 10 cent 
  

  

  

Pertaroengan hebat dioedara 

— Roeslan melanggar tapal watas 
  

“Pertaroengan hebat dekat dansu Poyang 

Menosroet berita Transocean dari 
terdjadi pertaroengan hebat didekat Hukow dan dekat dauau Poyang, ke 
tika kapal2 meriam Djepang dan kapal spsed dibantoe oleh pesawat2 ter 
bang datang memboeka serangannja. 

Pala sx'at ini orang Djopang mon 
| selatan daripada Yangize. & : 

Menoeroet oedjar kalangan militer Tioaghoa, dari sitoelah orang Dje- 

| pang akan melakoekan penjerangan baharoe keJjoerossan Nat-shang-Tsang- 
sba atau dari Kiukiang membarat ke Sien-niag goeva mematahkan djalanan 
kereta api Hankow—Canton serta hendak membikin terhentinja djalanan 
laloe lintas di Yangtzs. 

Goana mentjapai maksoed ini maka orang orang Djepang menderita 
kesoekaran, karena Isbih dah»eloe msreka haross mareb»st lipangas lapa 
ngan jz ada didaerah boekit, padahal pehak Tionghoa disitoe memasang 

sangat banjak pembentengannja. 

Kalau Roeslan menjerang, Italia d.n 
membela 

Oentoek kepentisgan nasib Hankow 

Ternjata, bahwa pimpinsa tentara | 
Tionghoa melakoekan segala daja-oe-| 
paja goena dapat menerima desakan 
Djepang, kirena disitoslah letaknja 
nasib Hankow. 

Hankow diserang lagi dari oedara: | 

Delapan belas pesiwat bom Djepang 
diiringkan oleh 18 pesawat pemboseros 
pada hari Sabtoe smre telah menghoe 
djaakan bomnja kepada kota Hankow. 

Tank minjak kepsanjaan orang 

| Mionghoa terkena dan seketika itoe 
djoega ia meledak. 

Perang oedara 

Tidak lama aotaranja, terbitlah per 
taroeng-n hebat benar diatas oedara 
antara pesawat pesawat pembseroe Ti 
onghoa dengan pesawat pesawat ter 
bang Djepang itoe. S3 

Menoeroet orang orang jang mem 
persaksikan, dalam perteampseran dioe| 
dara ada 5 boeah pesawat jang roen 

..toeh kebawah. 

Tiga pesawat terbang djatoeb 

Menoeroet berita kalangan militer 
Tionghoa, pibak Tionghoa berhasil 
bisa membikin toeroennja 3 pesawat 

Djepang. Sa 

Menjingkir ke barat laoet. 

| Lain lain pesawat Djepang—kata 
berita militer Tionghoa itoe—, jang 
terantjamcbabaja kena merium penem 
bak oedara kepoenjaan Tionghoa del 
ngan segera menjingkirkan diri kearab 
barat laoet, sambil mendjatoeb2kau 
bom -bomnja dilapangan terboeka loear 
Hankow, tetapi tidak menjebibkan 
sesoeatoe keroesakan. : 

Canton diserang lagi 

Transocsan mewartakan dari Hong 
kong, bahwa kemarin (Minggoe) kota 
Canton doea kali dihoedjani bom 
cleh pehak Djepang. 

Segala penjerangan itoe nampak di 
dipoesatkan kepada setasioen kereta 
api Wongsha. 

Dikabarkan, bahwa sangat besar ke 
roesakan jang disebabkan oleh itoe, 

Djepang memprotes Roes 

Menoeroet berita Havas dari Mos 
kcu: wakil Djepang disana, Nishi, 
pada hari Djoem'at jbl telah datang 
berkoendjoeng kepida wd Volkscom 
missaris oeroesan Loear Negeri, ja'oi 
Stomonikoff, oentoek menjerahkan 
protes jang sangat tadjam dari Pe 
merintah Djepang terhadap masoek 
nja serdadoe-serdados Sovjet Roealan 
ke Madsjoekuo, jang terdjadi pada 
hari Kemis jl. : 

. Atas nama Pemerintah Djepang, 
Nisbi minta, soepaja pasoekan2 Roes 
itoe lekas lekas ditarik kembali dari 
tempat tempat disekitar Shanfeng, 
karena disitoclah mereka itoe ber 
sarang. 

  

Hankow: pada hari Djoem'at sore 

ambah kosat psrtonterasonja ditepi 

Djerman akan 
Djepang 

Wakil Volkscommissaris itoe men 
djawab, bahwa tentang peristiwa itoe 
ia sama sekali tidak mendengar ka 
bar soeatoe apa, tetapi ia berdjandji 

“akan melakoekan penjelidikannja. 

Roeslan melanggar watas 

Kalangan2 Djepang jg ala di Mos 
kou menjatakan, bahwa perlanggaran 
watas oleb Roeslan itoe terdjadi dekat 
tempat, jang dahoelo2 dipergoenakan 
boeat djalan lari oleh chef GPOE boe 
at daerah Timoer Djaoeh, jaitoe Lush 
koff, jang seperti diketahoei lari ke 
Djepang. 

Kalangan? itos lebih djaoeh berpen 
dapat, bahwa psrlaaggaran itbe ten- 
toe ada berkaitan djnega dengan lari 
nja bekas chef GPOE itoe. 

Kalau Sovjet menjerang, Itali akan 
5 memoantoe 
Havas mewartakan dari Rmme: 
Carollo ZJjli, bekas Gbebernoer 

Erytbrea telah mengirim sserat ke 
pada ,Tribuse”. Dalam soerat itoe 
ia memperingatkan kepada Sovjet 
Roeslan, bahwa Italia dan Djerman 
akan membantos Djepang dengan 
sepenoeh2 tenaga dan kekoeatannja, 
djika sewak.oe2 Djepang diserang 
oleh Roeslan . 

Perikatan Tiga Sekawan boekan 
Omong kosong 

Penoelis sosrat itos menerangkan : 
»Kita baroes membikin terboeka mata 
uja Sovjet Rseslaa. bahwa perikatan 
Tiga Sekawau bb»ekanlah soeatoe peri 
katan jang kosong, tetapi berisi. 

Perikataa itoe bersaaksoed berbela 
diri terhadap aksi Bolsjewis. Kaoem 
Sovyet haroes tahoe, sekali kali kita ti 
dak akan rela, djika Roeslan menjerang 
Djepang, apalagi djika Djepang men 
djadi lemah dalam peperangan mela 
wan Tiongkok. 

Poen kita tidak sekali kali soeka, 
kaoem merah itoe mentjekek lehernja 
kaoem nasionalis Spanjol, Begitoe djos 
ga halnja dengan di Timoer Djaoeh, 

Tiap tiap orang harees insjaf, bahwa 
Itali tidak pernah melepaskan perha- 
tiannja kepada keadaan di Timoer 
Djaoeh itoe, bahkan perhatian Itali 
kesitoe sama besarnja dengan perha 
tiannja jg dilimpahkan kepada Spanjol. 

Penggantinja Lushkoff 

Sepandjang berita Domei dari Keijo 
(Korea), dari pehax jg boleh dipertja 
ja diberitakan, bahwa Kemendan Corps 
Tentera Merah Djenderal Krinovsky di 
angkat mendjadi Kepala Kantor Nege 
ri Dalam boeat Timoer Djsoeh, selakoe 
penggantinja Djenderal Lushkoff (atau 
Lushkov), 

Djalannja pertempseran dioedara 

Dari Tokio dikabarkan : 
. Menoerost s2eatoe berita Pers, se 
pasoekan pesawat terbang Marine Dje- 
pang, pada hari Sabtoe jl, melakoekan 
penjerangan dari oedara kepada Han- 

  
Chiang Kai Shek 

Katavja pesawat pssawat itos men 
djatoehkan bomnja, bagaikan hoedjan 
lebat kepada kota tsb. 

Doea poeloeh lima pesawat pelem 
par bom kepoenjaan pihak Tionghoa 
segera bertolak keatas goena menjam 
boet mossoeh itoe. Sembilan boeah 
pesawat terbang Tionghoa tertembak 
hingga roentoeh. 

Astillerie Tionghoa terhenti aksinja ? 

Kemoedian diberitakan lagi dari 
Nanking, bahwa pertenteraan artilleris 
Tionghoa di Sithzsshan, sebelah hilir 
Kiukiang terhenti dalam penembakan 
pja disebabkan oleh hoedjan bom 
Djepang itoe, 

Perintah Djenderal Chiang 
“Kai Shek, 

Samentara itoe dikabarkan djoega, 
bahwa djeuderal -Caiang Kai Sbek 
yasmberi perintah soepaja pasoekan2 
Tionghoa jang dipertempatkan didae 
rih soengai Yang'z: diperkecatkan 
lagi, : 

Barisan di Hopei dan Kiangsi 
diperloeas. 

Dengan tjara besar besaran, segala 
pertenteraaa posisi)  disepandjang 
Watas watas provinsi Kiangsi dan pro 
vinsi Hopei, dekat Hankow dan Na 
chang diperkoeatkan lagi, 

  

  

  

Volkstelling. 

Proeftelling di Djawa 
Timoer. 

Diwartakan, bahwa kepala dari Ce» 
traal Kantor Statistiek, ja'ni Dr. V 
M.F, Manevelt jang djoega mendjadi 
voorzitter dari Volkstsiling-Commissie. 
hari ini telah bertolak menoedjos ke 
Soerabaia osntoek melakoskan pemb' 
tjaraan dengan Goebernoer Djawa Ti 
moer tentang mengadakan proeftelling 
didalam provincie terseboet. 

Sebagaimana orang telah mengeta 
hoei, didalam rapat Volkstelling Oom 
missie jg baroe baroe ini dilakoekan. 
dipostoeskan — oentoek mengadakan 
proeftelling2 diberbagai bagai tempat 
di Tanah Djawa, agar soepaja volk- 
stelling jg akau diadakan pada tahoen 
1940 itoe tidak menterkedjoetkanorang 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
kini orang masih menoenggoe noeng- 
203 kedatangannja t. Dr Mansvelt jg     kow' akan datang pada achir minggoe ini. 

“ 

- Hankow dan Canton mendapat serangan oedara lagi 
  

Mendapat persbreidel pertama 

Beberapa Sk. Tipnghos 

Dari Betawi Aneta kabarkan bab 
wa berhoebosag achirachir ini dengan 
actle anti Djepang dalam beberapa sk, 
Tionghoa, maka pemerentah telah men 
djatoehkan persbreidel pertama terha 
dap ssk, seperti dibawah ini: 

»Sin Po“ Betawi, ,Tbien Sung Yit 
Po“ Batavia", ,Tay Kong Siang Po“ 
Soerabaja, ,,Coiao Shen Weekly“ Pon- 
tianak. 

Kn maa 

Ketjelakaan terbang lagi d'dekat 
- Soerabsja 

Mesin terbangnja patah 
mendjadi doea, 

Dari S'baja dikawatkan oleh Aneta, 
bahws: pada tgl, 16 Juli jl. djam 4,30 
sore telah djatoeh lagi kapal terbang 
sport baroe ditanah lapang penerba- 
ngan “ Darmo“. Adapoen jang menoem 
pang ialah t. Mr, CO. Laan dan Ane- 
maeico, dah toestelnja poen patah men 
djadi 2 belah, Dan toean Lz1an men- 
dapat loeka berat, Mereka ditolong 
oleh orang2 pemain golf, sesoedah 
itoe laloe dibawa kepelaboehan keroe 
mah garnizoenarts diroemah sakit. 

—0— : 
GG menocempang pesawat-terbang 

. »Lockheed" 
Dari Bandoeng ke 
Betawi 

Diwartakan, bahwa toean Besar Gos 
bernoer-Djenderal jang pada achir 
boelan ini akso biristirahat di Ban 
doeng oentoek menjaksikan perlomba 
an disana, kelak pada hari Minggoe 
tg 31 Juli 1938 jang akan datang de 
ngan menoempang pesawat terbang 
»Lcckheed“ kepoenjaan KNILM hen 
dak bertolak dari Bandoeng ke Betawi 
dengan diiringkan oleh 6 orang, pesa 
wat terbavg mana jang pada kari itoe 
djoega, pada djam I, hendak bertolak 
dari ,Tjililitan“ menoedjos ke Aus 
tralia, 

Dengan tjara jang demikian itoe, 
maka Wali Negeri akan memberi pe 
mandangan tentang pesawat terbang 
kepoenjaan KNILM itoe jang selaloe 
berhoeboengan dengan Ausrralia.   

  Mobilisasi 
Tsjecho Slowakia 

Persiapan keras. 

Reuter mengawatkan dari Ber- 
lin, bahwa menoeroet berita opi- 
sil dari Wildenburg (Silezia), 
bahwa bangsa Tsjech soedah me 
moelai dengan mobilisasi atas 
semoea pasoekan2 jang ada di 
dalam district2 jang letaknja di 
tapal watas, jaitoe moelai dari 
Troppsu sampai Trautenau. 

Semoea djalan raja didoedoeki 
oleh kaoem militer, 

Alat-alat perintang, senapan2 
mesin dan senapan2 biasa kalau 
dari djaeeh ditindjau dengan ver- 
rekijker nampak dengan djelas. 

B.ingsa Djerman—Sudeet 
chawatir 

Dikabarkan, bahwa bangsa 
Djerman—Sudeet merasa sangat 
chawatir, karena segala tindakan 
militer itoe moengkin bisa me-— 
roesakkan segala tanam toem 
boehan selama waktos moesim. 

Daerah itoe sangat logas, ma 
lah pandjangnja sadja ada 100 
mil disepandjang tapal watas 
Bohemen dan Silezia. : 

. Tidak benar ada mob'lisasi 
Lebih djaoeh dari Londen di - 

kabarkan, bahwa wakil negeri 
Tejecho Slowakia di Inggeris me 
njangkal adanja mobilisasi. 2 

Kabar belakangan menjatakan 
. bahwa berita berita tentang ada 

nja mobilisasi itos dioemoemkan 
. dalam , Deutscher Nacbrichten 

Biro", 

Kata Ma'loemat opisil 
Dari Praha diberitakan oleh 

Reuter 17 Juli: bahwa didalam 
Ma'loemat Opisil diterangkan se 
perti berikoet: , Didalam daerah 
Silez'a ataupoen lain lain daerah 
tapal watas,sama sekali tidak ada 
gerak pasoekan jang loear biasa ' 
baik sekarang maoepoen dahoeloe : 
dan sama sekali negeri Tsjecho 
Slowakia tidak pernah memper 
timbangkan niat hendak mengge 
rakkan pasoekan pasoekannja". 

Ba 

Redactie telefoon No, 1440 WI. 

Administratie telf. No, 1810 Wi. 

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri 

Laan Kadiman 4 telef. WI, 2620 

  

      
  

Dari Bandoeng dikabarkan oleh Ane 
ta, bahwa kapal terbang peladjaran 
»Koolhoven" jg pada hari Sabtoe siang 
terbang dari Andir (tanah lapang pe 
aerbangan Bandoeng) goena beladjar 
cerbaig, tidak terbang kembali. Lebib 
landjost dikatakan, bahwa pendoedoek 
disitoe telah mengetahoei pesawat ter 
bang tadi pada hari Sabtoe pagi dian 
tara Taloen dan Boemboelan, goenoeng 
Kentjani sebelah barat Papzndajan. 

Di.sitoo kapal terbang tadi amat 
rendah terbangoja, laloe berdjoengkir 
Ian tidak timboel kembali. Oleh ka 
rena itoe didoega, bahwa kapal ter 
bang itos telah djatoeh di pegoenoe 
agan tsb. 

Sekarang patrovillemiliter bagian pe 
aerbangan telah dikirini oentoek me 

ia hasilnja. Jang ada di dalam kapal 
terbang tadiialah leerling vliegenier. 

Katanja berangkatnja kapal terbang 
itoe dari Andir ialah djam 10 pagi, 
pagi, toeroen karena mendapat kesoe 
Karan di Pameuagpeuk, dipantai Sela 
tan Djawa. Sesoedah itoe laloe terbang 
kembali ke Andir dan soedah tiba 
poela. 

Masih teroes ditjari oleh kapal 
terbang lainnja 

Lebih landjoet dikawatkan oleh Ane 
ta, bahwa kapal terbang jang hilang 
itoe masih ditjari teroes oleh 1 boeah   kapal terbang ,Koo/hoven“ lainnja 

ajolidiki redjadian itoe, tetapi tak a)| 

  

Ketjelakaan mesin terbang 
di Periangan : 

Ditjari dimans2 oleh patroeli tak berhasil . 
  

Pendoedoek ikoet tjari 

dengan 5 boeah kapal terbang ,Glen- 
Martin“ pada hari Minggoe j.I, pagi2 
benar sampai djam 1 siang, 

Sesoedah itoepoen ditjari lagi dari 
siang hari sampai ssndja hari. Masih 
beloem poela ada hasilaja, 

Patroeli pendoedoek disiarkan 
Dalam pada itoe patroeli pendoe 

doek onderneming antara Bandoeng 
dan Pameungpeuk telah disiarkan. Sa 
lah satoe saksi dari peristiwa tadi ia 
lah seorang peremposau Indonseier, 
jg kira kira.tahoe kapal terbang itoe 
pada hari Sabtoe djam 11.— pagi te 
lah djatoeh didaerah jg disebelah se 
latan Pengalengan. 

Didaerah itoe barangkali akan ditja 
ri berbari hari oentoek menemoekan 
kapal jang hilang tali. 

Pemoeda penerbangan jang pandai 
hilang 

Katanja jang ada didalam kapal ter 
bang itoe tjoema seorang pemoeda jg 
terkenal kepandaiannja terbang dan 
jang didoega tak lama lagi akan men 
dapat brevet militer. 

Sampai kini daja oepaja mentjari 
itoo tak berhasil sama sekali, walau 
poen daerah jang diselidiki itoe ada 
60 km persegi loeasnja. 

Lebih Jandjoet dikabarkan oleh Ane 
ta, bahwa sampai kini masih bsloem 
poela ketemoe kapal terbangnja de 
ngan pencempangaja  lserlingvlie 
ger Djan. 
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'Lockisan dan koepesan! 
" "Telah kita djandjikan! 

Moelai hari ini akan kids sadjikan | Hans 
samboetan kita terhadap semoea pidato | 

| pada bagian pemandangan cemoem | - 

ternija kesatoe itoe! 
| Sebagai kata pengantar atau pen . 

djika| dahoeloean kata, ada baikoja, 

| dikit loskisan dau koepasan tentang 
psra dan volksraad, | 

Dalanc boekoe-peringatan ,Tien jaar 
Volksrand — Arbeid” (1028-1888) 2oal | 

| publik, pers dan volksraad mendjadi| 

| pembitjaraan, Pertama oleh i.Mr,W.H 

Hela nan n sendiri (yoor- 

   
   

   

ittor volksraad), katja 5 dibagian 

pendahoeloean kata, | 
| Kedoea padahalaman 82, karena di 
sitoe kita dapati oeraian tentang per- 

hoeboengan vulksraad dengan pers dan 
publik. Penting ringkas dalam boesoe 
peringatan terseboet telah ditjatat, 
bahwa: 1 SR 

baik publik maoepoen pers tidek 
dan teloem menaroh perhatian sepe- 
'noebnja terbadap Volksraad dan pe 

kerdjaanvja! Ha 
Kita akoei kebenaran notes demikian 

itoe, Tjoema sadja, keadilan terpaksa 

menjoeroeb kita bertanja : salah siapa? 

00. Jang bertalian dengan publik patoet 
kita kemoekakan disini, bahwa sidang 

Yolksraad pada oemosmnja diadakan 
pada waktoe pagi, djadi waktoe orang 
bekerdja 4 

Terketjoeali orang pensioenan atau 

kacem penganggoer atau mereka jang 

sengadja mendapst verlof, .siapa jang 
akan dapat mengoendjocngi sidang2 
Volksraad itoe? Dan boeat rata rata 

publik Indonesia oeraian oeraian da- 

lam volksraad itoe tidak mosdah di 

ikoeti, karena . . . dioetjapkan dalam 

bahasa Belanda, terketjoeali pidato 1. 
Jabja, jang selaloe memakai bahasa 

Indonesie, ' 
Djadi . . . boekan publik jang tidak 

menaroh perbetian pada volkseraad, 

akan tetapi volksraad jang tidak me- 

naroh perhatian pada publik, 
Dan peat — 
Volksraad seperti sekarang ini prak 

tis berdiridiloear dan diatas maejarakat 
disini. Katenja badan perwakilan, akan 

  

| tetapi stelsel angketan masih dipakai. | 
Katanja badan perwakilan, skan teta| 
pi kepada orang banjak disini tidak 
diberikan kemerdikaan seloeas2nja 
oentoek mempengarcehi tjorak dan 

bentoek badan perwakilan terseboet, 
misalnja dengan djalan pembangoenan 

pa “partai (partij vorming) jang 
okoh dar teratoer repi, Sebingga or 

ganisasi seperti Roekoen Tani, Pomer, 
PKPR menghadapi rintangan, apalagi 
partai partai seperti Pasoendan. Parin 

dra dilnja, Sedikitnja kesempatan oen 
toek bergerak itoelah jang pada hake 
katnja mendjadi soember kesepian per 
hatian publik terbadap volksraad. 

Tentang perhatian pers? 
'Acb, sispa ingin melihat, soepsja 

pers mensroh perhatian sepenochnja 
terhadap ini dan itoe, djadi djoega 
terbadep volksraad, orang itoe baroes 
mengenali kedoedoekan pers dalam 
masjarakat. Pers jalah tjermin masja 
rakat, Soedabkah volksraad memperha 

“tikan kepentingan dan keboetoehan 
pa Sepandjang pengetahoean kita 

loem. Dari itoe, bagaimana volksrasd 
akan berhak meminta perhatian pers 
sepencehnja ? Liefde kan niet yan een 
kani komen, kata pepatah B-landa. 
Artinja : tjintaitoe tidak dapat timboel 
dari satoe pibek bel:kaslias kita tidak 

Kita akoei, kelalaian dan kelemahan 
“golksraad dalam memenoehi kepenti 

| ngan pers itoe buekansalsb v Iksraad 
sendiri akan tetapi salah mereka jang 
mengadakan volksraad seroepa seka 

“rang ini. jaitoe bsekan daging dan 
| boekan ikan, parlemant boekan, boe 
ken parlement boekan ! 

Apa jang diboetoehi «leh pera ? 

Onderwij: javg sebanjak-banjaknje, 
politik kema'moeran jang setepat-te- 
patojas Iudonesieneering dari semoea 
djabatan, baik o1viel macepaen militer, 
kemerdikean dalim bergerak dll-nja. 
Nab, sosdabkab volksraad berdjasa 
banjak delam wentjipiakan bel bal 
terseboei? Hal bel jang bertalian rapat 
dengen besar-ketjiloja pers disini ? 

Konkiloesi ! 

Boekan selah publik dan pers, bsh 
wa ia belcem menaroh perbatian sepe 
noebnja terhadap volksraad | 3 
Kepintjaogan terseboet disebabkan 

oleh karena volkeraad itoe boekan ba 
dan perwskilan jang sedjati, sehingga 

| lidak hidoep betoel-betoel ditengahj 
tengah msejarskat disini, Barang jang 
Gemikian itoe soekar dapat menarik 
perhatian deri publik dan pers. 

Dari itoe resep kita: robablah volks 
raad itoe mendjadi parlement! 

Kelau soedah dirobah dan perhatian 
dari publik dan perstidak bertambah, 
oiang baroe berhak mengomel | 

M, ts 

  

   

Koendjoergan banjak dari orang orang 

Ika perajaan tsb dengah oetjapan sela 

isa bertepoek dengan tang:n sebelah firaja'au malam itoe dengan gembirs. 

| gouverneur2 dan resident2 di Indonesia 

  

» Tjahja-Kemadjoean" 

Perajaan moerid moerid 
Pada hari Sabtoe malam. tg. 16/17 

Jali 1938, Pergoeroean ,Tjahja— 
Kemadjoean" di Sawah-Besar 
mengadakan perajaan dari moerid2. 

tosa moerid dan jang diondang. Wa 
kil PID hadlir djoega, 

Koerang lebih poekoel 8 ketosa per 
goeroaan, toean Brahim memboe 

mat datang dan terima kasih. 

Adapoen perajaan itoe maksoednja, 
ketjoeali berhoeboeng dengan pence 
toepan tahoen peladjaran, djoega akan 
memperkenalkan pergoeroean ,Tjah 
ja-Kemadjosan, kepada pendoe- 
doek sekitarnja, sebab baroe 1 tahoen 

sadja pergoeroean tsb. pindah ketem 
pat jg sekarang ini. 

