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— Orang Tionghoa pro-Djepang diboenoeh 

“Persiapan pembentangan Roes diperkoeat teroes. 

Menoeroet kata Domei dari Tokio, | penaroehan perbentangan Sovjet di 
'Boekit Changkufeng masih teroes-meneroes dilakoekan, demikian oedjar 
berita Pers dari perbatasan, jang mengatakan djoega, bahwa pekerdjaan 

.« defensi Sovjat sepandjang perbatasan timoer diperkoeat lagi, sedang pagi 
tadi sda 5 bocah kapal pemboeroe torpedo keposenjaan Sovjet tiba dipoelau 
poelau Furulg-Helma, jang letaknja dalam moeara Teloek Possiet. 
|. Selain daripada itoe pagi tadipoen tiba poela dari Wladiwostok dan 
Novokiesk beberapa alat perang boeatan menoeroet ilmoe pengetahoean baroe, 

Orang Tionghoa pro-Depang diboenoeh. 

3 Dari Shanghai diberitakan oleh Transocean, bahwa lagi-lagi ada seo 
. rang Tionghos jg pro-Djepang, dan terikat dalam Pemerintah Shanghai bi 
kinan Djepang, diboenoeh dengan tembakan, padahal politie daerah2 Pe- 
rantjis di sitoe'moedah mengadakan tindakan jg sangat rapih, berhoeboeng 
dengan kedjadian kedjadian jang baroe baroe ini. 

Hankow diserang dari oedara 

Hankow, 22 Juli (Reuter), Pelempar bom Djepang 9 boeah jg besar 
besar pada hari Djoem'at pagi telah mendjatoehkan bom2 diatas Hankow. 

Beberapa gerak Djepang jang gagal 

Hoedjan bom disebelah tenggars 
Angkatan oedara Djepang jg datang 

—nja dari sebelah barat Iaoet telah mei 

penerbangan militer Tiongkok, sambil 
meliwati tanah penerbangan itoe de- 
ngan tidak melemparkan bom lagi. 
Tetapi sesoedah itoe laloe mendjatoeh- 
.kan bom bom peela disebelah tengga- 
ra lapangan tadi dengan amat hebat. 

— Keroegian ta' berapa banjak.. 

Pada permoelaan orang mendoega, | 
bahwa jang Jiintjar oleh Djepang 

| ialah sebagian dari djalan kereta api 
Pinghan, tetapi kini ternjata, bahwa 
Gjalan kereta api tadi tidak kena bom 
sama sekali sedang tanah lapang pe 
“nerbangan terseboet tjoema mendapat 
.keroesakan keroesakan jang kefjil, 

Diawangawang 10 riboe kaki 
tingginja 1 

Sekalipoen kapal kapal terbang Dje- 
| pang itoe ditembaki djoega oleh pem 
bela pembela Tiongkok, tetapi tidak 

| ada kapal terbang tadi jg kena: sebab 
penerbang nenerbang Djepang itoe ter 

 bangnja sampai 10 riboe kaki tinggi 
 nja diawang awang. 

Kanonneerboot Djepang beraksi di 
— pantai danau Poyang 

Hankow, 22 Juli (Transocean): 
Pasoekan Djepang jg menjiapkan diri 
akan mengelilingi medan perang Han 
kow dan akan menjerangnja, sampai 
kini masih beloem selesai. Demikianlah | 
kabar kabar dari fihak Tiongkok. 

Tetapi dalam pada itoe marine dan 
angkatan cedara Djepang beraksi benar 
dipantai barat danau Poyang. 

Kanonneerboot Djepang 6 boeah te 
lah menembaki posisi2 Tiongkok di 
“dekat Kutang-Singtze Yangchiawang 
jang letaknja dipantai danau Poyang 
tadi, dibagian barat. Dalam antara itoe 
'pasoekan Tiongkok bisa menahan pen 
daratan marine Djepang dipantai barat 
danau tsb. 

Chiang Chia Chow ditembaki 
Djepang dari Yangtse 

" Pada waktoe jg sama dengan aksi 
 Djepang didanau Poyang itoe, kapal2 

“ Djepang ketjil telah berlajar keoedik 
soengai Yangtse dan  menembaki 
'Ohiang Chia Chow, Pada malamnja 
kapal kapal perang Djepang tadi te 
lah bertolak dari Hukow, . 

'Perdjalanan Djepang tertahan oleh 
6 Tiongkok 
Poesat jang diintjar oleh Djepang 
lah posisi2 jg ada diboekit boekit 

Singa, jg 'soedah ketahoean oleh fihak 

Tiongkok. Oleh karena itoe mereka 
selaloe dapat ditahan oleh fihak Tiong 
kok dalam perdjalanannja, dan diga- 

Na 
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wa ke Kiukiang dan Nangchang 

Pasoekan Djepang jang terdiri dar! 
'2,000 orang telah disediakan oentoek 
menoedjos ke Kiukiang dan Nanchang. 
Bala bantoean ini terdiri dari bagian 
bagian2 jg dengan bedil mesin, tank2, 

Serangan besat ke Haniow 

Lain dari pemoesatan pasoekan Dje 
pang disitoe, poen ada djoega didae- 
rah Wuhu Nanking. Maksoednja oen 
toek menjerang Hankow, 

Kapal pengangkoet Djepang berlajar 
keoedik Yangtse 

Sepandjang berita dari Shanghai, ba 
njak .kapal Djepang pengangkoet ba 
rang barang telah menoedjoe keoedik 
soengai Yangtse dengan kanon jg be 
sarnja 20 em dan telah melaloei Woo 
sing pada hari boelan 21 Juli. 

Gerakan pasoekan Djepang di Soe- 
ngai Koening 

Sepandjang berita dari medan perang 
Shansi pasoekan Djepang telah menga 
dakan gerakan berkeliling kearah se- 
latan di Soengai Koening di Feng Lin 
tu, Mutsintu didekat Tungkuan. 

Departement Pemerentah Tionghoa 
akan dipindah 

Berita jang mewartakan akan dipin 
dahkanuja tempat kedoedoekan depar 
temen2 Pemerentah Tionghoa ke Ching 
king, maka Reuter menambahkan lagi, 
bahwa tindakan itoe semoea sesoeai 
dengan rentjana Pemerintah Tionghoa 
ja'ni bersamaan poela dengan memper 
pindahkan djiwa djiwa pendoedoek 

rah Hankow. Jang demikian itoe bagi 
memoedahkan pekerdjaan pendjagaan 
(defensi) Tionghoa. 

ngan poen berbagai 'berbagai ambassa- 
des. Awibassade2 Amereka dan Italia 
tidak akan lama lagi diboeka di 
Chungking, sedang ambassade Roeslan 
'soedah lebih doeloe. 

Adapoen ambassade ambassade Ing 
'geris, Perantjis dan lain lain sedang 
mempertimbangkan hal itoe, 

Tiongkok Oetara diserang 
hoedjan-tofan 

Menoeroet Transocean dari Peiping 
hingga saat ini loear biasa besar dan 
lebatnja hoedjan angin jg sedjak be 
berapa hari mengamoek di Tiongkok     Oetara, dan menjebabkan timboelnja 
keroegian banjak, 

pereman sebanjak banjak dari dae-| 

— Kabarnja jg akan dipindah dibelaka| 

' Saptoe 23 Juli 1938 

kembali dari cedara. 

Daerah jg ada antara Tientsin dan | 
Peiping kebandjiran, 

Orang chawatirkan, kalau kalau ben 
doeng bendoeng soengai Yangte tidak 
akan dapat bertahan diri, dan akan 
moesna poela, : 

Banjak sekali pedjabatan pedjabatan 
leloe lintas jg terhenti oleh karenanja, 

Soengai Koening poen fairnja bah 
dan naik dengan sangat tjepat. 

Tanggal 31 Departement2 
pindah 

Dari Tokio diberitakan oleh Domsei. 
bahwa semoea depariemen departemen 
dari Pemerintah Tionghoa, terbitoeng 
djoega Waichiaopu soedah meneritna 
perintah dari Djenderal Chiang Kai 
Shek, soepaja tanggal 31 Juli depan 
ini meninggalkan kota Hankow pindah 
ke Chungking. Demikianlah berita 
berita jang diterima di Tokio. 

  

Penting | 
Ringkas 

Pertempoeran hebat lawan 
Inggeris dan jahoedi 

Havas mewartakan dari Jeru 
zalem, bahwa' ada empat orang 
jg mati, terhitoeng djoega seorang 
opsir Inggeris ketika ada serangan 
dari pehak pemberontak jg ditoe 
djoekan kepada kampoeng - 
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gera bersiap hendak mem : 
dendam. Mereka menggeropjok " 
doesoen Arab, Baka. a 

Disitoe mereka mengebom 12 
boeah roemah dan menangkap 
4 orang Arab. Djoemlah pen- 
doedoek disitoe ada 400 orang, 
jang ditoedoeh mempoenjai per 
hoeboengan dengan kaoem pem 

-berontak. Semoeanja ditangkap. 
Di Haifa ada 3 orang Jahoedi 

diredjang dengan batoe oleh 
orang-orang ” Arab, 

Radja Zweden djoega akan ke 
Londen : 

Menoeroet orang-orang dari ka | 
langan jang tahoe, Radja Zweden 
djoega akan datang berkoen- 
djoeng ke Londen, diiringkan 
oleh Poetera mahkota soeloeng 
dan Poeteri Mahkota. 

Selain daripada itoe didoega 
poela bahwa lain lain keradjaan 
di Scandinavia tidak lama lagi 
akan ke Londen djoega, sedang 
radja2 Inggeris 1939 akan berba 
las koendjoeng ke Stockholm, 
Oslo dan Kopenhagen. - 

Itali kena pengaroeh Djerman 
Menoeroet berita Reuter dari 

Rome: pengoesiran kepada ko 
responden dari seboeah telegra 
fisch Agentschap kepoenjaan Ja 
hoedi jang ada di Rome, jang di 
beri tempoh 8 hari oentoek me 
ninggalkan negeri Italia, adalah 
langkah pertama jang njata dari 
campagne perbedaan bangsa dari 
Italia. Orang orang asing me 
nganggap bahwa boekti boekti 
jang demikian itoe menandakan, 
bahwa Italia sedikit banjak se 
soenggoehnja ada didalam penga - 
roeh Djerman.       
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Pengadjaran diperloeas dan diper- 
baiki seberapa dapat 

Begrooting boeat pengadjaran ber 
tambah 6 milioen roepiah : 3 setengah 
milioen oentoek tambahan berhoe- 
boeng dengan peroebahan gadji baroe 
ini: jang selebihnja ialah oentoek tam 
bahan belandja boeat pengadjaran jg 
semestinja dan tambahan belandja oen 
toek mengedjarkan seberapa dapat se 
gala sesosatoe jang agak terkoerang 
berhoeboeng dengan penghematan wak 
toe jang achir ini. 

Bagi Pemerintah masih banjaklah 
lagi tjita tjitanja, jang tidak dapat di 
lakoekannja, meskipoen tjita tjita itoe 
tidak sekali fkali berlebih lebihan. 

Berhoeboeng dengan terwatasnja alat 
jang ada padanja, terpaksalah ia me 
milih, apa jang haroes dikerdjakannja 
dahoeloe, Banjak jang beloem dapat 
dilakoekannja dalam begrooting ini, 
ada poela jang baroe dapat dilakoe 
kannja separoehnja dan ada poela jang 
haroes dilakoekannja lebih lambat dari 
jang dikehendakinja. Demikianlah mi 
salnja Pemerintah beloem dapat me 
ngoerangkan djoemlah moerid sekelas 
|dalam berbagai bagai sekolah. Ia ter 

|lpaksa menahan naban langkahnja ten 
—Iitang beberapa tjabang onderwijs jang | 

bergoena, misalnja tentang pengadja 
ran roemah tangga, Ia tidak dapat 
memperkoeat soesoenan goeroe diseko 
lah seperti sepatoetnja, apabila keada 
daan lebih baik dari sekarang. 

Apabila orang memperhatikan be- 
grooting jg sekarang ini hendaklah di 
ingatkan heberapa pasal. Post oentoek 
pengadjaran Boemipoetera jg sebenar 
nja adalah semata-mata teroentoek 
boeat daerah2, tempat pengadjaran 
Boemipoetera itoe beloem diserahkan 
kepapa Provincie, Gemeente, Kaboe- 
paten dil. Apa jg dimasoakkan dalam 
begrooting boeat pengadjaran sekolah 
desa, pengadjaran vervolgschuol, pen- 
didikan goeroe desa dan oentoek nor- 
maalschool, sebenarnja tambahan jang 
telah sepatoetnja. menoeroet taksiran 
Pemerintah, : 
Oemoemnja waktos menjoesoen ang 

garan ini, Pemerintah berpendapatan, 
bahwa pengadjaran kepada ra'jat jang 
banjak tidak boleh ditahan tahan be- 
nar, Demikian telah sepatoetnja diper 
|banjak djoemlah kelas pertanian dan 
sekolah perdagangan ketfjil. Disisi itoe 
hendak: ditoendjoekkan” Pemerintah 
djoega, bahwa pertjobaan dengan se 
kalah Mulo Boemipoetera diperloeas, 
demikian djoega djoemlah H.I. S, di 
tambah meskipoen tidak seberapa, dan 
boekan sedikit poela djoemlah ver- 
volgschool jang diberi peladjaran ba 
hasa Belanda. 

Berhoeboeng dengan ini, baik djoe 
ga diterangkan, bahwa segala penga 
djaran jang mendapat subsidie, masih 
tetap dalam tanggoengan Pemerintah, 

Lain dari pada itoe jang diseboet 
kan dalam keterangan begrooting itoe 
hanjalah oesaha jang baroe: tamba 
han belandja jang telah semestinja, 
ocemoemnja tidak di terangkan, demi 
kianlah dikoetip oleh Balai Poestaka 
dari soerat djawaban Pemerintah ten 
tang anggaran belandja negeri 1939 
dalam Volksraad. 

Kapal ,,Tosari” mendapat 
keroesakan. 

Kapal ,Tosari“ dari Silver Java Pa 
cific Lija, dari Colombo menoedjoe 
Djawa dan laoetan Pacific dengan 
perantaraan radio telegrafisch diberi 
takan, telah terdapat keroesakan di 
bagian .machinenja. Pada malam Ke 
mis jang baroe laloe kapal itoe berla 
jar kira-kira 200 mijl sebelah Oetara 
Sabang di laoetan Hindia. 

Kapal ,Soemba” dari Stoomvaart 
Maatschappy Nederland dalam perdja 
lanan dari Europa ke Indonesia pada. 
ketika itoe telah berlajar jang tidak 
seberapa djaoehnja dari pada kapal 
“Tosari“, jang mana kapal ,Soembas 
mendapat perintah oentoek menarik 
»Tosari” ke pelaboehan Sabang, di 
mana diselidiki tentang keroesakan 
itoe. 

Boleh djadi setelah itoe ,,Tosari" 
akan menoedjoe ke Singapore atau 
Tandjoeng Priok. 

Radja George kembali ke Inggeris 

Paris, 22 Juli—Reuter, 
Sesoedah fradja George dan Permai 

soerinja 3 hari lamanja mengoendioe 

ngi Perantjis, #dimana ak 
ma dengan gembira sekali, maka ta 
moe tamoe agoeng itoe dengan kereta 
api menoedjoe Villersbretonneaux de 
kat Amiens, oentoek memboeka toe 
goes peringatan bagi 11000 serdadoe 
Australia jg meninggal di Perang Be 
sar. Sesoedah itoe mereka dengan ke 
reta api menoedjoe Calais, dari mana 
mereka dengan menoempang kapal 
pEnchantress“ menoedjoe ke Dover. 

— 9 -— 

Morgenthau mengoendjoengi 
Lebrun 

Paris, 22 Juli (Transocean), Mor 
genthaun, Menteri Amerika soedah ber 
tolak ke Eropa, dan hari Minggoe ada 
kan mengoendjoengi president Lebrun 
dan Menteri economie Patenotrs, 
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Tempo hari Hitler mengoendjoengi: 
Musaolini, Djadi ,. .. doea diktator 

berhadapan moeka. Maksoednja ... 
mengekalkan persahabatan, katanja. 

Sekarang Radja Inggeris mendjadi | 
Djadi . . doea wakil 

negeri jang berazaskan demokrasi. 
Maksoednja , . . mengekalkan persa- 
habatap, katanja, Hina | 

Betapa samboetan kita? 
Djika didapati 

tamoe Panti 

doea negeri jang 
7 sebetoelnja bermoesoehan ialah Djer- 

man dan Itali dan .. Inggeris dan 
Perantjis. 

Hanja keadaan dan kepentingan diri | 
sendiri memaksa kepadanja bekerdja 

bersama-sama, Aodai kata boekan de- 
mikian, tanggoeng diantara mereka 

akan selaloe didapati perang-saudara 
Dari itoe koendjoengan Hitler pda 
Mussolini pada hakekatnja boekan 
oentoek mengekalkan persahabatan jg 

soedah ada, akan tetapi oentoek me- 

'ngoerangi sikap tjoeriga-mentjoerigai 
antara kedoea negeri itoe. Setali tiga 

osang dengan koendjoengan Radja 
Inggeris ke Paris, iboe kota Perantjis 
itoe. Djadi . .. oleh karena saling 

tidak mempertjajai, dianggap perloe 

datang sendiri. 
Inggeris berkepentingan, Perantjis 

berdiri dibelakangnja. Inggeris zonder 

Perantjis tidak berd:ja , demikian djoe 
ga Djerman zonder Itali. Apa sebab ? 

Karena Perantjis moesoeh besar dari 
Djerman dan Itali dari Inggeris. Ing- 
geris memboetoehi Perantjis, soepaja 
Djerman berhati bati, agak sabar da- 
lam menghadapi Inggeris. Dan Itali 
diboetoehi oleh Djerman sebagai tong 
kat boeat Inggeris: ma'loem Itali itoe 
moesoeh keras dari Inggeris. 

Dari itoe taktik koendjoeng-mengoen 
djoengi antara wakil wakil negeri tak 

lain dantak boekan : gertak biasa, jang 
selaloe dioesahakan oleh tiap tiap 
orang atau pemimpin peroesahaar jang 
'mempoenjai kawan dan lawan, Bedanja 
kalau dikerdjakan oleh orang besar 
lantas diseboetkan politik - tinggi, se 
dang kalau dikerdjakan orang biasa 
diseboetkan tipoe-moeslihat. 

Pekerdjaan sama, penghargaan 
berlainan. 

Doenia, dimanakah keadilan dan ke 

benaran itoe? : 
Tj lihat! . 
A mentjoeri, ditangkap, dimadjoe 

kan dimoeka pengadilan ! 
B merampas tanah orang lain, di 

“perkarakan, diwmadjoekan dimoeka pe 
ngadilan, 

C memboenoeh D. Ditangkap, dima 
djoekan dimoeka pengadilan. : 

A mendapat titel pentjoeri alias ma 
ling, B toekang rampas dan C pem 

. boenoeh. 
Kalau jang melakoskan itoe boekan 

seseorang, akan tetapi negeri A, negeri 
Bdan negeri € lantas diseboetkan ,., 
politik dan . , . bebas dari penoen 
tostan hakim. Kalau menang betoel, 
(kalau kalah salah dan jang kalah menj 
dapat hoekoeman dari jang menang. 

Besoenggoehnjal 
Doenia tetap doenia, Jang koeat 

berkoeasa, doeloe, sekarang dan sete- 
roesnja! 

Dari itoe . , . siapa ingin mentjari 
dan mendapat keadilan dan kebenaran: 
oesahskanlah, soepaja kita tidak lemah 
akan tetapi koeat, lahir dan bathin ! 

  

  

Rapat anggauta Rubberbond 

Aneta mengabarkan, bahwa rapat 
Rubberbond teroetama membitjarakan 
akibat dari peratoeran memandjangkan 
rubberrestrictie, 

Teroetama jg mengenai, meloeaskan 
penanaman, pengoelangan penanaman 
(herplanting) dan bal hal jang berhoe 
boengan dengan toeslag dan standaard 
productie. Dibitjarakan tentang ke 
moengkinan oentoek mermboengkoes 

. ondernemingsrubber dalam baal, seba 
gai biasa dikerdjakan di Malaka, dan 

: tidak lagi dalam peti, 

Orang-orang jang hendak 
ke Mekkah. 

Moelai dengan 
-pelajarannja. 

Diwartakan, bahwa orang orang jg 
hendak ke Mekkah dari Indonesia ini, 
.teroetama sekali orang orang jang da 

'Itangnja dari berbagai-bagai tempat 
tempat, kini telah moelai dergan mem 
bitjarakan tentang tempat - tempatnja 
di Kapal kapal kepoenjaan ,,Kongsi 
Tiga“, kapal kapal mana jang ta' lama 
lagi hendak berlajar dari Tandjoeng 

"2 Priok menoedjoe ke Djeddah, 
Boleh djadi djoemlah dari orang2 

itoe akan lebih banjak lagi dari pada 
djoemlah didalam tahoen jang laloe, 
tetapi djoemlah ini bertambahnja de 
ngan perlahan lahan sadja, hingga ta 
poela menterkedjoetkan erang. 

Didalam pelajaran ini masih beloem 
dilakoekan perobahan, Adapoen harga 
nja retourticket antara Indonesia dan 
Djeddab itoe ialah f 225,— sehingga 
kenaikan jang dilskoekan sesoedahnja 

beberapa taboen lamanja, didalam th 

1937 itoe, masih dipertahankan. 
Selandjoetnja djoemlah kapal2 akan 

tetap banjaknja ialah 12 boeah kapal 
dan seboeah oentoek navervoer. 

Beloem selang berapa lamanja ini 
terdengarlah berita, bahwa adalah se- 
boesh rantjangan daripada orang oraog 
badji akan mengadakan kapal kapal 
hadji sendiri hal mana oentoek toe- 
djoean dan maksoed tsb. orang soedah 
memberikan aandeel2i ja, Boeat semen 
tara waktoe ini orang masih beloem 
menerima berita lebih landjoet tentang 
hal ini. Hanja soedah dioemoemkan, 

bahwa soedah didirikan seboeah NV. 
jg memaksi nama ,Kapal Hadji In 
donesia". 

»Werver2” kepoenjaan ,Kongsi Ti- 

ga“ kini masih hiboek-pikoek dengan 
melakoekan pekerdjaan didalam desa 
desa dan didal- m kampoeng2 oentoek 
mengoemoemkan kepada aspirant-be- 
devaartgangers tentang tjaranja berla 
jar dan ongkos ongkosnja jang ber- 
sangkoetan, dlis. 

Kelak pada tinggal 20 Aug. 1938 
jang akan datang akan bertolak dari 
Tandjoeng Priok seboeah kapal hadji 
|pertama, ja'ni kapal , Kota Baroe“ ke 
poenjaan ,Rotterdamsche Lloyd“ tak 
lama kemoedian daripada itoe berto- 

laklah kapal kapal jang terseboet si 

bawah ini: 
»Polyphemus“ (SMO), Tawali« 

(SMN), ,Soekaboemi“ (RL), ,Pro- 

metbeus“ (SMO), ,Poelau Laut” 
(SMN), ,Kota Nopan“ (RL) ,Tara- 
kan“ (SM N), ,,Phrontis“ (3 MO), ,Ko 
ta Tjandi“ (RL), , Tajandoen" (ISMN), 
dan ,Polydorus“ (SMO). 

: Ta 

Hoogleeraar Moehsammedaansch recht 

Dari Bogor diberitakan dengan offi 
cieel, bahwa dalam boelan Augustus 
jad. ini akan memoelai mendjabat se 
bagai Hoogleeraar dengan perwakilan 
oentoek sementara waktoe dalam Moe 
hammedaansch Recht, instellingen dari 
Islam dan bahasa, Melajoe dan Djawa 
di Rechtshoogesehool Prof Dr, CC. 
Berg.— 

Menghindarkan-hoekoeman dan toen 
toeten jang berhasil baik 

Seorang Tionghoa tinggal di Gang 
Bamboe Pantjoran, menoeroet ketera 
ngan spion ia menjimpan madat ge 
lap, hal ini segera dilakoekan pengge 
ledahan oleh politie 

Oentoek menghindarkan toentoetan 
dan hoekoeman, maka ia telah telan 
35 mata madat jang ta” moestahil 
mendjadikan sakitnja sebab beratjoen 
Demikianlah bermoela dikirimkan ke 
CBZ ventoek di rawat terlebih doelne, 
tetapi keadaanrja semangkin berat dan 
sehari dalam rawatan ia menoetoepkan 
matanja boeat selamanja 

—O0— 

Anak kapal Indonesier dengan malaria 

Tetap tinggal dikapal 

Sebagaimana tersiar beritanja, dise- 
kitar Priok kini sedang berdjaogkit 
malaria, Berhoeboeng dengan ini, maka 
waktoe kapal , Obristiaan Huygens“ber 
laboeh di 2e baven Priok pada bari Ke 
mis jbl, menoeroet pendengaran kita, 
anak anak kapal tsb ta” diizinkan oen 
toek mendarat,meskipoen oentoek men 
djoempai sanak keloearganja sekasli- 

klaring dari meester Hotel. 

senang dan tidak dimengerti sebab 
hapja anakanak kapal Indonesier sa 
dja jg tidak diperkenankan mendarat, 
sedang lain personeel bangsa lain di 
bolehkan sadja. 

- 4 . - : : 

Toendjoekkanlah kepada saja kemana 
saja pergi! 

Sajabeloemtahoe... 

Pada hari hari belakangan ini ba- 
njak orang jg menanjakan tentang 
programnja sendiri pada hari datang. 
Sebab memang banjak jg haroes di 
'koendjoengi dalam beberapa bari ini, 
hingga soesah memilihnja mana jg 
dikoendjoengi oleh mereka, takoet 
mereka kalau salah pilih ! 

Oleh karena itoe bolehlah kita toen 
djoekkan kemana arah kita pada hari 
Minggoe besok. Tak lain dan tak hoe   kan jaitoe ke .,. 

poen, sebeloem mereka mendapat ver 

Hal ini menjebabkan rasa koerang | 

sebab disitoe akan dimoelai djam 8,30 
pagi rapat terboeka Gerakan Rakjat 
Indonesia, atau Gerindo, Rakjat akan 
berdoejoen doejoen poela kesitoe, Silah 
kanlah tt: dan njonja njunja datang 
pagi, kalau'tidak ingin kehabisan tem 
pat ! 

ig cm 

Boeat Congres Moehammadijah 

Obat Tjap Matjan. 

Dengan perantaraan Reclamebureau 
LR.A.B. Batavia C, tgl. 22 ib. dik 
rimw Beker Hadiah Toko Obat 

Tjap Matjan, bosat Congres 
Moehammadjah ke 27. Ma- 
lang, goena dipereboetkan oleh sub 
Perajaan Congres Moehammadijah ter 
seboei, 

Roepa beker itoe percies seperti gam 
bar beker jang tertjantoem diatas ini. 

Cliche Beker jang diatas ini hadiah 
dari Toko Obat Tjap Matjan, pada 
congres Moehammadijah ke 26, di 
Djokja tahoen j.1. 

— (9 —um 

Terombang-ambing dilacetan 

3 orang Indonesier, menoeroet kete 

rangannja waktoe dengan seboeah pe 

rahoe didekat Pemanoekan, sekonjong 

konjong telah terhempas oleh ombak 

Perahoenja tergoeling oentoeng mereka 

masih bisa melekat pada perahoenja 

serta terombang-ambing terbawa oleh 

angin kian kemari. Oleh ,Gorgon“ jg 
mengetshocei ini diberikan pertolongan, 

dan setiba di Priok diserahkan pada 
politie jg kini masing-masing dikirim 

kan ketempat kediamanpja masing 

masing. | 

ku amom 
TELEGRAM2 PENGOFTJAPAN 

SELAMAT 

Berhoeboeng dengan 40 tahsen oesi 

anja pemerintahan Seri Baginda Ma 
haradja Poeteri Wilhelmina 

Pada segenap kantor kantor tele- 
graaf,baik bij- ataupoen hulpkanternja. 
dan djoega station ststion telegraaf 
kepoenjaan PTT.-dienst, kelak pada 
tanggal 29 Augustus hingga tanggal 

5 September jang akan datang, akan 

disediakan telegram telegram pengoe- 

tjapan selamat jg hendak diadreskan 
kepada Anggota anggota dari Roemah 
Keradjaan jang dikirimkan dengan 

melaloei nationalen radioweg (jvr) dan 
bertarief 20 sen bagi tiaptiap perka- 
taan dengan minimoem f 2,— bagi 
tiap tiap telegram. : 

Telegram2 ini jang akan dikirim 
kan dengan tidak memakai kenaikan 
ongkos atas speciale luxe-formulier2 
dan diatas adresnja itoe haroes mema 
kai tanda , Lxj“ jang dibajar itoe de 
ngan perkataan jang moengeit.kan 
orang, 

Kini orang tidak diperkenankan 
oentoek “memakai tanda tanda ja 

lain Isionja. Pengiriman ini haroe 
dilakuekan kelak pada tanggal 6 Sep 
tember 1938 jang akan datang. 

Isinja boleh disoesoen didalam tiap 

tiap bahasa oentoek internationaal te 

legraafverkeer, tetapi haroes berisi 
pengcetjapan selamat. 

—— ig — 

Pidato Toean Oto Iskandar 
di Nata tentang pegawai 

haven. 
Pada hari Djoemahat tanggal 22 

Juli 1938 Toean Oto Iskandar di Nata 
berpidato tentang Departement van 
'Verkeer en Waterstaat Jan mengam 

bil djoega bagian Havenbeirijf, Be 
ginilah boenjinja dan isinja pidato be 

liau menoeroet stenografisch verslag. 
»Tosan Voorzitter , sesoedahnja 'ini 

saja akan memboeat sedikit peringatan 

berhoeboeng dengan apa jang diseboet 

kan dalam afdeelingsverslag tentang 

keadaan pelaboehan Tandjoeng-Priok, 

teroetama jaitoe tentang keadaan pem 
boeroean ditempat itos. 

Dalam Afdeelingsverslag diseboet 

kan. 
»Saja ingin dapat chabar, apakah be 

toel bahwa boeroeh pelaboehan di Tg 

Priok atjapkali djam bekerdja itoe la- 
ma, adalah kalanja mereka itoe, beker 

dja dengan tidak berhentinja 24 djam 

lamanja",   Dalam Memorie van Antwoordada 

Gang Kenari II No Ibjlah diseboetkan sebagai berikoet : 

    

HOLL. INL. KWEEKSCHOOL ,GOENOENG SARI” 
di Bandoeng 

Neutrale Kweekschool dengan internaat. 

 Gouvernements leerplan. Tjoekoep dengin goeroe-goeroe jing 

mempoenjai hak mengadjar. 

Sjarat2 oentoek bisa diterima boeat klas | jang gelijkgesteld 

adalah bersamaan dengan boeat Openbare Mulo. 

Keterangan dan pemasoekan pada: 
Hoofdbestuur N.I. A. T. W. U. Merdikweg 13, Bandoeng. 

  

as CaN ema EU NE EARA 

Diterima lagi persediaan « persediaan baroe, ja'ni 

»WESTERN“ OVERHEMDEN 

menoeroet model jang paling baroe, dengan 

tidak bisa 

Bisa didapat segala matjam warna dan oekoeran 

Leher jang terlipat. 

TOKO OKAMURA 
KRAMAT 4 

»Itoe tidak -betoel, bahwa bosroeh 
pelaboehan Tandjoeng-Priok atjapkali 
ijam bekerdjanja lama, djam bekerdja 
jung normaal jaitoe tidak lebih dari 8 

. djam seorang. Waktoe hari hari jang 
|didatangi kapal kapal ada kalanja me 
reka haroes bekerdja lebih lama 
dan sebagai biasa overwerktijl itoe 
tidak melampaui beberapa djam. 

Dalam tahoen jang laloe adalah 
kalanja kedjadian, bahwa satoe ploeg 
dari 2 kraandrijver moesti bekerdja 
sampai 24 djam (een etmaal) Akan 
dioepajakan soepaja djangan kedjadian 
lagi". 

Toean Voorzitter! Terhadap ini saja 
telah tanjakan, Sesoenggoehnja djam 
bekerdja jang normaal itoe 8 djam 
lamanja, jaitoe dari poekoel 7 sampai 
poekoel 4 dengan pakai waktoe me- 
ngaso dari poekoel 12 sampai poekoel 
1. Akan tetapi waktoe kapal datang 
para kraandrijvers itoe haroes bekerdja 
teroes, meskipoen soedah habis apa 
jang haroes dikerdjakan olehnja. Dji- 
kelau mereka soedah poelang, mereka 
itoe diambil kembali. 

Dan menoeroet keterangan jg saja 
terima. telah kedjadian, bahwa para 
kraandrijvers itoe baroes bekerdja 24 
djam dengan tidak dapat overwerk- 
geld. Djadinja berlainan sekali apa jg 
diseboetkan dalam Memorie van Ant- 
woord, jaitoe bahwa padathj.I. telah 
kedjadian hanja satoe kali sadja. Dji 
ka wakil pemerentah maoe menjelidi 
ki adalah moedah sekali, tjobalah ta 
njakan sadja werkstatennja atau tanja 
kan kepada boeroehnja sendiri. 

Bagi saja adalah terdapat kesenang 
an djoega, bahwa Pemerintah akan 
mengambil tindakan, bahwa tidak a- 
kan kedjadian lagi, bahwa mereka a- 
kan bekerdja teroes meneroes 24 djam 
atau oemoemnja djangan terdapat lagi 
mereka bekerdja lama dari pada jg te 
lah ditetapkan. 

Toean Voorzitter: Pekerdjaan dari 
mergka ini adalah berat. akan tstapi 
positienja mereka itos tidak adanja 
jang inginkan, Kaoem boeroeh jang te 
tap hanja. menerima verlof 6 hari la 
manja dengan dapat gadji vol. Jang 
lainnja dalam tahoen itoe, adalah per 
atoeraanja, bahwa mereka itoe tidak 
mendapat apa apa, djika mereka itoe 
tidak masoek kerdja. Dengan adanja 
peratoeraa ini mereka itoe tidak akan 
dapat mengaso satoe hari dalam 
seminggoe. 

Beloem koeli harinja (werklieden). 
mereka lebih dari itoe. Verlof seperti 
jaag diseboetkan diatas tidak ada, mes 
kipoen sakit dan memperlihatkan cer 
tf caat dokter mereka itoe tidak mene 
rima apa apa, tidak menerima gadji. 
Bseroeh rendabaa ini jg sekarang ada 
dalam ,los verband” dahoeloenja soe 
dah dapat angkatan tetap, tetapi kare 
na adanja crisis merekalah jang djadi 
korbaa dari overcomplest. Adalah di 
antara mereka jg soedah bekerdja se 
mendjak th 1918 atau 1919. 

Meskipoen mereka itoe kaoem boe 
roeh rendahan,. mereka djoega diboe- 
toehi dan saja anggap bahwa mereka |. 
itoe djoega mesti dapatkan penghidoe 
pan peri-kemanoesiaan, 

Sama saja ada lijst dari nama2 ka- 
oem boeroeh tsb. jg soedah bekerdja 
bertahoen tahoen dan karena mening 
gal doenia kelosarganja ditinggalkan 
dengan tidak dapat.apa-apa. Saja min 
ta dengan sangat kepada pemerentah, 
soepaja oentoek boeroeh ini jang me- 
ninggal doenia, diberikan onderstand 
atau apa sadja oentoek keloearganja. 

Sebagai penoetoep, toean Voorzitter 
saja akan oeraikan tentang naik kereta 
api vrij dari mereka jang tinggal di 
loear Tg. Priok, Dalam Memorie van 
Antwoord telah dikatakan, bahwa di 
Tg Priok banjak kelonggaran oentoek 
beroemah disitoe dan berhoeboeng de 
ngan itoe dianggap tidak perloe dapat 
gratis spoor dari dan pergi keroemah. 

Menoeroet keterangan jg saja dapat 
kan, di Tg Priok ada koerang lebih 
20 roemah dienst, tetapi semoeanja 
itoe diisi, dan berhoeboeng dengan 
itoe, kebanjakan dari personeel itoe   tjari roemab loear dari Tg Priok, 

BATAVIA-C. 

  

TEL. WEL. 5974 

SIDANG OEMOEM 
VOLKS-AAD 

Melangjvetsan pembitjaraan anggaran 
belandja Indonesia s8 

Sidang V R. ig ke 13 dandiadakan 
pada hari Selasa 13 Juli dimoelai 
djam 8,30 pagi dengan dihadiri oleh 
44 orang anggauta. 5 

Sebeloem dimoelai pembitjaraan, 

secretaris mengoemoemkan tidak ha 

dirnja toean Moh Noor, karena berha 
langan. .. 

Sesoedah itoe jg angkat bitjara 

t. De Hoog 
Spreker ini memoelai pembitjaraan- 

nja dengan mengoepas soal padjak 

dengan memberi beberapa periugatan 

pada Memorie van Antwoord, sambil 

mengadjoekan pertanjaan tentang kea 
daan garaw, jaitoe apakah pemerintah 
tidak akan bermaksoed oentoek mena ' 
rik kembali pekerdjaan provinsi dalam 

membagi garam ? Dan sampai berapa 

lamakah pemerintah akan mendjoeal 

garam ketjil ? 
Sesoedah itoe laloe diadjoekan per 

tanjaantentang pensioen kepada djanda 
dan anak anak jatim. Landjoetnja di 

tanjakan poela soal amtenar negeri jg 

soedah bekardja lama, jg laloe pindah 
pekerdjaan lain tetapi jg masih djoega 
dalam dienst goebernemen, 

Sampailah pembitjara pada 

T. Sosrohadikoesoemo 
Sebagai permoelaan ditanjakan soal 

pemberian sokongan kepada djanda 
pegawai goebernemen Indonesia fon- 
derstandsregeling|). 

Olehnja laloe ditoendjoekkan kepada 
peristiwa, bahwa djania2 jang ada di 
Djawa Barat ini dengan moedah dan 
lekas mendapat apa jang diminta, se 
hingga djanda2 jang ada di Djawa Te 
ngah dan Timoer terpaksa pergi ke 

Djawa Barat doeloe, dan mereka ini . 
baroe poslang sesoedah mendapat be- 
sloeit penerimaan sokongan kepadanjaw 

Lagi poela dimadjoekan djo-ga kea 
daan, bahwa djaada djaada jang ada 
di Djawa Tengah dan Timoer itoe 
haroes lama sekali meaoenggoe noeng 

goe datangnja beslosit tadi, Icbih lebih 
mereka jang ada di Djawa Timoer. 
Iailah jang disesalkan spreker sambil 
mengadjoekan saran soepaja diadakan 
penjelidikan doeloe oleh pemerentah 
bagaimana keadaan mereka ini. Oleh 
nja poen ditoendjoekkan staat jang 

akan dipakai oentoek mengadakan pe 

njelidikan tadi, oentoek mengetahoei 
apaapa jang diboe oehi oleh mereka. 

Habis isi dimintakan “oleh spr soe 
paja pemberian onderstand kepada 
djanda djanda itoe palivg lama 3 boe 
lan sesoedah permintaan itoe dikirim" 

kan kepada Pemerintah, sebab sam 
pai sekarang lama sekali mereka itoe 
menerima ocuderstand tadi. 

Habis ini maka voorzitter mengata 
kan, bahwa sesoedah pembitjaraan 
termija pertama afdseling ini, akan 
dimoelai pembitjaraan afd. VI dil, 
  

Saja mengtahoeci, bahwa menoeroet 
bijblad 6006 dan 6080, ambtenaar jg 
bekerdja di Tg Priokdan tinggal di 
roemah loear dari itoe dapat gratis 
naik kereta api. Peratoerau ini dipa 
kai dan didjalankan djoega oentoek 
kaoem brievensteller, mereka jg be- 
kerdja di Marine dsb dan djoega saja 
dengar kacem particulier jg bekerdja 
dimaatechappij dapat djoega penggan 
tian engkos ventoek pergi ke Tg-Pri 
ok dan oentoek poelang keroemahnja 
maka itoe saja harap diadakan djoega 
sebagai keadilan oentoek kaoem boe 
roeh haven. 

SA Iii 
Verslag Kongres P PI, 

Telah sampai pada kita verslag kon 
gres PPI di Soerakarta pada tanggal 
1, 2 dan 3 Oktober 1937, jang dihim 
poen oleh Oommissie Handelingen, 
Bagai siapa jang ingin mengenali dar 
mengikoeti gerakan PPI perloe mem 
batja verslag terseboet, jang diterbit 
seroepa brochure oleh pengoeroes PPI.   

 



Ka Tonrakob 

J Bertambah2 panas oedara 
atas Roeslan dan Djepang 

Chiang Kai 

paham tentang perbatasan 
I Moskou diberitakan sekagai ari 
koet : 

Kepelikan perhoeboengan 3 “antara ' 

Djepang dengan Roeslan kian hari| 
| Ikisn bertambah membahajakaa. 

|... Wakil Djepang jang ada di Moskou 

| bari ini mengoendjoengi Vulkscom 
| missaris Litwinof, dan memperma 

loemkan padaoja, bahwa Pemerintah 
Djepang menganggap bahwa daerah 

g sekaran 

kas Sevjet Salah haknja Djepang 

Djawabnja Litwinof. 5 

— Jitwinof mendjawab, bahwa perdjan 

djian jang menentvekan perbatasan 

itoe soedab ditanda tangani oleh men 
teri-merteri Tionghoa jang doeloe dan 

'menteri-menteri Roeslan. Djadi perka 

| ra'ini sebetoelnja soedah selesai. 
Wakil Djepang menerangkan, bab 

wa djawab jang demikian itoe tidak 

lah bisa memberi kepoeasan kepada 

— Pemerintah Djepang. Lebih djaoeh ia 

“berkata : bahwa Roeslan menentoekan 

| batas itoe menoeroet peta jg dibikin 

semaoe-maoenja sadja. 

Mengantjam 

Ia minta, soepaja Pemerintah Roes 

lan mengaboelkan segala hadjat Dje- 

'pang, Djika tidak, maka tidak boleh 

| tidak, Djepang akan mempertiwmbang 

kan melakoekaa perkosaan (kekerasan). 

Litwinof merasa sangat heran. me 

ngapa peta opisil dianggap palsoe 

oleh Djepang. Lagi poela, seorang di 

plomaat jg tjerdik tentoe akan menger 
|. ti sendiri, hanja dengan gertak sam 

“bal sadja kepada Moskou ia tidak akan 

- beroleh hasil soeatoe apa. | 

: Tokio merasa chawatir 

Perasaan hati sanoebari orang di To 

“kio sangat gadoeh. 5 

00. Peristiwa baroe, ja'ni masoeknja ser 

2. dadoe2”Roes lagi kedaerah Mandsjoe 

| kuo, dan penembakan kepada pendja 

- ga perbatasan, menjebabkan .timboel 

persangkaan pada 'kalangan2 jang ber 

'koeasa di Djepang. bahwa maoe tidak 

'maoe, Roeslan sengadja hendak me- 

.mantjing petjahnja perang Roes Dje 

'pang jaog kkedoea, padahal pepera 

.ngan jang pertama poen sebetoelnja 

| beloem tammat. 
| Orang berpendapatan, bahwa per- 

mintaan Djepang kepada Roeslan, soe 
paja ditjaboet kembali pasoekan2 jang 

'meliwati perbatasan itoe, djika digoe 
yoerkan, tentoe bilang nama baiknja 

Djepang, hilang segala pengaroehnja. 

Masih tetap diboekit Chang 
BU kufeng 

| Lebih djaoeh kemarin diberitakan 
| djoega, bahwa pasoekan2 Roeslan te | 

tap mendoedoeki boekit Changkufeng 

Disana tetap ditambab lagi perbente 
ngaonja. 

arik itoe-djoega mengatakan, bab 

wa pada hari Djoew'at pngi (kemaren), 

babsrapa pesawat — Sovjet mela 

“ 

| diatas soengai Tumen, dan diatas per 

| batasan Korea-Sovjet Uvie. 

|. Koresponden dari pada soerat kabar 
»Asahi Shimbun" lebih djaoeh mewzr 

| takan, bahwa pasoekan2 Sovjet seka 

— rang ini soedah berdjoemlah 400 orang. 

|. Begenap pendjoeros lereng lereng boe 
kit itoe sosdah poela dilingkari de 
ngan kawat kawat - berdoeri, sedang 

selain dari pada itoe sepertiga dari 

| poentjak itoe ditaroebkan parit parit, 

| jang djoega diperlindoengi oleh kawat 

| kawat berdoeri. PN ebn 

. Djoega koresponden ,Nichi Nichi 

. Shimbun” melapoerkan, bahwa kaoem 

Shek mendatangkan tamb 
alat perang 

'didoedoeki oleh pasoe | 

koekan peladjaran perkelahian oedara | 

ahan 

sy ISamboengan pagira 1) 

Sorjet meneroeskan oesahanja memboe 
at perbentengan dan menambah 
kekoeatan diboekit itoe. 

| Selain daripada itoe diangkoet poela 
beberapa pasoekan dengan kapal dari 
'Teloek Possiet menoedjoe Nuvokiesk. 

Peringatan pehak Djepang 

|. Pembesar Marine Djepang memadjoe 
-kan permintaan kepada corps diplo- 
maat asing, soepaja mereka ini me 
minta kepada Pemerentah Hankow, 
djanganlah hendaknja mengaitkan ke 
reta api barang dengan kereta api 
pennempang. 

Lebih djaveh diberitakan, bahwa ke 
pada orang orang bangsa asing diperi 
ngatkan, djanganlah bepergian se 
orang diri melainkan hendakpja ber 
gerombol-gerombol, dan djangan se 
kali-kali naik kereta api jang dibela 
kangnja menarik wagon barang, ja'ni 
sepandjang djalan antara Haukow dan 
Canton, | 

Posa orang2 ini diminta soepaja 
sebeloemnja berdjalan, lebih dahoeloe 
berhoeboengan dengan pembesar2 
bangsa Djepaug, soepaja pembesar 
pembesar ini bisa mengadakan tinda 
kan, misalnja mendjalankan kereta- 
api jang sengadja diperoentoekkan ba 
gi keperloean itoe, 

Didalam Ma'loemat Djepang diloe 
kiskan, bahwa senantiasa berpeti-peti 
alat perang diangkat dengan kerete 
api jang djoega memoeat penoempa»g 
pencempang bangsa asing. 