Pertoendjoekan sepertinjanjian, 
standen dsb. menggembirakan. Le 
bih2 ,pentjak an ak2“ sangat me 
varik perhatian orang banjak, sebab 
dimainkan oleh anak2 jg baroe beroe 
moer 8 th dengan tangkasnja. 
' Pendek kata pertoendjoekan pada 
malam itoe berbatsil. Pk. 11 30 malam 
pertoendjoekan selesai. 

— O— 

» Selamat djalan" 

Di ,Moeslim Instituut”. 

Pada bari malam Minggoe jl. tg 
16—17 Juli '38, sedang Tjahja malam 

jang bersinaran itoe, diroeangan jang 
'penoeh dengan orang toea moeda, la- 
'ki—perempoeau, besar—ketjil, terde 
ngarlah soeara seorang anak remadja 
pseteri, jang memboeka pertemoean 
dengan ,selamat datang”. Per 
kataan ,teri ma kasih" tardengar 
djoega, pada hadirin dan penjokong2. 
Kemoedian dicetjapkan psela perkata 
an ,selamat tinggal". 
»Moeslim - Instituut" (De- 

fensielija van den Boscb) mengadakan 
perajaan penoetoep tahoen pengadja 
ran, jang digoenakan djoega oeutoek 
memberi ,selamatdjalan” pada 
moerid moerid jang telah tamat. Pem 
boekaan oleh seorang moerid perem 
poean, jarg tergolong dalam mereka 
jang mendspat oetjapan oetjapan ,8 6 
lamat-djalan” itoe, Itoe sebabnja 
ia dalam pemboekaan, mengoetjap 
»selamat-ting gai", : 

Kelir diboeka legi. NIPO.— nummer 
dipertoendjoekkan, Njanjian anak-anak 
kelas rendaban diperdengarkan. Per- 
toendjoekan? pendek dikeloearkan. Se 
mosa menggembirakan, menarik per- 
batian jg hadir, Tetapi tidak menarik 
perhatian Tjabja malam jg masih se 
laloe bersemboenji, Bintang2 dilangit 
main ,petak oempet" kadang2 
kelibatan, kadang kad:ng hilang, 

Waktoe anak anak moerid , Moeslim 
Insiituu:“ keloear lagi dengan demon 
Paket »Jiu Jitsu“, maka tertarik hati 
Tjahja malam, Mendoeng jang tadinja 
tebal mendjadi tipis. Mendoeng men 
djadi air, Djatoeh sedikit kesedikit. 
Roecangan mendjadi cbawatir. Orang 
didalam tonil mengarti, Pertoenajoe 
kan diselesaikan sebegitoe sadja Roea 
Ingan senavg dan meninggaikan pe 

— 9 — 

Kebakaran di Batikkerij 

Oentoeng dapat tertjegab 

Pendoedoek di Kebajoeran kemarin 
malam, terkedjoet dengan berkobarnja 
api jang -oedab tinggi daa tervjata di 
seboeeb batikkerij toecan Kwee Im, di 
pondoknja toekangtoekang tembok 
bagian woewoengnja terbakar, 

Atas keragaman pendoedoek disitoe 
api dapat dipadamkan, Assl api be 
lvem diketshoci dan ke,oegian ditak 
sir hanja f 50,— lebih. 

0 

Obat obat jang akan diperiksa 

Prccureur Generaal sekarang baroe 
mengeloearkan sstoe circulair kepada 

ini jg mana maksoednja soepaja diada 
kan psmeriksaan2 pada beberapa obat 
jg dibikin diroemah obat Tionghoa, 
teroetama obat obat jg terbikin dari 
bahan bahan jg terambil dari bagian 
bagian chewan badak, toelis H.N, 

Hal ini diinginkan bsgaimana tjara 
pembikinan obet dan pengoempoelan 

'bagian2 dari binatang itoe dan tjara 
memboenoehnja, poela si:pa jg men 
djadi leversncier dalam oercesan itoe 

Dalam circulair itoe tertera obat-obat 
jang paling banjak didagangkan jai 

toe ,8:7 gce phse” dan ,sey kak” 
obat-obat itoe mengandosng bahan 

bahan jang diambil dari tjoela badek 
den koelitnja, "     Ga ai 217 

tak soeka memperlihatkan moekanja| 

Dikerojok hingga mati 

Diberitakan dari Tangerang, pada 
malaman jang laloe, seorang djaro kp, 
Pakce Adji nama Kawang bapak Sa- 
vie, waktoe ia dalam perdjalazan poe 
lang dari kondangan ditengah2 desa 

clah orang2 jang tidak dikenal dengan 
sendjata tadjam,— 

Korban itoe mendapatkan batjokan 
dilehernja sebelah kanan begitoe he- 
2 hingga ia terpaksa pergi kedoenia 
ain. — 
Berhoeboeng dengan perkara boe- 

noeh itoe, pada ke esokanharinja oleh 
as. W, Sepatan telah ditangkap tiga 
orang bangsanja jaug terdakwa, tetap 
sepandjang pemeriksaan masing2 telah 
sangkal,— 

Taman Siswa Djatinegara diserboe 
orang banjak 

Hingga banjak barang 
tertoekar ketika ada 

pesta tahoenan, 

Adapoen doedoeknja perkara diatas 
itoe begini : 

Ndug,.. Sabtoe malam Minggoe jl, 
seteugah delapan , . . 

Toean Soemantri, ketoca komite ma 
lam tsb, memboeka perajaan tahoenan 
pergoeroean TS Djatinegara. Pendengar 
pendengarnja bavjak duedoek dikoers 
Ig disediakan dihalaman sekclab. Te 
tapi roepa roepanja beloem tjoekoep 
posla tempat tempat itoe, sebab banjak 
jg berdiri poela, Apa lagi avak aoak 
ketjil. 

  

Penari penari anak2 ketjil moerid 
Taman Siswa jang menari pada 

Sabtoe malam Minggoe jang 
laica dalam perajaan ta- 

hcenan 

Pada malam iioe disana sini dipa 
sang pelita pelita penerang halaman 
dan pintos gerbang. Dalam antera itoe 
Parindra—Jugend, Soerja Wirawan, 
tegak dimana mana osntoek mendjaga 
keamanan malam gembira tadi. 

Sebentar kemoedian terdengar lagoe 
dinjanjikav oleh anak anak. Njaring, 

».«. Indonesia Raja, jang dimintakan 

paja diakosi sah sebagai lagoe nasioual 

Red.) 

Tetapi . . tetapi 

at olehnja? .. 
Tap .. boenjinja | 

tari tadi poen teranglah sebentar, Oo. 

Ia memotret penari penari tadi 

(lihatlah gambarnja diatas begier 
ni Red). 2 

Kini soedah pauza, 
boebar sebentar. 

kan buffet 

ugan tangan! 

tadi hingga pesta 

as hn masing.masirg 

menocehi 

atas tadi. ,Barang2 banjak jang 

tangan terseboet. 

hoemannja. 

Exameu Mengetik 

Express.   

| perikaa tentang kepandaian mengetik 

jang gelap sekonjong2 telah dikerejok | 

'berian tahoe, serta programmanja ba 

bersemangat, mendidihkan darah, me 
negakkan boeloe roma, jaitoe lagoe 

dalam Volksraad baroe baroe ini soe 

(sempai pers poetih mendjadi takoet ! 

Sesoedah itoe laloe bermatjam2lah 
jang disoegoehksen kepada penonton 

.. ketika sampai pa 
da tari anakanak ketjil, ada orang 
menjela. Siapa itoe? Apa jg diperboe 

Dan roeangan 

inilah persfotograsf , Pemaudangan” ! 

dangan blitel'cht, All rigbt, all rigbtl 

Orang orang 
Hendak kemana? 

Kebagian ,keradjinan tangan” moe 
rid moerid perempsean Taman Siswa. 
Banj:k jg terlibai disitoe. Aveka war 
wal Lam dari pada itoe ada disedis 

Penoen sesak : psndjoealaja kekoera 

Ab seksrang hoedjan toercen ! Lari 
kah penontor? Tidak! Mereka tetap,se 
bab apakah bedanja sir hoedjan dengan 
air mandi, boekau? Lagi poela moesik 
poen mel-epakan mereka pada hoedjan 

tadi bisa selesai 
padadjam 11.30 malam dengan kepoe 

Iailah peujerbosan orang2 banjak 
kepada Taman Siswi Djatinegara pa 
da malam itos, sebab datang mereka 
itoe memang berdoejoen2, sampai me 

ii koersi koersi jang merekaj: 
doedoeki itoe, sebagai kita katakan di 

ter 
toekar", karena banjak orang2 jang 
membeli barang2 bagian keradjinan 

Djadi terpaksa osang mereka di- 
toekar dengan barang barang tadi, 
Begitoe poela koewe koewenja dan mi 

Pada Cursus Typen “De 

Telah dilangsoengkan poela oedjian 
mengetik boeat kantoorpraktijk pada 
bari Ahad jl. tg. 17 b,i. ditempat, Cur 

matjam2 pekerdjaan kantoran oleh K- 
xamencommissie tt, Mr, Dr, Hezairin, 
R, Sverjodipoetro dan M, Zain Sani- 
bar, ternjata bahwa ke empat empat 
nja tjakap mentjoekoepi sjarat2oja dan 
karena itoe bisa memperoleh diploma, 
'Nama2 dan basil pekerdjaan mere 

ka itoe: 1. t, Simon, (7) 2 nona Cha 
didjah (7), 3 nona M Moerjati Nilodi 
hardjo (86) 4 t Abdul Radjak (61, 

aa 

Pawijatan , Boedi Oetama” 

Besok malam, diroemahnja toean 
Soekotjo ,Tjempaka Sari (Tjem 
paka Poetih)“ akan diadakan pertemoe 
an goena memoesjawaratkan hal ichwal 
pendirian sekolah ,Bvedi Ostama “ 

Selain dari itoe kita tidak bisa me 
ngoeadjoengi perajaan tahcenan dari 
Pawijatan Boedi Ostama di Pisaogan 
kemarin malam, kareva soerat pem 

haroe kita terima hari ini (Senin). 
Kiranja diperma'afkan. 

—(? —— 

Trameontroleur jang 2pes 

Kemaren doeloe sora, seorang tram- 
centrolcur dari tram listrik BVM jang 
berangkat dari Meester Cornelis ke 

Kramat ketika ditengah djalanan, se- 
dangnja tram jang ia naiki masih dja 
lan melompat kebawah karens hendak 
pindah ke tram lain. Tetapi sial bagi 
nja, dalam melompat itoeia keteroe- 
sau sebingga melanggar tiang. 

Dengan keadaan pangsan ia diang 
koet ke CBZ (Rep). 

Pertoendjoeksn amal 

Kemarin malam dengan penoeh psr 
hatian di Gang Kali Oost persatoean 
perkoempoelan toneel Ichtiar Pelita 
Hati dan kunstverseniging Soenda 
, Warna Sari“ telah mengadakan per 
toendjoekan amal, bahagian malam 
kedoea. : 

Ternjata bahwa tjeritanja sangat me 
narik perbatian penonton. Pemboeka 
an dilakoekan oleh voorzittsr Comite 
Amal Osmoem, jg mendjadi psranta- 
raan antara toneel dan kunsivereeni- 
ging itos dalam amal oentosk poli- 
kliniek PKVI dan kepandoean. 

Antara lain lain didjelaskannja, bah 

wa membantos polikliniek itoe berar 

ti memadjoskan kesehatan ta'jat. 
Poen diseroekan soepaja orarg ramai 

masoek mendjadi anggota polikliniek 

dengan ceang coutributie 20 sen bse 

st satos roemah tangga (bapa, iboe, 

adik dan anak) dan semoea itoe djika 
berobat dengan separoeh harga. 

Tooneel dipimpin oleh toean M. 
Abdoerrahman jang ketjoeali tjakap 
memimpin, poen sangat pandai mem 

bawa tjerita, karena beliau sendiri 

memegang rol jang amat penting, se 

hingga penonton merasa sedih dan 
terharoe melihat karakterspsl dari 
toean ini. 

Disamping itoe, IPH mempoenjai 

3 orang acirice dan seorang ac 

triee ketjil jang sangat pandai, tidak 

kalah agaknja dengan actrice jang 
lain lain. 

Mereka bisa bermain haloes, ber 
main kasar, sesoeai dengan kemaosan 
djalannja tjerita, sebingga mempoeas 
kan penonton, Lebih-lebih anak ke 
tjil itoe, jang sangat pandai tjaranjs 
vzelfsuggestie“ bingga dalam rol me 

nangis ia menangis soenggoeh2. Ham 
pir rata-rata dari penonton tertarik 
dan . ..... lebih dari 75 pOt ikoet 
menangis, sampai toekang buffet da- 
lam menawarkan makanan bertereak: 
»Obat nangis”. . 

Di simpiag jiloe, orang sangat ter 
tarik, kagcem melihat dans jg dima 
inkan oleh Warna Sari, Dengan pakai 
an wejang jang hebat disitoe' diper 
toendjoekkan tari Rswana, tari Hano 
man dan peperangan antara Rawana 
dengan Hanoman toe, jg sebentar2 
mendapat applaus hebat dari publiek. 

Applsus jg hebat lagijalah disebab 
kan karena salah seorang pemain to 
neel mempertoendjoekkan tari Bur 
ma, dan satoe lagi etepdans, precies 
Fred Astaire lakoenja. 

Pertoeudjnekan jang sangat geslaagd 
ini disoedahi hingga djam 2 laroet 
tengah malam. 

Perkara hesil dan verslag comite 
Amal akan didjelaskan dibelakang. 

Djika ternjata ada Isba, Alhamdoe- 
lillah, tetepi djika ternjata tidak ada. 
poen wadjib poela kita mengoetjsp 

sjoekoer, karena kewadjiban kita ,bei 
ichtiar“ dan hasil dan tidaknja ada 
ditangan Jang Marakoeasa. 

Gg 

Toean S Badjenet diserang 

Menoeroet berita jang disampaikan 
kepada kita, tosan 8 Badjenet, pemim 
pin PAI datang diseboeah toko Arab 
kepoenjaan toean 8 Antara kedoea 
toean itoe memang soedah lama ada 
persahabatan. Kebetoelan hari itoe 
pertjakapan mengenai soal asas dan 
toedjoea» PAI, 

Sekoenjoeng koenjoeng, t Badjenet 
diterdjang dengan tindjoe, serta di   cus teb di Gang Sentiong 42, Bat. C, 

Setelah candideaten sedjoemlah 4 
orang dalam waktoe 2 djam lebih di'disitoe boekan tempat berkelahi, de 

serang peela dengan teudangan. 
Toean Badjenet jang tahoe bahwa 

  

   

      

   

  

  

Djeroek mas8   

nga $ 

ngan sabar pergi keloear, dan menga 
doekannja kepada polisi, 

Maka bersama sama polisi beliau 
pergi ke CBZ goena dipsriksa bekas 
bekas tindjoean dan tendangan itoe, 

Soedah barang tentoe hal ini akan - 
mendjadi oeroesan hakim. (Rep) 
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Harga makan Pasar Gemeente 

SME ag 

  

an 

Betawi 

Dari ti —17 Juli '38 

: Daging 
Daging sapi. 

Bieistuk: sekati 0.42'/z 
Haas » 070 
Daging panggang ». 0,817V2 
Peparoe 2 0.50 

Lidah ». 0.62//3 

Daging ksrbau 
Biefst e » 0,40 

Haas » 0,65 

Daging panggang a. 0,321 
5 Soep 010 2D 

tetelan Soep 3. 001'/z 
Rawon ». 015 

Dagingbabi, g 
Zonder gemoek n 0.62”/3 
Dengan gemoek » . 04212 
Kaki dsb. 0,35 

Daging kambing ».. 0,3213 

Ternak 
Itik seekor 0,30 
Gangsa seekor 0,75 

Ajam » 0,37'/a 
Kapoen 4. 1,62”/2 
Kalkeen 1 2,650 

Merpati : 0.122 
Telor 

Telor itik 10 boetir 0.22 
Telor asin s 0.25 
Telor ajam 0,26 

Ikan 
Ikan laoet. 

Bawal, tenggiri, tongkol dsb. 
per kati 0,32'/, 

Ekor koening 1 
dil, ikan jang di ij: se O2G 
Kemboeng besar per ekor 0,04 
Kakap per kati 0.55 
Teri as 
Ikan rawa 

Gabces besar per ekor 0,25 
Gaboes ketjil as 010 
Leleh besar » 0,04 
Leleh ketjil » 0,01, 

Ikan soeti 
Goerameh psr kati 0,30 
Ikan emas z 0,30 
Ikan Tambak $ 

Bandeng : 0,40 s 
Oedang 5 0,30 

Ikankering 
Djambal per kati 0,45 
Gaboes 5 2030 
Peda poetih per ekor 0,01”, 

» merah » 0,012 
Selar per kati 0,16'/2 
Tjoemi tjoemi besar 0,90 

3 ketjil 3 3G Bh 
Teri 3. 0222 
Terasi oedang san 

» ikan ya. Oto 
Troeboek at 

Sajoeran2 
Biet per boeah 0.01'/. 
Katjang merah per ikat 002”, 
Boontjes . per kati.. 0.12 
Kol poetih per boeah 0,10 
Mentimoen per» 0.01, 
Katjang tanah per kati 0.15 
Postelein per ikat 0.01 
Prei per, 0.02”, 
Salade per pohon 001 
Spinazie per ikat 0.01 
Tomaten per boeah 0.01 
Wortels perikat  002'/z 
Dagoeng moeda — perikat 0,01 
Djagoeng toea per boeah 0:01 
Katjangpandjang per ikat 0.01'/2 « 
Laboe per bosah 0,04'/2 
Lobak per rikat 0,02 

Peteh 10 papan 0.15 
Paree per boeah 001 
Terong 5 001 
Tjabe per kati 0,12 
Tjebe rawit Fa 0,14 

Boeah2han., 3 
Nanas Bogur per bosah 0,04 
Nanas Banten 1 (— 
Nanas Palembang » 009 
Djeroek Garcet 10 boeah 0,321/, 
Djeroek (Pompelmoes) 10 b. 0,— 

0— 
» 

Doekoeh 100 bosah O— 
Mangga Aroemanis perboeah O— 

4 golek 5 0— 
3 Indramajos 5 0— 

Pisang rasja per sisir 0,15 
Pisang Ambon 2 boeah 0:02'/, 
Pisang Tandoek Kg 0,02 
Ramboetan Matjan per ikat 0— 

z Njonja 0— 
Sawoh 10 boeah 0,05'/, 
Zourzak per bocah 0,05 

Lain-lain. 
Emie 10 bidji 0.082 
Tahoe 10 , 0.10 
Toge per kati 003 
Areng per boengkoes 0,03 

gum j 
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Ta 3 : Membanioe mew ad oedkan perdamaian doenia 

    ox 
a tinggi 

Beloem berselang berapa lama ini dikota Amstar- | 
“dam diadakan congres jang ke — IV dari , Federatie 
@oroptimisiclubs“ bagian Europa, jalah soeatoe perge 
rakan meloeloe dari kaoem boeroeh perempuean. 

' Berhoeboeng dengan tjita-tjitanja perkoampoelan itoe 
amat moelia, meskipoen pergerakan ini beluem begitoe 
terkenal, akan tetapi berdasar kepada tjita tjita jang 
tinggi i 

  

| Club Soroptimisten 

| Meskipoen telah lebih 10 th, berdiri 
nja club Soroptimisten tjabang -. oder 

land dikota Den Haag, tetapi nawanja 
perkoempoelan itoe beloem begitoe di' 

kenal orang. Dapat djoega ini disebab 
ikan oleh-k: pama Soroptimisten 

loemi begitoe banyak dioetjapkan oleh | 
oemoem, Orang menjangka bahwa per | 

mpoelan itoe tjoema mengadakan 
sr @ BP gemu pesta makan makan 

veloe. Tapi sangka'an ini tidak be 

nar. Toedjoeannja pertama jalah me 
nambah ilmoe dan mengbargai segala 

| oesaha dan pekerdja'an dan membantoe 

| agar soepaja para anggota dari perk. 
semoca melakoekan kewadjibanpja da 

lam pekerdja'an dimasing: ocesahanja. 
Club dari kaoem soroptimisten jalah 

— perkoempoelan dari kaoem boeroeh ps 
| rempoean meloeloe, jg diatoer sama 

seperti perkoempoelan kaoem lelaki jg 
namanja Rotary—vereeniging, Nama & 
roptimist asal dari kata Latya ,Soror“ 
jg berarti kakak perewpoean dan dari 
kata ,optima" jg bermakna baik. Dari 

sebab itoe dibarap soepaja segala ang 
— Bota melakoekan pekerdjaan dengan 

Gi Toedjoeannja 

— Toedjoean dari kaoem soroptimistep 
| djadi mendidik dan mengoeatkan ke 

| sedaran dan menambah penghargaav 

| pada pekerdjaan jang bergosna, diisi 

| oleh kaoem perempoeau, mendidik 
| rasa mengabdi, memadjoekan eff.ciency 

dan bertoekar fikiran, agar soepaja dje 

'batan perempoean dapat diperbaiki. 
Selanijoetnja harga menghargai dalam 

| pergaoelan antara anggota anggota 
poen djoega dengan kaoem soroptimis 

ten dari dalam negeri maoepoen dari 

loear negeri. 3 
Dengan demikian maka tambah koe 

| allah rasa persaudaraan internationaal, 
| saling mengerti antara mereka itoe. 

    
   

  

aa Acbirnja dengan djalan ini bisa toe- 
| roet membantoe dan memadjoekan me 

woedjoetkan perdamaian dosnia. Maka 

E. oleh karena itoe amat baiknja djika 

— orang dalam pergaoelan international 

kenal mengenal, Saban tahoen dilang 
soengkan rapat, tahoenan seperti rapat 

— tahoevan dari Federatie Soroptimisten 
| daerah Europa dan rapat tahoenan 

dari ,Internationaal Aseociation of So- 
roptimisten”. ae 

Dalam rapat tahoenan penghabisan 
federatie dari negeri Inggeris dan Pran 

fjis dan Europa telah menghoeboeng 

, maka ada baiknja kita toetoerkaa sedikit 
pewandangan, seperti dibawah ini. (Copyright Aneta), 

5 Et $ 

'kau diri dengan Internationaal tsb. 
Djoega baroe baroe ini di Atlanuc 
Ciy di Amerika telah dilangeoengkan 
Congres besar jg ke IV dari ,Inter- 
national Association of Soroptimisten 
ciubs'. : 

Tjabang2 di Nederland. 
Dinegeri Belanda tjabang2nja telah 

banjak antarsnja Den Haag Amster- 
dam, Utrecht Rotterdam  Haarlem 
dll.uja. Dalam garis besar masing2 clubs 
itoe menoercet apa jang telah ditetap 
ken oleh nationale uaje, Banjak kaoem 
poeteri dari kalangan tinggi mendjadi 
anggota dari perkoempoelan itoe, Seba 
gai tjonto kita sadjikan oempamanja 
anggota dari pegawai perempoean dari 
salah satoe departementen secrang 
poeteri acbli dalam hal ichwal V »Iken- 
bond , dari fihak kaoem terpeladjar 
dipergoeroean tinggi misalnja maha 
zoeroe perempoean daebnja, Pendek 
kata dari matjam djosroesan, Dalam 
cemoemoja jang djadi anggota ini 
masih sebagian besar dari fihak ter 
peladjar. Tetapi dari f.hak perempsean 
jang mempoenjai djabatan rendah 
seperti toekang mendjahit, dari kaoem 

| lagang djoega ada hanja djoemlahnja 
“lagak koerang. 

Karena banjak sekali jg haroes di 
peladjari maka saban boeian diadakan 
rapat anggota. Dalam pertemoean itoe 
seorang anggota diwadjibkan membi 
tjarakan bagaimana ketika ja menda 
pat djabatan itoe dan tentang keada 
an fempat kerdja, apa jg diperoleh da 
ri pokerdjaan tsb, dan apakah jg di 
berikan kepada pergaoelan. 

Generatie lama 

Jang loear biasa jalah keterangan- 
keterangan dari anggota golongan ge 
neratie lama, jalah kaoem kolot , me 
reka ini ketika mendapat pekerdjaan 
atau dalam pergsoelannja, dalam pe 
ogadjarannja semosa mengalami ke 
soekaran2 jg achirnja djoega bisa mem 
pertahankau dari kesoekarav2.tab. De 
ogan tjara demikian maka kepadasega 
la kaoem perempoean bisa memberi 
pemandangan tentang matjam watjaw 
pekerdjaan, apa jg akan dialami se 
bingga mereka nanti tidak terkedjoet 
dan mengetahoei hal hal jg sebeloem 
oja ifoe tidak diketahoei olehuja. 