Awas . . . akan diserang 

dinjatakan djoega, bahwa Pemerintah 
Djepang merasa terpaksa oentoek meng 
hantjoerkan kereta kereta api jg me 
agangkoet alat alat perang ini dengan 
djalan dibom dari atas, sedang akan 
didjaga poela soepaja bangsa asing 
tidak terlaloe banjak terantjam bahaja 

Serangan Tionghoa 

Dari Shanghai diberitakan bah 
wa kira kira "5000 orang dari tentara 
Tionghoa mentjoba menerdjang bari 
san Djepang jg merospakan garisan 
antara Matangcheng dengan Hu 
kow. Tetapi mereka ini terpoekoel 
moendoer kembali oleh pasoekan2 
Djepang. 

. Didalam berita itoe djoega, dikata 
kan, bahwa pasoekan2 Tionghoa ber 
psesat di Kwangpankiao, kira-kira 5 
km sebelah selatan Pengtiseh. 

Barangkali perpoesatan ini bagi me 
noenggoe . kesempatan baik oentoek 

menjerang tempat pertenteraan tentera 
Djepang. 

Tetapi pagi2 hari benar, orang2 
Djepang bergerak melingkoeng, sehing 
ga pasoekan2 Tionghoa terpaksa moen 
doer dari Shifengling dan Chniangkia 
tang, sampai djavehnja 400 m sebelah 
selatan Pengtseb. 

Dalam desakan ini pehak Djepang 
dibantoe oleh pesawat2 terbang. 

“Pihak Tionghoa mendatangkan 
tambahan sendjata 

Menoeroet, berita dari Tokio, dari 
pehak jg tahoe benar akan doedoek 
nja perkara, diterima kabar, bahwe 
Pemerintah Chiang Kai Shek membe 
ri perintah soepaja didatangkan lagi 
dari Canton ke Hankow persediaan 
persediaan baroe terdiri dari alat sen 
djata dan persediaan persediaan ma 
kanan. 

Alat pengangkoet jg akan dipergoe 
inakan, ialah kereta api jg sekalian 
membawa orang orang dari bangsa 
asing. 

  

Seorang koeli apes 

Di Molenvliet kemaren terdjadi ke 
tjilakaan dalam seboeah roemah. Oe- 

 djang namanja jang apes itoe, ia men 
djadi koeli dan sedang membetoelkan 

. loteng roemab. Sebab tidak ati-atinja 
| terdjatoeb dari loteng itoe kebawab, 
| boekan sadja |hanja pangsun, malah 
sebelah kakinja patah jang perloe di 

|“ operatie. A0 Tg 

— Kesian koeli jang apes itoe jang tak 
| dapat berichtiar oentoek hidoep  goe 
na mereka beranak isteri lagi, dan 
beioem tentoe madjikannja mempoe 

| njai hiba oentoek membantoe goena 
.hidoep sekadarnja. (Rep). 

iss Oh ai 

Inggeris 

'Djerman dan Perantjis 

Djerman soekasekali 
meremboeg so'al per- 
damaian. 

" Dari Londen diwartakan : 
Pemerintah Djerman telah memberi 

tahoekan kepada Pemerintah laggeris, 
bahwa kini Djerman soeka sekali akan 
meremboeg so'al perdamaian terhadap 
perkara perkara apapoen djoega, de 
ngan termasoek djoega so'al Tsecho- 
Slowakija demikianlah kata prfemier 
Chamberlain didalava sidang Lagerhuis 

Ipada hari ini. Selandjoetnja Chamber 
lain menerangkan djoega, bahwa keten 
toean atau ketetapan jang seroe 
pa itoe telah diberikan oleh adju- 
dantnja Hitler, ja'ni Kapten Wiedmann, 
kepada minister Osroesan Loear-Ne- 
'geri, ja,ni Lord Halifax.   

Selandjoetnja didalam ma'loemat itoe 
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POERWORE 9JO 
P.G.P, boebar ? 

Pembantoe menoelis : 
PGP. ada singkatan Perkoempoe 

lan Goeroe Poerworedjo,jaitoe perkoem 
poelaanja goeroe di Poerworedjo, baik 
gveroe sekolah Gouv, mavepoea , seko 

sociaal. Menoeroet pendengaran kita, 
di Poerworedjo hanja P GP. itoelah 
satoe satoenja perkoeuspoelan goeroe 
disana, karena tidak terdengar ada P. 
G.I, dan groepsbond lainnja. 

Tetapi meskipoen hanja ada satoe sa 
dja perkoempoelan goeroe jaitoe PGP. 
|tersebost diatas, roepanja tidak dapat 
hidoep soeboer, malah barangkali soe 
dah tiga perempat mati, karena pada 
rapatnja jang kemoedian sekali ini soe 
dah memoetoeskan. mengadakan koe- 
misi jang akan menentoekan PGP 
masih dapat hidoep teroes atau tidak, 

@uo Vadis gosroe goeroe Poerwore 
djo, teroetama dalam kota ????? si 

Pomer di Poerworedjo bekerdja giat 
Di Poerworedjo soedah sedikit lama 

diadakan tjabang dari Pom er, jaitoe 
soeatoe perkoempoelan jang akan mem 
perbaiki eeonomie crakjat, Boeat di 
Poerworedjo ada dibawah pimpinan 
tt. Thumar, Soepeno, Amir dan lain 
vja lagi. 

Karena keactiefannja pengoeroes2- 
nja itoe jang tiap tiap hari masoek 
masosk kampseng keloear kampoeng, 
maka sekarang anggautanja soedab 
mendjadi 47 orang, dan soedah dapat 
didirikan bermatjam matjam koemisi, 
seperti tentang soal cooperatie, perda 
gangan, pengangkoetan dll,nja lagi. 

Hasil dari kegiatan pengoeroesnja 
itoe, roepanja Pomer djuega soedah 
moelai dikenal oleh pendoedoek didesa 
desa, karena sekarang soedah kerap 
kali mendapat panggilan dari desa2 
djaoeh atau dari badan badan coope- 
ratie, soepaja Pomer dapat memberi 
keterangan keteraogan jang berhoeboe 
ngan dengan cooperatie atau hal lain 

oja. , 
Moedah moedahan teroes madjoe. 

Mendapat keroegian. 
“Sebagai jang telah dioemoemkan 

dalam soerat kabar ini, beloem lama 
ini di Poerworedjo soedah diadakan 
pertandingan voetbal dengan mengoen 
dang djago djago dari Solo, Djokja 
Semarang dan lain-lainnja lagi. Per 
tandingan itoe atas oesahanja 4 boeab 
perkoempoelan jaitoe: "Persiba, Moe 
bammadijah, Taman Siswa dan Mardi 
Siswa. Tetapi setelah selesai, kita men 
dapat kabar bahwa oesaha itoe men 
dapat keroegian, banjaknja lebih koe 
rang f 150,— djadi poekoel rata m- 
sing-masing perkoempoelan mendapat 
keroegian f 37.50. 

Jang menjebabkan keroegian ini ka 
rena sebagian besar disebabkan dari 
belasting, 

9 —.. 

TJIANDJOER 
Ki Hadjar Dewantara di Tjiandjoer 

Soedah lama rajat Tjiandjoer me 
noenggoe noenggoe kedatangan Ki 
Hadjar dan baroe hari Selasa tg 19 
Juli ini, permintaan orang banjak itoe 
terkaboel, Moela moelanja beliau akan 
datang boelan Mei jl, tetapi berhoe 
boeng dengan beberapa hal maka baroe 
sekarang beliau dapat datang, Pada 
bari Selasa sore itoe diadakan receptie 
digedosng TS Tjiandjoer, jang dikoen, 
djoengi oleh keloearga TS. Pada ma 
lamnja diadakan openbare vergadering 
di Roxy Theater. Gedoeng Roxy jang 
sebesar itoe penoeh sesak oleh orang 
banjak. Jang mendjadi pembitjara 
adalah ki Hadjar sendiri sadja. 

Beliau berpidato lebih dari 2 djam 
lamapja, membentangkan dengan pan 
djang lebar tentang azas dan toedjoean 
serta pendidikan dan pengadjaran da 
lam Taman Siswa. Lain dari pada 
itoe dengan tepat dan terang beliau 
mengoepas segala tosdoehan jang me 
ngatakan bahwa Taman Siswa berbaoe 
Javanisme, Taman Siswa Kolot dll, 
'dan diterangkan poela dengan sedjelas- 
djelas tentang Taman Siswa terhadap 
agama. 

Roepanja jang hadir sangat merasa 
poeas dengan keterangan2 Ki Hadjar 
jang memang dipidatokan dengan s8 
ngat djelas, jaitoe ternjata bahwa wak 
toe ketoearapat memberi kesempatan 
oentoek bertanja kepada jg hadir, tidak 
seorang djoega jang mengadjuekan 
namanja. 

Patoet djoega diseboetkan disini 
bahwa rapat terboeka terseboet men 
dapat perhatian besar dari kaoem pers 
dan berpoeloeh-posloeh perkoempoelan 
mengirimkan oetoesannja, 

Keesokan harinja, bari Raboe, sesoe 
dah berbitjara sebentar dimoeka moe- 
rid2 Taman Siswa Tjiandjoer, maka 
beliau berangkat beserta isteri mene   

lah particulier, sifatnja perkoempoelan 

sk 

roeskan perdjalanan beliau jaitoe ke 
 ISoekaboemi, Tjibadak, Bogor, Djakarta, 

Tanggerang, Bandoeng, dan selandjoet 
nja, 3 

Tari Serimpi 
Di Tjiandjoer orang sekarang sedang 

hiboek membentoek seboeah comite, 

Comite mana akan beroesabha mengoem 
poelkan eeang, soepaja dapat- menda 
tangkan gerombelan anakanak tari 
Serimpi jang dibawa Ki Hadjar dari 
Taman Siswa Djvcdja. Tari Serimpi 
terseboet soedah dipertoendjoekkan di 
OCneribon, dan akan dipertoendjoekkan 
di Bogor, Betawi dan Bandoeng. De 
ngan Ki H, Dewantara soedah diada 
kan perempoean dan beliau menjang 
goepi dapat mainnja di Tjiandjoer pa 
da tanggal 1 Aug, Sekarang terserah 
pada comite jang akan diberdirikan 
itoe, Kita berdo'a, moga moga tjita 
ijita orang banjak itoe tertjapai. 

2 

Akan mengadakan oefeningen jang 
lebih besar 

Sebagai orang tahoe, baroe baroe 
ini kacem militair mengadakan oefeni 
ngen di Tjiandjoer, Jang mengadakan 
vefeningen itoe jalah sebosah bataljon 
dari Meester Correlis. Sekarang kita 
mendengar lagi bahwa nanti boelan 
Augustus akan diadakan oefsningen 
jang lebih besar lagi, dimana akan 
toeroet beberapa bataljon dari Betawi 
dan Tjimahi dan boleh djadi djoega 
|dari tempat tempat lain, 

Kapok di daerah Lampoeng 

Soember penghasilan 
goena Anak Negeri 

»Aneta“ mendapat kabar bahwa 
dalam pertjakapan jg pendek dengan 
t. Ang Tiauw Lie, handelaar dalam 
penghasilan boemi jg diam di Teloek 
Betoeng, toean tersebost menerangkan 

seperti berikoet : 

Toean Ang Tiauw Lie diam di Te 
loek Betoeng moelai th 1934, Ia pada 
waktoe ini satoe satoenja handelsar jg 
membeli kapok dari Anak Negeri jg 
seteroesnja kapok itoe dikirim ke 
loear negeri, . : 

Sebeloemnja ia datang di Lampoeng 
perdagangan kapok beloem bagitos ke 
aal:selaimnja didjoeal dilingkoengannja 
sendiri atau hanja dipakai sendiri, 
bagian besar dari industrie kapok ini 
dalam beberapa daerah hilang moesna 
dan tak lakoe. Pendoedoek Lampoeng 
jg mempoenjai puhon kapok dikeboen 
aja, tidak ditanam goena mengharap 
boeahnja akan tetapi goena perlindoe 
ugan tanaman kuffie atau oentoek 
tanamannja lada bisa mendjalar di 
poehoen poehoen itoe. 

ML En 

Osmoem beranggapan tidak bermak- 
soed akan mendjoeal hasil kapok dipa 
sar, ini bisa diboektikan bahwa mere 
ka ta? tahoe perdagangan dalam kapok. 

Toean Aog Tiauw Lie pertamatamwa 
lalam taboen '34 mendirikan goedang 

goedang ketjil dikota Teloek-B-toeng. 
Ia telah mengoendjoengi beberapa da 
erah di Lampoeng jang ada tanaman 
kapok, Dengan membeli kapok itoe 
ia mengandjerkan kepada pendoedoek 
soepaja meagoempoelkan bceah kapok 
itoe goena didjoeal. Djoega mengoen 
djoengi beberapa ondernemingen dan 
kacem tani ketjil jg sama menanam po 
hon kapok. Kebanjakan ondernemingen 
djoega menanam kapok, lebih2 wak 
toe kapok masih lakoe seharga f 100,— 
dalam satoe pikoel. Tetapi kemoedian 
mereka anggap kapok itoe dipandang 
KepaHai soeatoe penghasilan sambil 
laloe, 

Lambat laoen pendoedoek mengenal 
harga kapok. Toean tsb ta” oesah per 
loe andjoer2kan lagi, Hasil boemi itoe 
dengan sendirinja datang digoedang 
aja dengan angsoer angsoer centosk 
didjoeal. Oleh sebab itoe perloe goe 
dang goedangoja ditambah dan dibe 
sarkan. Lebih lebih pendoedoek go 
longan asal dari Bantam jg memang 
soedah kenal kapok itoe dikampvseng 
aja, beriechtiar mengoempoelkau hasil 
boemi itoe dan didjoeal kepada hao 
delaar tsb. 'Pendapatannja djoega 
loemajan. Sajang sekali banjak kapok 
jang tidak bisa diterima, karena tidak 
'menoeroeti seperti cemoemnja dalam 
kala gan perdagangan kapok. Pendoe 
doek Lampoeng kerap kali menderita 
keroegian sebab dagangannja ta' lakoe 
tetapi itoe salahnja sendiri. Beloem 
sampai matang betoel boeah kapok 
itoe di djocal, 

Toean Ang Tiauw Lie teroes mene 
roes mengeloeh tentang ini. Tetapi ia 
merasa poeas dengan kapok asal dari 
ondernemingen dan dari kaoem tani 
ketjil, Kapok itoe bisa dikatakan kapok 
jang baik, jang diseboet dalam dagang 
kapok A. 

Tentang penanaman kapok toean 
Ang Tiauw Lie menerangkan dengan 
beberapa angka. Dalam tahoen 1935 
dengan amat soesah ia bisa membeli 
2000 pikoel kapok, tetapi angka ini 
makia lama makin tambah besar, di 
sebabkan pendoedoek tambah menge   

  

Boeat dienst semuntara: 
Toekang, pandai dan terkenal, boeat 
constructiebouw besie. , 
Soerat dengan No. 1055 p/a Adm. Pe- 
mandangan. 

DIMINTA 
di semoea tempat2 di JAVA 

HOOFDAGENTEN dan AGENTEN 
jang tjakap(actief) dengan dapat com- 
missie jang loeas sekali. 
Lamaran pada no. 218 

Advertentiebureau J. VERBURG 
Probolinggoweg 19 Batavia-C. 
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Pendjoealan dihadapan orang 
banjak 

Pada hari SAPTOE tg. 30 JULI 
1938 poekoel 10 pagi di dan oleh 
'Vendukantoor Batavia atas : 

perccel, Verp. no. 15069, acte 
van eigendom ddo. 3 October 1922 
No. 1565 dikenal dengan nama G. 
Constapel 39, sewanja f 35.— se- 
boelan. 
Perceel terseboet itoe atas nama 

Sjarifa Aysah binti Sajid bin Shahab, 
tinggal di Batavia, sedang pendjoea- 
lan dilakoekan menoeroet kekoeasain 
jang koeat. 

Atas nama pemegang hypotheek 

44/509 Mr. JG. KRIJGER 
  

  

Pendjoealan dihadapan orang 
banjak 

Pada hari SAPTOE tg. 30 JULI 
1938 poekoel 10 pagi di dan oleh 
Vendukantoor Batavia atas: 

doea perceel, recht van erfpacht, 
verp. no. R.v.E. 943 en 851, acten 
recht van erfpacht, 9 Sept. 1930 no. 
1396 dan 3 Maart 1931 No. 316, di- 
kenal dengan nama Gang Petodjo 
Sawah Zuid IV Nos. 113, 115 t/m 
120, sewaan f 78,50 seboelan. 
Perceel2 jang terseboet itoe atas 

nama Sech Said bin Islam Baloewel, 
sedapg pendjoealan dilakoekan me: 
noeroet kekoeasain jang koeat. 

Atas nama pemegang hypotheek. 

44/508 Mr. J.G. KR'JGER 
  

  

Pendjoealan dihadapan orang 
banjak 

Pada hari SAPTOE TG. 6 AU- 
GU5IUS 1938 pagi, djam 10 di Ven- 
dukantoor Batavia atas 

perceel-perceel verp. nos. 8877 dan 
8883 terletak di Buiten Nieuwpoort- 
straat nos. 23 dan 4I, kad. afd. 
S. & V. sectie F/2080 dan 2065, 
atas nama Said Mochsin bin Abullah 
bin Mochsin bin Mohamad Alatas, 

. beroemah di Buitenzorg, menoeroet 
eigendomsacten dd. 30 Juli 1929 
.nos. 1202 dan 1203. 
Ini. pendjoealan dilakoekan menoe- 

roet kekoeasaan jang koeat. 

Atas nama pemegang hypotheek 
ke satoe: 

44/532 Mr. A. SLOTEMAKER. 
  

Vendubedrijf ,, KRIJNEN” 

DINSDAG 26 JULI 

VENDUTIE 

bij den WelEdGestr. Heer 
W. F. HEIKENS 

(Lid Factorij) 
TOSARIWEG 66 

COMPL. MODERNE INBOEDEL. 
w.o, GEN. ELECTR. KOELKAST 
M/KOP. 5vt. m/GARANTIE. 
Prima PIANO. Bad m/geyser. 
FORNUIS,. Philips-radio 334A 
»Ve:ta“ naaimach. SERVIES. 
ESSEX-TOURING 5 zits in uitm. 
cond. ilim. f 370 —) 
KIJKDAG: HEDEN — AVOND 
ZONDAG en MAANDAG vm/nm. 

nal harga pengbasilan boemi itoe. 
Dalam tahoen 1937 dengan moedah ia 
bisa membeli 3500 pikoel kapok dan 
teroes dikirim keloear negeri. 
Oempamanja kita ambil harga te- 

vgah tengahan dalam 
f 20, maka batsilnja dagangan ini rata 
rata f 70.000 ditangannja pendoedoek 
soeatoe djoemlah oeang jang tidak 
sedikit. 

Toean Ang Tiauw Lie pertjaja bah 
wa panen jang akan datang, akan lebih 
baik dan moesim iai moelai pada boe 
lan Augustus depan ini. Ia mengharap 
moedahZan harga ta?” akan kalah de- 
ngan tahoen tahoen jang  laloe, 
bisa djoega lebih tinggi.     satoe pikoel «.



  

  

      CINEMA PALACE 
Ini malam dan malam brikoetnja 

Orang djahat dari Brimston“ 
Soeatoe tilm jang sama besarnja dengan ,,VIVA VILAS. 

Mentjeriterakan keadaan di »WILDE WESTENSs, tempat siapa 
jang berani mengeeasai. 

Sebagai ,,TRIGGER BILL“ jang main Wallace Beery, tjotjok 
dengan jang dimainkan. 

Moelai hari Djoem'at, 29 Juli j.a.d. 
Soeatoe film-besar dari 20 th. Century-Fox. 

Kota Chicago dahoeloe kala" 
Soeatoe hatsil jang menggembirakan oentoek regisseurs Darryi 
F. Zanuck dan Henry King. 

(INN NN MEN BPA SIS NS SEN JAYA BEAN SRS NE 
  

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

Perhijasan lapis mas toca (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radjin dan 
nefjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 
harga-harga mahal. 

Gelang tangan boeat orang toea per pasang f 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang f7 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) f 750 
Gelang rantei biasa per stuk if 6.— 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk f 7.— 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel f 5.— 
Haarspeld (foesoek) roepa2 model per stuk f 4— 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel f 4.— 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran f 6.— 
Broch dada roepa2 model per stuk f 3.— 

Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

Toko ,TRIO” 
TOELOEN GA GOENG   

  

  

Ini malem 

pengabisan     
Sawah Besar Rat,-£. 

WARNER BROS mempersembahkan satoe productie dari 
MERVYN LE ROY jaitoe: 

THEY WON'T FORGET: 
atawa siapa jang djadi pemboenoehnja , MARY CLAY ?“ 
  

Moelai hari Minggoe 24 sampe Selasa 26 Juli 1938 

Satoe-satoenja film Hindoestan jang loear biasa besarnja 

MISS NADIA 
Dalem film 

sSFRONTIER MAIL” 
alias EDDY na RAMPOEAN 

MANA MEN SE MEI       

  
  

  

FAILLISSEMENTEN 
163 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 20 Juli 38 (R. Cs. Mr. P. Lugt): 
The Tek Hin, berniaga pakai merk Tek & Co, Bandoeng : 

dengan vonnis 22 Juli 38: 
C. Blitz, Opziener Strafgevangenis Glodok, Batavia-C., 
ILF. Brugman, pensioenan feurier Infanterie, sekarang fourier pada Reserve 

Korps, Vrijwilligers Oud Militairen di Bandoeng dan isterinja Njonja 

J.M. Brugman geb. Burger, tiada pekerdjaan, doea-doeanja di Bandoeng. 
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
22 Augst. 38 H. Sodeike, Bogor, 
22 , 38 Gouw Teng Koen, Bandoeng, 
22 , 38 F.R. Pijman, Batavia-C., 

5 Sept. “38 A.G. Keyer, Palembang. 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 

R.v. J. Betawi, tg.: 
10 Augts. 38 (djadi tidak 13 Juli 38) M. Birkenfeld, Bandoeng, 
7 Sept. “38 H. Sodeike tsb., 
Ty, 38 Gouw Teng Koen tsb., 

» . 38 F.R. Pijman tsb., 
21 , 38 A.G. Keyer tsb. 5 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perlee melihat, dikantor 

— Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 26 Juli 38 selama: : 
2 minggoe Tan Kiat Keng, Batavia-C. (jang pertama dan pengh, conc. 100”/s), 

3 2 A.B. Ch. Horster, Batavia-C. (jang pertama dan Ma 
a ho). 