Selainnja dari mengadakan pidato2 
dari masing2 ini djoega masih ada 
lagi oesahanja oentoek menerangkan 
matjam?2 djabatan dari masing2 jalah 

atoe pergerakan jang bertjita-tji 
dengan mengadakan demonsiratie atau 

|tentoonstelling, darmawisata. ketempai 
bekerdja dsbnja. . 

Kewadjiban tiap-tiap anggota 

Tiap soroptimist merasa wadjib mew 
bavtoe kepada kawan2uja jg baro: 

masoek dalam masjarakat dan djik: 
perloa mevjukong djoega dalam hul 
keoeangan, djika uda seorang anggut: 
mengalami kesoesahan dalaw bal itoe 

Begitoelah dalam tahoen 1933 didir: 
kan funds bantoean goena soroptimi: 
ten Nederlaud dengan maksoed oentoek 
memberi pertoeloengan anggota2 jg 
wendapat kesoesahan dalam hal oe 
ang, jg minta dibantoe, Muka denga: 
semestipja saban anggota dari sorup 
tismisten merasa wadjib- menjokony 
adanja fonds terseboet, alihans merek. 
jg mawpoe. Poen masing2 clab diwu 
djibkan menjokong fonds. 
Kaoem soroptimisten tidak menjam 

poeri politik, diantara golongan gen: 
ratie baros tidak ada atau koerang 
memperhatikan kepada soal pekerdj: 
an goena kaoem perempoean, Seks 
rang lain, sebab adanja krisis, dim 
na kaoem boeroeh pereiwpoean terar 
tjam kedoedookannja. Mereka ini meng 
hoeboengkan diri kepada comite jang 
melindoengi hak merdeka bekerdj: 
goena kaoem perempoean. 

Tjabang Nederland soedah 10 tahoen 

Seperti dikatakan lebih doeloe tja 
bang Nederland baroe berdiri sampa 
sekarang 10 tahoen, tetapi dineger 
lain telah lama berdirinja. Di Califo: 
nie di Oakland tjabang jang pertams 
didirikan pada tahoen 1921 dan selav 
djoetnja mendapat kemadjoean tepat 
sekali sehingga federatie Soroptimi: 
ten dari Amerika sekarang soedah ada 
80 tjabang. A 

Poen Inggeris ta'ketinggalan. Djoem 
lah tjabang di Inggeris dan Ierland 
ada 53 boeah, dan Federitie Europ: 
sampai saat ini ada mempoenjai 34 
tjabang, Djepang seboeah jabang, Obi 
na 4 bocah, Berhoeboeng dengan sa 
toe sama lain maka boeat Timoer Dja 
oeh beloem terdiri Federatie dari tja 
bang tjabang itoe. Di Sydney soedab 
berdiri satoe tjabang dibawah Federz 
tie Inggeris. 

Dengan timboelnja beberapa federa 
tie ini maka orang akan mengetahoci 
bahwa akan tambah madjcerja lapang 
pekerdjaan goeva kaoem perempoean, 

Pemavdangan bagi kacem perem 
poean tarostama jang mendjadi kasew 
boeroeh akan tambah loeas, dan setc 
roesuja mereka ini nanti bisa member) 
nasehat dan bantoean kepada kawar 
kawanuja kaoem perempssan jg baroe 
masoek dalam masjarakat. Djika kacen 
bosroeh perempoesan Jari Huropa, Am: 
rika, Asia dan benoea lainnja dapa' 
kerdja bersamasama dan dengan pe 
gaudaraan saling mengerti, maka di 
ngan sendirinja mereka bisa membai 
toe mewoedjoedkan perdamaian dox- 
nia | : 

  

Pemboenoehan diatas oedara 

. “pemboenosban terdjadi dioedara, satoe 
film jang mengikat hati penontonnj: 

“dan telah mewperdajakan sekalian pr 
noempangoja, kalau tidak menoeroei 

| atas perentahnja...,! Semoea djiwe 
| pencempang?2 itoe terserah dalam ta 

ngannja seorang pemboenoeh tab, 

sawat itoe terserang topan, betapa na 
sib penoemparg jang diderita? 

Djawabnja: hanja pergilah ke ge 
“dong bioscoop ,Alsambra" jg mcelai 

— ini malam film sebebat itoe akan di 
—. 'poetar, di Sawah Besar, 

men Ojo. 

The Mysterious Pilot 

Bagian kedoea, 
penoetoep 

Lebih bebat dari jang pertama. per 
tempoeren2 jang sangat mena'djoebkan 
sentoek pewbasmian pendjahat pendja 
hatDalam Frank Hawks sebagai piloot 
jang haroes mengorbankan djiwa oen 
toek membantoe dari pesawat terbang 
politie bagai pembasmian itoe. 

Satoe fila jang dari moelai sampai 
achirpja spannend jang moelai malam 
ini dipertoendjoekkan di Cinema Pa- 

“Jaco sebagai film jang kedoea, penoe 
toepnja. Bea 

. Film jg pertama koendjoengan ber 
jedjal, betapa film jang kedoeanja 

sebagai penoetoep sebab beloem dike 
hoci kesoedahannja. 

sena G we 

Fugitive in the 8ky, adalah soeatoe 4 

| tisp tiap detik, Seorang pemboenoeb g 
jang berhati binatang liar dalam satoej 
“kapal laoetan, jgtelah mengorbankar 

Bagaimana kedjadiannja waktoe ps 

/ Im 2 “h 

  

BERITA DARI LAMPOENG 

Volksonderwijzers Bond 
Teloek Betoeng 

Pada hari Minggoe jl. goeros goeroe 
Volksschool (kira kira 25 orang) soe 
dah mengadakan pertemoean disoos 
Taman Persaudarean. Hasii pertemoean 
ini jalah berdirinja VOB tjb. Teloek 
Betoeng. Pengoersesnja terdiri dari t. 
Bakri, ketoca toean Zainoeddin, Pe 
noelis- Bendahari dan t, Abd. Ra- 
him pembantoe. 

Pa 

Pertoendjoekan Amal. 

Pada malam Senin ji Comite Madra 
satoel Islamijah mengadakan ,toneel- 
opyoering” bertempat di Centium 
Theater Teloek Betoeng. Perhatian 
menjenangkan djoega, sedang permai 
aan walaupoen ada kekoerangan sedi 
kit2, memoeaskan penonton. Kekoe 
rangan kekoerangan sekarang tentoe 
akan mendjadi pengalaman bagi per 
toendjoekan lain kali, 

Keoentoengan akan dipergosnakan 
oentoek mamperbaiki roomah sekolah 
terseboet diatas, 

PNS. Teloek Betoeng 

| Pada penghabisan boelan Juli nanti   PNS, T, Betoeng akan dikoendjoengi 

»leh voorz'tter Hocfibestuur dari Dj 
wa, Kebetoelan djoega. oesia tjabang 
toe genap setahoen, jang djoega aka: 
dirajakan pada waktoe itoe, 

Indonesia Moeda Telok Betoeng 

Tiga tahoer. 

Pada malam Minggoe jl, IM tjb T. 
Betoeng mengadakan perajaan oeutork 
memperingati cesianja 3 tahoen, Pes 
batian sangat memoeaskan, Wakto: 
ketoea Abd Madjid memboeka rs 
pat pk 8 setengah, rosangan pergo 
roean TS soedah penoeh: kanem sja! 
lan iboe, poetera dan poeteri, sert 
wakil wakil perkoempoelan, Hoo Hap 
poen tidak loepa mengirim oetoesai 
aja, Dimedja bestuur doedoek: Moe 
bammad Rais penoelis II dar 
pembantos pembantos. : 

Sesoedah ketoea mengoetjapkan se 
lamat datang dan terima kasih kepadr 

. Ijang hadir. dan sesoedah ja menerang 
kan tentang maksoed perajaan itoe' 
laloe ia mempersilahkan t, Anwar 
Rais oentoek membitjarakan sedja 
rah IM, T, Botoeng. 

Pembitjara mecelai dengan sedjarah 
IM. seloeroehnja dan sesoedah itoe 
ia mentjeriterskan dengan pandjang 
dan lebar sepak terdjang .M. T,Bt 
dalam 3 tahoen itoo.3 Pa 

Tak loepa ia mentjeritakan “djasa2 
orang orang jang soedah toeroet  me- 
njeboerkan IM, lebih lebih kepada t. 
Ismail adviseur IM, jang oleh ka 
rena itos IM boekan sadja bertambah 

soedah dapat melahirkan satoe anak 
tjabang (ranting) di Soekadanean, 

Sesoedah itoe beberapa tt. dan wa- 
kil wakil perkoempoelan mengoetjap   kan selamat dan pada penghabisannja 

“ 

  

  

Itali 

Kardinaal M'ulio Serafini 

meningaul duenia 

Dikabarkan oleh Reuter dari Rome 
habwa disana telah meninggal doenia 
alah kardinaal Miulio Sersfini, seo 
rang angg-uta Roomsche Curi jg ber 
semoer 70 tahoen. 

Nedertlond 
Prins Bernbhard dan Prinses Juliana 

hendak mengoendjoengi ,luter- 
nationale conccurs Hippigue" 

Dari Den Haag dikabarkan oleh A 
veta, bahwa didengar kabar tentang 
maksoed Prins . B-rahard dan Prinses 
Juliana hendak mengoendjoengi ,Inter 
ationale Oocevurs Hippigue” di Ams 
erdam — stadion, 

cg 

DOENIA   
  SEN OA 

Golongan Arab extreem telah 
mendjadi korban 

Havas Jeruzalem: 
Pada tgl. 17 Juli jl. telsh dja 

toeh beberapa korban orang Arab 
jang extreem. Jang mati ada 30 
orang, sedang jg mendapat loeka2 
ada 85 orang, begitoelah oedjar 
fihak mereka sendiri. 

Tetapi dari fihak opisil dika 
takan, bahwa orang jang mati 
ada 12, sedang jang mendapat 
loeka loeka beloem ketahoean, 
Hal ini disebabkan berhoeboeng 
dengan adanja strafexpeditie ke 
desa Arab, Dabbarita sebe 
lah barat goereeng Thsbor, 

Adapoen dikirimkan strafexpe- 
ditie tadi ialah karena adanja 
pertempceran jg menjebabkan 20 
Orang agent polisi bangsa Jahoe 
Gi telah ditembak mati, sedang 
Seorang opsir Inggeris dan ser 
dadoenja, bersama seorang agent 
polisi Jahoedi lainnja mendapat 
loeka loeka, 5 

Oleh karena itoe pasoekan tadi 
- mengedjar pemberontak2 tadi 
sampai ditempat poesatnja pem- 
berontakan, dan melandjoetkan 
serangan serangan iice hingga 
orang oraug pemberontaknja ha- 
bis sama sekali. 

Seandjak Alexandrette 
Transocean mewartakan dari 

Damescus, bahwa menoerost 3sk 
kemarin doeloe, ta? lama lagi 
President dari Toerki, ja'ni Ke 
mal Aitaturk, akan mengoendjoe 
ngi S.ndjak Ale xandrette dengan 
diiringkan oleh seorang minister 
Oeroesan Loear Negeri, ja'ni Rush 
di Aras,   

bertambah anggotanja, tetapi djoega | 

    

    
  

DITJARI 
|1 goeroe diploma H.IL.K. of K,S, moe- 
lai 1 Augustus 1938. : 
SCHOOLVER. SOEBANDJERIGI 

(postk. Moeara Enim) 
Palembang 
  

  

Gevraagd 
per 1 Aug '38, 2 jonge onderwijz rs 
en—es, Kweekschool opl. voorkeur: 
Bicven met verl. salaris aan P, H.i.S. 
Rengasdengklok. 
         

   

    

      
BN AI 

DITJARI 
Seorang jang berdiploma H.I.K. oen- 
toek mendjadi goeroe sekolah H I. S, 
partikoelir. Soerat lamaran selambat2- 
nja tanggal 25 Juli 1938 di adreskan 
pada Besiuur Vereeniging Semangka- 
school Oranjestraat Kotaagoeng (Lam. 
pongsche Districten). 

KOSTHUIS 
Bij een Soend. Fam. in Kwitang 

   

|(geen beroepskosth.) nog een paar 
kamers beschikbaar, zoowel voor 
werkenden als voor studeerenden. 

Inlicht: Persoonl. of schriit. bij de 
Adm. Pem. No. 19a, 
  

  

Advertentie ,,Pemberi Tahoean” 
tanggal 16 Juli 1938, ada terselip ke- 
salahan, jaitoe: 
Joe Kwee Siong, semoestinja JOENG 
KWEE SIONG. 

Altman F.A.W. Bandoeng. Windoe- 
straat, semoestinja ALTMAN F.A.W. 

Bandoeng- Windoestraat 17, 
Harap dengan pembetoelan ini ke- 

salaban itoe dapat diperbetoelkan. 

    
    

chakelschool 

Tarbiatoel Islam 

Di Sambas moelai boelan Augus- 
tus j.d.m. perloe akan seorang goe- 
roe jang berdiploma H.I. K. (K.S.) 

Soerat lamaran dengan keterangan 
jang tjoekoep dialamatkan kepada 
Kepala Sekolah tsb.: Moersid Pasar 
Melajoe Sambas.— (Ongkos menje- 
berang gratis.) 

  

9     

toetjapkan bersama sama oleh hadiriu 
iga kali bertoeroet toeroet, 
Hidoep Ind. Moeda ! 
Poekuel 12 perajaan ditoetoep de- 

gan Pueas, selamat dan gembira, 

  

  

  

: Ditikam oleh kbeli. 
Karena dipetjat, 

Menveroet berita Aneta dari Socra 
baja, tadi pagi djam 5 soeboeh, keti 
ta opziener Gemeente Reiniginsdienst. 
Schotman dengan sepeda pergi kerdja, 
sekoenjoeng2 roboh ditikam dengan 
pisau belati oleh seorang koeli Mados 
ra jang, baharoe dipetjat dari peker 
ijaannja, 
Toean jang berolsh- loeka parah 

itoe dibawa kesoemah sakit dan 1'/, 
ijam kemoedian melepaskan napus 
aja jang pengabisan disitoe. 

Ken Oma 

Poeteri Indonesia beladjar Pharimac'e 
di Eropah 

Nona R Soetjinah Aboel- 
chair. 

Nanti bari Rebo 20 Juli akan be 
rangkat ke Eropah nona R8Soetji- 
nah Aboelchair dengan menoom 
pang kepal ,Baloeran" oentoek seko 
lah Pharmaore,   

  

    

    

  

Henna AAA GAN SN 
PEN RN AI BER RA EA 

MODE KITA 
Koendjoengilah  peroesahain 

bangsa sendiri oentoek memesan 
kabaja jang indah2 pakaian anak2, 
keperiocan pengant@n compleet 
Ih 

| Peladjaran memotong recpa2 

'Y Corsages dalam bahasa Belanda 
atau bah. Indonesia. Bajaran se 
adil-adilnja dengan diploma I 
atau tidak. Kernolongweg 13Bt-C ji 

Ui 

TIAP - TIAP HARI REBO 

ADVERTENTIE 

PATJAR 

Ta' adalah poetari Indonesia jang 
pertama oentoek beladjar dalam hai 
ini ke Eropah. 

Moga2 selamat dan loeloeslah pela 
djaran jg ditjari djaoeh daritapah air 
itoe, sampai masjarakat Indonesia me: 

Selamat belajar | 
— 

Bultan Djokja 

Aneta mewartakan dari Djokja, bah 
wa KG. Sultan Djokja besok pagi dan 
loesa akan ada di' Semarang dan hari 
Kemis di Pekalongan goena mengoen 
djosngi berbagai2 pembesar2 negeri, 

4 orang anak 

|. Iboe dan anaksehat 
Dari Blitar dikabarkan oleh Aneta, 

bahwa dalam roemah sakit disitoe 
telah dilahirkan oleh seorang iboe 4 
orang anak, jg 3 orang lelaki, sedang 
jg seorang perempoean, Orang itoe 
bersama anaknja dalam keadaan sela 

pakaian, nut. -|- fr, handw. dan 

rasakan boesahnja, 

Perempoean Djawa melahirkan 

'mat dan sebat, Ia asal dari Nglegok,   
    

 



Ini malam dan malam 

CINEMA PALACE 

. Samboengannja dan penoetoep 

Columbia's Super ,,Adventure“ Film 

THE MYSTERIOUS PILOT“ 
(Djoeroe terbang rahasia) 

dengan FRANK HWAKS, jang Pa #ANURSTA PELOR 

berikoetnja 

  

/ RIDES THE AIRWAYS' 3 
NY (Chapter 14) of the action-packed al 

: 2 "THE MYSTERIOUS PILOT . 
A COLUMBIA PICTURE a55 

   

   

  

  

Djaga Kanpsal mainnja 

“The Bad Man of Brimstone 
  

    

  

   

    

   
     

  

   

   
   

      
   
   
     
    

   

  

   

  

  

  
Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

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

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 

dil. 

  

Tera 

  
s1 HE SUN Senen 127 Batavia-C. 
  

kenal, 

Muitifoto jang ringkas- tjepat dan 

ambil semoea badan, 

4 kali pakai.   

Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoepter- 
ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek 

bikinannja djoe: 

    

  

| 

  

  

Maandblad Bergambar darip 
Bestuur Boemipoetera di 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnementboe 

Menghadapi hasil besar dan menjenangkan , 

djadi lapangan advertentie djoega. 

ftenfie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. 

ersatoean Priaji 
Hindia Belanda 

“ Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P.P.B. B. dan dibatja oleh langanan2 

al Hindia. 

f5,— sefaon alawa 12 nomer, f2,50 selengah taon stawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie 

tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng derigan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenften, jang kebanjakan memimpin jabang P.P.B.B, bisa men- 

Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, 'moeal adver- 
toelis pada. 

Administratie, 
Batavia: Centrum IR: Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI. 
  

  

  

     

    

Ak lai dari harga 
EN ARUN, 
APA 

CE ASIAN 
AYLA ee Sg 
AKAN Ga NP 

AA TA YAA 
Kl NG AE SKRG 1 

S AS NAN pi 
PI LAMA A AI 
ANA INA EA 
APK NILAI 

       

        

      

Teroetama k 
Kita harap 

INDONESIA 

f15 — sampai 

lah perljobaan 

bali.   
  

      

000000001204 4 000041 LLLLLLLLN 

S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel 
0000000022100000000110900000015 
SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 

Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 
kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 

Djokjakarta 

moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

eloearan DJOKJA & SOLO. 
perhoeboengan diseloeroeh 
dengan saudagar-saudagar 

batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 
' foean kaperloean sendiri. 

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
f 50.—perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Afoer 

pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dengan rembours atau 
ocang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
leh di toekar atau oeang toean di kirim kem- 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

Sawah Besar 

FUGITIVE 
IN THE SKY 
(Pemboenoehan Diatas 

Oedara) 

WARNER BROS poenja film 

mystry drama jang mengerikan 

dengan 

JEAN MUIR 
WARREN HULL 

APOTHE 

Senen 83 

TOKO ORI 
Kramat 14, 

Barae naik kelas, 

    

  

   

   
   

   

Sedia keperloean sekolah seperti 

stift dan lain-lain, 

Coupon jang dari doeloe ma- 
sih lakoe teroes. 

Datanglah blandja di 

toko Orion. 

    
  

Telif. 

  

baroe masoek sekalah. 

tinta, pen, driehoek, liniaal, potlood, 

BEGITOE “TIPIS SEPERTI 

makai saboen Camay. 
keras dan haroem sampai habis dipa- 

kainja, Dari itoe ada sangat mengoen- 

toengkan sekali memakai 

     

       
Boeat hari Senen 

“18 Juli 1938 dan 

malam berikoetnja 

Rat.-C., 

  

    

     
     

      
     

      

    

  

      EK ,BAN AN$ 
WI, 314 — Batavia-Centrum 

Terima Recept2 Dokter. Boleh 

ambil dan anterken di roemah 

franco 

ON 
Batavia- C. 

schriften, 

KOELIT e 
BAWANG tetapi masih keras dan 

wangi! Itoelah kacentoengannja me- 

la tinggal 

  

    
     

   
     

    

: Kleermaker 

3 
3 

e Inja laki rabi. Harga f 0,40 
'|iranco roemah pembeli f 0,46 

8 | dangan. 

8 | dari penjakit : 

8 Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 

6 dengan lekas. Datanglah pada . 4 

'|Kwangsi, satoe boekti atas iapoenja 

“lenz.  Djalannja 

  

    
   

  

   

  

Toean akan berpakaian me- 
noeroet aliran zaman ? 

Datanglah dan Tjobalah di: 
di 
NJAN FOO 

Merk NJAN JOO 
Kramat 65 Teleftoon Wel. 

   
     

    

    

2697 
  

  

Baroe terbit 

Boekoe tjeritera 

sSKAPENGKOEHA N ISTRI SCENDA“ 

Isinja bergoena sekali bagaim:ena tjara 

   

  

   

  

   

  

Bisa dapat pada: Administratie Peman- 

  

      
Kabar Penting ! 

Djika Toezn2 dan Njonj:2 terganggoe 

B.wasir, batoek darah, Y' 
Batoek: kering, penjakit koelit Radja 1 

soedah lamaatau jang baroe, bisa baek 4. 

“1 3 

PROF. 
5.5, MOH, ALI 
Matramanweg 39atau panggil diroemah 

(Mr.-Cornelis) (Java) 

Djam bitjara pk, 8 pagi sampai pk: 8 

malam. Telf. 536 Mr-C. 

Kabar Anis dan 
Hongkong, 

Werkloozen haroes perhatiken. 

  

  

  

Kombali Astrologer Wong Kam 
Fu telah trima oendangan dari 

kepandean jang semingkin banjak 
orang-orang besar perhatiken, dan 
dibawah ini djoega ada soerat-soerat 
poedjian dari: 

Toean Tjie Tek Goan, Batavia - 
Centrum 9 December 1937: toean 
Ho Teng Koen, Boelongan '18 De. 
cember 1937: toean Yap Djim Swie, 
Pangkalpinang 30 December 1937: 
toean Tan Thiam Kiem, Semarang 
6 Januari 1938: toean Lie Tjwan 
Djim, Rembang 24 Januari 1938: toe 
an Tjoa Siong “Bok, Blitar 26 Janu. 
ari 1938: toean Lim Bian Seng, Me 
dan 5 Februari 1938: njonja Tan 
Sien Poen, Soerabaja 6 Februari 
1938: nona Siek Lies Nio, Sema 
rang 18 Februri 1938: toen Chen 
Pen T'san, Pekalongan 20 Februari 
1938, tocan Ong Hong Ging, Sema 
rang 10 Maart 1938: toean Go 
Tjwan An, Soerabaja 15 Maart 1938 
toean Tjan Thiam' Kiat, Malang 30 
Maart 1938: nona Dortje Tan, Mees 
ter-Cornelis 31 Maart 1938............ 
ASTROLOGIE BIASA: Tentang 

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

PEH.-DJI SAOEMOER HIDOEP 
Boeka resianja nasib moelain terlahir 
sampe menoetoep mata. Oemoer bra 
pa dapet soesa dan seneng, jang soe 
da liwat dan jang bakal dateng, enz. 

pengidoepan ada 
moedjoer atawa sialsemoea ditoelas 
terang sampe 8 lembar. Kirim INI 
HARI f 10,— per Luchtpost Aange 
teekend, brikoet tjatetan tempat ke 
lahiran, tanggal, boelan, taon dan 
DJAM. Ditanggoeng tjotjok atawa 
owang kombali. 
JOURNALISTIEK MELAJOE : 

Peladjaran jang praktisch tentang 
karang-mengarang. Cursus bagian 6 
boelan tamat f 10,— tetapi sekarang 
boleh kirim 30 franco dari 10 cents, 
lantas trima Aangeteekend sampe di 
roema. Ditanggoeng poeas atawa 
oewang kombali. 
BOEKOE JANG PENTING: Boe 

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

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

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

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

ea AA NANA 

  

    



  

   

   

    

    

   

      

   

          

      
     

    
   

  

   

    
   

  

       
       

   

  

   
lang AN 

ardig (sel, akibat dari ziman. 