BERACHIR sebab dihapoeskan dengan poetoesan R.v.J. tg,: 
8 Juli “38 Takrim Padmadikarta, Bandoeng, 

13 , “38 Khoe Tiam Soen, Indramajoe, 
13 , 38 Tan Ong Liang, Batavia-C. 
BERACHIR karena accoord soedah disahkan oleh hakim, tg.: 

27 Mei '38 Tjia Hway Djien dan Tjia Hway Hoei merk ,Sien Thay Heo," 
Palembang. 

BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.: 
tg. 12 Juli 38 Gouw Soen Tong, Bogor, 

12 , “38 Tan Goa Sin merk Thoeng Nam, Bandoeng, 
12 , 388 K.L. Tjioe, doeloe di Bandoeng, 
12 , 38 The Tie Hwie, Cheribon. 

  

Baroe terima - platen lagoe ARAB! 
18 pk a F 15.— 

GAMBOES ORKEST OLEH S.H. ALIDROES & SEHEL GBZEL 

110 Kawlped Anam 113. Soerat Djoem'ah I 
Maoeloed Berzanzi Soerat Djoem'ah II 

114 Soerat Alrahman I 116 Kasidat Viaet 
Soeraf Alrahman II Kasidat Jave 

120 Kaside Sikah 365 Sri Mersing 
Kaside Nachwan Agibis Matasita 

OLEH MACHMOED SA'AD MEKKA 

1534 Koran Saruramadan 
Koran Karim 

8081 Soerat Marjam I 
Soerat Marjam II 

2539 Herab 2541 Maoewal Mesri 
Dari Jasin Foela Ja Foela 

1453 Soerat Ibrahim I 1454 Soerat Hoed I 
Soerat Hoed II 
Soerat Tobah I 
Soeraf Tobah Il 
Soeratoel Isroh I 
Soeratoel Isroh II 
Nachnos Chawadoe 
Inal Firosan Naima 
Maoeloed Sjaraf Anam 
Batjahan Maoeloed 

Kasidah Djarka 
Gamboes Djarka. 

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

TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

' Memoedjiken dengan hormat 

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

Soerat Ibrahim II 
Kasida Aminashari 
Wakfatoel Asjik 
Soerat-Alimbrant I 
Soerat Ailmbrant II 
Tadribana Alrasi 
Ajiehal Thair . 
Goemoe Bina 
Asjerogot 

1455 1456 

1458 1460 

1464 1465 

1466 1569 

1471 

    
      

  
  

Brapa boelan berselang waktoe S. Abdullah kasi per- 
toendjoekan di berbagi-bagi tempat di West Borneo, 
pendoedoek pada gemper kerna , Tergila“ dengen ini 
lagoe. Sekarang marika bisa denger lagi itoe swara 
di atas plaat ,,His Masters Vioce“. Lebih merdoe! 
penoeh perasahan, lebih bagoes dari lagoe ,,Mata 
Setan“ jang terkenal. AR Ta mt Il eni 

naa 

  

tiap  Andjing Importeur: 

Firma HOO SOEN HOO 
Semarang, Batavia Soerabaja, 
    

  

(NTNAIA 
Ae 

KOSTHUIS 

Bij een Soend. Fam. in Kwitang 
(geen beroepskosth.) nog een paar 
kamers beschikbaar, zoowel veor 
werkenden als voor studeerenden. 

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

MY YMMM 

1928--1938 
Soeda 10 taon 

    

  

  

Semoewah orang bilang BUITEN: 
ZORGSCH HOTEL di SOERABAJA 
ada Hotel Tiong Hoa boewat familie 

Sopan segala bangsa, djangan loepa 

waktoe Vacantie. 

Adres: PASAR BESAR WETAN 4-6-8 

YAA YA YAI 

Kabar Penting ! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 

Batoek kering, penjakit koelit, Radja 

Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 
soedah lama atau jang baroe, bisa baek 
dengan lekas. Datanglah pada 

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

(Mr.-Cornelis) (Java) 

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk:8 

malam. Telf, 536 Mr-C. 

  

    

  

  

DAPAT GRATIS 

@Bagi mereka jang djadi lang- 

ganan moelai Augustus j.a.d. dari 

ini hari dapat Pemandangan gratis 

sampai habis boelan. 

SEROEAN KITA 

Pada sekalian langganan (pem 

batja) Pemandangan setelah habis 
Gibatja djangan diboeang, soe- 

dilah memberikannja pada mereka 

jang beloem berlangganan dan 

adjaklah mereka berlangganan 

ADMINISTRATIE. 

Been Ea   
  

  

  

Tol le 
CAD 

  
  

  

   
ATAWA: TJANGKIR Sa BNI 

(dusun ana saran OP OLIA MUNGNKA MADANA AOAGE       CHERIBON Telefoon No. 34 

  
TOKO HOPPENS 

Hap ZUSTER 
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3 KASI TOEAN POENJA ANAK SEBELOEM PERGI SEKO- 
LAH SATOE TJANGKIR DROSTE CACAO TyaPp ZUSTER 

5 JANG BIKIN KOEAT.TENTOE IA DISEKOLAH 
| TETAP SEGAR DAN BISA BELADJAR BETOEL, 

h DROSTE CACAO Tuap ZUSTER ADA SATOE 
MINOEMAN PENGOEATKAN JANG PALING BAIK 

. BOEAT BIKIN KERDJA BERAT DJADI ENTENG. 

EDEAT.MENDAPATKAN PREMIE BARANG PORSELEIN, SEPE     
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: 2 a dari desa 

 bestuur jg sekarang ini adalah berkai 

. th 1938. 

| diangkat mendjadi Regeeringscommis 

   

| diiringkan oleh t. De Groot dan toe 
. an Carpentier Alting, jang dibelakang 

| didaerah itoe, bertempat dikota Serang. 

 sekalipoen, perkara 

— Tanah Djawa, seperti saja oeraikan 

. tahoen 1919, dengan opisil soedah saja 
— sorongkan kedalam sidang Dewan Ra” 

  

|. jang saja ketengahkan disitoe beroleh 
perkaboelan dari pihak Pemerintah. 

.. keberbagai2 bahagian regentschap sa 
ja (Betawi) 

    

“ber, telah mengadakan arak-arakan 

: Ioe menghormat anak-anak jang men 

: i . Tel, 

| HARGA LANGGANAN 
Indonesia satoe kwartaal .. 
'Loear Indonesia 

Boleh dibajar 
haroes diachir kwartaal. Domicile 

Tahoen ke 6 No. 162 

    

Kedoedoek 
  

$ . $$ 1 : 1 / z i 

Kedoedoekan seorang Regent me 
noeroet . oendang oendang peratoeran 

tan rapat dengan bestuurshervorming 

Didalam th 1913, toean S8. Ds Graaff 

saris bosat oereesan bestuurshervor- 
ming, Didalam pangkat inilah beliau 
memboeat perdjalanan mengelilingi 
tanah Djawa dan poelau Soematera, 
dan dimana mana tempat melangsoeng 
kan permoesjawaratan pandjang lebar 
tentang rantjangan rantjangannja. 

Di Bantenpoen t. De Graaff datang, 

mendjadi direktoer Bianenlan dsch Bes 
tuur. Disana t. De Graaff membitjara 
kan tentang bestuurshervorming de 
ngan amtenar BB. Eropah dan regent2 

Saja, sebagai regent Serang, poen ha 
dir djsega. Jang paling banjak mena 
rik pelkalian saja, ialah tentang diada 
kannja regentschapsraden. Karena ivi 
lah jg sangat dalam mengenai bestuur 
boemipoetera pada ocemoemnja, dan 
mengenai kedoedoekan regent pada 
choesoesnja. 

Sedjak tahoen 1914 t. De Graaff me 
masoekkan rapport jang sangat djelas 
dan penting. Tapi rapport ini ternjata 
tidak beroleh penjamboetan jg menje- 
'pangkan di Nederland. 

Lebih Jebih, disebabkan oleh perla 
wanan Mr. van Deventer, maka dito- 
laklah post. begrooting bagi memper 
tabankan kantor Regeeringscommissa- 
ris. 

Akibatnja ialah bahwa reorganisasi 
jg dipersiapkan dengan teliti dan soe 
sab pajahitos tidak dapat diamalkan. 
. Empat tahoen kemoedian, jani da 
lam th 1918 baharoelah dimadjoekan 
oesoel oleh Minister Pleyte bagi mero 
bah keadaan bestuur: boeat samenta 
ra waktoe diperoentoekkan tanah Dja- 
wa sadja. Sebeloem itoe, beloem pernah 

mengadakan se 
soeatoe tindakan dinegeri ini dibitja 
rakan begitoe pandjang iebar di 
depan oemoem seperti tentang pem 
bangoenan regentecbapsraden di ta 
nah Djawa dan Madoera, ja'ni soea 
toe pembangoenan jang meroepakan 
bahagian (onderdeel) dari pada reorga 
nisasi keadaan bestuur seperti dioesoel 
kan oleh Minister Pleyte itoe. 

« 

Adapoen angan angan saja ten 
tang berdirinja regetschapsraad di 

didalam artikel saja jang termoeat di 
dalam madjallah , Koloniale Studien« 

jat dengan saja sertai perabelaan atas 
nja lebih djelas. 
. Sebahagian besar dari pada hadjat 

Didalam aehir th "35 oendang2 ten 
tang hal itoe haroes saja lakoekan. Ba 
ri keperloean itoe saja sendiri pergi 

'Tidak moedah membikin mengarti 
tentang arti dan faedahnja pendirian 
regentschapsraad kepada pendoedoek 
jang begitoe lama terbiasa dalam ke 
koeasaan kaeem poetia (opzieners Ti 
onghoa ditanah tanah partikelir). Te 

  

ISTRATIB”—” 

L t450 
“ PEMBAJARAN DI MOEKA 

boelanan, tetapi berhenti 

an Regent didalam per- 
.atoeran Bestuur jang sekarang 

lijk). Dan sampai kemana besarnja 

segera, karena hawa oedaranja sangat 

     
NG 

abon 
nes terhadap koran ini di Betawi. 

Oleh P.A.A. Djajadiningrat 

tapi ketika soedah sekali berpoetar, 

sangat besar. 
Saja oesoelkan kepada ra'jat, sce 

paja tjaranja memilih kiesmannen f(pe- 
milihan tingkatan pertama) itoe 'meni 
roe tjaranja memilih kepala desa di Baa 
ten (jg dimaksoed boekan tjara memoe 
nDgoet soeara dengan djalan gelap), 
Pemilihan itoe dipimpin oleh seboeah 
badan komisi jang sengadja dibangoen 
kau oentsek keperloean itoe dengan 
kepala district jang bersangkoetan se 
bagai voorzitter, 

Pemilihan jang terdjadi pertama 
kali, adalah saja pimpin sendiri , 806 
dah tentoe banjak saja djoempai ke 
soekaran, dan sebsntar bentar haroes 
disertai kegembiraan atau soeara ter 
tawa, , 3 

Itoe waktoe didalam ragentschap 
Betawi beloem ada bal& desa atau 
pendopo didepan roemah kepala2 desa, 
Poen didesa tidak bisa didapati pohon 
besar jang rindang, sehingga sidang2 
pemilihan itoe atjapkali dilangsoeng 
kan ditempat jang sangat panas atau 
dibawah pohon jang koeroes. 

Tjara memilih itoe adalah seperti 
berikoet : 

Kaoem pemilih itos berkoempoel 
mendjadi satoe. Voorzitter dari Komi 
si-Pemilihan laloe bertanja kepada me 
reka, siapa2kah jang mereka kandidat 
kan oentoek mendjadi kiesman. 

Salah seorang dari koempoelan itoe 
laloe menjeboetkan beberapa nama. 
Kemoedian orang orang jang mempoe 
njai nama itoe dibariskan disaf paling 
depan, baiklah kita seboetkan sadja 
A, BdanC. 

Laloe voorzitter komisi berkata : 
2 ,Aotara psmilih pemilih jang setoe 
djoe kepada A haross berdiri dibela 
kang A itoe, demikian djoega B dan 
seteroeenjas. 

Pernah saja melihat, bahwa dibela 
kang seseorang kandidat tidak seorang 
poen jang berdiri. Ketika saja berta 
nja, apakah gerangan sebab2nja tidak 
ada seorangpoen soeka berdiri dibela 
kang kandidat itoe, dan apakah me- 
mang kandidat tsb mempoenjai perbos 
atan tidak baik, maka saja mendapat 
djawaban : 

Boekan begitoe, tetapi dibelakang 
dia sangat panas. 

# 

. Adapoen pemilihan tiagkat kedoea 
dilakoekan dengan bersoerat (schrifte- 

perhatian atas pemilihan tingkat ke 
doea ini, bisalah diboektikan dari hal 
hal seperti terseboet dibawah ini : 
Kaoem kiesman dari Poelau Seri- 

boe hendak memadjoekan sosaranja 
di iboekota district Maoek, Itoe wak 
toe mereka agak terachir datangnja 
pada hari pemilihan itoe, 

Atas pertanjaan saja mergapa me 
reka datang demikian teracbir, maka 
djawabnja, bahwa salah seorang dari 
mereka tidak bisa berangkat dengan 

boeroek. Itoelah sebabnja poela mereka 
datang dipesisir Maoek dengan pera- 
hos jang tiang lajarnja dan kemoedi 
serba patab. 

Ternjata, bahwa walaupvsen banjak 
bahaja tofan, mereka itoe memperlse 
kan datang, semata mata hanja oentoek 
ikoet memilih. 

Djomin, 19 Juli 1938. 
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Arok-ara kan moerid Volkeschool. 

Pembantoe menoelis : t 

Tanggal 19 Juli 1938, seloeroeh 
Volkssehool dalam regentschap Djem ' 

anak moerid berkeliling dalam seling | 

anak klas tingg', ialah klas IIl disoe 

|toek soeatoe tanda peringatan, 

120 Juli 1938 diadakan tontonan jang 

dapat certificaat dar Penge menarik 
perhatian anak anak jang beloem ma 
soek sekolah. Dalam berarak arakan, 

roeh menanam pohon asam dalam 
djalan didesanja oentoek tanda peri 
ngatan. Sedang dalam halaman seko 
lah Volksschool masing masing dita 
nami pohon njioer gading, djoega oen 

Pada malamnja, malam Rebo ddo 

tjotjog dengan desanja masing2, 
sa ID mm 

Didesak soepaja keloear dari 
PSII. 

terboektilah bahwa perhatian ra'jat 

lOjoem'at jang laloe ini schoolbestuur 

Soedah ada, akan ditambah 1 lagi se 

— Saptoe 23 Juli 1938 

dapat desakan keras, soepaja beliau 
meninggalkan partijaja. Begitoelah be 
rita jang tegas dari jang lajak diper 
tjaja, teroetama dari beliau sendiri, ki 
ta, peroleh, 

Desakan mana, diatas namakan dari 
tt Controleur dan Radja Alor. Begini 
inilah jang mendjadikan berannja t 
Mangeospradja Baso, katanja, apa se 
bab ja sendiri beroelang-oelang berha 
dapan t Controleur dan t Radja Alor, 
tetapi tt itoe tidak pernah mengelsear 
kan sepatah kata tentang itoe (menjoe 
roeh keloear beliau dari partijoja): 
tiba tiba hanja memerintahkan lain 
orang bagai menjampaikannja. 

Atas desakan itoe, sampai kini t 
Mangk. Baso masih tegak dalam par 
tijoja | PN 

Eutah apakat sebabnja t itoe disoe 
roeh keloear dari partijaja, sampai kini 
beloam diperoleh beritanja jg djelas, 
Hanja ada setengahnja jang menerka, 
katanja, lantaran beliau poetera bang 
sawan, djadi tidak boleh masoek 
koempoelan apa poen djoega. 

Fabriek wang palsoe 

Perempoean tjantik 
sebagai ,verkoopster 
NJ AN 

Menoeroet berita jang boleh diper 
tjaja dibilangan Madioen telah keta 
hoean ada fabriek wang palsoe diba 
wah pimpinan W. Jang dibikinnja 
jaitoe talenan dan pitjis, dan boeatan 
nja ampir sama dengan wang Negeri. 
Itoe wang palsoe disebarkan dissloe 
roeh Tanah Djawa dengan banjak pem 
bantoenja. Di bagian Djawa Barat te 
lah diangkat seorang perempoean jang 
tjantik, bisa bitjara jaitoe Nji. S, Tem 
pat2 jang soedah djadi koerban itoe 
Nji. 8. jaitoe Solo, Maos, Sidaredja 
Bandjar Tjidjoelang dan Panganda- 
rang, Tapi itoe perboeatan tidak akan 
lama, sebab waktos datang di Pada 
herang pada hari Kemis tg. 14 telah 
ketahoean oleh Toean Ass. Wedana 
dan ponggawanja dan zonder pardon 
lagi teroes dibekoek tbatang” lehernja. 

Waktoe diperiksa soedah mengakoe 
Siapa jang mendjadi Directeurnja jai 
toe. W di Madioen, Teroes T Ass, 
Wed, kasih rapport pala T Wedana 
Pangandaran dan dari sini diteroeskan 
dengan interlocaal pada jang wadjib 
di Madioen. Tidak lama kemoedian 
itoe Directeur soedah kena ketangkap 
begitoe djoega perabotnja, semoeanja 
telah dibeslag oleh politie, 

Kita dari Pemandangan memboeka 
topi atas keactievannja Toean Ass 
Wedana Padeherang dan ponggawanja 
dan moga2 dengan tertangkapnja itoe 
orang terbasmilah keboervekan itoe, 

— OA — / 

SOERAKARTA 

Pembakar goedarig-tembakau di 
bekoek politie 

Djoem'at-sore jl. ini goedang temba 
kau didekatnja desa Pakahan (distr, 
Gondangwinangoen, Klaten) telah men 
djadi aboe karena dibakar orang. Ri- 
boetnja golongan politie dan BB tidak 
oesah diterangkan. Diri ketjakapannja 
2 golongan itoe pada esoek-harinja 
soedah bisa menahan seorang jang 
terdakwa membakar goedang itoe, 
dengan tjoekoep boekti2aja, Tidak Ia 
wa lagi ia akan dihadapkan dimoeka 
medja-bijjau, 

Pertoendjoekan tooneel fonds 
Ardjoena. 

Soedah 1 tahoen ini di Delanggoe 
(Klaten) didirikan HIS Ardjoena jang 
tidak minta subsidie kepada pemerin 
tah, moeridnja djoega terhitoeng ba- 
njak. Booat membesarkan kas sekola- 
han itoe, maka pada Kemis dan malam 

mengadakan pertoendjoekan tooneel, 
bertempat dischouwburg , Srikaton« 
Delanggoe, dengan ditambahi djoged 
wireng dan banjak lagi lainnja sebagai 
tusechen nummers. Menoeroet ketera 
ngan pendapatan koerang lebih f 400 
dan keoentoengan bersih boeat mengisi 
kas sekolahan itoe. 

Pemboekaan meisjes —kopschool 

Dengan besluitnja departement van 
Onderwys di Betina, "aka moelai be 
soek 1 Augustus dimOtka ini di iboe 
kota district Djatinom dan di Pram- 
banan (Klaten) akan sama diboeka Ini. 
meisjesvervolgschool jg biasa diseboet 
kopsschool. 

Boeat dikota Klaten jg sekarang ini 

    

ris PSII afdeeling Baranoesa, kini men 

  

DEWA - 

PER FLESsS 

Sakit Oeloe Hati d.s.b. 

Memoedjiken 

Fabriek ,,T 
Molenvliet Oost 73. 

N.B. Orang dagang dapet RABAT   
Pertoendjoekan boeat Tiongkok 

succes—besar 
Sebagaimana jang telah kita kabar 

kan disini, maka pada malam Ming 
goe ini comite pendoedoek Tionghoa 
di Pedan (Klaten) telah mengadakan 
pertoendjoekan, bertempat di socie- 
teit kepoenja'an fabriek-goela ,, Manis 
hardjo“, jang mendapat  perkoen- 
djoengan banjak sekali, diantaranja 
djoega banjak bangsa Indonesia, bing 
ga penoeh sesak banjak jang terpaksa 
berdiri. 

Pendjoealan kartjis sebeloemnja main 
(voorverkoop) ada f 430.— pendjoealan 
pada malam .itob ff 70.— terhitoeng 
pendjosalan kembang dan kipas.) Sela 
ma pauze barang barang sokongan 
sebagai derma laloe didjoeal lelang 
dalam: tooneel oleh ,,Pa Tarko“ dan 
»Mas Sastro“ dari Djokja dengan tjara 
jang menggembirakan bisa terdjoeal 
f 200,— djadi semoea djoemlah koe 
rang lebih f 700 — 

Meskipoen djoemlah sekian itoe ti 
dak begitoe banjak kalau dibanding 
dengan pertoendjoekan-derma dilain2 
tempat jang besar-besur, tetapi kalau 
mengingat pendoedoek Tiongboa di 
iboe kota district itoe tidak banjak, 
maka pendapatan f 700 soedah boleh 
dikata succes-besar. 

Ada jang perloe diterangkan disini, 
selama pendjoealan lelang itoe ada anak 
spelers jg masih anak ketjil, mengam 
bil tjintjin emas dari djariuja dan di 
kasihkan soepaja didjoeal lelang boeat 
derma fonds amal Tiongkok itee. Oleh 
»Pa Tarko" dioetjapkan kegembira'an 
rasa-kedermawa'an anak ketjil demiki 
an itoe, djoega terima kasih kepnda 
beberapa orang Indonesia jang djoega 
gama menjatakan sympathie pada oesa- 
ha Tionghoa ini, dengan kasih derma 
dan melihat jg tidak sedikit djoemlah- 
nja, 

Penghematan lid-Landraad ? 

Berhosboeng dengan wafatnja lid 
landraad di Kiaten R, Ng. Mangoen-       koengan desanja sendiri-sendiri, per 

lah anggota dan mendjadi le Secreta- 
Toean Mangkoe pradja Baso, ada 

kolah seperti teb diatas itoe. 

Abonnes 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

dangan Tarief 

A, M.S. Afd. B. jang dipersamakan 
di Bandoeng 

Moelai tgl. 1 Augustus 1938, 
Algemeene Middelbare School afd. B. 
Prospecti, keterangan2 dan permintaan2 oentoek masoek pada: 

Ir. A.J.H. van Leeuwen di Lembang. 
dan / atau pada N. IL A.T. W.U. Merdikaweg 13 Bandoeng. 

BERENARNERE NE URAT OREN NERIMA BENANG EREKSI MABES NN Bu 

“ng 

AN 

BA bobo   
DEWA-BALSEM ada sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing, 
Entjok (Rheumatiek), Meloewang, Mengiloe, Pegal-pegal, . Bengkak, 

Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia 1 flesch 
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian. 

JAP D 

    

  

FONDS KEMATIAN | 
lamanja paling sedikit 6 boelan 

dapat uitkeering , . . f 25—- 
advertentie, keterangan e pada 

administratie, 

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

Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 

    

akan diboeka 

dipersamakan. ” 

di. Bandoeng 

jang 

BALSEM 

2 

CH 5S CENT 

dengan hormat 

EW A' 
Batavia - Centrum. 

bagoes. Telefoon No. 1019 Batavia.   
djoekan candidaat bekas prijaji BB 
bosat mendjadi gantinja. Tetapi dari 
pibak jang boleh dipertjaja, kita men 
dengar kabar, bahwa lewongan lid 
landraad 'itoe tidak akan diisi lagi 
jang ini berarti mengoerangi djoemlah 
dari prijaji lid Jandraad itoe. Apakah, 
ini bolen dikata penghematan ? 

H.C.LS. ternjata makin madjoe 

Berhoeboeng denga n pengabisan cur 
Sus pengadjaran, maka pada malara 
Saptoe ini Hollandsch Chineesch Indo 
nesische school di Pedan |Klaten) te 
lah mengadakan pesta bagi anak moe 
rid sekolah itoe, bertempat di societeit 
kepoenjaannja fabriek goela ,, Manishar 
djo“ dengan mengoendang 'semoea a- 
rang toea dari moerid moerid sekolah 
itoe. 

Adanja sekolah tjampoeran anak 
anak Tionghoa dalam satos sekolah 
dengan anak anak Indonesia ini ma 
kiv ternjata kemadjoeannja, terboek- 
ti dari djoemlah anak moerid jang 
masocek dalam sekolah itoe Boeat cur 
sus baroe besoek 1 Augustus dimoseka 
ini sekarang soedah ada 40 anak jang 
minta masoek dalam klas 1, 

LP... —— 9. 

MATARAM 

1 Congres Taman Siswa 

Pemb, kita menoelis dari Mataram « 
Sekarang soedah bisa dikabarkan 

dengan tentoe, bahwa congres TS jg 
ke III akan diadakan moelai tgl 10” 
sampai 17 November 1938 jad. 

Congres jg ke III ini akan diadakan 
loear biasa sekali, sebab bersama sama 
dengan perajaan Windon TS (oemoer 
TS genap 16 tahoen), dan djooga ber 
'samaa sama dengan perajaan selesainja 
Pendapa Persatoean T, 8. 

Comite persiapan sekarang soedah 
dibentoek, dibawah pimpinannja toean   poespito, maka jang wadjib telah ma. Dr Soedigdo. 
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Pen 

— soeka menerima atau tidak. Djika di 

Mutatie kantor Landraad, 

sebagai Griffier kelas I dikantoor Land 
raad Djokja, Toean F. H. Schuliz, Grif 
fier Landraad di Djember. ' 

Raden Soetarmo, Ambtenaar ter 
'beschikking dikantoor Landraad Djok 
ja, diangkat mendjadi Fiscaal Griffier 
Ngandjoek, jang menggantikan Mr. 
Dardo, Maandgelder di Wonosobo, 

Accijns tembako 

Telah ditarik seloeroeh Djokjakarta: 
tabak accijns selama kwartaal kedoea 
tahoen ini f14266,60  Kwartaal ke 
doea tahoen jg laloe f19,92988. 

Selosroeh bilangan &k doe, sepan 
djang kwartaal kedoea tahoen ini 
f 253.059,84. Sepandjang kwartaal ke 
doea tahoen jg laloe f 21864474. 

Seloeroeh bilangan Banjoemas 
(5,875,29. Tahoeu jg laloe f 4.707,85. | 

Meneroeskan peladjarannja 
ke Leiden | 

Pada tg 20 ini boelan, telak berang 
kat ke negeri Belanda t RM Soeripno, 
poetera t RM Ngabei Wirjohartoko, di 
Klaten, Pemoeda ini pada achir tahoen 
adjaran ini telah loeloes dari AMS di 
Djokja, dan akan meneroeskan peladja 
rannja ke Leiden, oentoek menoentoet 
titel Doctor bagian Scheikundige. 

Boedak jang berbahaja 

Seorang bangsawan jg terkenal di 
seloeroeh Mataram, mempoenjai bebe 
rapa boedak, ioea orang diantaranja 
seorang dengan jg lain, mengandoeng 
rasa dendam. Dengan diam2 jg seorang 
ingin mengoesir moesoehnja kelain 
doenia dengan pertolongan boeboekan 
warangan. 

Demikianlah barang hidangan jang 
didoega akan dimakan oleh moesoeb- 
nja, telah diberinja warangan, Tetapi 
apa tjilaka, hidangan itoe sebetoeluja 
adalah jg mestinja dimadjoekan dime- 
dja makan madjikanpja, sehingga ter 
makan oleh beliau, 7 

Soekoer Alhamdoeli'llab, tidak ba- 
njak beliau kemasoekan warangan 
itoe, sehingga tidak berbahaja bagi 
djiwanja. 

Ini oeroesan ketika masoek dikan 
toor Landraad. terojata tidak moedabh 
diperiksanja sebegai jang lebih doeloe 
disangka, sebab ventoek mendatang 
kan bangsawan itoe dikantoor Laud 
raad, haroes mendap-.t izinnja G. G. 

Demikianlah ini orroesan, sekarang 
dari kantoor Landraad kembali diki 
rim kepada Hoofd van PI. Bestuur, 
dimana sedang dipertimbangkan leb:h 
djaoeh. 

Kelak sesoedahnja oeroesan berdja 
lan, akan kita wartakan poela. 

Congres PKN 

Congres PKN ini th, djoega dibesar 
kan, sebab bersama sama dengan pe 
ringatan Windon. Menoeroet program 
manja, akan dimoelaikan besoek tg, 30 
Juli sampai tg, 3 Aug. 1938, bertempat 
di Gedong Soerjodiningratan, 

Antara jang lain laiv, dalam perajaav 
nja akan dipertoendjoekkan beberapa 
tontonan koeno dari desa desa. 

Itoe bagoes 

Seorang Belanda nama K beroemah 
di kampoeng Djagalan, jang ditoedoeb 
soedah memperkosa seorang anak pe 
rempoean Indonesier oemoer 13th, di 
kampoeng Gajam, sekarang soedat di 
dorong ketahanan preventief. 

Ak 2 
Resepsi Congres Moehammadijah 

ke 27. 

Malang, 22 Juli (Aneta). 
Kemarin malam Moehammadijah te 

lah mengadakan resepsi Congresnja jg 
dikoendjoengi oleh 1500 oetoesan dari 

. seloeroeh Indonesia. 
Resepsi ini dikoendjoengi djoega 

oleh pembesar2 negeri diantaranja Toe 
an2 Resident, Ass. Resident dan Amb 
tenaar BB lengkap. Dari Toean Gou- 
Verneur diterima pengoetjapan selamat. | 
Setelah resepsi laloe diadakan rapat 
cemoem jang dikoendjoengi oleh lebih 
koerang 3000 orang. 

7 —i 

TEGA 

Goeroe T.S. djadi lid R,R. 

Berhoeboeng kepindahannja t, Soe 
leman, maka jang didjadikan gantinja 
oentoek doedoek dalam RR sebagai 
anggota jaitoe t.M, Partobadisoetjipto, 
pamong dari Taman Siswo Slawi hanja 
sadja pada waktoe kabaran ini ditoelis 
beloem didengar kabar apakah belisu 

terima, maka sedjak Tegal ada Dewan 
Kaboepaten, beliaulah sebagai pamong 
TS jg pertama djadi anggota. Biasanja 
pilihan itoe rata-rata BB ambtenaren, 

Perajaan sekolahan 

Tiap-tiap tahoen pengabisan koer 
soes oemoemnja sekolahan partikoelir 
sama bikin perajaan begitoe djoega 
pergoeroean2 di Tegal seperti TS 

Brebes, Slawi, Tegal, PGB dan Moa 

Berhoeboeng dengan verlofnja Toean hammadijah' sedang perhatian publiek 
ae ana apanya naa eng La Wi sebab selain ramai? biasa djoega 

semoea baik. Jang terpenting jaitoe 

penjerahan gedong baroe padu pergae 
roean TS Slawi, sedang opvoering TS! 
Tegal... hebat atas djasanja pamong 
pamongnja. , 

Kaoem poeteri Pemalang actief 

Mardi Poetri begitoelah nama per 
himpoepan kaoem iboe di Pemalang 
belakangan in kelihatan actief dan be 
soek tt. 25 ib. akan mengadakan kook 
dan bak-demonstratie dengan dapat 
bantoeen dari Alg Import , Haller« 
'Tegal. Selain itoe “sepandjang kabar 
jang sawpai paida kita tjita-tjita ada 
vja Huishoudscbool soedah djadi ke 
nang-kenangan. Moedah2an kabar ini 
bersandar afas kebenaran, dan dalam 

“|Itempo singkat dapat diboektikan. 

Pemboekaan roemah potong hewan 

Peughabisan ini boelan regentscbap 
akan boeka roemah pemotongan hewan 
(slachthuis) Slawi jang kini soedah 
rampoeng, dengan «ff cieel dan sedi- 
kit perajaan. Goena pendoedoek dari 
desa desa sekitarnja teroetama kaoem 
potong kerbau akan diadakan sela- 
matan. 

Paberik tenoen dibesarkan. 

Setelah sementara boelan diadakan 
'pertjobaan (proefbediijf) oleh Java 
|Textiel Mij jang fabrieknja di Tegal, 
dapat diketahoei jang alasan oentoek 
membesarkan soedah koeat dan soe 
dah djatoeh temponja oentoek uitbrei 
(ding. Mesin mesin soedah didatangkan 
dari Europa. Tambah besarnja peroe 

ga menambah personeelnja terostama 
pegawai toekang tenoen, sedang leiden 
de functies dan bagian Tecbniek men 
datangkan dari Negeri Belanda. 

Tegal akan termasoek tempat pen 
ting djoega oempama ,Twente“ Indo 
uesia dapat berpvesat diitoe tempat 
dan moedah-moedahan rakjat djelata 
dapat ketjip-atan dan merasakan ke 
makmoerannja poela. 

0 (9) we 

Taman Siswa Bogor 

Seperti telah diberitakan, hari Ming 
goe besok TS Bogor akan. mengada 
kan rapat terboeka di Hargo Darsono 
'Rspat terseboet akan dimoelai poe 
koel setengah 9 dengan agendanja : 

1, Memperingati berdirinja T S Bu 
gor soedah tjoekoep satoe windoe oleh 
pimpinan prrgoeroean, 

2 Peadidikan perempoean dikala- 
ngan T S oleh Nji Soetarto, 

3. Soal pemoeda dan keterangan 
azasazas T S oleh Ki Hadjar. 

4. Pertapjaan. 
— 9 — 

KALIDJATI 

Pembantoe menoelis: 
»Taman Siswa" 

Koendjoengan jang loear 
biasa, meskipoen hoe- 
djan teroes-meneroes. 
Ki Hadjar Dewantara da 
pat perhatian besar. 

Pada malam Selasa tg 18/19 Juli '38 
Pergoeroean Taman Siswa telah meng 
adakan rapat oemoem jang pertama 
Poekoel 9 precies rapat pendidikan oe 
moem diboeka oleh toean H. Wonua 
Ketoea Tjibang. Sebagai biasa maka 
toean ketoea mengoetj:pkan terima 
kasih atas kedatangan Nji dan Ki Ha- 
djar Dewantara, politie, pers, perhim. 
poenan, ketoea M.D. dan sekalian jg 
berbadiir. : 

Kemoedian dipersilahkax: kepada Ki 
Hadjar Dewantara oentoek berchotbah. 
Ki H.D. moelai dengan soeara jang 
lemah lemboet menerangkan aliran 
pendidikan TS dan seoemoemnja. Di 
ambilnja dengan beberapa tjonto jang 
sangat memoedahkan diartikan oleb 
sekalian jang hadlir hingga merasa 
kagoem atas keterangan beliau. Begi- 
toelah chotbahnja hingga lebih dari 
1 djam jg sangat memoeaskan, Sesoe 
dahnja, maka toean R. Partawinata se 
bagai wakil dari bapa bapa moerid 
madjoe kemoeka dengan di iringkan 
poeteranja R. Soenaeih menghadiah 
kan toetoep medja dan seboeah tong- 
kat kepada Nji dan Ki Hadjar Dewan- 
tara, dengan oetjapan tanda tjinta se 
tjoekoepnja. 

Oetjapan mana diterimanja dengan 
sangat gembira dan didjawabnja, bah 
wa dengan hadiah tongkat, meskipoen 
beliau soedah toea, tapi dapat berdjalan 
teroes menoedjos fjita tjita jang maba 
moelia fapplaus), Sehabis penjerahan 
tanda mata (souvenier), berhoeboeng 
dengan ketoea tjabang ada terganggoe 
kesehatan badan pimpinan diserahkan 
kepada toean Marcinu dan diterima 
dengan penoeh kepertjajaan, Toean 
Darmodibardjo dari Soebang angkat 
bitjara dalam bahasa Soenda oentoek 
menegaskan chotbahoja Ki Hadjar 
dengan dapat perhatian tjoekoep dan 
badlirin merasa bergirang, Kemoedian 
diadakan rondvraag, tetapi berhoe   boeng dengan tidak ada jang minta 

sahaan tadi soedah tentoe perloe djoe| 
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BLINDSYSTEEM (TOETOEP MATA) DAN 1006 TANGGOENGAN - 

HILANG (VERLEERD) BOEAT SEOEMOER HIDOEP, ADALAH 

"O—-Vingerig & wonder blindsysteem" 
JANG SOEDAH 14 TAHOEN LAMANJA 
MENDAPAT POEDJIAN dari SEGALA BANGSA di INDONESIA 

KANTOORPRACTIJ/K: 

Typcursussen: 

»D. M. BESAR 
BANDOENG : SEMARANG: 

Pr. Soemedangweg 96 Karang Toerie 73 G, 
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LELANG BORONGAN 
Memasoekkan BARANG MAKANAN 

MATANG goena pendjara di BOGOR 
selama tahoen 1939. 

Lihat , Ecoriomisch Weekblad voor 
Nederlandsch-Indis“ tanggal 8 dan 
29 Juli 1938 no. 27 dan 30. 

Wd. Resident Buitenzorg, 
J.C. de KLERK. 

156. 

  

maka rapat oemoem ditoetoep dengan 

selaraat. “ 

Boeat memberi kesempatan kepada 
kaoem keloearga (bapa bapa moerid) 

maka sesoedahnja rapat oemoem laloe 
diadakan pertemoean keloearga diroe 
mahnja toean M reinu sampai kl. 
poekoel 12 malam, 

T.S. kedatangan wakil P, I. D. 

Pada hari Senen tgl. 18 Juli 1938 
sebeloem rapat pendidikan dimoelai, 
datanglah toean A.W. dan wakil PID 

datang di T,S. kl. poekoel 10 siang 

dimana t. Marcinu sedang hiboek be- 

kerdja mengatoer dipergoeroean boeat 

persediaan rapat oemoem. Tamoeta- 
moe itoe minta keterangan siapa satoe 

satoenja anggauta madjelis tjabang dan 
madjelis goeroe. 

Dimintanja djoega boekoe njanjian 
anak, tetapi berhoeboeng soedah hari 

liboeran (anak anak diroemzh)tak da 

|patlah dioesahakan. Kedatangan kl. se 

perempat djam, kemoedian poelang. 

Tidak antara lama maka meliwat poe 

la dengan naik mobil mensedjoe ke 

Kaliangsana, dimana ada bertempat 
tinggal orang toea moerid 

Betoel, toean-toean terseboet datang di 

roemahnja toean H, Wonua, bapa 

moerid dan djoega Ketoea Tjabang, 

tetapi .waktoe itoe tidak ada diroemah, 

Toean terseboet toeroen dari mobil 

dan kebetoelan disitoe ada anaknja pe 
rempoean, moerid T. 8. Ia dimintanja 

boekoe njanjian. Sesoedahnja diberi 

boekoe njanjian itoe dibawa pergi 

(beslag nemen?), 

Hulppostkantoor 

Menoeroet berita jg kita tarima, ma 
ka tidak lama legi di Kalidjati akan 
Idapat peroentoengan berhoeboeng de 
ngan akan adanja Hulppostkantoor. 
Tentoe sadja dengan adanja kantoor 
tsb memberi faedah jg sangat besar 

| dan soerat soerat dapat diterima saban 
hari, tidak seperti sekarang,hingga ber 
hari hari. 

Naikan kl. di Volkeschool 

Hari Selasa tg 19 Juli '38 di seko 
lahan Volksschoo' telah menaikkan ke 
las, Boeat obat kesenangan maka di 
tanggapkan ” Longser”, 

se (0) m—   

STATION - HOTEL" 
Vliegveldlaan No. 19 Batavia-C. depan Station S.S. 

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi adanja 
di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa dan tetamoe jang 
tinggal boelanan. 
Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain2 tempat, 
via Merak Tg. Prioek dan St. Weltevreden. 5 
Rawatan baik. Tarief bisa berdamai. ..3 

$ Menoenggoe dengan hormat 

Pengoeroes     
Toean ingin roemah sendiri ? ? ? 

Lekas berhoeboengan dengan Bank ,,Beringin“. 

Menjimpan f 1.— seboelan dapat roemah f 500.— 
roemah , 1000.— 
roemah ,, 2000.— 

roemah ,, 5000. — 

»” ” ” ” 

: Momen aga? 
” 

” 

SEMOEA PINDJAMAN goena roemah-roemah itoe TIDAK DI- 
POENGOET RENTE. Beringin” adalah satoe satoenja Bouw- 

spaarbank bangsa kita jang terbesar dan didasarkan atas sjarat 

agama kita. Keterangan pa'a Directie Bank Beringin”, 
Schoolweg 6, Bogor atau Agenten. 

»” » 

        

BEDAK 
ILANGKEN : s 

GATEL 

. Gatel lantaran kringet, —. - | 2 

. 'Merah2 diseloeroeh badan, 2 3 
. Gatel djikalo maoe tidoer, Tag 

Gatel didalem koelit, Ta 

Djangan bersangsi lagi, tida berboekti wang kombali. 

Exzeem basa, loeka jang rasa gatel, 
. Gatel jang bagimana heibat bisa baik. D
A
 

U
N
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HARGA PER FLESCH TJOEMA F 0.50. 

Bisa dapet pada: 

Djamoehandel & Industrie, 

sTJAP LAMPOE" 
Batavia-C: Sawah-Besar  Bandoeng: 
No.2N.—Tel, Welt. 5563 Kosambi 233F 
(Depanfirma TJONG&Co.| Telefoon 1034 

NB. Perhatiken ini merk. Minta gratis 
Prijscourant jang lengkep. 

Tjap 
| Lampoe 
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TOKO ORI 
Baroe natk kelas, 

baroe mascek sekalah. 

Sedia keperloean sekolah seperti schriften, 

tinta, pen, driehoek, liniaal, potlood, 

stift dan lain-lain. 

Coupon jang dari doeloe ma- 
sih lakoe teroes. 

Datanglah blandja di 

toko Orion. 

3 2 

ON 
Batavia-C. 
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SO'AL  DJAWAB 
Si Pioen kirim rapport seperti beri 

koet : : 
Salah seorang sahabat Pioen, boe 

kan main ketarik hatinja oleh penga 
roehnja Pemandangan. Jang berasa 
terikat benar oleh Isi Podjokrja, jang 
dimandorin oleh Bang Bedjat. Dari 
hatinja ta' dapat ditaban, pada soeatoe 
sorie Sahabat itoe mertamoe keroemah 
saja, biasa ngobrol ke hilir ke oedik. 
Achirnja ia meng-oesoelkan tentang 
Bang Bedjat meroepakan orang ber- 
coal djawab, begini : 

Sahabat: Apa Pioen kenal banget 
sama Bang Bedjat Comendan Peman 
dangan? 

Pioen : Kenal rapet kaga, tapi kenal 
nja setjara anggang sadja, sebab dia 

. mah kaga boleh dirapetin, salah boea 
tan ,ngrogots. 

Sahabat: Apa Pioen sering ketemoe 
sama dia? | 

Pioen: Boleh dikata sering djoega, 
tjoeman kaga saben sari, 

Sababat : Dimana Pioen soeka kete 
moenja ? 

Pioen : Jang paling mindeng (sering) 
di.Masdjid atau dilanggar langgar, 
tapi tempo tempo ketemoe di Pasar 
Boeroeng, kalau lagi pegimana kete 
moe djoega di Zandvoort, 

Sahabat: Kalau sering di Masdjid 
atau dilanggar, hati kaga sangsi lagi, 
sebab roepa roepanja ,,Ngoelama“ be- 
toel betoel. Ini kita 100pCt. poeas. 
Ini kita 100pCt. poeas. Tapi di Zand- 
voort ngapain? atau di Pasar Br.? 

Pioen: Di Pasar Boeroeng orang 
bilang ,Djoeal goela“ (goela mendo) 
atau ,Adol senggol. 

Kalau di Zandvoort jang saja sering 
pregokin ,Lagi mantjing", tapi tempo 
tempo nongkrong dibawah pohen jg 
adem, sembari itoeng lenggang dan 
langkah orang, 

Ini djawaban taoe betoel taoe kaga 
harap bang Bedjat tapsirin. 

Sahabat: Sama Aom kenal? 
Pioen : Begitoelah kenal djoega tjoe 

ma kenal ,kodok“, kalau moesim oe- 
djan sama sama kita berboenji. 

Sahabat: Sama si Eoengnja ? 
Pioen: Asep Pian jang kenal, tapi 

kenal kebo katanja. 
SI PIOEN 

Lo, lo, lo, djadi... 2. , ah masa? 
bang Bedjat disangka djoeal goela. Ma 
na boleh djadi!? 

Sekarang bang Bedjat maoe bela diri. 
Di Pasar Boeroeng bang Bedjat boe 

kannja “djoeal goela", tapi ,, ehm.. 
liat goela, weet je? 

Maoe djoeal goela, astaga, . . nggak 
betjoes lagi, . . sedang giginja tinggal 
doea, 

Mmasar, liat goela og&, Iaen liat se 
perti doeloe, melingkan ada maksoed- 
nja. Kapan oemoem taoe, bang Bedjat 
Ini toekang bestudeeren orang, dari 
lenggangnja bisa diketahoei karakter 
nja. 

ari roman moskanja, bisa diliat 
lembaga orang. Dari topinja bisa djoega 
diketahoei isi hati orang. Misalvja . , 
empok Pioen, , bener dia pakai selop 
tinggi, tapi . , kalau diliat kasleonja 
dalem semenit dosa kali,- itoe kasi 
boekti , , dia biasanja pakai . , selop 
karet pendek. 

Misalnja lagi, si Pioen sendiri wak- 
toe kapergok bang Bedjat. Betoel dia 
pakai gabardine, tapi . . sepandjang- 
pandjang djalan dia nengok nengok 
kabawah, liat pantalon, liat sepatoe, 
pegang dasi . .itoe tandanja, dia biasa 
nja pakai saroeng. 

Kalau si eneng mah, laen deui', 
Pakai selop tinggi djalannja... tik, 
tik, tik, tanda biasa. Nietwaar n&ngt 

Begitos djoega di Zandvoort. Boe 
kannja bang Bedjat nongkrong asal 
nongkrong sadja, en ook nggak liat 
asal liat sadja, mmaaar, liat..... eh 
»  (empok Bedjat djangan salah sang 
ka ja).... liat.,., liat... soedah sam 
pai dimana kemadjoean mode badpak 
s...en sampai dimana kemadjosan 
.... vermageringskuur, 

BANG BEDJAT 
en 

  

- 

  

HEEREN KLEEDING NAAR MAAT 

3 MOEHANAM 
G. Atjong No. 4 Kramat Batavia-C. 

Adres kita diatas, tjoekoep diboekti- 
kan dengan soerat poedjian dibawah ini: 

Saja poedjikan Toean poenja peker- 
-djahan jang telah bisa memenoehi saja 
poenja kemaoean dari tempat djaoeh. 