  

   

      

    

    

            

  

     
   

    

   

      

   
SAE Nan 

kan oleh karena stel: 
eentesaad jang baroe 

        

   

  

   
   
   

  

    

  
    

  

   

     

    

  

itoe.. 

       | oempamanja akan dilakoekan dengan 
beibat sekali. Sekarang orang sama 

   
   

  

   

          

   

  

| dan djago dj:gonja boeat anggota ge 

me ad. Semoea anggota. apalagi 

: nim perkoempoelan jang akan 

” memadjoekan candidaatnja berdebar 

debar dalam hatinja. Pendek kata di 

      

   

  

. meentei 

  

pemilihan gemeenteraad jang akan di 

adakan besok tg, 10 Aug. yabila 

"Tetapi ditempat-tempat jang tidak 

terhadap politik mengoeroee dan me 
   
   

    

   

   
          

  

         

       

“sekali, Teranglah jang keadaan sema 

tjam itoe tidak 1jotjok dengan mak 

d politik Pemerentah Indonesia, 

ee 

ngoeroes kepentinganpja sendiri. | 
'Pengaroeh keadaan ditempat tempat 

eJosroehnja soepaja mereka bisa me 
  

  

   

        

   

              

LAN Tara AK RP Aa 

P TP sia p yag aa “Ag Ka 

ML Ba 

P3 an 

  

   

  

na 

20. SOERABAJA 

Persindo oesia 2 tahoen 

pat di Pendopo GNI. 

  

   

  

  

lai aka ini mengeloearkan madja 
Iahnja dengan nama Soeara Persindo. | 

| “Dalam perajaan doea malam itoe 

pendapatan bersih akan dipergoenakan| 

S5 3 SUN Sia Bean 
|. Meramaikan pasar malam di 

    

  

      
   

      

|. ke Loemadjang selama 
| sebagaimana kita kabarkal 

“boeloe, poen dari Perkoem 
Indonesia akan memperloekan datan 

djoega besok pada tanggal 30 dan 3 

  

' Soemeh. 
: 

20. Mendapat peringata 
    

         
       

    

ematian, dilu ja 

| tetepi ia tidak 

(perasaan mempoenjai wakil sendiri da 
|lam badan' 

al 

berapat seperti di Solo itoe, Dari itoe 

(Inesia jang menerima motie itoe perloe 

djoega memikirkan Zslfbesturen lainnja 

Atau lebih - djelas lagi disemoea Zat 

besturen perloe ada badan perwakilan. akan dilangsoengkan rapat 

ng, , sam Ta djalan yi Sae ak antara lain Sana ten (Sidik Ketoea HBNO dan singkatan da 

'hiboek mempropagandakap partijoja |soed merentah hendak mendidik (penawaran dari Sare at Sekerdja Parjri poetos Nda IMI: Laga S 

1 Pan 5, , ra'jat Indonesia soepaja matang bisa katia di 4 J poetossan Tanfidzijah oleh I jang selakos sebagai Commiesie, ado 

mengoeroes kepentingannja sendiri ma |SSP akan mengangkat 3 orang advi- 

ka Zslfbesturen sebaiknja diberi kewa | seurs terdiri dari tt. Ir. Dermawan 

: Perdjoangan pemulihan di Botawi| 

Betawi ada kegentingan besar boeat| 

  

      

    

    

" Iroet keterangan dari 
- (sendiri, bahwa dalam S P. sesoenggoeh 

nja ada Gjoega anggauta P NI. tetapi (dapat disiapkan dengan mendjoeal ke (diadakan tindakan, 

pada hari sebeloemnja verbod djatoeh, | perloean roemah tangga, sebagai areng toek lain lain halnja lagi. djika ada, 

maka foean Ismangoen di schors dari |goela, beras dlluja, : : 2 

'perhimpoenan, sedang tesan Nitiatim 

kabarnja soedah keloear dari PNI 

Pa Mn An mn Kama 'Sekalipoen demikian kata pengo@|ngan djalan demikian itoe, maka PA 

Oentoek memperingati oesianja Per roesnja, masih djoega didjaoehi ver-| Dj akan dapat mendjalankan dengan 

oelan Senie Indonesia di Soera bod, dan beralasan lain, bahwa opz'Ch | praktijk 5 

, maka besok p da tgl 6/7 Augt. |ternja terdiri dari pada orang bekas 

himpoenan tsb akan mengadakan An an Bali 2 Dera EX Icoopsratis tosan Ossman sebagai Ke 

aan Yommunist dan beberapa psrhimpo@ (tseanja pada sekarang ini meninggal 

n telah m oei,|nan leinnja jang terlarang, sehingga Ke Pata Sman demak tidak di SDAP dan bekus anggauta Tweede 

Persindo didirikan disamping oleh pihak PID Maman alasa 

“andirian Parindra, jang mejjang koeat bosat mendjatoehkan ver Taat insgang | i : 

Seng Path 'i ai Toe Hanja me bok. 2 : Jodiktos pimpinan SipeaaaN dio8| jatirshat di logeergebouw kepoenjaan 

| Pembantoe kita mengabarkan: 

em telah mengetahoci, 

gkan dalam kesenian dan moo | 

| dan jang 50 pt, oentoek Studenten- 

eloeh arang bahwa peraja 
:  Loemadjang 

— Selain dari berpoeloeh poeloeh | 
Surja Wirawan jang akan berangkat Tati 

ar malam| 

n lebih da 
lan Senie 

Juli, dan dalam at ihoe 
akan mempertoendjoekkan ketjakapan | ienig baroe meninggalkan tempat 

nja tari jang dipimpin oleh toean 'beluem diketahoei adreenja, sedang 

pengoerosenja dari perliw lebih djolas. 

sebagai Taman Pembatja jg tepi OJSTAN 

bersama d 

kan djangan sampai perhim 

   

       2 RONDS (KEMATIAN oo 
Abounes lamanja paling sedikit 6 boelan 

jang meninggal, asal tidak menoenggak 
dapat uitkeering , .. f25— 
advertentie, keterangan 

|. administratie, 

Pengadoean tentang pengiriman koran 

dan advertentie setelah liwat djam 

4.30 sore telf. No, 4968 Wit. 
“3 “Petodjo-llir No.25 

  

Tarief pada 

Lembaran kedoea 

  

Oleh Wisnoe 

teraadnja begitoe besar 
gga pendoedoek 

k posas dengan ada 
  

masosek sangat dalam di 

aka dankzij de politieke 

toe kejakinan kita ia 

iman pendoedoek Soe 

dihapoeskan dengan 

a. Meskipoen aliran 

Keadaan 
& verschija- 

    

    

   

itoe jalah sosatoe n    

Tidak hanja di Soerekarta sadja 

an' perwakilan, tetapi dilain 

Zalfbesiuur perasaan itoe djoega 

edah ada. Hanja disana perasian 

toe beloem dikeloearkan dengan tjara 

   

motie rapat oemoem di Soerakarta itoe 

perloe ditoedjsekan 'poela kepada se 

'moea Zslfbesturen di Indonesia. De 

ogan lain perkataan Pemerintah Indo 

paja mendirikan badan perwakilan. 

  

| model badan perwakilan dalam Zal 

ngstoer kepentingannja sendiri tipis | bestuur maka Bale Agoeng dari Soera 

dibentoek badan perwakilan di Z 

Ibesturen lainnja. 

“Sekian saran kita, 

  
  

    
perhimpoenan lain lainnja. 

Perajaan PADI dioendoerkan 

perajaanpja 

dari Pengoeroes Oamoem, 

soengkan pada tg 11 Juni jl akan 

kar hingga tg 67—18 ib. 

toes Bisar Parindra, 

Icommissie oentoek menjiapkan boekoe 

Perasaan demoecra- | 

ang heibat/ 

'djiban oleh Pemerentah Indonesia soe | Mangoenkoesoeino, Mr. Ishak Tjokro 

' Soedah boekan rahasia lagi bahwa 

Pemerintah Indonesia itoe gemar kepa 

da politik pertjobaan dalam segala gala 

Pe Tan nja. Dalam ini hal kita tidak psenja 

—.. ada gemeenteraadnja perhatian ra'jat | keberatan kepada politik itoe. Boeat 

karta diperloeaskan seperti jg dimak Aa 

soed oleh motie tsb Djika kelak ter join), 

njata Bale Agoeng itos memoeaskan 

kan mendidik ra'jat Indonesia/ pendoedoek Soerakarra ' a baroelab 
. jang akan mendidik ra'jat Indonesi: pendoedoe Soerakarra maka baroe - do tjb S-baja diperingatkan oleh PID 

Moedah moedahan dengan verbod Hainoer Rasjid | 

ini tidaknja nanti mendjalar kepada Cooperatie PB MTS tib, Soerabaja | insinjoer dari p 

lan di Madoera, 

oelang, bahwa Persatoean Anak Da: M8, 

gang Indonesia akan melangsoeugkan 

bersetoedjaean dengan 

“Jossianja 1 th. kita menerima kabar, 

gu itoe ditoenda sehing | P4 

a ada ketentocan jang lebih djelas| dengan d 

Moela moela perajaan akan dilang 

tapi berhoeboeng dengan GNI ta' dapat 

: terpakainja maka perajaan dioendoer 

— Oieh karena pada waktoe ini Penoe | persediaann 

(0 Ibagaian besar goerat seerat dan keoea|'31 'Y 

n,dari PID, ngan ditangan penoelisnja bagoes Pe|bosat men 

AN ak rajaan (t Oesman), maka perajaan ta' | 

Hi Boekoe peringatan t Dr Soeomo 

Senen 18 Juli 1038 

Soetomo, jg dioesihakan: oleh Pengoe 

  

'membentoek 

  

Dan sekarang telah: 

tsb terdiri dari pada tt: Roeslan 
Wongsokoesoemn, - Winarno, Imam 
Soepardi dan Mohawad Sofwanhadi, 

Moelai sekarang commissie telah da 
pat mengoempoelkan beberapa gege- 

vans oentoek melengkapkan riwajattsb, 
“Dalam boekes peringatan itoe akan 

dihiasi dengan gambar gambar bermoe 
la hingga pada waktoenja toean dr, 

Soetomo meninggalkan doenia Fanah 
ke alam Baga, "ur 

Barang siapa jg ada berkepentingan 
dengan penerbitan itos, dipersilahkan 

beroeroesan dengan taean R Winarno 

Boeboetan 87, S'baia, 

   

  

Sarekat Sekerdja Part culier 

Dikabarkan kepata kita, bahwa oleh 
pengoerces Sarekat Sakerdja Particu: 

lier di Sbaia ada dikandoeng niatan 

oentoek memparsatoekan perkoempoe 

lannja dengan conite Sirekat Uhauf- 

feur Indonesia jang baroe sadja didiri 

kan, KE 

- 

  —— 
  matamu 

   

       

- 

— KETJANTIKAN dan KESEHATAN 

KOELIT MOEKA TERBANTOE 
ja 

leh e    G2 

  

Harga Blik f 0.80, f 0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI! 

Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 

  

Pada tg. 14/15 ib, telah dilangsseng 

kan rapat combinatie dianiara pengoe| Pemboekaan dari Ketoea NO Soeraba 

roes Sarekat Sekerdja Particulier dan (ja, Pembatjaan Guran oleh anak anak 

Sarekat Cnauffeur Indonesia jg akan Madrasah N O. Menerangkan poetoes 

melosloe membitjirakaa pergaboorgan |an agama Masair, diterangkan oleh tt 

Dan lebih djaoeh pada tg 21/22 ib KHM Groefrao, KHM Ridwan, K.   
    hadiaoerjo, dan toean Mr. Sanmsi. 

Gerindo tjb. 
        

Soerabaia 

boeng dengan keangkatannja tSoedi 

f|ro sebagai pegawai redacteur pada 

dagblad Tionghoa. raska banjak di 

antara anggauta koerang menjetoe 

Bebih djaoeb dikabarkan, bahwa t 
Soemawan seorang pengoeroes Gerin 

. 

terdapat anggauta PNI. 

Coopersiie PADI. 

Imo, maka coopsratie PADI sekarang 

di belinja dari desa sendiri dan de 

Oleh karena jg memegang oeroesan 

dengan Chauffsur bond soepaja didjaf ,, Te huur" 

ga, sebab didalam badan tsb banjak (orang Redacteur, soera' 

Redecteur itoe 

naroskan “ 

Makasser, dan kabarnja| Thohir. 

Cursus Volksonderwijzers 

Oedjian jang pengabisan 

Dengan disaksikan oleh t. Wiggers 

Plaatsvervanger Iuspecteur Onderwijs 

anggauta | Abdulmanap, Nasehat oleh K HM MJ gari Semarang, t, H»ofdschoolopziener 

R. Sospadmo dan beberapa tt. lagi 

12 ib. telah dilangsoengkan oedjian 

Doenia Pegadaian 3de ressort 5S baia. bagi volksonderwijzsrs bagian regent 

echap Girobegan. Oedjian jang dila 

Lepasan,|koekan dengan tjepat sekali telah di 

gai beambte cpmaandluon, 

Atas permintaannja sendiri dike- tempoeh oleh 20 cursisten, antaranja 

loearkan dari dienst Papan aa tiga perempoean, dimana mereka loe 

3 Asi: her t Mardi |ioes gem ja. Di h ini kit 

Kita mendengar kabar jg boleh di|koen dipegadaian Raimbiposdji, terbi | stkan Na aa Tndkosi 2 KA Jaga 

pertjaja menerangkan, bahwa berhoe toeng moelai tg 1 Juli. Wakidjo, Karli, Soepardi, Daslam, 

Pindahan, |Lapin, Soemardi, Roeslan, Warkam, 

Dipindah dari Pegadaian Batoe Ma 

lang ke Boeloelawang (Malang), toean 

Widjnjohardjo beambte opmsandloon, 
ah 

| Bed if dibelakang ,Te huur" 

Pada 2 roemah di 

Dan semoeanja barang barang itoe| Kedatangan toean Ir. Ch G, Cramer 

Ngadijo, Soemardjo, Asmoengin, Koer 
nain, Salam, Soekari, Siti Karsini, 

Soedijo, Sardi, Mas roro Darsini Rasi 

pin dan Nona Marsinab. 
Ketiga nona2 Karsini, Darsini dan 

Marsinah karena kebetoelan ada iowo 

S Patjinanstraat | nga pekerdjaan moelai tus ini 

jg menjebabkan, bahwa atas oesahajuo. 240 dan 243 telah ditempel merk Hang Pi aa Ti Ba 

| Pada tgl. 9 boelan ini -30/echool di Poerwodadi I, Goeboeg dan 

t t chabar di Tjil Grobogan. Sedangkan cursist laki laki 

i : rebon menanjakan roemah itoe, akau | moesti menoenggoe akan gilirannja 

Pen : Roepanja anggauta PN TI teroes me! disewa. Akan tetapi oleb eigenaarroe| Orang mendoega ini benoewan tidak 

I Demikianpoen balnja dengan ver- 'neroea mendapat pengawasan dari pi | mah-roemah itoe didjawabnja bahwa na 

'bodnja Taman Pembatjaan Soember- hak jg berwaijib dan boekanlah PNI |roemah-roemah itoe tidak akan dise (pet tjepat. Baroe kira kira doea thla 1 

ongetahoean, bahwa jg menjebabkan |itos soeatoe perhimpoenan jg tidak | wakan. 
5 8 

yerbod itoe didjatoehkan, lantaran da dilarang oleh Pemerentab? 

lam 8 P, itoe sebagian banjak terdiri - 

dari anggota PN 1. padahal menoe 
pengoeroesnja 

segera di lakoekan dengan tje 

baroe ini dapat di lakoekan semoea, 

: laloe menjelidiki, Kepeda cursist2 jang terbelakang be 

dan dikalam roemah kosong itos ter| noemnja, 

dapat » Karangbolong ketjil2lan“, #a-|Jekas hilang (verleerd) di persilahkan 

Atas oesahanja sdr S Tjokrosoedar rang walet meloeloe. 
O3ntoek mendjaga kesehatan, perlo@l reka berdiam, tetapi soedah barang 

begitoepoela oen | tentoe, .. 

agar pengadjaran tidak 

mengadjar di sekolah2“dimana mere 

zonder loon. 

Disambar petir 

Penggembala kerbau Sardi namanja 

Di Kalianget. | dari desa Ngradji sewaktoe ia berada 

Pembantos kita menoelis : ( 

Pada tanggai 12 Juli 1938 jang baroe roempoet tel:h disambar petir, dan 

laloe dengan menoempang kapal »Pa- | mati di saat itoe djoega. 

tiba di Kalianget | terdapat beberapa loeka karenanja. 

tocan Ir. Ch, G, Cramer, seorang dari 
telah 

Kamer dau poela bekas hoofdingenicur 

ditengah2 ladang oentoek mengambil 

Dibadannja 

Pendjoeal sama berteriak 

Karena diwadjibkan membajar be 
ri : 3 

kenal adresnja, maka boeat sementara | aj BOW, Toean terseboet teleh ber | lasting ' 

Yesoedah conferentienja PBMTS jg 

. “Pengoeroes cooperatie terdiri dari | 

tt, Tarip Choesdi, S Tjokrosoedarmo 

dan Toeloes jang sekarang soedah da 

atmewoedjoedkan bocah oesahanja 

jalan mendjoeal keperlosan 

roemah tangga dengan pslantaraan t, 

8, Tjokrosoedarmo. 

te 

jgltanja. |... - 
sel Sedikit bitjara, banjak bekerdja itoe 

lah rysteem PBMTS tjb, Soerabaja 

djalankan kewadjibamnja. 

Dikabarkan bakwa NO tjb Sbaja pa       
    

  “Aanat dipengaroehi oleh Sedikit waktoe lagi akan diterbitkan | Kemajoran. 15 dadi. 

aa sesak: 
tau dari al. t Drl Adapoon agenda jang dibitjarakan, |akan djiwanja. 

'boekoe peringatan @ 

2. 

“ ) 

toean Ir, 

|. data Tuner 
baroe ini, maka tjb, Sbaia telah asjik | .: : 

na 2 al : .stichting 50 pCt. | : 5 : Nan : Klrik garam di 

| aentoek Dr. Soetomo stichting 50 pCt.| Sebagaimana dikabarkan beroelang boeat mengatoer pendirian cdoperatie nahas bagai irrigatie 

s 
Pi 

Setelah  bertamasj 

kedoea pemoedss den 

Ada dikabarkan, bahwa oentoek me kereta angin bersama 

losaskan oesaha itoe, maka PBMTS lak ke Grobogan, 

bagian coopsratienja akan mendirikan (tinggal. 

tempat (toko) goena memoedahkan | mana djalan 

ja bosat keperlosan anggo toeroen sampa 

Dengan per 

da tg 910 ib telah melaugsoengkan |itoe tempat si 'tjelaka dengan keadaan 

openbare lezing bertempat di mesdjid pnjah perloe 
Poerwodadi. 

lam onderdistrict Manding. 
— (9 sma 

pe 
POERWODADI — GROBOGAN, 

Ketjelakaan ngeri 

o csrangka| dapat dilangsoengka ri tab ( tjo Soerabaja 

DPN (dapat dilan an ada pengoentoeanan Aka, Oolama MO NORA Nasnunjas Inten Ainloah Hingenonan 2 
Aga na openbare lezing gelandjostoja mendjadi tergoeling2. 

a di Langensari 

gan mengendarai 
2 oentoek berto 

dimana mereka itoe 

Di Soember Djatiphoen di 

bertikoeng-tikoengan dan 

1 16 pCt dalamnja, jang 

menaik dibelakang mendjadi takoet 

karenanja, jang lalos menoeroenkan 

diri. Penosroenan dilakoekan dengan 

sekonjong-konjong, 
djadi gojang. 

birgga stuur men 
Si pengandar speda jg 

roeparoepanja ta' tahan lagi meme 

Disampaikan kabar pada kita bah 

sahakan oleh Pengoeroes Oemoem i. Youtwinning. Dengan di iringkan oleh | wa cleh regentechap diadakan verorde 

Anthonijs Feber, seorang | aing 

ekerdjaan kesedjahtera | membeli segel seharga f 1,50  bilama 

maka toean Ir. Ch. G 

Cra mer mengoendjoengi poela pabe | ngan, 

Kalianget dan djoega 

werken dida | reka ta'akan diperbolehkan berdjoealan 

jang pendjoeal2 diharoeskan 

na mereka akan berdjoealan koelili- 

Bilamana ini ta' dapat ditjoekoepi me 

berkoelilingan pada diseloeroeh kota, 
tetapi moesli dipekan. Ini atooran me 

ngenai pada cemoea pedagang2 ketjil. 

Karena djoealan dipexan ta'ada kema 

djoean, dan akan djoealan kelilingan 

moesti membeli zogel doeloe, sedang 

kan pendapatannja ta'ada separobnja 

itoe djoemlah, maka terpaksa mereka 

sama roenganggoer diroemahnja ma- 

sing2. Bilamana djoemlah jang diingin 

kan telah mempoenjainja, baroelah pe 

kerdjaanja akan dimoelai. Tetapi dari 

maannah mereka dapat ??? Soenggoeh 

Kasih n |! 
MA ai 4 

Ondervoorzitter Landraad Blitar 

Pada Beslit Goebernmemen telah di 

pekerdjakan seorang ondervoorzitter , 

oleh karena berboeboengan dengan 

tolongannja politis di keadaan jang loear biasa pada land- 

read di Bitar, lamanja 6 boelan atau 

dirawat ke dokteran koerang jang kiranja mentjoekoepi 

Orang  mengoeatirkan hendaknja.   
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Bantoea 

Dari djawab Pemerintah atas pem- 
bitjaraan dalam rapat Afdeeling Volks 
raad, kita koetip jang berikoet : 

Aneta tidak mendapat sokongan jang 
langsoeng atau jang tidak langsoeng 
dari Pemerintab, ketjoeali jang terse 
boet pada sub artikel 1.5. 115 jang 
dioesocikan pada anggaran belandja 
itoe. Tarief jang ditetapkan oleh PTT 
oentoek penjiaran kabar kepada S. 8, 
kabar jang diloear Betawi adalah ta- 
rief oentoek orang jang banjak mem 
pergoenakan dienst PTT itoe (groot 
verbruikers taricf), jang sekali kali 
tiada berarti menolong persbureau 
terseboet, tetapi jang berdasar pada 
loear biasa banjaknja perkataan jang 
haroes disiarkan oleh PTT dienst oen 
toek persbureau 'itoe ketempat tem 
pat di Hindia, jg amat banjak bilangan 
nja. 
TTariet itoe soedah diberi erisiskor- 

ting sedjak th 1935, dan korting itoe 
boekan mendatangkan keringanan ke 
pada Aneta sendiri, melainkan kepada 

ssk. jg membajar harga abonnement jg 
setinggi-tingginja. 

Ganti keroegian kepada Aneta kare 
na Aneta mengadakan dienst telegram 
jg moerah bajaraunja oentoek sek. anak 

- negeri baroe moelai berlakue sedjak tg 
1 Maart'38. Masa jg berdjalan sedjak 
waktoe itoe masih terlaloe pendek, se) 
hingga beloem dapat mempertimbang 
kan apa-apa hasil icbtiar itoe. 

Pendapat, jang menjatakan bahwa 
8.8. kabar anak negeri tidak soeka 
pada dienst telegram Aneta jang moe 
rah itoe, sebab ejarat sjarat jang diten 
toekan oleh Aneta bagi dienet terseboet 
ada demikian roeps, sehingga abonne 
ment pada dienst itoe tidak bergoena 
bagi ss. kabar itoe, menilik oemoem 
nja, sekali kali tiada benar, Beberapa 
soerat kabar, baik jang ditanah Djawa, 
maocepoen jang ditanah Seberang te 
lah memboeat contract berdasar pada 
dienst baroe jang moerah itoe, dan se 
karang ss. kabar auak negeri itoe 80e 
dah tampak lebih banjak jang berhoe 
boengan teroes dengan Aneta, 

Banjakoja telegram, jang diberikan 

kepada soerat soerat kabar anak nege 

ri, — soedah tentoe, seperti pada soerat 

Ngoerat kabar Eropah djoega, — bergan 

toeng pada bajaran kepada Aneta. 

Oentozk dienst telegram 200 perkataan 

telegram dalam sebari kerdja ditarik 

bajaran oleh Aneta dari soerat soerat 

kabar anak negeri f 25,— seboelan : 

bajaran jang sekian adalah berarti 

bajaran 1/2 cent boeat tiap tiap satoe 

perkataan telegram, dan didalam pem 

bajaran ini soodah termasoek sekalian 

ongkos, seperti auteursrecht, mentjari 

kabar, menjeesoen dan mengirimkan 

kabar itoe, Kalau tarief itoe dibanding 

kan dengan bajaran jang ditarik oleh 

PTT oentoek mengirim telegram pers 

ditanah Djawe, jani 3 cent oentoek 

tiap tiap satoe perkataan dengan recht 

jang tetap 25 cent oentoek tiap tiap 

satoe telegram, maka soekar sekali 

akan mengatakan, bahwa bajaran itoe 

terlaloe tinggi adanja. 
Iehtiar jg soedah didjalankan seka- 

yang itos boekan menoeroet teori sadja 

ada harganja. Kesempatan jg soedah 

diadakan itos—kesempatan sentoek 5. 

s, kaber anak negeri menjiarkan pati 

kabar2 penting dari dalam dan loear 

negeri dengan bajaran seroepiah sehari, 

sama tjepat dengan ss. kabar jg ber. 