Sg DALI DAMANIK 
ematang Siantar 
  

"Bekas soeamikoe" 
Fantasie: Nanie Sudarma 

Hoedjan toeroen rintik-rintik.... 
Poekoel setengah 11 pagi.... 
Soedarman poelapg dari pekerdjaan 

ja. Ia poelang boekan pada waktoe 
oja,karena ia merasa tidak enak badan. 
Di Djembatan-merah ia membeli dje- 
roek garoet 4 boeah oentoek mengirim 
isterinja. 

Tidak lama kemoedian sampailah 
ia keroemahnja di Panaragan-kidoel, 
Ia berdjalan kebelakang roemah, se 
bab disangkanja isterinja sedang mema 
sak nasi didapoer, Tetapi isterinja ti 
dak ada disitoe. Kokipoen tidak ada" 

Masoeklabia perlahan-lahan kedalam 
roemah. Diroeang tengahpsen isterinja 
tidak ada. ,O . . . barangkali ia tidoer 
sebab semalam ia mendjahit sampai 
djaoeh malam", ia berkata didalam 
hatinja' Sesoenggoehnja, isterinja se 
dang tidoer, tetapi . . . dengan siapa? 

Dangan ternganga ia berdiri dipin 
toe kamar tidoer. Moekanja poetjat, 
badannja lemah, dadanja dirasanja sa 
ngat sesak. 

Seloeroeh badannja gementar . . 
»Astagafiroe'llah... ,,“ katanja per 

lahan-lahan. Diambilnja sapoe-tangan 
dari dalam sakoenja, laloe dihapoesnja 
keringat jang meleleh dipipi dan di 
lehernja. Dengan sangat lesoe iapoen 
berdjalan keloear, 

»Isterikoe. ,.,“ demikianlah ia ber 
kata seorang dirinja sambil menggo 
jang-gojangkan kepalanja. 

Didjalan ia memanggil opelette. 
»Hospitaalweg!“ katanja kepada 

soepir, 
Tidak lama ia menoenggoe, anaknja 

keloear dari HIS Pasoendan. Laloe di 
naikkan keatas opelette dan dibawanja 
poelang. Tetapi , .tidak dibawanja ke 
Panaragan. Mereka itoe pergi ke Tji 
waringin Abesin keroemah familienja. 

Saudaranja jg peremposan mendjem 
poetnja kepintoe halaman. 

»Zus . ,“ Soedarman berkata kepa 
da saudaranja, ,beri makan si Tjatjep“ 

»Ada apa ..?“ sahoet saudaranja   dengan sedikit heran. ,Mengapa kau 
bawa anakmoe kemari ?“ 

“Soeroeh sadja ia makan doeloe", 
“Boekannja zus tidak maoe memberi 

makan, , 
jang zus heran, mengapa tidak kau 
bawa poelang ke Panaragan. Ewaknja 
tentoe menanti nantikannja, dan ma 
kanpoen tentoe telah disediakannja 
poela", 

“Emaknja tidak dircemah . , « 
"Ach kom, ., kemana ia pergi? 

Apa jang telah terdjadi didalam roe 
mah tanggamoe ? Dan zus lihat moe- 
kamoe sangat poetjat, kau sakit ?“ 

“Ja", sahoetinja, 
»Dus kau tidak pergi kekantor ?” 
»Baroe sadja poelang dari kentor. 

Akoe permisi karena akoe sakit,” 
»Kau sakit... tetapi kau tidak 

poelang keroemahmoe. Tidak, tidak 
kau koeterima kedatanganmoe seka- 
rang ini. Lekaslah poelang, bawa anak 
moe soeroeh makan ia dengan iboenja.” 
Soedarman tidak memperdoelikan 

perkataan saudaranja, Ia naik keatas 
tangga serambi laloe masoek kedalam 
didjatoehkannja badannja keatas divan 

»Zus...soeroeh si Ahmad membeli 
aspirin“, 

»Betoel betoelkah kau sakit ?“ 
»Soenggoeh", 
»Dan,,, mengapa kau sakit poe- 

lang kesini? Ada apa? Berkatalah te 
roes terang ... “ 
Soedarman .tidak mendjawab. Air 

matanja bertjoetjoeran. 
»Berselisihkah kau dengan isteri- 

moe ?« 
2 LIGAM nat 
»Ada apa dan?” 
Dengan ringkas ditoetoerkan kepada 

saudaranja apa jang telah dilihatnja 
diroemahnja. 

Saudaranja tertjenggang. ,0 ., z0 ,,?“ 
»Dan . ,, bagaimanakah sekarang 

maksoedmoe ?“ saudaranja bertanja. 
»Terpaksa haroes akoe . tjeraikan 

maknja si Tjetjep." 
»Kasihkah , . masih sajangkah kau 

kepada Mariah isterimoe jang tjantik 
dan manis roepanja itoe ?“ 

»Akoe kasih kepadanja, . tetapi . , 
'Ibiarlah akoe bertjerai . , “ 

»Tidak kan kau ampoeni dosanja ? 
Sebab zus jakin, ia berboeat demikian 
karena mendapat godaan,“ | 

»Akoe ampoeni dia,., tetapi terpak 
sa haroes akoe bertjerai.“ 

»Tidak kau menjesal dikemoedian 
hari ?“ 

»Moedah2an tidak" 3 
»Fikirlah doeloe masak2 sebeloem 

kau mengambil poetoesan“ 
Setelah ia mengaso sebentar, kemoe 

dian ditoelisnja doea poetjoek szoerat. 
Laloe disoeroehnja antarkan kepada   si Ahmad, 
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Hari telah liwat poekoel 12... 
Njonja Soedarman menoenggoe anak 

nja tidak djoega datang. Ia koeatir 
kalau kalau anaknja mendapat mara 
bahaja didjalan, Ia ada mempoenjai 
ingatan akan menjoesoelnja, tetapi 
tidak djadi sebab si Ahmad datang 
membawa soerat. 
Soerat jang pertama demikian boe- 

njinja : 
Dinda, 
Kanda dan si Tjetjep di Tjiwaringin 

Abesin. Tadi pk, I1 kanda poelang 
dinda sedang tidoer njenjak, Itoelah 
sebabnja kanda bawa si Tjetjsap kepa 
da Oeanja di Tjiwaringin. Tolong div 
da bereskan pakaian si Tjetjep dan pa 
kaian kakanda, berikan kepadasi Ah- 
mad, Besok pagi dinda terima soerat 
thalak dari kakanda' Barang barang 
boleh adinda bawa, 

Soerat jang kedoea ini harap dinda 
sampaikan kepada kekasih adinda, 

kakanda 

Soedarman 

Soerat jang kedoea demikian boe- 
njinja : 

Beste R, 
Kau ada akoe poenja sahabat karib, 

Kau seorang laki laki jang terpeladjar, 
Kau tentoe berani menanggoeng ri- 
siconja segala perboeatanmoe. Isterikoe 
Mariah telah koetjeraikan, Tolonglah 
dia, Antara tiga atau empat boelan 
kemoedian akoe minta dengan hormat 
kau berdoea bisa kawin (dengan offi- 
cieel. 

Ini sadja pengharapankoe. 
Sahabatmoe. 
Soedirman, 

Setelah kedoea poetjoek soerat habis 
dibatjanja, Mariah djatoeh pingsan. 
Beberapa lamanja tidak sadarkan diri 
nja. 

Satoe tahoen berselang... 
Dihospitaal Roode Kruis Kedoeng 

halang, .. 
»Kau telah dengar, apa sebabnja 

akoe ditjeraikan oleh soeamikoe, 
Neng Mariah melandjoetkan tjeritera- 
nja, ,Dan,..kau barangkali akan ber 
tanja apakah akoe teroes kawin de 
ngan si penggoda itoe? Tidak Min... 
setelah ia menerima soerat dari soea 
mikoe ia pergi meninggalkan Bogor. ,, 

Hidoepkoe terlantar, . Akoe haroes 
hidoep,.. dan achirnja,.. akoe dja 
toeh- kedalam ,lembah jang hinas. 

Paraskoe jang elok banjak meno 
long kepada penghidoepankoe, Akoe 
hidoep senang, Akoe berpakaian ba 
goes. Akoe ada mempoenjai wang ba 
njak. Tetapi ,.,, akoe loepa bahwa 
segala apa didoenia ini tidak ada jang 
kekal, 

Akoe dihinggapi penjakit.... 
Badankoe roesak, Roepakoe jang 

elok hilang, Kaulihat sendiri, begini 
lah keadaan dirikoe sekarang. 

Achirnja . , . 
Namakee telah hilang dari dalam 

doenia sopan. Doenia jg "tidak” s0 
panpoen 'sekarang tidak memboetoehi 
akoe lagi karena . . , paraskoe , , ia 
berhenti bertjeritera, air matanja ber   linang-linang, 
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TJAP TEKO 
Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati 
Madjoekanlah Peroesahaan Bangsamoe, 
berarti memadjoekan diri sendiri. 

1 pak 2 '/, pond f 0,20 

1 5 Eu ” f 0,10 

1 ” 1/10 3 f 0,03 

Abonnement Pemandangan dapat kor- 
ting 25”s, bocat Pedagangan2 loear Java 
dapat Korting 40”o. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Administratie Pemandangan. 

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

  

Krendang Kampoeng Baroe 
2 BATAVIA. 
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»Perboeatankoe itoe ,, ” ja melan 
djoetkan tjeriteranja, ,,boleh kau am 
bil tjontoh, Demikianlah kedjadian 
nja orang jg loepakan . . iman, 

Siksaan , , , atau penderitaan jg di 
sebabkan oleh penjakitkoe ini beloem 
berapa hebat koederita djika koeban   dingkan dengan siksaan bathin,.. 

»Siksaan jg mana ?“ tanja saudara 
nja. 

vlalah . , .siksaam jg timboel dari 
penjakit , .. ingin bertemoe dengan 
anakkoe dan penjakit tjinta kepada .,. 
bekassoeamikoe,., " 

(Nadruk verboden) 
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Studio Kramat96 
Zender Y.D.G. 8 go deng Te # 

Sabido 25 Jati jonehe 

Hara 

' pimpinan tosan Tawimi 
CI. St. Roemah Tinggi 
mengambil tieritera ,Si- 

| ti Djoemilas, 
» . Berhenti 
Minggoe 24Juli 

pagi Klenengan oleh VORO. 
Gamelan orkest dibawsh 

. pimpinannja 'Mbok Mas 
Hardjodimoeljo 

na Lagoe Soenda Ketjapi 
2 Lagoe2 Hawaiian 

siang Tjeritera Djoela Djoeli 
—. Bintang Tiga oleh Dean 

& Great Opera dari pi 
ring Hitam 

5 Lagoe Hindoestan 
»  Krontjong orkest oleh 

M. & T, verg. , Young 
China" 

lohor Berhenti 
sore Ketoprak dari 

. Hitam 
»  Lagoe Tionghoa 

Lagos Harmonium nja 
njian S. Mbehamad dan 
Albar 

piring 

6,30 

- .. 

1, 

Stamboel . 
malam Membatja '—  Wawatjan 

Soenda oleh toean Ab- 
| dullah Saleh 

Intermezzo dari piring 
Hitam 
Pendjawaban soerat soe 
rat dan rapport rapport 
oleh pengoeroes 
Lagoe Melajoe pjanjian 
dari Kwa Toemboe, Miss 
Ida dan Miss Moedjena 
Lagoe Belloni 

8,— 

8.15 

Lagoe Gamb. Kromong 
Berhenti 

Senin 25 Juli 
pagi Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
Lagoe Soenda 

»  Lagoe Gamb. Kromong 
» Berhenti 

- siang Lagoe Djawa 
»  Lagoe Ambon 

ta Lagoe Arab 
lohor Lagoe Melajoe 

'» Berhenti 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Djawa 
Lagoe Arab 

' Pembatjaar soerat kabar 
Lagoe Hawaiian 

. Lagoe Soenda 
 Lagoe Hindoestan 

“ Lagoe , Krontjong dan 
Stamboel 
Perkoempoelan ASA. di 
pimpin oleh toean Tami 
mi Gelar Soetan Roe 
mah Tinggi memperde 
ngarkan lagoe2 Minang 
kabau Aseli 

5 Berhenti 

PENJIARAN NIROMTIMOER 
.. Djawa Barat 

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

Sabtoe 238 Juli 
5— sore Orkest anak anak 
6.30 Lagoe2 Soenda 
1.— malam Lagoe2 Cabaret Melajoe 
FAO AN Lagoe Gamb. Kromong 
10 Perkabaran tr tg 
8.— Menjamboeng ,S.R.I.« 

Wajang koelit 1 
L— » Toetoep 

. Minggoe 24 Juli 
7.30 pagi Lagoe Melajoe 
340 , Toetoep : 

10,5 Ea gamelan Soen 
a . 

12,30 siang Lagoe Hawaiian 
2.— lohor Toetoep 
5,— sore Lagoe Krontjong - 

1 0130 5 Lagoe2 Djawa 
6,—  »  Perjiaran oentoek ke 

Tapa pandocan 1 
6,45 ',  Njanjian dari 8. Albar 

,— malam Lagoe2 Soenda 
Ng Harmonium orkest 

Berita sport 
Harmonium orkest : 

Pidate oleh t Soeganda- 

Ne 
7.30 
8.— 

8.05. 
9,— 

, ' Prawira 
9,30 Studio Orkest 

10,30 Jang Khiem Orkest 

p 

— 16,30 » 
1640 an 
#3140 malam Perkabaran 

zoe Arab njanjian dari 

Say 

12,— ... 

an oleh per| 

Lagoe Krontjong dan|. 

76 

PMN.29 
11,— siang Jang Khiem Orkest 

1 Toetoep 
. Senen 25 Juli 

5,— sore . Tjaloeng orkest 
6,— ,  Lagoe dari Canton » 
1615 , Lagoe lagoe Melajoe - 

Njanjian Miss Nadra 
“Mana Soeka 1 

a. 

8,— ». Bagaimana pekerdjaan 
Tn  Landbouw voorlichtinga- 

dienst 
: Lagoe Krontjong 

— Penjiaran gamelan dari 
Kaboepaten Bandoeng 

. Toetoep 
RMN.29 
Lagoe Arab 

' Lagoe2 Melajoe 
Krontjong dan Stamboel 
Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L 
Zender YDH. 7 golflengte 

107, 53 Meter 
Sabtoe 23 Juli 

5,— sore 

SAH 
6.30 , 
7.— malam 
T RO 
7,45 

8,— 
8.30 

Lagoe Djawa (wajang 
orang) 
Lagoe Soenda 
Berhenti 
Berita sk. (Indonesia) 
Lagoe Ambon 
Berita sk. (Soenda) 
Lagoo Anekawarna 

” 

»” 

»” 

dan oentoek menjiarkan 
Opvoering Congres Pe 
rempoean Indonesia 

» . Toetoep. 
Minggoe, 24 Juli 

pagi Gamelan Soenda ,Sekar 
5 Pakoean“ dari pendopo 

Kaboepaten Bandoeng ter 
pimpin oleh t. Soedita 

lohor Toetoep 
sore  Lagoe Djawa : 

5 Lagoe Anekawarna 
x Berhenti 

malam Berita sport dan soerat 
kabar (djika ada) 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Hawaiian 
Lagoe Soenda 
Lagoe Anekawarna 

. Lagoe Djawa 
Toetoep 

' Senen 25 Juli 
sore  Padvinderuurtje terpim 

pin oleh t. Aboeng 
5 Lagoe Hawaiian 

Berhenti 
malam Berita sport dan soerat 

kabar fdjika ada) 
Lagoe Ambon 
Lagoe Soenda 
Peladjaran gamelan oleh 
perh. MBI dari gedong 
Panti Mardi Hardjo 
Toetoep 

SRI. 
Golflengte 86,96 

Sabtoe 28 Juli 
Hawaiian muziek dise 
diakan boeat perkoem 
poelan Hawaiian jang 
akan menjokong 
Plaat, lagoe Hawaiian 
Chabar, dalam bahasa 
Belanda 
Berita pers 
Begdja tjilaka sasampoe 
ning pedjah oleh toean 
R Sontohartono 
Wajang koelit SRI ber 
tempat dipendapa Wirjo 
diningratan mengambil 
tjeritera , Makoetarama 

| Toetoep , 
Minggee 24 Juli 
pagi Pembatjaan  Al-Guran 

Soetji 
Pa 2 Plaat, lagoe matjam2 
T— Tjlempoengan dari Studio 
8,30, Klenengan SRI di Soos 

... Habiprojo, dengan Ia 
, goe2nja menoeroet kehen 

dak Srianen 
Toetoep 

5, sore  Kinderuurtje HW. dipim 
pin oleh Lik Soer 

GO Plaat2' lagoe Hawaiian 
7,— malam Pers-cverzicht oleh toean 

R. Saronto Koesoemodir- 
djo. 
Piaat plaat lagoe Tiong- 
hoa 
Krontjong orkest Sinsr 
bvelan dengan Miss Soe- 
'in dan Mr Sjameoeri 

ha Toetoep 
Senen 25 Juli 

10.— pagi Klenengan dari Keraton 
2,— lohor Toetoep 
5,30 sore Plast plaat lagoe Arab 
6.30 ,, - Plaatplaat lagoe Mesir 
6,49 “3 Chabar chabar dalam ba 

hasa Belanda 
7,— malam Samenspraak memakai 

dialect Keboemen 
Banjoemas 
Berita pers 
Plaat2 Ig. Langendrijan 
Membalas soerat-soerat 
Peladjaran beksa. bedaja 

4,30 sore 

6,30 
6,45 

7.— malam 

715 

1,—. 

6.— 

2,— lohor 

8... 

Oleh 

Ng tan 

1.30 

8.15   11.30 Toetoep 
9. 

: dan Srimpi diteroeszan 

amboengkan devuganj 
Toneelzial HIS, Pasoen 

klenengan dari Kraton 
badiah Sri Baginda Jang 
Moeljas dan Bidjaksana 

Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

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

Djokja II 128: Semarang II 111: 
Solo II 120. 

Sabtoe, 23 Juli 
5,— sore  Penjiaran oentoek anak 

anak 
6,— , Lagoe lagoe krontjong 
6,40 ,  Lagoe2 Ssenda 
'7— malam Perkabaran dan berita 

pasar 
Oo 

|, » 

Pendjawaban rapport2 
pendengar 

7120 , Lagoe Tionghoa 
R30 Wajang Kroetjil Djawa 

Timoer : 
1.— Toetoep 

Minggoe 24 Juli 
10.— pagi Penjiaran gamelan dari 

SR. 
12,— siang Toetoep 

Djokja II 128, Semarang Il III, S'baja 
11 68 dan IV 129, Solo Il 120 

5.— sore  Lagoe Arab 
SO Pedato tentang Islam 
6— Pedato tentang Kepan 

2. doean 
7,— malam Pemandangan minggoean 

' Loear Negeri 
7,15 Perkabaran 
7.20 Lagoe Tionghoa 
7.30 Cursus bahasa Tionghoa 
8.— -. Kronfjong orkest 

11.30 Toetoep 
Senin 25 Juli 

6.30 
119 

pagi Lagoe krontjong 
Toetoep 

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

Penjiaran oentoek anak2 
Tionghoa 
Legoe krontjong 
Mendjawab soerat soerat 
jang keterima 
Lagoe krontjong 
Perkabaran dan berita 
pasar 
Mendjawab rapat2 pende 
ngar2 
Penjiaran lagoe gamelan 
Lagoe Tionghoa 
Menjamboeng xe Mesigit 
Ampel, Pidato tentang 
Agama Islam 

IL— , Lagoe Arab 
51.30 “Gg Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

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

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Sabtoe, 23 Juli 

5.03 sore  Lagoe menggembirakan 
, dari 4 negeri 

6,— Berge Prokofieff 
G3. 5 Twee orkest suites 
601 “53 Penjiaran tentang pro 

gramma 
7.,— malam Perkabaran 
LG Mana Soeka 
830 Muziek Hongaria 
9, — Amsterdam, kota besar,.. 
9.30 Melandjoetkan progr, 

10.30” Marsch muziek 
10.45 Lagoe dansa 
12 Toetoep 

gg0e, 24 Juli 
Penjiaran dari geredja 

5 Lagoe Wilhelmus 
Ie Viool voordracht 
11,30 siang Musette kwartiertje 
14B Matinee concert 
1&io Marek Weber orkest 
IeaO 3 Concert 
1,20 lohor Perkabaran 
Pa" London Palladium orkest 
PPN UYA Perkabaran 
280 Toetoep 

15.30 sore Vocaal 
6,— Penjiaran tentang Bijbel 
6.20 Concert 
6,57 Tentang penjiaran progr. 
T.-— Cinema Orgel 
7.15 Zangrecital 
1,45 Perkabaran dan berita 

sport 
8.— Disco 
8,30. Concert 
9, — Beberapa lagoe lagoe 
9.30 » Cavalleria Rusticana” 

10,45 Barnabas von Geczy 
1,— Toetoep 

pen, 25 Juli 
6,33 Muziek gramophoon 
7,01 Melandjoetkan  muziek 

gramofoon 
8.— | “Toetoep 

11.03 Concert pagi 
11.40 
12,— 
12.50 

,. 

5.— sore 

6,— 
6.30 

6,50 
To — 

(Aa 

1.20 
"Ra 

8,30 

Min 
8,— pagi 
1h— 

Morgenwijding 
Orkest Marek Weber   Lagoe perdjamoean ma- 
kan 5 

Kangdjeng Soesoehoenan| 
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Radio-Service 
Pefjenonganweg 30A 

Satoe2nja adres jang moerah, goena pembikinan beloel radio's, pekakas 
elektris, gramofoons dll. oleh orang jang berpengalaman. Tjobalah tentoe 
Toean akan merasa senang. Semoca pekerdjaan pakai garantie 6 boelan. 
Djoeal dan beli radio 2de hands. Dengan f 4 seboelan foean bisa dapat 
radio 2de-hands. 
Dengan pekakas jan 
radio dengan gratis. : 
SAMA T O“ memberi pelajanan Tjepaf, Pantes, dan Moerah 
Soepaia Toean tiada ketjewa, datenglah sama ,A M A T Os. 

AT Os 
" Telf. WI. 2388 

g modern toean bisa mengoekoer toean poenja lampoe 

  

WAN LIE 
Speciaal Katja mata 
GANG KENANGA No. 37 SENEN 

“BATAVIA CENTRUM 
(DEKET DEPAN TOKO LI LIONG HIN) 

. Sedia Katja Mata Batoe dari Tiongkok & Europa. Ditanggoeng 
tjotjok dan menjenangken Toean poenja mata, 

bersedia djoega Karja”Mata jang bergagang Mas dan Penjoe, jang model baroe-baroe semoea harga tidak mahal. 
« Dan apa bila ada jang sakit mata harep datengsaja $ 
poenja Toko di kasi OBAT MATA Tanggoeng moesta- | 
djab. 

Dan boleh PRIKSA maoe pake Katja-Mata apa dji- 
kaloe Toean en Njonja maoe beli katja mata, haroes bawa ini adver- 
vertentie menoeroet harga pasti bisa dapet Korting 20” lagi. 

Djoega trima bikin betoel Horloge, Lotjeng dan Gramofoon. 
  

  

Ss. FUSE 
Jap. Vulcaniseer Inrichting ,.STAR“ 

. Senen 56A—BATAVIA-C. Tel. 2911 WI. 

Adres jang paling terkenal baik pa- 
kerdjahannja bikin kembang baroe 

(nieuw loopvlak), dari band auto jang 
soeda roesak, asal sadja canvas dari 

band itee misih ada didalem keadaan 

baik, ditanggoeng bisa koeat kombali, 

dengan mendapat garantie dimana 
tempat jang dibikin loopvlak atau | 

vulcaniseer itoe. 

9,30 

  Dari tempat jang djaoeh, bisa diatoer kirim dengan perantara'an 
Spoor atau kapal. Boleh bikin pertjoba'an, tentoe menjenangkan.     

SANDAL 

MATJAN” 
Kelacaran tanah 

Indonesia 

Toean2 dan 

harep 

Tjobalah satoe kali, tentos 
menjenangken hati, 

Ini sandal koewat, di tang- 
goeng sampai satoe tahoen. 

Bisa tahan aer! 

Harga: 

Njonja2 

Model A 

On 
te TOB 

Boleh beli di antero toko? 
Japan dan Tionghwa 

1,20 lohor Perkabaran 
2.30 Toetoep 

5,03 sore ' Orkest Alfredo 
NO Wiener Bocheme orkest 

Beberapa tjeritera 
Lagoe dansa 
Tentang penjiaran pro- 
gramma 

630» 
Ba 

T,— malam Perkabaran 
Nan Lagoe lagoe Vransch 
7,50 De Oxford beweging 
8,10 Perkabaran Disco 
8.20 Phohi Relay 
8.40 Concert 

Tentang Sport 
Relay 
The New Moon 
Koersen dari A'damsche 
Beurs 
Dari Amstelveen — Tan- 
djoeng Perak 
Toetoep 

BR. V. 

Batayia I 157,29 m. Batavia Il 61, 

Phehi 

9.50 
9,58 

10,01 

11,— 

boemi 12,18 m, 

Minggoe, 24 Juli 
8,01 pagi Lagoe orgel 
845 , Beberapa lagon 

Francois eouperin Suite | 
Concert 
Orkest muziek 

9,80 
9.45 

101— 
11.15 siang Vocaal 
12— , Hummin' 

String Joe 
Cinema Orgel 
Zigeuner muziek 

Bird . dan 

1246 1 y 
130 lohor   66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka 

| 5.01 
5,45 
6,15 

8.— 
815 
3.30 

8.50 

9, — 

  Mg aU Toetoep 

110re 

2 

7.— m. alam 

»8 

” 

” 

w 

AN MN aa 

Piano voordrachten 
Tino Rossi njanji 
Instrumentaal . 

Muziek Memoriaal 
Penjiaran tentang sport ' 
Louis Davids menjanji 
Mendjawab rapport-rap - 
port pendengar | 
Berita belakangan dari 
Negeri Belanda 
Opera La Tosca 
“Teetoep 

Seren, 25 Juli 

pagi 

” 

1ohor 

80re 

Muziek gramophoon 
B.srita soerat kabar 
Myziek gramopheon 

Toe toep! 

Vecaal 
Penjinran kepandoean 
Musiek gramophoon 
Berita pers 

Berlijasch 
nisch 
Phobi relay: Amsterdam 
Beurs 
Leloetjon 
Muziek grimophoon 
Lagoe Piano 
Relay Phohi 5 
Muziek gramophoon 
Phohi Relay: tenta 
sport doenia 
Serieuze klanken 
Lagoe dari Hongaria 

Philharmo- 

1 Toetoe» 

— 0 —  



      

      
    
        
    
        
          
     

  

  

  

  

    

   
   

    

   
     
   

    
K3 Afdeelingsverslag contra 

. ''Donane ambtenaar rendahan minta | 
ke'adilan. 

Dowane ambtenaar gontjang karena 
| ada inpassing dalam Dowaaedienst ! 

Ternjatalah dalam rapat PBPI. jtjb 

   

— kep di Wali-Negeri minta soep3ja 
inpassing dalam kalangan Douane 
ambtensar rendahap diperbsiki dan 
disamping telegram itos adalah motie 

ng sehat dan berarti, Bahkan boekan | 
dja itoe banjak sekali permintaan 

bal dimadjoekan dimoeka oemoem, 
agar soepaja terdapat perbaikan di 
kalangan Downadienst. 
“Kita mengetahosi, bahwa soal ini 
sangat hangat sekali. boekan sadja ter 

| dapat dikalangan Douanedienst jang 
cada di iboe kota Indonseia, tetapi di 
semoea tempat djoega minta keadilan 
ternjatalah tjabang Belawan djoega 
soesoel hal ini dengan motie. 

Poen pers Indonesia tidak meloepa 
kan soal ini jg sangat hangat sekali, 

| bahkan begitos hangatnja sampai di 
“kalangan Volksraad mereka djoega 
| memperhatikan soal ini, soal jang sa 
| ngat gempar sekali dikalangau Doua- 

. nedienst, 
Inpassing ! 

|. Amat dicbawatiri dan ditakoeti c oleh 
segenap kn negeri. Salah sangka 
mereka, 
didjalankan dengan semposerna, tetapi 

| salah raba semoeanja itoe. 
0. Lihat Tn Afleelingsverslag 
“ 1 mengoeraikan soal Douane 

nst jang mengenai choesoesnja ka 
oem Druaneawmbtensar rendahan. 
“Beberapa anggauta telah mende- 

   

  

   

  

   

TR nga “Balak kaoem Douaneopassers jg 
aikbnijakan- pada waktoenja jg sama 

- dalam inpassing diberikan diensttiji 
. berlainan, Ten gadjinja berlainan 

djoega. 

| b. bahwa Aa 1 inpassing dari be- 
berapa Hoofdopasser jg diangkat lebih 

| dahoeloe dari pada jg lain dari pada 
| pangkat oppaseer dan lebih dahoeloe 
diangkat setagai pangkat sekarang 
itoe, dalam penetapan gadji dan dienst 

| tiji sangat meroegikan padanja itoe. 
6. bahwa mantri jg dikerdjakan se- 

— soedahnja BBL '38 diberikan gadji le 
'bih banjak dari pada teman sedjawat 

| nja jg diangkat sebeloemnja BBL '34, 
|. d. bahwa dalam inpassing dari 
: pangkat mantri jang lebih dahoeloe 
diangkat sebagai oppasser dan hoofi- 
oppasser dari pada jang sekarang i 
diberikan gadji lebih koerang dienst- 
tijd dari mereka jang diangkat sesoe 
dahnja itoe dari pada jang lain bela 

 kangan dari mereka itoe. 
e, bahwa mereka jang diangkat mel 

 noeroet BBL 1925—1931 sebagai man 
(tri 2de klasse dan dalam HBBL 1934 
karena pangkat ini tidak diadakan 

—.. banja didjadikan mantri salja, dalam 
. BBL 1938 diberikan gadji lebih koe 
|... rang dari pada mereka jang era 

sebagai mautri dalam HB3L 1934, 
djadinja sesoedahnja ada HBBL 1934. 
atau BBL 1938. Sesoedahnja itoe dike 
moekakan tentang perobahan namanja 
Douane oppasser, didjadikan Doua- 
nebeambte, teroes dieeraikan tentang 
.ontberingstoelage dan toelage lain. 

Djadinja tjotjok sekali keterangan 
— itoe dalam Afieelingsverslag dari Volks 
raad jang dikemoekakan boekan sadja 
'oleh seorang anggauta, tetapi oleh 
beberapa anggauta, 

Tjotjok lagi permintaan dari PBPI 
tjabang Jacatra dengan Iketerangannja 
jang lengkap dan jang dioeraikan 
djoega dalam rapat anggautanja. 

Volksraad bersedia. Pemerintah 
djoega bersedia, ma'loemlah haroes 
mendjswab. Tetapi ingatlah afdeelings 
verslag itoe hanja kembangnja oentsek 
pidatonja anggauta Volksraad, 1 

— Bagaimana pendapetan kita? Menoe 
roet pendengaran kita memang betoel 
sekali apa jg diminta itoe, ta? salah. 
Sebetoelnja: j ig salah itos boekan chef: 
nja, sebab ta” berdaja apa-apa dalam 
soal Ja 'choesoesnja dalam Dowane- 

         
         
    

      
        

        

        

      

        

        

        
      
        
        
      
     
      
        
        

        
        
        

      
      
      
        
      
      

  

  

   

     

“Ta ng, digoega 

  

| Jacatra tentang pengiriman telegram | 

hwa inpassing itoe dapat| 

Isingen, sebab moestahillah, 

    

Memorie van Antwoord 

Toean Otto Iskandar di Nata bersedia 

Oleh REALIST 

Aiman tok Mak jg diadakan oen 
toek kacem Dowaneambtenaren renda 
han. 

Sebentar kita oeraian pendapatan 
kita. 2 

Sebeloemnja kita maoe toeroenkan 
djoega peudjawaban dari pemerentah. 
Sebigaimana kita mengetahoei, pendja 
waban ini sebeloemnja ada pidato ang 
|gauta Volksraad, 

- Pendjawaban pemerentah. 
a. Biberapa Douaneoppasser waktoe 

BBL 1925 ada jang diberikan dienst 
fctief, dengan adaoja ini mereka ten 
toe selamanja akan dapat gadji jang 
tinggi dari mereka jang tidak dapat 
ini, 

Dengan adanja ini mereka itoe men 
dapatnja itoe, karena bagoesnja pera 
toeran BBL 1925. 

b. Adanja ini, ts' lain disebabkan 
inpassing HBBL 1934. 
Dengan adanja perempoekan bersa 

ma sama dengan B-z»Idigingscommis 
sie, akan diperiksa dan akan dibetoel 
kan boeat keadaan jang terdapat koe 
rang adilnja dalam BBL 1938, 

c dan d. Keadaan ini doea doeanja 
dienstleiding mengetahosi dan akan di 
adakan peroempoekan dengan B-:z11- 
digingscommissie selamanja oeniosk 
menetapkan itoe. 

e Osntoek memperbaiki sebagaian 
dari BBL 1925 mereka jang diangkat 
lebih belakangan karena ajaaa 
djensttij Inja akan menerima diensttij i 
'lebih-banjak dari pzda mereka itoejg 
diangkat lebih dahoeloe. 

Sekianlah pendjawaban pemerentah! 
Terang sepintas laloe, bahwa kena 

sekali pendjawabannja, dan bagaimana 
pendapatan kita? Batosikah begitoe, 
pertanjaan kita. 

a. Betoel dalam pengambilan Doua 
neoppasser ada jang mendapat fictie 
ve dienstiijl ada jing tidak, Tetapi jg 
doea-doeanja dapat ficti-ve dienstiij 
tetapi dalam inpassing.,... diensriji 
nja tidak sama, padahal masoekuja 
sama, tanggal besluitnja sama... dan 
sebagainja, tetapi dalam penetepan in 
passing BBL 1938 tidak sama. 

Ada jang tidak dapat f ctief, dienst 
tijinja sama menoeroet BBL 1935, ka 
rena masoeknja satoe hari, tetapi da 

lam BBL 1938 tidak sama, Boekti 
kita ada! 

b. Terhadap  inpassing Douane- 
Hoofdoppasser kita tidak goegat, se 
bab akan aipsriksa, baiklah ! 

c. dan d. Memang selamanja oentosk 
penetapan gadji baroe haroes via Be- 
zoidigingscommissie, tetapi dalam pe 
netapan ini tidak betoel ternjata inpas 

seorang 
lebih dahoeloe diangkat . dienst 
tijdoja koerang dan gadjinja koerang. 
Boekti kita berikau. 

4d. Terhadap mantri 21e klasse jg 
didjadikan mantri sadja, memanglah 
soedah keterlaloean, sebab dalam HB 
BL 1934 soedah roegi, karena diper 
samakan dengan. mantri 3ie klasse, 
tetapi dalam BBL 1938, meskipoen 
diensttij inja djoega banjak djoemlah 
nja, karena inpassing itoe, digadji lebih 
rendah ,. . dari pada mantri jg baroe 
kemaren doeloe" diangkat. Mana pen 
hargaan, Maoe boekti kita berikan de 
ngan terang, 

Semoeanja keterangan kita ini kite mm 
tidak toedjoekan kepada Chef Douane 

sing jang koerang 'adil dan koerang 
melihat djasa orang jang doeloenja be 
kerdja dengan sangat radjin dan setia 
kepada dienst. 

Tentang pengoebahan pangkat “Dou 
aneopasser“ djadi , Dowanebeambte" pe 
merintah menganggap, karena perka 
taan “Dowaneopasser“ soedah dapat 
burgerrecbt, artinja soedah diketahosi 
oleh cemoem, tidak dianggap sebagai 
soeatoe hal jang penting oentoek me 
agoebah ini. 

Betoel, dan sesoenggoehnja. Memang 
kaoem Dowaneoppasser itoe diketa- 
boei oleh oemoem. Memang tetapi 
ingatlah dengan oetjapan oppasser itoe   — dienst, tetapi disini jg salah ,inpas- 

    

jg sebetoelnja meragoekau pada oe-| 

g |kaoem Dowanecambtenaar 

dienet, tetapi kepada peratoeran inpas 

g 

Na ae papa PEP AAN 

  

SOERABATA 

Openbare vergadering Parindra 

Pembantoe kita mengabarkan : 

Pada tanggal 24 ib. akan dilangsoeng 
kan rapat cemosm dari perbimpoenan 
tsb, bertempat di Gedong Nasional se 
bagai kita kabarkan jll. 

Dan lebih djaoeh menoeroet agenda 
nja, 

1 Gemeenteprogram Parindra daa 
Gerindo, spreker oleh Parindra 

2 Bekerdja bersama, diantara Gerin- 
do dan Parindra tjb, S'baia 

Spreker dari Gerindo. 
3 Sikap terbadap lain lain perdjoea- 

pgan jad. spr. oleh Parindra 
4 Sikap com, terbadap rintangan. 

Schatter cursus 

Sebagaimana biasa di Pesartoeri an 
tara beberapa kali ini dilangsoengkan 
cursus boeat djabatan schaiter dengan 
mengambil 40 beambten. 

Akan tetapi bermoela bes»k tg 3 Aug 
ig akan mengoendjoengi cursus hanja 

20 orang, disebabkan banwa toean J. 
W, Busscher sebagai Techniseh leider 
akan mengelilingi Se Asian dalam da 
erahnja, sedang jg akan memberi ps 
ladjaran dalam cursus t. Arken. 

Kemasoekan pentjoeri. 

Kantoor »Soeara Osmoem“ di Soe- 
rabaja pada hari Djoem'at malam 
Saptoe jl telah kemasoekan pentjoeri 
dengan berhasil membawa oeang da- 
lam brandkast sedjoemlab f 185 beser 
ta bon dan postwissel. 

Berhoeboeng dengan itoe banjak 
pegawai jang tersangkoet dalam per 
kara terseboet. 

Federatie Perkoempoelan Kesenian 
Kebangsaan 

Atas initiatiefaja Persindo, di S'baia 
telah dibangoen Federatie diantara 
perbimpsenan2 kesenian, terdiri dari 
Persindo, Langen Dharmo dan RS O. 

Sambil menocenggoe dalam rapatnja 
masing2 sedikit waktoe persatoean tsb 
akan dapat dilinjapsan dan sekarang 
.baroe meranijangkan anggaran dasar 
dan tetangganja. 
Maksoed dari persatosan itoe, soepa 

ja S'baia berdiri satoe perkoempoelan 
kesenian is 'Kocat dan terat6er. 

  

moem, jaitoe dianggap sama da- 
ngan kantooroppssser, atau bediende 

Karena didoenia Dou1ne mereka itoe 
selamanja'haroes mengerdjakan hal Lal 
jang penting, maka pentinglah djoega 
pemerentah berikan titel jang selaras 
dengan pekerdjaannja Dowaneoppas- 
ser itoe boekan pada tempatnja. Doua 
nebeambte haroes mereka diseboetkan, 
Mengapsakah ada technisch beamte, 
beamte voor de Nijverheid. beambte 
bij het Waterbehear, dengan adanja 
alasan ini hendaklah nama Douane- 
oppasser itoe dengan lekas dioebah 
djadi Dowanebeambte | 

Sekianlah pemandangan kita, Afiee 
lingsverslag contra Memorie van Ant 
woord. 

Waktoe mengarang ini kita dapat 
dengar bahwa Toean Otto Iskandar di 
Nata, angauta Nasionale-fractie, djago 
Pasoendan dan expert dalam kalargan 
Douane 'soedah naik diatas podium 
oentoek memboektikan bahwa memo 
rie van Antwoord tidak sama dengan 
boektirja. 

Beliau soedah mengoegat teroes-te 
roesan menoerost pendengaran kita, 
Siapa jg betoel, Toean Otto Iskandar 
Di Nata atau wakil pemerentah, ten 
toslah pendjawabdo dari pemerentah 
jang kita baroes toenggos doeloe. 

Tetapi kejakinan kita, tentoelah 
Toean Otto Iskandar di Nata soedah 
bersedia oentoek mengoeraikan ten 
tang apa sadja tjoekoep dengan kete 
rangan jg berboekti, bahwa nasibnja 

rendahan 
boekan main malangnja . 

Dari sebab itoe kita memberi pe 
mandangan ini oentosk memboektikan 
betoelnja dalam Afdeelingsverslag oen 
toek pendjawaban pemerentah dalam 
pidatonja Toean Otto Iskandar di Nata, 
dan seterimanja itoe kita akan mem 
berikan pemandangan djoega 'terhadip 
pidato beliau dan pendjawaban dari 

| pemerentah. 
Lebih baik oentoek dapatkan ke'a 

dilan jang diharapkan, oentoek men 
djaoehkan kegontjangan jang terdapat 
dikalangan pegawai Dowuane ambtenaar 
rendahan, lebih baik diadakan penje 
lidikan dalam soal inpassing mereka 
Barikaniah djoega nama baroe ke 
pada Douane oppassers, djadi Douwane 
beambte. 

Soeara Douane sekarang terdengar   

Congres Pemoeda PSII ke 5 di 
Soerabaja 

Pada tanggal 19/20-'38 telah dilang | 
soengkan rapat receptie dari Perkoem 
poelan Pemoeda PSII dengan dihadli 
ri oleh 200 orang terdiri dari 40 wa 
kil perbimpoesnan, PID dan Pers dari 
Pemandangan, SO dan ST. x 

Oentoek menjamboet malam recep- 
tie itoe, tidak koerang dari 25 wakil 
Iperhimpoenan jg mengatosrkan ,Sla- 
mat“ berkongres, 

Sebagai pemboekaan t. Soerjono me 
lahirkan terima kasihnja, dau kemoe 
dian diserahkan kepada Madjelis De 
partement Pergerakan Pemoeda PSII 
dengan pandjang lebarnja mengoerai 
kan betapa perloenja dari barisan 
PSII menjitak perhimpoenan pemoe 
danja, dan bosan sadja meloeloe anak 
oja anggota dari golongan PSII, poen 
jg dimaksoedkan oleh PPPSII adalab | 
anak dari oemat Toehan. 

Kemoedian t Hasan dari Cheribon 
membatjakan sebagian ajat Al @ur- 
an, dengan diterangkan mgksoecdoja 
jang soepja pemoeda pemoedanja me 
noentoet kewadjibannja dalam Agama 
nja, 

t Soeparman sebagai wakil dari kwar 
tier Bssar SIAP tidak keloepaan toe 
roet melahirkan dan meriwajatkan ber 
moela berdirinja S1 A P sehingga pada 
wakfoe ini, dan atas oesahanja, maka 
pada waktoe ini SIAP poen dapat 
mendjalankan kewadjibannja memper 
satoekin bampir antero kepandoean 
berhimwpoen mendjadi satoe. 

t. Harsono Tjokroaminoto wakil Pe 
ngoerces Besar PMI. tidak loepa poe 
la membentangkan sekedar riwajat 
PMI, bermoela sehingga penghabisan, 
dan sekarangpoen dapat dioesahakan 
dengan bersatoenja segenap Pemoeda 
Indonesia, dangan tidak mengenal Ke 
bangsaan, dan jang diharap dalam 
doenia ke Internasionalan. 

Djika dalam tjitatjita PMI itoe ter 
kaboel kata spreker, maka besoek kira 
kira dalam tahoeu 1940 akan disiap 
Jambors Seloeroeh Indonesia berke 
doedoekan di Solo, dan sekarang telah 
disiapkan comite oentoek mengatoer 
persediaan itoe. 

Sesoedah beberapa perzimpoenan ber 
sama menjamboet kedatangan congres, 
maka djim 12 malam receptie ditoe 
teep. 

sewa fipomaa 

Post oedara ke Nederland 

Sabtoe 23 Juli akan ditoetoep post 
oedara dengan KLM ,Reiger“ ke Pa- 
lembang, Soematera Timoer dan Ba- 
rat, Tapanoeli, Atjeh, Penang, Singa- 
poera, Siam. -Indo- Tiongkok, Hong- 
kong, Tiongkok, Djepang, Philipina, 
Guam, Hawaii eilanden, Amerika Te 
ngah, Kepoelavan Antilien Ketjil, In- 
dia, O-ylon, Afganistan, Iran, Irag, 
Syria, Turki, Balkan, Mesir, Afrika, 
Eropah dan Amerika. 

Post ini mempoenjai perhoeboengan 
dengan pelajaran ,, Trans Pacific“ teta 
pi tidak pada kapal ,Baloeran“ jang 
bendak berlajar poelang. 

Pengambilan soerat soerat jang peng 
habisan oentoek aang. stukken pada 
djam 8,30 pagi dan kantoorbus djam 
845 pagi. 

Penoetoepan post ke Asia 
Sabtoe 23 Juli akan ditoetoep post 

ke Asia (ketjbeali Djepang |. Philipina, 
Tiongkok, Amerika Barat, Afrika (ke 
tjoeali Afrika Selatan dan Timoer), 
Banka, Riouw, Palembang, Djambi, 
Soem. Timoer, Tapanoeli dan Atjeh 
dengan kapal “Op ten Noorts. 

Pengambilan soerat2 jg penghabi 
san oentoek aang. stukken pada djam 
1,30 siang, dan kantoorbus djam 2 
siang. 

Post oedira ke Australia 

Mingoe 24 Juli aken ditoeoep post 
oedara dengan Kailm ke S'baja, Den 
pasar, Koepa”g dan Australia. Peng 
ambilan soerat jg penghabisan oentoek 
aang. stukken pada hari Saptoe djam 
6— pagi dan kantoorbus djam 11.30 
pagi hari Minggoe. 

5 wa Op mm 

Pemalsoean minjak Param Tjap Singa 

Menambah berita jang doeloean 
dibawah ini kita dapat sadjikan kabar 
lebih landjoet seperti berikoet : 

Minjak Param Tjap Singa keloearan 
fabriek Liem Eog Tjiang di Padang, 
memang soedah terkensl lama jang boe 
kan sadja di Iadonesia, tetapi djoega 
keloear negeri. 