SOERAKARTA 

Pembsntos M menoelis : 

Pangeran Mangkoenagoro menerima 
bintang dari Tiongkok. 

Dari pihak Mangkoenagaran kita 
mendengar kabar, bahwa Z H Prins 
Mangkoenagoro VII di Solo telah me 
nerima hadiah bintang ,Orde van 
Jade“ dengan memakai Pita Poetib 
Besar dan pinggir Merah dari Presi- 
dent Republiek-Tionghoa. 

Hadiah ini dengan perantaraannja 
Consul-Generaal Tionghoa di Betawi 
dengan soeratnja jang-dihatoerkan ke 
Mangkoenagsran tertanggal 16 Juni 
1938 no 2897. 

SRI melebarkan sajapnja 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa besok 1 Augustus dimoeka ini 
antara radio-zanters Sri di Solo de 
ngan ,Midien Java“ di Semarang 
dan KRV di Koedoeg kepoenja'an 
nja £M Nitisewito akan diasoer, jg 
5 kali tiap tiap boelan akan diada 
kan ,driehoek-ui'zending” jalah pe 
ngiriman gamelan jg habat dari kra 
ton Solo, jg disamboeng ke Semarang 
dan ke Koedoes. 

Sekarang isi segala psralatan dan 
persediaan baroe dikerdjakan : djonga 
perhoeboengannja telefoon kepadaPTT 

  

n kepada Pers 
  

'kapitaal besar2,-ta'boleh tidak sda har 
ganja jg sebenar-benarnja. 

Dengan tidak bermaksoed mengoe- 
rangi faedah persbureau jang lain Ia 
in, bolehlah dikemoekakan, bahwa 
Anetalah bureau jang satoe satoenja 
dinegeri ini, jang mempoenjai dieust 
telegram negeri loearan jang seloeas 
locasnja : dan tentang perkabaran di 
dalam negeri ada tjoekoep alatnja oen 
toek menjiarkan kabar dengan tjepat 
dan lengkap dari segala bagian kepoe 
lauan ini, Dan lagi akan memperoleh 
kabar dari negeri losaran menghenda 
ki ongkos jang besar besar, Karena 
organisasinja, maka Aneta dengan gan 
ti keroegian jang ditetapkan dalam 
boelan Februari jbl. itoe, dapat mem 
'beri kabar kepada soerat soerat kabar 
anak negeri lebih banjak daripada se 
soeatoe bureau jang tidak mempoe 
njai organisasi jang sedemikian itoe, 

Tentang perkara menoeroenkan bia 
masoek kertas koran masih dipertim 
bangkan pada St Generaal, djadi ten 
tang akibat penoeroenan bia itoe be 
loem dapat dibitjarakan sekarang, atoe 
ran itue, apabila soedah didjalankan, 
pastilah, akan berakibat menoercen 
kan ongkos ongkos peroesahaan djoega. 

Soal, apa apa jg moengkin dikerdja 
kan dalam hal oeroesan advertentie 
osntoek memperkokoh tegak ss. ka 
bar anak negeri, seperti soedah diketa 
hosci, ada diperhatikan Pemerintah , 
jg pertamatama dioesahakan berhoe 
boeng dengan ini ialah memperbaiki 
tjara pembagian advsrtentie Goeberne 
men kepada ss kabar jg boekan ss. 
kabar Eropah, jg patoet mendapa: 
advertentie itoe, 

Anggota2 jang menjatakan kegoe 
sarannja, tentang penjiaran kabar oleh 
Aneta kepada ss. kabar, baik tentang 
kabar dari Nederland oentoek Hindia, 
baikpoen sebaliknja tidak mendjelaskan 
keberatannja itoe, dan oleh karena 
itoe Pemerintah djadi tidak moengkin 
dapat mendjawabnja, 

Penjiaran kabar dari Nederland 
oentoek Hindia dilakoekan dengan 
merdika oleh Aneta bersama-sama de 
ngan Algemeen Nederlandech Pers- 
bureau ANP, Saringan oleh sesoeatoe 
badan Pemerintah tidak ada berlakoe. 
Kemoedian,setelah kabar itoe disiarkan, 
Aneta memberikan kepada beberapa 
badan Pemerintah salinan kabar jang 
datang dan jang dikirimkan, dankarena 
inilah kadang-kadang ada lantaran 
oentoek mempermoesjawaratkan akan 
memperbaiki,  apa-bila ternjata 
ada kabar jang tersiar itoe tidak benar 
atau tidak tjoekoep. : 

Banjaknja kabar jang diberikan, ber 
hoeboengan #sekali dengan kekoeatan 
as, kabar jang mengambil langganan 
pada persbureau itoe, Bahwa dienst 
telegram dari Nederland osatoek pera 
Hindia dan sebaliknja dari Hindia 
oentoek pers Nederland perloe diper 
banjak, tidak dapat diakosi oleh Pe 
merintah. Bahkan jang njata kelihatan 
ialah bahwa ss. kabar lebih soeka 
mengoerangi banjak kabar itoe. Ten 
tang memperbaiki kwaliteit kabar, dji 
ka ditimbang perloe, itos adalah ter 
oetama oeroesau persbureau dan 8.s. 
kabar sendiri (Balai Poestaka) 

Pentjoerian sanga! koerang 

Menoeroet pelapoeran politie bureau, 
maka selama boelan Juni 1938 ini 
djoemlah hanja sda 225 pentjoerian 
dan kedjahatan, sedang boelan Msi '38 
jl, djoemlah itos ada sampai 375 djadi 
boelan Juni pendjahatan ada sangat 
berkoerang. 

Dari djoemlah 225 itoe sampai se- 
karang soedah ada 50pCtjg mendapat 
keterangan dan jg dapat dimadjoekan 
dimoeka pengadilan. 

Mutatie ambechtschool. 

Dengan beslit departement van on 

man particulier di Palembang telah 
diangkat mendjadi vak-onderwijzer di 
gouvernements ambachtsleergang di 80 
lo, mengganti toean JJ. Hessels jang di 
pindah ke ambachtschool di Betawi 

Padjek orang djoeal petasan-mertjon 

Moelai | Juli 1938 ini pemerintah 
mengadakan peratoeran bagi semoea 
pendoedoek didaerah Soerakarta Zslf- 
bestuursonderhorigen jang sama men 
djoeal petasan atau mertjon atau 
vuurwerk, jalah menoeroet vuurwerk 
ordonuantie 1932. 

B»eat orang djoealan vuurwerk di 
dalam kota Solo haroes membajar pa 
djak f50,— saban tahoen dan jg ada 
dikota Klaten, Bojolali, Sragen dan 
Wonogiri haroes membajar f 25 —   

    

    

derwij: di Betawi, maka toea L, Krijgs 

dan dilainlainnja tempat itoe jalah 
f10.— setahoen, jg haroes dibajar se 
beloemnja tg 31 Januari tiap2 tahoen. 

Cursus leder-bewerking Moeham- 
madijah 

Atas oecaha beberapa pemimpin 
Moehammadijah, maka besoek tgl. 1 
Augustus dimoeka ini perhimpoepan 
Moebammadijah groep Sampangan (da 
lam kota Solo) akan memboeka cursus 
bagi pemoeda-pemoeda 
beladjar bekerdja tentang koelit, seper 

ti membikin sepatoe, buikriem dan se 

bagainja jg dibikin dari koelit (leer). 
Ini ada satoe oesaha jg soenggoeh 

bergoena bagi kaoem pemoeda jang 
baroe sadja beloear dari sekolah dan 
jang ingin bekerdja. 

Mati karena kelaparan ' 

Berselang beberapa hari ini orang 

didesa Pantjaran (daerah onderdistrict 

Sawit, distnet Banjoedono dan regent- 

cchap Bojelali) menemoei satoe majit 

jg terletak dipinggir djalan dan sawah. 

Oleh jg wadjib laloe dipelihara dan 
dikoeboer sebagaimana mestinja, de- 

ngan dioendangkan siapa jg mempoe 

njai warisnja. 
Sampai sekarang tidak ada seorang 

jg mengetahoei, jg laloe timboel pengi 

raan jg boleh djadi orang itoe mening 

gal-doenia karena tidak bisa makan, 
kelaparan, 

Sekolshan pertoekangan 

Orang mengabarkan kepada kita 
bahwa atas oesabanja prijaji BB. de- 
ngan tosan schoolopziener Kasoena 
pan, maka besok 1 Augustus dimoeka 
ini dikota Bojolali akan didirikan sa 
toe sekolahan pertoekangan, jang me 
nerima anak2 keloearan Inl, vervolg- 
scholen didaerah regentschap Bojolali 
itoe, 

Memadjoekan pemeliharaan hewan 

Atas oesaha prijaji B.B. dengan di 
bantoe oleh pihak dokter chewan., ma 
ka pemerintah Rijk Soerakarta Kasoe 
nanan telah memberi idzin kepada ka 
boepaten Bojolali oentoek membeli be 
berapa banjak dekstieren (sapi laki2 
jang koeat| dari daerah Tegal, jang 

dibagikan kepada daerah Kaloerahan 
desa diseloeroeh regentschap. 

lai hari baroe dapat mendatangkan 

12 ekor lemboe pematjek, jang diba 
jar dengan osang kas desa dan akan 

dibagikan ke daerah district Wonose 
goro dan Temon. 

— (j —.. 

Perobahan Ordonansi 

Pada Beslit Goebernemen telah di 
tetapkan ordonansi oentoek merobah 
soesoenan Stadsgemeenteraad Betawi. 

Betuurder landschap Tanette 

Pada Besluil-Goebermen telah disah 
kan dan ditetapkan t Andi Baso seba 
gai bestuurder landschap Tanette (On 
derafdeeling Baroe, res. Selebes dan 
Onderhoorigheden). 3 

—M— 3 ! 

&: k 
Diangkat mendjadi ondervoorzitter 

Diangkai mendjadi td ondervoorz 
di Landraad Blitar, rechtskundige t. 
RM Prodjokoesosmo, sekarang td on 
dervoorzitter dilandraad landraad De 
mak dan Poerwodadi (Grobogan |. 

— @) sa 

Diangkat mendjadi anggota Dewan 
Rakjat 

Diangkat, moslai pada tg, 15 Juli 
1938 jbl, mendjadi anggota Dewan- 
Ra'jat, toean dr, Ir. Han Tisuw Tjong, 
anggota dari College van Gedeputeer- 
den dari Provincialen Raad Djawa- 
Tengah. 4 
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Diangkat mendjadi Secretaris 

Diangkat mendjadi secretaris Com- 
missie oentoek Gsorganiseerd overleg 
tentang keperloean kepsrloean ambte- 
naar ambtenaar oemoem, toean Mr. 
B, van Tija, ambtenaar jang diperban 
toekan kepada Raad van Justitie di 
Betawi, 

Ba Ob aa 

Ambtenaren—Statistiek 

Dilakoekan persiapannja 

Diwartakan, bahwa dengan persia 
pan oentoek melantik seboeah ambte 
naren—statistiek telah dimoelai di De 
partement Osroesan Eronomi disini. 
Ta' lama lagi pelantikan statistiek jg 
definitief itoe akan dilakoekan djoega. 

Sea | 

Dipetjat dengan hormat 

Dipetjat atas permintaannja sendiri, 
dengan hormat sebagai secretaris Com 
missie oentoek Gsorganiseerd overleg 
tentang keperloean keperloean ambte- 
nasrambtenaar oemoem, t. Mr M,P.G, 
Kappeyne van de Coppeilo, dengan 
dioetjapr1n d'peitanjak terima kasih 
atas djasa djasanja.   
  

ig —a 

jang ingin 

  

P.A.I. di Massepe—Sidenreng. 

Pengoeroes Besar PAI mendapat ka 
bar dari PAI tjabang Pare-Pare (Ce- 
lebes) bahwa tjabang itoe tanggal 15 
Juni 1938 telah mengadakan propa 
ganda vergadering di Massepe—Siden 
reng, jang berkesoedahan dengan ber 
hasil memboeka GROEP, Ternjata pera 
nakan Arab disana soedah lama men 
dengar dan menoenggoe-noenggoe ke 
datangan PAI, 

(OH. 
Voorzitter2 Landraad 

Diangkat mendjadi voorz,s dari land- 
raad, di Sawabloento, Solok, Fort van 
der Capellen, Alahanpandjang, dan 
Moearalaboeh, toean Mr. Tengkoe Dzul 
Karnin, sekarang voorz. dari landraad, 
di Bonthain, Djeneponto dan Takalar. 

Diangkat mendjadi voorz, dari land 
raad landraad di Bontain, Djeneponto 
dan Takalar, toean Mas Soeprapto, se 
orang recbtskuadige, sekarang boeat 
sementara waktoe ondervoorzitter dari 
landraad Jandraad di Tegal dan Pema- 
lang. 

Emas di Bantam-Selatan 

Diwartakan, bahwa dilapangan con 
cern emas di Bantam Selatan akan di 
boeat seboeah kabel oentoek transport 
jang pandjangnja kira kira 8 km. Hal 
ini soedah dikirimkan dengan perau 
taraan firma Linde Teves. 

Kini orang telah bekerdja dengan 
soenggoeb, terhadap persediaan oen 
toek mendirikan centrale ini jg akan 
didirikan di 'Tjikotok. Sebagaimana 
menoeroet keadaan pada waktoe ini, 
maka peroesahaan ini akan dimoelai 
kelak: didalam pertengahan th 1939. 

Rapat Oemoem N. O Soebang, 

(Speciaal mengoemoem- 
kan kepoetoesan2 Cong 
res N,.O. ke 13 jbi). 

Oleh pembantoe Soebang : 
Pada malam Minggoe jang laloe N 

O Soebang telah melangsoengkan Ra 
pat Osmoem, bertempat di gedong 
pergoeroean NOG Tengah. Walau 
poen itoe malam ada beberapa per 
koempoelan jang djoega mengadakan 
rapat: dan beberapa orang mempoe 
njai karja'an, tetapi rapat oeraoem N 
O mendapat tjoekoep perhatian, Dian 
taranja banjak sekali kaoem iboe jang 
badir, : 

Berbagai-bagai poela wakil perkoem 
poelan, Wakil pers ada enam : dianta 
ranja Pemandangan, Sedang dari fihak 
Pemerintah diwakili oleh Toean As- 
sistent Wedana Soebang. 

Pimpinan rapat oleh toean R. Tis 
nawidjaja ketoea kring. Djam 9 pre 
sis rapat dimoelai dengan batjaan ,Al 
fatihah”, Kemoedian disamboeng pem 
batjaan ajat Al-.Gber'an oleh toean 
O. Hidajat. 

Spr: pertama dipersilahkan toean O 
Djajawisastra oetoesan ke Congres oen 
took mengoemoemkan kepoetoesan ke 
poetoesan Congres bagian oemoem 
(Tanfidijah). 

Lebih doeloe spr: memberikan pe 
mandangan kota Menes jg ditempati 
Congres tsb, walaupoen kota ketjil te 
tapi mengandoeng riwajat penting dan 
besar artinja : terboekti perhatian ra'jat 
moeslimin Menes dan selueroeh Bantam 
terhadap Congres NO loear biasa, 

Diboektikan poela sedjak dimoelai 
SR eceptis" hingga achir , Openlucht 
vergadering“ berpoeloeh poeloeh riboe 
orang jg menjaksikan. Poen diwaktos 
diadakannja speciaal Rapat Kaoem ibos 
djsega mendapat koendjoengan lebih 
dari 10,000, Dus terang sekali dan da 
pat dioekoer keinsjafan ra'jat Bantam 
bagi menghormat dan meloehoerkan 
Agamanja. — 

Kepada spr memoselai mangoe 
mosmkan keposetoesan2 diambil jang 
terpenting dan jg bertali dengan ke 
goenaan doenia oemoem' di antara 
nja tertjatat : 

a NO, dengan partai Jiscipline. 

b NO. dengan motienja terhadap 
pemerentah jang bertali menghin dar 
kan pelarangan agama, 

c NO. dengan berdirinja , Madjlis 
oel lelah“ (madjelis perdamaian) 
bagi lingkoengan roemah tangganja 
sendiri, poen bagi doenia oemoem 
kacem moeslimin. 

d NO, dengan menggalang ,pereco 
nomian : 

1 Menjoeseen modal (kapitaal-vor 
ming). 

2 Menjoesoen dan membangoenkan 
badan perniagaan, 

3 Memadjoekan danjmenghargai bocah 
pekerdjaan tangan kaoem moeslimin. 

4 Memadjoekan pertanian dan me 
noentoet perbaikan econominja ba 
pa bapa tani dipadesan. 

5 Mengoesahakan adanja Fonds £ » 

pereconomian ". 

6 Menoentoet hilangnja ,Idjon“ dan 
» Voorschot“ systeem dan sebagainja 
jg mengganggoe keslimatan pergaoe   lan hidoepnja Pa' tani, 

  

MOTIE PIPBI! 

Oleh REALISI 

Karangan kita tenteng motie PIPB , 
soedah dapat 'sambostan dari Ketoea 
nja sendiri. Njata, bahwa koerang te 
ranglah maksoed motie PI-PB itoe, 
Sekarang dengan adanja penerangan 
dari ketoeanja sendiri patostlah 'kita 
memberikan commentaar seperloenja, 
ta'lain dan ta'boekan oentoek menjo- 
kong motie PIPB jang moelia itoe. 

Siapa memperhatikan karangan kita 
»Soeara diloear gedong Volksraad“ 
tentoelah mengetahoei, bahwa soal ini 
soedah 
kita sendiri, tetapi dengan sangat me 
njesal kita beloem pernah batja, jai- 
toe dalam handelingen Volksraad, ten 
tang didikan kaoew zusters diludonesia 

Sampai datang motie PIPB itoe ! 
Kita soedah besoeara pada th 1937, 

waktoe membitjarakan begrooting 
Volksraad 1938 djadi , Pemandangan” 
opiiji menaboeh ,tong-tongnja.“ 

Zuster, Europeerche verpleegster da 
lam seboetan sehari-hari ! 

itoe, 
Waktoe sekarang pangkat ini dipe 

gang oleh bangsa Jain dan boekan oleh 
bang a Indonesia, 
Pari itoe motie PIPB patoet sekali 

djikalau diambil over cleh pemeren 
tah. Apa sebab bangsa Indonesia ti 
dak dapat djadi vaerpleegster (zuster), 
tcch opleidingaja ta' begitoe soesah. 

Karena beloem ada jang minta ? 
Pemandangan bersoeara, PIPB ber 

soeara | 
Perloelah diramaikan, didalam kala 

ngan gadis-gadis kita jang keloear dari 
middelbare sreholen, sekoerang koerang 
pja dari Mulo menoeroet eischnja oen 
toek djadi ini. 

Dalam CBZ kebanjakan patienten 
bangsa Indonesia, statistiek menerang 
kan itoe. 

Bangsa Indonesia lebih diperhatikan 
oleh bangsa Indonesia sendiri. Seka 
rang saatnja soepaja motie dari PIPB 
itoe diambil over oleh pemarentah dan 
tjepatlah diadakan instituut itoe oen 
tozk gadis gadis kita. 

Anggauta Volksrasd perhatikaniah ! 
Rectificatie atau lebih tegas penera 

ngan soedah ada dari ketoea Pi PB 
sendiri, djadinja sekarang bersamia- 
samalah dari fractie PPBB dan Fraksi 
Nasional jang biasania membitjarakan 
soal ini, jaitoe soal jang mengenai 
Volksgez mdheid kemoekakanlah per 
mintaan dari PIPB itoe. 

Adanja ini, berarti kemadjoean oen 
toek gadis-gadis kita. 

Aoggauta Volkeraad bersedialab-Kita “ 
tahoen jl soedah bersedia, dan sajang 
tidak ada jang kemoekakan soal jang 
sangat penting sekali bagi gadis gadis | 
kita oentoek djadi zuster alias , Kuro- 
peesche verpleegstor“. 

Soeara , Pemandangan” 
PIPB patoet dimadjoekan dalam medan 

lama diperbintjangkan oleh : 

Memang perloe sekali adanja Zuster 

dan motie 4 

perdebutan dalam begrooting Volks- | 
gezondheid 1939. 

6. acesoelan motie kepada pemerin: 
tah jg bertali dengan wet Islam, soe 
paja dipegang oleh orang Islam sen 
diri serta dikoeatkan sekali: seperti 
tentang waris jg diover kepada Land 
raad, tarief pernikahan soepaja didja | 
lankan semestinja dengan mengingat 
si tidak mampoeh (hal ini dipasrah 
kan plaatselijk) dan ketentoean hoe 
koeman terhadap penglima penglima 
Agama Islam dan Nabinja. 
Maka satoe persatoa kepoetoesan2 tab 
oleh spr, diterangkan dengan djelas 
sehingga memakan tempo kirs kira 
Lsetengah djam.— : 

Spreker kedoea dipersilahkan t. K. 
AA Fagih oetoesan bagian kepenting 
an soal Agama.— 

Moela moela spr menambah peman 
dangan keadaan Congres, jg djoega di 
terangkan oesianja NO mengindjak 
13 tahoen dengan Congresnja jg 13, 
didalam congres ke 13 ini kata gpr. 
boekan hanja sadja tambab oesianja 
N O tetapi poen tingkatannja N O me 
naik terboekti banjak membawa do 
rongan ketingkatin kemadjoean jang 
selaras dengan aliran zaman serta dja " 
lannja berdasar kepada ezas dan Toe 
djoeannja, — 
Kemoedian spr mendjelaskan tentang 

»Baiat“ oesoel dari j m.K,H, Hasjim 
Asari (Rais HB), jaitoe membaharosi : 

hadap djamijahnja. 
Diterangkan poela oleh spr tent: 

NO dan pergerakan pemoeda jg N 
sendiri telah membangoen (onderbo 
NO) jaitoe ,BANO“ (Barisan An 
Nahdlatoel Oelama). 
'Pemoeda membawa rol jg penti 

didalam perdjoangan kita sekarang 
sewadjibnja kita didik soenggoeh2, 
perti kata sembojan kita jg sering 
dengar bahwa , Pemoeda harapan ba 
sa“ bererti pemoeda kita sekarang 1 
kelak akan mengganti hidoep kita, 
bih tegas jg akan menempati masja   kat kita kemoedian hari. Itoelah sebg 
nja haroes kita didik dan bangosoledih 

  

perdjandjian kesetisan anggauta2 ter-



    

      

      

  

  

| Islam plus Kiai2oja, kaoew terpeladjar 
Jan beberapa teuaga f kiran dan har 

“ita benda poen haroes toeroet dipersa 
'Itoekan, 
IP Sjaratnja poela segala pertengkarsn, 

ertjektjokan kita dengan kita haroes 
isingkirkan. Timboelkanlah perdamai 

  

DIGOEGOE DAN DITIROE. 

an jg tegoeb: saling hormat menghor 
mati, harga menghargai, lebih besar 
lagi faidahuja menghidoepkan tolong 
menolong. Dengan djalan dewikian 

Sebelon moelain, bang Bedjat maoe|kata spr: nistjaja tjabjanja Islam tim 
kasi taos doeloe, bahwa bang Bedja t/boel hoeroeng kembali menjinari seloe 
rada rada pilek. Dus nggak bisa pan-|roeh doenia. 
djang, ma'loem ..... selampe sampa 

basab. : PA 

Nu, jang djadi roendirgan ini hati 

il. Berhoeboeng dengan waktoenja ha 
bis, spr: ta' dapat melandjoetkan pem 

.Ibitjaraannja. Kemoedian diadakan per 

perkara digoegoe dan ditiroe of di|tanjaan keliling. 
ikoetin en ditiroe. NS 

Artinja, segala perkataannja diper 

tjaja segala perintahnja ditoeroet ex 

Jang toeroet berbitjara dari hadlirin, 
jalah t. Soekandi: 

Spr: menaroeh sijoopathie terhadap 

segala perboeatannja didjadiin teladan. (NO dengan sosl memadjoekan perta 

Dat alles, moesti ada pada .: 
goeroe of goe en roe. 

.Injan. 
Soal pertanian kata spr. soal jg. ter 

Si Pioen, itoe sersan klas doea dari |penting sekali bagi pergaoelan hidoep 

regiment podjok jg dingiriin sama aom, | kita, banja sajang kita kepada tjap 

tapi barangkali dipoedji sama si..,|tani itoe 
ndog, kirim soerat gini: 

Digoegoe ditiroe, 

sebagian besar misih me 
pganggap hina, padahal kata spr: ki 
ta haroes menengah kepada keroehoen 

Banjak amat djoeloekaunja Bang|kita jg djoega sebagian besar peker 

Bedjat orang seboetkav, antaranja 

Kiai, Adjengan, Oelama, Djoeragan 

Goeroe dan taos apa lagi. 

:Idjaaunja tani, petoeah2 keroehoen kita 
,hbaojak sekeli djika kita soedi mem 

perhatikan jg sekaliannja itoe tidak 

Jang akan djadi roendingan disini |koerang faedabnja bagi kita jg hidoep 

jalah djosloekan , Gseroe". Ini djoeloe|sekerang ini. 

kan soedah oemoem orang mengatakan 

— malah seroepa mendjadi sewbojan— (pada pertanian? bangsa lain, 
Poen kita boleh tengok poela ke 

seperti 

.Digoegoe ditiroe”, ini memang tepat onderneming”? hanja beda namanja jsi 

benar benar, toe , Landbouw“ jang ertinja sama de 

Djadi segala apa jg dilakoekan dan |ogan seboetan kita ,tani“.— Demikian 

diperkatakan oleh bang Bedjat memang | pertanian orang lain lain begitoebesar 

boleh digoegoe dan ditiroe, oempama |besar.—Djika pertanian kita dipadoe 

pja : Kasidahnja soearanja jg moeloek, (kav nistjaja kelak ta'akan memaadang 

lenggangnja lenggang kangkoeng, (hina lagi. 
Ibadatsja, bertagwanja kepada Allah, Spr. mengoepas beberapa pitoeah2 

amal solehnja, rarat-reretnja, senggal- |keroehoen, dan menjeroekan soepaja 

senggolnja, dan banjak2 lagi apalagi|kita soeka memadjoekan soal perta 

sepak terdjangnja. nian. Dan segala boeah hasil peker 

Tjoema ada satoe perkara jg rada2|djaan kita haroes diarahkan kepada 

sangsi apa boleh ditiroe atau tidak, (bekerdja bersama sama, 
jsitoe tentang ,Isep djempolnja“ jang 

terkenal. Apa djoega kena ditiroe? 
Pimpinan menerima kasihkan kepa 

da sokongan nasehat spr dan berpeng 
Siapa maoe djawab pertanjaan ini harapan pekerdjaan NU berhatsil seba 

boleh djawab. Lebih2 jg tersangkoet 

5 Si Pioen. 

Bang Bedjat mak. nggak minta di 

goegoe nggak mintak ditiroe. Jang 

“Igaimana jang ditjita- fjitakan, dan 
tjitatjita NO itoe dapatnja berhatsil, 
tergantoeng kepada kemaoean bekerdja 
kita sekalian dan sokongan kaoem jg 
ahliahli segala pekerdjaan itoe. 

Berhoeboeng dengan waktoenja ha- 
maoe goegoe en tiroe sih nggak ala- bis, walaupoen ada beberapa orang 
ngan, tapi jang nggak maoe mah, ja 
masa” bodoh teuing. 

Tjoeman karena si Pioen soeka, 

lagi jang meminta berbitjara, maka 
rapat djam 12.30 ditoetoep dengan 
batjaan soerat Wal-asri, 

wel . . . albamdoelillah, tjoeman kalau 

2... lagi meringis diroewah, djangan | Tag 

ditiroe, PEMALANG 

Perkara ,isep djempol", itoe mah, 

boskan tandanja ngabobohong. . 

Isep djempol artinja ,. , ilmoe jang 

Pertemoean kaoem normalisten 

Pada hari Minggos jang laloe ber- 

kloear dari otak sendiri, een uitvinder tempat disekolah PPBB di Pekalongan, 

of wijageer alias pilosop. 

Dua boleh ditiroe djoega. Ma'loem 

antara kata kata bang Bedjat ada jang 

dari ilmoe lama en ada jang noeroet 

otaknja jang brantakan sendiri. 

Tapi itoe potret bang Bedjat jang 

pakai isep djempol, astaga, bang Be- 

' djat sendiri djoega nggak taoe, tapi 

isep djampolnja bang Bedjat mah bo- 

leh ditiroe, misalnja som Belengep en 

si Piven sendiri, asal sadja.. . , 2S. 

mevrouw Aom en, ,. aneng djangan. 

Nggak heras dong. 

BANG BEDJAT, 

soedah dilangsoengkampertemoean da 

ri kacem normalisten, jang dikoendjoe 
ogi oleh kl 80 orang. Pimpinan da 
lam tangannja tosan Bratasoemarta. 

Dalam pertemoean itoe jang angkat 

bitjara jalah Commissaris HB. NSB 

tentang NSB nja, dan djoega Commis 

sarissen HB PNS toean2 Soekotjo da 
ri Welahan, dan t, Kartawikrama dari 

Ambarawa tentang PNS nja. 
Memang pertemoean itoe diadakan 

hanja akan mendengarkan keterangan 

keterangan kedosa perkoempoelan itoe, 
jang anggautanja sama sama kaoem 

nermalisten, poen toedjoeannja sama 

gama vakbeweging. Dengan keterangan 

keterangan ini, dibarapkan oleh .nor- 
  

malisten di Pekalongan, dikemoedian 

bari dapat dilentoekan, perkoempoe- 

moelai sekarang, dan poela tjara menjlan mana jang tjotjok dan patoet di 

didiknja Gjangan keloear dari garis ke dirikan di Pekalongan. Sebab sebegi- 

Agamasi., agar kelak mereka dapat|toe lama Pekalongan jang mempoe- 

menempati masjarakat jg sempoerna. |njai banjak kaoem normalisten, beloem 

Oleh spr diterangkan poela hak dan menentoekan sikapnja perkoempoelan 

| kewadjiban ,,Bano“, satoe persatoe ba| mana jang akan didirikan itoe, harap 

gian pekerdjaannja diterangkan de- sedikit hari lagi akan didirikan salah 

ngan djelas, 
Kemoedian sampailah spr kepada 

satoe dari kedoea perkcempoelan itoe. 
Kita mentjari keterangan bagaima 

mengoemosmkan kepoctoesan2 bebe|ua setelah mendengarkan keterangan 

rapa Mas'alah Agarwa, diantaranja .Itentang keadaan kedoea perkoampoe 

Mas'alah sembahjang, djoeal beli, hoe|lan itoe. Boeat kebaikan kedoea orga 

tang pioetang, mengidjon dan lain2 nisatie itoe baik tidak kita terangkan di 

hoekoem Agama jang wadjib didjalan |sini , Pilihan" itoe, tetapi soedah pasti 

kan sebari hari oleh jang berkepenti|disitoe tentoe akan berdiri vakorgani 

ngan.— 
Sekalian Mas'alah tadi oleh spr. d 

satie dari kaoem normalisien ., .. 
il Pembitjaraan wakil wakil dari masing 

berikan keterangan satos persatoenja HB. itoe diatoer setiap satoe setengah 

dengan mengambil beberapa ketera-| djam, dan tidak diadakan perdebatan 

ngan hadish, dalil, idjma dan kias, ser|atau pertanjaan mondeling, Didalam 

ta diterangkan poela satoe2nja kitab |salah satoe wakil HB. itoe berbitjara, 

jang membolehkan atau mengharam wakil HB dari vakbsweging lainnja 

kan dengan nomor katjanja. tidak boleh toeroet hadlir disitoe. De 

Koerang lebih 1'/2 djam baharoejngan peratoeran ini maka pertemoean 

spr memberhentikan pembitjaraannja dapat dilangsoeng zan dengan tertib 

dengan mendapat samboetan dan ke tidak terdjadi apa apa. Pertemoean di 

poeasan dari hadlirin— 
Spr: ketiga dipersilahkan t, Zaina 

'Abidien oenteek memberikan naseha 
nja. 

diterangkan satoe psrsatos sebabnja 

Spr: menerangkan tentang sebab 
sebab kemoendoerannja Agama Islam 

moelai poekoel 9 lebih dan ditoetoep 

ilpoekoel 1 siang hari, : 

t Ledenvergadering PNS tjb. 3 
Pemalang 

Kita mendapat kabar bahwa pada 

:Ihari Minggoe jl, PNS tjb. Pemalang 

kemoedian memberikan pitoeanja soe|akan mengadakan ledenvergadering, jg 

paja Agama Islam hidoep kembali sejakan diroendingkan, jalah tentang : 

perti di Zamannja Kdj: Nabi 8. a. w, Overdracht sekolah vervolgscholen 

dan sahabat-sahabatnja, dengan bebe |enz dan akibatnja, Normalisten di HIS 
rapa sjarat jg bertali dengan keadaan | mengambil motie tentang Normalisten 

Zaman sekarang. jang bekerdja di VO, dan lezing dari   “Tersetama sekali kata spr: kita ha| Commissaris HB toean Kartawikrama 

roes menegoehkan persatoean cemmat' dari Ambarawa. — 

  

Pesta dari sekolah M, D. 

Beberapa hari jang laloe soedah di 
langsoengkan kerawaian dari sekolah 
M D disini bertempat digedongnja sen 
diri di Sirandoe, Dalam keramaran 
itoe selaianja dipertoendjoekan tooneel 
dari moerid moeridnja djoega diadakan 
tentoonstelling band werken boeatannja 
moerid moerid sekolah Nijverheid 
MD, dan diadakan buffet. Koendjoe 
ngan memoeaskan, jang hadlir antara 
nja ada toean Regent Pemalang. Sela 
roa tentoonstelling itoe diramaikan 
dengan orkest dari moerid2 disitoe. 

Keramaian sekolah lain lain 

'Selainnja dari sekolah MD, kita men 
dengar djoega sekolah2 PGB dan TS 
sedikit hari lagi akan mengadakan ke 
ramajan poela. Sekolah PGB akan me 
ngadakan petilan wajang orang, TS 
akan menanggap wajang koelit seba- 
gai keramaian toetoep pengadjarau. 

Poen kita mendapat osudangan posla 
bahwa pada tg 16/17 TS Slawi 
telah mengadakan keramaian jg mak 
soedoja selainnja keramaian penoetoe 
pan pengadjaran poen oentoek meng 
horwati tentang ,pemboekaan” gedong 
baroe jg didirikan oleh sekolah itoe. 

Keramaian 'itoe setelah diadakan 
oepatjara penggoentingan pita, dia 
toer seperti berikoet : 
Panembromo, -ardeosfeningen, kin 

derspel, standen, dan kluchtspel. Se 
telah pauze dilandjoetkan poela : pen 
tjak, petilan wajang orang, dan srim 
ea, 
Dalam keramaian itoe djoega diada 

kan tentoonstelling dan buffet. 

Ledenvergadering Mardi-Poeteri. 

Pada beberapa hari jl soedah dilang 
soengkan ledenvargadering perkoem- 
poelan Mardi-Posteri, antsra lain lain 
jang patoet kita oemoemkan jalah ten 
tang pergantian pengoeroes jang seka 
rang terdiri dari: 
Njonja Dr. Gardjite, voorzitster, 

3 Soegiri, Vice voorsitster, 
Nona Sri Woelan Penoelis I: Pe 

ncelis II Njonja #Soewardja. 
Njsnja Soemrah Penningmeester, 
Pembantoe: Njonja Amin Koesasi, 

dan Njonja Soedjadi.— 
Tiga tosau tosau Adv'seurs meletak 

kan djabatannja, penggantinja akan 
ditentoekan dilain waktoe.—' 

Leidster Handwerken Njonja : Soem 
rah dan Njonja W, Soedarsana. 

Perkoempoelan baroe. 

Atas initiatiefaja tosan Gondosiswojo 
cs,disini soedah d'adakan Comite jang 
akan mendirikan ,Dr. Sostomo stich 
ting“ dan djoega stulie fonds jang di 
tjita tjitakan oleh..almarhoem itoe. 
Comite sekarang sedang! memboeat 
persediaan, jang ditoenggoe tidak 
akan lama lagi memakloemkan pen 
dirianuja. 
Pomer disini roepanja djoega akan 

lahir poela, sekarang, seda»g diben 
toek comite jang akan menjediakan 
tentang pendiriannja. 

Perkoemp»elan sebagai , POMER“ 
sebetoelnja adalah jang paling tjotjok 
boeat pendoedoek Pemalang, sebab se 
lainnja Pemalang ,panas“ boeat koem 

poelan ,politiek“ poen pendoedoekoja 
jang kebanjakan bertjotjok tanam. 
Poen haroes djangan diloepakan bah 
wa Pemalang ada kedoengnja rentenier, 
dan grondwoeker. Ialah Pemalang sa 
ngat lohnja, tetapi sajangnja sebagian 
loga3 tanah itoe soedah ada dalam ta 
ngannja Sitoekang , menggadai”, sebing 
ga pawan tani tinggal namanja sadja. 

Producten banjak sekali jg dalam 
tangannja bangsa asing, sehingga har 
ganja sangat rendahnja. apalagi djika 
kebetoelan panenan, harga sangat 
rendah sekali. Boekan karena apa, te- 
tapi karena si eigenaar tidak tahoe ke 
mana basilnja itoe haroes didjoeal. 

Tjontoh jg sekarang sedang ,tnoe- 
simoja” jaitoe lombok merah, Harga 
per 100 bidji paling tinggi 
banja . . . satoe sen. Orang boleh ban 
dingkan dengan harga dilain tempat, 
Maka ada diharapkan sekali jg per- 
koempoelan seperti , Pomer” itoe ber 
diri, Makin lekas makin baik. .. 

Banjak pekerdjaan, 

Djalan sepandjang Pemalang-Peka 
longan sekarang banjak jang diper 

baiki. Dikota-kota trottoir diatoer begi 
toe roepa, sedang tidak keloepaan le 
barnja ditambah poela, Banjak roemah 
jang terpaksa dioendoer oentoek keper 
loean ini. Ini teroetama dikcta Pema 
lang. Boekan jangimendjoeroes Peka 
longan, sadja, tetapi poen jang men 
djoeroesike Moga dikerdjakan. 

Pohon besar besar sepandjang tepi 
djalan ditebangi, diganti dengan kajoe 
Mahoni jang masih ketjil. Diantara 

Petaroekan dan T'jomal ada doea djem 

batan besar jang dibongkar, dan sos 

dah beberapa hari dikerdjakan,Dianta 

ra Tjomal dau Pekalongan ada seboe 

ah, sehingga — djalanan — antara 

tempat tempat itoe terpaksa diadakan 
djembatan dan djalan voorlopig, agar 
perhdeboengan tidak terganggoe.   

Negeri, serta Tjabang? dan Gr 

di Indonesia f 3.— setahoen, f 
kwartaal “alawa 6 nomor. Loea 
JARAN DIMOEKA. 

rabal banjak. 
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Mintalah prospectus.     

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

BOEMI-POETERA" 

Ambtenaren! 
1938 soedah dateng. 

Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setja- 
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dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 
sanggoep memberi pertolongan pada kita. 
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verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian. 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETE- 
RA" sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari 

Inspectie DJAWA-BARAT. 

faspacteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng 
» H. NASIBOE. Kramat 128. Batavia-C. 

Adj: Insp: 8. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

5 SOEMARDJO Garoet. 

TA 1912—1937 

ing akan keloear. 

tambahan salaris itoe boeat 

    
  

  

  

keperloean itoe tidak hanja berpoeloeh 
sadja tetapi beratoes ratoss orang. 

Sedikitnja pekerdjaan itoe seboelan 
lagi baroe akan selesai. 

Mendjadi oeroesan politie 

Toean T. ada pedagang tjita2, dan 
diam dikampoeng Ploetan, Pada soe- 
atoe hari salah seorang tetangganja ke 
matian seorang familienja. 

Dari sebab orang tersebost sangat 
miskinnja, hingga ketika itoe kesoesa 
han jang dirasakannja mendjadi dub- 
bel, kehilangan familie dan kesoesahan 
karena tidak ada oeang oentoek mem 
belandjai pengoeboeran majat familie 
nja itoe. Kebetoelan ketika itoe da 
tang seorang lain padatoeau T terse- 
bost jang kasih advies soepaja orang 
jang sekarang sedang dalam kesoesa 
han ifoe ditolong. 

Antara lain Jainnja dimadjoekan ad 
vies soepaja dimintakan derma pada 
tetangganja. Poen tjara mentjari der 
ma dimengertikan poela, Advies itoe 
didjalankan, dengan kaleng jang soe 
dah dikoentji dan dilak oleh jang ke 
matian, Setelah lij:t jang didjalanka : 
itoe diboeka oleh jaug sedang kemati 
an terseboet, ternjata ada terkoempoel 
osaug f8—, osang mana tjoekoep oen 
toek keperloean itoe, Dengan berhasil 
nja oesaha jang pertama itoe, maka 
toean T. laloe mengadakan orang o- 
rang dibeberapa kampoeng oentoek me 

nolong orang jg kematian itoe dengan 
tjara seperti terseboet diatas, sebing 
ga sampai sekarang soedah 8 orang 
jang ditolong. 

Tetapi ketika sampai orang jg ke 
delapan, maka hal ini diketahoei bah 
wa orang-orang jg ditolong itoe diten 
toekan membeli kain penoetoep mait 
padanja sendiri, dan kembang enzf 4 
djoemlahnja, sedang oeang lainnja di 

serahkan kepada orang jg ditolongnja 
itoo. Maka 'P, tsb laloe dipanggil diroe 
mah A,W, oentoek didengar keteras 
ngannja, dan hal ini toean T, disoe 

roeh bersedia kalau kalau ada panggi 

lan pslitie lagi. Sebab hal ini sedang 
diselidiki lebih dalam oleh pibakoja 
jang wadjib, beloem tahoe bagaimana 

nanti landjoetnja, kalau perloe kita 
kabarkan lagi. 

Adoean djago jang sangat ramai. 

Poesat dari perdjoedian dengan me 

ngadoe djago ada di Tjomal, Ramai 
sekali disitoe pertaroehan ini didjalan 
kan, boekan hanja oleh bangsa Tiong 
Hoa sadja, tetapi oleh bangsa kita 

Indonesier, ja malah orang orang jang 

memakai ,blaigkon”, Tiga hari dalam 
satoe minggoe diadakan peradoean   

itoe, ditempat jang terang terangan 
Kita lihat jang bekerdja oentoek sadja, hingga banjak sekali publiek 

jang menjaksikan. Dan boekan hanja 
menjaksikan, tetapi toeroet djoega ber 
taroehan sendirian dengan temannja 
menonton. Jang kita merasa perloe 
oesik perkara ini, jalah karena anak 
anak ketjilpoen soedah biasa“ sekali 
rospanja melakoekan perdjoedian sema 
tjam ini. Tempat didekat gilingan be 
ras, dekat gedong bioscoop. , KS“ 

Penjakit Malaria 

Dikabarkan bahwa disekitar Sido- 
ardjo Bangil pada waktoe ini baroe 
timboel penjak't sebangsa Malaria. 

Hampir tiap tiap roemah ada terda 
pat orang jang sakit seroepa itoe. 

Terdjangkitnja penjakit ini sangat 
kerasnja, hingga orang mengoeatirkan 
atas bentjana penjakit itoe. 

Perlos kiranja jang wadjib mengam 
bil tindakan sebagaimana mestinja. 

R. Ssedirman ketjilakaan. 
Berhoeboeng dengan ketjilakaannja 

t. Soedirman didekat Probolinggo de 
ngan t. Abd. Latief dan anaknja jang 
disebabkan autonja meleset, maka pa 
da malam Selasa beliau diangkat ke 
CBZ Soerabaja dengan keadaannja sa 
ngat mengoeatirkan. 

Menoeroet pengoemoeman dari pe 
ngoeroes tjabang Soerabaia, bahwa t. 
Soedirman tidak diperkenankan di 
koendjeengi. 

Moedah-mosdahan Toehan akan da 
pat memberikan pertolongan. 
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keterangan 

"230 Lagoe Soenda 
10,— Berhenti 

: Selasa 19 Juli 

”5,— sore Lagoe Ambon 
K3O 5 Lagce Soenda 
6— Lagoe Djawa 
030” 4 Berhenti 
7.— malam Berita sk. (Indonesia) 
PA is Lagoe Anekawarna 

“Lagot 745 Berita sk, (Soenda) 
3 | Membatja sk. Madan Lagoe 

aa an era 830, Membalas  soerat soerat | 

Mahabarat 8,45 Pidato tentang Agama | 

230 Lagoe Djawa 
1 lohor Lagoe He waiian 

ai 3 Sek : 
sore — Tjeritera Baboe “Rasis 
00 dari piring hitam 

  

| Keterangan hal Agama 
“Islam, dioesahakan oleh 

|. perkoemposlan 2» Persa 
toean-Islam", dipimpin 

   ni AAS : 

mbatjaan ae 
goe Soenda Ketjapi 

te. Krontjong. dan 

Tapos Gamb. Kromong 
Haa Eng Lie“ 

— Berhenti 

Ty IA RAN N IROM TIMOER 

| Djawa Barat 

doe di II 103: Batavia II 
PLP ny PMH 45, Fa3, 29 

Ea Senin 18 Juli: 
3 Peak sore . Muziek krontjong 

      

  

     

   

| Oz pe prap 

  

   

    

tjong 
Maa in 

sa Ten memaan Soen 

  

Moziek Krontjong 

    

| | Zendar YDH. 7 golflenate 

: Ardiwinata 
On Lagoe Djawa 

10,— Toetoep 

Ka 
Rebo20 Juli 

5,— sore  Lagoe Djawa (wajang | 
orang) 

548 Lagoe Soenda 
6301“ Berhenti 

oleh Hen Moh. Len 
jahadibrata t 

Ta, Lagoe Anekawarna 
145 - Berita sk. (Soende) 
8,— ',  Lagoe. Krontjong 

8.30 , Ketjapiorkest dari perh. 
Sirna Galih dinjanjikan 
oleh oleh Nji R. Djoele 
dan terpimpin oleh toean 
R. Roehijat 

12,— Toetoep. 

SRI 
@olflengte 86,96 m 

' Senen, 18 Juli 

5,30 sore — Plaat: lagoe Tonghoa 

BA TG Plaat2 lagoe Djepoen 

645 ,  Chabar chabar dalam 

7.30 Aa Berita pers 
7,45 Plaat plaat lagoe ma 

tjam-matjam 
SID Membalas soerat soerat 

9.— , Samboengan dengan So 
ciete:4 Cbuan Min 

— Kung Hui 
2— ,  Toetoep 

sa Selasa 19 Juli 

- 5— sore  Pengadjaran ,, Tembang 

5 ». Lagoe2 Bali es Matjapst modern" oleb 

: an ek sa Ka Tan Amongraras Mardi Islam 

5 , Gamelan Soenda 6,30 » Plast plaat lagoe Siam 

Ba 630 Dg Lsedroek Soerabaja CAS ug Chab ir chabar dalam ba 

ar BA5 Mana Soeka | hase Belanda 
La 7.40 malam Perkabaran 7,— malam Tarzan bangsa kera oleh 

8— aa Harmonium orkest, Peng ka t R Owidjodisastra 
et “liboer Hati“ Ket Berita pers 

9.30 ta 2. Radio-tooneel ,Hali Bb Symphonie Soerakarta 

2 PENA na Ba dengan tjlempoengnja 

te .PMN. 29 | poesaka jang adjaib 

9 ziek kronijong 112— Toetoep 

'Rebo20 Juli 

10 pagi Peladjaran beksa bedaja 

| 4— liohor Toetoep 

ni 2 — malam Berita pers 

“orkest ,Ikar| 

Islam oleh toean Kd. 