Bogitoelah baroe baroe ini ketika 
seorang verkooper dari fibriek terse 
boet mengoendjoengi kota Soerabaja 
goena mendjoeal minjak terseboet, 
bahwa dalam pasaran disana ada ter 
dapat miojak Param Tjap Singa jang 
dipalsoekan orang dengan memakai 
merk dan etiket dari minjak Param 
jang origineel, 

Disebabkan pemalsoean ini diketa 
boei oleh verkooper itoe, boekan sedi- 
kit djoemiahnja, politie segera diberi 
tahoekan, Begitoelab atas kesctievan 
nja politie Soerabaja afd Valeche Han 
delsmerken, telah dapat beslag barang   lah Saga Sl na Volksraad, 

, 

bargng palsos itoe dalam toko toko:   

  

  

    
    

UITVERKOOP 

Moelai 15 JULI sampai 

15 AUG. 

Oentoek  CURSUS: 

JAAR JANG BAROE. 

Harga moelai F1,75. 

GRATIS graveer nama 

dan 1 flesch PILOT 
INKT boeat tiap2 si- 
pembeli vulpen. 

   
      

Pilot service Station 

Toko 
Senen 79 Teli, WI. 1623. Batavia-C. 

Kita terima reparatie vulpen. 
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Moekaf | N 
Manis dan Tjantik. 
Hawa daerah panas biasanja ta'dapat 

tiada membahajakan koelit dan ter- 

oetama koelit moeka. Bertahoen', 

sedari Bedak Purol moelai didjoeal, 

dia soedah njatakan dengan sege- 

napnja bahwa dia baik sekali, dan 

sebegitoe beriboe?' perempoean hari? 

memakai Bedak Purol boeat meme- 

liharakan koelitnja. Karena pada be- 

dak ini telah ditambahi bagian? jang 

menjemboehkan, jang hanja dalam 

Bedak Purol, maka itoe bedak ini 

tida sadja bekin kering dan sedjoek 

koelit, akan tetapiia djoega menjem- 

boehkan segala kedjelekan koelit 

dan penjakit koelit jang ringan. 

Bedak Purol djaga 

koelit tocag . ting- 

gal sehat, sedjoek 

dan kering dan be- 

rikan warna koelit 

koesam jang bagoe3, 

jang atas itoe perem- 

poean? besar hati. 

Disegala roemah obat 

dan toko? dalam koepi 

dari f0.90 dan f1.50. 

BEDAK AT 

Ban San, Ie Djin San, Tjantian: Ho 
Tek Tong, Boogkaran, Eng Thay Ho, 
Songojoedan: Pak Ho Tong, Tjantian: 
Chemicalienhandel Tji Mi, Songojoe- 
dan dan Ie Kim Tie Pasar Pabean, 
semoeanja di Soerabaja. 

Dimana penjelidikan lebih landjoet 
dilakoekan, dapat kenjataan, bahwa 
sekalian factuur-factuur pendjoealan 
barang barang jang palsoe itoe ditan 
da tangani oleh seorang jang mema 
kai nama Tan Goan atau Lie Goan 
Bie atau Tan Goan Hin dengan me 
makai nama firma Lim Eng Tjiang 
Padang jang sebenarnja HE, T, Tjoa. 
Kemoedian sekali dapat dilakoekan 

djoega pembeslagan pada Drukkerij 
THAY SAN Kepasan Wetan Soera 
baja berbagai-bagai gedrukten goena 
keperloean pemalsoean itoe, ja'ni: 
Sluitzegels. pakai gambar Singa, Bia 
tang Mas, Eriket Botol, etiket badan, 
jang semoeanja berdjoemlah ratoegan 
riboe, 

Lain dari ini djoega Politis soedah 
dapat mengetahoei bahwa barang ba 
rang palsoe tsb. dibikin dalam satoe 
fabriek di Blioabing, jaitoe halte dja- 

    

  

  

oehnja Zari kota Malang sendiri. Da- 
lam fabriek ini politie djoega dapat 
menangkap kira kira 21.000 botol mi 
njak param palsoe jg menoeroet harga 
nja kira-kira f 3000, — bersama cliche 
cliche dan berbagai-bagai etiket, 
Dalam penangkapan ini politie, soedah 
beroentoeng benar, karena ketika po 
litie melakoekan pembeslaghan dalam 
toko obat Ban San, kebetoelan sadja 
verkooper barang palsoe itoe jang me 
bamakan dirinja Tan Goav alias Lie 
Goan Bie, alias Tan Goan Hien atau 

          
        
        
        
     
      
      
         
        
       
        
      
       
     

        

            

    

    
      
       

  

    

    
   

    

   

  

   

   
   

   
   

  

    
   

          

   

    

   

    
   
   

         

    
    
   

   
         

     

   
    

  

     

     

   

     

    
   
     

   
    
    
   
    
   

         
      

K
3
 

  

         
    



| sebetoeinja tocan ET Tjoa sendiri da 
tang pada itoe tempat goena mend 
al lagi barang barang palsoenja 

NP ia 

lihat ini dengan gampang 

“Eng Tjiang Padang, 'fabriek minjak 
Param tjap Singa jang toelen. 

Jang lebih berbahaja lagi, adalah 
pemalsoean rainjak Param “ini, soekar 
diketahoei oleh publiek, karenasegula 
apa ada mirip dengan minjak Param 
jang toelen. Tjoema sadja kwaliteit 
minjak itoe sendiri ada djaoeh “berlai 

nan dari jang toelen jang sebenar be 
narnja keloearaa sfabriek Liem Eng 
Tjiang Padang. 

... Bagaimana kesoedabannja : perkara | 
ini, nanti kita kabarkan “lagi, sebab 
sekarang politie sedang bekerdja keras 

#-P slang asa Hanan ngantaran soerat permohonan, tiba tiba 
| goena menjelidiki pemalsoean ini, 

—0— 

Lantikan Minangkabauraad 

Dari Padang Aneta mengabarkan, 
bahwa tg 26 Juli jad. Minangkabau 
rsad akan dilantik oleh Goebernoer 
Sumatra, 

sae Ye 3 

Cursus Kesehatan 5 

Dalam vacantie Juli ini, sekaliav 

goeroe goeroe Volkssechool dalam re- 

gentschap Djember, akan diberi pela 

djaran tentang tjaranja mengobati pe 

njakit goedig, loeka loeka dll, Tempat 
@ursus jalah dalam kawedanaan masing 

masing, sedang jang mengcursus toean 

dokter sendiri. 
Inilah soeatoe djalan jang baik bagi 

mereka, sebab memang oemoemlah 
dalam Volksschool sering anak anak 

terserang penjakit goedig, tetapi dja- 

rang jang dapat teroes diobati, sebab 

kebanjakan djaoeh dari kliniek atau 
hospitaal. 

'Koendjoengan pelantjong (touristen 
" Verkeer) di Indonesia 

'Toean Soekawati di Volkaraad ber 
pendapatan bahwa masih banjak jang 

haroes dikerdjakan- goena memadjoe 

kan koendjoengan pelantjong di Indo 
-nesia. 

Pengalaman di tentoonstelling di Pa 
“ ris, dimana Bali djoega toaroet, me 

- noendjoekkan betapa goenanja propa- 

ganda. 

Peng 

' Persis djam setengah 3 tjanang Ja- 
e|loe diboenjikan tanda memanggil pen 

doedoek soepaja hadir kembali seba 

Ke ng sadja Pelitie |gaimana jang diJjandjikan Kira kira 
| telah tangkap tocan ET Tjoa. Sedang 

- dalam -actetaschnja kedapatan berba | 
gai bagai factuur dan lain2aja gedruk 
ten jang memakai namanja firma Lim 

dj 5 laloe soerat moelai dibatjakan dan 
setelah itoe disoeroeh tanda tangga 
Di kepada jg dirasa patoet dau perloe 
menanda tanganinja. Dalam hal me 
nanda tangani itoe, kedjadianlah sedi 
kit pertengkaran pahaw, lantaran se 
bahagian ketjil sekoetoe2 telah enggan 
memboeboehkan tanda tangannja atas 
soerat tadi, Jang enggan itoe, ialah di 
antara pegawai2 negeri, seperti t. Ka 
pitan Baranoesa dan Kepala kp: Sen 
djata, karena tt. itoe beralasan, bahwa 

jang lajak menanda tanganinja tjoe- 
toean Gap: Radja, t. Koli Amang sen 
diri, 

Setelah sampai ufhsanja oentoek ps 
rangkatannja oetoesan oetoesan dan pe 

kedjadianlah soeatoe kean&han, jaitoe 

rasa pada setengahnja, teroetama badan 

.Ipewerintah jang tertinggi di Baranoesa 
sekarang (Kapitan) tidak toeroet me 
nekennja ? | Sedih “dan ketjewa pastilah 
dirasakan oleh pemoeka pemoeka ge 
rakan itoe lantaran perboeatannja oe- 
toesan oetoesan tadi jang bersipat ma 
djoe moendoer, setengah berani, seper 
dosa takoet. 

perti jg diloekiskan diatas itoe jg roe 
pa roepanja karena kena dorongan pe 
agaroeh dari fihak jg ta” menjetoedjoei 
maksoed tjari Radja itoe, maka pe 
moeka2 pergerakan tsb, jaitoe p.t Koli 
Awang (gepens: radja) dan poeteranja 
jg soeloeng (t Maka Baso) serta kepo 
nakannja t Laga Lelang, pergi meng 
hadaplah kepada t Controleur Kalabahi 

'loentoek menjampaikan hadjatnja. Ba 
gaimana hasilnja salah seorang dari tt 
itoe membisikkan kepada kita, bahwa 
Controleur berdjandji bagi mereka bah 

ma ia sedia toerost berossaha sampai 
maksoed beliau beliau tertjapsi. 

Sekianlah itoe langkah djalannja ge 
rakan tjari radja di Baranoesa. 

Hampir spreekdelict 

Pada beberapa hari jl, jaitoe pada 
ig, 9 Juni '38, djam 5 petang, t. A: 
dg. Matorang telah dipanggil mengha 
dap oleh t. Contreleur Kalabahi, di 

sekalian oetoesan oetoesan, moengkir | 
'|Mereka moengkir itoe menimboelkan 

gerakan tsb, bahwa mereka moengkir 
itoe lantaran soedah takoet, tersebab 

  

Griebenlond 

Tentang gempa boemi di 
Griekenland 

Banjak roemah roesak 

(Lebih Jandjoet Reuter mewartakan 

dari Athene, bahwa gempa boemi jang 

kemarin pagi timboel di poelau Eu- 
boea itoe terasa diselueroeh Grieken 

land. Banjak poela roemah roemah jg 

roesak poekak oleb karenanja dan se 

landjostnja ada poela beberapa orang 

mati disoeatoe desa jg letaknja dide 

kat Palatica dan Scala Oropos, dima 

na dinding seboeah roemah tempat 

penghoekoeman mendapat keroesakan 

hebat sekali. 

Ajika akan timboel gempa boemi jang 

hebat 
desa, Pemerintah telah bekerdja dengan 

actief dengan mengadakan tindakan- 

tindakan sokongan, 

Beberapa ahliahli agak ketakoetan 

sekali lagi, Didalam soeatoe 

DROGISTERIJ 
Kali Baroe Oost 15 t/o N. Station Senen 

5 “ “3 ag 

sPON'EJ O Ls 
Telf. 4705 WI. 

- Bersedia matjam.-matjam patent medicijn dan chemicalien, mem- 

beri advies dan pertoeloengan mengobatin dengan djandjian 
(volgens afsp:) Eigenaar K.-W. A 
Dokter von Pajzs. 

rdjo Assistent tevens laborant 

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mena 3 
'Tjoba doeloe Anggoer Darah kita ! 
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PA TU LAE 

Oleh karena terbengkalainja tjara se 
Lebih landjoet Transocean mewarta 

kan, bahwa ada 50 orang mati dan 

beberapa desa2 telah roesak poela, 

disebabkan oleh tertimboelnja gempa 

boemi di provincie Attica itoe, 

Selandjoetnja diwartakan poels, bah 

wa desa Palatica hampir lenjap. Bebe 

rapa gedoeng gedoeng di Oropos soe 

dah roesak sama sekali, dimana se 

bosah roemah tempat penghoekoem 

roeboeh. 5 Orang bekas pendjaga roe 

mah penghoekoem itoe mati dan jang 

lain lainnja mendapat loeka parah. 

500 Orang hoekoeman beroesaha 

akan melarikan diri, akan tetapi di 

halang-halangi oleh beberapa tembak 
tembakan jang menimboelkan bebera 
pa loeka jang diderita oleh mereka 

ini. Minister dari Openbare Welzijo 
telah bertolak mencedjoe ketempat2 
ini. : : & 

Lebih landjoet Reuter mewartakan, 

bahwa ada 17 orang jang mati dan 

80 orang mendapat loaka parah oleh 
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Hoofd agent 
Taij Ho Tong 
Eng An Ho 

agent agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 
Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjilatjap 

Ek GoanTong Tasikma” 
laja 
Djin Sen Tong) Bam- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie An Ho) ngan 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 

) Batavia 

go 
Eng Ho Tong Cheribon 

Thaj Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

Sin Tjie An) 
Eng Hok An) BO8Or 
Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
Tong San JokFong abang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
Loeng 
BanHokSoenTangerang “ 

Lauw Tjeng Hoa merk 
Toko Oe Hok Kie Groote 
Postweg — Tjikampek 

HARGA 
Botol besar f 3.- 
Botol kefjil f 1.75 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 
sANGGOER DARAH tida fjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 

akaran, lokdjong dan djinsom, 
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tam 
makan dan banjak lagi kagoena'annia. 

Tjap 

MOTTO: 
bit lain orang ! 

jang Symbo- 
lisch dari Toko 

AESCULAAP 

Dikasi kasempetan pada jan 

dari siapa dibelinja. 
BELON PERNA ADA: : 

satoe pendjoeal djamoe2 jang mengasi tanggoengan 

demikian roepa, sebab Toko AESCULAAP boekan 

meloeloe fjoema maoe panfjing oewang Orang belaka 

hanja jang kloearken ocang moesti berfaedah baginja ! 

Kaloe badan sendiri terfjoebit berasa sakit, djanganlah fjoe- 

Djamoe' boeat ratoesan matjem penjakit 

BOEKAN TANGGOENGAN KOSONG, 
tanggoengan jang dikasiken pada siapa jang Minoem 

djamoe2 AESCULAAP tida berboekti kemandjoe- 

rannja, oewang pembelian boleh diminta kombali 

g sakit tapi tida ada poenja kemampoean boe 

:goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 

bahkan darah, bikin napsoe 

- ma 

hanja 

al beli itoe djamoe2, diberihken GRATIS sampe semboeh dan datenglah 

fjeritaken apa sakitnja pada Firma Hian Seng, Kramat 50 Batavia-C, 

Toko Bedak, Obat & Djamoe “ MESCULAAP" 
Cheribon en filialen di: Tasikmalaja, Bandoeng, Tjimahi, Soekaboemi, 

Baranoesa, berhoeboeng dengan pembi | karena gempa-boemi ini. 

tjaraanpja pada rapat terboeka PSII. 
di Baranoesa, jg kedjadiau pada tg 12 

Mei jl. Pembitjaraan itoe, ialah t. A., 
dg. M menjoembang soal ekonsmi jg Pn Eee KA KO ai 

telab dibitjarakan sebagai agenda da- | Voorklas & Frobel School 

SOENDA KETJIL 

Gerakan mentjshari Radja 

 Eatah ada goenamja boeat diketa 

hoei bersama, bahwa setelah radja 
(Bestuurder) Baranoesa — t Koli A 
mang memohon berhenti dengan hor 

mat dari djabatan beliau dan terkaboel 
| seraja beroleh pensioen, diwaktoe bebe 
rapa th jg lampau,maka pada masa itoe 

landschap Baranoesa (Pantar matahari 

toeroen) diwakilkas centoek memerea 
. tabnja boeat sementara kepada radja 

— Alor — t Oemar Watang Nampira. 

Oleh karena soedah sepoeloeh ta 
hoen lebih landschap itoe dikepalai 

oleh radjanja lain keradjaan, maka jg 

demikian itoelah roepanja mendorong. 

sebingga kaoem bangsawan dan seba 
hagian ra'jat di Baranoesa, kini ada 
lah membangoenkan soeatoe gerakan, 

jang berdaja oepaja oentoek mereboet 

kembali keradjaan terseboet keta 
ngan mereka, artinja, soepaja keradja 

an Baranoesa diradjai oleh salah seo 

rang poetera bangsawan Baranoesa sen 
diri, - KRS 

Gerakan ini, dikepalai oleh t. Ko- 

li Amang (gepens Radjaterseboet) be 

serta poeteriuja jang soeloeng t. Maha 

Baso, dan dosa keponakannja, jsitoe t. 
t, Laga Lelang dan Kesi Osloe Mando 

(hoofd der kampoenghoofden, seka 
rang). 

Begitoelah sepandjang keterangan 

jang kita peroleh, dan lebih djaoeh 
poela oleh jg lajak dipertjaja, jaitoe 
salah seorang dp, anggota pemimpin 
pergerakan terseboet, membisikkan 
kepada kita, bahwa telah beberapa ka 
li diadakan pertemoean ( moeejawarah) 
diroemannja t. -gepeus Radja terse 
boet, jang dihadiri djoega oleh pega 
wai pegawai negeri, seperti Kapitan, 

| kepala kepala kampoeng dan orang 
orang toeatoea negeri Baranoesa. 

Dalam moesjawarab2 tadi tidak la 
in jg diremboek, ialah memikirkan 
dan memoefakati. bagaimana tjara dan 
taktik jg diambil oentoek menjampai 
kan tjita tjita mereka. Maka hasil moe 
sjawarah jg diperolehnja, ja'ni meng 
hadapkan sepoetjoek sosrat permoho' 

| man serta oetoesan oetoesan kehadapan 
t Radja Alor, dan ketentoean waktoe 
dikirimkannja. " 

Pada pertemoean moesjawarah jg 
berlakoe pada tg 25 Mei jl., kita sen) 
diripoen mendapat oendangan dan toe 
roet hadir djoega. Pada waktoe itoe 

| tidak lain jg dibitjarakan, ialah hen 
dak memboveat soerat tsb diatas di 
moeka moeka pertemoean ramai itoe. 
Bsrhoeboeng dengan badan tsb beloem 

.... menjanggoepkannja, laloe pertemoean 
diboebarkan dan akan diadakan lagi 

| pada hari itoe djoega didjam 4 petang 

  

Data 
Bogor, dan Palembang 

gi ala! yana plan gr ma pada le H.I.S. di Petodjo | WAKIL satoe safoenia boeat dibilangan Batavia sampe di Bantam ada- 

Ne abka Crisis an ora ET 23 lah firma HIAN SENG, Kramat .50 Bafavia-Centrum dan ia poenja agenten: 

dangan ringkas kadar pentingnja, ig pada sekolah saja, agar soepaja HIAN HOK, Kramat poelo 15, Bat-C., MOHAMAD DJASIN & Co, 

makeoednja pembitjaraannja itoe sema di sekolah rendah lebih baik dan Grooleweg 4, Tandjong Priok., MOEHAMAD ISMAIL,Gg, Boengoer 

ta mata oentoek memberi pengartian moedah beladjar. - : Goeroe Djaka 13, Bat-C., H. ABDUL RAHIM, Moeka-passar, T.-Abang, 

? 
jang sebagai wakil pemerintah ketika dari moelai 1931 goeroe di se- 

rapat terseboet. Kemoedian t. Control kolah terseboet. 

leur berkata kepada toean A. dg. Mato- 5 
rang: Menoeroet ini verslag, A. dg, Ba Le aa Sa 3 

: .. 

# Kirimlah anak2 toean, dan njonja 

menjebabkan malaise (crisis) itoe. sekarang dari djam 7—10 pagi 

Ha di sekola dan sesoedah djam 
Setelah t. Adg.M. sampai dipeng|I 19 na PA naa Al 

hadapan itoe, laloe tosan Controleur|& 5 

mengambil verslag opeabaar terseboet, Memoedjikan dengan hormat, 

jang diboeat oleh t. Bestuur Assistent | jj Mevrouw Steevensz—Eickhoff. 
nelis en Passar Tjikini. 

Djoega bisa dapet di Warveng-waroeng koffie dan Ys depoten di se- 

gala tempat.       
  

kerjad bli : | Menerima anak anak dari moelai HOO BIAUW LIM, Gang-Oosiftoegang Passar No. 3 Meester-Cornelis, 

pada paliiek tningga.mparah dani men aa Mhd, NASIR, Gang Kramaf waroe binnen Batavia-Centrum, KOFFIE- 

Matorang tempo bari dalam »penbaar 

Vergadering PSIL, ada berbitjara be 

HUIS LIE A KWAN, Gg. Soedimampir (Sebelah-bioscoop) Mr. Cornelis, 

LIM NIE SOEN, Molenvliet 226 Batavia-Stad, BUFFET ORION, Glo 

dok Bat. S, KOFFIE HUIS, Passar pisang Batavia Std, THIO SOE 

SAM, koffie huis Kresek Angke, Bat Stad, Firma EK LAM SAN, Toko 

liga 36, Bat Stad, SOUW TIANG SENG Matramanweg 93A Mr, Cor 

gini: Selama masih ada kapitalist di 
doenia, maka Crisis tidak bisa hilang. 
selanianja tiap tiap 6 tahoen akan ada 
poela malaise. Betoel kamoe omong 
begitoe? 

  

Laloe .djawab toean A. dg. Mato. 
rang: Perkataan saja itoe kalimatnja 

sebenarnja begini: Selama ada stelsel 

modern kapitalisme didoenia ini. ma 

ka selama itoe poela malaise (crisis| 

ekonomie) tidak akan lenjep..-eoz....| 
Sesoedah selesai soal djawab dari 

kedoea pihak, dengan pendek itoe, la 

loe tosan Controleur bertanja kepada 

toean Bestuur Assisten, tentang pen 

djawaban toean A.dg. Matorang tadi' | 

tah" A 
CN 

"Y 

KEY 
Pa ke : 

1 

Na 
7 1 

Toean Best: Ass: mendjawab: Ja, 
benar begitoe, saja jang salah ambil. 

(toelis). 

Habis sampai begitoe, toean A, dg | 

Matorang terloepoet, tidak kena apa2 

10, SCHDOLWEG NOORD 

BATAVIA - LENTRUM. 

ANNO 1930 
Metropolitan 

English School 
(Sekolah ' Inggeris Rendah) 

Klas 0 —7 

  
        

  Metropolitan 
Night School 

  
- Cursussen : 
Engels (Bahasa Inggris) 
Boekhouding 

Nederlands (K, E.) 
Maleis 
Stenographie 

Typen 
Reciame Teekenen 

Prospectus kalau diminta akan diberikan dengan pertjoema 

Pasar Baroe, 10 Schoolweg Noord, Batavia-Centrum. 

  anak keloearan H. I, S: 

Toean N, abonn. 14367 Skd, SDS. 
Permintaan Toean oentoek ini wak 

toe beloem bisa kaboelkan. 

boleh diterima dikelas 4.   J
O
 
a
a
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Terima kasih atas perhatian Toean 
jang soedah soedah.      