7.— malam Barita sk. (indonesia) 

bahasa Belanda 
T,— malam BaLasa Kawi oleh t Rm 

Ng Doetodilogo 

dan Srimpi dari Keraton 

5,— sore Kinderuurtje dalam pim 
na pinan Tante Siti 

6,39 Pisat? Jagoe Hawaiian 
6.45 Chabar chabar dalam 

bah. Belanda 

” 

» 

Plaat, lagoe Santiswaran 
Pidato hal kes:hatan oleh 
padoeka t Dr R Saleh, 
H.farts Keraton Soe- 
rakarta 
Plast, lagoe Minabasa 
Hawaiian orkest soko 
ngan dari ,De Familie 

7.15 
17,30 

” 

” 

8, — 
8.15 

padoeka R. M. H, Poer- 
wodarsona 
Klenengan dari pendepa 
padoeka KRMH Wirjodi 
ningrat menghormst bari 
tingalap wijosan beliau 

Band dalam pimpinan | 

a 

Tana 
, 

6,30 
| 6.50 

7.— malam Perkabaran dan berita 

5,30 
6,— 

6.20 
6.40 

Ga 

7.20 
7,30 

7.50 
ga 

11,39 

Ga 

6,— 
6,57 

    
  

    

     

546, Lugoe2 Arab 
mm Angoe Ka Kromong | 

6155 Ye Lagoo M 
Ha 6.30. ya Ah Lag oe2 da en 

2 Lagon2 Merata Toetoep 

3
 

Senen18 Juli 

» 

» 

” 

Selasa, 10 Juli 

»” 

» 

» 

» 

” 

» 

» 

» 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00tym 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribor 

108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

Oost dan Midden — Jawa: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Senin, 18 Juli 

5,30 sore 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, 
Soerabaja Arcbipelz, Zender 68 

Djokja II 128, Semarang II 111, 
8olo II SW NG 

5,— sore 

Ate 
107, 53 Meter 

1901 
Senin 18 Juli 780 

d,— sore Perkabaran dari Djambo| 7,55 , 

NN .re Daerah KBI. aa 3 
ka Big Lagoe Soenda pen 
.— naa Berita sk. (Iadonesia) 11,30 

30, Lagoe2 Japan | 
x Berita sk. (Soenda) 
» Lagoe2 Krontjong : 
& Kendang Pentja Sekar| 6-30 pagi 

Pakoean dengan sedikit| 7.15 , 

Djokja Il 128, Semarang Il Jil, 

Soerabaja 1 68 daniV 129 

5,— sore 

7.— malam 

6,30 pagi 

Djokja Il 128, Semarang Il Ill, S'baja 
1 68, dan IV 129: Solo 11 120 

5,— sore  Penjiaran gamelan 
3, Peladjaran menjanji oen 

: toek anak akak 
6,— Penjiaran oentoek 

anakanak 

7.— malam Perkabaran dan berita 

pasar 
Eat Pendjswakan rapport 

pendengar 
7,20, "Pidato tentang obat 

obatan 
8 — Muziek Tjonghoa 

oo” Gamboes orkest 
liL— Murziek krontjong 

I3O Toetoep 

I,— beda Perkabaran 

Rebo 20 Juli 

Soerabaja II 85: 

Pevjiaran oentoek anak2 
Tionghoa | 
Murziek Krontjong 
Mendjawab soerat soerat 
Lagoe Hawaiian 

pasar 
M.ndjawab rs ppori2 
pendengar 
Lagoe Bali 
Pidato tentang Bybel 
Penjiaran gamelan 
Yang Khiem orkest 
Tembang Djawa 
Toetoep 

Penjiaran gamelan 
Toetoep 

Solo N 120 

Lagoe Hawajian 
Lagoe Tionghoa 
Tooneel Wsjang Orang 
Muziek Krontjong 
Lagoe Soenda 
Perkabaran dan berita 
pasar | 
Mendjawab re pport2 pen 
dengar 
Malay Opera Singapore 
Penjiaran centoek kaoem 
Iboe 
Malsy Opera Singapore 
Tjlempoeng orkest 
Toetoep 

Muziek krontjong 
Toetoep 

“ Billy Reid's Accordeon 
Band 
Penjiaran oentoek anak2 
Tentang penjiaran pro- 
gramma 

2 20 , Filmsuccessen 
180, Concert 
8,30 ',  Ensemble Prins Ostra 
930 Tentsng sport oleh Phohi 
GO Vocale , Herry Lauder" 
958 ',”  Koersen dari A'dameche 

al Beurs 
TOOL. Lagoe dari Argentenia 
10.30 » - Lagoe dansa 
Il—., Toetoep 

Selasa, 19 Juli 

6,38 pagi Muziek gramophoon jg 
menggembirakan 

201 tg Idem 
g Toetoep 

& "03 sa Fragmenten dari opera 
Roesia 

11:20" Peojiaran osatoek kaoem 
z $ iboe 
12,— siang Ganre muziek 
125015 Matinee concert 
1,20 lohor Perkabaran 
Ia ng Matinee concert 

Te na Lagoe lagoe orgel 
220 ig Perkabaran 
280, Toetoep 
530 sore  Orkest : 
G9 Hswaiian Big Boys 
630 Piavist Carroll Gibbors 
Gbu, Tentang penjiaran progr. 
7.— malam Perkabaran 
AO ah Concert 
19oe Avondwij Jing 

B0 Melandjoetkan concert 
849 , Beberapa lagoe dari 

g
r
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Sore » » 

Dipimpin oleh Radio-monteur 
Dahoeloe bekerdja di   

  

— AET HER — 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 

SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 

PETODJO OEDIK IV No: 2 (DEKAT TENNIS - BAAN) 

FILIAAL: TJIKINI la BATAVIA-CENTRUM 

Pagi diboeka dari djam 8 —1 u 

Philips radio-atelier dari N.V. REVIMIJ 

di Soerabaja, Semarang, dan Batavia. 

Keterangan oentoek membetoelkan radio, boleh datang bitjara 

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

» 4-8 

jang Nag pengalaman. 
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18 pl: 

Oleh Siti 

J. 1 Kron: Rose Rumba 
Stam: Pasarbaroe. 

J3 Kron: Harmoni, 
Kron: Nori Mas. 

Ik 

MISS KARTINI 
1028 Kron: Slamet Dateng. 

Ster int Oosten. 
1030 Kron: Bidara. 

Kodoran Oude liefde. 
DJAJADIE 

1039 Kron: Green Ice Rumba. 
Kron: Terang Boelan. 

1045 Kron: Jong Magelang 
Kron: Dibawah aer. 

1041 Kror' Ingetlah Solo. 
Kron: Rumba sadja 

r 
5 Rumba 

Stamb: 

1033 Extra Nona Siapa. 
Bodoran Baby. 

1042 Siam: Senang hati. 
Kron: Hati Girang. 

1046 Kron: 
Kron, 

  

Baroe terima - platen tjap banteng 
a F 15.— 

PLATEN LAGOE MELAJOE 
Amsah & Kleine Saleh 

Soir De Paris 

TERNJANJI OLEH ANNIE & AER LAOET 
Miss Djenap & Tjaij 

Solo Populair. 
Saban Rumba. 

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

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

TOTAAL 18 PLATEN A.F, 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Memoedjiken dengan hormat 

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

CT E RI-B-ON 

J-. 2. Extra Mandoline. 
Asia Rumba. 

J- 4: Exira Express, 
Pasarbaroe Blues. 

Djoeramento 

MISS KARTINI 
1035 Kron: Election. 

Stam: Sinar boelan. 
MISS SITI MOEDJENAH 

1032 Extra Talaga Warna. 
Extra Ala sajang. 

1036 Extra Senang hati. 
Kron: Waterloo, 

1037 Extra Hati Melajang. 
Kron: Malaise, 

1051 Shanghai Street. 
Bodoran Aspirin Alima. 

1040 Kron: Liberia. 
Nasehat roemah tangga. 

1043 Stam: Rindoenja Dateng. 
Kron: Pasar Baroe. 

NO 

Telefoon No. 34   
  

BDu Corcert 
920” 5 sDie Lustigen Weiber 

von Windsor“ 
968-—, Keoersen dari A'damsche 

Beurs 
IE 3 Albert Sandler 

030 C:baret Duitseh 

H— Toetoep 

Rebo, 20 Juli 

6,33 pagi  Muriek gramophoon 

TA ea Menjamboeng muziek 

gramophoon 
8,— Toetoep 

11.03 siang Beberspa fragmenten 

KO Penjiaran oentoek orang 

orang sakit 
LAS 3 Matinee concert 

1— lohor Accordeon Solisten 

Key Perkabaran 

Id Lagoe lagoe jang meng 
gembirakan 

220 Perkabaran 

2.30 Toetoep 

5.30 sore Sweet Music 

6, — Het Wiener Bohemeorkest 

6,30 "3 Primo Scalas seblager 
potpsurri 

Oo ig Penjiaran tentang pro 
gramma 

7,— malam. Perkabaran 

Tao Muzsiek dansa 
150 Tentang boenga dan toem 

boeh tosomboehan 

8103 De Willards 
Den Concert " 

YO De ,Street Singer" 

9-30, Corcert 

958. Koersen dari Amsterdam 
sche Beurs 

Tok Amsterdamsche concert 
gebouw orkest 

Er Toetoep 

B. R. V. 

Batavia 1 157,89 m. Batavia I1S1 

68m, 4 Buitehzorg 156,25 m, Soeka       “Pills et Tibet"   boemi 12,18 m, 

Senen 18 Juli 

5 01 sore Lagoe Marech 
MO. Penjiaran tentang kepan 

doean 
6:30: , Beberapa lagoe lagoe 
HAd Perkabaran 

  

7.— malam Orkest 

TAI 5 Pemandangan tentang 
Parija 

8.— Phohi Relay 
SkO, Piano muziek 
SO” £ Foto dan Cinematofo- 

graficeh 

BAI sah Vccale Prestaties 

909 Phohi Relay 
2 Grata, Intermezzo 
930 Pbohi Relay 
O0 13 Symphonie 
TOOL 3 Vocaal 
SS Toetoep 

Selasa, 19 Juli 

7,01 pagi Concert 
Tag “5 Berita soerat kabar 
1,40 Menjamboeng muziek 

gramofoon 

2.30 siang Toetoep 
5.01 sore Cinema orgel concert 
Na Operette programma 
6.30 , Intermezz9 muziek gram « 
6.45 Berita pers 

7,— malam Accordeon muziek 
A0 Penjiaran bridgen BRV 
8,— Phohi relay: Beurs Am 

sterdam 
and Ose1 Piano recital 
845. Beberapa njanjian, 
nek aa Phohi Relay 
9,30 BRV Swing School 
KOLD ay Orkesi 
1— Toetoen 

Rebo, 20 Juli 

7.01 pagi Concert pagi 
130 te Berita pers 
TAON 8 Melandjoetkan muziek 

gramofson 
2,30 lohor Toetoep 

5,01 sore  Peladjarar gymnastiek 
I30 Aa Njanjian anzk anak 
5.45 Penjiaran oentoek anak2 
6,45 ' Berita s kabar 

7.— malam Viool concert 
IT 20 1g Inter 720 
TAS 0g Pem. Locar Negeri 
8.— Tentang muziek 
20 Alexander Brailofsky 
D4 Vocaal 
920 Lagoe lagoe dansa 5 
Tobi Melandjoetkan program, 
ll— Toetoep, 
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/Laksana“ ke 2 

“tengah poesat Kebnedijaan B.li, tem 

, 

| pada tanggal 14 Juli jl. terdjadi ke 

“nan baharoe | 

  

Senen 18 J 

    

»9 

Ag 

Pada tg 23 Juli jang akan datang| 
ini, djadi tidak lama lagi, perkoem 
poelan jang tertjantoem diatas itoe, 
akan mengadakan Rapat Besarnja 
jang kedoea. Rapat Besar itoe akan 
bertempat di kota Badoeng, ditengah 

pat penerima semangat pembangoe 

Dalam waktoe itoe, tjoekoeplah Bali 
Darma Laksana beroesia doea tahoev, 
dan genap poela doea tahoen penoeh 
perkoempoelan itoe hidoep langsoeng 
ditengah tengah masjarakat B:li, seba 
hagian dari Masjarakat Indonesia |! 
Adapoen maksoed goebahan ini, tak 

lain daripada soeatoe samboetan bagi 
Rapat Besarnja jang akan datang itoe, 
dan sekedar memperkenalkan Bali 
Darma Laksana kepada Ra'jat Iudo 
nesia oemoemnja, teroetama ra'jat Ba 
li choesoesnja. 

Bali Darma Laksana adalah satoe2 
nja perkosmposlan jg terbesar di Bali 
dan sampai sekarang telah beranggau 
ta lebih dari 700 orang, dan bertja 
bang di Djawi, Makassar dan Bili. 
Aaggautanja kebanjakan terdiri dari 
pada para terpeladjar, dan jg sedang 
doedoek dibangkoe sekolah. 

Anggaran dasarnja menjeboetkan, ba 
hasa jg boleh menzjadi anggauta, arti 
nja jg berhak ssesara, hanja semata mata 
bangsa Jadonesia Bali, sedangkan Indo 
nesia lainnja hanja diperbolehkan men 
djadi anggauta loear biasa. 

Toedjoean perkoempoelan ini jalah 
mengadakan stuliefonds, poela semata 
mata teroentoek bagi sagolongan bang | 
sa Indonesia Bali belaka, dan mem 
pertinggi keboedajaan. 

Oentoek mentjapai makssednja, ma 
ka dirantjangkan beberapa icbtiar, oem 
pama: membangoenkan semangat ke 
dermawaan anggauta anggautanja , 
memadj kan persatoean dari anggsu 
ta anggautanja » membangoenkan ke- 
gistan anggautanja, dil. sementara. 

Boekanlsh kehendak kita akan mel 
ngomentari, ataup»en akan mengemoe 
kakan persetoedjsean ataupoen kebera 
tan kita dari s'fat toedjoean ataupoen 
Perkoempoelan itoe seoetoefimja, akan 
tetapi sekedar memperkenalkaanja ke 
pada oemoem ! 

Soedah tentoe wiktoe jang doea ta 
boen lamavja itoe, tak sedikit penga 
laman pengalaman ataupoen sseasana 
sogasana, baik dari semangat pemba 
haroean, masepoen jang senantiasa 
hendak mempertahankan hak hak koe 
no, jang telah lapoek, dan perlos mem 
berikan tempat kepida jang baroe. 
Benar, dimana ada pembaharoean, ten 
toelah ada poela jang senantiasa hen 

dak mempertahankan jang lama. 
G-:nerasi baharoe senantiasa menge 

tjap dan merasakan kemadjoean jang 
telah diperoleh oleh saudara2uja di 
Tapa, di Andalas, ja pendek kata di 
seloeroeh Nvesantara Indonesia, Sebab, 
boekankah poelau Bali ada sebahagian 
dari Nvesantara? dan bangsa Bali se- 
babagian dari Ra'jat Bangsa Indone- 
sia ? ! Dan telah mendjadi cnodrat alam, 
babwa segala peristiwa-peristiwa, sege 
nap golongan golougan kemadjoean jg 
dirasakan oleh Rakjat Indonesia, maoce 
tak mase, tentoe tergetar poela disa- 
nocebari Rakjat kita di. Bali | 

— Lembaran ketiga ) 

Bali 
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Darma 

Samboetan 

Keinsjafaa dalam peristiwa bahasa 
kita berbangsa satoe, berbahasa satoe 
ian bertanah air satoe, jalah Indone 
sia, diketjap poela oleh generasi moeda 
di B.li. Kehaoesan akan memperting- 
gi deradjat, mendjadjarkan harga diri 
dengan bangsa bangsa lain, jang di 
jrasakan oleh bangsa Indonesia, ikoet 
idirasakannja poela, 

Bahwa pendjelasan kita benar, da 
pat diboektikan oleh sementara oesael 
oesoel dari tjabang tjabangoja, dan 

.Djatajoe“ nomor 10 tahoen ini, atau 
poen semangat jang hidoep diseloeroeh 
anggsuta Tjabangoja, Oasoel oesoel 
itoe mengandoeng maksoed, membo3 
ka pintoe Bali Darma Laksana ba 
gi segenap Bangsa Indonesia. Lang 
kah jang sama sekali tak tersesat, te 
pat, dan semoestinja. 

Issolatie, raenjendirikan diri, tak 
maoe perdoeli akan kemadjoean sau 
dara ssulara dilain poelau, atau rasa: 
akoe (kita) adalah orang dan bangsa 
Bali, kita tak kenal akan nama, bahasa 
ataupoen bangsa Indonesia . , . tak 
ada lagi tempatnja dalam kalboe G3- 
nerasi baharoe! faham koeno sema 
tjam itoe tak wadjib lagi terdapat da 
lam abad kedoea poeloeh ini, tempat 
nja adalah dalam tanab, tertimboen 
timboen mendjadikan dasar, founda 
ment kokoh, bagi renesauce, pendjel- 
maan baharoe | 

Soedah tentoe semangat baharos itoe 
ta' berarti ta' memperdoelikan Kese- 
nian Daerah, apalagi mengabaikan, 
Sima sekali tidak ! Kesenian Daerah 
(Bali) barhak seloeas loeasnja hidoep, 
dan haroes senantiasa dihidoep hidoep 
kan, dibangoen, dibentoek daa dicul- 
tuveer, oentoek mendjadi Keboedajaan 
satoe, ostoeh » Keboedajaan Indonesia 
moerni! Dslam ini termasosk: baha- 
sa, tari, gending, oekir oekiran, game 
lan dan sesamanja. 

Dao, . . . semoeanja itoe banja akan 
tertjipta dengan tidak mengemohi kese 
nian dari daerah Indonesia lainnja, 
sebagai jang penoelis pernah dengar 
dari pidato seorang jang b»leh dikata 
ternama djoega di Bidoeag: jang 
mengatakan, Kesenian kita Bali itoe 
dja gau sekali kali tertjampveran ke 
boed-jaan dari Djiwa. 

Semoea peristiwa itoe tentcenja akan 
mendjadi tjara Pembitjaraau Rapat 
Besar Bali Darma Laksana jang akan 
datang itoel Dimana akan bertepoek 
pewbawa semangat baharoe dengan 
para jaag seuantiasa ingia memperta 
bankan barang oesang. Beroendiaglah, 
dan kaleu perloe bentoeklah Pa 
kaian babaros jang sesoeai dengan 
keadaan ziman, serta getaran Indo 
nesia | 

Djangavlah enggan meninggalkan 
pakaian jang telah lapoek. oesang dan 
sempit itoe, hanjoetkan daa koeboer 
lah! Djika senantiasa berasa kasian, 
berilah tempat indah, . ,. dalam 
museum | | 

Dan sebagai penoetoep, berbahagia 
lah Generasi baharoe |! ! 

Barbahagialah Kerapatan Bssar Bali 
Darma Laksana jang kedoea |! 

PoeteraIndonesia 

Badoeng 13 Juli 1938 

  

  

  

Dikceboer hidoep-hidoep 

20orang tertolong: 
.Di seboeah parit di Sawahloento, 

tjelaka'an djiwa, beberapa orang koeli 
jang mengerdjakan disitoe dengan roen 
toehnja parit itoe seorang diantaranja 
mati teroeroek, doea orang lainnja ter 
tolong. 

Pengamoekan hebat dengon 
sendjata api 

Beberapa orang ter- 

Hari Saptoe jbl, di moeka tangs' 
veld politie di Pangkal Pinang terdjadi 
pengamoekan hebat dilakoekan oleh 
seorang agent veld politie jg bersen- 
djata api, entah apa sebabnja ini drama 
jg menjedihkan dilakoekan dengan se 
konjong konjong jing mana 5 orang 
mendjadi korban. Diantara korban- 
korban itoe terdapat orang orang jang 
sedang djaga disitoe posthuiscomman   — 9 -— 

  

dant. Orang baroe berani tangkap orang 

jang telah dimoeat dalam madjalahnja 

tembak, dilakoekan 
oleh agent velid po- jai 
litie, 

jg kalap itoe setelah kelima patroounja 
habis ditembakkan. 

Sementara 5 korban itoe dirawat di 

nja, seorang diantaranja ta? mengoeatir 
kan djiwanja karena hanja mengenai 
poendaknja. 5 

mg HR soo 

PENOETOEPAN POST 

Post oedara ke Singapoera 

Pada hari Selasa 19 Juli akan di 
tostoep post oedara dengan Knilm ke 
Palembang. Djamri dan Singapoera, 
Pengambilan soerat2 jg penghabisan 
oentoek aang. siukken dan soerat-soe 
rat biasa (kantoorbus) pada dja' 7.30 
pagi. 

bak ia Nedbeland—” 
Selasa 19 Juli akan ditoetoep post 

oedara devgia Kmilm kapal terbang 
» Valk“ ke Palembang, Suem. Timoer 
dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, Penang. 
Siogapoera, Sam, Iaio Tiongkok, 
Hovugkong. Tio gzok, Philipina, Guaw 
Kepoelauan Hawaii, Amerika Tengah, 
Canada, Keposelauan Autillen Kerjil, 
India, Afghanistan, C ylon, Iran, Irag, 
Turki, Balkan, Mesir, Afrika dau Awe 
rika. Pengambilan soerat soerat jang 
pevgbabisan oentoek aangetukken pada 
djam 8 30 pagi dan kantovrbus pada 
djam 8 45 pagi. 

Post oedara ke Balikpapan 

Selasa 19 Juli akan ditoetoep post 
oedara melalosi S'baja ke Bandjarma 
sin, dan Bilikpapan dengan Knilm. 
Pengambilan soerat soerat jang peng 
habisan oentoek aang. siukken dan 
soerat2 biasa pada djam 2,-— siang 

— 0 — 

PROGRAMMA CONGRE3 PEMOE: 
DA PSII. par DAN PMI) 

3 

Di Soerabaja 19/20—25/26 Juli 1938 
Optocht: 

Sebeloem Congres dilangsoengkan, 
terlebih doeloe akan dilakoekan Op- 
tocbt dari Pergerakan Pemoeda, dan 
Pergerakan Kepandoean dikota Soera 
baja, pada hari malam Rebo tg, 19 
20 Juli '38 djam 630 malam, 

IL Hari Selasa malam Re 
botg,19/20Juli '38 djam 
8,30. : 

Receptie: 
Pemboekaan oleh Comite. (b) Pida 

to Departement Pemoeda, (c) Batjaan 
@ser'an, 2 

Pidato oleh Kwartier Besar SIAP 
. Pidato PB oleh Pimpinan Besar PMI 
Samboetan tamoe taimoe, 
Pertoendjoekan oleh tjabang2. 

II. Rebo tg. 20 Juli 1938, 
djam 830 

Besloten Vergadering : 

PMI 

Jarverslag PB PMI, 
Samboetan tjabang2 daa Departement 
Pilihan Ketoea PB baroe. 

SIAP 

Jaarverslag oleh KB SIAP 
Pemandangan tiaba g2 dan Dept. 
Pengesahan CKB 2 baroe dan Sccr. 

UI. Rebo malam Kemis tg 
20/21 Juli '38, djam 830 

Combinatie Verg: 

Jaarverslag Departement. 
Jaarverslag perosangan Departament 
a. (Pemandangan tjb» b) Verif catie 

Commissie. 
Jssoel, Congres tentang Soesoenan 

Dept. pemoeda Kongres PSIil ke 24 

IV Kemis tg, 21Juli'38 dj 830. 
Besloten Verg, 

PMI, 

Tafsir Program Asas PMI oleh PB.PM! 
Pemandangan tjb, tjb. 

SIAP, 

RvO Kampleven Siap. 
Tafsir Pengoedjian kelas 1, 
Pemandangan tjabang tjabang. 

V.Malam Djoem'at21/22Ju 
li 38 djam8,30 Bssloten Verg: 

PMI 
Ossaha mendjalankan leerplicht 
Menjamakan Pembantrasan Boeta 

Hoeroef. 
Pendirian PEPDA (Perikatan Pe 

moeda). st 

Verslag tjabang tjabang atas oesaha 

(Bidan Perikatan Kepandoean) 
Pendirian Badan Perikatan Kepan 

doean, 

VI Djoem'at22Juli'38 djam 
830 sampailIl 

Besloten Verg: 
PMI, 

Esnjaarsplav PM I, 
Pemandaagan tjabang -tjabang 

SIAP, 
Leidersblad S1 A P.   Locale Lseiderscursus Praktijk 

8 

roemah sakit jg ta' berdjaoehan letak | 

salsa n tjap Matja 
MU na 
MN 

eneg 

    

      @taNslaN cinema 
FIT MN ir masihoer -di “seloeron Woehia- «5 

  

  

TOKO: 
PASAR NOORD No. 34 

FILIAAL PASAR OOST No 19 — TELEFOON No, 40 MC. 

  

i 

SLAMET 
TELEFOON No. 128 M.C. 

  

menfjotjokin keadaan zaman. 

HANDEL IN MANUFACTUREN 

voor Dames en Heeren Modeartike'en 

Speciaal menjediakan keperloean poeteradanpoeteri barang 

baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

Bila pembeli betoel soedah kenaj dengan toko kita, kita jakin s e- 

lamanja mendjadi kita poenja lengganan. 

Hanja toko inilah jang mengetahozsi maksosd pembeli barang 

bagoes-kseat dengan harga moerah, inilah dfa. 

Selamanja dengan gembira, kita menanti kedatangan toean2 dan 

njonjah jang soeka berkenalan dengan toko kita. 

    

    

   
   

            

     
   

    

    

  

  

VII Malam Sabtoe 22-23Juli 

38 djam 830 
Combinatie Verg: 

Kesoekaran tjabang tjabang 

Rentjana Peladjarau Esonomi 1 takoen 

G3denkbosek Pemosda PSII 10 tahoen 

VIIL Sabtoe 23 Juli '38 djam 

8.30. 
BE3LOTEN VERG: 

Pem 
Oesoel-oesoel PMI : 

Werkprogram PMI Poeteri 
MA Pa 

Ossosl-oesoel SIAP | 

Program SIAP Poeteri 

IX Malam Minggoe 23/24 
Juli 38 djam 8 

Perajaan COMBINATIE: 

Persjaan memperingat 10 tn Pemoe 

da PSI, . 
Persjaan memperingati ant: PSI 

T neel Perajaan ( tusseu - nummers ). 

X. Minggoe 24 Juli 1938 
djam 9 

Openbaar Cungres 

Kepnetoesan Congres jaug oemoem 

Az PMI dan kepsetoesan PN 

Azis SIAP dan kepostoesan bagian 
SIAP 

XI Malam Senen 24/25 Juli '38 
djam 830 

.Combinatie Vergadering : 

Verslag Verificatie-Commissie 
O soel-oesoel jang ceme en 
S udie.fonds SIAP dan PMI 

Xl. Senen25 Juli 38 dja m 

830 
Besloten verg: 

PMI 
Hal hal jang dibitjarakan dalam Per 

moefaikatan Pemoeda 
Perpisahan 

IAP 
Hal bal jang akan dibitjarakan dalam 
Peruoefakatan dengan K B-K B Isin, 

XI. Malam Selasa 25/26Ju 
li 38 djam 8 
Kampvuur perpisahan SIAP. 
XIV. Hari Robodan Kems 

27-28 Juli 38 
Moeejawarah mempersatoekan Per- 

gerakan Pemoeda Indonesia. 
Menghadapi Nationaal Indonesiseh 

Jeugd Oongres, 
LO 0 I. 

Pesta Oranje dikota Bandoeng 

Rentjana programma 
Berhceboeng dengan pesta 40 ta- 

hoennja Pemerentahan Sri Ratos, 
Aneta dari Bandoeng kabarkan bah 
wa kota tsb poen telah sedia akan me   rajakan bari besar itoe, 

saaman 

Seperti orang masih ingat maka 
Bandoeng ketika dalam pesta Kedjadi 
an jg menggirangkan dalam Istana Ns 
derlang pada b»elan Januari, menda 
pat bantsean setjookoep tjoekoepnja. 
Ini ternjata dari sisanja begreoting da 
ri-pesta- jg sekarang masih -ada f 4000 
tetapi djoemlah oeang ini beloem tjoe 
koep goena pesta ja d. Masih koeraag 
f 10.009,— 

Rentjans programma jalah akan 
menghiasi kota dengan penerangan jg 
bagoes, menjalakan petasan jg banjak 
dan mengalakan bari pendoedoek, 

D'poetoeskan tidak akan minta ban 
tosan kepada pendoedoek kota dengan 
tjara mengiiarkan lijst derma dan 
oranje bons, sepsrti pada pesta jang 
laloe. Tetapi axan diseroskan dengan 
perantaraan soerat kabar bantoean per 
loe pesta tsb. f Aneta). 

— 9 — 

Rapat keloearga ,Taman Siswa" 

Pameungpeuk. 
Pada malam Minggoe jaug baros 

laloe Tamaa Siswa Pameuagpeuk telah 
mengadakan rapat kelbearga dengan 
mendapat. perhatian besar dari orang 
orang toea moerid dan pantjinta pen 
tjiota Taman Siswa. Dari Giroet hadlir 
tosan Sardjooo pemimpia Tamaa Sis 
wa Garvet dan toean S, Gindaatm idja 
anggota Madjelis Daerah Priangan. 

Puekoel 8 malam tosan Hidajat pa 
mong TS Pamsungpsuk, moslai mem 
boeka rapat dengan ostjapan terima 
kasih sebagaimana biasa, dan boeat 
selandjoetoja pimpinan rapat diserah 
kan kepada anggota Madjelis Daerah 
Priangan, 

Setelah pimpinan diterima, laloe 
mengueraikan maksoed pertemoean, 
jang di Taman Siswa soedah mendja 
di adat, antara goeroe dan orang toea 
moerid  baroes rapat perhoeboengan 
aja bharoes bersatoe toedjoean dalam 
mendjalankan pendidikan terhadap 
anak-anak, agar soepaja pendidikan 
itoe berhasil baik. Lain dari itoe wa 
djib psela mengetahosi dengan seda 
lam dalamuja hal azas toedjoean dan 
organisasi Taman Siswa, soepaja Ta 
man Siswa dapat lerpelihara dengan 
baik, dan selaloe hidoep didalam ke 
soeboeran. 

O3ntoek membitjarakan agenda ke I 
hal organisasi dan ke'“Taman Siswaan, 
dipersilahkan tosan Sardjono. 

Lsbih doeloe diterangkannja bahwa 
Tamas Siswa itoe ,dari kita, keper- 
loean kita dan kepoenjaan kita" de- 
ngan seterang-terangnja. Kemoedian 
pembitjara mengoeraikan dengan pan 
djang lebar, tentang bebarapa toedoe 
han orang jg salah, jg tidak mengeta 
hoei dengaua sebsaaruja, ialah tentang: 

a, Taman Siswa dan Agama   b. Taman Siswa dan politiek    

   
     

  

   

  

    
   

  

   

  

   

  

   

    

  

    

  

   

   
   
    
    
    
   

 



    

   

  

     

  

   

  

   
    

» keterangan itoe, dapatlahj 
erti bahwa Taman Siswa itoe,| 

C: badan pendidikan jg menoe| 
kepada kemceliaan” bersembojan | 

ngesti toenggal“, terhadap | 
   

1 n lai 

    

    

    

   
    

    

noetoepnja pembitjara memben- | 

  

masjarakat. Sekalian pendengar men- 
garkan pidato jang lamanja kl 1'/2 

itoe, merasa poeas, socasana rapat | 
      

“ Habis itoe laloo diadakan pauz',| 
Gjamoean jang sederhana sementara 
itoe diedarkanlah, BAG | 

    

    

    

  

   
    
   

    

  

    

  

   
   

  

   

  

giliran oentoek mengoeraikan tentang | 
perdidikan dan pengadjaran jg didja| 
lankan di Taman Siswa. Pimpinan ra| 
"pat diserahkan kepada t. Sardjono, 

— Moela-moela pembitjara menggam 
barkan aliran aliran pendidikan jg ada 
di Europa dan di Indonesia sampai 
timboeloja sosatoe aliran pendidikan | 

ticboel di Mataram laloe menjebar ke 
seloeroeh Indonesia, j:lih dengan nama 
»Amongsysteem“, jaitos melakoekan 
pendidikan dengan tjara ,,toet woeri 

andhajani". 
— Apa jang mendjadi dasar “Among- 

| "8ysteem“, ialah: Kebangsaan, kemer 

dekaan dan kodrat alam, dikoepasnja 

dengan pandjang lebar, 

Oleh karena kata “kebangsaan“ dao | 
“kemerdekaan” itee, kata jang biasa 

menakoetkan orang2 penakoet, oleh 

pembitjara diterangkan dengan sete- 
rang terangoja, bahwa pendidikan de 

"ngan berdasarkan kebangsaan itoe s0e 
dah haknja tiap tiap bangsa, bahkan 
ehewanpoen berpendidikan kebangsaan 

djoega, demikian poela tentang dasar 
kemerdekaan, itoe selaras dengan ke 
hendak Toshav, oentoek menoedjoe 

salam dan babagiapja bidoep dan ter 
tib damainja masjarakat doenia, 

Setelah itos pembitjara mevringkan 
bahwa anak anak itoe menerima da 

| lam 3 lingkoengan pendidikan, ialah 
| dalam lingkoengan: roemah tangga. 

pergoeruean dan pergaeelan. Oentoek 

' sempoernanja, tidak lain djalannja, 

antara goeroe dan orang toea moerid 

selaloe bekerdja bersama sama. 
Penoetoepnja mentjsiiterakan boe 

ah boeah pendidikan dari TS jg soe 

dah bisa mengirimkan anakoja keioe 

| ar negeri, melandjoetkan kesekolah 
tinggi. 

Dalam pertanjaan oemoem ada jg 
minta diterangkan tentang ongkos 

ongkos djika akan memasoekkan ke 

“Taman Dewasa“ di Garoet. dar 

— minta diterangkan djoega tentang ong 
kos ongkos sekolah keloear negeei. 

Oleh pimpinan Rapat diterangkan 
dengan djelas sampai sekalian jg ha 

Gir merasa pseas. Poekoel 12 malam 
rapat ditoetoep dengan gembira. 
! : —0— : 

     

      

   
   

  

   

    

    
   
   

Wakil Knilm soedah kembali ke 
e Australia 

Soedah kembali poela dari Australia 
| ialah tosan Nicuwennuis, wakil Knilm 

bersama 4 orang penoempang dari sana 
sedang toean la Marguise de Meaupou 
Monbail kembali terbang dari Bali ke 

. Betawi dengan PK—AFN, 

Hadish besar 

lah mengadakan lotry graties dengan 
barang2 jang sedjoemlah f 40.000. 

Penjiaran lotry itce dikerdjakan 
toko2 jang mexdjadi langgavan firma 

teb. 3 
Pemboekaan lotery didjalankan tiap 

tiap tg. 15 dalam boelan moelai Sep 
tember hingga Januari 1993, dihada 
pan Notaris van Buuren, 

Diantara prys2 itoe ada barang2 jg 
terharga sebagai motor sedan. perka 
kas roemah tangga, dil.nja prijs jg ke 
tjil sedjoemlah f 40,000. 

Soeria Wirawan 

Dimana mana tempat pemoeda pe- 
moeda Parindra atau Soeria Wirawan 
sedang hiboek mendirikan tjabang2 
Begitoepoen di Tjsribon tidak keting 

| galan sekarang sedang asjik dibangoeu 
kan tjabang Soeria Wirawan, dibawah 
pimpinan toean Soethardjo. 

  

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

Siong & Co. 
Laan Holle 8 Tel. 2918 WI. 

HALLO! HALLO! 

—a 

Baroe trima masin Djait kaki dan masin 
djait tangan. Di kasih dengan pembajaran 
menjiljil dan sanget ring-n sekali. 

Toean dan Njonja dateng saksiken pada 
Toko Siong & Co, Laan Holle 8, Tel: 
WI: 2918, 
  

perkoempoelan ,berdjalan| 
bersama sama mencedjoe soeatoe mak | 

n tentang Taman Siswa dan /Ynggehis 

Penambshan penerbangan Inggeris 

tan oedara soedah mengadjoekan paren 

Itah kepada Lord Luffiele oertoek 
Imemboeat kepal kapal terbang 1.000 

'boeah jg amat tjepat sekali goena p»m 

boereean. Katanja kapal! kapal terbang 

| Toean S. Gandaaimadja mendapat dari pada Hewker Hurr'cane. 

: sngat kapal terbing baroe kepoenja 
an N 

jg asli dari Indonesia sendiri, moela2| Km Hai kan! 

Dari salah satos firma di Sbaia te| 

  

'Londen—Reuter: Ministerie angke 

ini akan “lebih keras lagi djalannja 

Pada tg j5 Juli menteri oeroesan 
penerbangan Inggeris, Kingeley Woos 

telah meletakkan batoe pertama pada 

n Nuffield di Tyburm dekat Londen. 

Kata orang, perentah tadi ialah pereo 
tah jang terbesar oentosk mewboeat 
kapal terbang baroe jang peruah di 

Sampai sekarang paberik itoe sang 
goep akan memboeat kapal bagaima 
uapoen djoega bentoeknja, : 

Lebih landjoet Wood menerangkan, 
bahwa Nuffield telah menolak pembe 
rian hadiah goena djasa2nja jg telah 
ia toendjoekkan, 

- aa . 

Persetoedjoean dalam sidang goela 
internasional, 

'Sepandjang berita dari Havas jg di 
kawatkan dari Louden, sidang goela 
internasional tel-h mendapat persetoe 
djoean jg bsik: Tetapi jg masih poela 
beloem mendapat persetoedjoean ialah, 

bahwa Suvjet beloem menjatakan sang 
goepoja akan menerima pengoetangan 
Cuntingent dengan 69 000 ton. : 
“Wakil Suvjet menosenggoe instruksi2 

dari Moskou dan seloeroeh rentjana 

pembatasan akan didjalankao, kalau 
djawab dari Suvjet soedah pasti ja". 

Lebih landjoet Transocean menga 
barkan, bahwa persetosijoean jg me- 

»genai dasar2uja, jaitoe, bahwa pasar 
merdeka  haroes dibatasi dengan 

700.000 tor. soedah ditjapai pada tgl 
14 Juli, Dalam praktek hal ini berarti, 
bahwa rata rata reduksi dari exoort- 

gusta ada 128 prosen. Tetapi dalam 
bakekatnja negeri negeri jg memakai 
goela haroes toendoek kepada pengoe 

rangan jg banjak dari pada negeri ne 
geri2jg mengeloearkan goela, 

Gg 

Kanak2 digoenakan alat dagang 

nak kanak masih mersdja lela diseloe 
roeh doenia. Maskiposn soedah diada 
kan pengamat amatan jang keras se- 
kali, dilakoekan oleh kinderpolitie, 
maka menjewakan dan  memperda 
gangken kanak2 beloem bisa lenjap sa 
ma sekali, 

Di kota Londen perdagangan sema 
tjam ini menoeroet kata orang orang 
mendapat kemadjoean jg tepat sekali, 
Dikota tsb, orang bisa mendjoempa, 
acbli achli besar dalam soal soal min 
ta minta. Mereka javg achli dalam 
soal ini, bisa mendatangkan “sebanjak 
banjaknja kanak kanak, menoeroet ke 
perloean mereka masing masing. Ka 
nak kanak ini terdiri dari laki dan pe 
rempoean, ditaroehkan dipodjok dja- 
lan atau disoeroeh meminta minta se 
pandjang djalan. 

Kerap kali orang bisa berdjoemps 
seorang lelaki dan isterinja jg sedang 
mentjoba menarik perhatian chalsjak 
oemoem dengan djalan menjanji lagoe 
lagoe dan orang lekas sekali mempoe 
njai hati belas kasihan karena mereka 
itoe biasanjaditengannja menggendung 
seorang anak anak jg masih menetek 
dan membawa poela seorang anak2 
jang kira kira oemoer tiga atsu empat 
tahoen. Anak anak itoe biasanja boekan 
anaknja sendiri tetapi anak anak tsb 
mendapat dari menjewa dan begitoe- 
lah mereka bisa memberi pengbidoe 
pan kepada doea keloearga. 

Rospanja pasar anak-anak ini djoe 
ga mempoenjai harga jang tetap. Di 
Djerman boeat menjewa anak jang 
oemoer koerang dari 5 tahoen, dalam 
sebari sewanja 30 pfeunig Seorang 
anak peremposan jang mempoerjai 
'ramboet krinting, jang roepanja dapat 
eympathie dari publiek, bisa mengbat 
sikan kepada orang toesnja daiam se 
minggoe sedikit-dikitnja 12 marks. A 
Inak jang sematjam itoe dengan extra 
dipelihara lebih bagoes, satoe bal jang 
bisa djoega mengherankan. karena 
orang berpendapatan : , Lebih djelek 
dan miskin roepa anak itoe, lebih ba 
njak batsiloja“. Tapi hal ini biasanja 
tidak begitoe 

Tapi dalam oemoemuja kanak2 jg 
disewa itoe tidak baik memeliharanja 
dan kadang2 dianiaja. 

Di negeri Hongarye anak auak da 
ri desa digoenakan sebagai alat dagang, 
dan sebagian besar baras eemoer 8 & 
10 taboen, Kerap kali mereka ini di 
soeroeh keloear dengan mengidarkan 

— PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

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

    
   
   

  

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa meijemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah daa pesjarit-penjakit diperanakan 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 
maloeannja berbaoe, gatel dikemalocan, 
peranakamnja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan pnggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja bersalin dan  selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-ISTRI. Pendeknja inilah 
obat jang boleh dib'lang SOEMBER JANG 

    

     

    

    

     
   
   

   

          

   

    

        

   

  

    

        

    

Gozna kamoe poenja kese- 

hatcu, pilikleh obat jang 

soedab te-sasboer: 

PIL Bi DADARI. 

Dijangan keliyekd 
Pakei sadja ini PIL BWSYANSAA RI 

jang sanget teroetams 

djabannja boeat Tamboehken 

Njonja-njonja dari gaksekletkan 

dan kesoesahan jatr Jua 

hoeboeng dengan p 

orang prampocd 
seperti kepoe 

tian d.|.l. 

   
    

  

   

    
    

     
    

   

  

   

    

  

   

   
    

     

duka 

njakit: 

Sampai sekarang psrdagangan ka-| 
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INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 
ini PIL BIDADARI tida dimi- 

noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

HARGA SEKARANG : jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 

» » ” ” ” » 235 

- » 3 ” », ” y 1,55 

” ” 2 ” »” » » 1.10 dan F 0.55 

     

  

    

       
    
   
   
   
   

oentoengan. 
Ini obat 

kit bengek. 
    

   
   
   
   
    
   

    

hab san boleh teroes pesen 

    

    
Seorang nama Waguer dari Boeda- 

pest telah memborat roemah speciaal 

goena anakanak jg akan meminta2, 

Mereka dipelihura baik, akan tetapi 

siapa dari uereka jg tjoema dapat koe 

rang dari f 2—, maka mereka itoe di 

aniaja. Orang itoe achirnja ditangkap 
oleh jg berwadjib. 

Ketika orang menggeledah dikantor 
oja terdapat seboeah kitab dimaua se 

gala tjstatan besar ketjiloja oentoeng 
dari exploitatie avak2 tsb. Dalam th 

belakangau telah didapatkan keoentoe 
ugen bersih sampai f 4009.—. 

Lp baja 2 

S'ding gsel: 1aternasional 
Menucuggoe postoesan 

. Suvjet 
Dari Londean dikabarkan oleh Ane 

ta, bahwa sidang goela internasional 

pada waktoe ini masih menoenggoe 

poetoesan dari Snvjet. 
Lebih landjoet koresponien sk ,,D-: 

Telegrsaf mengabarkau soal tonnage 

jang dimerdekakan menoeroet rentja 
oa perdjasdjian akan berbeda berhoe 

boeng dengan kedoedoekannja. 

Msaloja Cuba mempoenjii pasar 
ig diliadoengi Amerika dan mempoe 

njai djoemlah lebih besar dari pada 

'Djawa jg tas ada pasarnja jg dilia 
doengi. : 

Spanjal 
Di Valencia dan Alicante hoedjan 

bom pemberontak 

Dari Valencia dikawatkan oleh Ha 
vas, bahwa 5 boesh kapal terbang 
pemberontak telah mendjatoehkan bom 
di Valencia 100 boetir banjaknja, bing 
ga 22 boeah roemah roesak, 

Poen di Alicante hoedjan bom poe 
la, hingga 6 orang mati dan 29 orang 

mendapat loska loeka, 
—O— 

Pasoekan pemberontak didorong 
kembali 

Dari Valencia oleh Havas dikabar 

kan, bahwa pasoekan pemerentah re 
poebliek pada tgl, 14 Juli telah me 
ngadakan serangan kembal' pada fihak 
pemberontak di Sarrion, dan bisa men 

amy   pipa, pasangan tikoes atau tali sepa   se » Pi ti gi - 

    

toe, Perloenja oentoek mentjari oeang, 
dorong pemberontak kembali, sambil 
masoek menjerboe ke Sarrion, 

TJOTJOK PENJAKI TNJA : 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, 

wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet 

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

Molenvliet West No, 203-204 

SENTOS 
OBA £ BENGEK (ASTHMA) 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 

diterdjang penjakit bengek, hingga “apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 

hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 

batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe 

dipakei pada wakfoe timb»el koematnja penjakit, bisa ternjata 

sadja. demikian poela boeat hilangken baitoek bisa dengan gampang, pendeknja d'pakaenja me- 

ngobati bisa sampai samp»erna menoeroet kita poenja kemaoean. 

Boeat bengek, sakit didjalaran napas, antero batoek, batoek re- 
menzompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 

dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

4 Agent Besar MK, ITO G Co, 
Telf, 295 Batavia 

  

Dslam pda itoe fihak pemberontak 
mengoeatkan barisannja dengao me- 
Dambah 200 poetjoek senapan jang 
melipoeti daerah 20 km pandjanguja. 
Dengan ini maka f.hak pemerintah 
ditembakilah olehnja, 

—a— g 

Sarrion dirampas pemberontak 

Sesoedah fihak pemberontak mends 
pat bala bantoean baroe, maka tiw 
boellah pertempoerau jz hebat, hingga 

pemberontak bisa merampas Sarrion. 

Dalam pada itoe fihak pemerentah 
mengadakan serangan kembali dime 
dan perang Ouda, deagan manghan 
'joerkan 2 bosah tank dari pamberor 
tak dan menawan banjak orang pew 
berontak, merampas baajak alat alat 
perang, antaravja 2 bosah tank, 

sen (pom 5 

Djerman 
Djerman dan Tiongkok 

Pidatonja seorang 
ambtenaar tinggi 

Dari Berlin diwartakan, bahwa kini 
orang telah selesai membitjarakan ten 
tavg perdjandjian Djerman dengan 
Djepang, ketika diadakan perajaan 
makan oentoek menghormat seorang 
wakil Tiongkok jang boeat sementara 
waktoe akan kembali ke Tiongkok itoe. 

Perajaan ini diksendjoeogi poela 
oleh banjak pembesar2. Seoraug ambte 
uaar tinggi menerangkan didslam p' 
datonja, bahwa , Djerman berkehendak, 
soepaja Tiongkok mendapat hasil ba 
aja didalam peperangannja osntoek 
mempertahankan kemerdekaannja ini". 

asa NG Sania 

Nederlond 
Prins Berohard dalam perdjalanan 

ke Lacetan Timoer 

Dari Den Haag dikabarkan oleh A- 
neta bahwa prins Bernbard dengan 
keloearga telah ada di Laoetan Timoer 
goena mengoen:ijoengi hertog Adolf 
Friedrieh Meelkenburg di Bad Debe 
ren Heiligendam. 

bisa terloepoet dari pada kessesahan. Djika 
khasiatnja seperti obat soentik 
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Dr. Colija telah mendjabat kembali 
pekerdjaannja. 

Dari Den Hiag dikawatkan oleh 
Aneta, bahwa winister Cslija telah 
mendjabat kembali pekerdjaannja jang 
biasa, moelai tanggal 15 Juli. 

0 (G9 

Garn'zoen di Nsarden U recht Ede 
dan Den Bosch 

Dari Amsterdam dikabarkan oleh 

Aneta, bahwa sep2andjang sk. Alg, 

Handelsblad telah dipo-toeskan oentoek 
menempatkan 4 boeah regiment moto 
rischartilelie, Carn'z en itoe ialah di 
Naarden Utrecht Ede dan Den Boscb. 

mam MN ora ! 

G. A, Dunlop 

Mendapat mendali Rid- 
der van deNederl!. Leeuw, 

Dari Dan Haag dikabarkan oleh 
Ansta, bahwa tocan GA, Dunlop telah 

disenoem mendjadi direktoer pada NI, 

Handelsbank dan mendapat mendali 
Bi der van de N-darland-cha Lecuw. 

  

  

Tosan Hadlirn, 
Toean poenja toelisan, setelah kita 

periksa teliti mengandoeng maksoed 
baik, tetapi kata-katanja terlaloe kasar, 
antaranja toean do'akan ,ls'natoellah", 
kepada pemberi chabar kepada kita 
itoe, padahal menoeroet penglihatan 
kita ia seorang Mosslim djorga, ber 
sembaihjang, berpseasa seperti kita 
djoega. Amal lainnja soedah tentoe ki 
ta tidak tahoe. 

Selain daripada itoepoen, toean boe 
kan orang jang bersangkoetan, maka 
lebih oetaralah djika kita menoeng 
goe dahoeloe, Djika sekiranja berita 
itoe benar, maka dengan segala se 
nang hati kita tjaboet disertai per 
mintaan ma'af dan kita bohongkan 
berita jang semoea dengan kata kata 
jang baik poela. 

Kiranja demikian itoe djalan jang 
oetama, jaitoe dengan nasehat dahoe     ar loe, 
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